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követségi követi; de misiune diplomatică; gesandt-
schaftlich. 1671: Az mi az követségi dolgot illeti, tegnap 
mulék két hete, hogy az császárnál audientiánk volt s az 
adót bé adtuk, holott igen nagy solennitással láttanak s 
acceptáltanak, úgy hogy még az lengyelországi veszede-
lem után követet úgy nem, mint most minket [TML V, 
659 Nemes János Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 

követségjártatás követség-küldetés; trimitere de soli; 
Gesandtensendung. 1614: Ott létemben az portán akkor 
az fejedelemnek és az szegény hazának volt igen nagy 
gondja, hogy Husztot, Kővárat, Bányát — az melyeket 
az Báthori Gábor fejedelemségének változása idején né-
met császár számára adipiscáltak vala — török császár 
követség jártatása által mint adják viszsza Erdélyhez 
[ToldE 224]. 

követségmondás diplomáciai üzenet elmondása; 
transmiterea mesajului diplomatic; Erstatten der diplo-
matischen Nachricht. 1657: midőn az követségmondás-
kor Rákóczi3 nevét említették, mint egy vadkan, úgy ne^ 
ki fútta s böffentette magát az kegyetlen császár 
[KemÖn. 185. — aII. Rákóczi György. Murád török 
szultán]. 

követségviselés sojje; Bekleidung der Gesandtenwür-
de/des Gesandtenamtes. 1668: Elhallgatom azután kö-
vetkezett, nagy szenvedéssel, sanyarúsággal, éhezéssel, 
szomjuhozással, sok félelemmel annyi pogányság tabo-
rában viselt kapikihaságomat . . értékem felett való s 
nem engemet illető követség viselésemet [TML IV, 342 
Baló László Teleki Mihályhoz]. 

követsereg kb. követségi személyzet; solie, delegaţie; 
gesandtschaftliches Personal. 1619: Mondá azt is, hogy 
az egész német követsereg nála volt Liptói urammal 
[BTN 314]. 

követtárs camarad la solie; diplomatischer Gesand-
tengenosse/partner. 1662: Ali csauz is több követtársai-
val oda lévén tartóztatva, az vezér s utána valók ottan 
minden harcra való nép a temesvári basa szerdársága 
alá bízattatván . . . maga is vezér Gyulában maradván, 
elbocsátá vala őket a szerencsének elpróbálására [SKr 

követtet 1. megkövettet; a cere iertare de la cineva; jn 
Abbitte tun lassen. 1573: Zekel András Azt vallia 
kwlte volt eotet teobekel agostonhoz kato keowetetny. 
Mond agoston Ne(m) akarom teorwenelkwl hadny [Kv; 
TJk III/3. 87]. 1663: követtetem ő kegyelmét, hogy kü-
lön nem írhattam, mert nem volt módon benne [TML II, 
462-3 Bornemisza Susánna Teleki Mihályhoz]. 1705: 
Ma reggel az adjutántját hozzám küldé Graven, követ-
tetvén, amit tegnap vétett, aminthogy nem jut eszébe mit 
cselekedett, oly bolond részeg volt, hanem csak mások-
tól hallotta [WIN I, 512]. 

Szk: szóval ~. 1664: Követem is Kegyelmedet, hogy 
elébbeni levelére Kegyelmednek választ nem tehetek 
Nagy István étekfogó által, mert igen-igen alkalmatlan 
helyen valánk, hogy expediálá ő nagysága, szóval követ-
tetém Kegyelmedet általa [TML III, 315 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 

2. eklézsiát ~ (nyilvános templomi) bünvallással ve-
zekeltet vkit; a obiiga pe cineva la căinţă/pocăinţă prin 
mărturisirea păcatelor ín faţa enoriaşilor săi ín biserică; 
Kirchenbuße tun lassen. 1662: utoljára mind írásában a 
fejedelem, s mind a követek által a vármegyének: hogy 
vele Váradon ecclésiát követtessenek szemekre 
hányta vala [SKr 459]. 

3. elkövettet; a ordona/dispune să fie facut ceva; ver-
üben/anstellen lassen. 1704: azt is displicenter értette 
őfelsége, hogy . . . az országbana széllyel olyan égetése-
ket és öldökléseket követtetett volna a generál, 
amelyeket semmiképpen őfelsége akaratjából a generál 
nem cselekedett és nem is cselekedhetett volna [WIN I, 
197. — aErdélyben]. 

4. kéret, kérelmeztet; a dispune sf fie solicitat; bitten/ 
ersuchen lassen. 1676: Tolvay István keovettette ã mes-
terremeket Boncidai Ghergely es Brassai Dániel 
Ur(am)ek által [Kv; ÖUk]. 1678: Az Beczwlletes 
Cehnek frequens congregatiojab(an) nemzetes Huszár 
Peter Ur(am) fia, Huszár Mihály keovettette az 
Mesterremeket, Beczwlletes Brassai Dániel a Monostori 
János Ur(am)ek által [Kv; i.h.]. 

5. megköveteltet; a pretinde, a dispune să fie pretins; 
verlangen/erfordern lassen. 1681: az kiknek fizetést ren-
deltünk mikor dolgoznak, s megérdemlik, meg fizesse, 
az szolgálatot mindezekkel s mind az többivel szorgal-
matoson követtesse [Szu; CsVh 106-7]. 

követtetik utánoztatik; a fi imitat; nachgeahmt wer-
den. 1662: a gróf fejedelem neve, fejedelem titulusa, kéz-
írása, pecséti alatt egy levelet íratott volt Fejérvárrul 
a fejedelem keze írása annyira követtetett vala, hogy 
majd semmi különbség benne nem látszanék [SKr 168]. 

kövezés 1. megkövezés; ucidére cu pietre, lapidare; 
Steinigung. 1746: Balla Márton . . erkölcstelen életi-
ért, több illetlen szavaiért, pálczázás és Szent Mihály na-
pig detentio imponáltatot teremtézésiértis (!) de 
stricto jure Kövezést érdemlet vólna [Ks 101 Haller Já-
nos aláírásával]. 

2. útkövezés; pietruire, pavare cu piatră; Pflaste-
rung. 1846: a ' város szolgálaţjára mindig készen állék, 
— éjjel czirkálásval, — nappal mikor kívántatott köve-
zéssel [Dés; DLt 1242]. 

3. határkövezés, határkővel való kijelölés; marcare 
cu piatră de hotar; Bezeichnung/Abmarkung durch 
Grenzstein. 1766: kére minket Mélgos Suki Klára 
Aszszony, hogy mennénk el Nyárádtőrea, hogy 
benn itt(en) a* Faluban s kereken mellette, mind azok-
nak Tőrvény szerint való kijártatás által régi igaz hatá-
rakat kijáratnok és figáltatnok is, és az hol ugy kívántat-
nék egyszer s mind gődrőzesekkel és kŏvŏzésékkel a' 
másokétol distingváltatnok [SLt XLVIII. 16. — aMT]. 

kövezô-csákány ? kö töm csákány; tîrnăcop de spart 
piatră; Steinbrechpicke, Billenhammer. 1813: Kövŏzo 
Csákán 2 [Veresegyháza AF; Told. 18]. 

köveztet kiköveztet; a dispune să fie pavat; pflastern 
lassen. 1750: Hogy a Sz. Király Utzabeli, és a Sz. 
György utzabeli Kapitány 4 Fertájoszival együt az 
Utzákat köveztették adtam egész napra fejér Czipot . . . 
8 [Mv; AA11.]. 
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kövi kövihal; Cyprinus gobio; molan; Schmerle. Szk: 
hajatlan ~. 1597: B V eo kegme hagiasabol kwltem Sen-
niei vramnak Vachiorara, haiatlan keouit f — d 25 [Kv; 
Szám. 7/XII. 113 Filstich Lőrinc sp kezével] * héjas 
1584: Heas keowynek merteketh Lib. p. d. II [Kv; KvLt 
Vegyes III/7-8]. 

kövihal Cyprinus gobio; molan; Schmerle. 1570: 
ezenis kerem kmedet hogy kmed tettettnie zerett wa-
lamy kowy halaknak mertt mi sohwl szerett ne(m) tehet-
tivk [Balázsſva BN; BesztLt 104 Gasparus Chereni co-
mes com. Tordensis Zcheoch (!) gaspar beszt-i bíróhoz]. 
1595: Keowi halat Sarog Janostol weőttem f — d 80 
[Kv; Szám. 6/XVI. 18]. 1621: feozettem semlinget es 
keouj halat sóban főue es rantua f — /28 [Kv; i.h. 
15b/IX.201]. 1632: Halas vize, melib(en) Piztrang, Sem-
leng, keöuw hal es kophal terem [Herszin F; UC 
14/38.28]. 1637: Vagyon szép folyo patakoczykaya ki-
ben rak keŏj hal terem [Lupsa F; UC 14/42. 191]. 1640: 
Patak meliben pisztrangh semling es koi hal vagion [Kis-
berivoj F; UF I, 739]. 1662: Az kövi halakat Sebestén az 
Szamoson túl hagyván Danka kezénél . . még eddig el 
nem hozák [TML II, 258 Kemény Simon Teleki Mihály-
hoz]. — L. még UF I, 727, 743. 

Szk: hajat lan ~. 1681: Eleven pisztrángot mostis kül-
döttem kglmes Aszonyom masſel szazat, haiatlan Kövi 
halat három szazot [Fog.; UtI]. 

kövihalas kövihalban gazdag; care este bogát ín mo-
lani; schmerlenreich. 1637: Pisztaţgos, kóvi halas, sem-
linges es Rákos Pataka io vagio(n) [Herszény F; UC 
14/42. 87]. 1640: Vagion a falunak io pisztrangos koj ha-
las vize [Dézsán F; UC 14/48. 85] | Pisztangos keoi 
halas es rákos vize io vagion [Holbák F; UF I, 722]. 
1680: Vagyon ŏ magok(na)k ezen határon Pisztragos 
(!), Semlyinges Kŏvi és Kop halos Rákos, Hauassok 
küzzŏl le follyo patakja, mellj tilalmasb(an) tartatik sub 
pena fl 12 [A.porumbák F; ÁLt Urb. 51]. — L. még UF 
1, 732, 746, 761, 810, II, 293, 299, 627. 

kövitel kőſuvarozás/szállítás; transportarea pietrei; 
Steintransport/beſörderung. 1831: Mi Somkutpataki 
Lakosok . . . Mlgos Gróff Teleki Imre Ur eő Nsagtol 
meg alkudtunk a' Jederi Dumbrávába ezen esztendő beli 
nyári Pascuumot és pitonkázást illy formán: . . . Hogy 
minden négy ökör után a* melly ott fog járni a ' legeltetés 
végett adjunk eggy ekét egy kaszást és egy szekér kővitelt 
a' Nagy Somkúti Fogadó helyére [TKhf]. 

kövonó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ vascsiga seripete de fier pentru tras pietre; eiserne 
Steinaufzugswinde. 1752: Edj Kő vono Vas Tsiga 
[Szászvessződ NK; JHb XXIII/27]. 

kövü 1. vmilyen malomkövű; cu un anumit fel de pia-
tră de moară; mit irgendeinem Mühlstein. 1755: 
Vagyon Az emiitett Apa Vorestyii nevű vizén egy 
Czir(citer) négy arasznyi kõvŭ, Prestillával fedett, egy 
kerekű gyenge Malmok [Ludesd H; BK sub nr 1020 
Naláczi conscr.]. 1772: a Liszttellő Malmok hány 
kövüek ? [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 

Szk: egy bokor ~ malom. 1697: Alsó város vízen3 lé-
vén egj bokor kŏvŭ malom [JHbK LI. 6. — aH] * három 

lisztelõ ~ malom. 1757: Épitetett a három Lisztelŏ kövü 
alol csapó Kerekű Malom a Répás kert nevezetű hely-
nek nap nyugut felől való Szellyiben [Nagyernye MT; 
EHA] * két bokor ~ malom. 1706: az Vár alatt vagyon 
egy két bokor kŏvŭ malom viz szerszama kövei ujjak, 
vasai jok [Görgény MT; Bom. G. VII. 4]. 

2. drága/ékköves; cu piatră preţioasă/scumpă; mit 
Edel/Schmuckstein (verziert). 1574: Egy veres kŏw 
Arany giwrw vagion [Gyf; JHbK XXI/12]. 1651: Egy 
eöregieb köuü Gienabtos Giürüh, mas egy hegies gie-
mantos Giürüh [Szamosfva K; i.h. XVIII/27]. 1661: Egi 
zöld kőuü kis giürő, meczet giemant az közepiben az 
zöld köuőn felül [T; Ks 90 Komis Gáspár lelt.]. 1789: 
Egy Fekete kövö másli ezüstbe foglalva [LLt 8]. 

Szk: metszetlen 1645: Aranj Gyürükot is lättam 
. . . az többi kőzött egi Meczetlen kek Safeljos köúü uala 
[Szárhegy Cs; LLt] * vhogyan metszett ~. 1657: az feje-
delemasszony . . . engem igen szép gyémántos, szŭfor-
mán metszett kövü arany gyűrűvel megajándékozván 

elmenék [Kemön. 61]. 

köz I. ſn 1. térköz (két dolgot egymástól elválasztó 
földterület); spaţiu (care este intercalată undeva); Zwi-
schenraum (zwei Sachen voneinander trennendes Ge-
biet). 1572: az keth wth kozyth azth az nagy keminy 
peter fogta volth el s azolta az Ew iqaradeky eltek byrtak 
[Gyerőmonostor K; KP. Kayon agoston jb vall.]. 1618: 
jutottunk3 az Novák-havasa közibe egy faluba, kit hi-
nak Szalakőnek [BTN 84. — a A Balkánon át Konstan-
tinápoly felé utazva]. 1753: a* két Vendég ſogado közi-
ben Gróff Mikes István Atyánkfiának egy Szántó Föl-
dének keskenyen be rugó particulája vagyon [DobLev. 
1/299.2a gub.]. 

Hn. 1519: cuiusdam prati arokkewzy vocati intra me-
tas dicte possessionis Kyllyena existentis [SzO III, 200. 
— aKilyén Hsz]. 1590: feold . . . melliet ket wt keozenek 
hiwunk hágóstul [A.boldogfva U]. 1604: Keoues domb 
alliaban alias Arok keozinek is hiak meliet hargas feold-
nek is hinak [Bikafva Ul. 1629: Az Hiu keözeon (sz) 
[Uzon Hsz]. 1638: otelvi felső mezőben a Sár közben 
(sz) [Szentimre Cs. — aÉrtsd: oltelvi 'az Oltón túl lévői. 
1646: Som keozi Neuezetü heliben [Küsmöd U]. 1687: 
A* Tövis Kőz előtt ä Keresztül járóban égy hold fold 
[Nagyernye MT; MMatr. 278]. 1694/1764: a Két Hegy 
kőzi nevű hellyben [Abafája MT]. 1696: Eger köze lab-
jan földek labjai mennek rea (k) [Szemerja Hsz]. 1718: az 
Köz [Szilágycseh]. 1722: A' Bokor közib(en) (sz) [Ko-
vászna Hsz]. 1729: Az két árok közibenn (sz) [Dányán 
KK]. 1744: Ket Bük Kőzi farkán (sz) [Rava U]. 1746: 
Gjŭmŏltsŏk közi nevű heljben (sz) [tarcsafva U]. 1748: 
vágjon a Kŭlsŏ Soron Csiki Fiak Közökben Toss 
hely kaszálni szokták [Karácsonfva MT]. 1750: a' Berek 
kőzi Nevű észkos erdőn [Koronka MT]. 1754: A* Kő-
zepső Sántz kőzi (sz) [Gernyeszeg MT] | A Vatzkor fa 
kőzin (sz) [Sárpatak MT]. 1757: Méhes kert kőzi nevü 
hellyben (k) [Abafája MT|. 1758: az Árok kőzi megyén 
véggel (sz) [Kiskapus KJ. 1760: Gjumolcsek közi nevű 
hellyben [Firtosmartonos U]. 1768: vulgo az Apró om-
lás közi nevezetű helységben (sz) [Ákosfva MT]. 
177Íj 1817: Almák kőze nevű helységben (sz) [Bözöd U]. 
1775: Az Somos Köz nevezetű hellyen (sz) [Búzásbese-
nyő KK] | A Két Nyirkŏzi nevű hellyben (sz) [Homoród-
sztpéter U]. 1780/1784: A Kisnyáras és a Barázdák közi 



503 köz 

[Galambod MT]. 1786: két árok közi nevű helyben ve-
rőfényben [Nagysolymos U]. 1796: Rakottya közin (sz). 
Felső rakottya közin (sz) [Kozmás Cs]. 1797: a* Sántz 
kőze (sz) [Ajtón K]. 1799: a Sár közben (sz) [Almás Hsz]. 
1801: Völgy fejin, mellyet Nyir kŏzinekis hivnak (k) 
[Szárazajta Hsz]. 1817: Som közi nevezetű helyen az há-
tulsó lábban (sz) [Küsmöd U]. 1825: A két Hegj köze ne-
vű hellyen (sz) [Papolc Hsz] | A két Árok köze nevű 
hellyenn vágjon egj sovány kaszalo suhar [Moha NK; 
SzentkZs]. 1833: a Bardoczi árok köze nevű határon 
[Bardoc U]. 1835: Szöllök köze [Mv; MvHn]. 1838: A 
nyilokbeli Láb köze és mellyéke [Csekelaka AF]. 1841: 
Borozda Köz nevü hellyen (k) [Kisillye MT], 1852: Cse-
reköz felé fordulo Határba [nagyajta Hsz]. 1853: széles 
köz nevű helyen (k) [Csekelaka AF]. 1856: Dánközbe 
[M. köblös SzD]. 1864: Pástos ut köze [Csomafva Cs]. 
1865: Tilalmas kőz [Körösfő K]. 1878: Eger és árok kö-
ze Sillo porongyába [Bölön Hsz]. 

2. folyó/vízköz (álló v. folyóvizeket egymástól elvá-
lasztó földterület); regiune/teren care se găseşte între 
două ape/rîuri; Fluß/Wasser-Zwischenraum (Gewässer 
voneinander trennendes Gebiet). 1662: Illy siralmason 
hagyván helybe a fővezér az ország állapoţját, a diám-
nak, hogy az országból kisietne, s Körös, Maros közin, 
Líppa, Lugas, Karánsebes, a Duna mellett alá Havasal-
földére székébe megtérne, megizente vala [SKr 455] | 
Szolyomi8 uramat azért fogták meg, az mint értem, hogy 
äz két Szamos közit és egészen az Szilágyságot az 
töröknek igirte volt az fejedelemségért [TML II, 376 
Ébeni István Teleki Mihályhoz. — aZólyomi Miklós]. 

Hn. 1584: az fewz az Espotaly Molnatol fogwa Az ket 
vyz keózben mindenewth az Nagy gatiglan tilalmas lé-
gien [Kv; TanJk V/3. 286b]. 1591: Sos viz keózbe az er-
dó sorkolatban (sz) [Szkr]. 1617: hiiak eggiket . . . repas 
kertnek, az masikot hunioros To keozinek [Marosszt-
györgy MT]. 1636: Patak keŏziben (sz) [Szentmiklós U]. 
1641: alsó Árok keoze neuo heliben az Nyarad uize fo-
lyása keozot egy eoreg hold parlag szanto feolde [Job-
bágyfva MT]. 1663: Az hidon felyül mas ret kit Viz közi-
nek hinak [Gyalu K]. 1678: Az To közben Czegezi Ja-
nosnenak <egy> Berke [Kocsárd TA; DobLev. 1/26]. 
1679: a' Viz kőzi [Szováta MT]. 1693: Bucsár Patak közi 
nevű helyb(en) (sz) [Csehétfva U] | Tókōzib(en) (k) [Já-
nosfva U]. 1722: A Viz közib(en) (sz) [Körös Hsz] | az 
Csertöron alol lévő viz köziért [Mv]. 1754: A Csikós Tó 
kőzi (k). A' Kender Tó kőze [Sáromberke MT]. 1762: a 
Tó közi nevezetű heljben (k) [Káposztássztmiklós MT]. 
1768: a Kapus kőzi (sz) [Gyalu K]. 1773: a' Viz közben 
[uo.]. 1783: hajagos patak köze nevü helyben [Kibéd 
MT]. 1785: Hidak kőzé a Patak mellet való Labban (sz) 
[Szamosújvárnémeti SzD]. 1798/1821: Vagyon a Majo-
rok kőzi, vagy két Viz kőzi Fertállyba . . égy Tsürős 
Kert vagy Major [Kv; Pk 5]. 1805: A' Két viz kőz n.h.-
j°l a* malom árkának Kűküllőbe való szakadásáig nyú-
ló Fűzes Berkek [Fiátfva U]. 1864: Két réh köze [Mena-
ság Cs; Pesty, MgHnt XIII. 269b]. 

3. két dolog közötti távolság; distanţă/spaţiu între 
două lucruri; Abstand. 1596: Hogi az Scolaban a' Cloa-
canak nagi gonoz zagat hogi az kamarak kezibe ne zele-
deznek preuenialny akartak volna, Az chatorna es a' fal 
keozet való keozit dezkawal es sendelel be weretettúk 
[Kv; Szám. 7/II.21J. 1606: mentink vala mi(n)d az altal 
nalaznj . . . Az ket malom keözit Arpas kert melljeket 

wztwk vala megh, mikor fel oztok az halat . . . harmadat 
attuk Tibald Antalnak [UszT 20/144 Fr. Miklosj de Ka-
diczfalúa pp vall.]. 1637: Az var fala duplas, kinek keözi 
teölteött. Az teöltesen vagyon fen három fontos taraczk 
nr. 1 [Fog.; U F I, 396]. 1807: három hompal kűlembez-
tetik meg a két földnek vége a Falu Csorda delelő helyjé-
től, egy kis szegelet is lévén itt is hompal meg jegyezte-
tett, a hol két homp kőze keresztül mérve a Szegelettel 
edgyütt őt s 416 ől [Szentbenedek MT; Told. 37]. 1837: 
az egész bé fogot Szőllő közül a hegytetőig ki tizennyoltz 
számú Hompozásokkal . . . a falu uttyát meg különböz-
tetek — s a Hompok köze fel mérettetvén találtatott alol 
a Sántznál lévő Hompnál kezdve a második hompig — 
18 ől [Kelementelke MT; Told. 31]. 

4. szük utcácska, sikátor; stradelă, lüicioară; schma-
ler Gehweg, Gäßchen. 1629: az zajra fűtek enis ki s 
lata(m) hogy Czizmaczia Simon megh fogta az Inassat, 
uiszi vala fel az keözeön | az meniemtol hallotta(m) hogy 
eözuetalalkoztak voltt az keözben Szantajne keöszònt 
neki emezis fogatta [Mv; MvLt 290.160b, 162a]. 1731: a 
szekerek is azon kőzőn vagy Csorda Uttyán jártanak az 
hajóra [Marossztkirály AF; Told. 2]. 1764/1766: A Bo-
dor és Tsiki Joszágok között ki járó szorosnak vagy köz-
nek vegiben vagyon égy kitsin motsaros vagy vizes 
hellyetske [Karácsonfva MT; Told. 76]. 1786: a ' köznek 
külső vége felette Motsáros es seppedékes | a' felső for-
duló mikor tilalmasban vólt, ollyankor a" kőzt bé tsinál-
va tartatták | a ' Faluból ki járó kőzt . . . Gellyén Sámuel 
Vramnak adták el [uo.; i.h.]. 1800: az Exponens Úr vete-
ményezŏ kertyéböl valaha kertel ki rekesztet különös 
köz, vagy Sikátor lett volna, vagy soha se lett volna? 
[Berz. 5. 45. S. 85 vk]. 1832: Telkemet az Eszenyei 
János és köztem lévő köz mellett egyenes kertel lévén 
szándékom bé keriteni [Dés; DLt 541]. 

Hn. 1503 ?: az Ala menó koznel Román János mellet 
[Szentlélek Hsz; MNy LX, 105]. 1570: Megen Zabo Ba-
linthne az Zator közbe [Kv; TJk III/2. 65]. 1630: az ve-
res keozbe [Mv; MvLt 290. 201b]. 1638: Az pap közinek 
kit hinak az temető mellet | az Nagy malomra menő Küs 
Köz [Mv; MvHn]. 1676: Temetőre jaro Kőz [Gyalu K]. 
1737: a Marosra járó köz [Felfalu MT]. 1754: a' Barom 
Vásárra k i já ró kőz [Mv; MvHn]. 1780: a' Borjú mezőre 
ki járó közben [Mv; MvHn]. 1815: a Templomra fel járó 
Sikotor (!) közbe vagyis uttyában [Mezőmadaras MT]. 
1826: a' Nemes Ref. Templomra fel járó Köz [Nagyer-
nye MT]. 1836: ugy nevezett palaközön [Mv; MvHn]. 
1840: a ' Gáthoz járó Kis Közbe (telek) [Krasznahorvát 
Sz]. 1862: Szabó köz [Mv; MvHn]. 

5. rég közkert (két ingatlant elválasztó kerítés); gard 
despărţitor (între proprietăţi); Zwischenzaun (zwei 
Immobüien, Liegenschaften voneinander trennender 
Zaun/Hag). 1568: Kys János . . . fassus est . . . Ahúl 
Regen a kőz vala, belyeb czynalta Annál balas koachy 
[Kv; TJk III/ l . 169]. 1570: Zas János es Borbelj lazlo ve-
szekednek volt az keoz dolga felewl, Es Zas János Jgh 
zolt Ez wallonak hogi Jo Sogorne azzonyom zoly teis 
Borbély lazlonak Engedye nekem az három labnye 
feoldet, Jm en azt fogatta(m) neky hogy eltigh ely 
Thartom keozzel [Kv; TJk III/2. 162]. 1587: Miért hogi 
varas vegeszte hogi az keozeoket meg czinaltasswk . . . 
Leorinchj deák feleol való keóznek meg keszwlese teolt 
eosveseggel f 1/25 [Kv; szám. 3/XXX. 32 Seres István sp 
kezézvel]. 1588: Az tanach haz vdwara(n) Nap Niugat 
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feleol Igiarto Mihalj vram az keózt, keobeól Epitette 
megh, Amy ez keoltsegbeól az Varosra nezet arról az 
Zamweweo Vraim Mihalj vramat megh elegitettek 
eppen, es ez Vdwary keo fal az varosç zinte vgy, mint 
Mihály Vrame. Ha penig Jeowendeobe oda hatra meg 
eppitik ezen keoztt, hat keozeonsegese(n) epichek [Kv; 
i.h. 4/II. 22]. 1655: Adot volt . . . az keőzheő . . 
harminczeőt horgiolt deszkatt | Ueőtteőnk az Keőzhez 
10 Eóregh szaru szeget [Kv; SzCLev.]. 1763: Egy Vaszij 
nvü Katona másod magával a' Kőzt meg-hagván, Késő 
Estve bement hozzá [Kv; TJk XVII/2. 106]. 1799: 
északról égy részről mi vagyunk szomszédja a Vicinált 
füves Jószágnak felőliünk vgyan most esztendeje meg 
ujittá a közit Czirjék Uram de Dán István felöl az oszszel 
ujittá meg addig pedig mind örökké rosz volt, a Sertés s 
marha bátron mehetett bé a maga tulajdon résin [Albis 
Hsz; BLev.]. 

Szk: ~ csinálni. 1570: Alcz Lenart ezt vallya, hogy 
Eotet hytta volt Balasy lazlo keoz chinalny, Es Mwtat 
neky egy Talp fath hogy arrah chinalia az keozt [Kv; 
TJk III/2. 61] * deszkás 1601: Czinaltattam egy dez-
kas keozt az plébános haznal, az kert aytaia mellet, veot-
tem ahoz egy talpfat es lab fakat f 1 d 16 [Kv; Szám. 
9/XV 16]. 1621: Az schola dezkas keozet foldozta Egyik 
Aczj d. 8 [Kv; i.h. 15b/lV. 23]. 

Sz. 1591: Zabo András al(ia)s Paisos vallia, Ez el mult 
farsangba . Estwe kesen Zabo Balint ez Zeoch lstuan-
ne hazaba Jeowe, S monda Tudde (!) myert Jeowek, Jo 
keoz Jo zomzed, En ithon mindenkor ne(m) lehetek, 
Monda Zeoch Istuanne, Gyermekimet ky Maratok In-
nét, talam engemet is ky Akartok Innét Marny [Kv; TJk 
V/l. 157]. 

6. kapu (ja) ~e kapualj; intrarea porţii; Torgang. 
1570: János deák Kismester vchay . . . vallya Jelen 
volt mykor Zabo Symon Magat az hazba . . . Be Iktata 

Az wrbeger haza kapwya keozy feleol Teortek ky 
egy aythot es azon Mentek Be [Kv; TJk III/2. 117]. 
1577: Eo kegmek azért az heazatot es chyatorna tartast 
meg ígérik ha eo kegme Tellyesseggel az varasnak Enge-
dy . . . az egez Capu keozyt [Kv; TanJk V/3. 147a]. 
1642: Veleo Borbara az haaznak nap nyugat feleol ualo 
részit, melien keet szoba vagion . . . vduaraual kapuia 
keoziuel, az Terminusigh el foglalhassa . . . es mint 
saiattiat pacifice bírhassa [Kv; RDL I. 128]. 1647: Az 
Kapu kőzi uyolagh padlót [Marosillye H; VLt 55/5415]. 
1652: az kapu kőzi pogo(n) bot hajtásra van csinálva, 
ugyaneze(n) kapu kőzt van egy kü Iában állo Tŭzelŏhely 
Drabantok(na)k való [Görgény MT; Törzs]. 1757: Víz 
és nagy Sár mián Udvarban alig járhatni . . . melly viz és 
mocsoja az épületek alá szivárogván mind kapu közit, 
ugy Serfőző háznak Pintzéit rövid idö alatt haszontalan-
ná tészi [Déva; Ks 92. I. 23]. 1813: Az uttzárol a kapu 
közire be menő hely egy ölnyi hoszszuságura hid formá-
lag három Cserefa talpok köze rakott Cserfa Deszkák-
kal jo móddal meg hidlásolva még jó állapotban lévő 
[Koronka MT; Told. 18]. — L. még UF II, 94, 697. 

7. határ; hotar, semn de hotar; Grenze. 1617/1687 
k.: János Pap ã Kőlpényi azt vallya . . . mikor meg val-
latta volna á falubélieket, meg vallották volt hogy a 
Praedikátor örökségében el foglalt volt Foris Ferencz, le 
akarta Szilvási3 ã kertit vágatni, és ugy alkuttanak hogy 
ã Foris Ferencz csűri örökös kőz legye(n) ä pappal [Kö-
vesd MT; MMatr. 398. — aSzilvási János 1586-1602 kö-

zött volt esp.]. 1784: midőn mar egyezer azt az helyett az 
Exponens Gálok Bányászai más Bányától kŏz rakassal 
el rekesztettek volt Igazé hogy Iffiab Tobis Ferencz 
azt a közt ki hányta altal rontatta es a mit ott tanált vá-
gott követ azt kiis hordatta masokkal edgyŭtt . . . ? [To-
rockó; Bosla vk] | Tudam azt bizonyoson a Gálákéra 
jártamb(an) közt rokott a Gálák Bányája a Lázáraké-
val, mint hogy a Lázárok Bányájával vágott most oszsze 
s az Lázároké volt ez az Controversias helly de most 
oculatiora ki mentünk nem leltünk közt . . . a fen forgó 
közt pedig hogy ki hánta ki arról nem tudak [uo.; i.h. 
Gr. Tsupor (40) jb vall.]. 

Szk: rak határt hány. 1784: közt rokott a Gálák 
Bányája a Lázárakéval [uo.; i.h. — A teljesebb szöv. 1. 
fennebb] * ~t tesz kb. határt jelöl/képez. 1813: Ugyan 
tsak é mellett® oldaloslae a' Nádosi Ut teszen köszt [Sár-
vásár K; KHn 133. — Az előbbi szántóföld mellett]. 

8. kb. rekesz, rekesztek; despărţitură; Verschlag, 
Fach. 1585: wettúnk . . . a Scolaban a kapú keozet walo 
keosznek bikfa dezkat 67 egiket mas fel pinze(n) Az arra 
tezen f 1. d 3 1/2 vettunk hat zal teolgy fat labfanak 
es Tamaznak az keosznek, tezen azoknak az arra . . . d 
48 [Kv; Szám. 3/XIX. 33]. 1772: Hat Ablakai vadnak 
ezen két részre kűlőmbeztetett Istállónak, ugy az Lovak 
helyeis kŏzekre fenyőfa Deszkákkal el vagyon rekesztve 
[Kozmás Cs; BethKt Mikes conscr.]. 

9. közepe vminek; mijloc(ul unui lucru); Mitte (eineſ 
Sache). 1584: Az wasar Vamrol ualo ieczes . . . Aky ga-
bonát hoz es Elegiedetnek talaltatik kinek az feli Zep, az 
Alliah penigh es keozy elegies Awagy hituanos, Aztis el 
wehesse az Wasarbiro az Álnok chielekedetert [Kv; 
KvLt Vegyes 111/10]. 1826: Mŭ Sepsi Szent Iványi B 
Henter Jósef, Sárdi Simény György, ugy a' Kelementel-
ki több bébirósok, birtokosok és Szabad Székely közön-
ség, magunk és embereink nevekben és képekben a 
Gyalakuta és Kelementelke határán Csulokáj nevü hely 
közén le folyo viz árok egyenes vitele ellen gyalakuti 
Gróf Lázár István Urnák az Oculatoria Commissiohoz 
adott protestatiojára ezt reflectaljuk és ez ellen reprotes-
talunk [Msz; GyL]. 

Szk: hó ~ön hónap közepén. 1670: kérem Kegyelme-
det, ő nagyságát tudósítsa, kellessék-é az hadakat oda 
küldeni, avagy nem, mert ezeknek állapoţja is hó közén 
lévén, túl penig német hadaknak is híre meg lévén, én 
nem jovalhattam az mű kegyelmes urunk ő nagyságá-
nak, hogy hadaknak fennléte nélkül hagyja lenni az or-
szágot vigyázatlanul [TML V, 263 Bethlen János Teleki 
Mihályhoz]. 

10. vmilyen közönséges kelmefajta; un anumit fel de 
stofă/material; irgendeine gemeine/gewöhnliche Stoff-
art. 1560: Rwha Nemw Marha. Egy granath dolmány 
bagazya allatta keóz [JHb QQ Temeswary János reg.]-
1595: Czjnaltattak ö km(e)k egez Tanaczúl egy Loúagh, 
és 2 gyalog zázlot Gilgyen Imre Wramis adot Taffo-
tat az .2. gyalog zazlohoz .70. sing veres közt 3 1/2 sing 
feieret f 24 d 50 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 134 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 

11. barna v. félbarna liszt; făină integrală; braunes 
od. halbbraunes Mehl | ilyen lisztből sütött cipó v. ke-
nyér; pîine integrală; aus braunem/halbbraunem Mehl 
gebackenes Brötchen od. Brot. 1693: Maga(m) majorsa-
gombeli buzat merettem fel meg rostaltatva(n) 
ez(en) fel szórt buzat apadott el metr. 5 . . . ŏrőltette(m) 
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fejer(ne)k es kőz(ne)k . . . metr. 10 [PatN 78b]. 1746: 
Búzát kőznek őrőltenek Metr 47 1/2 . . . Rosot köznek 
őrőltenek Metr. 21 [Koronka MT; Told. 37/26]. 1757: 
Kőznek való őrőg dagasztó Teknyök kettő [Jobbágyfva 
MT; BálLt 71]. 1765: én azon az napon tsak addig vol-
tam az Malomb(an) az mig az mi Udvarunk számára két 
vékányi köznek való búzánkat fel öntettem [Záh TA; 
Mk V. VII/19 Boka Nyisztor (46) jb vall.]. 1782: Fejér-
nek való sŭtŏ abrosz Nro 10 Kőznek való sŭtŏ abrosz 
Nro 10 [A.balásfva BN; LLt]. 1802: Gabonát attam volt 
három Köblöt, egy köblet tiszta Buzát„ . . . két köblét 
kőznek valót, eszt adtam volt egy egy Mforintba [Ma-
roskeresztúr MT; DLev. 3. XIX.A.13]. 

12. combjai lába ~e partea corpului dintre pulpe/pi-
cioare; Stelle zwischen den Beinen/Schenkeln. 1584: 
Anna Pays Gyarto Ianosne . . . vallia hogi eo semmit 
Nem latot annal egiebet hanem hogy chiklangia vala az 
derekat s az honalliat Azt nem latta hogy az laba keozibe 
Niult volna [Kv; TJk IV/1.241]. 1625: Lattam hogy In-
°ze Istvanne megh fogdosta oklandj Mihalnak az czio-
mia kőzitt vgy Jacziodozott velle | az A Azzony az I 
Azzon(n)ak Vrau(a)l Oklandj Mihallial tisztessigh kwl 
Lappangót hol hazba Rekezkednek, hol czjomja kózit 
fogdosta, hol Jtal közbe cziokolgatta [Bözöd U; UszT 
89]. 1793: az elmúlt vasárnapta viradolag a' Brányistyá-
han lévő Metzetlen Esztendős Tsikonak az első Lába 
közét Karóé vagy egyébb Más fa meg sértette [Drág K; 
J F 36 LevK 261 Tollas György lcvj. 
. 13. birt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; mit posses-

siver Personalendung: vkinek vmilyen dolga/kapcsolata 
(yan/nincs vkivel/vmivel); a avea/a nu avea de a face cu 
cineva/ceva; irgendeine Sache/Verbindung js (mit jm/ei-
ner Sache). 1591: Thudom hogj Eordeogh Farkas kwl-
deote vala az birohoz Varga Gergelt hogy teorwent kér-
ne az birotul vgy Jzene megh egy porgartul hogy al-
lasso(n) teorwent, a kiuel mj keozy vagio(n) [Szkr; UszT 
Fazekas András fej-i jb vall.]. 1632: monda Varga Ma-
t l as . . . mi keözeöd teneked ide meniel mert ha fogom 
eme villatt bizony ki igazitlak innét úgymond [Mv; 
MvLt 290.85a]. 1641: Vizaknaj Ersebet az Ecclától erte-
kezik allapattia feleől hogi ha ferjenek mi keózi lezen ve-
Ue őtet megh talallia [SzJk 56]. 1676: mi közi ő nagysá-
gának a rebellisekhez? [TML VII, 174 Teleki Mihály 
Naláczi Istvánhoz és Székely Lászlóhoz]. 

Szk: minden ~ ét kiveszi tőlük minden érdeklődését/ 
kapcsoltatát megvonja tőlük, közömbössé válik dolgaik 
lránt. 7620: Valamit ketten akarnak az hocsával az ve-

mind az leszen. De ám lássák, immár én ugyan ki-
na ttei5L m i n d e n közömet tőlök, akármit csináljanak 
[BTN 403] * semmi ~e (nincsen) hozzá/vele/vki-
tez/vmihez. 1568: Mykor az harmadyk Zanto feoldre 
yyttek volna beneonket hogy zemewnkkel megh lassúk 

Jmre deák protestala Azt monda Énnekem semmy 
keozeom Nynchyen hozza meghys keres eretthe [Gáldtő 
AF/Gyf; JHb XXIX/28]. 1570: Nerges Vitallius Azt 
^aliya, hogy . . . Am egy Brassay thymar Nagy sok 
Beort hozot Jde az vargaknak . . neky Senmj keozy 
jjem volt hozza [Kv; TJk III/2. 152]. 1635: monda Bor-
hely Janosne . . . János Deakne Azzonyo(m) igjrt énné-
kem) egy hordo bort . . . ninczy enneke(m) semmi kó-
?° m uelek, hane(m) eo kiglmeuel alküzom megh [Mv; 
MvLţ 291.53b]. 1642: Veleo Jstu<an> fatealia, 
h°g<i> az az gyuru kezehez iutott Veleo Jstuannak . . . 

houa teotte eo tugia . . . az leanianak nincz ahoz semmy 
keozi [Kv; RDL I. 128]. 1681: Moga Todor azon mar-
hat az kire rea talaltak az karosok mastol vette nekj szo-
vatiossa mas, nem olţján János, eő nekj semmi közi 
nincz oltjan Ianoshoz [Héderfája KK; RLt rtlen]. 1699: 
Kgtek lassa magok közöt mit tsinál, ha kglmedet mind 
az Attiafiság, mind a kereszténység rá viszi, nèkèm nints 
semmi közöm hozzája [Bözöd U; BálLt 1] * semmi ~ét 
ne avassa vkihez semmi dolga/kapcsolata ne legyen vele. 
1710 k.: A mü püspökünket, professzorainkat megin-
tem, Nagyszegihez semmi közöket ne avassák [BOn. 
877] * semmi ~ėt nem mondja vmihez. 1654: Seres 
Istuan Ura(m) kerese teorueoniel az Relicta keppeb(en) 
Csepregi Mihalyne az perleodeőshez semi kézit ne(m) 
monduan [Kv; RDL I. 142] * semmi ~ét nem tartja 
hozzá. 1603: Barabas olahot ket felöl kar tön fogta vala 
deák Jstuan, mas felöl az Imreh kowaczy fia . . . monda 
deák Istuan hogy Jhon kezedbe adom En semj közemet 
se gondomat hoza nem tartom [UszT 17/41 Demeter mi-
halj Bezedi zabad zekel vall.]. 

14. rendsz birt. szr-os alakban; de obicei cu sufix po-
sesiv; gewöhnlich mit possessiver Personalendung: sze-
relmi kapcsolat/viszony; relaţie de dragoste; Liebesver-
bindung/verhältnis / közösülés; relaţie sexuală; Ge-
schlechtsverkehr. 1574: Varga Imre es Veres Krestel Azt 
vallyak hogy . . . Emlekezet Istwan kowach Nagy Ist-
wannak az Margit feleol . . Ig zolt Istwan my keozem 
Enneke(m) vele . Kerdettek eok ha volt valamy keozy 
vele, Nagy hyttre Eskwt hogy semmy Nem volt, Aztis 
Monta hogi ha meg ne(m) zwnyk teolle, Es ha az Teor-
wenbe elegednek egmassal Az felseo Inget Niakaba vo-
natya es ky veretty az kapwn [Kv; TJk III/3. 380]. 1632: 
Láttam azt, hogy Rosnyai Szabó Miklós csókolá meg s 
játszott vele, de én egyebet dolgában az asszonnak nem 
tudok. Mással sem láttam én Berkeszinének senkivel 
semmi közit [Mv; MvLt 291. 79b-82b átírásban!]. 

Szk: ~ e vagyon!nincsen vele. 1570: Dabo Thamas 
. . . vallya . . . Eo neky szoksor (!) volt keozy vele Teo-
beknekis, Mert eo otth Tartót zallast Zas János hazanal, 
hwl Rengeo Anna Lakoth [Kv; TJk III/2. 107]. 1597: 
Chizar Petert . . . hallottam hogi megh wallotta hogi az 
Azzonnyal keozi wolt [Kv; TJk VI/1. 74]. 1631: Engem 
mikor innasuk voltam mind eő maga az Aszony hajtott 
mindenre, de azért akkor mikor inassuk volta(m) nem 
volt keözeöm vele hanem az uta(n) [Mv; MvLt 290.55a]. 
1761: hógy közi lett volna Molnár Jánosnéval Ferentz 
Lörintznek nem hallattam [Szászsztiván KK; BK. J. Fe-
rentz (50) jb vall.] * ~t csinál magának szerelmi 
viszonyt folytat. 1797: jöttek ugyan legények; de . . . az 
Exponens Aszszony sem edgyikkel, sem másikkal kőzt 
nem tsinált magának [Nagyiklód SzD; LLt Vall.]. 

15. vmely tulajdonhoz való jogigény/juss; dreptul de 
a pretinde o proprietate/avere; Rechtstitel/spruch, Erb-
teil. 1630: Monda arra Gal Mihály hogj mi keözi vágjon 
Bozedinak Ferencznek (így!) ide [Mv; MvLt 290. 211b]. 
1632: mi közi uuolna(!) Vidradszeghez, hogj el foglalta 
[KvAkKt 343]. 1634: mondék Georgy Ispannenak, ha 
mi kŏzód vagio(n) azzonyom most vagio(n) ideje, migh 
az aldasomat megh izzak, kire monda en nem menyek hi-
zen megh talalo(m) az utanis, ambar igiak áldomását [Mv; 
MvLt 291.27a]. 1700/1716: az Kűkülŏ vizén lévő ma-
lomban) több b. makfalvi emberekkel edgyütt Lökös 
Pal(na)k is része lévén, azt is eletéig szabadoson birhassa 
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de holta után abbéli közi és jussa is szállyon azon emii-
tett makfalvi Ref. sz. Eccliara [Kibéd MT; MMatr. 192]. 

Szk: ~ét adhatja vmihez. 1596: az gazdazzony, az 
mely feoldeket parazt emberektwl veott, itt Mihalyfalvj3 

hataron . . . kmed azhoz keozitt ne(m) athattya 
[Vessződ NK; JHb XXIII/3. — aNK] * ~ėt (ki) viszi 
vmibõl/vmitõl. 1645: tiltok . . . Flistók Lorinczné Azszo-
nyomot, az mi kgmes Urunk tiltó poroncziolattya sze-
rint, hogy harmadnap alat ismét Erczébol az faluból 
kivigye kőzet s ki költözzek, mind szanto földtől, ka-
zalo réttől, in summa mind(en) névéi nevezendő jók-
tól valamint Erczeb(en) birt azoktol elt, vigye közét, 
mért ha harmad nap alat kiném kőltőzek (!) mas kep-
penis ki költözik [Nagyercse MT; Told. 27] * 
mondja hozzá/vkihez/vmihez. 1568: Valamy kőzet mon-
danaya az ereoksegheoz [Rigmány MT; LLt 87/1]. 
1604: Beozeódi Jakab Andrasne giermeki Mihalj es 
Anna kepekben vallia Tutorul Gérgio Mihalt mjert 
az eleotti Tutor Nagilaky Tamashoz az nemet Capi-
tan Kopa János mo(n)dgia keòzit [UszT 16/53]. 1701: 
Az mely házheljen lakik Rácz Jstván fiam, hallom hogy 
egj testvér Néném(ne)k fiay közöket mondanák hozzá, 
de ahoz semmi közök nem lehet [Pólyán TA; JHb 
XVI/7] * ~ (é)t tart (ja) hozzá/vkihez/vmihez. 1615: 
Ammonealok hogy ha keozit tartia aznak az 
Jozagoknak valosagahoz . . . uigiazon rea az Maros 
szekj zekre [Msz; BálLt 51]. 1667: en soha nem tartom 
kőzomőt hozza [Abod MT; DLev. 2. XVI B. 5]. 1697: 
kõzŏkŏt hozza nem tartyak [kadács U; Pf). 1716: Hoka 
nevű Czigány ős őrőkős Jobbágya*vólt N. T: Nemzetes 
Galgai Rácz Péter Uramnak, ide Lonára Szolgált egesz 
eltében, Senki közét hozzá nem tartotta [Lóna TA; 
Borb. II Nan Petru (70) jb vall.]. 1760: a Praetensioba 
forgo helyhez közt nem tartok, perlekedni s nagodal 
izetlenkedni én nem kévánok [BfN Remetei cs.] ~ e 
vagyon hozzá/vmihez. 1585: Komjáthy Mihail' mynden 
Attiaffiaynak es gyermekynek az fellywl meg irt ma-
lomhoz keózik legen [M.köblös SzD; SLt 29.Y.2]. 1590: 
az J rea ment azokra az feoldekre az meljben mi 
szántottunk eo is szántót hatalmasul benne Annak 
okaert keuaniuk az hatalmat rajta annak utanna ha va-
lami keozj vagio(n) az feoldekhez keresse teorwenniel 
[UszT]. 1618/1695: Soha nem tudom hogy részek és kö-
zök let vòlna ez az Jószághoz [Kide K; Mk III. 
XXXVIII. 1012]. 1731: őrőmestebb adnok ollyan Atya-
finak kinek kűlömbenis közi vagyon hozzá [Gerend TA; 
Told. 21] * minden ~ét elveszi róla/vmirõl. 1671: Melly 
ezer forint summát azon Colosvári Beczüll(etes) 
Unitaria Ecclesia teotte le eppen paratis eo Kgek(ne)k 

s levalvanis azt eo Kgekteol defacto remittaltak 
azon megh nevezett zalagos Falut Korodota, mind(en) 
kőzőketis el vévén eo Kgek rolla [Kv; KvLt 1/180. — 
aK]. 1677: Az meli Negy Fundushaz Bojer Sigmond 
Ura(m) Vecsinseget Praetendalt . . ezen Negj Fundus-
tis Remitala Sarosi Janas Ur(am)nak minden edig azak-
haz birt földekel . . . Bojer Sigmond Ura(m) minden kö-
zit ezekrül el véve [F; Szád.] * (minden) ~ét kiveszi be-
lõle/vmibõl. 1621: ez megh irt Teghlas Kata az megh dec-
laraltatot es el adot feoldheóz es kerthez Jussát es verse-
gett p(rae)tendalhatta volna, de megh gondolua(n) az eó 
mostani fogiatkŏzo<t) allapattiat . . . matol foguan ab-
ból minde(n) Jussát es keozit beleőlle ki veuçn ada es 
Transferala . . . Colosi varga janosnak es maradékinak 

[Kv; RDL I. 115]. 1651: kűlseő es belseö haszon veueő 
helyeiből keözeökeőt ki veuen [Mv; Berz. 5. 41. S. 3]. 
1711: én az arany mivből ki vettem közömet, azért már 
énnékem ahoz semmi szom nincsen [Szentpál KK; Ks 96 
Haller Gábor lev.] * minden ~ét leveszi róla. 1666: Bi-
zonyosson informáltatánk hogj Kglmed szegenj Ebeni 
Ur(am) defectussan Szent Martonhoz hozzá njult vol-
na, s immár beléis szállott . . . parantsolljuk Kd(ne)k 
serio . rajta ne kapdosson, rolla kezét es minden közit 
vegje le az Jószágból ki mennjen mindgjart [WassLt 
fej.] * semmi ~e (nincsen/sincs) hozzá/vkihez/vmihez 
semmi (örökösödési) jogigénye nem áll fenn. 1557: Pes-
thessy Gewrgh ezth walya Swky János eskwek Nagy 
Jsthenre, hogy az Coloswary haz ewrewksegh eweyek, 
de ygy mondotta nekewnk Semmy kewzewnk nynczen 
hozzaya [Szentmártonmacskás K; SLt ST. 5]. 1566: 
Az Jtualo ewreksegekhez semmi kewzek ne legyen [Kv; 
i.h. 6]. 1579: Te neked penig semmit ne(m) Attak 
Kisfaludja hatarba(n) es ne(m) Birhatz te semmit 
az Kisfalwdj hatarba(n), mert ne(m) vagy donata-
rius benne, semmy keozeod sinchj hozza [BálLt 79. —-
aMT]. 1641: Toroczkai Borbély István edgyk udvari 
Borbélyunk ada értesŭnkre alazatoson, hogy noha 
hŭsegtek(ne)k Eő hozza, sem pedigh Attyahoz, semmi 
keőzi sem volt volna, mind azon altal, az mostani el mult 
feiervarj generális giülesen (: nekie kegiel(me)sen 
conferalt Amialis Leuelŭnket:) publicaltatni akarua(n), 
azonb(an) hŭseghtek contradicalt volna az Publica-
tionak [Thor. XV/6 fej-i rend. a Toroczkai családhoz]. 
1725: az Olt ágának a* folyamattyán alól mind Olt 
hányás az holottis István Déák Vramék(na)k nints 
Semmi közök [Héviz NK; JHbT] * semmi ~ét nem 
avatja hozzá nem tart igényt vmire. 1573: en Twdo-
mant tezek Keg(t)ek Eleot hogi en ez may Naptwl fog-
wa . . . semmy keozemet hozza3 nem awatom [Kv; TJk 
III/3. 122. — aA földhöz] * semmi ~ét nem mondhat-
ja hozzá semmi jogigényt nem támaszthat. 1586: so-
ha senki ö küvüllök semmi közit hozzáa ne mondhassa 
[A.csernáton Hsz; SzO V, 140. — aA birtokhoz]. 1690: 
En Nemes Belső Szolnak Varmegyeb(en) Szelecsken la-
kó Vasas Laszlo adom mindenek(ne)k tudtara hogy 
. . . Leven egy közős Hoszu István nevű Jobbagy melly-
rűl mind az szegeny Aszonyom Anyamat az szeginy Sar-
kadi Ferencz Uram tisztessegesen meg elegitette Ugy 
hogy sem ő kegyelme sem mi Gyermeki közit ne mond-
hassak hozaja mellyrûl en is adom ez Testimonialis Le-
velemet [Borb.I] * semmi ~ét nem mondja hozzá/vki" 
hez/vmihez. 1590: az melj erdŏtt ennek előtte az SzŏlŎ 
Berczin Birtanak . . Ahoz ennek vtanna semmj kö-
zöket, Igassagokatt es Birodalmokat ne mong'ak, neis 
Biriak [Jobbágyivá MT; BálLt 89]. 1600: az Wargiasiak 
az vtnak az al felit hagyak, az fel feldhez eŏk sem 
mo(n)tak semmi keözeket [Almás U]. 1670: egy Szekely 
Istva(n) nevű Zilahi ember adta volt ennekem iobagiul 
magat, melyet mosta(n) iobagysagbul fel szabaditot-
ta(m), semmi közömet hoza nem mondo(m) [Zilah; Ks 

65.43.10] * semmi ~ét nem tartja hozzá/vmihez. 1757'-
(Az) örökségnek . nagjobb részit a viz mosta el, s a m1 

a viztŏl meg maradat edgj darabacskát látván a Mgós 
Groff Bethlen Dávid Vr eö Nga Bohoroj Juon nevű job-
bágya hogj senki semmi közit hozzá nem tartya, a maga 
őrőkségihez applicalta [F.borgó BN; BK. Orbanás Iuon 
(60) jb vall.]. 1799: az Exponens az Réthez ennek utánna 
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semmi közit nem tartya, tessék az Asszonynak tovább-
ra-is bekessegesen birni [Ne; DobLev. IV/811]. 

16. közösen használt/birtokolt jószág/tulajdon; pro-
Prietate ſolosită ín comun cu cineva, coproprietate; ge-
jneinsam genutztes/besessenes Gut/Eigentum. 7580: te-
hagh leg elózer Amit talal Az adossagot ky az iozagon 
Marha(n) vagion Az kózbel ky kel deputalny minde(n) 
ozlas elót [Kv; TanJk V/3. 227b]. 1583: egy Nyl fwnél 
teób Iusson vayda Andrasnak az keozbeól [Légen/Sza-
va K; JHbK XVII/17]. 1586: Vegesztwk aztis hogy az 
jnygh Dobray ferencz az eò hazatt az kŏzból megh epit-
betj Addig az Attya hazaban lakhassak [Lesnek H; IB 
VI. 225/16]. 1598: Azon kyel ha kinek Ados volnék ad-
degh senkinek semmit ne Aggianak hane(m) az keozbeol 
megh fizesse(ne)k [Gerend TA; Törzs. Gerendj Pál 
yégr.]. 1604: az Galfy Peter resze kette oszol, fele az lia-
nie, fele Benedekfy Janosne Aszonio(m)e De valamjwel 
az Aszonj Galfy Mihalne es Galfy Peter adosok woltak 
az keózbeŏl Elózer allassek ky [UszT 20/127]. 1614: Fa-
r k a s Mihali Bizonios adossagokat mutogata, hogi 
fö tartoznék masnak, Az melj adossagokat Elsőben az 
keozbeól kj deputaltuk, es meg fizettünk [Kv; RDL I. 
^5]. 1664: Mindénfele adossagokis à közből ante divi-
sionem fizettesse(ne)k mégh [Mv; MbK]. 173511760: 
Találtatván benn a Faluban osztatlan köz hellyen meg 
ülepedett ö t jövevény emberek, kik eddig egygyik Pos-
sessornak sem p(rae)stáltak semminemű szolgálaton, 
azokis mostan házakkal és az közből fogatt Sessiokkal 
egyetemben subdividáltattak [Elekes AF; DobLev. 
V 164.6]. 1780: A hajadon testvéreknek a közből jó he-
lyen a két fordulóban 6 véka féreje földet szakasszanak 
[Taploca Cs; RSzF 230]. 

Sz: vmi ~ ketten vmi kettejük közös tulajdona. 1588: 
Egy Eoregh rákot lada záros Iutot Az ket Arwaknak 
Melybe Marhaiokat kyleon kileon kel rakni ez Lada 
keŏz ketten [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 26]. 

17. közös használat/birtoklás; folosinţă comună, co-
proprietate; gemeinsame Nutzung/Besitzung. 1586: wa-
Sy°n ket Malom az falw patakan azt hagyok keozbe 
lenny keozeotteok hogy ha My Epwles zewkseg lezen 
J^eya az keoz Jozagbol Epychyek Meg Es ha Mellyk 
Jobbagya Azt Nem Akarna hogy Reya Mennyen Az Epy-
tesre Az Masyknak Byraya Mynden Teorwynnelkewl 
három foryntot vehessen Rayta [Gyerőmonostor K; KP]. 

Szk: bocsáthat. 1594: az mely iozagot mostan 
keozeotteok fel óztak ez utan való meg irt keotel alat es 
?2 az keotelis meg liuen Bozzasi János azért az megh irt 
jozagot ugian ki foglalhassa kezebwl es keozbe bocziat-
Jjassa ha Bozzasi Georgi Wram ki nem akarna erezteni 
kezebwl [Szászerked K; LLt] * ~be ereszt. 1594: az 
*nely rez iozagot mostan keozeotteok ket fele oztnak az-
^ ü s az eo húgait keozbe erezteni meg kinalta uolt az 
koruinnek processusa szerint [uo.; LLt]. 1598: Reòdi 
Marton . . . vallia Istwan deák kewannia vala hogi az 
kutat engedgie megh hogi keòz legien de az felesege 
^lagi Jstwannak nem engede mikor ezt lstwa(n) deák 
m egh ertette monda esse lelek kurwa kj bele ne(m) 
zarik ennen magam annak vtanna zolgamatis bele zara-
t o m es minden rútságot bele hordatok hogi keözbe 
ne(m) erezted az kutat [Kv; TJk V/l. 221] * ~be 
furád. 1579-1581: Kiralj Balinthj es az Kiralj Georgj 
haza keozbe marad, es abba maragio(n) [Kajántó K; 

4]. 1597: Veghezettre az Anyay rezbeol 

Lomperton . . Felte János fia, vgian János, marada 
keozbe oztattlan [Galac BN; WLt] * ~be maradás. 
1770/1771: Minthogy az határnak fel osztása a' Lu-
gosiánusok, és Somlyaiánusok között két részre oszta-
tik, és következhető nagy Contraversia nélkül a két részt 
afféle diribalások, közbe maradások miá illő modon ki 
tsinálni impractibile volna [Fejér m.; DobLev. 
II/428.5b] * ~be megy. 1600: Theolcheres leorinczne 
Ersebet azzony vall feyer ruhaknak oztozasa-
ban Jelen volt igen zepenys veghez menth vala az ozto-
zas, de János vram azon Indult megh hogy Amith eo fe-
lesegenek chinaltatott azt Nem engedy hogy keozben 
mennyen ezen zendeolenek megh [Kv; TJk VI/1.514] * 
~ r e ad. 1598: hozta(m) uala egy sum(m)aba 
Eòtue(n) három forintoth es huz pénzt, mellyeket en ak-
kor keozre atta(m) melynek az Arra tellyiessen ozlasra 
menth volt [UszT 12/99] * ~ r e bír. 1766: az edgjességet 
követvén mint régi elejek, s' magokis eddig tsendesen el-
tek edgyik az más részének hasznát vévén az udvart köz-
re birták, tovàbrais az szerent magokat alkalmaztatni 
tartsak keresztenyi kõtelességek(ne)k [Torda; TJkT V. 
341]. 1806: Magyar Sárosan meg oszolva Balástelkén 
pedig közre az Attya fiakkal bizonyos resz Joszágokat 
birt [M.sáros KK; DLev. 4. XXXVIII] * ~ r e bírás. 
1766: későre Serkent fel a ' Tiszteletes A. eo Kegjelme, 
mert ezen Vdvar(na)k közre birására az előtt 60. avagj 
70. Esztendökkelis ezen hely(ne)k Possessorai mutuo 
Consentiáltak [Torda; TJkT V. 326] * ~re biratik Ibi-
rattátik. 1766: az én Praedecessorom és a Tiszteletes A. 
ŏ kegyelme Praedecessora, Consequenter műis tacite 
contractizáltunk és mutuo meg edgyeztŭnk abban, hogy 
köztünk Meta ne erigaltassék, hanem továbráis azon 
Vdvar birattassék közre | Sok tíz Esztendő mult el mi-
volta az az Vdvar közre biratik [Torda; i.h. 304, 327]. 
1777: Nyoltzadik tábla . . . a' kŏzes határig . . a' Szur-
dokiakkal közre biratik [Magura TA; Ks 89] * ~ r e bí~ 
rató/bírattatott/bírt. 1766: az eddig közre birattatott 
Vdvart a ' Fundusnak hátulsó részihez mérsekelvén kell 
ketté hasittani eppen a' közepin | ha az I fávort kap-
hatna magának, még nagjobb részibennis el foglalná az 
eddig közre birt Vdvart [Torda; TJkT V. 308, 321]. 
1814: imit amott a' határon vagyon égy égy Foltotska 
közre birato Cséplés erdős hellyek, de ugy el-vadnak 
pusztulva hogy tőkelletesen haszon vehetetleneké lette-
nek [Benedekfva Sz; BetLt 3] * ~ r e bocsát/ereszt. 
1606: Az melj keues rezecziket Keczietj Gaspar Erezteth 
wolt Kezemben azt kez wagiok ozlasra keözre bocziat-
tanj [UszT 20/47]. 1717: Ngs Sarosi Istvanne Sarosi 
Christina Aszszony eo kglme . . . mind maga Udvar ha-
zat, s mind penigh ahoz biratot joszagotskaiat közre -s-
oszlora botsatta [Kük.; DobLev. 1/108]. 1761: Imre Ur 
praefectussa egj rokas buzat in granis nem eresztet közre 
[Branyicska H; JHb XXXV/45.19] * ~r<? bocsátás. 
1766: van szabadtságában kinek kinek maga jószágát 
kertel kŏrŭl venni másétol distingvalni, nem lehetvén 
eröszakaltatni más kedvéért maga jószágának pusztájá-
b a n ) hagyására, vagy annak élését haszonvételit aka-
rattya ellen eshető közre botsáttására [Torda; TJkT V 
241] * ~ r e eresztet. 1648: vagion Geoczy Istuannak 
vasas szeker az melliet 12 forintra bwczwllettek io lelky 
ismerettel Eztis keozre ereztetti Geoczy Istua(n) az Bat-
tiaual Andrassal [DLev. 3. XXXI.A] * ~ re felmarad. 
1773: a nevezett osztájkor közre fel maradatt egy darab 
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hely [Mezőerked K; LLt] * hagyatik. 1741: A Ger-
géllyfai egész portio . . . közre hagyatik [Veresegyháza 
AF; DobLev. 1/193]. 1750/1753: A' Pál Berkinek felső 
széllye az ott tsapponolag eljáró utig mind közre hagya-
tának [Koronka MT; Told. 78] * ~re használtatik. 
1804: (A) más fél Sessiok . . . addigis mig . . az erre 
meg hivando és ki rendelendő Birák által a helynek szí-
nin kinek kinek része ki neveztetik közre használtassa-
nak [Marossztimre AF; DobLev. IV/874.9b] * ~re 
hord. 1801: A Cziheres Rész Erdőkbe pedig a ki hol Elei-
től s régtől fogva Orotványának fel fogta éli s használja, 
a Fáját közre horgya, a helljeit kaszállja, Juhait s egyébb 
szarvas marháitis legelteti bizonyos szállásain [Nagy-
nyulas K; DLev. 5] * ~ r e hoz. 1604: Az adossagokban 
es Zalagosakban a ' mit megh tudhattam íjgi uagion, Gal-
fy Mihalne aszonio(m)nak Zentegieden ualo iozagat, 
Galfy Mihalj uram élteben ualtotta megh zalagbul há-
rom zaz forintal: Az Nagi Galambfaluit Eótúen forin-
tal, Azt az negíedfel zaz forintot hozza keózre azzoniom 
. . ozton ozolliek ittis minde(n) megh [UszT 20/127. — 

aSzD] * ~ré? ígér. 1719: Az el mult két oktoberben 
adott szénának bonifícatioját sollicitalni kell . . . mely 
ha bonificaltatik, nemes Marosszék a magáét közre 
igyirte [Cssz; SzO VII, 261] * ~re ítél. 1598: azt az reszt 
az teorúeny az felperessel keószre itilte Volt [UszT 
12/99] * ~ r e kíván. 1650: Azt(is) közre keuano(m) 
minden hozza tartózandó pertinentiakal [i.h. 8/64.74a] 
* ~ r e marad. 1587: az Eotwen haz Jobagynak fel ozta-
sara En Jrtam az Cedulakath, vesseleni ferencz eo maga 
es Jakczy Susanna Newere . . . keozre maradoth vala 
ket haz Jobagy azokath az Azzony kíwansagara Bor-
namiza János az Arwa zamara Engede [Hadad Sz; WH. 
Th. Hadadi jur. not. kezével]. 1699: kevés rósz Sásos fŭ 
vagyon és puszta toh hely közre maradót [Nagykend 
KK]. 1783: A Csíki Jószágban találtató Hovasak és a 
két darab Cziheres hely is közre maragyanak [Mv; Ks 
23. XXIIb]. 1804: A Czegei ugy nevezett Hódos Tó 
használása, ugy szintén a' Szent Egyedi Csikászat bene-
ficiuma is, valamint eddig, ugy ennek utánnais a Mlgs 
osztozo vérek között közre marad [Mv; WassLt] * ~ re 
maradott. 1747: Mind két részről való Jobbágjoknak 
Sellérek(ne)k . . . a nevezett négj darab és közre mara-
dott Erdőkből magok számokra tűzi fával élni szabados 
légjen [Nagyida K; Told. 27] * ~ r e meghagy. 1747: A 
Diósra rugó urak Lábján felljül lévő otsmány meredek 
ódalban fekűvő erdőtskét . hagyák meg közre [Nagy-
ida K] * ~re megy. 1617: igi conuenialtunk ez eörŏkse-
gek dolgabol, hogi ez is közre menien ozlaskeppen [Ab-
rudbánya; Törzs] * ~ r e mivel. 1806: a ' Szőllőket is a* 
Tkts Professor Úrék számára miveltem kűlőnesen; a* 
Balástelkit pedig mostis ugy mivelték közre mint ennek-
előtte [M .sáros KK; DLev. 4. XXXVIII] * ~ r e oszló-
dik. 1804: ollyatén kaszállo, mely közre oszlodott 
[Mezősámsond MT; Berz. 9.74] * ~ r ć száll. 1607: en 
ne(m) tudom hogj ha az vta(n) zallote keözre az Antalfy 
Janosne rezzi [UszT 20/54]. 1650: az Fwlöp Thamas ré-
szé keozre szállott, mert Fülöp Thamas megh holt [i.h. 
8/64.74a] * ~ ül bír. 1596: Az ot ualo erdeót pedig kózil 
bírtak Tarchafalúa s Chehertfalua [i.h. 11/66 Gr. Miklós 
de Kobatfalua (63) pp vall.]. 1600: Hogy walami hatar 
hasitas wagy wetes leött woína az kett falu keözeöt, azt 
ne(m) tudom, De hogy azt az Kis Kapun belól Atthia fe-
IQI walo felit az kett falu keözeöl birta, azt tudo(m) [i.h. 

15/270 Kadar János Ethedi Zabad Zekely (53) vall. -
aAtya és ienlaka U] | En Jenlakan het eztendeigh lak-
ta(m), a Kis Kapuigh, Kadach mezeöig elmente(m) er-
deőlni, engemeth senki nem haborgatoth, Hatar wetest 
sem ertettem sem hallotta(m), hanem keőz wolt, kezwl 
bírtak [i.h. 15/271 Nagy András Waralliay Lofeő (35) 
vall.]. 1623: (A szénafüvet) tartozzanak Benkeő Gieőrgj 
es Benkeő Gaspar az felliwl megh irt mod szerent 
keőzre bochyatany es keőzwl birni az vitezleő Retthy 
Istuannal [Markosfva Hsz; Borb. I] * ~w/ marad. 1658 
k.: ezelot az Juh Giuttement hogy el osztottuk, három 
veder orda maradót keozul [HSzj juhgyüjtemény alj-
1715: Az mely Joszágon Bakcsi István Ur(am) lakik 
Bakcsi Boldisár árvái vicinumjában e marada közeleb-
bik említett Bakcsi István Uramnak . . ezen ă joszágon 
kŭl való hegyoldal, közül marada [Borb. II] * ~ z é bo-
csát. 1648: mivel Simon György Ur(am) . felesegiuel 
jmar öreghseghre jutanak Gal Laslo Uramot felese-
givel egjŭt oda melleje hiva Kŏkŏsbe hogj égy marhara 
és kenyérré álljon vele illien Conditiokval hogy az mi ja-
ro marhaj ugy mint ökrej lovaj és egjeb rideg barmaj 
vadnak mindeneket közzé boczat Gál Laslo Uramal Si-
mon György Ura(m) [Dálnok Hsz; Kp I. 63]. 

18. közösségi/köztulajdon; proprietate/posesiune 
comună; Gemeinbesitz/eigentum. Szk: ~ re bocsáttatik 
köztulajdonba eresztetik. 1780/1784: Ha valaki ez előtt 
harmintz két esztendökel valamelly hellyet fel fogván az 
olta bírja, a mint örököse maradjon kezénél s el ne véte-
tödjen tölle, a mit pedig harmintz két esztendőn innen 
fogott az el vétetödvén Közre bocsáttassék és oszlora 
mennyen [Galambod MT; Told. 29] * ~re hagy. 1640: 
Vagion hatarok de Egy darab Erdejek vagion mellyet 
Kamuthi Farkas idejeben az Urok keozre hagiott volt* 
de most az Fenesiek elik azt az Erdeot, ha penig az Mo-
nostoriak az fenessi Erdeore mennek meg nem engedik 
[Km; GyU 48]. 1727: Borso helyben egy darab haszon-
talan csere melyet a Gat tartasara közre hattunk [Bi-
barcfva U] * ~w/ él köztulajdonban használ (erdőt/ha-
tárt). 1577: az Zeoleo hegiesse feleol hasitot hataſt 
ne(m) tud az ket falu keozeot, hane(m) keozwl eltek 
[Mv; BálLt 79]. 1604: Az tho helyen az hŭl az tyz volt 
most egyszer ott az Abast falúj jnasokkal egy Peter Mi-
halj neuy embernek leóuetejnek hordo fal faiat el haso-
gattuk vala, ott talala, kerdette(m) kje az hatar ott, s azt 
mondotta hogy ezen Aloll Abastfaluj, de azt keózzil 
elljwk [UszT 18/107 Mich. Kouachj de Zent Marto(n) 
(60) vall.]. 1775: azon Erdős hellyet régi eleinkis mindé-
tig kŏzŭl élték, miis Fajat a szerént usuallyuk [Bodok 
Hsz; Mk II. 2/71] * ~w/ erdői erdőt köztulajdonban 
használ. 1625: akkor Makk leŏt uala Tamas bwkiben az 
Matis faluiak az Musnaiakkall egeŏtt itetek megh, az fa-
yates en ugi tudom hogi keoszwl erdeoltek [Nagyga-
lambfva U; UszT 155b]. 

19. ~ ül közakarattal, közmegegyezéssel, közösen; fo 
comun, de comun acord; einstimmig/hellig. Szk: 
csinál közakarattal/közösen végez el vmilyen m u n k á t . 
1554: Az Malomrol illyen keppen wegeztwk, hogh 
Illyessy Christoph az Malomban harmados, ilj okkal az 
chynalasat keozwl cinalljak az assonnyal, es az m a l o m -
nak minden gongyat wyselye [Bölön Hsz; SzO II, llfl-
1580/XVII. sz. köz.: Ha Kalnoky Balint akar Malmot 
rea csinálni Kálnoky Thamassal kézül csinállyák [Kö-
röspatak Hsz; HSzjP] * ~ül eligált bíró/ember/perszó' 



509 köz 

na közmegegyezéssel felkért/választott bíró. 1632: Mw 
Markos János Zent Iuani Leofw ember Andok János 
Laborfalui veres draba(n)t ez dologban keozúl eligalt 
emberek {Hsz; Kp I. 33]. 1641: Mŭ Mihaczi Demeter 
Illie ffalui mostan Sepsi Szeknek Vice király biraja, es 
Istuan Deák Szent Iuani Nobiles . . . ez dologban keo-
zúl eligalt birak [Hsz; i.h. 53]. 1645: Mw Ferteodi János 
Angialosi es Istuan Deák Szenthiuani Nobiles ez do-
logban keozul eligalt personák [Hsz; BLt 7] * ~«l 
fogott (köz)bíró közmegegyezéssel felkért/választott 
bíró. 1628: Mw Domokos Istuan Alsoczernatoni Nemes 
szemely, Bak János Ikafalui, Teöreök Balas Alsotoriai 
ţofeiek mindenik Kezdi szekben lakok, ez ide ala megh 
irt dolgokba(n) mind az ket felnek keőzŭl fogot biray 
BB]. 1631: Mw Kelemen Jmreh czicziay Mikola Ferencz 
Borsouaj es Leorincz Ferencz szentmartoni czik szekben 
lakó nemes szemelliek; ez ide ala meg irt dolgokban 
mind az ket felnek keozúl fogot biray. Adgiuk tuttara 
mindeneknek az kiknek illik* [IB. — aKöv. a részi.]. 
1671: az ide aláb megh irt dologhba(n) keozűl fogot 
keoz birák [Désfva KK; LLt Fasc. 72]. 1679: Mi kik ez 
1(ie aláb megh irt dologba(n) keozúl fogot Birák 
vagyunka [BLt 3. — aKöv. a nevek fels. és a részi.]. 

<> Szk: ~ re szolgálható levél közös érdekeket szolgál-
ható okirat; document/act de interes comun/obştesc; 
Urkunde, die zum gemeinsamen Interessen dienen 
kann. 1772: Dobollyi Jóseph Uram minden eddig szer-
zett Káptalanból s Conventből, innen s amonnan 
gyűjtött közre szolgálható Leveleit, köz haszonra szen-
teli [Nagylak AF; DobLev. II/436.2] * falu ~re való 
szedés-vevés kb. a falu közszolgáltatásainak felhajtása; 
Perceperea taxelor comunale; Einhebung der öffent-
Üchen Dorfleistungen/des Kommunaldienstes. 1700: 
Lökös Pál többire világtalan, az Felesége gutta ütött 
Az Ecclesia is se<mi> tereh viselést ne supportáltasson 
vele egyéb tereh viseléstől, akar mi nével neveztes-
sek, ugy az falu közre való szedéstől, vevéstől immuni-
tállya tellyes életében [Kibéd MT; MMatr. 191] * két 
^àen /^ön kb. kézen-közön; pe dincoace şi pe dincolo; 
auf irgendeine Weise. 1572: kere(m) k: hogy k: az költ-
zeghnek vgj vizelie gongiat hogj ket közbe k: kart ne 
valio(n) [Dés; BesztLt 3721 Lóri(n)cz deák Chyakor 
Jszţuanhoz]. 1666: az Kun és Daczó família is belé száll 
az jószágban, s két közben el foglaltathatná az fiscus az-
zal a praetensioval, mert két közben el pusztulni nem en-

igazítsák egymásközött dolgokat [TML III, 617-8 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1671: Édes Bátyám 
jjram Az mi az élés dolgából Husztot illeti, az két 
közén nem csuda, de keres az maga-magának, ha Isten 
egészséget ad [TML V, 523 Bornemisza Anna ua-hoz]. 
'678; h a úgy volna módom benne, a mint nincs, Kgdhez 
mennék, onnét Urunkhoz, onnét Béldi Uramhoz, mind-
edig , míg egyezségre hoznám a dolgot, hogy a magáé-
ban élne csendesen, mindenek megbántódása nélkül, ta-
lán a két közben esnék valami az én horgomra is [TML 
VIH, 68 Wesselényi Pál ua-hoz]. 

II. mn 1. közös, közösen használt/birtokolt; care este 
Jolosit/posedat ín comun cu cineva; gemeinsam benützt/ 
Esessen. 1560: Egy Emberre való ezwsth sarkantyw 

mely kewz Nagy Andrassal | Egy kys labas Ezwst 
Serleg pohár keoz Nagy Andrassal | Wagyon három Me-
Aes lo melyek keózeók Andrassal [JHb QQ Temeswary 
Janos reg.]. 1570: Kaytar peter . . . vallya, hogy Byro 

Matthe vgian chyak eo maga attha az kert foldeyert az 
lowat Eo neky, De eo azt Nem thwgya ha chyak eoma-
gaye volt, vagy keoz volt az Theob attyafiaiwal [Kv; TJk 
III/2. 44], 1606: Valentinus Keoreosi de súkeo . . fas-
sus est . . . Zenat is buzat is ker uala az zena feleol azt 
monda hogi az keoz masal de ha el ozthato(m) abból is 
megj ado(m) rezzit, az buza feleol azt monda hogj az az 
zent kirali andras ferencziel keoz de ha el ozthato(m) ab-
bolis megj ado(m) rezzit [UszT 20/141]. 1632: Vagion 
egi Bikk Makkos Erdejek, Korbi neuw faluual, es Alsó 
Ucziaual keőz [F.ucsa F; UC 14/38]. 1641: Ha valami 
adossagh melj mëgh Pap Janos Idejbe keoz volt, az 
megh bizoniultattua(n) Kuspal Balint vram es felesege 
. . . a Creditornak fizesse meg [Uzon Hsz; Kp I. 53]. 1728: 
Vágjon egj darab erdő . . ez is köz Gidofalvaval [Marto-
nos Hsz; SVJk]. 1769: Bartók András . . . le kőté . égy 
széna Rétit . . . Mely széna Rét lévén kőz a' Debitornak 
testvérivel, tsak à maga obtingensit kötötte le [Torockó; 
Bosla]. 1776: eŏ Nsága bir itt égy Malmot, és égy halas 
Toot, de a* Halas Too három faluval kőz [Mezőbánd 
MT; WassLt Andr. Czeijék (55) ns vall.]. 1812: Cs. 
György Falváb(an) vagy annak Határáb(an) . . az ugy 
nevezett Csicson . . . más közelebbi Helységekkel köz kö 
Szálasz Hegybe vágják Erdélybe a' leg nevezetesebb Ma-
lom köveket [Csicsógyörgyfva SzD; Ks 76 Conscr. 94]. 

Hn. 1228/1378: progreditur in montem, qui vocatur 
Cuzberch [Gyeke K; BfO I, 6]. 1349: kuzberch [Zsom-
bor U; SzO I, 55]. 1366: Abhinc ad alium locum venis-
sent declinando infra Kuzberch vocatum [UC II, 262 
Torda és Ajtón közötti határjárás]. 1614: Az keoz bercz 
oldalon [Egrestő KK]. 1650: Az keóz bircz oldalon (e) 
[Burjánosóbuda K; BHn 40]. 1664: a ' köz bercz Meget 
(k) [M.décse SzD]. 1668: Az keoz moczarban (sz). Az al-
só köz mōcsarban (sz) [Imecsfva Hsz]. 1681/1748: ă Köz 
bérczen [Tŭr AF]. 1687 e.: Kőz bérez farkánál (k) [Gya-
lakuta MTJ. 1687: Kőz berek Sorkan [Menaság Cs]. 
1691: az kőz Birczen az Kertek mellet (sz) [Fületelke 
KK]. 1699: A Kőz Bérczin (sz) [Backamadaras MT]. 
1720: Kőz bérez Sorkán (sz) [Menaság Cs]. 1737: a Kőz 
bérezre ki járó ősvenjre rag véggel [Mezőbánd MT] | A 
Csinko Erdő kőzőt a köz Nyirb(en) [Nyárszó K; KHn 
122]. 1758: A Köz Ligetben (sz) [Inaktelke K]. 1761/ 
1818: a' Falu kőz berke [Kisfalud MT]. 1762/1779: A 
Kőz Fűben (sz) [Szilágycseh]. 1773: Kőz réz [Szárhegy 
Cs]. 1793: a* Köz Lüget nevü hellyben (sz) [Inaktelke K]. 
XVIII. sz. v.: a' Közpatakon alól nevezetű hellyen (sz) 
[Zabola Hsz]. 1806: A' Kőz Bértzen (sz) [Kusaly Sz]. 1815/ 
1856: A Kőzbírcz nevű erdőnek a ' közepén (sz) [Hidvég 
Hsz]. 1825: A Falu kőz Sikátora közt [Árpástó SzD]. 
1864: Közrez havas tető köszirtos erdős hely [Ditró Cs]. 

Szk: ~ élő hely. 1816: Felele . . . a Báttya Székely Sig-
mond ur iljen képpen: Azan két viz kőzött lévő hely 
is Contractus mellett velünk kőz elő hely lévén valamint 
az Intető Közönség abból maga hasznára hírünk nélkül 
az előtt job részit fel törte mivelte használta ugy azan a 
Nyomon müis a más részit szabadasan fel törhettük és 
azért potentiariusok nem vágjunk [Várfva TA; Borb. 
II]. * ~ erdõlõ út. 1842: a két renden lévő Bírák el 
mentek az írt Erdős hellyen jelen lévő Gidofalvi Domo-
kos úrhoz kinek is tudtára adták hogy a Bartha famillía 
Erdőbéli károsodását akarja meg láttatni általunk mely-
re azt feleié hogy ezen prétensio alatt lévő helyre 
Semmi modon bé nem botsássuk sőt még ezen kőz Falu 



közadminisztráció 510 

Erdőlő uttyán is oly véggel ki nem botsássuk hogy még 
azon le vágót Erdőbe bé is nézzenek [Albis Hsz; BLev.] 
* ~ lóház. 1585: Hodor Domokosnak vagion egy lo 
haza az Kelemen Deák rezereol, de az ugy vagion hogj 
valamikor Kelemen Deaknak lo haz kelletik tahat zinte 
egy ollyan lo hazat epyczen Kelemen Deák az hátulsó 
rezzen Hodor Domokosnak, mivel hogg (!) az koz lo haz 
el ne bontassek [HSzj ló-ház al.] * ~ örökség. 1606: 
mind az felperessel az peressel (így!) koz oroksegwnk 
Goro Andrasneúal kŏz Kata azonnial [UszT 20/43] * 
~ tilalmas erdő. 1590: az mellj keöz tilalmas erdeŏk 
vadnak . . . mas nemes vduar haz helyemhez kit Acqui-
raltam [Szentdemeter U; Törzs] * vminek ~ volta. 
1598: Rettegj Mihali vallia . . . Jstwan deák . . . Az 
Anniais es huga Azonkeppen kertek hogi engedelmes 
legien az kútnak keoz voltabol [Kv; TJk V/l. 222]. 

2. közösségi/köztulajdonban levő; care este ín pro-
prietate obştească/comună; in gemeinsamem Besitz be-
findlich. 1583/1584: Enis otth az falwban portionat(us) 
Vagiok Mykoron Zolgaim az en megh hagiasom ze-
rínt halaznanak . . ez fellieol megh Newezet zemelyek 
. . . Inuadaltak eoket, vertek, haygaltak keowekkel Tag-
lottak, vereket ontottak . . . Myert hogy peniglen az zabad 
és keoz halazo wyzen ezt chyelekettek . . . feyekhez zolok 
Mindenikhez [Újfalu K; Ks 42.B.9]. 1592: ez Ieouendeo 
Zenth marton Napig halazza es vegie ki beleolle az mit 
talal benne Almádi gaspar es maradeka Annak vtanna 
. . . keoz legien az tho es az hala is [Légen K; Ks]. 

Szk: ~ máléföld földközösségben élt/használt kuko-
ricaföld. 1736.ė A Boldudzi Praedium és Fejér nevú széna 
fű kőzött lévő kőz maié fóldek [Mezőcsán TA; DobLev. 
1/160.21] * ~ marhalegeltető hely. 1766: a Maros Sz: 
Királyi Határ és Kőz Marha legeltető berkes hely [Náz-
nánfva MT]. 

3. mindkét félre/mindenkire vonatkozó; care se refe-
ră la ambele părţi; sich auf beide Parteien/jedermann be-
ziehend. 1586: En banyay Ianos vallom, Az Mire 
meg Eskwtthem az elek János zamara, Jgartho georg 
ellen, hogy az mely Ados Lewel keóz volt, vg mint szaz 
tiz forinthrul azt en az Ados lewelet Deputaltam elek Ja-
nosnak [Kv; TJk IV/l. 584cJ. 1619: az had oly, hogy 
mikor két erös had harcolni őszveáll, nemcsak egyik féj 
szokott veszni, hanem mind az két félnek köz az [BTN 
260]. 1667: ez ilyen változó keserves állapot 
mindenekkel köz és ha ma én rajtam, holnap más igaz 
hazafián, leányán történhetik [TML IV, 138 Árva 
Bethlen Drusiánna Teleki Mihályhoz]. 1772: Látsziké 

hogy . Groff Csáki Kata Aszszony . . . Ádámosi 
Malmának mostani fogyatkozását nem egyéb hanem Le 
Süllyedés és roszsz gondviselés okozza, ugy hogy kevés 
igazítással kóz és kúlŏnŏs kár nélkül is Lehetne 
jobbittani . . . ? [Kük.: JHb LXVII/2. 356 vk]. 1847: a 
köz urbarialis perökre teendő közköltségeket némely 
renitensek hordozni nem akarják [VKp 173]. 

Szk: ~ módon. 1766: A múlt visitation meg itiltetett 
volt hogy a Pokai nemesség vagy Patronusi modon fizes-
sen a Papn(a)k vagy köz modon, ne pedig ugy amint en-
nekelötte ususban ment volt az ott való némelly nemes-
sek fizetése amelly anyit nem tészen mint egy jobbágy 
ember fizetése [GörgJk 207]. 

Sz. 1625: az halai köz mindenikei de valamelliek Első-
ben meg halna az Eleö fellre maragio(n) mindene [Szent-
imre Cs; UszT 17a]. 1755: a halál az Iffiakkalis kŏz de az 

õrögök mindenkor kŏzeleb vadnak hozzá . . . s azért ke-
vés javatskaimbol most eletemben akarok kglmetek 
előtt dispositiot tenni [Asz; Borb. II Rákoson lakó Né-
hai Ns Székely György Vram relictaja Ns Csipkés Bor-
bára Aszszony nyil. Szaniszló Sigmond kezével], 

4. közönséges, egyszerű; obişnuit, comun; gemein, 
einfach. 1560: Eóth Aranias kalan Nyolch Ezwst feye-
ren keóz | Egy teőrók Buzgany az Nyele Ezwstos keóz 
[JHb QQ Temeswary János reg.]. 1627: Feier apró szeo-
niegh Nro 7. Scallat seoniegh kettei veres, eggik kek Nro 
3. Keosz veres szeoniegh Nro 3. Egj eoregh veres diuan 
szeoniegh [BLt l Béldi Kelemen inv.]. 1634: 2 Keöz 
Arannyal Varrót ingh Váll [Kv; JHbK XVII/5]. 1687 k.: 
Egy jofële sok Bogláru fék agytul f -/09 Egy köz negy 
Boglaru fék agytul f - /04 l/2 [Mv; MvRKLev. Vect. 13]. 
1692: Köz és Bécsi Lencse vetés egy kevés [Mezőbodon 
TA; BK Inv. 28]. 1701: Az fono Aszszonyok(na)k fize-
tése edgy font Gyapjúért akár kŏz, akár jo féle, akár leg-
jobbik féle fizetése légyen d. 18 [Kv; PosztCArt. 28]. 

Szk: ~ apró futa. 1630: Bolgár Janosne szolgaia ho-
zót teöreök Országból . . . 10. végh koczkás futát . . . d. 
24 . . . 52 vegh veres futa Eöuet . . . d 48 . . . 200 vég keoz 
apró futat . . . d 48 [Kv; Szám. 18b/IV. 64 Hj] * ~ ja-
nicsár patyolat. 1630: Huszár Peterne. viszen Nagy Ba-
niára 1. végh keoz Jantsár pattiolatot tt f - d 12. 1. végh 
Eoregh Jantsar pattiolatot tt f - d 25 [Kv; i.h. 82 Hj] * 
~ morvái fedél fejrevaló/fejkendő fajta. 1620: Fedelek-
reűl es Ruhakrul. Zaz eöregh Moruay fedelteûl f 2./. Zaz 
keoz Moruay fedelteül f 1./. Zaz paraszt fedelteűl f - 50 
[Kv; KvLt II/69 VectTr 15]. 1688: Egy Eőreg Murvai fe-
déltől f 3 //00. Egy kőz Murvaj fedéltől f 1//75 [BÍR Vect.]. 

5. átlagos, közepes; mediu, obişnuit; durchschnitt-
lich, mittelmäßig. 1761: kőz Mak termés Idején meg hí-
zik 150, Sertés [Furksora H; JHb LXX/8. 260]. 

6. ~ mester közönséges céhbeli mester; breslaş de 
rînd/simplu; einfacher Zunftmeister. 1561: Az ky uala-
minemw ezwst miet wag arany mwiet megy akarna bç-
chwltetni eg'eb kçz mester meg* ne bochwlhesse hanem 
Chak az ket eskwt ceh mester, mert ha valamely koz mes-
ter ebbe atdya magat ket lot ezwston marad [Kv; ÖCArtJ. 

7. ~ főrend ember egyszerű főrangú ember; aris-
tocrat de rang obişnuit; gewöhnlicher hochadlige' 
Mensch. 1736: Kétfelé eresztős hintaja az köz és 
alábbvaló fő rend embernek ritka volt, mert azt 
tartották, hogy az olyan hintó csak az urakot és nagy $ 
rend embereket illeti; sőt ha az apróbb rend $ 
embereknek csak kétfelé eresztős hintaja lett volna, 
megnevették volna véle, mint az kit nem illetne [MetTſ 
373]. 

A címszó ſorrásjelzct nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

közadminisztráció közügyintézés; rezolvarea treburi-
lor obşteşti; Erledigung der Angelegenheiten von öffent-
lichem Interesse. 1821: az ö Felsége által kegyelmesen kJ 
botsátott Királlyi Biztosoknak adott utasíttás világos 
értelme azt foglalja magában, hogy az ollyan közönsé-
ges Tiszt kitsapongásai, aki a kőz administratio f o l y á s á -
ban alkalmatlan akadályul szolgál vagyis akinek t o v á b -
bi a szolgálatban való maradása a Föld népe meg káro-
sittatásával lenne egyben köttetve, abban a H i v a t a l á t ó l 
lejendö fel függesztéssel is megzaboláztassék [Szászré-
gen; TLt Praes. ír. 65/1827-hez gr. Bethlen Imre főispán 
aláírásával]. 
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közadó impozit generál; allgemeine/öffentliche Steu-
er. 1875: Vevő Tamás Ferencz köteles ugy az ezen vásár-
tol esett kincstári illetéket, és bekebelezési kölcséget sa-
játjából fizetni valamint, a mái naptol járó kőz adót köz-
ségi, s egyébb terheket hordozni [Madéfva Cs; Mt]. 

közadósság közös tartozás; datorie comună; gemein-
same Schuld. 1694: Ersoknak egy iobbik Veres angliaj 
mentéjét el attam kőz adossagba(n) [Kilyén Hsz; 
BLt 4]. 

közadózó adófizető; contribuabil; Steuer zahlend. 
1843: Sepsi Szent Györgyi közadozo Dragits Jánosné 
Balog Rebeka (33) . . . vall [Sszgy; HSzjP] | közadozo 
Báts Kurta István (51) felel [Szacsva Hsz; i.h.]. 
1847: A bucsumi biró ezen rendelésemet megvivő négţ 
pandúr által odavaló bucsumi közadózókat, úgymint 
• • • beküldeni ide Zalatnára kötelességének tartsa . . . 
Tövissi Gergely m.k. szolgabíró [VKp 210-1. — aKöv. 
négy név fels.]. 

közajtó átjáró ajtó; uşă de trecere; Durchgangstür. 
1657: Az oláhoknak légyen külön lakások, mind meste-
reknek succrescenseknek, és külön való auditoriúmok, 
udvarok; de az melyből köz ajtón öszve járhassanak: 
kik szép egyessegben is tartoznak egy massal élni . . . 
Immunitások azon légyen, mely a' magyar scholának 
[UF II, 186]. 

közakarat közmegegyezés; acord comun; allgemeine 
Vereinbarung. 1568: Petrus Czyolay (!) fassus est, 
Mikor az Kalmar lazlo hazayrol az pechyetet kçz aka-
r t a i le wonak, akor Kakas András az hazban akar vala 
m*radny [Kv; TJk I l l / l . 240c]. 1578: wegeztek keoz 
akaratból es Tanachybul, hogy senky zabados ez contri-
butiobol vgy mint ostoradobol ne legie(n) egieb biro 
grammal Tanachyawal egietembe [Kv; TanJk V/3. 
167b]. 1587: Kalnai Bornamiza János . . . Es vesseleni 
ferencz . . . Sarmassagi Miklóssal es felesegewel Rewai 
Annawal sokat tractalnak . . . keozteok akkor keoz aka-
ratból bizonyos vegezesekis leon [Hadad Sz; WLt]. 1697: 
* Becsületes Unitaria Ecclesiának . . . izenetet tegyenek 
hogy kŏz akaratból a' dezmai sok abususok iránt ŏ kikel 
®dgyŭt orvoslást tegyenek [Kv; SRE 54]. 1714: Néhaj 
Mltgs Ur Jósika Gábor Ur(am) Successori . . eddig 
'®nn forgo Controversiakat amicabiliter kiványák . . 
[evidealtatni Mely arbitrativára is . . . denominalak 
közakarattal . Attyánk fiaita [Nsz; JHb XLV gub .— 
Előtte a nevek fels.]. 1732: erdőt köz akaratul hordott 

egész Falu [Tűre K; Told. 21]. 1777: a Falunak és az 
jjclesiánok köz akarattyábol esett ottan Lakot 
Molduván Szávulynak a Telekre való ki rakottatása 
IMezőpagocsa MT; BK. Moresan Lepedát (60) zs vall.]. 
814: Közönséges osztatlan Tilalmas erdő is vagyon In 

r'ftzgigov, mellyet most nem régiben a' Possessor Urak 
K o z akarattal fel-tiltottak [Benedekfva Sz; BetLt 3]. 

közállapot közrendű állapot/helyzet; situajia oameni-
or de rînd, clasa de rînd; gemeiner/niedriger Stand. 
657: Popazogli Mehemet pasa, részeges török, de igen 

£ires vitéz ember, az fejedelemnek nagy jóakarója, mert 
K°zállapotból előbb-előbb az ő commendatioja által 
Promoveáltatott [KemÖn. 76]. 

közanya azonegy anya; mamă comună; gemeinsame/ 
die gleiche Mutter. 1842: Terûhnek . . . csakis azon 14 
Váltó Rhforint állíttatik meg, mellyet a" Kőz atya néhai 
Lengyel Ádám, és a ' Kőzanya néhai Bálint Er'sebeth 

vettenek vala fel [Szászrégen; DE 2]. 

közárpa közönséges árpa; orz comun; gemeine Ger-
ste. 1683: Szemen szedet buza van Cub 15 // — Mosot 
buza Cub 70 // — Kőzőnseges buza Cub 80 — . . . Sze-
men szedet Árpa Cub 2 // — Kŏz Árpa Cub 30 // Árpa 
Kasa Cub 3 // [Fog.; UtI]. 1684: Szemen szedet buza 
Cub 25 / / — . . . Mosot buza Sax Cub 22 // — . . . Kö-
zönséges buza Cub 266 // — . . . Utoly buza Cub 10 // 
. . . Szemen szedet Árpa Cub 6 // Árpa Kasa Cub 2 // — 
Kőz Árpa Cub 10 // [uo. UtI]. 

közáruitatás nyilvános árusítás; vînzare/desſacere 
publică; öffentlicher Verkauf. 1824: Most esett értísére 
a Déési Ns Közönségnek, hogy az Ura idegen helyről va-
lami Sert hozottatván bé Déés Várossában a maga által 
Grof Haller János Urtol ki arendált Fogadoban köz 
áruitatásra ki tétette, 's talán Czégért is tétetett annak 
[Dés; DLt 206. — aNovák Márton árendátor]. 

közárverés nyilvános árverés; licitaţie publică; öffent-
liche Versteigerung. 1846: minthogy pedig még számos 
gerendák meg fognak a híd munkája be végzésével ma-
radni azok köz árverés uttyán adódjanak el, a majorság 
Pénztár javára [Dés; DLt 858/1847]. 

közasszony közrendű asszony; femeie de rînd; Frau 
von gemeinem Stand. 1736 u.: A militia, mikor látja 
mely czifra a közasszony, leány, nem hiheti el, hogy a 
portiózó ember olyan elnyomorodott szegénységgel le-
gyen [MetTrCs 468]. 

közasztag közös gabonaasztag; stog comun; gemein-
same Getreidefeime. 1634: Rwczról8 iutot az keoz Asz-
tagbol kegd szamara Cub 70 azt elczereltem Tauasz bú-
zán [UtI. — aMezőrücsröl (MT)]. 

közasztal közönséges (festetlen) asztal; masă (nevop-
sită) obişnuită; gewöhnlicher (unbemalter) Tisch. 1648: 
Be menvén . . . az eöregbik Udvarló házban . . . Vagion 
benne 2 fejér köz aztal lábastol; négy köteött béllett pad-
szék a falok mellett [Komána F; U F I, 829]. 

közatlasz közönséges atlaszselyem; atlas obişnuit; ge-
meiner Atlas. 1599: Nemet János Hozot Bechj Marhat 
. . . 2 Fel Veg keoz attlachott 1 // - . . . Fel Veg Viragas. 
Aranias attlachott 2 // [Kv; Szám. 8/XIV. 36-7 Hj]. 
1620: Egy sing Aranyas Atlacztul f - /20a Egy vegh 
karmasin Atlacztul f 4/ . Egi sing keóz Atlacztul f-/5. 
Egy vegh fel Atlacztul f — /50 [BfR VectTr. — aItt és 
alább: a fizetett harmincad]. 1688: Egy sing Aranyas 
Atlatcztol f — //30 . . . Egy singh Karmasin Atlatcztol f 
— //15 Egy sing Kőz Atlatcztol f — //07 l/2 Egy vegh fél 
Atlatsztol f — 1115 [i.h.], 

közatya azonegy apa; tată comun; gemeinsamer/der 
gleiche Vater. 1825: két gyermekeit Erszényes Istvánt, és 
Erszényes Máriát a' kőz Atya Erszényes 'Sámuel az irt 
gyermekei személlyes megedgyezésekkel a' Káptalani, 
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és Nagylaki belső és külső Javaiban e' következendő 
modon osztoztatta mega [Nagylak AF; DobLev. 
V/1099. — aKöv. az osztozás részl.]. 1842: Terűh-
nek csakis azon 14 Váltó Rhforint állíttatik meg, 
mellyet a' Kőz atya néhai Lengyel ádám, és a' Kőzanya 
néhai Bálint Er'sebet vettenek vala fel [Szászrégen; 
DE 2]. 

közbaj közügy; treburi obşteşti/publice; öffentliche 
Angelegenheit. 1819: Müller János pedig a' mi olta es-
merem mind jo, betsűleteš, és jámbor embernek tapasz-
taltam; a' maga szolgálattyán kivül való dolgokba, 
vagy Falusi kőz bajokba magát soha sem elegyítette 
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

közbámulat általános csodálkozás; mirare/uimire ge-
nerală; allgemeine Verwunderung. 1815: több idei szen-
vedéseiből közbámulatra, ucsidni kezdve, örvendezni 
engede képzelődésem [ŰjfE 15). 

közbarázda határbarázda; hat, răzor; Grenzfurche, 
Gewende. 1700: itt a kis patakot az kőzbarázdára vites-
sek eo Nágok [Kelementelke MT; EHA]. 1736: a Má-
hulluy (!) résre excindált Nyíl szénafüven alol a köz ba-
rázdáig 11 Nyil szénafű [Mezőcsán TA; DobLev. 
1/160.17]. 1769: a* kérdésben nevezett két rétek kőzt va-
gyon égy köz Barázda, és a barázdának ut felöl való vé-
gin égy kŏ, de az Határ kőé . . . ? nem tudom [Apahida 
K; JHbK XLII/24]. 

közbársony közönséges bársony; catifea obişnuită; 
gewöhnlicher Samt. 1599: Simon Deák Hozot. Karoli-
bol Egy Ball Barazlaytt 3 / / - . . . Fel veg keoz Bar-
sontt 1/- [Kv; Szám. 8/XIV. 7 Hj], 1620: Egy sing Ara-
nias barsontul f — 25u Egy Vegh Dupla Barsonitul f 
4/ Egy Vegh keóz Barsonitul f 2/ Egy sing Karmasin 
Barsonitul f — /15. Egy sing Tarka Barsontul f — /15 
[Kv; KvLt 11/69 VectTr 7-8. — A fizetett harmincad]. 
1688: Egy sing Aranyas Bársontol f — //37 1/2 . . Egy 
végh Dufla Bársontol f — //30. Egy végh Köz Bársontol 
f 3 f/00. Egy sing Karmasin Bársontol f — //22 1/2 Tarka 
Bársontol f — //22 1/2 [BfR Vect.]. 

közbátorság közbiztonság; siguranţă publică; allge-
meine Sicherheit. 1807: meg intettettem Agh Josef ö ke-
gyelmét, hogy az eröszakaskodástol . . szünnyék meg 

de ezt ugy látom foganat nélkül, mivel magánas Jus-
sainak képzelödéseinél fogva Elöl járóinak a* köz 
bátorságra intézett rendeléseit meg vetéssel fogadgya 
[Balázstelke KK; DLev. 4. XXXVIII]. 1840: a Tkts Ne-
mes Tanáts . . méltóztat a köz jora bátorságra fel ügye-
lői kŏrŏből (!) ki folyolag a dolgot investigaltatni, addig 
is ki kérvén a gyilkolni tõrŏt Urától, s el záratni [Dés; 
DLt 848a]. 1856: Bocskor Klárát azon Déési el tserélt 
Házakból . erőszakosan ki hányván . . ezen Zene-
bonás erőszak által . a köz bátorság fel háboríttatott 
[HG Gr. Komis lev.]. 

közbeáll vkik közé áll, közéjük lép; a se interpune, a 
interveni; zwischen sie treten. 1584: Coloswary Ianos 
vallia . . . eozwe zeordewlenek Negszeris Ieottek ta-
mattak az eleót a* legenekre semmy intesemet Nem foga-
dak hogy bekewl el mennenek maga keozbe Alwa(n), 

Által toltam az hidonis hazaiok fele eoketth [Kv; TJk 
IV/1. 349]. 

közbecs 1. hivatalos becslés; evaluare/estimare oficia-
lă; amtliche Schätzung. 1662: Melly execútióra, igaz-
ságtételre . . rendelendő személyekkel, tiszteknek min-
den jószágoknak elvesztése és a fő- s vicegenerálisok ál-
tal ottan a végházakhoz való foglaltatásának és nem kü-
lönben, hanem közböccsel való visszaváltathatásoknak 
büntetése alatt köteleztettek vala [SKr 279-80]. 1816: ha 
történnék, hogy a jószág kiváltásokor, a mostani alla-
pottyanal jobban találtatnék a melioratio által, azt a ki-
váltó fél . . . kőzbecs szerint tartozzék refundalni [Nagy-
lak AF; DobLev. V/998]. 1830: A Telket a melly álla-
potban által vészi . ki költözésekor abban az állapot-
ban remittallya, hami kárt azokba maga, vagy cselédjei 
okoznának, azt kőz betsek mellett refundalni köteles lé-
szen [Kv; Somb. II]. 

2. a dolgok értékének kirendelt v. választott hites sze-
mély általi meghatározása; valoare determinată prin es-
timare de o persoană delegată sau aleasă; die Bestim-
mung des Wertes der Sachen durch eine bestellte od. ge-
wählte beeidete Person. 1677: A* Székelységen tollalta-
tot a" köz bŏtcsel való élés, hanem eapitalis summaval 
éllyenek, pro communi decreto végeztetet [AC 204]. —-
L. Dósa, EJt II, 237. 

közbecsüs hivatalos becslő; persoană autorizată care 
participă la o evaluare/estimare, estimator oficial; amt-
licher Schäţzer. 1816: azon Telken lévő minden neven 
nevezendő Épitmények, valamint Szintén a kertben lévÖ 
Industriák kőz Betsŭsŏk által . . igasságoson meg be-
tsültetvén, azon betsŭnek menyisége . . . a Ns Uradalom 
Cassájába bé szolgáltassék [H; Ks 91.C.8]. 

közbefog közrefog, bekerít; a încercui/împresura; ein/ 
umkreisen. 1705: Azt beszélé Cusani generál . . hogy õ 
bizonyosan tudja, hogy az jövő companiára Badensis 
egynehány regimenteket küld be, akik Pálffival vannak-
Azokkal megegyezvén, egy ilyen armada lészen belőle, 
és azután közbefogják a kurucokat, és felel felőle, hogy 3 

jövő nyáron csak egy erősség is nem lesz a kurucoké Ma-
gyarországban [WIN I, 620-1]. 

közbefont közéfont; care este împletit între două lU' 
cruri; dazwischengeflochten. 1783: A Béres ökrök paj-
tája ezen Ló Istállótól közbe font sövény kertel Separal-
tatik [Mocs K; JHbK XXXI/1.6]. 

közbejő 1. beleavatkozik, közbelép; a interveni, a se 
interpune; dazwischentreten. 1816: szokot közben jönni 
gyakorta kőztök mint oeconomus Tiszt . . . az H a j d u -
kokotis arra inti hogy ne hajtsanak benünkőt, mint a ba-
rom [Déva; Ks Mise. 86/4]. 1824: el foglaltunk . . . U 
Pojáne in gyál, égy darab erdőt, de a midőn fel akarok 
fogni, közbe jöve Tktes Székely András Ur, s azt kivárd 
hogy ezen darab erdőnek fele a maga számára t i l t a s s é k 
fel [RLt 0.1]. 

2. akadályok jönnek közbe akadályok lépnek/merül-
nek fel; se ivesc dificultăţi; Hindemisse treten auf-
1794/1795: némelly Ecclak el foglaltatott örökségek 
iránt nem a' maga idejebe, hanem nemellykor egy né-
hány Esztendők utan lettenek a' Panaszok midőn azok-
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nak viszsza perlesekbe akadallyok jőttenek közbe 
[M.bikal K; RAk 13]. 

3. vmi közbeiktatódik; a fi intercalat ceva; etw. da-
zwischengeschaltet werden. 1823-1830: Jött azonban 
egy más történet is közbe [FogE 81]. 

^ közbejöhető 1. időközben adódható; care pot surveni 
(între timp); sich inzwischen ergeben könnend. 1843: 
Királyi Arenda 's más közbe jöhető Rovatai terhe . . . a 
Haszonbérlés ideje alatt a ' Haszonbérlőn fenekük 
[Nagylak AF; DobLev. V/1248]. 

2. bekövetkezhető, felléphető; care pot apărea (pe 
parcurs); auftreten/erfolgen könnend. 1848: Fá j és vér-
zik szivem ezen rend kívül való méltatlanságnak terhe 
alatt, és az óraként közbejöhető gutta ütéstől tsak az Is-
teni kegyelem tarthat meg továbráis [Koppánd AF; i.h. 
V/127]. 

közbejött 1. időközben bekövetkezett; care au surve-
njt între timp; inzwischen erfolgt. 1804: Gyeresi Grisel-
disnek, Benkö Ferentznének, mint a' kire Mohai Kristi-
na Szöts Jánosne közbe jött halálával ézen per törvénye-
sen leszallitatott, mint Fel peresnek, es ingerensnek 
Perében ítélet [Mv; DobLev. IV/872 tábl j . 1837: ezu-
tánn a' Megye Birák a' Tiszt. Paptol, Pátronusoktól, és 
Presbyteriumtol Candidáltassanak, kik kőzzül a* Me-
êyegyülésibe Szozatok tőbségénél fogva meg választa-
tott személlyt a' Tiszt. Pap eskesseis fel Illy modon töltés-
e k bé az akár mi okon közbe jött Hitesi (: Presbyteri :) 
üresség is [Szentbenedek MT; HbEk]. 

2. időközben felmerült; care a apărut între timp; in-
zwischen aufgetaucht. 1803: sok közbe jött akadállyok-
nak el háríntások után menének és lépenek a* két felek 
• • • egyezésre [Kvh; HSzjP]. 
. 3. időközben megejtett; care s-a produs între timp; 
ţnzwischen gefallt. 1831: Dregán Vonutz . . . közben 
Jött Confrontáltatásával, mind tsak azt erossiti, hogy ő 
azon ejtzaka mind a Guja mellett volt [Dés; DLt 
332.10]. 

, közbejötte 1. (vkinek időközben való) megérkezése/ 
erkezte; în momentul sosirii cuiva; js Dazwischenkom-
men. 1849: csak ís a' tiszt közbe jöttekor valék a Kele-
men Béni Szállásán [Kv; Végr. Vall. 50-1 Krizsán Mária 
vall.]. 

2. ~ve l vki közreműködésével; cu concursul cuiva; 
unter js Mitwirkung. 1846: minden Jovakat a ' tisztelt uj 
Curator Urnák, az Árvái Szék akkori Bíráinak közben 
Joţtekkel számban adtam [Ne; DobLev. V/1258 Nagy 
Sigmondné aláírásával]. 1853: méltóztasson . . . a* do-
,°ê állásáról egy saját kebeléből ki nevezendő, 's az 
en, vagy e' végre megbízandó személyesem* kőzbejőtével 
a hely színén szemlét tartandó Bizottmány által meg-
győződve, — annak végrehajtásához hozzájárulni 
IKv; Pk 3], 1865: az asztalos ífiúság . . . a bejáró mester 
Jjrak közbe jŭttével elhatározták . . . hogy a társaság lá-

aját átt tegyék Lászlofi Antal úrhoz [Kv; ACProt 43]. 

közbejövés I . közbejövetel; intervenţie; Dazwischen-
k?mmen. 1824: az Tisztelt Aszszany . . kaszállomat 
f^ogul használhassa és bírhassa minden törvényes lépes 
Közbe jövése nélkül mind addig valamíg azon pénznek 
m e g adásával kiváltam [Ne; DobLev. V/1093]. 

2. közreműködés, részvétel; conlucrare, concurs, 
participare; Mitwirkung, Teilnahme. 1807: azakat a jó-
kat a mellyeket néhai Szekelly Mihally Uram maga ke-
zén hagyatt mindétig Székelly Mártán Curalta mi-
velte . . . a maga ökreivel Szantatta oeconomizálta a 
Leanyak(na)k minden kŏzb(e) jővesek nelkŭl [Sinfva 
TA; Borb. II Pető Ferentz (67) szabad személy vall.]. 

közbejövetel 1. közreműködés; concurs, sprijin; Mit-
wirkung. 1809: (Az olyan jb-ok) kiknek a fényes Porta 
Jobbágyoihoz praetensiojok vagyon ezen praeten-
siojokat a Constantinápolyban lévő Austriai Császári és 
királyi Internuntiatura közben jövetelével kiványák fel 
vétettni [UszLt ComGub. 1208 a gub. Kv-ról]. 1823: 
Hogy ezen Inventáriumba az én közbejövetelemmel leirt 
Vagyonokot kezemhez és számadásom alá vettem 
legyen — azt ezennel meg esmérem [Nsz; DobLev. 
V/1080.7a]. 1827: a mai napon azon minor potentiás 
perre nézve, melyet Néhai Ladnotzi Horváth Sámuel Ur 
Néhai Testvérem Dobolyi Josef Ur ellen egy Koppándi 
Hajós Malomért . . folytatott . . . a ' Tkts Törvényes 
Generális Szék által ki rendelt Békeltetö Birák Urak 
közbe jövetelekkel a* békesség meg esett [Ne; i.h. 
V/1124]. 

2. beavatkozás; intervenţie; Eingriff. 1811: Czáp 
Alexa . . . vette észre hamarább a* Tŭzett . . . De . . . 
Falusi Biroi közben jövetel által a Tŭz meg oltására ki 
nem szóllittattunk [Cold K; JHb 5.3/3 Idősb Stéfán Szi-
mion (60) col. vall.] | azon meg neveztem Hellyek . . . ez 
előtt mint égy Tizen hat Esztendőkkel a ' Czoldi Határtol 
Tiszti közben jövetel által el vétettek és az Vár Erdejéhez 
aplicáltattak [uo.; i.h.]. 

3. hozzájárulás; contribuţie; Beitrag/steuer. 1836: 
Idősbb Dobolyi Sándor . . . A Patzolai kőzős Perek Foj-
tatására Esztendőnként ígért 30 VForintakat . . . egye-
dül fizette a Tekintetes Aszszonynak leg kissebb közbe 
jövetele nélkül [Szentbenedek AF; DobLev. V/1214]. 

közbejövő közbeeső; care se intercalează; dazwischen-
liegend. 1827: Szeptember Holdnapja 24-k napján (: a ' 
közben jövö 23-ik napja Vasárnap lévén :) meg je-
lentem [Fejér m.; DobLev. V/l 126.8]. 

közbe-közbe 1. itt-ott, helyenként; (pe) ici, (pe) colo, 
pe-alocuri; da und dórt , stellenweise. 1671: azokat a 
negyvenkilencz falukat is oly formán Íratták fel az reges-
tumban, hogy közben-közben sok falukat . . . ki hadtak 
a regestumból [TML V, 157 a fej. Teleki Mihályhoz]. 
1697: Egy hármas karikás, és közben közben holyagos 
arany láncz eo; melyben vagyon ötven három darab 
láncz szem és öt zöld Zománczos hólyag [KGy]. 1732: 
Ezen földet közben közben meg szaggatnak, holmi Sza-
kadásos bokros heljek [Kóród KK; Ks 12. I]. 1733: Tiz 
Arany Gombokbol állo közbe közbe jo fele fejer Gyön-
gyökkel elegittve nyakra való [Borb. I Kelt: in Conventu 
Csikiensi]. 1736: van az Veteményes Gyűmőltsős kert 
. . . van benne egy darabotska veteményező helly, és 
közbe, közbe Mesgyéin Egres, és Tengeri szőlő fák [Sár-
patak MT; CU XIII/1.71] | Az úrfiak olyan apró mint a 
bab csigákkal rakatták meg szijszerszámokat, melyet 
gyöngycsigának hittak, közben közben sok féle szinü 
öreg, mint egy kis alma, tengeri csigák levén rá csinálva 
[MetTr 348]. 1775: A' Jo Peter Cseréjének harmada . . . 
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tsak valami tísz fen állo ág nélkült való Csutak Fái levén, 
közbe közbe kaszállják [Szentpál U; EH A]. 1781: a 
Nyáros nevű Erdőben Cseplesz Erdő. Közbe közbe 
vágynák nagy Cserefák [Rigmány MT; LLt]. 

2. egyszer-egyszer, időnként; din cînd ín cînd; dann 
und wann, zeitweise. 1740: a* Sertések szép húsban van-
nak mitól fogván a' Csoljan3 éli jött mind adtan(a)k 
közben közben nėkiëk [Noszoly SzD; ApLt 2 Bak And-
rás Apor Peteméhez. — aÉrtsd: csalán]. 1831: Magist-
ratualis Rab Dregán Vonutz közbe közbe confron-
taltattvan, az arról készült Operatum ehez melleke-
sittetik [Dés; DLt 332.18]. 1850: szegény Anyám fe-
kűttís közbe közbe most hála Istennek jobban van 
[Kv; Pk 7]. 

közbelső 1. közbülső 

közben I. hsz 1. két dolog között, közötte; între . ., ín 
locul dintre . . . ; zwischen (Dat.). 1730 k./1770 k.: Te-
kintetes Hegyesi Mihályné Aszsz(ony)om Cserényi 
Kriska Aszszony Istenes indulatjából conferalt és adott 
a1 Sárvári Eklának az Urnák asztalára való abroszt, 
melly két szély közben a' székelyek(ne)k egybe foglalója 
tsipke [Sajósárvár SzD; SzConscr.j. 1753: vagyon 
földben fel ásott Tölgy fa szaru és koszorú fákra ugy 
tölgy fa folyo és Mester Gerendákra sővenyes tapaszos 
jo padlásu epŭlt két hazok közben levő pitvarokkal 
edjütt [Veresegyháza AF; Told. 18]. 1792: (A föld) az 
Excellentiad földétől közben húzatott barazdával meg 
kŭlŏmbŏztetett volt [Kük.; JHb XIX/36]. 1823-1830: 
Eszem hát a sarkalat kenyeret nézem, hát közbe vaj-
jal meg van kenve [FogE 203]. 

2. közibe, vmi közé; între; zwischen (Akk.). 1592: 
Kuti János vallia Mikor en az keo falt el inditottam 
volna Zegedi Gaspar zamara eppiteni az zeget Be-
rekzazi feleol az falnak az oldalaba wtteottem: es ahoz 
keottem az sinort; de Berekzazi Lukachis mikor 
megh latta A Sinort en vele(m) le vetete, Es keozbe a' 
horgiolasba vonata, hog vigie(m) fel a' falt vgimint Ze-
gedi Casparnak sajat feolden [Kv; TJk V/l . 273]. 

3. közbe-közbe, helyenként; pe alocuri, pe ici pe co-
lo; zwischendurch, stellenweise. 1737: A Kis bűkkes 
mellynek Verőfényes fele tőlgjfás az észkassa bűk-
kes fiatalos, kőzb(en) meg élemedett Bikfák is vadnak 
[Nagyida K; Told. 11/73]. 1772/1802: (A) Nyikita Poja-
naja nevezetű kaszállo Irotvány . . egeszszen a közben 
lehető irtatlan bokros helyekkel egyűt . . . Nagy Kristolcz-
haz tartazo kaszállo Irotvanynak iteltetik lenni [BSz; 
JHb LCVII/8. 135]. 1864: Emberfő erdős veszes legelő 
közben kaszálok is vannak [Remete Cs; GyHn 50]. 

4. aközben, azalatt; între timp; inzwischen, indes-
(sen). 1570: Mongya volt Trombitás Demeter hogy ha ki 
zabadwlhat Megh allya Bozzwyat rayta . . . hogy ok 
nelkwl megh fogatta, es keozbe zyttais Zabo Jánost | 
Hwnyady esthwan ezt vallya . . kérdi volt Theole Mint 
Jart Zabo Balintal, Bezelly volt neky Kalara es Keozbe 
zydyais volt Bálintot [Kv; TJk III/2. 31, 55]. 1625: köz-
ben egy nagy cserge sátort vonata fel az vezér [ToldE 
237]. 1846: népdalokat olvastam közben szunyókálva 
[KZsN]. 1852: a* hegyre fel mentem volna — közbe nagy 
tolvaj kiáltást hallék [Dés; DLt 747]. 

5. viszont (mostan); ín schimb/însă (acum); da/hin-
gegen. 1629: Áz szombatfalvi majorban Vagyon két szo-

ba egy fedél alatt, egyikben ludakat tojtat az tyukászné 
másikban maga lakik, harmadik füst ház, közbe borju-
kat tartanak benne [Szu; SzO VI, 102-3 Székelytámadt 
vár lelt.]. 

II. nu 1. vmi között; între; zwischen (Dat.). 1607: 
Tudok 5 hold feoldet az Zent Simoni es Zent Imrehi 
hatar közbe melliet Becz Imreh uram penzen ueot uala 
megh [Szentsimon Cs; BLt 3 Hollo Antal (53) pp vall.]. 
1646: jtt az Jeney hátár közb(en) az Ket vjz kózót az 
szelleő szűgeteb(en) [Jenő SzD; THn 30]. 1748: A Berek 
közben vagyon ismét egy darab északos oldal, ebben is 
valamire kellő joa nincsen [Koronka EH A. — aTollban 
maradt: fa]. 

2. vmely időköz/vminek az ideje alatt; ín timpul/in-
tervalul a ceva; während irgendeiner Zeitspanne/der 
Zeit einer Sache. 1555: Atyafi atyjafia ellen idegennek 
semmijét el nem adhassa, sem el nem vallhatja; ha elval-
lotta volna is, ha 32 esztendő közben tilalom lett volna 
benne, a vér gyökér vissza veheti [Szu; SzO II, 121]-
1575: Mindenképpen Akaryak es Iovalliak, kerykis 
Azon eo kegket hogi keoweszek az egyeszeget es Bekese-
get Minden Ideoben . . . Az Bekeseg keozben penig az 
waros ely tewedet penze Mindenestwl ely ne veszen [Kv; 
TanJk V/3. 119a]. 1644: Mikor az vezedeleo(m) keoz-
be(n) Segesuarra kelleteót futnunk vala János deák az 
megh holt felesegeuel oth vala [Mv; MvLt 291. 436b]. 
1668: Molnár al(ias) Porfiras Ianos . . . ez mostanj Ha-
borusagos wdób(en) az Budjdosas közben valami Tehen 
Niuzasba(n) talaltatot tõbekel edjöt [M.köblös SzD; 
RLt 1]. 

Szk: ez idő ~ ezalatt. 1579: ez wdp kpzben ismegh 
izen Zsylwaszy (!) Balas [Dés; DLt 205]. 

3. vmely cselekvés/történés alatt; ín timp ce fäcea/se 
întîmpla ceva; während. 1591: Zygiarto Dániel . val-
lia . . . az vetelkedes keozbe . . . azt monda az Sos Nem-
zetsegh Kouacz ferenczneka [Kv; TJk V/l . 110. — aKöv. 
a nyíl.]. 1592: Zabo Marton vallia . . . Mihal ez feleseles 
keozbe azzal menti magat, hogi eo neki ketelen kellet ak-
kor az hazbol ki menni [Kv; i.h. 287]. 1599: Hoszu Mar-
ton vallja Az Tanch keozben minth eset Konch 
Pal es Darabos János keozeot az haborusagh azt en nem 
lattam [Kv; TJk VI/1. 326]. 1613: Osvat Anna három 
pislent nioma meg tusakodas közben [Szentimre MT; 
KJ]. 1686: az múlatás közben hozodék elé az Istva(n) 
Ur(am) hol mi alkalmatossága . hogy eŏ kglme . . • 
Bethlen falvan . . a* szőlős kertb(en) ezer Tallért Talált 
[Dánfva Cs; Bk]. 1749: Komán Marján Oltján Torna, es 
Szakács Josziv Tompi Gyurkával veszekedes közb(en) 
ellenkedten(e)k Botokkal [Marossztkirály AF; Told. 
25]. 1796: gyere Nyikoláj tsinálly hányást ide a* fűzfa 
irányába mert itt a' határ még azt mondotta, a' há-
nyás tsináltatása kŏz(be) most majd el válik a' szar a 
májtol tsak tsinálly ide egy hányást [Pánit Sz; TSb 2]-
1844: Ada Josef Ur pedig egy páltzával dŏfŏdŏtt bé az 
Udvari Jobbágyokra, a mikoris edgyik az ellentállás 
közben Ada Josef Urnák . . . a karját meg találván taszí-
tani nagy tűzzel kérdezték, hogy ki légyen az az ember 
nevezzük meg [Szárazpatak Hsz; Berz. 17]. 

Szk: álom ~ hall. 1602: Nyreo Danielne . . vallia 
. . . Amikor ez az loppas esset akkoron etczaka elseo 
Alomban alom keozbe hallek valamy zeorgest énnékem 
vgy tettzet mintha Aytot zeorgettek volna [Kv; TJk 
VI/1. 618] * beszéd/szó/szóbeszéd ~ beszélgetés köz-
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ben. 1570: Martha Patkay Nagy Lazlone Azt vallya, 
hogy . . . Theob zo Bezed keozbe Ezt Monta Markos 
Antal* [Kv; TJk III/2. 138a. — aKõv. a nyil.]. 1606: Az 
zo keozbe haliam monda Tibald Péter hogy Tud eò 
olljan igazat mo(n)danj mi(n)t eó [UszT 20/146 
Georgius Koúacz de Kadiczfalúa jb vall.]. 1631: effele 
szobeszed keŏzbe monda Nagy Ferencz hogi meni el te 
utalatos oczmanj fogas, menj az szeölöre s kapalj az fo-
gaddal [Mv; MvLt 290. 260a]. 1780: Hallottam Cserei-
től magától kérkedve beszélleni, hogy nékie elég pénze 
vagyon, s fel tzifrázhattya a Feleségit ezt is mondván 
beszéd közben: de külőmben kurvannya az illyen atták-
nak, mi gondja réá akár kinek s mi baja vélle, a magamé-
ból tsinaltatom [Bethlen SzD; BK. Juliana Érsekújvári 
conj. St. Butzi (24) vall.] * (bor)ital ~ italozás közben. 
1570: Kis Gábor . vallia . . . volt eoneky korcho-
maya, Es oda Mentek volt az Eo hazahoz János kenez es 
Balinth Thywadar, hallotta az Bor ital keozbe hogy 
feddeotek Egymassal [Kv; TJk III/2.9-10]. 1628: Annak 
felette Bor ital keozben az fóldhóz vert es zidot hogi 
mas emberhez ia<rok> en [SzJk 21 válóperes asszony 
panaszából]. 1751: az katonák ital közben mulatvan 
Vándor Juon is oda jőve és két vagj három ejtel bort 
megh ivék [Balázstelke KK; IB. Georg. Remper (40) jb 
vall.] * múlatás 1733: mikor a' Társaság edgyűt 
vagyon, akár múlatás közben, akár másképpen, Senki a* 
másikat pirongató Szóval ne illesse [Dés; DLt] * szüret 

1687: Anno 1687 mense Septembris. Szüret közben 
jött reánk az római császár őfelsége armadája [Kv; KvE 
219 BP] * törvény 1590: azok az megh newezet 
feoldek mi reánk szállott feoldek voltanak benneis vol-
tunk szantasunkba(n) eo penigh soha Nem birta ez 
eleott hane(m) az teorwenj keozbe(n) rea ment hatal-
mosul [UszT]. 1600: Wegezetre hogy teorweny keözbe 
rea me(n)tek marhaiokkal Juhokkal, azért az nagy ha-
talomnak terhén negy giran agraualtatnak [i.h. 15/71]. 
1606: Azertt miertt igj hatalmaskodott rajtam teoruin 
közben az felperes az zitokert nieluen uagion az 
földre ejtesnek terhen 24 ghiran [i.h. 20/275]. 

4. két időpont közötti időszakaszban; ín intervalul 
• •; zwischen (zwei Zeitabschnitten). 1600: Ket Kara-

czo(n) keozbe holtak az Jspotalybol harman megh [Kv; 
Szám. 9/XIII. 14 Damakos Máté isp. m. kezével]. 1657: 
Lőtt az megmátkásodásom anno 1631., midőn járnék 24 
esztendős koromban aratás és szüret közben [Kemön. 
151]. 

5. város ~ a város közbe/közé, a város számára; 
Pentru oraş; für die Stadt. 1584: Az vendig vago pedig 
ket Rendbeli eggik eõreŏksiges varas beli ezek adotis at-
tak az varos keozben azokat eg Teorwinnel iltetik az 
poztos sowagokkal [Torda; DLt 212]. 

közbenjár a interveni, a intra ín acţiune; vermitteln, 
intervenieren. 1896: Te, majd (amint megérik a tervem) 
a K. Zs. T^ érdekében meggyötrünk téged. Nem hogy írj, 
de közbejárj egy nagy terv megvalósítására [PLev. 183 
Petelei István Jakab Ödönhöz. — aKemény Zsigmond 
Társaság]. 

közbenjárás intervenţie (ín favoarea cuiva); Verwen-
dung, Intervention. 1663: Ehhez járulván penig Kegyel-
med személyére nézve fejedelemasszony szerelmes 
atyánkfia közbenjárása, könnyen arra hajlánk, hogy 

Kegyelmedet mostani tisztiben meghagyjuk [TML II, 
479 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1759: Néhai Nemzetes 
Solymosi János es Desi Uraimék maradékjok ős házát ki 
őrőkősitette meg, ki közbe járása által, minémŭ praetex-
tusokkal, es elmes talalmanyokkal [Mv; Told. 23]. 1772: 
Kerekes Mihalyné és Fia György beszéllették hogy Fa-
zakas Madaras János mi képpen verte meg az apját idve-
zült Madarasi Ferentzet, melyet Egri Gergel Uram köz-
ben járása által csilapitották el [Dés; DLt 321.78a And-
reas Ispány (48) ns vall.]. 1776: Észre vévén ă M Groff-
né, hogy a M Praepost Ur elmulhatatlanul meg akaija 
esketteni, M. B. Henterrel Annikó Kis Aszszony ŏ Ngat, 
M. B. Révai Lajos Urat Kérte ă Közben járásra, hogy ä 
M Praepost Vinné véghez meg ne eskettené M. B. Hen-
terrel a' Leányát Anniko Kis Asszony ŏ Ngát [Kóród 
KK; GyL. Lad. Lenger (20) famulus vall.]. 

közbenjárhat működhet; a putea acţiona; sich betäti-
gen können. 1663: Uram, ha az te színed előtt kedvet ta-
lálok és tenéked tetszik az én tovább való életem, segélj 
meg engemet . . . és hordozz kézen fogva engemet, hogy 
minden akaratod szerént való hivatalimban az te tetszé-
sed szerént járhassak közbe az te népeid előtt [Kv; KvE 
187-8 LJ]. 

közbenjáró I. mn vall care mijloceşte; fŭrbittend. 1710 
k.: Ez csinálta eleitől fogva az Istennek és az egy közben-
járó Úr Jézus Krisztusnak és az érettünk törekedő 
Szentléleknek társává az angyalokat, a Boldog Szü-
zet és minden szenteket és bálványokat, kiket semminek 
mond az apostol [Bön. 440]. 

II. ſn 1. vall mijlocitor; Fürsprecher/bitter. 1663: Dü-
csőség legyen, Uram, tenéked . . . dücsőítessél az Úr Jé-
zus Krisztussal együtt, az mi közbenjárónkkal; örökké 
dücsőítessék, Uram, az te szent neved, énrajtam megmu-
tatott sok rendbéli kegyelmességedért [Kv; KvE 187 LJ]. 

2. közvetítő személy; intermediar, mediator; Ver-
mittler. 1568: Catherina Rita Ladislai Kalmar . fassa 
e(st) woltam közbe Jaro kőztök hogy bekesegeth 
akartam kőztök szerzeny [Kv; TJk III/l. 172]. 1585: Kis 
Ianos pellio vallia, En valek keozbe Iaro hogy szerezzem 
Az Baniabwky embernek varga Ianosnak az Takach 
Andrasne három barmat, ot leok Az Arubais [Kv; TJk 
IV1. 513]. 1629: tudom hogj az zeöleött atjam Vramnak 
árulták paisos Jstua(n) uolt az keózb(e)iaro [Kv; TJk 
VII/3. 69]. 1705: Haller Gábor, az urak hajadon leányát, 
Márist igen szeretvén, arra magyaráztuk, hogy Bethlen 
Elek a közbenjáró és ez Márist szerzi Gábrisnak. Haller 
Gábris pedig a húgát, Haller Boriskát szerzi Eleknek 
[WIN I, 556]. 

közbenjáróság közbenjárás; intervenţie (ín favoarea 
altuia); Fŭrbitte. 1663: Hiszem, édes Asszonyom, elég 
az emberi nemzetségnek is az Christus közben járósága; 
bizony nekem is elég az fejedelemasszony ő nagyságáé 
[TML II, 442 Teleki Mihály Bornemisza Susánnához] | 
En azért, édes kegyelmes Asszonyom, magamat minde-
nekben Nagyságod jó közbenjáróságára bíztam [i.h. 474 
ua. Bornemisza Annához]. 

közbeszéd 1. mendemonda, szóbeszéd; vorbărie, 
zvon; Gerede, Gerücht. 1762: Hogy tanatskoztanak 
való (!) az Plebanus ur meg ölese iránt, tsak köz beszéd, 
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ex auditu certo senki nem inferallya [Torda; TJkT V. 
120]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ben/ ~bõl/ ~del hall vmit vmi közszájon forgó dolgot 
hall; a auzi/afla un zvon; etw. hören, was in aller Munde 
ist. 1638: Hallottam keözbesziddel akkor taiba(n), hogi 
azt mondottak, hogi Istua(n) Ura(m) adossagot ker vala 
. . . attól az Garczo Gergeljtől [Mv; MvLt 291. 130b]. 
1742: en a Malomban lakom ott hallok kŏzbeszedben a 
mit hallok [Bányabükk TA; JHb XHI/16 Nyág Von (60) 
jb vall.]. 1761: Hallottam köz beszéddel, hogy hol mi ap-
róság lopásokban elegyedtenek volna az Utrizalt Sze-
méllyek [Bukuresd H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1789: hallot-
tam közbeszédből, hogy el lopták Balog Uramék Sebes-
tyénnek kétt Lúdját [Dés; DLt] * ~be költenek vmit 
közszájra vesznek/közszájon forgatnak vmit; a se vorbi 
peste tot/pretutindeni de ceva; etw. unter die Leute 
kommen. 1662: közbeszédbe költötték vala az emberek: 
melly gonosz kocsis lett volna Rákóczi György, hogy os-
tora hegyi gróf Drugeth Homonnai Jánost is annyira 
megérdeklette és meg is sanyarította volna! mert kocsis 
Györgynek híjjá vala [SKr 242-3] * vesznek vmit 
'ua.; idem'. 1775/1781: a Bányászok kőz beszédben vet-
ték vólt akkor, a mint az atyám nékem beszéllettę sok-
szor, hogy példa beszédben azt tartják: Máj bűne o 
Czare bűne, ka o Bajé bűne [Nagyalmás H; JHb 
LXXI/3. 424]. 

3. közmondás, szólás; zicătoare, zicală, proverb; 
Sprichwort, Redewendung. 1584: Irtunk capitan uram-
nakis, hogy ewis az mennyre lehefr, meg oya magat affele 
galibatçl, egy falwerth kettçert nagyob(b)at ne indi-
chion, hogy az keözbezed zerent, nywlat kergetwen 
Medwet ne keölcheönk, ne irritalywk eőket [Báthory-
ErdLev. 205]. 1662: De úgy járánk mi, mint ama közbe-
széd tartja: Gyakorta megcsal a reménység [SKr 104]. 

4. beszélt köznyelv; limbă comună, vorbire curentă; 
Gemeinsprache. 1735.š az magjari kőzbeszedben meg vá-
gjon, hogj valaki valakit édes Fianak s Leányának szo-
kott mondani nem következik hogj édes Fia vagj Leánya 
lenne [Dés; Jk]. 

közbeszól a interveni (ín vorba cuiva); dazwischenre-
den. 1811: Tegnap az Asztalnál égy Sajtot kezdettünk 

Nem győzte Páter Schatz eléggé ditsérni . . . A' Gróf 
. . . El nevette magát, és hozzá így szólla: No! Disserta-
tiot írjon Páter rólla! Jó leszsz, közbe szóllék, én-is égyet 
írok, Tehettségem szerént, a' milyennel birok [ÁrÉ 75]. 

közbesző belesző; a întreţese; hineinweben. 1728: 
Megj szin sellyem keszkenő sarga virág van közbe szőve 
[Étfva-Zoltán Hsz; SVJk]. 

közbevehet közrevehet; a putea lua la mijloc; in die 
Mitte nehmen können. 1704: egy idevaló lovaslegény lé-
vén oda a generállal, aki a harcon is ott volt, így referál-
ja, hogy amint a kurucok voltanak, magokat úgy rendel-
ték volt, hogy a német körülvévén, közbevehessék [WIN 
L 257]. 

közbevesz közrevesz; a lua la mijloc; in die Mitte neh-
men. 1657: félelmem lévén . . . hogy az az szándék: há-
tam megé szálljon Vesselényi az várbéliekkel, elöl az né-
metség, mihelt egyezhet az lengyel segítséggel, reám for-

dulván közben vegyenek [Kemön. 232]. 1744: (A le-
gényt) Posta Mester Urammal kőzbe(n) veszik, hogy le 
tapottassák a' lóvál [Szentandrás H; Ks 101]. 1802: azt 
monda3 hogy kabaláztassunk, és mi az Emberekkel ka-
baláztatván közbe vettük mind az Ekéket, mind az ökre-
ket és a' Falu felé hoztuk | a' Falus Biro szavára köz-
ben vettük az Ekéket őkrestöl [Felőr SzD; Torma. — aA 
bíró]. 

közbevet 1. közbeékelődik; a se intercala; sich dazwi-
schenklemmen. 1662: a hegyek között Füzér várára, 
Göncre tartván által, negyedik háláson Kassa várasa alá 
szállott vala, maga udvara népével Bárca nevű faluban, 
s a hadak is környüs-körül az Hernád mellékére és nap-
nyugot felől az oldalokra, az a hegy lévén közbevetve a 
váras és a tábor között, a mellynek nyakán ugyan Bárca 
felől az akasztóhely vagyon [SKr 211-2]. 

2. magát közbeavatkozik/lép; a interveni, a se 
amesteca; dazwischentreten. 1662: Mikó Ferenc 
olly móddal bocsáttatott vala az vezér elejébe, hogy 
a fejedelem is interponálná, közbevetné magát a vezér, a 
porta és lengyelek között, és . . . hogy jó békességre 
menne köztök a dolog, egyrészről a fejedelem munkál-
kodása és törekedése által lett meg [SKr 157]. 7805: va-
lami Remetei tutajosok egj Vukány Mnyihaila nevezetű 
Embernek két báranját a tutajokra fel ragadták volt, 's 
nagj bajjal ugj kaphatták viszsza hogj Nagj Ferentz Ur 
vetette közbe magát [Toplica MT; Bom. XVc. 1/80 Bu-
kur Todor (45) col. vall.]. 1812: sokáig hajházta a Gro-
fot Grantzki, tsak ugyan végre mégis taszigálta 
többre nem mehetett mert az uram magát közbe vetette 
[Héderfája KK; IB. nemes Jánosi Ersebeth Takáts Jo-
seffné gr. I. Bethlen Sámuel tisztnéje (28) vall.]. 1843: 
Szabó János Vram Pekárikot öklelte . . . de én azt latva 
nem engedtem, hogy üsse; — de Virág László közbe veté 
magát mondván nékem: — ne elegyedjék oda, — iga-
zittsák ŏk edgyŭtt [Dés; DLt 586.6]. 

közbevetés 1. közbeeső területsáv; flşie de teren inter-
calată; (da)zwischengelegener Gebietsstrich. 1783: a* mi 
lakó örökségünk ugy Circumvicinaltatik hogy kö-
rös kőrnyül a ' Falu uttzája kerüli meg, most pedig az Ex-
ponens lakó Ház öröksége minden közben vetés nélkül 
lévén a ' mi őrőkségűnkhez ragadva, nyilván a mienkből 
kellett annakis ki szakadni [Várfva TÁ; Barla lev.]. 

2. közbeavatkozás; intervenţie; Dazwischenkunft, 
Einschreien. 1839: amidőn öszve akartak volna veszni, 
fenn írt Erős Márton — mint oltalom — közbevetése ál-
tól nem történt semmi veszekedés [Jenőfva Cs; RSzF 
276]. 

3. közbenjárás; intervenţie (ín favoare altuia); Ver-
mit(e)lung/wendung. 1664: az ott kinn valóknak mosta-
ni állapatjokra nézve gondolván, azt álíthaţja, úgy tet-
szik, akarki is, soha oly megszoríttatott, utolsó veszedel-
mekhez közelebb nem forgottak; melyhez képest talám 
ellenséges oppositiojokkal az ő nagysága s szegény ha-
zánk ñai, úgymint Kegyelmetek közbenvetések által 
nem kezdenek szántszándékkal az utolsó veszedelmet 
nyakokra vonni [TML III, 186 Szalárdi János Teleki 
Mihályhoz]. 1777: Féljem . . . meg ismérvén viselő álla-
potomat . . . el akart hagyni, de egy s más Falusiak kéré-
sére és Filep Antal Uram közben vetésére meg hajol-
ván el nem hagyott mind holtáig [Szentbenedek SzD; Ks 
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30. 28]. 1820: Instállyuk azért alázatoson a' Tekintetes 
Nemes Girás Széket, Méltóztasson hathatos közbe veté-
sivel, ezen Vectura beli uj organizatiot meg akadállyoz-
tatni [Usz; UszLt VIII. 6/68]. 

Szk: maga ~e ált alj ~ ével saját közbenjárásával/lé-
pésével. 1662: (Kemény János) olly véggel jött vala el, 
hogy Rákóczi fejedelmet obviálván, maga jó tõrekedése, 
interposítiója, közbevetése által igyekezne minden iste-
nes utakon-módokon csendesíteni, s a szegény megrom-
lott haza lobogó tüzét oltani [SKr 498]. 1790: bátorko-
dott azt kérni, hogy a* . . Statusok magok hathatos 
Közben vetésekkel Felséges Uralkodo Fejedelmünk 
előtt ki eszközölni méltóztatnának, hogy . . . Két Ha-
vassai az Famíliának régi birodalmában adatatnék visz-
sza [DE 3]. 

4. kb. ellentét; divergenţă; Gegensatz. 1599: Balint 
deák Azt monda Megh Nagy kózbe vetes vagio(n) kŏz-
twnk Noha vgy vagio(n) hogy volt valami Zobezed koz-
twnk de bizonyos keppe(n) Az Arrw ne(m) ment wegbe, 
Mert enneke(m) oth sok wetesse(m) vagio(n) Mellyet 
megh kel bechywltetni [Kv; TJk VI/1. 274a]. 1606: 
Ęggik felól az vitezleo Swkeósd Miklós vram . . . : Má-
sik feleol . Sebestien Janos es Sebest: Balint kòpeczi-
ek Jeleòntuen es kerue(n), hogj eo keglmek egjmas 
kòzót az mynemw közbe vetesôk volna, annak Jsten ze-
rent való eggieswlesebe lenne(n)k ieleòn, es azt az my 
hwtwnk szerent megh iratnok [Köpec Hsz; Ks 90]. 1655: 
interim kőzb(en) vetesim lèven velle, alkalomra ment ve-
lem, mellyet mivel megh nem fizethetet, Csepreghi 
Uram, per compositionem mint egy kezes contentált 
[Kv; CartTr 11.897 Thomas Ozdi vall.]. 7796: azon innét 
Pedig semmi egyéb közben vetes a faluban nints mely 
Szemmel tapasztalható volna [Szovát K; SLt XLII. 2]. 

közbevétetik körülvétetik; a fi încercuit; umzingelt/ 
faßt werden. 1662: Mindazáltal, hogy hát megöl is a les-
hül kijöttek rajtok volnának és közbevétetnének, a mi-
einknek boldogtalanul esék vakmerő bátorságok, mert 
mind maga a viceispán és a vele való nemességnek színe 
es virága az napon inkábbára mind elhullott vala [SKr 
316-7]. 

közbevettetik közbeékelődik, a se intercala; dazwi-
schenşekeilt/geklemmt werden. 1662: amelly felől jön-
nének , nagy sok cserés gazok, bokrok közbevettetve 
volnának, rajtok terméseket a mieink csak eszekbe sem 
vehették vala, ha a szakmányosok . . jövetelek hírét 

be nem viszik vala [SKr 338. — aAz ellenséges had-
sereg]. 

közbíró választott bíró; arbitru ales; Gemeinrichter. 
1550: My zekel mvklos. Es Kaytot Ferencz, Es dolcy (!) 
miclos manykroly , agywk Emlekezetwly myndeneknek 
twttara hoga my eíewnkbeh hywa kyneh tartho wrwnk 
poroncholattyawaly Iztrydy myhaly, pokay lazloth Es 
sombory lazloth, wgy mynth kez byrakath, Es my 
ewketh eressen megy esketwen, tewnek illyen wallasth 
P m 192/23. — L. MNy LVIII, 491 — aMányik SzD. 
Kov. a vall j . 1559: Hara(n)glabi myklosnak kj reze 

wolth Somosteleke(n)a okkegelmenel: hattwa(n) forjnt-
ha(n) zalago(n): kybe(n) én kóz biro woltam [Désfva 
KK; BflR VI. 279/3. — KK]. 1564: My a wgy mynth 
keoz byrak Aggywk Emlekezetre myndeneknek kyknek 

közbíró 

Jllyk ez my lewelewnknek rendybeb [A.szopor Sz; 
RGyLt Gy. 3. — aKöv. két név. bKöv. a részi.]. 1569: 
My wgy Mynt kewz Byrak Jellyen Modon Jgyenesytewk 
el kewztek Mynd ket ffel akarattyabol . . . így Bekele-
nek Meg Egymassal p i ó s K; JHbK XLIV/13]. 1614: 
Híva minket Hatvani Sigmond Vra(m) Teteorbe . . . 
ugy mint keoz Birakat nemű nemű kezessignek megh 
iratasara es beuitelire [Tötör SzD; Ks 42.E] 1620: Ada 
mi elődtwnk Jobagiul magat . Szakacz Marton, kézit 
mi nekeönk kéóz biroknak be aduan . . fiurol fiúra, 
maradikrul maradikra [Melegföldvár SzD; SLt EF. 4]. 
1682: My Feyeruarmegiebe(n) Fogaras Uarossaba(n) 
Lakó Rákosi Peter nemes Szemeli, es úgian azon Uaros-
ba(n) Lakó Iffiu Asztalos Geörgi, Uarossi rend, kik az 
ide alab megh irt dologba(n) keőz Birak uagiunk, aggiuk 
tuttara es emlekezetire mindeneknek az kik(ne)k illik3 

[Fog.; Borb. II. — aKöv. az ŭgy előadása]. 1727: Kiket 
túd a Tanú hogy ezen Parlag meg Zalogositása alkalma-
tosságával, mintegj Kőz Birákúl hogy jelen lette(ne)k 
volna . . . ? [Kr; Borb. II vk]. 1807 k.: A Székelly Fe-
rentztől vett rész Jókat tudam hogy az Eskettetőnek 
Testalta Szekelly Mihally Uram mint Fiának . . 
Iff(ja)b Fodor István és Fűlep Menyhárt voltak koz Bi-
rákok [A.sinfva TA; Borb. II Székelly Péter (39) ns 
vallj . 

Szk: ~nak fog közbírónak választ. 1598: ez dologban 
mynket koz byraknak fogwan | mind az kett fel Egienleő 
akaratból minkett keoz byroknak fogua(n), es kezekett 
be aduan Indultatnak my Eleóttwnk bekesegre es egy-
más keózeott való Igyenessegre [A.jára TA; Berz. 7. 
LXV/7-8]. 1669: Mj Belénjesi István és Szathmári Gás-
pár az mi mlgs Ur(u)nk eö Nga meltosagos Táblájának 
hűtés Jró Deáki . . . Midőn volnánk Szász Medgjesen 

mind két részről kéz beadás alatt minket ez ide aláb 
megirt dologban) Kőz Birak(na)k fogván tőnek illjen 
adást és vevést [Borb. I Szathmári Gáspár kezével. — 
aKöv. a részi.] * ~nak hí 'ua'. 1714: engemetis penig 
Haller Judit Aszony nemis hijjut Kőz Biro(na)k hanem 
az falu hijutt [Somosd MT; BálLt 86] * ~tiak lenni ag-
noszkál választott kőzbírónak ismer el. 1750: műnket 
. . . agnoscalanak ezen Atyafisagos meg egyezésben 
Kőzbirákoknak lenni [Aranyosrákos TA; Borb.] * ~ t 
fog. 1671: vegeze Barrabaás Peter Vram és Barrabás 
György Vram hogy ültessenek emberséges embereket le, 
s fogjanak közbírát [Kvh; HSzjP Circumspectus Blasius 
Matko (90) val l j * ~ulſog. 1539: My Syroky Ferench 
es esthwan deák zwthoryaka attwk emlekezethre ez le-
welnek zeryben, hogy az wytezlp Sombori benedek es 
Sombory myhal foganak Mýnketh kewz byroywl, es My 
elottewnk thewnek Illyen zerzysth JM.zsombor K; 
MNy XL, 136. — aZutorról (K) valók. *Köv. a részi.] * 
~ v á kér. 1595: adgiŭk emlekezetekre minden rendbeli 
embereknek . . hogi . kerenek minket keőz birakka 
illien szemelliek [K; RLt O.5] * fogott 1594: Bathori 
Gaspar ez Crazna warmegye zekyre ideztettwen Zilagy 
Barbara Azzont, Therwennyel kereste wolna, De my 
eleönkben wgy mynt fogot keóz birak eleyben adwa(n) 
mind az ket fel ez dolgot, Theórweny zerentt keòzeòt-
teók ekkeppen egyenesseteók ela [WLt. — aKöv. a 
részi.]. 1607: Mw Miklós Marto(n), Mihály JCouaczy, 
Magh Istuan es Ferencz Tamas mindenik Zemmarto-
niak vgj mint ez dologba(n) fogott keozbirak Ez 
compositiot . . . hwtwnk zerint írtuk ez alat való peczye-
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twnkel meg ereossituen [UszT 20/151]. 1721: Mi Enyedi 
G: Péter, Nemes Nagy Enyed Várossá hites Nótáriussá, 
és Szappanos Sámuel azon Város edgjik hites Szolga bi-
raja . . . ez ide alább meg irt dologban fogatt Közbirák 
[DE 2] * hivatalos 1711: Mi . . . Kolosváratt lakó 
nemes személyek és ez ide alább megh irt dologban hiva-
talos Kŏz Birák. Adgyuk emlekezetül mindeneknek a' 
kiknek illik [DE 2]. 1756: Mi . . . Bedei Kővesdi Josef 
nemes Mar(os)szek(ne)k hites Assessora, és Havadtői 
Huszár Samuël, és . . . Al Dobolyi Gòdri Benedek, mind 
hárman ne(me)s Emberek az alább meg irando dolog-
b a n ) hivatalos kőz Birák, Adgyuk emlekezetre minde-
nek(ne)k a kik(ne)k illik [Kp III. 136] * jobb kéz fogott 
~. 1827: Alább neveinket fel irt Személlyek az ide alább 
meg irt dologban Jobb kéz fogatt köz birák és Tanubi-
zanyságak vagyunk adgyuk tudtára és emlékezetire 
mindeneknek az kiknek illik2 [Asz; Borb. I. — aKöv. a 
részi.] * kézbeadás alatt való/kézbeadott ~. 1615: Mi 
kik ez ide alab megh irt dologb(an) kez be adott kőz 
Birak vagyunk [Kál MT; Berz. 3. 39/48]. 1755: Kez be 
adas alatt való Kőz birákok vagyunk [Kissolymos U; 
Márkos lev.] * kézbeadás által/kézbeadással fo-
gott/megbírált/választott ~. 1680: My Sárosi György és 
Gálfalvi Gergely a mi kegyelmes urunk eő nagysága 
méltóságos törvényes táblájának hites iródeáki és notá-
riussi ez ide alább megh irt dologban kéz be adással fo-
gott közbirák, adgiuk tudtára mindeneknek, az kiknek 
ülik [Gyf; CsVh 67]. 1701: Mŭa . . . kik ez ide aláb meg-
irt dologban kŏzŭl fogot és kéz bé adással választót kŏz 
birak vágjunk [BLt 1. — aKöv. a ^yevek fels.]. 1761: Mik-
házán3 lakó Sellyei Kovács Imre, és Mikházi Sylvester 
Mihály minnyájon Nemes Emberek kik vagyunk az ide 
aláb meg irando dologban kéz bé adás által meg birált 
fogot közbirák, Adgyúk tudtára mindeneknek az kik-
nek illik3 [DobLev. II/327.la. — aMT. bKöv. az ügy elő-
adása] * kéz/kézen fogott 1691: Mu Uy falvi So-
lyom Thamás Gyergio Széknek hűtős Nótáriussá, Szent 
Miklósi Kemenes Jmreh, azon széknek hűtős Asessora 
. . . kik ez ide aláb meg irt dolgokba(n) kéz fogot kőz bi-
rak vagyunk [BLt 4]. 1794: Mű . . . az ide alább meg irt 
dologban kez fogatt köz birákak [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 1831: Mü . . Bőződi Sebestyén Dániel és Nagy 
Joseff az kik az ide alább meg irando dologban kézen fo-
gott kőz Birákok vagyunk [Bözöd U; i.h. II] * közül fo-
gott ~. 1671: az ide aláb megh irt dologhba(n) keozül 
fogot keoz birák [Désfva KK; LLt Fasc. 72]. 1701: Mŭ, 
Makai Joseph Fejérvár megyei nagy Enyedi Nbls mos-
tan a' Sepsi Széki Uzoni Orthodoxa Eccl(esiana)k Scho-
la Mestere, es Gyŏrgybiro Joseph Sepsi Széki <U>zoni 
Nbls, kik ez ide aláb megirt dologban kŏzŭl fogot és kéz 
bé adással választót kŏz birak vagyunk. Adgyuk tuttok-
ra mindenek(ne)k az kik(ne)k illik [BLt 1. — aKöv. az 
ügy részi.] * testamentumos ~. 1653: Ez fellyŭl való ira-
sokát es dolghokát, my eleŏttŭnk ez szerent viuo voce 
fateala atok alat való mégh tartasra, melyreŏl mys adtuk 

ugy mint testamentumos keŏzbirák ez testimoniali-
sunkat [Gyf; EMLt]. 

közbíróság választott bíróság/bírói tisztség; primari-
at; Amt/Würde des Gemeinrichters. 1777: Kemény Far-
kas . . . és . . . Teleki Károly Urak . Köz Birosá-
gak alatt [Kük.; JHb B T. 23. — Tornai László kijegyzé-
se]. 1808: Ezen osztozo Atyafiak . . . helyben hagyták 

azon interimaliter esett osztályt, mely ment végben in 
Anno 1804 . . . ő Kegyelmek kőzött a Rákoson resideá-
lo Varfalvi Iffiabb Fodor István Nemes Székünk Asses-
sora és Rákosi Gombási Péter és Fodor Sigmond nemes 
személyek Kőz Biroságok alatt [Asz; Borb. II]. 1843: 
1836nak Novem(ber) 22-én T. Sala Mihály és Szigethi 
N. János Urak Kőzbiroságok Székely István, Soos And-
rás s Bálás István Bizonyság tételek alatt az osztály . • • 
végbe vitetett [Mv; Tolvaly lev. Haraji Fejér György hi-
tes assz. kezével]. 

Szk: ~rű megbírál közbíróságra választ. 1776: kezek-
nek mi nekünk lett bé adásokkal minket köz Bíróságra 
meg birálának illy következendő dologban [Kiskend 
KK; BLt II. 11]. 

közbirtokos coposesor; Mitbesitzer. 1839: Nemes 
Buttyán János 60 Esztendős Ér Kávási3 kŏz 
Birtokos, Gŏrŏg eggyesŭlt vallasu [Borb. II Veress 
Lajos megyei esküdt kezével. — aSz]. 

közbizalom általános/egyöntetű bizalom; încredere 
generală; allgemeines Vertrauen. 1879: Kozma János 
gondnok hivatala tovább folytatására az ekklésiai gyű-
lés által egyhangúlag fel szolíttatván, a közbizalomnak 
engedett, s a gondnokságot 3 évre ismét felvállalta 
[M.bikal K; RAk 344]. 

közbizony hivatalos tanú; martor oficial; amtliche(r) 
Zeuge. 1605: Baiko Pal uargiasj zabad szekel keoz bizo-
nia az ket fel peresnek [UszT 20/335]. 

közbokor ? köz/közös gyepű/határsövény; gard de 
hotar din nuiele; gemeiner (Grenz)Hag. 1761: (A szőlő) 
szomszédjai, egy kőz Bokor, más felől a' kerti szőllők 
[Ne; DobLev. II/317.10a]. 

közbotrány scandal public; öffentlicher Skandal. 
1847: Virág László a' kérdésbeni kétzeres verekedéssel 
elkövetett köz botrányért 14. Napi bézárasra Ítélte-
tett [Kv; DLt 530a gub.]. 

közbúza kb kenyérlisztnek való búza; grîu de calitate 
obişnuită; Brotweizen. 1605: Az ket malombirakis amy 
kçz búzayok vagion Adgyak el, es terempczenek 
pénzt beleolle [Kv; TanJk 1/1. 521]. 1669: Szemen szedet 
buza cub. 233 Kőz buza is cub. 1969 [Fog.; U F II, 447]. 
1677: Szemen szedet buza vagyon Cub. 30/— Köz buza 
vagyon cub 500 [Porumbák F; UtI]. 1682: Szemen sze-
det buza Cub. Sax. no 8. Szedni való buza Cub. Sax no 
17. Kőz buza Cub. Sax no 350. Utoly buza Cub. Sax no 
30 [Ebesfva; UtI]. 1688: A mi czíplet buza, zab uagyon 
azt ózzak kettí. Az köz csíplet búzából adgyanak Czutak 
Janosnak egj kóblot [Ksz; BCs]. 

A fcj-i és földesúri sütés-főzésre szánt fehérlisztnek való búzát mosással, 
szcmelgetéssel tisztították, a kenyérlisztnek való búzát csak szeleltetéssel 
tisztították meg az ocsútól; az így kezelt búzát illethették a címszóbeli név-
vel. 

köz-búzaliszt kb. kenyérliszt; fåină integrală; Brot-
(back)mehl. 1673: Kösz buza liszt eőt kőből cub. 5 [UF 
II, 576]. 1684: Komannai udvarhaznál mostan jelen lévő 
mindenféle Bonumokrol való rövid Extr(actus) Bu-
za szalmájában jelen 25 Buza szemib(en) vágjon 
Cub 200//- Szemen szedett buza Cub 9//- Buza utólljára 



519 közcsendesség 

Cir Cub 10//- Kŏz buza Liszt Cir. Cub. 45 [A.komána 
F; UtI]. 

közbül 1. középen, középütt; la mijloc; in der Mitte. 
1671: közbül az Verőfin felöl Juta Harinai Ferencz 
Ur(am)nak [Erdőszengyel MT; EHA]. 1675: az haznak 
közből vagyo(n) egy pitvara ennek ki jaro ajtaja nap 
nyugotra vagyo(n) [Dés; Borb. II]. 1705: rác 3000 lévén 
vélek, elöl is azok mentenek, hátul is, és mikor kurucok 
jöttenek, azok ellenkeztenek vélek, ők pedig csak jötte-
nek és a szekereket közbül hozták mindenkor [WIN I, 
622]. 1804: (A vallató pecsét) vala a' tisztelt Hadnagy 
Urnák tulajdon Petsétyével közböl a' szokott hellyen fe-
jér ostyaval meg petsételve, és meg erösitve [Dés; DLt 
198/1807-hez]. 

2. ~ eső középre eső- din mijloc; in der Mitte 
befindlich. 1833: Sukon edgy a' Szamos Vizére 
Ujjonnan építendő Jármos Hidhoz . . . meg 
kívántatnak 35 Darab Hidlabok . . . 5 Darab egyben 
foglaló járom gerendák 18 Darab, a' három közbül 
essö hid jármoknak egyben foglalásokra 
megkívántató fák [SLt Vegyes perir. Enyedi Sándor 
In'sener kezével. — aF.zsuk K]. 

3. ~ vesz közrefog/vesz; a lua la mijloc; umgeben/ 
stellen. 1739: Közbül vevének engem az Nimetek [Szent-
lélek Hsz; HSzjP Matheus Diák (60) vall.]. 

közbülső 1. középső, közbül levő; din mijloc; der/die/ 
das mittlere. 1656: eoregh vas sarkos panthos forgo ay-
to, az kőzbeölseö eoregh vas pánth vege, retezfőben ja-
rolagh vagyon [UF II, 94]. 1692: Az két kŏzbelsŏ Ló-Is-
tállok(na)k padlási Lészások [Mezőbodon TA; BK]. 
1717: A' Nagy Szamos(na)k a város felöl való ágán va-
gyon egy Hid. melly(ne)k a két végin való lábai jók, az 
kőzbőlsö lábának vagy ládájának hátulsó vagj alsó része 
ujjitást kiván [Dés; DLt 504]. 1739: az kŏzbelsŏ kopa-
szos élen [Mezőcsán TA; Szalánczi lev.J. 1740: Ezen 
közbölsö Akolban vagyon edgy kis pereljékre csinált 
boijuk(na)k való rossz pajta [BfN Gyalui cs.]. 1744: 
Ezen Kőz belső házbōl Nyílik egj Füstős Záros ajtó 
[Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1846: fa hidhoz . . 6 
darab ráma gerenda, a' két hidfö, és két közbülső lábhoz 
[Dés; DLt 858/1847]. 

Hn. 1800: a Kőzbelsö Lokon (k) [Petek NK; EHA]. 
1814: A' Kőzbelső Fagygyasba (sz) [Pusztakamarás K; 
EHA]. 1828: A Kőzbőlső Gödörbe [Pujon SzD; WassLt]. 
1^35: A Közbülső mólómnál (sz) [Gyf; EHA]. 1838: A 
közbelső Tanorok [Csekelaka AF; EHA]. 1840: a ' Kőz-
bőlső uttzáb(an) (telek) [Mocs K; EHA]. 1842: A Falu 
közbőlső Uttzájába (telek) [Vajdasztiván MT; EHA]. 

2. belső, belül levő; interior; der/die/das innere. 
1756: Ezen két Házaknak kŏzbelsŏ kŏ falai a mint a kŏ 
falra tett Gerendáknak Potzkolásai mutattyák magos-
sab rakást kévánnak [Branyicska H; JHn LXX/2. 18]. 

3. (három testvér közül) korban a középső; (dintre 
M i ) mijlociu; (unter den drei Geschwistern) der 
(altersmäßig) Mittlere. 1767: Tudadé! . . . Mező 
Bándon midőn le ment volna Mező Bándi Idŏsbik 
Kovács Peter Uram Kovács Ferencz nevezetű Kŏzbelsŏ 
Fia Sebestyén György Uram Házahoz, az maga 
beteg szolgájanak látogatására . . . honorifice be 
köszönt volna azan ebed felet szemellyek szerent hányan 
voltanak, és név szerent kik . . . ? [Msz; MbK IX. 29 vkj. 

közcél közösségi céh interes public; öffentlicher 
Zweck. 1843: Kakasdon lévő Allodialis két darab Er-
deinek fa gyapját . . . betsülték 200 ~ az az kéz Száz 
Rforintokban — mely betsült mennyiségű fa gyapját a ' 
nagyon tisztelt Gróf Ur eŏ Nagyságának a' Nemes Szék 
Köz Segedelmi munka tétele — s köz tzélra forditattot 
[LLt. — aMT]. 1851: dij mentesek azon ok iratok, me-
lyek kőz czélokra nézve, vagy az Egy ház figyelemre (!) 
vonatkozó tárgyak felől adnak ki [M.bikal K; RAk 45]. 
— L. még VKp 177. 

közcipó (fél)barna cipó; pîine integrală; (halb)brau-
ner Brotlaib/Wecken. 1621: atta(m) . . . Azzoniunk Ven 
Azzonianak es Leány Azzoniok(na)k Feier czipot Nro: 
6 . . . Vachiorara Azzoniunk Iffiaynak Etek Fogok-
(na)k Jnasok(na)k bé Jarok(na)k 12 szemelire atta(m) 
Keóz Czipot Nro: 8 [Kv; Szám. 15b/XI. 133]. 1650: Per-
cipiáltam Czipo Süttető Vraimektol Gazdalkodasra Va-
ló Feier Czipot Nro 1200 . . . keoz Czipotis, Ezer negy 
szaz Nyolczua(n) kilenczett [Kv; i.h. 26/VI. 343]. 1657: 
Erogalvan a' Kulcsár altal Prebenda Czipo sŭtesre Lisz-
tet, Cub. N(o) 85 Percipialtam eo altala, minden keobŏl-
bŏl kŏz Czipot, N(o) 240 [Borberek AF; WassLt Perc. 
6]. 7668: Ket Asztal czipaja napjaban maganak . . 
Szolgajanak negy kŏz czipo [Beszt.; DLev. 3. XXXII. 1 
fej.]. 1676: Az eőrőgeknek jár per diem kőz czipojak nr. 
4/4 [Fog.; U F II, 697]. 1691: Napjáb(an) két Asztali s 
négy köz Czipaja nro 6// — [UtI]. 1700: Az Csikaszok-
nak mi kor az csikaszason vadnak napjaban kőz czipo-
jok negy negy [Radnót KK; UtI]. 1702: Hirdető Bíró-
nak Napjab(an) köz Czipoja no 4 [Almakerék NK; UtI]. 
1746: köz tzipónak búzát őrőltenek Metr. 13 . . Búzát 
kőznek őrőltenek Metr 47 1/2 [Koronka MT; Told. 
37/26]. 1756: Téglából Bolthajtásoson rákot két Sütő 
kementze . az edgyik . . melyben kŏz Czipot szoktak 
volt sütni meg omladozot [Branyicska H; JHb 
LXX/2.25]. — L. még BÖn. 732; MGtSz VI, 179; TML 
II, 65, IV, 559; U F II, 447, 479, 594, 715. 

Szk: ~ sütni. 1817: Adtam ki fejér és kőz Czipo sütni 
. . . 1/2 véka [Told. 58] * ~ dagasztôtekenô. 7778: Köz 
Czípó dagasztó nagy Tekenyü [Csapó KK; Berz. 
4.8.C.18] * ſejéres 1737: Erogatio Tritici Az 
Meltosagos úrfi eő nganak ketzeri vadaszatyara 
Erogalodot Fejeres kőz cziponak praefontnak mett. 
112 [Szentbenedek SzD; Ks 70 Szám. 51]. 

közcipó-sntő közcipó sütő pék; brutar care face pîine 
integrală; Weckenbäcker. 1681: Fejér czipó Sütő 
Köz czipó sütő [UtI]. 

közcsemelet közönséges teveszőrposztó; postav obiş-
nuit din păr de cămilă; gewöhnliches/(all)gemeines Ka-
melhaartuch. 1620: Egy Vegh Velenczei Czemelettúl ſ 
1/. Egy Vegh keőz Czemeletteől f-/50a [Kv; KvLt 11/69 
VectTr 8. — a A fizetett harmincad]. 1687 k.: Egy végh 
köz Csemeletöl f- / /75 Egy vegh Velenczej Csemelet-
töl f//50 [MvRKLev. Vect. 3]. 1688: Egy végh Köz Cse-
meletöl f-/75 [BÍR Vect.]. 

közcsendesség 1. közrend, általános nyugalom; ordi-
ne publică; öffentliche Ordnung/Ruhe. 1842: méltán le-
het tartani attól, hogy ennek a veszedelmes tanácsadó-
nak11 befolyása majd a közcsendesség megzavarására is 
alkalmatosságot*fog szolgáltatni [VKp 65. — aVarga 
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Katalinnak]. 1843: a bucsumi hat kerületek lakosai na-
gyon el vágynák szórva a bucsumi határon, annyira, 
hogy a közigazgatásnak igen nehéz azt a jó rendet és 
közcsendességet fenntartani [VKp 124]. 

2. ~ megháborítás/profanálás csendháborítás; tul-
burarea hniştei publice; Ruhestōrung. 1846: A Nyomo-
zás rendin a' Tanuk vallamásaikbol tisztán ki vüág-
lik, hogy bé panaszlott Virág László Darvas Jánost — a 
Nemes Város piattzán . . a ' kőz csendesség s innep napi 
tisztelet meg haborittásaival — két izbe . . . kegyetlenül 
meg verte vérbe kűpŭlte | Verengzõ Virág László, a ' Vá-
ros piattzán . . . Isten Krisztus és szentek borzaszto ká-
romlások között, a kőz csendesség és Innep napi tisztelet 
profanálásával s meg háborittásaval halálra vert [Dés; 
DLt 530/1847. 26, 30]. 

közcsináltatás 1 1582: Keowetkezik az feredeo ház-
nál walo keoz chynaltatas* [Kv; Szám. 3/V. 28 Lederer 
Mihály sp kezével. — aKöv. a részlj. 

közdeszka 1. közönséges/rendes deszka; scîndură 
obişnuită; gewöhnliches/normales Brett. 1593: Veottem 
visz fogasnak l4 karo fatt p(ro) d 14 . . . Lapotzkanak 
veottem köz dezkat 29 p(ro) d 48 [Kv; Szám. 5/XX. 151]. 
1601: az Malomhoz . . . veottem valamj keoz dezkat la-
poczkanak valót [Kv; i.h. 9/XV. 36 Jer. Nekel sp kezé-
vel]. 

2. 1570: Lakatos Myklos . . vallya hogy hon 
Nem volt Sala Jmre mykor Balasy Lazlo ky Bontotta 
volt az keozt mely keoz Sala Jmrehnek Twlaydona . . . 
Latta aztis hogi az Sala Jmre gerelye Mind az keoz dez-
ka fely volt Teorwe [Kv; TJk III/2. 60a]. 1625: Az scola-
ba(n) való kapura, szegeztettem János mesterrel ket dez-
kat . es ugian azon kapu baluanj (!) az keóz dezkak ki 
bomlottak vala, es azt be chinaltatta(m) [Kv; Szám. 
I6/XXX. 22]. 

közdolog 1. ? közügy; treburí publice; öffentliche An-
gelegenheit. 1679: Istenért kérem Kegyelmedet, tegyen 
félre minden respectusokat, kövesse az jó útat, ne legyen 
Kegyelmed akadály az jól megindult közdolgoknak 
jó alkalmatosságiban [TML VIII, 478 Teleki Mihály 
Vesselényi Pálhoz]. 1842: A' Meg nevezett Bizonysá-
goknak vallomásaik szerént, a ' bé panaszoltatott 
. . vérengezése verekedése s törvénytelen tettei, enge-
detlensége, a ' Kőz dolgokban foglalatoskodot Tisztvise-
lőnek . . . le motskoltatása tűnvén elő [Dés; DLt 1452]. 

2. közős szolgáltatás; prestaţie comună; gemeinsame 
Leistung. 1677: A* Székelységen lévő Egyházi rendek, 
kik magok személyekre nézendő külső joszágokat és 
örökségeket birnak, azokrol, a* faluval értsenek edgyet, 
a ' közönséges szedés, véves, és egyéb szükséges köz dol-
gokbol, de egyébiránt valamig Papi hivatalban vadnak, 
ha szintén megyéjek nincsen-is egyéb tereh viseléssel ne 
hántassanak [AC lOcl], 

közé 1. két v. több dolog/folyóvíz által határolt terü-
letre/térbe; între două sau mai multe lucruri/ape; in ein 
durch/von zwei od. mehreren Sachen/Gewässern umge-
benes/begrenztes Gebiet. 1592/1593: (A marhát) amaz 
porondra az viz keozze hajchiatok, ott ehetik barmotok 
[Szentmargita SzD; Ks]. 1678: megh Indulva(n) első-
b(en) az Gerend fele való szanto földek kőzi ott . . . mu-

tatanak egy Nagy darab szanto főidet [Kocsárd TA; 
DobLev. 1/26]. 1720: Felső mezőb(en) . . . az ut mellet a 
hol viz kőzi be szoktak járni [Szentmárton Cs; EHA]. 
1749: az I. Enyedre érkezvén . . . vitte ki a lovat . . . hol-
mi czigányok sátori kŏzzi két ut közzé kópár hellyre 
[Torda; TJkT III. 263]. 1760: Henter nevezetű Széna Fű 
. . . alsó vége béjő a Tó közzé [Novaly K; BLt]. 1776: (A 
föld) ottan vágjon az holott az . . . utt két felé válik 
és ezen két utt közé szorul [Kiskend KK; BLt 11] | azon 
meg nyuzot bornyut a' patakon által akarván vonni a 
két patok közé . . . másnap reggel pedig a1 ket viz közé 
huzattatvan ottan S. V. a kuvaszok meg ették [Kiskaján 
SzD; BK. Molnár István molnár vall.]. 1837: (A föld-
nek) a sáncz közé fogandó része bé ültethető burgonyá-
val [Csekelaka AF; KCsl 3]. 

Hn. 1737: a Majorok közzé járó uttza [Dés; EHA]. 
1798: Vetettem a Halmak közzé [Bogát TA; MkG]. 
1824: Két To közzé (sz) [Bh; KHn 24]. 1826: A Szugaly-
ban a ' Viz kõzea [Somkerék SzD; EHA. — aVetettek 
borsót]. 1834: A Falu napkeleti végénn lévő sánczok kö-
zé fogandó Élőláb (sz) [Csekelaka AF; EHA]. 

2. két v. több dolog által közrefogott térbe; intercalat 
între două sau mai multe lucruri; (da)zwischen. 1656: sze-
ker szín . . . melinek alsó resze . . . keöböl rakott, azon 
felliül teölgi fa sasfak keözi temerdek deszkaval leven felró-
va, az felseö resze jo fenjeo fa gerendás köteses szarufás, 
padlasnelkül való, felseö hajazattia uy sendelljel leuen, jo 
[UF II, 142]. 1677: Vágjon . . . eő nagyságoknak egy vas 
hámora, melynek körös környül való circuitassa fenyő 
fából való sasok közé vagyon fel rakva [Madaras 
Cs; CsVh 48]. 1694: vagyon egy Sas fak keozze bo-
ronaval fel rott, alkalmas . . . Hintó tartó szeker szin 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 1699: Az Istálló . . . boronábol 
rót, három Sas fa kőzi [Boroskrakkó AF; BfN]. 1767: 
tsak parasztossan épült két tserefa alatson oszlopok kö-
zé sövényből font kapu [Csapó KK; Berz. 3.7.C.6]. 
1775: Az Udvarház Agosok közzi Sövényből font Kö 
fundamentum [Buza SzD; LLt Csáky-per 107.L.17]. 
1797: Az kŭlsŏ pincze ajtaja vagyon tsinálva . . . tserefa 
talpba eresztett tserefa Szŏmŏldokŏk közi [Kőrispatak U; 
Pf]. 1849: vágynák égy nyihány rámák közzé foglalt — 
nagy üveg táblákis [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

Szk: kert ~ vesz bekertel. 1814: az Porgolátjáromban 
. . . egy roppant darabat kert közzé vett [Körtvélyfája 
MT; LLt]. 

3. kapu (ja) ~ a kapualjba; sub portă; in den Tor-
gang. 1593: Jeowek az kapw keozze ott hatt jmmar 
ky eggiett s ky mast szol feleollem [UszT]. 1600: Molnár 
Janosne Kis Sophi azzony vallya az Zeoreos fogoly 
ember el vete az chiuprot be futamék az kapw keozze 
[Kv; TJk VI/1. 455]. 1639: Istua(n) Deák Uram ereősseb 
leön le vonita az szeòcz Giorgy kapuia kőzze húztak 
vontak egy mast [Mv; MvLt 291. 172a]. 1676: Vagion itt 
ismét az belső vár kapuján kivül bal felől fényű fákból 
fel rott sindelyes fedel alatt való alkotmány melyet obse-
diokor földel tőltőttenek megh, es ugi helyhesztettenek 
az kapu kőzze [Fog.; U F II, 710]. 1802: Forro Lajos . . • 
hogy a kapu közzé ki kaphatott el szaladott haza [Mv; 
Born. Jos. Bakó de Sikloda (30) táblai scriba kezével. — 
aU]. 1819: Azon szobának . két ajtaja lévén az edgyik 
nyilatt a kapu közé a' hátulsó ház felöl [Kv; Pk]. 

4. szorosan két v. több dolog/tárgy közötti résbe; 
strîns lipit ín spărtură/breşă existentă între lucruri; in die 
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eng zwischen zwei od. mehreren Sachen beíindhche 
Lücke/Spalte. 1573: Feoseo Iarto Bahnt Azt vallia hogy 
. . . az Paisos Istwan Tykay az ázzon kertebe Iarnak volt 
Es hogi kergette eoket valamint egyk az fa keozze zorult 
volt es meg holt [Kv; TJk III/3.l06a]. 1710: Bolondság 
volna a tőrben akadt madárnak körme közé akasztani 
valakinek ujját [CsH 107]. 1753: (Koszté Juonnak) meg 
vala vagdalva az álla, és edgyik ujja, Úgj hogj csak a bőr 
tartatta az ujjátt, még magom kötetem bé Fa közi már 
most látom hogj bogason egybe Forrat [Erdőalja KK; 
Ks 38. X. 9]. 1776: a ' Kancza meg jeedet, lába kerek kőzi 
is akadván a ' szekér által annyiba eszve rontatot, hogy 
gyavulásához reménység nincsen [Déva; Ks 111 Vegyes 
ir.]. 1841: a lába . . . miképpen volt bé szorulva a kövek 
kőzzi [Dés; DLt 1541]. 

Sz. 1661: Mi is azon búsultunk, kő közé szorultunk 
[TML II, 146 Veér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 

5. (rak/tesz vmit) vmibe/vmik közibe; (a pune/aşeza 
ceva) în/între ceva; (legen/tun etw.) in eine Sache/einige 
Sachen zwischenhinein. 1667: írjon az szakmán com-
mendansnak, csinálja maga levelei közzé, mert ha afféle 
német levelek közzé nem leszen csinálva, bizony felnyit-
ják az postákon, kiváltképpen ha megsajditják, hogy er-
délyi levelek [TML IV, 243 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1777: bé téve . . . Párna hajb(an) valami Vászon 
zatskoban Pappiros közi tizenkét kórmötzi Arany 
[Nagylak AF; DobLev. III/503.2]. 1781: (Az órát) egy 
kerek skatulyaban gyapott közé jol bé csinálva Pecsét 
alat küldöm [Sáromberke MT; TSb 13 gr. Teleki Sá-
muelné Bethlen Zsuzsána lev.]. 1785: Meg érvén a Mus-
kotály kŏrtvély ezen fersíagb(an) szároz széna kőzi 
rakván fel küldettem [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1822: Levelét a* kosár körtvéjel vettem . . . elegen külde-
nek még meszib mind Perecsen a . . . mert Levél közé rak-
ják s olyan mind ha akor raknák [Mv; IB gr. Korda An-
na lev. — aSz]. 1824: három szép hartsákot egy fer-
^hlagba jég közzé jol bé tsinálván, 's meg sózván 
küldjük [Perecsen Sz; IB. Tamás Mózes lev.]. 1849: az 
ajanlo levelet Kelemen Béni Krizsán Máriának gú-
nyái közzé dugta [Kv; Végr. Vall. 75]. 

6. páros testrészekre von. szk-okban; ín construcţii 
referitoare la acele părţi ale corpului care formează pere-
g j ; in Wortkonstruktionen in bezúg auf die paarigen 
Körperteile: az isten keze ~ ad vkit az isten megengedi 
vki kézre kerítését; a da Dumnezeul să pună mîna pe ci-
neva; Gott erlaubt js Aufbringung/Erfassung. 1769: 
tsak adná az Isten kezem közé az mezőn valahol el olta-
nám a lumináját soha nem ennék többet [T; Told. 3a] * 
làba ~ fekszik a se culca între picioarele cuiva; sich zwi-
schen js Beine legen. 1568: Sth(epha)nus Kowacz 
tass(us) est, panazolkodik vala ennekem szpcz fabian, es 
^ t mongia vala, hogy az ep felesege Mast szeret, es az 
Darabontokai kpszlptte a dolgoth, Ezth monda hogy 
mikor az varban lakúnk vala Egy leant kyt tartok vala, 
azt mongia vala az, hogy oda ment volt szabó Mihal az 
e n felesegemhpsz es az leant ky wsztek az hazbol az lean 
Penig az ayto hasadekiarol nezte, hogy szabó Mihal fel 
evetté az Agyra az felesegemet es az laba kpze fekwt, es 
Ţ9\ gyanakodam hoza [Kv; TJk III / l . 225] * lába ~ 
*°glszorít/vesz a strînge pe cineva între picioare; zwi-
schen die Beine nehmen/drücken. 1631: Szalontaj . az 
^zűrben . . megh foga az Aszont s az laba keöze foga, s 
m e gh ölele s megh Czokola [Mv; MvLt 290.238b]. 1632: 

laţta hogi az laba kózze szorította volt Giŏrgj Deák az 
azzont es ugi Cziokoltak egi mast [Mv; i.h. 95b]. 1723: 
az én vr(am) Timofi Máríaval illyén formában jáczo-
dozik szemem láttára, hogy Máriát, még ragadgya, s az 
lába közzé vészi, ugy jaczodozik vélle [Szásznyires SzD; 
Ks 27/XVT]. 1755: Hollo Andrasnét Tetsi Joseph az lába 
kőzi fogta vala és az Szálikajaval bé takarta [Udvarfva 
MT; Berz. 11. 35/5] * pénz a keze ~ jõ pénz kerül ke-
zéhez; a puné mîna pe bani; Geld in die Hände js kom-
men. 1725: ugy törtenhetik, hogy ha az alatt felesebbecs-
kén jüne pénz kezem közi, egészlen is meg maradhatna 
[ApLt 2 gr. Haller János apósához, Apor Péterhez Dar-
lacról (KK)] * szeme ~ csap vmit arcába/szemébe dob/ 
vág vmit; a-i arunca cuiva ceva ín obraz; etw. jm ins Ge-
sicht schlagen/hauen. 1842: midőn az ebéd el keszittés 
körül forgolódnám az Aszszony nagy mérgesen egy 
kalán forro kását ugy csapot a* szemem közé, hogy te-
nyereimmel nemüleg szemeimet nem védem a' szemem is 
ki égett volna [Dés; DLt 1452a.3] * szeme ~ üt szem-
beüt vkit; a lovi pe cineva ín obraz; jm in die Augen 
schlagen. 1813: utollyára ă szeme közé ütett s mégis 
kartzolta a szeme körül [Dés; DLt 56/1814]. 1847: Var-
ga Katalin a népnek azt hirdette Offenbányára 
szolgálatra ne menjenek, s ha valaki erőltetné, annak 
bottal üssenek a szeme közé [VKp 247]. 

7. emberek, állatok, dolgok csoportjába/tömegébe; 
ín mulţimea unor oameni/animale/lucruri; in die Grup-
pe/Menge der Menschen/Tiere/Sachen. 1566: mys az 
gonosz erkölchü emberek közi ne szamlaltassunk [SzO 
II, 188]. 1570: Es latta hogy az Molnár az azzony allatot 
Beh vontha egy zegeletbe az Zakók keozze [Kv; TJk 
III/2. 83]. 1589: Matias deák . . . vigre le zalloth lowa-
rul, Herczegh Palneis azonba ki vete magat az kalongiak 
keózze es oth eolelgetek egi mast [Dés; DLt 226]. 1599: 
Zabo Janos al(ia)s Luch . . . vallja Zabo Georgy ra-
gada az Ablakról egy ostablat es az sokasagh keozze vgj 
hagyta [Kv; TJk VI/1. 287]. 1657: Nemis emberseges 
emberek kőzze való vagy disznó rósz aszszony [SzJk 82]. 
1664: Valamely res mobillissi az arvak(na)k Balogh Fe-
rencz Vr(am) jovai kőzze elegyedtek ki adassanak 
[Mv; MbK]. 1752: a marháját . . az eo Exa Marhája 
kózí Csapattam [O.csesztve AF; Ks 83 St. Weegh de Kő-
bőr lev.]. 1768: ott az esztenánal láték edgy szürke kant-
za Lovat edgy barna Lóval õszve nyűgözve vagy békoz-
va, és mondék a* Pajtásom(na)k az edgy átallyában lo-
pott Ló hogy a* többi közi nem eresztik . . be menvén 
meg kérdők a' Bátsot, hogy miért nem bocsáttyák a ' 
többi közé [Kovászna Hsz; SzentkGy Lad. Szőke (55) 
lib. vall.]. 1778: mondám a' Bironak . . vidd el a* ma-
gad Házodhoz, ne hogy viszszá vidd a' részeg Emberek 
közzé, hogy ismét meg verjék [Egerbegy TA; JF. Juditha 
Antal Francisci quondam Fülep rel. vid. (56) vall.]. 

Szk: a bakancsosok ~ áll a gyalogosokhoz áll be. 
1759: Ónodi Péter Fia ugyan Péter tudgyuk hogy ez 
előtt cir: 20 esztendőkkel a Bakancsosok kőzze állott 
volt [Borzsova Cs; BLt 9] * a bulgárus barátok ~ 
magát felvéteti a bulgarita Szent Ferenc rendi szerzetes-
nek áll. 1821: Fejérvári Simony Sándor . . . katona kŏ-
teleségćnek szánszándékos el titkolásával tsalardal (!) a ' 
Szent Ferentz szérszetbéli Bulgárus Barátok kőzze 
magát fel vétette volna [DLt 467 nyomt. kl] * a dara-
bontok ~ beáll a gyalogoskatonákhoz beáll. 1664: (Sza-
bó András) Az Darabontok kŏziis be alla egyszer az Bo-
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dolaj várba [BLt] * a katonák ~ áll katonának felcsap. 
1736: az katonák kőzi álott [CU]. 1744: Csiki Gyirko 
tavaj a katonák kőzi állott [Vécke U; LLt Fasc. 67] * a 
katonák ~ aplikálja magát 'ua'. 1747: (Az alperes) ma-
gát a' katonak kŏzzi applicalta [Torda; TJkT III. 
188] * a kurucok/kurucság ~ (ki)megy/szökik. 1704: 
Akik a kurucok közé kimentek, azoknak feleségeket ki 
akarván űzetni a commendáns, az a parancsolata, hogy 
ma 4 órakorig a várból mind kitisztuljanak [Kv; KvE 
29 l SzF]. 1706: A kuruczság kŏzzi menteka [Hsz; Törzs. 
Rákóczi inv. — aKöv. a nevek fels.]. 1710: Csíkban 
Sándor János, ki vicekapitány vala, Tamás Deákkal 
a kurucok közi szőkék [CsH 338] * a pápisták ~ csapja 
magát/megy. 1703: sok kára s hátramaradása lett közöt-
tök való kitsiny Reformata Eccla(na)k, melly miatt még 
Sz: egyházfiakot sem találtanak, mert ha, Megye törvé-
nye szerént meg büntették, mindgyárt a' Pápisták közzé 
tsapta magát [Selye MT; MMatr. 217]. 1706: Tót Kis-
anna . . Paráznaságb(an) találtatván a Pápisták közzé 
ment volt [Kv; SRE 95]. 

Sz. 1710 k.: Azt mondjátok róla, ha kinek valami 
rossz emberek társaságában valami nyavalyája esik: 
aki korpa közé teszi magát, megeszik a disznók [Bön. 
444]. 

8. vkihez (megy/küld/meneszt vkit/vmit); (a merge/ 
trimite pe cineva/ceva) la cineva; zu irgendjemandem 
(gehen, schicken, jn/etw. gehen lassen). 1559: masz vton 
Jeo wolt Eg zeg'en ola, az vton chichio tartomaniaba 
Rokonsagy keozze [Retteg SzD; BesztLt 24]. 1612: Az 
vitezleo Zalay Farkast megh hytt vdwarj jámbor szol-
gánkat . . . bocziatottúk oda KŬk keozze [PLPr 1612-
1615 1/3 fej.]. 1619: azon panaszolkodik Karakás az 
uradra, hogy az urad leveleket ^üldött Tömösvár vidé-
kére az szegénység közé [BTN 234]. 1653: Akarván 
Móses már által menni a Maroson, elsőbben szép leve-
lét bocsátja mindenüvé a székelyek közé, kérvén őket: 
„hogy mindjárt felkeljenek és melléje jöjjenek . . . " 
[ETA 1,79 NSz. — a 1603-ban a három hónapig fejedelmi 
süveget viselő Székely Mózes]. 1684: Tekintetes és Nem-
zetes megh hitt Becsületes Tanácz ur hűvünket is akkor-
ra Mikes Kelemen Vr(ama)t expedialtuk Kgltek kőzze 
[UszLt IX.76.18 fej.]. 1794: Szolga Biro Korponai Sá-
muel Vram azért ment a' Czigányok közzé hogy Musi-
kásokat keressen [Ne; DobLev. IV/728.2a]. 

Szk: a hadak ~ expediál vkit a hadakhoz küld vkit. 
1676: Pelei Ferencz hívünket expediáltuk oda ki az ha-
dak közé az végbelieknek való hópénzzel [TML VII, 217 
a fej. Teleki Mihályhoz] * a hadak ~ megy/siet. 1671: 
Én is ebéd után meg indulok és . . . sietek az hadak közé 
[TML V, 566 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1678: 
Isten kegyelme által naponként újabb erőt vévén, nem 
késem ismét az hadak közzé menni [TML VIII, 266 ua. a 
váradi pasához] * a török (ök) ~ elszökik/(ki)jut 
török földre menekül. 1612: Bethlen Gábort számkive-
tésre ítélték az ország gyűlésében, mivel elszökött vala az 
törökök közé [Kv; KvE 146 SB]. 1614: Székely Mojses 

. . ugyon meg is víutt vala Básta Györggyel Fejérvár-
nál . . . és Básta meg verte vala Székely Mojsest. Székely 
Mojses kifutott vala az országból az török közéa, mert ő 
soha németnek meg nem holdola [BTN 53. — a1603-
ban]. 1653: Báthori Gábor . . azoktól a kik a török kö-
zé futottak megválva, mindennek megkegyelmeze [ETA 
I, 109 NSz]. 1657: ártalmas practicáit megértvén a feje-

delemnek, el kelletett volt szaladni és törökök közé futni 
Bethlen Gábornak [Kemön. 14]. 

9. átv is vhová; ín ; . î n t r e . . . ; unter (Akk.). 1586: 
(Az egy forintot) biro Vram hagia . . . hogi fel iriam az 
keoltseg keoze [Kv; Szám. 3/XXIV. 40]. 1619: Onnat 
menék Görcsi Mehmet pasához . . . Ezfélék felől egy-
mással sokáig disputáltunk: mi következik ez mostanj 
Mátyás császár halálából az keresztyénség közé [BTN 
250]. 1710: De már a dolgok súlyosodván és két fegyver 
közé tétetvén Erdély . . . a státusok negyven személyből 
álló Deputátiót rendelének a fejedelem és tanácsurak 
mellé [CsH 201. — 1686-ra von. feljegyzés]. 1756: a' 
melly Feleki Taxát a' Város . . . az Eklesiank(na)k altal 
adott volt . . . azt az előtt Felek a' Város Adaja közzé fi-
zette [Kv; EFiscLt 1774/4 Szathmári P. 'Sigmond lev.]. 
1782: Branyicskai Jósika Joseff Ur meg emlekezvén 
ez boldog, és boldogtalan örökkévalóság közzé helhez-
tetett, kitsiny Punktumotskánok az az ennek az Életnek 
bizontalan voltarol . . . Testamentumot tett [Kv; JHb 
V/9]. 1801: (Aki) az Ecclesia gyűléséit el mulattya az 
a személly egy mforintig büntettessék meg, és aszt az 
Domesticus Curator Exequaltassa, és az Ecclesia szük-
ségéi közzé incassallya [M.köblös SzD; RLt]. 1848: A 
Falunk Tartsafalva a Telkek meg álittásához kezdet; — 
de az utasittás igen Szoros Határ kőzi van szoritva [Tár-
csáivá U; Pf]. — L. még AC 235; RettE 140; RSzF 139. 

Szk: a falu ~ ada falu közpénzébe ad. 1606: Azt tu-
dom azért hogy mikor az Moldúaj had ki Jeott vala úgy 
emlekezem hogy az Akkorj pénz zedesbe d(en) 6 adott 
vala mert enis azt attam vala falú keozze [UszT 20/10] * 
a falu ~ bemegy. 1719: három aszszony ember bé ment a 
falu közzé az uton [Abosfva KK; Ks 94] * a falu ~ jő-
1688: midőn . . eczakanak ide(je)n az falut eősze kial-
tak minden ember fegiveressen jött az falu kőze [M. köb-
lös SzD; RLt 1]. 1801: ő Kegyelme a* Falu kőzi ne jőjjen 
[Marossztkirály MT; Berz. 6.52.S.94] * a falu ~ 
szolgál. 1602: Tudom hogi haborgatta az falw fodor 
martont hogi se falw keozj se az warra nem zolgal wala 
[UszT 17/37 nagi lazar Zent Abranj zabad zekel (32) 
vall.]. 1707: Az mely ember Biro bottya alatt vagyon es 
falu közi nem szolgai minden esztendőben tiz polturaval 
tartozik az falunak [Szotyor Hsz; HSzjP]. 1774: 
Fazakas Kosztán . . . a falu közi semmit sem szolgál se 
postalkadik [Omlásalja/Bethlen SzD; Ks 68.49.41] * ý 
város ~ beesküszik a város polgárainak sorába beeskü-
szik. 1655/1754 k.: Az idegen pedig mig meg nem háza-
sodik és a Város közé bé nem esküszik, a* Czéh nem ak-
ceptállya [Kv; ACJk 18]. 1672: Valamelly Kovacz Mes-
ter legeny a Becsűlletes Czehben bé akar allani leg el-
sőben a* becsűlletes Varos kőze be eskűdgyek ha az 
Varos kőzze be nem esküszik, es a Varos kőnyveb(en) es 
Prothocolumab(an) nevet be nem irattya, a' becsűlletes 
Czehben be nem vetetődik [Kv; KovCLev.]. 1702: Val-
ter János bé állása dilatalodott az következendő Va-
sárnapra mivel még az Város közzé bé nem eskűtt [Kv; 
ACJk 50] * a város ~ feljö a városi tanácsülésen megje-
lenik. 1602: valaztottanak eo kgmek az Magyar Nem-
zetbeol az plebanossagnak tiztire es gondwiselesere 
Geochy Pal Vramat az mostani Schola mestert. Eo 
kgmek egez varoswl mingyarast az Jdes Vraim keozzeol 
hatot . . . hozza kewldenek salutalnj . . . es vellek egye-
temben fel Jeowen az Varos keozze itt . . . az magyar 
nation való Vraim keozzeol varos kepeben Radnothy 



523 

Jstwan eggyik egyház fiw salutalta [Kv; TanJk 1/1. 404] 
* a város ~ szolgáltat vkit a város pénztárába adóztat. 
1590 k.: tu fel Pereoseok eskuttek uoltatok ez uaros-
(n)ak mind zege(n)nek bodognak hogy egy arant zolgal-
tattiatok az eõ erdemek szerent kiki mit bir de . . . nem 
szolgáltattatok az Varos keozi [Szu; UszT] * vkik ~ 
bírságot vet. 1596: Bardochfalui Janossi Geòrgj es Jáno-
si Mihalj Peter keozi az Zek huzon negj ghjra bírságot 
vpt, Ahogy ne fenyegessek haborgassak egymást es zol-
gaiat, hane(m) teòrue(n)hez tartsak magokat [i.h.] * vki 
nyaka ~ sóz. 1881: Az Árva Lottit ő isa elfogadta köz-
lésre, de azért tegnap érkezett levelében úgy végigver 
érte, ahogy csak tud. Ezenkívül nagy gyönyörűsége te-
lik benne, ha a nyakam közé sózhat egypár goromba-
ságot, hogy aztán a következő sorban mondjon valami jót 
is [PLev. 87 Petelei István Jakab Ödönhöz. — aGyulai 
Pál], 

10. átv is vkik között; între anumite persoane; unter 
hestimmten Personen. 1633: Mya Colosúarat hwtes 
Diuisorok . . • Mindeneket az három Atiafíak köze fel 
Diuidaltúnk mindennemw neúezendo Jókat [Kv; RDL 

22. — aUtána négy név fels.]. 1747: nagjobb gyűlölség 
s perlekedés szármozék ő kglmek közé [Ákosfva MT; 
Told. 8]. 1785: Blágárné . mikor ezen Lármás hir volt 
akkor járt oda a Mokányok közé [M.nagyzsombor K; 
KLev. G. Ugrán (50) vall.]. 

Szk: a két fél ~ kötelet vet a két fél között pénzbeli kö-
telezettséget állít. 1590: melj dolgoknak es vigezeseknek 
meg allasara, mi ez dologb(an) kŏzbirak, ez kett fel 
közzé szaz forint kötelet vetettwnk, hagjha valamellyk 
fel az ĕo uigezisekett, megh haboritana auagj megh nem 
állana az meg allo fel ellen . . . az szaz forint kŏtelett meg 
vehesse [Jobbágyfva MT; BálLt 89] * vkik ~ interpo-
nàlja magát (vitás) ügyben vkik között békítőként köz-
belép. 1686: kesz vagyok s leszek kgtek közzé magamat 
mterponalno(m) s meg edgyeztetnem így a mi vesze-
kedes nekŭl meg lehet, miért kellene izetlenkedni [Ks 101 
Teleki Mihály lev.] * vkik ~ szól 'ua.' 1666: A minemv 
Controuersia Eö kglmek kőzöt orialtatott volt . . Eó 
kgmek keozze Szoluan, hozók Eö kgmeket Illyen 
fggiesseghre, Es bekeseghrea [Altorja Hsz; Borb. I. — 
Köv. az egyezség szöv.]. 

11. vki(k) részére; pentru anumite persoane; für be-
stimmte Person(en). 1600: Tarchafalwa p(ro)testal, 
hogy wadnak kwlseö emberek kiknek az eö faluiokba 
nylok wagyo(n), es azt wk masuwa akarnák bírni, Wad-
Jjak eö keöztek olliak kik be írattak magokat es az feje-
delemnek zolgalni akarnak, nylok penigle(n) kiről zol-
Salhatnanak ninch, Zabaditattiak magokat, hogy affele 
kwlseö emberek nilat ozthassak azok keöze [UszT 
15/204]. 1672: az mely fizetése penig az váradi passának 
Szokott járni Biharvármegyébűl . . . azokat oszszák az 
yjtézlő rend közé [TML VI, 182 Szilvári Bálint Teleki 
M i h á l y h o z Drinápolyból]. 1692: Az eö kglmek közi en-
ßethetet Joszagok ha oda maradnanakis, de egjeb rend 
semmi se adózzék kŏzikbe(n) [Szőkefva KK; Törzs. Sa-
r°sj Janos kezével]. 1831: Jakabffi János meg háboro-
dott elmével volt, ugy, hogy a Czigányok közi több izbe 
yjtt szalonnát, 's egyébŭttis ámbolygott [Szenterzsébet 
u» Borb. II Agilis Kádár Péter (51) vall.]. 

közébe 1. közibe 

közéje 

közegyezés közmegegyezés; consimţămînt generál; 
allgemeine Vereinbarung. 1829: ezek(ne)ka végben vite-
le ugy határoztattván köz egyezesbõl hogy a közelítő 
9ber közepéig meg essék [Nagylak AF; DobLev. 
V/1150. — a A földek megművelésének]. 

közegyezség közmegegyezés; acord comun; allgemei-
ne Vereinbarung. 1841: Falugyűlése tartatván . . . ahol 
is közegyességbõl meghatároztatott, hogy idevaló gya-
log katona öregebb Anda József, közlakos Farkas Tho-
dor, úgy Andra Mihály . . pásztorságra itten fel ne vé-
tessenek [Taploca Cs; RSzF 201]. — L. még i.h. 293. 

közéje szr-os alakokban; cu dezinenţă personală; in 
Formen mit Personalendung: 1. emberek csoportjába; 
între (anumiţi) oameni; in die Gruppé der Menschen, 
unter sie. 1593: Sophia Seres Janosne, Orsolia Keómi-
wes Thamasne . valliak eótweós palnak felesege 
ide beis ieòt keòzzenk Coloswara Zakmar el wezesekor 
[Kv; TJk V/l . 343]. 1600: a Chikiak wgy esketenek 
keözik [UszT 15/24]. 1631: az mint eözue czoportozta-
nak vala ot az emberek . . keözikben futamodek ezis 
. . . keozzejek vaga mezítelen szabliaual [Mv; MvLt 
290.244b]. 1638: oys kozyk wle, es ott yut uellek es az 
szerelem enneket ualoban monta [Mv; i.h. 291.142a]. 
1662: Váradrul híre érkezek, hogy a Tiszántúl és Nyíren 
nagy sok tolvajkodó pór had támadott volna vala-
melly felé fordulnának, mindenütt eskütnék közéjek a 
parasztságot [SKr 145-6]. 

2. közéjük szól (békítő szándékkal) közbelép; a inter-
veni (cu intenie împăciuitoare); (mit versöhnender Ab-
sicht) dazwischentreten. 1593: ezt meg Ertuen keözöt-
thünk walo Jgienetlensegeth keözink zolanak hogy lat-
nak ha meg alkothatnanak teörueninelkwl [Szu; UszT 
9/47]. 1603: Ezeknek wtanna mégis Zolnj kezdenk közi-
ek hogj hadnak el az Egienetlenseget [i.h. 17/64]. 1610: 
ott vala Kedey Martonis, zolank keŏzejek, s Kedey 
Marton Kedey Jánossal eggytt Osuat Janos kezebe adok 
az eoreksiget [i.h. 12b]. 

3. vmely emberi közösségbe/szervezetbe; într-o anu-
mită comunitate/organizaţie; in irgendeine menschliche 
Gemeinschaft/Organisation. 1590: Immár hatod ezten-
deje vagio(n) hogy Demeter Janos Kajdichfallua(n) la-
kik, Azoltatol fogwa keòzzenk Adott adot [i.h.] 1896: 
Az elhunyt érdeklődést azzal ébresztgetjük, hogy a régi 
becsült tagokat kérjük fel: — álljon ismét közénk [PLev. 
189 Petelei István Réthy Lajoshoz]. 

4. vkikhez; la/între anumite persoane; zu bestimmten 
Personen. 1659: kélje Kegyelmed az fejedelmet, hogy is-
mét újonnan parancsoljon, hogy legyenek vesztegség-
ben, mert az török most is azt írta, hogy két nemes ember 
menjen oda közéjek, mert bizony mind elrabolja azt az 
vidéket [TML 1,468 Pekri Sofia férjéhez, Teleki Mihály-
hoz]. 

5. kötelet vet közéjük pénzbeli kötelezettséget állít 
vkik között; a impune obligaţii fmanciare anumitor 
persoane; finanzielle/materielle Verpflichtung etlichen 
Personen auferlegen. 1586: Ezeknek megh Tartassara 
vetçnk kőzzeyek, kett szaz förint kŏtelett, hogy az mely 
fççl megh nem tartana Ez my Vegezeswnkett . Tehatt 
az megh Tartó fççl az megh szegeó fçlen . . . az kett szaz 
forintot meg vehesse [Lesnek H; IB VI. 225/16]. 1592: 
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(A) feoldet ennekem osztás zerent attak wala az oszto bi-
rok . . . aznak az megh allassara hwzeon eot forinth 
keotellett wetek wala keozink . . . w pedygh Nem gon-
dolwan az Jgassagott az keoszink walo keotel wetest 
attyafiwsagott ment Rea es kj foglalta keze(m)beol tw-
laydon hattalmawal [UszT]. 

közel I. hsz 1. aproape; nahe. 1570: Zelestyay Dreyka 
polyák Myklos Jobagya ezt valla, hogy ew wl volt 
veres peter hazahoz keozel egy Teoken [Kv; TJk 
III/2.52]. 1579: V neky vagio(n) chak keozel eordeon-
geosheoz eg faluckaia Bozed [Néma MT; Told. 3l/ l] . 
1592: Peter mocziara is keozel vagio(n) Nywladhoz 
[Fancsal U; EHA]. 1638: az lakodalmas haz kózel uolt 
hozzánk [Mv; MvLt 291.138a]. 1677: Vagyon az udvar 
kerittésin, az hámor eőrzö házhoz közeől, fa sarkon járó 
egy félszer deszkás kapu [CsVh 53]. 1689: ez az Csere az 
Faluhoz közéi va(gyo)n [Kulcsulata F; Ks 67.46.21]. 
1728: Szabó György . . . ugy hallottuk Váradhoz közéi 

laknék [Balavásár KK; Ks 13.XV]. 1747: a ' Ha-
rasztkereki Réten közzel egy máshoz két darab rét 
[Ákosfva MT; EHA]. 1750: Eleitől fogván közel járván 
a Maros az udvarhazhoz sokat igyekeztek azon az Né-
hai Mlgos Aszszonyok, hogy a Marost meg gátolhassák 
[Folt H; BK nro 144]. 1761: Ezen tul tsak kŏzéll . . . 
földben ásott . . . pintze [Spring AF; JHbK 
LVIII/1.489]. 1781: Guti Kristina Aszszony épŭlettye 

közzel lévén a' szőlőkhöz, az ottan lakó Pakulárnak 
kutyáitól, ketskéitől a' szőlőket meg oltalmazni, 
nem lehetett volna [Perecsen Sz^IB. J. Csordás (52) zs 
vall.]. 1803: kőzzél laktam mindenikhez [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 

Hn. 1718/XVII1. sz.: ã patakhoz kőzél (sz) [Dabjonúj-
falu Sz; EHA]. 1722: Az Cokmőgy (!) vőlgyeb(en) a rét-
hez kőzél (sz) [Mezőbánd MT; EHA]. 1732: a Titz hegy 
nevű Szőlő alatt kőzzél a Deberkéhez (sz) [Dés; EHA]. 
1758: A Baratsháton a Kúthoz közel (sz) [Bh; EHA]. 
1764: Pe Lunkutze nevű hellyben a Szászok Erdejéhez 
közel (sz) [Pókafva AF; EHA]. 1765: kőzél a Tekenös 
vápához (sz) [Nyárádsztlászló MT; EHA]. 1770: à Cso-
vához kőzél (sző) [Küküllővár KK; EHA]. 1779: a Szén 
égető száján alol a patakhoz kőzél (k) [Retteg SzD; 
EHA]. 1824: a Soos kúthoz kőzél [Pata K;; EHA]. 

Szk: ~ esik vmihez. 1755: (Az árnyék szék) ajtaja . . . 
az házban lévő ágyhoz közel esvén; alkalmatlanotska 
[Ludesd H; BK sub nr 1020]. 1773: az Ngod irt földe né-
kem kezem ügyib(en) vicinitásomb(an) kőzél esik [Pál-
fva Cs; Ks 65.44.18]. 1815: a Havashoz igen közel esik 
ez a Hellység és Hideg a clima [Somkerék SzD; Ks 77.19 
Conscr. 219]. 

2. a közelben; ín apropiere; in der Nähe. 1603: keres-
swk wala, oly helien wala penig fen a mente hogj zarŭfa 
ot közel nem wala chiak alig haghatek oda [UszT 17/22 
dienes görgj Etedy Zabad Zekel vall.]. 1625: cziak ot kö-
zel vagion az halom ahol az Eokor niomat megj czoual-
tak vala [Derzs U; i.h. 157b]. 1690: hoza egy nagy darab 
szal fat ala . . . s egy Kerek fönek valót el vaga az na-
gyobbik, veghiböl, s Csak ot közel valami ganeb(a) ta-
kara [Aranyasrákos TA; Borb. I. Szŏcz Janos (29) vall.]. 
1743: itt kőzél . . . job haszon vévŏ Malom nem vōlt az 
Méltgos Groff Aszszonj Malmánál [Ádámos KK; 
JHbK XXVIII/9]. 1754: embert sem látván soholt ott 
közéi [Toldalag MT; Told. 36]. 1761: ott közöl dolgoz-

ván [Majos MT; i.h. 35]. 1767: Valaholott a ' Váras régi 
Törvénye szerint tiltott bányák, vagy tiltott hellyek 
szoktanak lenni, ottan kőzél mások(na)kis Nyárban bá-
nyászkodni semmi szin alatt meg nem engedtetik 
[Torockó; TLev. 7/1]. 1776: Most 8. Esztendeje . . . 380. 
véka gabonát bé attam egy esztendő alatt Molnár részen 
kivűl, Mivel akkor jobb járattya volt 'a Malomnak, más 
malmok közel nem lévén, mint most [Székelyszállás U; 
LLt Vall. 166]. 

Szk: ~ oda nem/sem volt vki/vmi. 1584: Magiar And-
rás vallia, Mikor meg vere Seres Balint az Tamast, keo-
zel oda sem volt ez Zengeo B(ene)dek . . . Azért illien 
Artatlansagat tudom [Kv; TJk IV/1. 377]. 1843: közel 
oda semmi takarmány nem volt, hanem mintegy 30. Lé-
pésnyire volt valami Szalma gaz [Bágyon TA; KLev. 
Bottyán Gábris (28) vall.]. 

3. közelre; aproape de .; in die Nähe. 1573: Nemes 
zemely . . . Lwkach Sayo wdwarhelyrwla . . . eztt walla 

Mykor Jmmar keozel kezdenk az falwhoz Juttny 
. . . keseo wdeo, Alkonadottkor wala [RLt 0.5. — 

aSzD]. 1582: az Ellensegh is ige(n) kózól zallot [Kv; 
TanJk V/3. 250a]. 1589: Myerthhogy vrunk eo Nga 
keozel Ieó ez varoshoz Tordara hirdette a* gywlest [Kv; 
TanJk 1/1. 106]. 1599: <zegin>j Vram keózel irkezet 
volt Immár az Alparethiak fele hol zegenynek vtat meg 
állották [Dés; Eszt-Mk]. 1638: az legenys monta nekiek 
hogi ne jüjön kegd közel hozza(m) [Mv; MvLt 
291.150a]. 1742: (A kést) belénk veri ha közéi megyünk 
[Bernád KK; Sár.]. 1766: látom hogy Damokos Ferentz 
szalad haza fele és utanna rugaszkodam ki meg fordul-
ván monda nékem S.V. . . . közel ne jöjj Disznó terem-
tette mert tűzet adok [Szilágycseh; BfR 104.2 St. Betsi 
(25) zs vall.]. 1776: közel ne jőjjen Kigyelmetek [Nyárád-
sztbenedek MT; Told. 28]. 

4. a közelbe, közelébe; ín apropiere(a); in die Nähe. 
1620 k.: az Nyílus vize azhol beszakad és száll Egiptus-
ba, oly rettenetes nagy szörnyű hegyekről és oly szörnyű 
szúgással jő alá, hogy egynehány mélyföldnére is oda 
közel sem ipehetne az Nyílus vizének az szörnyű szúgá-
sától [BTN 411]. 1755: veszedelemb(en) még eddig nin-
csen Kis Vra(m) eo Exallya, mivel az Doctorokatis Lel-
kekre kénszergettem, de annyira ell gyengéedet (!), hogy 
nagy Dajkálkodás kell eo Exallyának; s mű tsak nem 
férkezhetűnk olly kőzél, mint kellenék eo Excellyához, 
mindenre tsak az Aszony eo Excellyát kell terhelni [Ks 
96 Baló Antal Lev. Nsz-ből]. 1778: Szörnyű erősnek 
mondják a lovas népit a prussnak. Olyan lovai vannak s 
olyan árkokat ugordnak által s meg által, hogy a mi lo-
vaink közel sem mernek hozzájok menni [RettE 390]. 
1819: Dobolyi Sigmond Ur Mező Csáni portioját ide 
közel kívánván Cserélni lépének ily meg másolha-
tatlan Cserêrea [Nagylak AF; DobLev. V/1025. — 
aKöv. a részi.]. 

Sz. 1812: Grantzki . . . kardot rántván azt mondá: a 
ki az életét szereti kőzél ne menne [Héderfája KK; IB-
Varró György (29) grófi kocsis vall.]. 

5. ~ re nem messzire; la o mică distanţă; in die Nähe* 
nicht weit. 1662: Gaudi András az expertus, pró-
bált, hasznos, hadi okos ember . . . mint kellene aránza-
ni, lőni, mind messzire, mind közelre, helybe igazítja, 
megmutogatja | ha a várban . csak olly tudós pattan-
tyús leszen vala, ki tüzes szerszámokat, gránátokat, lap-
tákat tudna . . . közelre s távolyabban táborokra és a sŭ-
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rűséges sátorok közé nyakokba kihányni az ellen-
ségnek valóban sok veszedelme igen lehetett volna [SKr 
448-9, 598]. 

6. ~rol a. közeli helyről; de aproape, din apropiere; 
aus/von der Nähe. 1667: ha lelkem idvességének vagy 
életemben járó dolgomnak kárával nem lött volna . . . el 
nem mulattam volna, oly közelrül be nem tértem volna 
Kegyelmedhez [TML IV, 112 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. — b. közelebbről, nem régen; deunăzi, nu de 
múlt; des Näheren, nicht lange her. 1798: Ezen Fogadó 
0) . . . külső Udvarán közölröl épittetett egy Süttő há-
zatska [Brád H; Ks 76. IX. 27]. 

7. időben nem messze; aproape (la un interval mic de 
timp): nah (zeithch nicht weit). 1619: Ebben csak ilyen 
dolgot látok . . . hogy immár szinte hamar dolog áll kö-
zel az mi kegyelmes urunk előtt. Egyik: hogy vagv Jenőt 
megadja, vagy . . . az császárnak resistál [BTN 228]. 
1666: megh ismirven (!) . . . Maghaban hogy iletin(e)k 
utolsó oraja közel volna [Radnótfája MT; BLt]. 1667: 

Innep közel van, es illienkor az Executiora való dol-
gok mindenüt Cessalnak [Asz; Borb. I] | Az mi az kime-
netel dolgát ületi, énnekem nem tetszik most, mivel az 
Jjnep is közel van, az gyűlés is nem messze [TML IV, 236 
Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1763: meggyó-
gyultam . . . de semmihez kedvem nincsen. Talán utolsó 
végem is közel vagyon [RettE 158]. 

8. nemsokára; (ín) curînd; bald. 1614/1616: közel le-
szen három Esztendeie, hogy ott az Akna(n) Coloson az 
észtben forgottam [Kv; RDL I. 100 Petrus Filstich 
jNjrofaber nyil.]. 1691: immár az én Anyám halalanak 
közel tiz esztendeje leszen [Dés; Jk 122a]. 

szk-ban; ín construclii; in Wortkonstruktionen: 
(îgen) ~ vagyon a halálhoz/utolsó órájához halálához 
közeledik; a fi gata să moară; seinem/ihrem Tode näher 
Kommen/rücken. 1613: mikor Kouaczoczy Janosne 
Azonyom moga Judith megh hala Annak eleötte egj 
^eues eŏdeőuel monda en nekem . . . en Imar teöb keth 
?rath ne(m) Erek ennel, merth halalomhoz keözel uag-
J°k [Nagysajó BN; JHbK XXIII/31]. 1642: ugy itilem 
jnagamba(n) hogy utolso oramhozis igen közel vagiok 

°g.; Told. 1] * ~ vagyon a végső pusztuláshoz pusztu-
lofelben van; a fi aproape distrus; dem Untergang nahe 
J611}. 1795: az erdő, melly mostis kòzel van a végső pusz-
tuláshoz, egészszen ell pusztulna [Gergelyfája AF; 
DobLev. IV/7b]. 

10. csaknem/majdnem; aproape; fast, beinahe. 1568: 
Wſonk w felsege tablayan . . . En is szemele(m) zerent ot 
^olta(m) koszely eg Holnapig az terminoson [Erked K; 
JfesztLt 38 Petrus Bozzasy de Erked Gr. Thymar beszt-i 
^róhoz]. 1584: Zappanos Gergely vallia, Az felesegem 
Jeot vala a' piaczra fa venny, Eo mikor Immár az fara 
Keozel meg árult volna oda Jut Zabo Cato, es el veszy 
v°lt teolle [Kv; TJk IV/1. 222]. 1591 k.: Adorján Gergel-
y t Attjank holtaigh tartotta vensegeighle(n) keőzel 32 
fztendeighlen [UszŢ]. 1606: Tibald Peter . . . az hidnak 
*eôzel az mas vegeig me(n)t vala [i.h. 20/146 Catherina 
J^elicta quondam Petri Molnár In Fenjed libera vall.]. 

645; m e j y e | f 0gi a i t határnak helien helien . . . teszen 
£eőzel három hold szanto feőld hozzasagot [Szászsztja-

SzD; Told. 27]. 1684: az Szekiekkel kŏzŏs To* felet 
^ l o föld . . . lehet kòzel szaz uekas fold [Gyulatelke K; 
ţ-t AM. 24]. 1788: piros pej paripa Lo, madárhusu, van 

K°zöl 14 markas [Kv; DLt], 1794: Ezen Kies erdőben 

közel hatodfél száz Fák vágynák [Nagyercse MT; Pf]. 
1875 k.: A' kántori ház hijujában van a' közzel 100 kis 
véka férőjû, magtár hambára [Szucság K; RAk 107]. 

11. a vkihez való kapcsolat/viszony jelölésére; pentru 
indicarea relaţiei faţă de cineva; als Bezeichnung des 
Verhăltnisses/der Beziehung zu jm. Szk: ~rő/ levő/való 
atyafia közeli rokona; rudă apropiată; naher/nahe Ver-
wandte. 1666: Chernel Pál uram közelről való 
atyámfia [TML III, 609 Rhédei Ferenc Teleki Mihály-
hoz]. 1736 u.: egy nyomorult fő emberecske nemhogy 
más ember jobbágyasszonyát, de magát is jó nemesem-
bert vagy annak gyermekeit szégyenlené atyafiának 
mondani, nemhogy valamivel succurálná olyan megszű-
kült még közelről lévő atyafiának is [MetTrCs 481]. 
1740: eő Kegyelmének közzelről, vagy távullyrol való 
Attyaíiairais ezen dologéit haragot nem tart 
[Szentbenedek AF; DobLev. IV/596. 347] * ~r<?/ való 
szomszédság vecinătate apropiată; nahe Nachbarschaft. 
1670: az Prut mellett nagy istállókat csinálnak, híre az, 
császár1 lovai számára, kinek ily közelrül való 
szomszédságátul ójon až jó Isten [TML V, 355 Béldi Pál 
Teleki Mihályhoz. — aA török szultán]. 

12. ~ is/sem megközelítőleg sem; nici pe departe, 
deloc; auch annährend nicht. 1573: Borbolia Aztalos 
Ianosne vallia . . . egy kewes Mwlwa hat az Tel-
manne esmet feyen hozza vyzza az Lisztet kyt ely vyt 
volt de Nem volt keozelis annye Mint azkor hogy ely vit-
te volt eo [Kv; TJk III/3. 213]. 1736: Az régi magyarok 
az keresztelőt is nagy pompával, vendégséggel vitték 
véghez noha az közel sem ment olyan pompával vég-
hez, mint a lakadalom [MetTr 393]. 1777: közel se volt 
ollyan beteg Sandru mert nem Szaladhatat vólna 
előttem [H; Ks 111 Vegyes ir.]. 1813: közel Sem ollyan 
tiszta Búzát vettettek mind a millyennel által adodott 
volt [Kilyén Hsz; MvRKLev]. 

II. mn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare adjectivală; in at-
tributivartigem Gebrauch: 1. közeli, közel fekvő; apro-
piat, situat ín apropiere; nahe(liegend). 1614/1616: az 
Buzanak és egyeb Gabonanak be hordasatol, közel 
helyről d(en) eggyet attanak kalangyaiatol, tauol helly-
rŏl penig justa conventione(m) fizettenek [Torda; RDL 
I. 100 Michael Literátus Nyilas ns vall.]. 1661: az közel 
falukon ugyan csak kereshetnénk8 [TML II, 137 Teleki 
Mihály feleségéhez, Vér Judithoz. — aSzénát a lovak-
nak]. 1662: És hogy a tatárság csak közel szomszédsá-
gokban volna táborostul . meghirdettette: akár tö-
rök, akár tatár lenne, de ha közöttök ragadozni kezde-
ne, csak mindjárt ölnék meg [SKr 624-5]. 1669: Az mely 
hitván sánta lovam ott vagyon, ha teljességgel el 
nem bénult, hadd jártassák minden héten közel helyre 
[TML IV, 624 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1751: az 
Generális Girás Szék itten curralt az közel hellysegbeli 
nemesség utcunq(ue) concurrált vala, de meszeb valók 
nem tettek tojongást [Abosfva KK; Ks 83]. 

2. átv közeli rokonsági viszonyban levő; apropiat, de 
aproape; nah(es) (Verwandtschaftsverhältnis). 1573: 
Twgia hogi attiafiasok voltak Zas Antalal, De Nem 
twgia Menye keozel [Kv; TJk III/3. 236]. 

III. fn-i jell-ü haszn-ban hr-os és szr-os formában; cu 
valoare substantivală, cu sufix adverbial şi pösesiv; in 
substantivartigem Gebrauch mit Adverbial- und Perso-
nalendung. 1. vmihez közel esö rész/hely; loc situat ín 
apropiere a ceva; einer Sache nahe liegender Teil/ 
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liegende Stelle. 1847: Brezoj Nikulájnak . . Sebje van a* 
jobb lábán, a' szárhus közelében [DLt 806 nyomt. kl]. 
1849: látva Kelemen Béni által lett terűbe lett ejtésemet, 
azonnal számomra égy az udvarhazhoz (!) közzelébe 
ugyan ahoz tartózó alkalmatossagokba behelyeztetett 
ahol is a' fiút meg szülve mint égy fél évig dajkál-
tam [Kv; Végr. Vall. 95]. 

Hn. 1767: a Rétek mellett, a Tövíss közelibe [Nagyer-
nye MT; EHA]. 

2. közeli időpont; termen apropiat; naher Zeitpunkt. 
1657: én csak semmiképpen hozzá nem készültem . . s 
abban bizony elébb nem leszen mód Sz.Márton napnál s 
még akkor is igen közeinek tetszik [TML I, 55 Teleki Já-
nosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 

közeldeden közelebbecskén; mai aproape; etwas näher. 
1662: szegények a százezer tallért is megígírték vala, úgy, 
hogy magoknak is valahol mi pénzek, ezüst marhájok volna, 
összehordván akiket főképpen olly értékes urakat, fő-
embereket a szomszédságban közeldeden tudhatnának, illy 
utolsó nagy szükségekben, a véghelyneka megmarasztha-
tására . . kölcsönpénz-kérés dolgában éjjel-nappal meg-
találtatnák, supplicálnák [SKr 575. — aVárad várának]. 

közelebb, közelb I. hsz 1. vkitől/vmitõl v. vkihez/vmi-
hez kisebb távolságban/távolságra; mai aproape de ci-
neva/ceva; näher (liegend). 1573: Vicey Ianos azt vallia 
hogy myglen Valkay georgy Monostory tyztarto volt Eo 
Nala tartota egy ladaiat, Es egykor Ieo hozza es Mond 
hogy Eo neky az vyzaknay Kamara Ispansagra kely 
Menny Es az Ladat ely vyzy hogi keozelb legen hozza 
[Kv; TJk III/3. 92]. 1593: Nagi Benedek, Vincze deák 

valliak mikor Bwdeos patakra8 mentwnk volna 
. . mikor kerdeznwk miért ne(m) akarnak zolgalni 
Adam Deákot, nekwnk ezt mondák, hogi . . . ha Desre 
vagi valahoua kcozeleb zolgaltatna . Adam deákot 
zolgalnak iobagiul [Kv; TJk V/l. 396. — aSzD]. 7626: 
hallek zitkozodast . igen mongia hogi ieoy keözeleb 
gilkos esse kurua [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Gjwteo Pal 
(60) pix vall.]. 1642: az Ura hazahoz kőzőllyeb leven la-
kasok inditatek . . Trauzner Kata, az őrőgbik Battya-
hoz Confugialni [Hadrév TA; DobLev. 11/12]. 1651: 
Ngd meltosagos Udvarahoz keozelljeb lakó es azon fa-
luhoz hasonlo ver es osztozo attjafiak [Körtvélyfája 
MT; BálLt 1]. 1671: ez után a' Tisztek magok mellé elég-
séges gyalogot vegyenek fel az ollyan falukból, mellyek 
az executiohoz közelebb vadnak végeztük [CC 61]. 
1770: Olosz Ferencz ur ősz tájat Benczenczen bete-
gedett volt meg elsőben, s onnan ugy hazotta azon beteg 
által magát ide Gyógyra; hogy a' Savanyu vizhez köze-
lebb lehessen [Algyógy H; BK sub nro 1017 gr. Kun Su-
sanna lev.]. 1772: a Fekete Joseff Uram Malmának he-
lye sokkal kőzőlébb vagyon a kérdésben fel tett Ádámo-
si Malomhaz, mint az eö Nagyságáé [Csüdőtelke 
KK; JHb LXVII/2.361]. 

Szk: ~ esik. 171511770 k.: Tetzett . . Hogy a' Temp-
lomhoz közelebb esnék a' Parochialis Ház [Apanagyfalu 
SzD; SzConscr. 76]. 1811: A' Papi *s Mesteri Telkek el-
vitettek innen, 's más helyre, szép dombra helyeztettek; 
El-tseréltetett a' Popa Házának is Telke, és helye a* Be-
szerikának-is, Melyek nem tsak szeb 's jobb helyre vitet-
tenek, 'S Az Oláhokhoz-is közelebb estenek [ÁrÉ 25] * 
~ fér vkihez közelebb férkőzik vkihez. 1755: Táblán va-

ló baja iránt Ng(na)k én eleget bugyogok az ittan való 
Uraknál, kikhez közelebb férek [Ks 96 Baló Antal lev. 
Bécsből] * ~/ZÖZ. 1796: a* távulyabb jutott részit 
igyekezett tsere és más egyéb uton közelebb hozni hogy 
jobb móddal használhassa [Ilencfva MT; DLev. 3. 
XXXV. 4] * ~ levő közelebb/kevésbé messze eső/fek-
vő. 1619: Deeshez kőzelb leueó faluk kózzül eggikben az 
mely Kóuarhoz ualo Jozagh mingiarast rendellje(n) Tiz 
haz Jobbagiot Mihály Deak(na)k [JHbK XVIII/32 fej-i 
rend.]. 1777: a ' közelebb lévő Falukból egyben hivutt 
Commetaneusoknak jelen létekbena . . . ki mentünk az 
emiitett Falunak alsó végin la Parou Szurdokuluj 
nevezetű helyre [Ks 89. — aKöv. a tanúk fels. Magura 
TA] * ~ való a. közelebb eső/fekvő. 1592: Thudom 
hogy Kis Kwn mezeo keozelb való vicinussa es az Ká-
polna mezeye Nywladnak [UszT]. 1637: az Templom 
eleött az templumhoz keözelebb ualo Uiz [Alfalu Cs; 
GyHn 15]. 1835: A hajdoni háborús űdőkbe . . . a Falu 
Alsó Sinfalva elpusztíttatván . . . meg maradott kevés 
Számú Alsó Sinfalvi Lakosak kíntelenittettek a kőzze* 
lebb való Hellységekbe lakásokat által változtatni [Asz; 
Borb II]. — b. a közelben fellelhető/található. 1698: 
minden Falus Birák, minden héten mind az Faluját ki ki 
czirkállyák meg, mind az Hatarokat járják megh, es va-
lahol mit sejte(ne)k mindgyárt az kŏzeleb való szolgabi-
rak(na)k vagj Tisztek(ne)k . . . tegyenek hírt [UszLt IX-
76.46 gub.]. 1710: akár Németh, akár Rátz Kattonák 
Passus nélkül járni s valamely helyre be menni . . . s 
praedálni, vagj fosztagotni deprehendáltatik, mindgjárt 
arrestáltassék, és az kŏzzeleb való Com(m)endanhoz 
vittessék [KvLt 1/198 a gub. Nsz-ből]. — c. a közelben le-
vő helyen. 1561/1579: My el menenk Kozarwarra es 
megh kenalok Ewkeoth, hogy ha akaryak a kozarwary 
kastelt kezekhez valtany az eo maga rezet es Jozagat 
megh cherelny mas Iozagon az ew lakó helyehez Keo-
wesdhez keözeleb valón awagy nem [Kozárvár SzD; SU 
AB.4]. — d. a közelben lakó (személy). 1822: mi akik kö-
zelebb valók voltunk tsak meszszŭnnet néztük, hogy 
másokkal igazittya a Dolgot a Commissarius Ur [DE 2]-

Sz: ~ az ing a dolmánynál. XVIII. sz. e.ſ.: ki hánylak 
belõllea mert kŏzeleb az ing, az dolmánynál nékem vírs1* 
gem van hozza [ABN. — A telekből] * aki ~ ül a tűz-
höz, az fűtőzik jobban. XVIII. sz. v.: Kőz mondás Sze-
rént, a* Ki Közelebb üli a ' Tűzhöz a Füttőzik jobban 
[Küküllővár KK; Ks 110 Donáth János lev.]. 

2. k öze lebb - k öze lebb egyre közelebbre; tot mai apro-
ape; immer näher. 1705: ezek a kurucok . . s e m i n j ţ 
nem tágulnak, sőt, mind közelebb-közelebb jünek [Wl^j 
I, 516]. 1745: az mint mentem haza felé az falun kivûl 
láttam távolyrol hogy feketéslik valami az útban, kőze* 
lebb közelebb menvén . láttam hogy két ember [Bál* 
ványosváralja SzD; Ks]. 7800: Ngod Sütője . Szép 
Szokal hivni és tsalogatni kezdette az Exp(o)ne(n)st kö-
zelebb közelebb magához [Mv; Born. XXXIX. “ 
instr.]. 

3. közelebbről, nemrégen; deunăzi, nu de mult; à& 
Näheren. 1670: Az mi az Ispán Ferencz uram dolgát iHe* 
ti sok ember neheztelte közeljebb az urakban, hogy 
nem tudják, mivel jött [TML V. 120 Bornemisza Anna 
Teleki Mihályhoz]. 1696/1781: közelebb Tököli lm* 
Ur ez hazában bé jövetele alkalmatosságával Isten itilf' 
tiböl sok betsŭletes rendek és haza fiai hazajokon ku1 

bujdostak vólt [Branyicska H; JHb LXXI/3.456]. W 
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Most közőlyöb expedialok Szovatraisa Musnaj Uram-
hoz Tisztarto Uramot [Mocs K; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev. — aK]. 1764: Közelebb a' mult Hétfűn [Ud-
varfva MT; Told. 44/30]. 1771: ezen közlebb el osztatott 
Táblából közből jutott a' Lugosianusoknak egy darabb 
165 öl [Fejér m.; DobLev. 11/428.25] | a midőn kŏzŏlébb 
az hó el ment . . Varga Jancsi . az ökrökkel jön vala 
[Mezőmadaras MT; BK]. 1829: Gyűmőlts Fát . . most 
kŏzŏlebb két Szálot vitetett a Biro [Kölpény MT; TSb 
Major Lika (50) vall.]. 

Szk: ~ elenyészett nemrégen elmúlt. 1794: a' köze-
lebb el enyészett télen [Marossztkirály MT; Berz. 6. 51. 
S. 7]. 1801: Argya Eva a kőzeleb el enyészet l800dik 
Esztendőben Szt: György nap tájat szálván bĕ a Tisztelt 
Groff Urffi égy uj Paraszt házába, ez vette magához . . 
Sándor Jantsit [Erdősztgyörgy MT; WH]. 1829: a' kõz-
löb el enyészett l828ban Karátsan körül | a kőzlőbb el-
enyészett Pestises Hir alkalmatosságával [Kölpény MT; 
TSb Korso János (43) vall.]. 1840: a közelebb el enyé-
szett 1839ik Esztendő magyarok Karácsonya hetébe 
[Dés; DLt 1073] * ~ elfolyt. 1752: Most a* közelebb el-
folyt Vásárnap bé menvén az Udvárb(a) Gligor 
Vasziis . hozá elé Tisztarto Vramnak, hogy miért lőt-
te meg a' Bátyát? | a' most közelebb elfolyt őszszel a kert 
hitványocska volt [Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 29] * ~ 
elmúlt. 1690: a' közelebb el mult Fejérvári gyülles alkal-
matosságával, második Professort sollicitalo Level 
ment volt . . Püspök Ur(am)hoz [Kv; KvRLt X.A.5]. 
1698: az kőzőllyőb ell mult esztendőben [Mv; BálLt 44]. 
1730: most kŏzlebb el mult Vasár nap hallottam hogy 
Tatár Kiso három Máriáson vőtt volna egy keresztet 
[Torda; MvRKLev.]. 1752: a kŏzellyeb el mult fársáng-
ba [Altorja Hsz; HSzjP Catarina Sándor (19) pp vall.]. 
1754: Tudgya č a Tanú . hogy ezen helyetske . . 
Nemde nem az kőzlőbb el múlt 1749dik esztendeig emli-
Jett Temesestiektőla békességgel biratott ĕ . ? [KSz; 
WLt vk. — a A Temes jb-nemzetségbeliektől]. 1785: 
most a kőzzelebb el mult Nyáron Málé kapálláskor ta-
lálkoztam valami edényeket vivő Mokányokkal 
[M.nagyzsombor K; KLev. Anna Soproni cons. Georgii 
Ugrán (32) vall.] * ~ eltelt. 1793: a* közelebb el tölt két 
Esztendők alatt nevezetes károk és fogyatkozások ta-
pasztaltattak a Dézma tsürnél [Kv; SRE 291]. 1834: A 
közelebb el tolt Fejérhétbe8 mult el égy esztendeje [Fű-
zessztpéter SzD; KLev. — aAz Alba Paschalis (a húsvét 
utáni hét) magyar megfelelője] * ~ múlt. 1759: a ' köze-
lebb mult Holnapba . Providus Hatházi Czilika hozta 
volt a* Mérő Rudat , hogy ezen földet is felméije [Árpás-
t 0 ŞzD; BK. St. Albert (45) jb vall.]. 1761: Mos Bukur 
senior, a közlebb mult Tavaszszal itten el adván a Lak-
helljet el ment Nemes Sepsi Székbe Killjenbe s ottan Bá-
ţsoskodot [Bácsfalu Br; BrÁLt Conscr. Dom. Törtsvár 
98. —. ßinder Pál kijegyzése]. 1805: A kőzőlőbb mult 

1804-ik Esztendőben [Szászrégen; Born. G. XVIII.2 
partialis Törvény Szék jk] * ~ való. 1705: Sokféle ha-
zugságokat beszél vala pedig nékem Sebesi . . . hogy 
most a közelebb való harcon is miket beszélett Rákóczi 
jjram [WIN I, 654]. 7772: Láttáé . . . a Tanú hogy a 
Malom házis azon Czővekek Le süllyedése miatt eresz-
kedett volna bé a silip felé mig tsak most a kőzölébb 
Val<> napakbon viszsza nem vontatták . | Közelebb 
Valo napakban, az említett malmakrol kik eskettenek 
• • • ? [Kük.; J H b LXVII/2. 370-2 vk]. 1843: én a köze-

lebb valo vosárnap jöttem a falu között fel [Moson MT; 
TSb 49] * ~ volt. 1811: A közelebb volt Hetfön mult 
egj Hete kezdette mü velünk Sellerekül szedettetni 
veretni a Szilvát [Aranyosrákos TA; Pk 7]. 

4. közelesen, nemsokára; ín curînd; bald. 1662: Ki-
ket azonnal közelebb diétára, közönséges országgyűlés-
re evocáltatván s amazok vívén eszekben, hogy dol-
goknak nem jó kimenetele lenne . . az moldovai Lupul 
vajdához általmentek és szaladtak vala [SKr 160]. 
1737: Most pedig közelebb, a melly Literalék készenn 
vagjnak . . . Deputatus Atyánkfiai által, küldje által 
[Dés; Jk 471]. 1748: Certificalam meg . Olajos Judith 
Asszonyt az Exponens ő kglme nevével Nms Maros 
szek(ne)k Mvásárhelyen kŏzölöb Cerebralando G(ene)-
ralis Sedriajára Törvényre mint Evictrixet [Mv; SLt 
16.MV.20]. 1755: akar holot és kŏzŏlŏb Celebralando 
Törvényes Gralis (: vulgo derék :) Szék [Mv; Berz. 2. 
24/18]. 1850: (A) Püspöki szék azt határozta vala, hogy 
Fő tiszteletű Püspök aa, Esperes Csiszár Sámuelt meg 
szólítván, hogy ha ismételt hibájának semmi okát nem 
adándja, Esperessi hivatalából fűggesze fel, a közelebb 
tartandó köz-zsinatig [Nagykapus K; RAk 3]. 

Szk: ^ esendő. 1668: mind az megh nevezet három 
szemellyeket certificalam azért az megh irt hatalmassa-
gokert, Colosvar(me)gie(ne)k ez eztendeöb(en) keö-
zellyeb esendő teörvenyes partialis szekire [K; Ks 
65.43.10]. 1693: Kgld szolga Biro Ur(am) menneyn el 

Czegéb(e) . . . üdősbik Vass György Ur(am)hoz 
es Certificallya kőzőlyeb esendő Orszagh Gyűlisire pa-
naszra [Szépkenyerűsztmárton SzD; WassLt]. 1764: 
Most közlöb esendő Szomosujvari sokadalom utan az 
pénzt Nemes Paval Uramtol bé kűldem [Szentmargita 
SzD; Ks 18. CII Betze lajos tt lev.]. * ~ jövő. 1646: Szi-
lagyi Miklós talalua(n) megh egy seregely szeorű 
lovat Baxai Palnal . Az teorueny . . az keozelb 
jeoveo szombatot p(rae)figala nekiek [Kv; TJk VIII/4. 
97]. 1777: Vévén ezen levelemet . a ' közelebb jövő 
héten szeredán, vagy inkább kedden virratkor tüstént 
Szt Ivánba nálam legyen [Szentiván Hsz; BLev.]. 1850: 
ugy egyezek velea, hogy ha a' követ mig az ut alkalmasab 
nem lesz el nem hozhatyuk is . a közleb jŏvŏ Udvar-
helyi sokadalom bé állásával az árát udvarhelyre bé vi-
szem [Kadács U; Pf Pálffi Dávid lev. — dA malomkő-fa-
ragóval] * ~ következendő/következő. 1671: az Or-
szágnak Fŏ rendéiből lévő Thesaurarius rendeltessék ŏ 
Nagátol és az Országtól . . Ha penig annak vacantiaja 
történnék mentül hamaréb a' Tanácsok edgyezŏ ertel-
mébŏl mást alkalmatost substituállyon ŏ Naga és a' kö-
zelebb következendő Gyűlésen, az Ország-is appro-
bállya [CC 10]. 1746: az mult Csòtortòken Kereszturat 
Székünk nem lévén halada8 az kŏzelb következő Szék 
napjára [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev. — aA per 
tárgyalása]. 1794: Mü Szent Ersebeti8

 ; . . primipil-
lus Szemelyek hírt tévénk hogy hogy Ö kegyelmek 
meg jelenjenek a közelebb követközendö pénteken a Ne-
mes Kereszt Ur fi Szekben Kereszturat hogy valami Déli 
barátomot (!) meg halgossonok [Borb. II. — aU] * ~ 
leendő. 1692: admoniallya ked az Meltosagos Urat 
Colos var(me)gy(én)ek kőzleb lééndő Gyeneralis avagy 
Partialis szekire [Told. 21]. 1737: (A rét) osztattassék fél 
az közelebb lejendö kaszállás utánn, Szent Mihály nap 
előtt egj; vagj két héttel [Dés; Jk 481b] * ~ megesendő. 
1733: Gombási Szőcs Sámuel ur(am) s Felesége . . . tar-
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tozzanak most az közelebb meg esendő karacson napja-
ra az pénz felét . . . le tenni [Mv; MbK VI. 2]. 1764: kén-
telenítetek . . . tizenháran (!) Magyar forintokat . . . fel 
venni . . közelebb meg esendő Virág napjáig [Mv; 
Told. 30]. 

5. fennebb/az előbbiekben (említett/írt); (amintit/ 
scris) mai înainte; weiter oben (erwähnt/angeführt). 
1657: Az fenn közelb említett Péternek maradékin ága-
zott el az Vitéz név [KemÖn. 12]. 1698: (Medgyesi Bor-
ka) a kgld kőzeleb specificalt hazanal terhesede megh, 
mellyet ă fen declaralando haznal ë vilagrais hozot [Dés; 
DLt 476]. 1745: Kis János ment-ki a' most közelebb 
emlittett Vármegjében Berettyó Vjifaluba\ ott bornyu-
pásztoroskodott [Szér Sz; WLt. — B]. 1767: Ez mái na-
pon Láttuk mi mind az kőzőléb le irt őt Fátensek szeme-
inkel [Betlensztmiklós KK; BK] | ez a közlebb describalt 
erdőhoz . . . hasanlo [Dányán KK; LLt Fasc. 129]. 
1788: a kŏzŏlõbb meg nevezett Erdő alol irtottak ki . . . 
edgj Láb földet [Koronka MT; Told. 38/13]. 1789: Vé-
gezvén az közelebb le irt Szobában operationkat, bé 
mentünk az Uttza felől való Nagy Patika Házba [Mv; 
ConscrAp. 42]. 1849: Ami a gazdasági dolgait illeti a kö-
zelebb irt modon nem lehet boldogulni [Nagylak AF; 
DobLev. V/1277 Kóréh György Dobolyi Bálinthoz]. 

6. a vkihez való (rokoni) kapcsolat/viszony jelölésé-
re; pentru indicarea raportului faţă de cineva; als Be-
zeichnung des Verwandtschaſtsverhältnisses zu jm. Szk: 
~ levő/való atyafi közelebbi rokon; rudă apropiată; nä-
herer/nähere(r) Verwandte(r). 1592: Kalacz swteo fe-
renczne vallia: Nagi Balasne Ie tue égikor az en boltom-
ba euel az Azzonial, Magdolna Azzonnial. Es monda 
nekem. Ihon ez az en Attiamfía . . . ennel keozelb való 
Attiamfia ennekem ninchen [Kv; TJk V/1.284]. 1617: eŏ 
nalllak ugj uagyon tudua hogy keözelljeb ualo atţja fiays 
uadnak Boljaj Gasparnenak Paczolaj Jstuannal kiknek 
dossat hagyhatta volna [Szentbenedek AF; JHb 
XXI/14]. 1651: Fileky Borbély Istva(n) . . magara val-
ló iva l ) fíaynak, gyermekinek, annak felette kőzelb 
es tavolb levő Attyafiainak . . . terheket . . . ada Nagy 
Tamas Urunk(na)k szőlőjet [Déva H; JHb 53]. 
1719: kőzeleb levő Attyamfiai az mostani Szük es Soka-
kott ehel halaira jutató Szük időben . . . mellettem nem 
voltanak [F.csernáton Hsz; HSzjP]. 1766/1800: ezen 
Atyámfiát Osvát Ferentzet Fiammá fogadtam . . . mint-
hogy ezenn a' világon eŏ Kegyelménél nékem kőzőlőbb 
való Atyámfia nintsen [Harasztkerék MT; Told. 30] * 
~ való szomszéd közeli szomszéd; vecin apropiat; naher 
Nachbar. 1677: Ha mely Ecclesiastica personáknak ős-
től maradót, vagy maga acquiralt javai volnának, és in 
semine deficialna . . . az ollyannak ingatlan javai a' Szé-
kelységben a ' kŏzeleb való szomszédoké legyenek [AC 
13]. 1718/1786: (Egy) Portiotis . . Eordőg István Uram 
Zilahi Matotsi György Uramnak kőzőlőbb való vé-
rek és Szomszédok meg kinaltatása nélkült . . . eladott 
és zálogosított volt [Doboka; BetLt 5]. 1805: az Dálnoki 
Felső mezŏbeli földünköt el adóvá tevők Ezen föl-
dünkéi meg kínálok Dalnoki Gal Peter uramot mint kŏ-
zeleb való szomszédot meg is vasárlá [Albis Hsz; BLev.] 
* ~ való vér közelebbi vérrokon; rudă de sînge apro-
piată; näherer/nähere Blutsverwandte. 1602: mentem 
vala Antal Gyeorgjni, ott vala az Actor . . . monda 
égikor az Actor, Antal Georgjnek, Koma Vegietek 
megh az olah András hazat, monda, Koma vra(m), nem 

kegnek walo eórekseg az keózeleb való veris vagion 
ahoz nallunknal Monda Tamas Balint, Peter deák-
nak No lássátok, mert ty vattok keozelb walo werek 
hosza, ha fel ne(m) tartiatok, en fel tartom [UszT 16/72 
Georgius Mihalj de Bikafalúa judex juratus vall.]. 1713: 
néhai Tekénts Nzts Sebessi Benjámin Uramhoz ki lőtt 
légjen kőzelyeb való vér s Attyafi és kire devenialt volna 
minden nével nevezendő Bonumja [Ribice H; JHb 
XXXVII/4]. 1815: Halottam a' Szüleimtől hogy Balog 
Mártonnak a* Szülő Annya Bálintfi léány lett volna • • • 
azon rét . . . Bálintfi rét, ennél fogva lehet vérsége hozza 
és Jussa, 's a* Szülő Annya Bálintfi jussán közelebb való 
vért nem tudom hogy volna ahoz mint Balog Marton 
Uram [Szentimre MT; BalLev.] * ~ való vératyafi 'ua.; 
idem\ 1607: Imar az perek Erŏkseghez nem tudok keö-
zeleb ualo uer attia fiakat mint Borso gergeljne Kouach 
mihaline [UszT 20/351 Pitar Sime Kereztur falui zabad 
zekeli (50) vall.]. 1713: Az mely házhelyhez . . . eŏ kglme 
Dávid Ferencz vram lévén közelebb való Vér Atyafi 
[Gernyeszeg MT; TSb 21]. 1833: itten Nemes Aranyos 
Székben Sinfalván lakó Nemes Pėtki János Uram . • • 
arra kére, hogy mennék el . . . Nemes Pétki Sámuel 
Uramhaz . . . Nemes Szabó György Uramhaz . . mind 
kőzlőbb való Vér Atyafiakhoz8 [Asz; Borb. I Fogarasi 
Huszti István falu hites Jegyzője kezével. — aKöv. az 
ügy részi.]. 

7. pontosabban; mai precis/exact; genauer. 1662: 
Váradnak elveszésébül az egész Magyarországra s ke-
resztyénségre következendő nagy kár, és közelebbb a Ti-
száig való szép darab földnek is megmaradása azt kíván-
nák, hogy igenis meg kellene segítteniek s Váradot oltal-
mazniok kellene8 [SKr 627. — aA töröktől]. 1773: Ré-
gen nagy csudálkozással voltunk, midőn hallottuk* 
hogy a felső országon s közelebb Bécsben egy tyúkot ttf 
poltrán adnak s vesznek [RettE 296]. 1786: (Az ifjú) je-
lentette, hogy sokkal érzékenyebb (vagy amint közelebb 
ezen szavát magyarázta), sokkal gyengébb szívű, hogy-
sem mint a publica deprecatiot véghezvihesse, úgy, mint 
aki jól érzi magában, hogy olyan alkalmatossággal közön-
séges helyen talán egy szót se tudna szólani [FogE 340]-

O Sz. 1822: De hiszem — már mind ketten közelebb 
vagyunk a Koporsohoz, mint szú ette Bölcsőinkhez 
[Kv; IB]. 

II. mn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare adjectivală; i° 
attributivartigem Gebrauch: 1. közelebbi, közelebb va-
ló (hely); (loc) mai apropiat; nähere (Stelle). 1662: ^ 
szerdár a Bányához közelebb helyrül táborát indítván, 
die 6 Augusti Várallyához, onnan épen a Tiszáig elment 
vala [SKr 658]. 1812: a kotsárdiak lopogattak egy egy 
kis fát belőlle8 titkon, de nem azon a Jusson, mint Jus" 
sok volna hozzá, hanem a közelebb s jobb kezek ügyibe 
esett Jusson [Nagylak AF; DobLev, IV/943.29 Puskás 
Vaszilie (50) jb vall. — aAz erdőből. bTollban maradha-
tott: ha]. 

2. közelmúlt; precedent, trecut; jüngstvergangen-
1773: ezenn . . . Lábban volt egy Szántó Földe tsak 
a' közelebb Tavaszon törték ki gyepből Lennek s 

Lennyek vagyon benne [Mezőkók TA; Born. XI. 14+ 
Pakulár Thoma (63) zs vall.]. 

3. közeli (közelesen esedékes); care va avea loc ín cü-
rînd; bevorstehend, baldig. 1645: a jeoweo kozelb szék 
napiat p(rae)figallya az teorueny hogy teob testisitis az 
mellyekre fog eleo allassa [Kv; TJk VIII/4.38]. 
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4. (öröklésre jogosult) közelebbi/közelebb való (ro-
kon); (rudă) apropiată (cu drept de moştenire); (erbbe-
rechtigt) näherer/nähere (Verwandte). 1573: Antal Zey-
bert Azt vallia hogi . . . Az feoldet eo meg veotte volt 
Zas Antalnetwl, De Albert Ely vetette róla Attiafywsa-
gal, Mert noha eois attiafia volt Zas Antalnak, De Al-
bert valamenyewel keozelb | Erzen Iarto Myhal azt vall-
!a, hogi Mynekvtanna ely temettek volna az Zanta orso-
Üat . kerdy hogi nem volna teob Attiafy valahwl, 
Mond az kadarne vay volna egi Bestercen Egi erzen Iar-
toneh Az volna my Nallwnknal keozelb [Kv; TJk 
111/3.236, 241]. 1597: Gellyen Jmreh vram . . . exhibuit 
fassionem suam . attiafiat nem túdok Attiarol keozel-
bet Pegreczy Balint felessegenel [Kv; TJk VI/l. 58]. 
1602: Zigyarto Balinth vallia, Amikor az iffiu Var-
gha legeny Veinerer Martonnenak engede az eo rçz zeo-
lejet Traúsner Lukach vram zola keozikben es eo 
monda hogy oda engedhety mert az nagiob rez az 
Ázzonnal vagion es az kissebbik rezt vthanna vonza hi-
zem ha el Ado lezen Ieouendeoben tehát vgyan te lez 
keozelb hozza [Kv; i.h. 590]. 1606: Ahoz pedig az eorek-
seghez az en felesegem volna ver, keozelb, mert Vas Pe-
ternenek az fia Demjen Peter és az en felesege(m)nek 
attia Demje(n) Caspar eggyek valanak [UszT 20/124 
G.Balogh de Zolokma lib. vall.]. 1641: András Deak-
neis azon izen ualo Atyafia uolt Pataj Sophianak mint 
Geörgj Deakne nem közelb egj Izel(is) [Kv; RDL I. 125 
Fwzesena lakó Kerekes Balasne Teörpeni Ilona (65) jb 
vall. — aÖrdöngösfüzesen (SzD)]. 

Szk: ~ atyafi. 1574: Zeoch Georgy Azt vallia hogy 
Mykor az Zas peter germeky keozet oztozas leot volna 

latta hogi az myn meg Nem Alkhatanak Azt Ko-
wach Janosne Az Rokona az lean Reszere penzel váltot-
ta Meg az teobytwl . . . Mond kovach Ianosne . . . En 
vagiok keozelb attiafy hozza [Kv; TJk III/3. 364]. 1597: 

Georgius Bonciday Senior fassús est Ezt hal-
Wa(n) Pegreczy Balint ellenzi uala mert az ew felesege 
^olna keozelb atiafi s eotet illetne inkab az Tutorsag 
Kv; ŢJk VI/1. 65-6]. 1760: a vőlegény . . . amely öre-
gebb és becsületesebb volt atyafiai vagy jóakarói közül, 
nasznagynak tette, az ifjak közül ismét, aki közelebb 
atyafi volt a vőlegényhez, vőfélynek [RettE 98] * ~ vér 
közelebbi vérrokon. 1589: az Oles marton fiahoz Jstok-
J*oz keozelb vçr Schmelcer Lorincz [Kv; KvLt Vegyes 
V2. 29], 1657: Bereczkiné aszszom<nak i>rtam eddig is, 
mert ő kegyelme ahoz közelebb vér [TML I, 73 Teleki 
Janosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 1659: az ki kőze-
Jlyeb vér leend hozza . . ki akarnak valtania, tartozzék 
f ülőp János Uram remittalni [Vadad MT; BálLt 49. — 
A zálogos szántóföldet]. 
. közelebben, közelben 1. rövidesen; ín curînd; in Bälde, 
uber ein kleines. 1581: Az keo Banya felól penig ve-
sztek hogy Biro vra(m) az kómywesseket hyvassa, es 
tudakozzék tollek es a mint lehet kózólbe(n) zegessek a* 
k°wet [Kv; TanJk V/3. 238]. 

közelebbről, nemrégen; nu de mult, deunăzi; un-
angst, neulich. 1662: (A lengyelek) az erdélyi fejedel-
mekkel is mindenkor jó szomszédságot viseltek . . . sőt 
• • • Erdély . közelebben csak a minapi moldvai hada-
kozásában is a respublicának nyilvánvaló segítségét ta-
pasztalta volna [SKr 359]. 1803: Déváról közelebben 
ív*, k® jövetelem alkalmatosságával Baitza fele jöttem 
IKőrösbánya H; Ks 108 Vegyes ír.]. 

Szk: ~ elmúlt. 1670: az Nemes ország közelben el 
mult Fejérvári gyŭleseben a Fiscalis joszagokbeli diffi-
cultasok(na)k el igazitasa felől, bizonyos delegata perso-
nakat rendelvén s kegmedetis egy reszteől denominál-
ván, azon dolgok(na)k peragalasara [WassLt a fej. Vas 
Jánoshoz]. 

közelebbi 1. közelebb eső/fekvő; apropiat, situat ín 
apropiere; näher liegend. 1812: Cs. György Falváb(an) 
vagy annak Határába(n) . más közelebbi Hellységek-
kel köz kö Szálasz hegybe vágják Erdélybe a' leg neveze-
tesebb Malom köveket [Csicsógyörgyfva SzD; Ks 76 
Conscr. 94]. 1835: ami osztatlan földek voltak azokbol a 
Felső Sinfalviak edgyűtt részesedhessenek az Alsó Sin-
falvi Birtokasakkal addig mig az elpusztíttatott Alsó 
Sinfalva Hellységének meg maradott s közelebbi Faluk-
ba el Széledett tulajdonosai annyéra Szaporodnának 
hogy az Alsó Sinfalvi egész Határnak gondviselésére, 
mivelésére elégségesek lennének [Asz; Borb. II]. 1843: a 
Nemes Város Szamoson álló közelebbi két hídjainak re-
paratiojához meg kívántató fa mennyiségbe a planum-
készittŏ mérnök akarta a maga fáit két árron bé taszitta-
ni a Városnak [Dés; DLt 1480]. 

2. legutóbbi, (el)múlt; precedent, trecut; nächstver-
gangen, jüngst. 1691: kurucz salag várda (!)a volt a kö-
zelebbi esztendőben Gidofalván [Gidofva Hsz; HSzjP. 
— aÉrtsd: Salva gvardia]. 1781: azon darab földet . . 
most a' közelebbi Tavaszszal vólt esztendeje, hogy Guti 
Kristina Aszszony Juh Kosár tsinálással leg elébb 
fel kezdette fogni [Perecsen Sz; IB. Andreas Botzidai 
(57) jb vall.]. 1823: A' közelebbi Tsötörtökön sietve irt 
levelem . . . itt hagyodvan, — már most ezen ujjal ed-
gyűtt . . . küldöm [Ne; DobLev. V/1066]. 1829: az el-li-
citált Fák árrátis a1 közlöbbi Pestises hír alkalmatossá-
gával vig mulatságok kőzött . . el-kőltették [Kölpény 
MT; TSb Korso János (43) vall.]. 1833: A' nem Refor-
matusok(na)k Szt Vallásunkra által vehetését a* Mlgs fö 
Consistoriumnak közelebbi nagy gyűlése nem hogy meg 
tiltaná, sőt ujbol meghatározta [Vaja MT; HbEk]. 

3. következő; următor, care urmează; folgend. 1803: 
a' Magyar Országi Sos Hajoknak közelebbi meg érke-
zések [Torda; TLt 536. — Kiss András kijegyzése]. 
1823: Sz: Csanádiakkal . . igy egyezénk hogy a' köze-
lebbi őszőn esendő Szüretkor a' limitatio szerént a' Déz-
ma széken tartoznak mustot adni [Veresegyháza AF; 
Told. 7]. 1863: A közelebbi Részletes Zsinatunkra 
helyűi Gyalut tűztem ki [Szentlászló TA; RAk 136 esp. 
klj. 

4. fennebbi, fennebb írt; de mai sus; weiter oben/an-
geführt. 1805: a közelebbi feleletben a' Transmissio he-
llyett sub A citált Transumtum nem is a Certificatus Do-
bolyi Sigmondné Szántó Rosalia Aszszony nevére, ha-
nem Sárdi Jánosnéra kőit [Mv; DobLev. IV/893.3b 
tábl.]. 

5. közvetlenebb; mai direct/stríns; unmittelbarer. 
1843: Közelebbi értekezése Varga Katalinnak tudtam 
szerént Kriznyik Todorral volt [VKp 81]. 

6. ~ vér közelebb álló/való vérrokon; rudă de sînge 
mai apropiată; näherer/nähere Blutsverwandte. 1799: 
azon . . . vicinált Jószág s appertinentiái Kegyelmetek 
által biratnak és használtattnak az Exponensek mint 
kŏzlebbi vérek tetemes károkra [Szentimre MT; 
BalLev.]. 
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közelebbik, közeibik 1. a közelben lévő/található; care 
se găseşte ín apropiere; in der Nähe befindlich. 1668: Az 
hódoltságon ha török jár tartozzék a falus bíró falus fe-
leivel a közelebbik végbéli tiszteknek minden késedelem 
nélkül hírré adni [EOE XIV, 320 törvényszövegben]. 
1675: olyan írás lőn, hogy az hír sőt levél nélkül járó ma-
gyar hadak kórborlóit (!) somlyai kapitány vagy más 
közeibik véghelybeli tisztei ö nagyságoknak megfoghas-
sák és az várakban vitessenek be [TML VII, 61 Bethlen 
Farkas Teleki Mihályhoz]. 

2. a (leg)utóbbi, múlt; precedent, trecut; nächstver-
gangen. 1592/1593: hoza Mynekewnk, Deesy Bornem-
izza Mihály . . . Vrúnk eo Naga vallató paranchiolat-
tiatt, Zent Antal nap vtan való keozelbik vasarnap . . . 
hogy azminemeó vallokatt, mi eleonkbe hoznanak mi 
azokat megh vallatnok [BSz; Ks]. 1633: Az el mult keo-
zelbik vasarnap halla(m) eőstue fele hogi Sylagi András 
uetekedik uala Szantaj janos Vra(mn)ál [Mv; MvLt 
290.135b]. 1651: ez mostani közeibik Szent Antal nap 
uta(n) Harmad vagj negjed nap . . . halla(m) hogj Beczki 
Sigmo(n)d szidgja vala az Jobb(a)gjt [Gyula K; RLt 1]. 
1671: az elmúlt közelebbik esztendőben mennyegzői la-
kodalomban voltam [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1709: az 
kŏzelebik el mult Szeredán [Uzon Hsz; BLt]. 

3. (leg)közelebbi; proxim; der/die/das nächste. 1601: 
Az Kamara Jspansagnak gondwiseleoie valaztasat ha-
laztiak eo kgmek az Ieowendeo keozelbik be gyeolesnek 
napiaigh [Kv; TanJk 1/1. 377]. 1607: Es Jwueó Aldozo 
Vta(n) való keozelbik Czeotertekre Igazat fogada [Mv; 
MvLt 290.13b]. 1623: az nemes \paynkott kik vyolentia-
kot chelekedtek egj vice király biro es egy Eskút Asses-
sor altal citaltassa az iěuěndeő kezelbyk orszagh giuless-
sere ok adasra [Csíkszereda; Törzs]. 1669: Citaltattya ő 
kgmet ez mostani közelebbik Nemes Varmegye(ne)k 
Darek szekjre [Kük.; Kp III. 91]. 1671: Tanácsokat ple-
no numero az az tizenkét számuakat mindennik Natio-
bol az Ország választván ŏ Nagyságával edgyŭtt ŏ Naga 
confírmállya, kik kŏzzŭl ha decedálnának, első kŏzelbik 
Gyűlésen a' meg-irt mód szerént helyben álassanak [CC 
16]. 1699: reportállyák az egész dolgot . . . a nemes vár-
megjének jövendő közeibik Generális székire [Dob.; SLt 
AX. 44]. 

4. előbbi, fennebbi; mai sus men(ionat; obig, oben 
angefuhrt. 1585: Tott Simon Bachy A' Zeolbely le-
geny feleól vgy val mint a' keth felseo keozelbik valló 
[Kv; TJk IV/1. 479]. 1677: ha afféle illegitima occupati-
ok és impetratiok találtatnának akár kinek kezénél, a' 
fellyeb meg-irt kŏzelbik Articulusban a' potentiosa oc-
cupatiokrol specifícalt mod szerint restitualtassa-
nak [AC 81]. 

közelebbről 1. a közelben; ín apropiere; in der Nähe. 
1820: Itt a vásáros Hely közelebbről Udvarhely [MvÁlt 
352.3 usz-i összeírások. — Kiss András kijegyzése]. 

2. közelebbi helyről; dintr-un loc mai apropiat; von 
der näheren Stelle. 1662: Az ŭzésben, midőn a törökök 
közül sokan hullanának Gaudi András a népet az 
üzésből megfordította s tartóztatta vala; ki hogy addig 
is, míg a gyalogság érkeznék, hogy őket a bokrok között 
közelebbről megoldaltathatná, a vele levő dragonyok 
közül vagy tizenhatot gyalog szállított vala [SKr 412]. 

3. közelebb, nemrégen; deunăzi, nu de mult; un-
längst, neulich. 1765: Hunyadi János Uraimek ígérték 

az Inquisitionak meg írását de most kőzelebrŏl, 
a' midőn ujobban sollicitaltam volna, azt feleié . . . hogy 
el-nem készíthetik [Torda; Borb. II Alsó Lajos lev.]. 
1771: most kőzőlébről az nyáron el tölt hoszszos Száros-
ság idején Semmi szökése nincsen8, hanem a Viz a Silipet 
éri [Kük.; JHb XX/26.2 vk. — aA víznek]. 1804: Ezen 
Moses Sárának Fia volt a kŏzelebrŏl meg halálozot Sza-
kács György [Szenterzsébet U; Borb. II]. 1812: A' Szi-
lagyba Czigányiban jártam most kőzzelebről [M.egregy 
Sz; JF. V. Baczó László lev.]. 1816: a Meltoságos ur 
ha Nagyságod azt a nagy párt8, melyet közölőbről ezen 
Egeresi perben a' Felperes nekünk adott . . . Uj párba 
vétel végett ki adángya, nem fogna ingeralni [Mv; Ks Id. 
V. Filep József lev. — aMásodlatot]. 1846: a melly Örök-
séget vásárolt volt kŏzzelebbrŏl . . . arra semmi nemű 
terűt vagy Epületet ne tegyen [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 

Szk: ~ elenyészett. 1806: az említett Tordai emberek 
az Kŏzelebről el enyészett Juniusi hónapnak az Köze-
pén, azon Szalonnákért8 . . . el-is jöttek volt [Szu; UszLt 
ComGub. 1753u. — aA vásárolt szalonnákért]. 1829: 
En a kérdezett, és kőzőlőbről el enyészett időben it-
hon nem lévén, kik hány fát s mi áron vettek nem tu-
dom [Kölpény MT; TSb 48]. 

4. közelesen, nemsokára, rövidesen; ín curînd; bald, 
in kurzer Zeit. 1809: En Királlyi fö Kormányzo . 
minden Armalistákat, Egyházi Nemes Embereket, Pri-
mipilusokat, és Pixidariusokat, arról bizonyossá teszem, 
hogy mihellyst ök a közelebbről tartandó Gyirás Sze-
keknek alkalmatosságával lustraltatnak . . . azonnal az 
adozo Tabellákból . . . lejendö kitöröltetések aránt a 
Rendelések meg fognak tétetni [Kv; Somb. II]. 1843: 
Kŏzelebrŏl meg foglak látogatni tsak a dolgokbol gázol' 
jak [Görgény MT; SLt évr. Matskási Ferenc lev.]. 1860: 
közelebbrölis nem soká léendö oda menetelemmel hasz-
nálni az alkalmat el nem mulatandom [Gagy U; Pf Pálfi 
Mihály lev.]. 

Szk: ~ esendő. 1820: maradtam adóssá 86 . Rftal 
. . . melly . . Summának hová hamarább leg fellyebb 
az ide való Enyedi közelebbről esendő Áldozoi Sokada-
lom Napjáig lejendŏ meg fizetésére . . . kötölezem ma-
gamot [Ne; DobLev. V/1038 Bartók Ádám kezével] * 
~ jövő. 1791: méltóztatik Ngod, a' maga dolgait ugy 
kormányozni, ugy igazgatni, hogy a' közelebbről jŏvÖ 
Hetnek elejín minden haladék nélkül az Atyafiságos osz-
tályhoz hozzá foghassa(na)k [Kv; JHb XLIV/4]. 1807: 
Kőtőlőzé magát arrais T. Borbereki Josef Ur hogy a 

másik 'Sellér Boár Juon házais gyorlo lévén aztis a 
kőzőlebbről jövő Nyáron fel allitja [Ispánlaka AF; 
DobLev. IV/906]. 

5. fennebb, az előzőkben; mai sus/înainte; weiteſ 
oben, vor(her)ig. 1789: Ezen kŏzelebrŏl le irt Hellyen a' 
két leg alsó Loculusokba találtattanak ezek [Mv; 
ConscrAp. 33]. 

6. a vkihez való kapcsolat/viszony jelölésére; pentrü 
indicarea relaţiilor faţă de cineva; zur Bezeichnung der 
Verbindung/des Verhältnisses zu jm. Szk: ~ való szolga 
vkihez közelálló szolga; slujitor mai apropiat; zu jm na" 
hestehender Diener. 1776: Elég az, hogy mind Török, 
mind Bölöni, Márgai, kik közelebbről való szolgái vol-
tak Bánffi Dénesnek, jól állottak [RettE 371] * ~ való 
vér közelebbi vérrokon; rudă de sînge mai a p r o p i a t ă ; 
näherer/nähere Blutsverwandte. 1742/1792: Barthos 
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Martonné Etzke(n) Ilona Nénénk mind közelebbről va-
lo vér elö álla . . . és mind meg békéllének [Albis Hsz; 
BLev. Transs. 35]. 

7. pontosabban; mai precis; genauer. 1818: Mŭ kŏ-
zelebrŏl Mohai ágból és fél Foszto linéábol származat-
tak még eddig semmit se kaptunk [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1014]. 1843: Megmagyaráztatott, hogy az 
erdőmívelést s az erdőfenntartási szabályakat a fi-
scus földösúr nem ok nélkül és vaktába, hanem a bá-
nyászat fenntartására s közelebbről éppen a három 
nyugtalankodó faluközönségek érdekében századokra 
kiszámított előrelátással gyakorolja [VKp 108]. 

közeledett közeljutott; ajuns ín preajma . . . ; herange-
kommen, an etw. herangenaht. 1751: ă fellyeb meg irt 
hellyben és földben éréséhez közöledet Láb törökbuzá-
jának az felső rész nyilyát Kelemen Uram invadál-
ván kaszáltotta le [O.kocsárd KK; Ks 8. XXV. 10]. 

közeledik 1. közelít vkihez/vmihez; a se apropia de ci-
neva/ceva; sich jm/einer Sache (an)nähern. 1745: Csim-
Ponjer Dávid azt monda nékem, hogy hozzá ne kŏz-
zölödgyem [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1827: Közele-
dem ahoz az üdőhez . . . a' mikor elég üdőm lesz sok és 
hoszu Leveleket írni [Kv; Pk 7]. 1843: Midőn a kérdés 
alatti helyhez közeledném, igen sok embereket láték ott 
lenni [VKp 79]. 

2. közeleg, közelget; a se apropia; (heran)nahen. 
1798: közeledik a Tordai osztatlan határ(na)k osztállyá 
IŢorda; Borb. I]. 1863: Látván életem utolso perczeit 
közzeledni akarom vég hagyományomat meg tenni 
Kv; Végr.]. 

közeleg 1. közelít, közeledik vhová; a se apropia de ce-
va; näher kommen, sich nähera. 1660: (Városunk ellen-
ségei) az vezérnek8 árulkodván, hogy mikor ez városhoz 
közelgett volna, sokan az városból ellene csatára kimen-
tenek volna és hostilitást mutattak volna ellene [Kv; 
KvE 182-3 LJ. — aA török vezérnek]. 1705: A segítség is 
már közelgett [WIN I, 500]. 

2. közelget; a se apropia; sich nahen. 1675: nekem 
holnap meg kelletik Huszt felé indulnom . . . Ott is nem 
késhetvén, hazánknak közönséges gyűlése közelegvén, 
oda kell sietnem [TML VII, 70 Teleki Mihály Hartyáni 
Andráshoz]. 

közélés szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
hagy a közös használatra meghagy; a rezerva pen-

tru folosinţă ín comun; zu gemeinen/gemeinsamen Be-
nutzung (be)lassen. 1777: azon egész homlokot a' Jára 
vize felett . . a' Falusiaknak kőz élésre hagytuk [Magu-
ra TA; Ks 89]. 

közeleső közeli; apropiat, situat ín apropiere; nah(e) 
hegend. 1831: ily igen közel eső helyre, gyalogis igen ha-
marsággal által mehetett [Dés; DLt 332.6]. 1845: a' 
Tisztség . . . ezennel meg határozza, hogy a* kérelmes 
proff Ur, a' részére esö kalála nap számokat Czikudhoz 
közel esö Kooki rész Jószágába, és nem távulabb hasz-
nálhatja fel [Torda; TLt 1039]. 

közelgés közeledés, közelítés; apropiere; Annähe-
rung. 1575: Az zaz vraim8 Meg Értettek biro vramtwl az 

feiedelemnek Ide walo keozelgeset, Es az varosban Be 
Ieowesetis [Kv; TanJk V/3. 124a. — aA száz férfiak 
(centumvirek)]. 1664: az székelyhídi dolog, vagy akar-
ják magok, vagy nem, csak az ország hadai közelgésé-
nek ugyan nem haladhat8 [TML III, 309 Teleki Mihály a 
fej-hez. — 8így! de vmi kimaradhatott a nyil-ból; talán: 
közelgésének idejéig]. 

közelget 1. vki közelít vkihez/vmihez/vhová; a se a-
propia de cineva/ceva; sich jm/einer Sache/irgendwohin 
(an)nähern. 1573: iso Ambruzne Azt vallia hogi . . . 
Latta az fwsteot az darochy Maioraba(n) hogi oda fele 
keozelget addeg fely lobban, eo azt latwan tolwayt kezd 
kialtany [Kv; TJk III/3. 190]. 1593: Kadas Jstwan . . . 
vallia, Estwe kesen ez napokban Jaydulast hallek, oda a' 
fele keózelgetek, hat ez Baniay azzony a' seotetbe chak 
egyedwl [Kv; TJk V/l. 430]. 1599: zegeny Vram . . . lat-
ta hogy Nagy sokasagh sereglet megh chák ot az Alpare-
thy hatar ziŰben . . Es zegeny Vram keozelgetne fele-
yek [Dés; Eszt-Mk]. 1639: Mikoro(n) . . . közölgettünk 
volna Salfalva felé . . . ennyhany Lovasok az Falu Hata-
ran alva(n) minket8 Inhibialanak hogi onnét tovab ne 
mennyünk [H; JHbK XLV/32. — aA birtokfoglalásra 
igyekvőket]. 1687: Komsa Markis vet volt egy karót kő-
zelgetven Many Hertsogjahoz, levete a' karót ölben foga 
Manyt [Huréz F; Szád. Raduly Mark (70) jb vall.]. 
1707: meghalljuk Rabutint közelgetni Erdélyhez [Kv; 
KvE 250 VBGy]. 1755: a' midőn közelgettünk volna az 
Ribitzei8 határ széllye felé, utói ére bennünket Szténcs 
Juón [Ks 112 Vegyes ir. — aH]. 1789: fel kelvén hozzám 
felé közölgetett [K; KLev.]. 

Szk: (halála) utolsó órájához 1705: En Kézdi Szé-
ki Alsó Torjay Mihálcz Mihály senior halálomnak 
utolsó Órájához közelgetvén . . . teszek . . . illyen Testa-
mentomot [Altorja Hsz; Borb. II Nicolaus Márton 
Scholae Magister pp kezével]. 1785: az Aszszony utolso 
Óráihoz Közelgetett [Mv; DLev. 4. XXXVI] * haza 
1653: Vigyétek viszsza élésteket, már mi is haza közelge-
tünk [ETA I, 132 NSz]. 

2. vmi közelebb jut/terjed vmihez; a se apropia de ce-
va; etw. năhert sich einer Sache an. 1794: az Irotva-
nyomnál nagy Avart gyújtottam én magamis, hogy ég-
jen el a hely, ne hogy a mások által gyújtogatott avar ta-
karmanyomhaz közelgessen [Nagykristolc SzD; JHb]. 
1844: Ezen Monostori határban az ugy nevezett Felső 
Berek . Szamos felölli mostani felső bütüje ugy csiná-
lodott, hogy a Szamos vize a Szász fenesi határban levő 
Sodo réthez lassan közelgetett . . . itten pedig az helyet 
elhagyta aprádonként [Szászfenes K; KmULev. 1 Nagy 
Josef (65) col. vall.]. 

3. közeleg, közeledik; a se apropia; sich (an)nahen, 
näher rücken. 1642: immár az oda menő nap is instál es 
közelget [Sófva BN; BesztLt 115 Petrus Gauay a beszt-i 
főbíróhoz]. 1679: Aligha az francziákkal való békesség 
is nem közelget [TML VIII, 421 Bethlen Farkas Teleki 
Mihályhoz]. 1694: negy hétig volta(m) fogva, hogy Ka-
raczon Kőzelgetet . . . ki eresztet . . . a tőmlőczbol 
[Törzs, jb-folyamodvány a fej-hez]. 1755: midőn az né-
hai GrofT Teleki Sándor Ur eő Excellenciája Temettese-
nek ideje közelgetett volna . . . holl lehetett segélyget-
tûnk [Gernyeszeg MT; TGsz 51]. 1782: A Feleségem le 
betegülésének ideje közelgetvén Instálok alázatosan 
Nagyságodnak méltóztassék a Mikes háznál lévő három 
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hátulsó házakat ide engedni [Ks 37. IV. 36 Kornis Zsig-
mond lev.]. 1791: a kőmivesek a belső pintzét már meg 
boltozták, és már az idén talám nemis merünk többet 
rajta dolgoztatni . . . mert már napról napra közelget a 
Tél [Bencenc H; BK. Bara Ferenc dec. 9-én kelt lev.]. 
1793: a' Szűretelésnek Terminussais közelgetvén . . a 
kün lévő edények igazítására bondár ember Kívántat-
ván Méltóztassék Ngod ezek aránt parantsolni [Girolt 
Sz; JF 36 LevK 338 Pap Sándor lev.]. 

Szk: utolsó órája 1640: En Maros szekben Vaiai 
Daczo István Ismerem utolsó oramot hozzam kó-
szelgetni keves Joszagom es iovaim felől teszek 
illyen Testamentomat [Törzs]. 

O Szk: ruinához ~ kb. omlófélben van; e gata să se 
dărîme; im Begriffe sein einzustürzen, baufallig sein. 
1692: Csűr Ennek Del felöl való oldalat megh támo-
gattak ugyan; de ujjetast kíván: mert kŭlŏmben egesz-
szen ruinához közelget [Mezőbodon TA; BK Inv. 16]. 

közelgetendő közeledő; care se apropie; heranna-
hend. 1623/1624: Mideon . . . Aitoni Pal Deák Istennek 
keminy fogsagaba az halaihoz keőzelgetendeo ideieben 
Meduessen kekwnnek és minket hozza hiuatot uolna 

ielente hogy azon ágiábol ualo fel giogiulasa fe-
leol, ugian ketseges uolna [Medvés AF; KCs IV/103]. 

közelgetik közeledik, közeleg; a se apropia; sich (an)-
nahen. 1797: a Marcalis Szék közölgetik [Gógánváralja 
KK; Ks 94 Vegyes ir.]. 

közelgető közeledő, közelítő; care se apropie; her-
annahend. 1659/XVII. sz.: mind ezekre nézve nem mu-
lathattuk el, ez protestationkkal az egész magyar nemze-
tet ártatlan szenvedésünknek megesmerésére és egész 
nemzetünkre közelgető veszedelmének megelőzésére fel 
nem serkentenünk [EOE XII, 217 az erdélyi rendek tilta-
kozó nyíl.]. 1662: mi szegény megromlott, utolsó vesze-
delmünkhöz közelgető, condorlott magyarok addig 
vonánk a nagy tűrő Istennel ujjat . . hogy ím, valóban 
szájunkba kezde szegni nyakasságunknak íze [SKr 696-
7]. 1817: az közölgető dolgozo napok is jőnek [Póka 
MT; TLt 542]. 

közelgő 1. vki felé közelítő/tartó; care se apropie de ci-
neva; an jn herannahend/kommend. 1855: Forro hévvel 
ölelem meg a felém közelgő parasztot, az első magyar 
embert, kire itt történetesen bökkentem [ÚjfE 186]. 

2. közeledő; care se apropie; herannahend. 1847: a 
közelgő innepi napokat egesseggel s meg elégedessel kí-
vánom el tölteni [Ne; DobLev. V/1262 Szántó Gergely 
Dobolyi Bálinthoz]. 1857: mínnyájakat tísztejük, tso-
koljuk A közelgő fnepeket mínnyájokra nézve sze-
rencséltetjük [Kv; DE 2]. 

közeli 1. vmihez közellevő; care se află ín apropiere; 
nahe gelegen. 1849: (Krizsán Máriskót) Kelemen Béni 
Zsibón . . . egy az udvarházhoz közeli házhoz beszállá-
soltatta lebetegűlhetés végett [Kv; Végr. Vall. 24]. 

2. ~ vér közelálló vérrokon; rudă de sînge apropia-
tă; naher/nahe Blutsverwandte. 1845: hogy ha vagyon 
kedve Nagylaki Ioszágunk meg vásárlására, mi el adjuk 
. . . már akadott két egyenis ki meg akarja venni mind 
közelii vért, magát azért kínálom — vigyázzon nehogy el 

késsék azzalis — s a végén meg bánja [Csapó KK; 
DobLev. V/1255 Wizy Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 

közelít 1. közeledik (vki/vmi. közelebb megy/halad 
vkihez/vmihez); a se apropia; sich nähern, herannahen. 
1629: Filstich Leorincz nem tudatik quo spiritu ductus 
oda keozelituen rutul megh szidogatta volna [Kv; TJk 
VII/3. 193]. 1657: Midőn azért közelítenék Munkács-
hoz, érkezek hozzám Horvát Ferenc nevű ember [Ke-
m ö n . 122]. 1745: Csimponjer Dávid . kőzőlitvén az 
Felesége, az fejsze njelivel hozzá tsopot | semmiképpen 
Puskájára nézve, nem lehetett hozzája kőzőliteni [Ker-
sec H; Ks 112 Vegyes ír.]. 1753: Az Drimoszka nevű 
Berek ell Pusztulasa miatt latatik a Tatrang vize 
erŏssen Bodola fele artalmason kŏzeliteni [Bodola Hsz; 
EHA]. 1768: magam oda kőzelitteni nem mertem [Kato-
na K; Born. XL. 81 Kertész Gabrilla (24) zs vall.]. 1807: 
kőzőlitet a Hadnagy a Tutajhoz s rám üsmert [Magyaré 
MT; Born. G. XVI/2 Lovász András (38) vall.]. 1817: 
kŏzzelitteni sem lehetett hozzája [Torda; KvAkKt Mss 
363]. 1826 k.: a nagy mélly árkon lehetetlen volna itatás 
véget a Küküllöhőz még csak közeiitteni ís Marháink-
nak, csordáinknak [Gyalakuta MT; GyL]. 

2. közel jár/kerül vmihez; a ajunge aproape de ceva; 
einer Sache nahe kommen. 1819: a gyakor pálinka ivás 
Siettette halálát, mivel Bora nem volt gyakrabban itta a 
pálinkát, 's e miatt közelített a Feneséghez [Kv; Pk 2]. 

Szk: utolsó órájához ~. 1682: gyakorta való beteges, 
nyavalyás voltomhoz képest keozelitven utolsó 
orámhoz, â mint hogy néha testemben ahoz sietteteo 
nyavalyákat, s fáidalmakat érezdegelnys kezdettem 
[Kv; RDL I. 160]. 1781: utolsó órájához közelitvén Né-
hai Tovissi Istvánné testált egy földet . az Ekklesiá-
nák [HbEk] * utolsó pusztuláshoz ~. 1807 e.: egész Jó-
szágom az utolsó pusztuláshoz közelit, a mint látja min' 
den, a ' ki tsak mellettek el megyenis [Ks 73/55 gr. Kornis 
Gáspár lev.] * utolsó romláshoz ~. 1669: vallásom pe' 
riclitál, nemzetségem utolsó romláshoz közelít [TMk 
IV, 537 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

3. közelítten- ~ sietve közeledik vkihez; a se apropó 
repede de cineva; sich eilends jm (an)nähern. 1662: lm; 
már pedig a nyavalyás hajdú atyafiak a vezérhez3 való 
küldést is elmúlatták . . . és már a vezér hozzájok csak 
közelítten-közelít vala [SKr 538. — a A törökhöz]. 

4. közeleg (nemsokára bekövetkezik/eljön vmi); a se 
apropia; sich nahen (etw. bald erfolgen). 1670: az gyűlés 
napja közelítvén írtam azon levelemben egy néhány 
szóval arról is ő nagyságoknak [TML V, 88 Bethlen Já-
nos Teleki Mihályhoz]. 1736: Mikor közelített az tíz óra, 
az pohárnok az asztalt megterítette | Mikor az temetes 
közelített, azelőtt egynehány nappal az fő- és vice-gaZ' 
dák eljöttenek az temetéshez kezdettenek készűim 
[MetTr 323, 405]. 1769/1778: minket hajtottanak Tas; 
nádra bondározni, a' Szüret közzelitvén [Kárásztelek 
Sz; BfN Vegyes DDD/4]. 1784: közelítvén az Uj Milit*' 
ris esztendő, az oh Bírák meg találták azon Mltgos Föl" 
dös Urat, kinek részéről kelletett az Uj Bírónak válosz-
tattni [Torockó; TLev. 2/5. 246]. 

Szk: halála 1827: Néhai Dobolyi István ur 
töbször volt részeg fővel mint jozonon . . és tsak hal&' 
lát meg elözö hoszszos betegségiben látván halálát köze' 
litteni kezdett jozonobb lenni [Koppánd AF; DobLev-
V/l 109 Ilye Iuon hel batrin (70) vall.] * utolsó órája 
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1682: abban bizonyosok vagyunk, hogy megh kell hal-
nunk, de abban bizontalanok, hogy hol, mikor, mely na-
pon és mely órában . s kinek kinek keozzüllünk mit 
hozzon utolso orájáigh az űdeo azonban keozelit utolso 
orànk [Kv; RDL I. 160]. 

5. közeláll/hasonlít vmihez; a se asemăna cu ceva; 
nahekommen/stehen, einer Sache ähnlich sein. 1670: 
Micsoda ajándékot küldött Kegyelmednek az szebeni 
királybíró, látom; az mit nekem is adott, majd közelít 
ahoz [TML V, 78 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

6. ts átv megközelít; a se apropia; sich einer Sache nä-
hern, nahekommen. 1668: ha az kereszténység közt uni-
ót csinálhat az franczia, az mint hogy igen kezelíti is 
azon dolgot, minden bizonnyal universale bellum leszen 
az török ellen [TML IV, 302 Pelei Ferenc Teleki Mihály-
hoz]. 1678: Asszonyunknak írott Sárosi uramnak levelét 
láttam, alkalmasint tapogatja az dolgot, közelítette is 
azon conceptust az Keczer uramék követsége is, úgy 
gondolnám [TML VIII, 273 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz]. 

Szk: ~ik egymást (gondolkodásban/vélekedésben) 
megközelítik egymást/közelednek egymáshoz. 1666: 
Béldi uram . csak tegnap menvén ki innen, sok ízben 
azalatt szemben voltam ő kegyelmével s mind két 
részrűl annyira közelítettük egymást, hogy az elébbeni 
atyafiság láttatik helyben állíttatni s részemrül bizony 
realitás leszen [TML III, 62-3 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz] * világi szerencséjének végét 1774: Auer-
sperg . . . az erdélyi gubernátorságot is elveszte s Bru-
kenthal lön az erdélyi totum fac. Azaz most közelíti végit 
világi szerencséjének [RettE 334]. 

7. Isten ~ vmely veszedelmet Isten közel hoz vmely 
veszedelmet; Dumnezeul face să se apropie un pericol; 
Gott bringt eine Gefahr nahe. 1710: Isten a mi bűnein-
kért már közelíti vala azt a veszedelmet, melyben ma 
nyegünk, s ezért engedi meg, hogy az igaz hazafiai . 
elessenek a szegény haza mellől, a Teleki Mihály factiója 
Pedig lábra kapjon [CsH 126. — 1676-ra von. feljegy-
zés]. 

közelítendő közelgő; care se apropie; (heran)nahend. 
1662: Allia kisasszony Zolyomi Miklósnak ígérte-
tett vala házasságra, és hazaadása ad diem 7. Octombris 
rendeltetett volna, amelly közelítendő vala | Gyulai Fe-
renc vévén eszébe . . . hogy az ő kapitányságának is ideje 
eltelendő és közelítendő volna nagy betegségbe esett 
[SKr 289, 480]. 

közelítés átv is közeledés; apropiere; Annäherung. 
16Ş7: Megérezvén halálának is közelítését,8 Catheriná-
tól és minden rendektől végső búcsút vött [Kemön. 
101-2, 130. — aBethlen Gábor 1629-ben. feleségétől, 
Brandenburgi Katalintól]. 1662: Az ellenség közelítése 
híréért a várban ottan hármat lőttek vala [SKr 496]. 
1677: Tudgyuk azért kigltek(ne)kis meg bantoda-
sok nagyok, mellyek(ne)k el halgatasaval, ne(m)hogy 
szegény hazánk meg maradasara jo remenysegŭnk(ne)k 
nttya; sŏtt naponként sze(m)pillantasonként valo kőze-
litese veszedelem(ne)k lattassek [Maksa Hsz; PatN 67b 
Hsz rendeinek nyíl]. 1710: Kemény János szintén ez idő 
tájban ebédhez ült valaa . . . nem gondolkozván senki 
arról, még aznap harcolni kellene. De midőn a strásák 
bejövén, hírt hoztanak volna a török hadak közelítési-

ről: félben rúgván az ebédet, trombitát fútata [CsH 53. 
— aAz 1662 jan. 22-i, az ő elestével végződő vesztes 
nagyszőllősi csata napján]. 1738: remélvén Gyekeia 

Mlgs Hazahoz valo kőzeliteset Excelladnak . . . mostan 
Levelem altal alazatoson instálok [Kudu SzD; Ks 99 
Pongrácz György lev. — aK]. 

közelített 1. közeledett, közel jutott; care a ajuns 
aproape de; herangekommen/gelangt/geraten. 1679: 
meg tekintvén Boér Sigmond Vr(amna)k, az 
mosta(n)i szegény hazánk(na)k majd szintén utolsó ve-
szedelméhez közelített és már Is(ten)n kegyelmebŏl meg 
csendesedett dolgaiban meg mutatott forgolódását és 
hűségét . . . ennekokáért . Fogaras földén Parró nevő 
faluba(n) lakó8 . . . jobbágyokat nyoczsáz nyolcz-
va(n) magjari forintokba(n), adtuk, co(n)feraltuk és im-
pignoráltuk [Incz. VI. 29 fej. — aKöv. 13 jb és egy fugiti-
vus nevének fels.]. 1731: vagyon a deciaráit Curianak 

kötött Tölgyfából allo faragott kapu lábja, romla-
dozáshoz közelitett kapuja pedig régi fűrész deszkákból 
valo [Impérfva Cs; BCs]. 

2. szüléshez ~ szüléshez közeledő; care este pe punc-
tul de a naşte; der Geburt nahend. 1662: szüzeket, tisz-
tességes asszonyi állatokat megrontani, viselős és szülés-
hez közelített asszonyi állatokkal buja kívánságokat 
töltvén, némellyeknek életeket is elfogyatni nem ir-
tóztanak [SKr 678-9]. 

közelíthet 1. közeledhet vkihez/vhová; a se putea a-
propia de cineva/ceva; jm/irgendwohin sich (an)nähern 
können. 1745: igjekesztemis . . . hogy ha valami szín 
alat meg foghatnok és puskáját el vehetnők, de Semmi 
képpen hozzá nem közölithettünk [Kersec H; Ks 112 
Vegyes ir.]. 1771: Senkiis más az Batrinai Erdőhez nem 
kőzőlithetett, hanem tsak magak az Batrinai Lakosak 
[Roskány H; JHb 93 XIX. 6]. 1801: a hajós . . a kezé-
ben lévő rud(d)al . . . azon igyekezett hogy a hajó ne kö-
zelitthessen a parthoz [Ne; DobLev. IV/841.1b]. 

2. ts megközelíthet vmit; a merge mai aproape de ce-
va; an etw. herankommen/nahekommen können. 1657: 
(Az ellenség) derekasabban lövőszerszámival s gyalogi-
val oltalmazza vala magát, hogy ne közelithetnők, noha 
kevesen valánk [Kemön. 236]. 

3. (minőségben) közeledhet vmihez; a se putea com-
para cu ceva; (an Qualität) einer Sache nahe kommen 
können. 1823-1830: Itta láttuk a sófőző házat Min-
dennap l 50 . . . Scheñel sót főznek . Igen gyenge ere-
jű só, nem is közelíthet a kősóhoz [FogE 191-2. — aHá-
lában (Hallében) 1796-ban]. 

4. fölfoghat, megérthet; a putea pricepe/înlelege ce-
va; auffassen/verstehen können. 1710 k.: hogy mégis 
jobban közelíthessünk az aeternitas vagy örökkévaló-
sághoz, az üdőről való tudományt először végezzük el, 
és osztán úgy emeljük feljebb az elménket az aeternitasra 
[BÖn. 450]. 

közelítő 1. átv is közeledő, közelgö; care se apropie; 
herannahend. 1636: engemet-is az Vr Isten az ŏ nevének 
ditséretire állatott es hivott az utolso fogyatékara ju-
tott nemzetünk végehez kŏzelitŏ idejében [OGr Aj. 3 I. 
Rákóczi György aláírásával]. 1668: Akarván . . az Ne-
mes Országh Generális gjűlésit ki szolgáltatnunk, 
mely(ne)k celebrálásá(na)k . . . napját . . . az nem so-
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kára kőzelétő 1669 esztendőb(en) Januaríus(na)k 25 
napján lenni rendeltük [UszLt VIII. 70 fej.]. 1677: Isten-
nek hala . edes hazankra kŏzelittŏ veszedelmet nem 
tudunk [i.h. IX.76.7 fej.]. 1760: Ditsõsegessen országlo 
Felséges Aszszonyunk . . . első szűlőttye . . . Josephus 
Benedictus Ertz Hertzeg kőzelitö Lakadalmi Solemni-
tássának vigasztalását Tőmlőtzeire és deliquenseire 
is . teijeszteni kivánva az actu detentioban lévő Ra-
bok el botsáttása iránt . . . kegjelmessen méltóztatott 
parantsolni [DLt 151. 321 a gub. Nsz-ből]. 1769: a' 
Muszka biradalombol valo Tallérok meg tiltatnak 
ugj hogj az kőzelitö 1770. Esztendób(en) . . follyások 
azoknak abrogaltatik [UszLt XIII.97]. 1818: a' VBrádi 
Uradalmi Kortsoma Ház pusztán maradott . . . Vallyon 
a' Nemes Uradalom a' közelitŏ ujj Esztendőben tétet é 
Italt ide, vagy nem? [Vályebrád H; Ks 111 Vegyes ir.]. 

Szk: szüléshez ~ szüléshez közeledő. 7664: (A havas-
alföldi vajdáné) szüléshez közelítő állapotban lévén, az 
ura szaladásának útitársa nem lehetett, hanem Erdély-
ben jött be [TML III, 313 a fej. Teleki Mihályhoz] * 
utolsó veszedelméhez ~. 1661: így lévén azért az nyomo-
rult hazának állapatja, őkegyelme igen alázatosan ese-
dezzék császárnak őfelségének: szánja meg őfelsége 
utolsó veszedelméhez közelítő Erdélyt, és . . . igyekez-
zék kegyelmesen segítséget nyújtani [Kemlr. 344]. 

2. átv vmihez közel járó; care se apropie de ceva; ei-
ner Sache nahe kommend. 1710 k.: készpénzt többet 
vontak sokkal kétszázezer Rhénes forintnál Egyszó-
val, millióhoz közelítő, és elmét, hitelt feljülhaladó tereh 
volt ez [Bön. 755]. 1722 k.: A^Pŭlpituson edgy kender 
vászon igen regi, száz esztendő fele kŏzelitŏ kendő 
[Beresztelke MT; GörgJk 80]. 

3. vmihez hasonló, olyanféle; care se aseamănă cu ce-
va; einer Sache gleich, derartig. 1675: Valóban fél apám 
uram, hogy ha fenyegetődző szót talál ott mondani; 
mert noha világoson itt ugyan olyant nem mondott, de 
ahoz közelítőt ejtett, mely nem esnék jól [TML VII, 80 
Komis Gáspár Teleki Mihályhoz]. 

közelíttetett átv kb. vmire juttató/vezető; care duce la 
ceva; zu einer Sache führend. 1662: mind az országnak 
káros, de főképpen az szegény nemességnek utolsó rom-
lásához közelíttetett dolognak látszanék, hogy a várme-
gye tisztei és sok jobbágyfaluknak urai is Várad várasá-
ban laknának, s mind adózásra, szolgálatra onnan belől 
kénszeríttetnének [SKr 515-6]. 

közeljár hasonlít; a se asemăna; gleichen. 7662: Kö-
zeljár ez a Szentlélek ellen való bűnhöz, tudjuk is az 
evangéliumból [SKr 702-3]. 

közeljövetel közelítés; apropiere; Annäherung. 1662: 
vezér Szejdi passa a török hadaknak elejével elérkezett 
vala és az várhoz való közeljöveteltől nagy sűrű álgyúlö-
vésekkel ellenkeztetik vala [SKr 589]. 

közellét közellétel; apropiere; Nähe. 1662: az asztal 
felszedetvén, s a fejedelem becsülettel való búcsút vévén 
tőlök, s azoktól is méltóságosan kikésértetvén a kastély-
ból, hogy illy állapotban ellenség közellétében táboro-
kon kívül szakadozva lenni bátorságos nem volna, ők is 
ugyanakkor lovokra ülvén, vissza Beren alá, a fejedelem 
is pedig maga táborára visszajött vala [SKr 269-70]. 

közellétel közellét; apropiere; Nähe. 1657: Ibrányi 
Mihály is érkezek az hajdú hadakkal néhányszor hí-
vatám, sőt a fejedelem is néhányszor parancsolá, de az 
ellenségnek közel lételét érezvén, az Tiszát és Ónod tájé-
kát nem akarja vala messze hadni [Kemön. 257]. 

közellevő 1. közel eső, apropiat, situat ín apropiere; 
naheliegend. 1657: Kisica nevű igen sebes folyóvízen 
sok helyeken kellett általkelnem, kinek áradása lévén 

Végre szinte az utolsó réven el is csapa, forgatván lo-
vastol . ottan közel lévő faluban szárazkodám 
[Kemön. 60]. 1662: Kun gergelj uram Algiogon és ott 
közel léuö két három falukban levő husz ház iobba-
giocskámot Ngodtol . . . megh kérte uolna [KJJ. 1758: a 
határát tartotta valami borzafa bokor mellett fejül igen 
közel lévő Szilvafa [BfN Ketesdi cs.]. 1772: ollyon álla-
potban volt eö Excellentiaja Malma, hogj mellette 
közel levő Fogadoval edgjütt ötven forint Taxáért ké-
nálkodtanak vélle [JHb LXVII. 234]. 1792: Mlgos B. 
Orbán ur . . ugyan tüzesen dolgozik a malmon 
még egy kőzél lévő kaszálója is meg érzi Nsgodnak, mert 
egy szekér szénára valót egésszen meg nyuzattatott szo-
kása szerént gyepezni [Bencenc H; BK. Bara ferenc lev.]-
1824: igen hasznosnak és szükségesnek látván azt, hogy 
Kolosvárra kelletvén lakásomat figálni, ehez közel levő 
Joszágot szerezzek magamnak [Kv; Ks 68. 48.37]. 

2. a közelben lakó; care locuieşte ín apropiere; in deſ 
Nähe wohnend/wohnhaft. 1779: azt találják fel, hogy 
ott közel lévő gyermektelen gazdag vendégfogadósnak 
tegyék az ablakára8 [RettE 407. — aNemes János leá-
nyának a szebeni zárdában született csecsemőjét]. 1822: 
Nagy Kend felül a* Stelmes névü Erdő . . Cziheres, 's 

bajosan is veheti elő magát, mint hogy a közellévő szom-
szédfalusiak marhájokkal pusztittyák [Cikmántor KK; 
EHA]. 

3. ~ atyafi közeli rokon; rudă apropiată; naher/na-
he Verwandte. 1659/1752: távul és közel lévő Attyafiai 
[Szárhegy Cs; LLt]. 1764: több közzel lévő attyafiai 
[Cserefva MT; Told. 30]. 

közelnéző rövidlátó; miop; kurzsichtig. 1823-1830• 
Károly úrfi közelnéző lévén, a táblára írt figurákat sem 
láthatta, hacsak az orrát oda nem dugta [FogE 134]. 

közelség közellét; apropiere; Nähe. 1860: Ezen erdő 
megkímélendő, és szoros tilalom alatt tartandó közelse-
ge és könnyen szállíthatása tekintetéből [Székelyszálla* 
U; EHA]. 

közelsô közelebb való, közel eső; situat ín apropieſf' 
nahe liegend. Hn. 1678: Az Külső veresbe(n) (sz). a K.Ö-
zelső veresb(en) (sz) [Tövis AF; EHA]. 

közeit szk-ban; ín constructii; in Wortkonstruktionj 
~ is közel sem, megközelítőleg sem; nici pe departe; bei 
weitem nicht. 1719: idegen országban közeit is az utazás 
oly nagy summában nem telik [Csíkszereda; SzO Vfl* 
264]. 1776: kŏzeltis nintsen annyi üdos [Tarcsafva 
Pf]. 

közelvaló I. mn 1. közel eső; care se află ín a p r o p ó 
nahe liegend. 1604: Zeoch Caspár királybíró Vram ma ' 
yora . . . felette karosnak lattzik az mostany wdeo alla' 
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patjahoz kepest annak az kapuhoz keozel való lethe 
[Kv; TanJk I/l . 489]. 1656/XVIII. sz. eleje: a' Széplaki 
Ecclésiára való gondviselésemből látván a* Parochiális 
házatt, illetlen és a' Sz: Egjháztol távol való helyen lenni 
•. ugjan a' sz: Egjházhoz közel való hellyen adtam más 
házatt érette . . . őrök Prédikátorság után járó háznak 
[Széplak Sz; SzVJk 200]. 1657: Voltam szálláson ma-
gam az magyar secretarius Ferenczfi házánál, szolgáim 
és lovaim közel való vendégfogadóban [Kemön. 116]. 
1671: Csik Szeredai Csismadiák mi vekkel azon tarto-
mányt elégségesképpen el nem tarthattyák, azért má-
sunnan-is azon féle mives emberek szabadossan bé-me-
hessenek, és miveket exerceálhassák, mind ott, 's mind 
más közel való falukban [CC 89]. 1705: az örömlövés 
után gyújtogatni kezdek a kurucok a közelvaló falukat 
[WIN I, 563]. 

2. a közelben lakó; care locuieşte ín apropiere; in der 
Nähe wohnend. 1662: A sónak pedig szállításában hogy 
maga is szorgalmatos volna, aligha a közel való szegény 
szászságnak is terhekre nem tanált néha esni, hol négy, 
hol ezer sót kívánván . . . a portusra szállíttatni [SKr 
144]. 1671: Radics uraméknak . . . az kévánságuk, csü-
törtökre Radnótra gyűljenek és hogy akkorra, ha csak 
az közel való tanácsokban is oda hivasson urunk [TML 
V, 604 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

3. közelebbről/közelesen bekövetkező; iminent; in 
kurzer Zeit/bald erfolgend. 1640: immár jó falka ideje, 
hogy meg jelentette esztendejenek kőzél való veghet 
[KJ]. 1657: igen közelvaló az veszedelem, szükségeskép-
pen kévántatik, hogy . . . az Chámot . . . adománnyal 
megengesztelje [Kemlr. 324]. 1667: semmi közel való ve-
szedelem nincsen . . . benne [TML IV, 61 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ~ napon. 1577: Ez fellywl megh newezett Jószá-
goknak el osztasara penyglen my valasztok3 hogy 
ezek ez fellywl megh newezett Joszagokath el oszszak eo 
keozteok egg' keozel való napon [Uzon Hsz; BLt 7. — 
Köv. a nevek fels.]. 1648: Geoczy András . minél ha-

marab lehet keozel való napon megh elegicze Geoczy 
Istuanţ [Fintaháza MT; DLev. 3. XXXIA.3]. 

4. (időben) közeli; (cu sens temporal) apropiat; (zeit-
üch) nah(e). 1619: Közel való példa, tavaly mennyé ret-
tenetes hada Perzsiára volt mégis elég vala itthon is 
[BTN 214. — aA töröké). 

5. vkihez közelálló, közeli (rokon); (rudă) apropiată 
de cineva; jm nahe stehend, nah(e) verwandt. 1635: ez az 
Kutos Janos Atyafia uala Molnár Imrehnek igen kózel 
ualo [Mv; MvLt 291. 54a]. 1657: (Gerendi) Istvánnak is 
felesége Veres famíliából való atyánkfia volt, közel való 
[Kemön.] 

Szk: ~ atyafi(a). 1573: Thorozkay Gergelne Orsolia 
Azt vallia hogi Meg kerdy hogi My keppen való Ro-
kona volt neky az Erzen Iartone, Mond hogy Annyera 
Keozel való atthiamfia hogi az en Anyám es az Eo 
Annya egek voltak [Kv; TJk III/3.241]. 1632: Ezen 
megh mondot Eöreöksegnek hasonfelet hagia . . Ka-
zon Imperffaalui Cziutak Gyeörgynek es fiainak miuel 
eö kegmek mint keözel ualo Atiafiak tartiak es taplalliak 
[Impérfva Cs; BCs]. 1831: közel való atyafiak még pedig 
unokák, mivel a Ferencz nagy attya Imreh Ferencz és a 
Bakcsi Borbara nagy annya Imreh Klára, testvérek vol-
tok [Angyalos Hsz; HSzjP Angyalosi Gyalog katonáné 
Tető Péterné Csulak Borbára (46) vall.] * ~ sógorság. 

1662: a lengyel marschalk is, Georgius Lubomirski, 
hogy a fejedelemnek közelvaló sógorsága is volna, igen 
szép lengyel segítséget küldött vala [SKr 325. — a1653-
ban]. 1823-1830: Vagyon Székelykeresztúron egy Rátz 
Salamon nevü immúnis nemesember, aki igen közel való 
sógorság a néhai udvarhelyi professzor és generális nó-
tárius, tiszteletes Kis Gergely uramhoz [FogE 59] * ~ 
szomszédasszony. 1798: Mindenikŭnk(ne)k igen közel 
való szomszéd Aszszanya [Ádámos KK; JHb XIX/58] 
* ~ vér közeli vérrokon. 1727: én vagyok kőzél Való 
vér, Olajos Csizmadia jános, az Joszággoz [Mv; Told. 
15/9] * ~ verség közeli vérrokonság. 1727: Olajos Csiz-
madia jános Uram Kőzél Való Verség azon örökséghez 
[Mv; i.h]. 

II.//i 1. a közelben levő/közel eső (terület); ţinuturile/ 
regiunile apropiate; in der Nähe liegendes Gebiet. 1671: 
Dés mező város lévén . . Végeztetett hogy jó erős pa-
lánkai kŏrnyŭl vétessék és a" közel valók sub poena vio-
lationis Articuli, ugy mint Belső Szolnak egészszen, Do-
boka-is ekképpen, Colosvármegyének-is közelebb való 
része, 's Beszterczei Atyánkfiai-is kötelesek legyenek 
illyen közönséges haza javára nézendő dologban illendő 
segítséggel lenni [CC 82]. 

2. közeli atyafi/rokon; rude apropiate; naher/nahe 
Verwandte. 1825: Talám annak az Embernek lesznek 
ollyan Közelvaloi, akik a Pernek le follyását sürgették 
[Kv; Somb. II]. 

közember 1. közlakos (semilyen tisztséget nem viselő 
személy); om de rînd/simplu; gemeiner Einwohner. 
1579: Értettek eo kegmek hogy nagy sok giőpet zan-
tottak volna fel, kyn ez elot zantas Nem leot volna 
wegeztek Azért eo kegmek hogy valakyk giepet teortek 
fel . . . es wak meró batorsagal igy zantottak ha ta-
nachybely ember . . Biro vram 20 frt arra zalogyat 
hozassa ha penig keoz ember zantatta fel tyz forinth 
zalagot wegien rayta [Kv; TanJk V/3. 188a]. 1585: 
Myerthogy penig ez varosban lakó embernek Holt dia 
Hatwan hat forint, es ha illen keoz ember volna Dia 
zerent való bewntest (!) vetnenek eo kgmek az ollian Ze-
melyre, De Herczegh Caspar vra(m) Az Warosnak feo 
Biraia eset ez vetekben, Azért az vetkesnek meltosaga-
hoz kepest itiltek eo kgmek hogy Caspar vram ez illien 
vetket, ket Annyi fizetessel Zasz harmincz ket forintal 
Emendalhassa megh [Kv; i.h. 1/1. 7-8]. 1590: Miúel 
hogy Lajos András az J. az vegezest megh nem Állotta 

miért az vaghas faluiak az giepwt megh hantak es 
zenat Az giepwn altal hantak Azért ket forint terhen 
marad, mert az ket falú Vaghas es Sikô falúa keózt ŭolt 
olljan vegezes hogy valamellyik fel megh zeghne az Biro 
ket forinton maradgio(n), keőz ember 1 forinton, az J. 
pedig Lajos András Biro úolt, Azért marad kett forinton 
[UszT]. 1629: Ha valaki az berbéczeket itt az mi hata-
runkon meghizlalja, hir nélkül (: se mészáros, se közem-
ber :) innét ki ne hajtsa sub poena flór 12 [MGtSz VI, 
227 Mm-i árszabás Szalay de Szigeth kezével]. 

2. nemtelen ember (nem nemes); oameni din rindul 
nenobüiar; Unadelige(r). 1583: mynd nemes embere-
keth es mynd keoz ember barmat az mellyet az eo tylal-
masokba talaltak behaytottak [HSzj tilalmas a l j . 1657: 
akkori időben én nem szégyenlettem, mint mostani né-
mely csak közember gyermekéből álló inasok is, mikor 
helyben voltunk, házseprés, tűzrakás . . . veszekedtem 
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egy Pap András nevű inastársomraa (szegény legény 
gyermeke volt, csakhogy atyja az fejedelmet uraságában 
szolgálta, s meghalván, árva fiát azért tartotta) 
[Kemön. 41. — aFinnyásságáért]. 1735/1826: midőn 
akár Possessornak, akár kőz-embernek valami derekas 
épületre valo szüksége történt, a' betsületes Szász Prae-
dicatorok, és Egyházfiak engedelméből szoktanak obti-
neálni belőlle4 [SzentkZs Lodormányi dézma 51. — dAz 
erdőből]. 1809: sem puska port, sem golyobist, vagy 
selétet . . . akár uraságnak, akár nemesnek még annál 
kevésbé kőz embernek vagy Parasztnak . . Con-
fiscatiobéli büntetés terhe alatt adni ne merészellyena 

[UszLt ComGub. 1697 gub. — aA kinevezett puskapor-
áruló]. 1842: Mi a' Tekintetes ki rendelt osztoztato 
Biztosság előtt innepélyesen jelentjük . . . mi készek va-
gyunk fel vejéndő Falusi akár nemes, akár kőz elfogulat-
lan emberek előtt, a' Felperesnek lehető osztályos nyil-
ját, nyilakat készítvén — ki adni [Felfalu MT; DE 2]. 

3. kb. közönséges halandó (ilyen-olyan ember); om 
obişnuit; gewöhnlicher Sterbliche(r) (derart Mensch). 
1657: mely dologhoz vadnak társok felesen, nem is köz-
emberek, és az fejedelmet tovább uralni nem akarják | 
nevettem azt . . . hogy nem tartatom én ez emberek előtt 
olyan közembernek, mint talán magam alítottam ma-
gam felöl [Kemön. 169-70]. 

4. választott közbíró, ek fogott bíró; arbitru ales; ge-
wählter Gemeinrichter. 1573: Zekeres Iacab azt vallia 
hogi Be Ieo puskarne oda azkor mykor chatorna fe-
leol keoz Embereket hittak volt oda Mond hogi Myt ha-
borgat keged hyzem ha my En iea(m) haromlik benne 
Meg fyzetem keg(ne)k [Kv; TJk UI/3.238]. 1576/1577: 
az Torozkayak ferenczy, Matthias, es János transigaltak 
volt Thorozkay Casparral, kyben Ez valló Attyays vgy 
mint keoz Ember Jelen volt az Transactionak az Lewe-
letis Ez valloual Jratta megy Az atthya [Torda/Kv; Thor. 
VI/4]. 1583: My Myko Jannos, És Jmrech deák . . . 
Aggywk thwttara myndeneknek hogy az Nemes Az-
zony allath thwnya Illyk Gallaczy Annazzon my ellot-
twnk vgj mvnth keóz Emberek, es zemelek elloth theon 
IIlen vallast [Oroszfája K; WLt. — aKöv. a részi.]. 1592: 
Mia vgj mint ez dologban keoz emberek, Adgiuk tuttara 
mindeneknek . . . az mi leuelunknek rendiben [Dés; DLt 
234. — aKöv. négy név fels.]. 1621: My Tatar Peter, es Ka-
ti Mihály Kwlseo Magíar vczay Capítanok Ez ide 
ala megh irtt dologban ugy mint Keoz bírák Ennek 
bizonsagara ereőssegere my felliul megh irtt keóz embe-
rek es szemeliek adgiuk ez my leuelunket peczietunkkel 
megh ereósituen [Kv; RDL I. 166]. 1652: Varffalua(n) 
lakó Palphi András Nemes szemeli (32) fatetur sic 

keősz birákok leuen Czipkes Jstua(n) Vagias János 
Fodor Antal, az leuel tsinálásbol mert eö is abban az do-
logban) keősz ember uolta [Asz; Borb. I. — aKöv. a vall.]. 
1653: ez szabad akaratból valo alkuvast ha valamellik 
fél fel haboritana, tehát az ide felljeb megh jrt haro(m) 
kòz emberetha külón külón diakon maradgia(n)ak [Bh; 
Told. la. — aBizonytalan olvasat, nyilván embernek h.]. 

Szk: fogott ~. 1563/1577: Mwa . . Aggyuk emleke-
zetre mindeneknek mynt fogoth keoz Emberek, hit-
tak wala Mynket az my attyankfyay Egh feleol Toíoz-
kay Mathias, es János Mas feleol Toldalagy András, 
és Mykola Esthwan . Coloswarat hogy, My eo keoz-
teok indultatott perben Egyenessegeot zerzenenk [Kv; 
Thor. VIII/2. — Köv. hét név fels.]. 

5. kb. hivatalos személy; persoană oficială; amtliche 
Person. 1610: eonneon maga ki haniatot tizet az Juhok-
ba az Zent Annaj Peter kertibe mondek hogi ne(m) igi 
vala az vegezes ferencz Vram hogi te magad haniasd ki 
az Juhokat mert ihon vagio(n) az keóz Ember, az kit 
hozza rendeltek az fogot Emberek had hanyta volna 
ez ki [UszT 4/6a]. 

6. 1712: Posgai Gergely Város Bírája, és Almási 
Marton, Sako Mihály Város Polgári, Brotár János Biro 
Polgára, töb Eskütt Polgár társaikkal eggyütt, jelen lé-
vén Városbéli betsülletes köz emberekis egy néhányan, 
adgjuk emlékezetire mindenek(ne)ka [Torockó; TLev. 
13/1. — aKöv. az ügy részi.]. 1758: Deliberatum. Mind a 
Birákok, mind peniglen az tizen nyolcz köz Emberek-
(ne)k Deliberatumait, nem külömb(en) az Oculatorok-
(na)kis Fassioit conscientiosě ventilálván, tettzet: Hogy 
az 18 Emberek által itilt két Bánya részt tartozzanok a 
virágos Bányabeli Czimborák . . . a Pántlikásbéliek-
(ne)k ki adni [uo.; i.h. 8/6]. 1761: Mely meg nevezett 
Punctumokan midőn az egész Kőz Emberekből álló 
Gyűlés minden ellen mondás nélkül meg állott vólna 
Jrtúk meg miis . Jrasunkat . . . Várasuk usualis Pe-
tsettyével Corroborálván (!) [uo.; i.h. 2/2]. 1800: a ' pa-
rantsolat szerént a' Biroság házhoz bé tartoztatunk tizen 
nyoltz kŏz Embereket béis eskettyuk a' Bírák mellé se-
gittségnek [uo.; i.h. 5]. 

Torockó bányavárosban a Thoroczkai család jobbágysorban bányász-
kodó lakosainak az ilt közölt kijcgyzésckből kitctszõcn úgy látszik. 
18 választott közlakosból álló bírói széke, amolyan eskûdtszékszerŭ intéz-
ménye döntött a település lakói között felmerült vitás ügyekben. 

Szk: ~ek széke. 1780/1804: A Torotzkai Bírák Foru-
márúi hová lehet a Causát apelálni. Valamint eddig is a' 
Bánya, Koho Verő dolgában a' Torotzkai Forumról 
másuvá apellalni nem volt szabad, hanem a' Birák elől 
18 kŏz ember székire, innen a' Mgōs Família eleibe, te-
hát ezutánis az illyen Causákat nem lesz szabad Var-
(me)gyere apellalni [uo.; i.h. 39-40] * bírált 1733: 
Mŭ . . Thoroczko Varosaban lakó szemelljek, ugjmint 
tizennjolcz emberekből állo kŏz bírált emberek vagyunk 
Biro kepi Vernes Ferencz, Város Polgara kepei Ekãrt 
Gergelj, es Vernes Jakab Biro Polgára kepi Tobis János, 
több mellettünk meg bírált kŏz emberek,, adgjuk tuttàra 
mindeneknek a | Teczett az Istenes tŏrvenjnek, mű ti-
zennjolcz emberekből allo bírált kŏz emberek ugj 
tudgjuk, hogj az ki külső, avagy belső örökségét akar 
valakitől kereszni . . . vagj jo levellel, vagj | o bizonjság' 
gal, es jo fegjverrel àlljan ele [uo.; Bosla. — Köv. az ügy 
részi.]. 

7. közkatona/vitéz; sóidat simplu; gemeiner Sóidat. 
1657: az fejedelem . . . mikor megindulék, sok szép 
szókkal inte, hogy csak igazgatnám és indítanám az gya* 
logságot az ostromra, de magam ne közelítenék, mert, 
úgymond, az ostromra menés nem nevezetes emberségé 
embert, hanem közembereket illetne csak [Kemön-
270]. 1763: Jáko Sámuelné exponállya: hogj egy Drago-
nos káplár más köz emberrel . . . meg verte, hurczolta, 
kergette, rugoldozta [Lisznyó Hsz; HSzjP]. 1766: Sisko; 
vics generális is inspiciál a limitanea militiára, kik 
közül nem régiben egy hadnagy, egy strázsamester, e g 
kaprai, 30 közember általment Oláhországra [RettE 
198]. 1815: az Hohenzollern Regement Reserva Escad-
ronjánál való ispotállybéli szolgálatra még alkalmatos' 
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nak találtatott patentalis Invalidus Kŏz ember Krizbay 
Márton, a' reserva Escadronhoz való be rukkolástól, elő 
hozott okainál fogva mentté tétessék [TVLt rtlen]. — L. 
még RettE 257, 266, 351. 

közép l. fit 1, vminek a középső része; mijloc; Mitte. 
A. föld- v. vízterületre von.; referitor la terenuri/ape; in 
bezúg auf Boden/Wasserfläche. 1587: Ith penigh zakaz-
ba zenayat . . . senky ne rakía De ha zinte ot raknaia 
Zenaiatis tehát Ahol Nyla Iut eztendeonkent Annak a ' 
keozepebe rakia [Kv; TanJk 1/1. 53]. 1588: Hatarban 
Egy hold, kinek az felseo reze, Kemenj Istuannee, az 
Keozepj Kemenj Lazlo rezyre walo [Gyerőmonostor K; 
KP] | az Farkas Janos fiay . az nagy keowet onath ky 
veottek az en Jrtasomnak zinte a keozepire vontattak 
eokeorrel [Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.]. 1590: 
Giorttjanos erdeien az Kolos Pal tanoroka kŏzepitŏl 
fogua fel az wuŏltõ Bircz vtaig az mosonj hatarigh [Job-
bágyfva MT]. 1600: en vgy fogam megh esmet Jakocz 
Andrást, az vdwar keòzepigh el' toliam [UszT 15/65 
Gieorgi András Zentegihazas olahfalwj zabad zekely 
vall.]. 1630: en is akarom vala oltalmazni eŏkett, de en-
gemet ugj uetnek az haz keözepére ugja(n) megh terülek 
[Mv; MvLt 290.199a]. 1733: a két Fa közöt a Rét közö-
Péb(en) egj fel ásott követis láttam [Hévíz NK; JHbT]. 
1736: a Falu kŏzepin végig folyó Patak [vasláb Cs; LLt 
Pasc. 161]. 1746: meg Szette azon főidőn termet tőrök 
búzáját a kőzőpin, a két végét ot hadta [Szentegyed 
SzD; WassLt Kőtőles lile (62) zs vall.]. 1777: vagyon az 
Udvar közöpin egy Csigány (!) Járó kutt Sendely fedél 
alatt [Medgyesfva MT; LLt 28/531]. 1784: a To kozepin 
levő kő Méták valaszszák el az Aranyi Határt, a Bánpa-
toki hátártol [F.nádasd H; JHb XXXI. 57. 7]. 

Hn. 1642 7/1722 k.: a Szálas kozŏpin le menő ut [Be-
jesztelke MT; GörgJk 81]. 1701: az Nagh Szighetnek az 
Kőzepeben (sz) [Nagyfalu Sz]. 1718/1801: A Rét kŏzŏ-
Pm lévő Rét [Pócsfva KK]. 1728: (A föld) lábján a kŏ-
zŏpre fel menőn (sz) [Ilyefva Hsz]. 1729: az falu közép-
ben [Aranyosrákos TA]. 1731: A pad nevü Forduloban: 
A Pad kőzepiben (sz) [Gelence Hsz]. 1738: A' Széna fű-
nek kŏzzepiben (k) [Toldalag MT]. 1744: A lók kőzepin 
£z) [Bordos U]. 1750: Nagy rét kőzőpíben [Csapó KK; 
°erz. 1.21/19]. 1754: a Rét kőzepin (k) [Kisesküllő K; 

73] | a' Halvány közepe [Dés]. 1758: A Gerepsén a 
b?éna fŭ közepében (k) [Egrespatak Sz] | Nagy rét köző-
sben [Csapó KK]. 1767: Csonka Kőzepin (e) [Póka 
MT]. 1776: Az anyag megett a közzepiben (sz) [Csávás 
KK]. 1781: A Mező közöpibe [Mákó K; KHn 235] | 
Parlagban a kőzéppben (sz) [Nagykede U]. 1794: Az Al-
só Fordulóban: a Tér kőzöpébe (sz) [Szászújfalu AF]. 
1798/1812: A Rét kőzepiben (k) [Buzaháza MT]. 1818: 
* To kŏzepibe (k) [Veresegyháza SzD]. 1835: A Lab 
£?ld Kőzőpe [Koronka MT; Told. 34]. 1845: Pojány 
közepén (k) [Retteg SzD; Mk]. 
ÍA vminek a közepe aránt/iránt/irányában. 1662: 
'A) kasamáta3 belső szegletitől fogva kezdtek vala egy 
J*agy sáncot a bástya délről való közepe irányában felvi-
tetni, azt lövőszerszámokkal akarván erősíteni [SKr 
ol3. — v áradi váré]. 1674: Ennek közepi iránt vágjon 
eSJ fel jaro aj tó [A.porumbák F; U F II, 606]. 1680: Az 
nap n y u g a t felöl való oldala felöl ezen rétnek mint egy az 
?^ ipe (!) áránt, Bunya Szereknek Iuon Szerák(na)k és 
^ r b á t Komsának három szántó füldek [A.porumbák 

F; ÁLt Urb. 50] * vminek a közepe tájáig. 1805: azan 
Erge mellett lévő kaszállo az innetsö végin az Ergének 
közepe tájjáig a1 meddig az Viz miatt lehetett kalszáltatt 
(!) [Dés; DLt az 1825. évi iratok közt] * vminek a 
közepe táján/tájatt/tájékán/tájt. 1749: ezen Kis Rados 
nevü hellybe a' közepe táján [Hévíz NK; JHbT]. 1757: 
meg mérvén ezen Nemes Lakó Joszágot A Közepe 
tájékánn altal . . . vagyon negyven-két öl egy Sing és egy 
arasz [Szentmihály Cs; Sándor conscr.]. 1761: Az Falu 
közepe tájatt vagyon egy más mellett két populosa Ses-
sio [Mezőcsán TA; Ks 15. LXXIX. 3]. 1845: Ezenn föld 
a közepe tajánn vizegenyes, szántatlan Rét [Mezőpago-
csa TA; TSb 37]. 1847: Nagy Szamos közepe tajt [Dés; 
DLt 299]. 

Sz. 1573: Zemlie siteo Istwan, Azt vallia hogy hallotta 
paisos Istwan Mongia volt az eo hazanal, Ez az fattias 
mynd az Egez varos Twgia ha az zamos keozepbe allana 
sem Mosna ely az róla, Mert Eleotte Iar fattia [Kv; TJk 
III/3. 106]. 

B. dologra, építményre, tárgyra von.; referitor la lu-
cruri/construcţii/obiecte; in bezúg auf eine Sache/einen 
Bau/einen Gegenstand. 1596: Egy paplan veres aranyas 
atlacz az keozepin, zeold tafota keôrewl bagazia az allya 

. . f 10 [Kv; RDL I. 65]. 1611: Ehj új beörteös palastra 
ualo kapocz kinek az alja es az tetej gyeongieos türkeses 
. . . az keozeopin Amatizt, nio(m) . . . p 29 . . . f 16 [Kv; 
i.h. 88]. 1627: Egy Jgen szép fwggeö, melinek az keozepi-
ben, Egy Rosa Gyémánt vagio(n) [Kv; i.h. 132]. 1645: 
(A határt) az kapunak az kŏzzepiteŏl jgienesen intezuen 
az fen megh irt Szeker szín mellet ualo oslopra [Bács K; 
BLt 4]. 1679: Úr Haza. Ajtaja . . vas sarkas hevederes 
partázatos az közepi rakott [Uzdisztpéter K; TL. Ba-
jomi János inv. 17]. 1714: Magjar Bodzoganj, a' gomb-
n(a)k felseö, Markolattjan(a)k penig alsó része meg ara-
njozott ezüst Bagjoggal s a közöpi hasonlo ezüst kari-
kakkal környül vett, és alabb való Türkész kövekkel ki 
rakott fl. Hung. 30 Alab való meg aranjozott ezüst-
bül Török Bodzogan az alsó és felső resze meg aranjo-
zott ezüst bagjokkal s a közöpe penig barsonnjal kör-
nyül vett fl. Hung. 8 [AH 6]. 1728: Egy fejeres csillagos 
varrót abrosz, szeles rettze a kőzepin [Lisznyó Hsz; 
SVJk]. 1793: egy kis szilva fa rakott asztal, juharfaval 
bandirozott, közepe török magyarofa [TL Conscr.]. 
1801: Sárának jutott . . . Edgy Arany Médáj a' kő-
zőpében Zöld smaragd [M.köblös SzD; RLt 0.2]. 1805: 
Egy viseltes Zöld bársony régi Magyar nyereg takaró, 
ezüstel varva, a' közepe ki-vágva [Mv; TGsz 52]. 1806: a 
kőfalon tanóltan3 hat 6. üveg Lusztereket s Stakatura 
kŏzŏpén egy be függő bagaziaval bé huzat nagy üveg 
Lusztert [Bodola Hsz; BLt. — aígy! tanáltam h.]. 1832: 
A Kőzőpin3 . meg vala Felséges urunk, boritatt papi-
rosra nyomva Erdelyországi Törvényes Petsetjevel erő-
sítve [DLev. 2. XIIA. 2. — aAz iratnak]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
dereka közepéig dereka közepe tájáig; pînă pe la mijlo-
cul brîului/taliei; bis zur Mitte der Kreuzgegend. 1823-
1830: A paraszt cseheknek s morváknak öltözetjek3 tér-
dik érő bőrnadrág s bőrkaput. A fejérnépeknek kur-
ta szoknyájok szárközépig ér. RekŰjek, melynek az ujja 
sok ráncczal s kemémy bérléssel egészen visszafordulva 
felfelé áll, a derekak közepéig, mintha muntli sákot hor-
danának a farakon feljül [FogE 175. — 31796 tájt] * há-
ta közepe mijlocul spatelui; Mitte des Rückens. 1736: 
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Az uraknak, első főrendeknek az pompára való menté-
jek hosszú volt, annak nagy hosszú szélyes galléra, hogy 
majd az háta közepit érte | Az keservesek mentől dur-
vább fekete posztóba öltöztenek Az asszonyok ken-
dervászonból burkot csináltanak az fejekre, azt megfe-
ketitették . . . azt az hátokon leeresztették, hogy az föl-
dön vonszolódott az farka, azt penig az háta közepin 
még egy helytt az közepin felakasztották [MetTr 350, 
405]. 1765: Áz én Atyámat az Gyekei Udvarhoz tar-
tózandó Csürkapu le esvén ugy ütötte volt hogy â bör â 
fejéről a hata középéig le nyuzodott volt [Gyeke K; Ks 
5.XI.10 Péter Horváth (81) jb vall.] * a sár közepén a sár 
kellős közepében; exact ín mijlocul noroiului; gerade in 
der Mitte/mitten im Kot/Schlamm. 1658: Az ló felől Ke-
gyelmed írjon, ha ugyan megvegyük, az vagy ne, mivel 
azt mondják, hogy az minap . . . az utczán a sár közepin 
feküdt le Somodi urammal [TML I, 237 Bornemisza 
Kata Teleki Mihályhoz] * szára közepe lábszár közepe; 
mijlocul gambei; Mitte des Unterbeins. 1789: (A kanca) 
a' szára közepin a nyűg okozott kis gőtsősségről esmére-
tes [Dés; DLt] * a talp/vki talpának (a szíve) közepe 
mijlocul tålpii; Mitte der Sohle. 1710 k.: Anno 1673. az 
én jobb lábamnak vagy talpamnak a szive közepi fájt 
majd esztendeig, jártam ugyan eleget rajta, de néha ne-
hezecskén [Bőn. 528]. 1778: Jo az igen bádgyatt és ál-
mosságba, hagymázba merült betegnek a' két szárok ik-
rájára . . Kovásszal és meg tört mustár maggal s' kevés 
etzettel tsinált keményetske tésztát kötni egy tallérnyi 
nagyságra, hogy verességet, vagy hojjagot szívjon, 
annyival inkább, ha afféle tésztával a* két talp közepétis 
bé kötik, hat óráig vagy továbis [MvÁLt Mátyus, 
ConsSan. gub. — L. Színi Karola kijegyzése] * a tûz kö-
zepében a tűz kellős közepében; exact ín mijlocul fo-
cului; mitten/im Feuer. 1584: Catalin Nilas Simonne 
vallia, hywa hozza ez Lakatosne, Es hat Az kertiben egy 
Anny Darab helien mint eg keozepszerew malomkerek 
twzet teot vala, Es az twz keozepiben fazék vala [Kv; 
TJk IV/1.263] * az utca közepében!közepén a. az utca 
kellős közepén, a nyílt utcán; chiar ín mijlocul străzii; 
mitten auf der Straße, auf offener Straße. 1568: Vaczy 
Peter Jo uuolt chak maganak ala az vcza közepin talal-
wan az gyermekre az ky syr uala [Kv; TJk III/1.143]. 
1631: Megh reggel vala az dologh hogj zerdülest hallek, 
fel ugra(m) az agjbol, s latam hogi egj rudal kemenien 
megh uere Baczki Kata Koczis Mihalynet ereössen az 
Ucza keőzepin [Mv; MvLt 290.231b]. 1692: Dobai Mi-
hály . Feleséget a* házból ki űzte s az utcza közöpibe 
hálatta [SzJk 263]. 1737: (Az alperes) az uttza közepin 
égy szegény idegen embert minden igaz és méltó ok kivűl 
meg támadván a földre le vert, a sarban tapodatt [Tor-
da; TJkT I. 140]. — b. az utca derekán/közepén; pe la 
mijlocul străzii; in der Mitte der Straße. 1819: Az Uttza 
kőzepibe lakó Czigányok iránt, kiket Arkosi a' Temp-
lomba járó közönséges Uttzába telepitett volt, Admo-
neáltattam Arkosit, hogy onnan Czigányait vigye a' 
maga Jószágára [M.régen MT; Pf] * az utca közepe tá-
ján 'ua.; idem\ 1730: két Thordai Aszszony ember az el 
veszett Grabaricsné Asz(szonyo)m gyémántos keresztét 
ä papista Templom előtt az uttza közepe táján meg talál-
ta [Torda; MvRKLev.]. 

3. vmely időszakasz közepe; mijlocul unei perioade; 
Mitte einer Zeitperiode. 1662: az Úristen . . . úgy mér-
téklené az időt, hogy mint szintén egy nyár közepében 

nem nagy sanyarúsággal szenvedhetné a vitézlő nép 
[SKr 188]. 1707: Ezen esztendőben october közepitõl 
fogva mind esett az eső, semmi tél nem volt, jeget nem 
rakhattak [Kv; KvE 251 VBGy]. 1769: Gróff Tóldalagi 
Pál Úr ő nsga Ménesse Tél közepétől fogva mind rűhõs 
volt [Told. 19/44]. 1787: Ez után a' Quantum administ-
ralasa(na)k minden Hónapban két Terminus fog obser-
valtatni, úgymint a ' Hónapnak közepin és végin [Toroc-
kó; TLev. 3/2.5a]. 1794: Juliusnak kőzepitől fogva az 
Udvarában bé járós nem vagyok [Udvarfva MT; Told. 
42/13]. 1860: a bérlés iránti egyezésünk . . . égy egész év-
re ötszáz vnforint volt minden le vonás nélkül felire az év 
elein felire közepin fizetendőleg [Gagy U; Pf Pálfi Mi-
hály lev.]. 

Szk: esztendő közepe tájékán. 1819: Ezen Sűrűnn valo 
iddogalását a Néhai Urnák az ez előtti Esztendőkben 
. . . nem tapasztaltam inkább a Tavallyi Esztendő 
közepe tájékán kezdette magát jobban jobban az italnak 
adni [Kv; Pk 2]. 

4. vmely cselekmény/esemény lefolyásának közepe; 
mijlocul acţiunii/evenimentelor; Mitte des Verlaufs ir-
gendeiner Handlung/irgendeines Ereignisses. 1606: 
ne(m) latta(m) hogj wteőtt uŏlna Pal myhalj h o z z a i o k 

s az esestis nem latta(m) kezdettitt sem lata(m) sem 
uegezettitt, hanem chjak az keózepitt [UszT 20/189 
Nagy Ferench Vagasi Veres Drabantt vall.]. 1679: azon 
leszek, végit sem várjam az gyűlésnek, hanem a közepe 
felé kiinduljak Kgltek köziben [TML VIII, 435 Teleki 
Mihály Ispán Ferenchez]. 

5. (nézőtéren) középhely; parte centrală; Mittelplatz 
(des Zuschauerraumes). 1778: A muzsikásokat is meg-
próbálták benne, miképpen esik a hang, s kihirdették a 
városon, hogy im aznap estve akiknek tetszik 20 krajcá-
rért a főhelyre, tizért a középre, hatért pedig a legfelsőre, 
amely alábbvaló szokott lenni, elmehetnek [RettE 384]. 

6. ~ szerint való közepes (nagyságú); (de mărime) 
mijlocie, mijlociu; mittelgroß. 1584: Az brassayak mi-
kor Soos halat hoznak Egy halnal teobet ne wéhessen se 
az nagiobikat, se az kiszebiket, hanem az keozep zerent 
walot vegien3 [Kv; PolgK 10. — aA vásárbíró vámként]-

O Sz. 1668: Lamberg . . . mondá, hogy ő csak nézi e 
világot, most mint futnak, fáradnak, s ő azoknak a dol-
goknak a közepiben ül . . . csak neveti ezeket a dolgokat 
[TML IV, 369 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

II. mn 1. középső; din mijloc; mittel-. 1761: Egy R ü ' 
bintos Nyakra való, minden Boglárban egy s a* közép 
Fityegőiben őt Rubint [Nsz; Ks 73/55]. XIX. sz. e. /;' 
Közép fenyő mestergerenda [Bogát TA/Kv; GyK kv-i 
építőmester malomszám.]. 

Hn. 1349: Kuzerberch [Árapatak Hsz; SzO I, 56]-
1453: kezep wcza [Kv; TT 1882. 744]. 1556: az közép 
mezőbe az kws vth melleth [Maksa Hsz]. 1558: Kewzep 
Wczay ferthal [Kv; Szám. l/III]. 1564: kozep vzaba 
[Kv; i.h. 1/X.53]. 1572: Keozeperdeo (e) [Káposztásszt-
miklós MT]. 1573: Keozep Kapu [Kv; TanJk V/3. 82a)-
1589 k.: Kezep Erdeo [Szu; UszT]. 1590: az Keòszep tí-
zes [Farcád U]. 1592: Keozep rezben. Keozep rézből 
[Fancsal U]. 1594: az keözep bircz [Esztény SzD; RLt O 
5]. 1605: az keozep rew [Várfva TA]. 1605/1687: Kőzep 
ájban (sz) [Bergenye MT; MMatr. 337]. 1606: Keôzep 
tízes [Homoródsztmárton U]. 1607: wj zekelj h a t a r b a n 
Közép laban [Újszékely U]. 1642: Az keözep meze° 
[Szentkatolna Hsz]. 1644: Az Keözep labban (sz) [Ara-
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nyosrákos TA; Borb.]. 1649: az Kuzep labban (sz) 
[Nagyölyves MT]. 1655: Kezep agyban (sz) [Tarcsafva 
U]. 1671: Kózep hatarban [Bikfva Hsz]. 1676: Kőzep 
kert (szö) [Borberek AF]. 1677: Kõzep Tizes [Vargyas 

1678: Az kőzep Porond orra(n) felliül egy Berek 
[Kocsárd TA; DobLev. 1/26]. 1681: Az Közép oldalon 
(sz) [Vajdasztiván MT]. 1693: Az kŏzep völgy tetőn (e) 
[Dombó KK] | az Közép málb(an) (szö) [Torda] | Közép 
vapáb(an) (sz) [Vécke U]. 1695: Az Közép Út mellett 
(sz) [Pálos NK]. XVIII. sz. eleje: Közép völgy nevü hely-
ben (sz) [Bánkfva Cs]. 1703: kőzep bercz oldalában (r) 
[Nagyfalu Sz]. 7722: Közép Eger farkáb(an). A' Közép 
ösvénnjél (sz) [Zágon Hsz]. 7727: közép Domb [Vajda-
sztiván MT]. 1738: A' Közép Vagásba (k) [Toldalag 
MT]. 1740: Az közép mäly alat (sz) [Csekelaka AF]. 
1745: á Kőzőp vőgyben (sz) [Vécke U]. 1749: à kőzep 
Máiban [Torda; DobLev. 1/236]. 1752: a közép láb-
b(an) [Esztény SzD; Told. 25]. 1754: A Közép Czitz he-
gyén (sző) [Dés]. 1772: a Falunak a Derekaban a Közép 
szerbe [Tusnád Cs]. 1775: a közép Mái nevezetű hegy-
e n (szö) [Csekelaka AF] | Közép Mál nevezetű Szŏllŏ 
hegyb(en) (szö) [Bágyon TA]. 1810: Kőzépnyilban (sz). 
a közép Szerbe (sessio) [Bibarcfva U]. — L. még BHn 45, 
115; KHn 9, 7l ; RSzF 138, 143. 

2. közepes/középszerű (nagyságú v. minőségű); mij-
lociu, (de mărime/calitate) mijlocie; mittel/mittelmäßig 
(Größe; Qualität). 1595: Ket eoreg fejer zeoniegh, 
eggyik keozep [Zsombor K; SL Sombori László reg.]. 
1629: a talak(na)k penigh harma eöregh volt, az teöbbi 
keozep es apró volt [Mv; MvLt 290.157a]. 

Szk: ~ arany. 1634: Páter Generális Vr(na)k eo 
Atyasaganak, maganak hagiok egy eoregh Araniat, há-
rom keozep araniat, es három darab gostyánt [WassLt 
73/l Cegei Vass János végr.] * ~ asztal. 1632: Alsó es 
belseö táár ház Uagion kétt hozzu aztal benne 
Három keozep aztal, labostul [Fog.; U F I, 147] * ~ 
cseber. 1651: Egj keoszep czjeber d 6 [Kv; RDL I. 28] * 
^ emberarasz. 1580: (A földet) Negy rezre oztottúk . . . 
kozep embor arazzaual egy singot [Pókafva AF; JHb 
XXVI/8] * ~ étású középkorú. 1755: mind ketten jó 
szál közép aetasu emberek [Bun H; BK ad nr. 1126] * 
^ fatál. 1611: egi keozep fa tal, haro(m) fa taljner [Kv; 
*DL I. 90] * ~ fazék. 1594: Az Várbeli hazakban ualo 
muentarium Az Konihan Vágjon . . . Keőzep es 
appro vas fazék vágjon No. 12 | vágjon Eoregh Mázos 
fazék No. 1. vagion keőzep mázos fazék No 10 [Somlyó 
Sz; UC 78.7/22. 30, 33-4] * ~ fúró. 1693: Jankónak 
• • • Egy öreg es kisseb jo ontalak. Egy kŏzep fura [Ne; 
DobLev. 1/38.9] * ~ gyöngy. 1651: Negiedik Partan 
vagion Tizenket Arani boglár Struczi Tol modgiara czi-
nalt kiben Egi Egi Rubint vagion az boglarokban, kőzep 
giongiból czinalt [WassLt 72/2 Vaas Judit kel.]. 1686: 
Egy tiszta gjöngjel fűzött gallér öreg apró kózep gjőn-
Qokkel rakva [BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina 
kel ] * ~ gyöngyszem. 1595: Keozep Geongy Zemek 
Nro 140 [Zsombor K; SL Sombori László reg.] * ~ 
hosszú. 1698: edgy közép hoszszu asztalka [Kóród KK; 
LLt Fasc. 72] * ~ istráng. 1688: Egy loter Apró Jst-
rángtol, kib(en) N o 1000 szál f - / /50 Száz Eöreg Jstragtol 
g 7/37 1 /2 Száz Kőzep Jstranol f -//l 5 [BfR Vect.] * 
^ jancsárpatyolat. 1630: Bolgár Janos. Hozot Teöreok 
^szagból . . . 4 végh keozep Jantsár pattiolatot [Kv; 
Szám. 18b/IV. 33-4] * ~ láda. 1628: Egy kŏzep szaros 

ladaban . . . valami leuelek es poszto szely [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44.2-3] * ~ ló középtermetű ló. 
1619: ez az herélt ló csodálatos széç morha, közép ló s 
igen jó magaviselő s jó járó ló [BTN 253], 1657: paripá-
ját is esmértem az fejedelemnél, egy gesztenyeszőrű fakó, 
közép lónál kisebb valamivel, nem is apró . . . szép testű 
vala [Kemön. 34] * ~ marokvas. 1599: Hoztam 
Razman Istuannetol 110 keozep Marok Vassat . . f 6 d 
15 Vrbeoger Bálinttól hoztam el . Apró Marok 
Vassat f 3 d 15 Vrbeoger Bálinttól hoztam el . 
Apró marok Vassat f 3 d 64 [Kv; Szám. 8/XI. 16] * 
~ ón tál. 1608: Oon szerszámból Peternek iwtotak. 
Niolcz Eoregh Oon talak . . . Három keozep Oon talak 

Hat Appro talak [Kv; RDL I. 83]. 1611: Egi eoreog 
on tal. Egi keozep on tal roz, es regi kis on tal roz [Kv; 
i.h. 90] * ~ oszlop. 1846: fa hidhoz . . 11 híd padlók 
az oszlopok irányába, mellyekre a karfa közép és kisebb 
oszlopai tevődnek [Dés; DLt 858/1847] * ~ paplan. 
1591: Aranias keòzep paplan 1. [Kv; AggmLt A. 53] * 
~ pohár. 1560: Az ket . Leannak . . az annyok ha-
gyoth Egy serlegh Keozep poharth [JHb QQ Temes-
wary Janos reg.] * ~ rubint. 1692: Egy jo féle gyöngy 
toll, öregh és közép rend gyöngyökből való, egy szép 
közép rubintall [Bilak BN; JHbK L. 36] * ~ sárgaréz-
medence. 1658: Rez szerzam. Egy Eoregh sarga rez mos-
do medencze teort szélű Mas keőzep Sarga rez medencze 
[Kv; KJ] * ~ serlegpohár. 1560: Harmadyk labas ser-
leg pohár Syma keoz. Negyedyk Keozep serleg pohár 
Syma keóz [JHb QQ Temeswary Janos reg.] * ~ sző-
nyeg. 1628: Aztalra ualo feier kózep szŏniegh Nro 4. 
Egy óróg aztalra ualo eorogh Ueres szóniegh [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 2-3] * ~ tál. 1551: Dienessy 
Katha ázzon rezere . . . az on myben Jwtot ozlas zerent 
eg ewreg on tal, eg kozep tal, eg kis thai [Mezőszengyei 
TA; BfR 304/108. — L. MNy LVIII, 492]. 1588: Három 
egy araniu visselt Oregh talak. Ket Keozep tal visseltek. 
Hat Apró talak hitwanok [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 24]. 
1611: Egj sima regj io Eöregh tal. Mas kwsswb keözeöp 
tal regj roz [Kv; R D L I. 98]. 1622: Egj eörög Angliaj io 
tal Ket keőzep tal iok [Kv; i.h. 119] * ~ tálacska. 1629: 
Egy Kis Keozep talaczika [Kv; i.h. 146] * ~ tekenõ. 
1651: Három keŏszep tekenŏk f — d 30 [Kv; i.h. 28] * 
~ (torockai) vas. 1589: Chinaltattam az Kapura 2 Sar-
kat pantostol, veottem 3 keozep vassat p(ro) f - 4 .42 . . . 
Hozattam 16 Apró vassat az haazhoz [Kv; Szám. 4/XII. 
15-6]. 1595: Vöttem . . . 1 sing közép Toroszkai vassat 
. . . d. 24.1 sing Czetnekj vassat az Beko rúdnak . d. 8 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 117 iQ. Heltai Gáspár sp kezével]. 

3. átlagos, közepes; mediu, mijlociu; durchschnitt-
lich, mittler. Szk: ~ elkelės. 1797: El szokott ezenn 
. . . kortsomán kelni kerek eszt(end)őn által Bor, Közép 
el kelésit véve, Három, harmintz, harmintz vedres Hor-
doval, el adodhatik kupája 10. xrokon [Szentgot-
hárd SzD; WassLt Conscr. 366] * ~ idő átlagos/köze-
peš időjárás. 1797: a ' Pálinkának közép árrát, és annak 
közép időben közép el kelésit fel-véve . . lészen a' nye-
reség 5 Hfr. 76 Dr. [Vízszilvás SzD; i.h. 79] * ~ kalku-
lus átlagos/közepes számítás. 1797: Pálinkais elkél ke-
rek esztendőn által mintegy 6. veder, ezt is a ' közép Cál-
culuson értve [uo.; i.h.]. 1815: Elég jó fekvésű Szõl-
lŏ. Meg Terem, hat Esztendei közép cálculus szerént 12 
~ tizenkét veder Bort [Bálványosváralja SzD; Ks 77/19 
Conscr. 1095] * ~ makktermés. 1761: Allodialis Erdők 
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vagynake Tűzi vagy Mak termő fák teremnek, s kö-
zép maktermés idején hány Sertés hízhatnék meg azon 
Erdőkben? [JHb LXVIII/2.9 vk] * ~ szénatermő köze-
pes/átlag-szénatermő. 1797: égy szekér szénának eszten-
dő középben, Közép széna termő időben mi az árra? 
[Dob.; WassLt Conscr. 13] * (a folyó) ~ árjában va-
gyon a folyónak közepes a vízállása. 1770: a Kŭkŭllŏ 
sem igen nagy sem igen Kitsin nem volt, hanem közép 
arjában volt | az Oculatio alkalmatosságával a viz közép 
arjában volt [Ádámos KK; JHb LXVII. 119, 130]. 

4. középtermetű; de statură mijlocie; mittelgroß, von 
mittlerer Größe. 1823-1830: Ez az esperes . . feleséges-
tül együtt ügyes termetű, nemigen magos, közép, de ha-
sos emberek voltak [FogE 273]. 

5. szn előtt nemzedékviszonyító jelzőként; înaintea 
numelor, ca atribut pentru exprimare raporturilor între 
diferite generaţii; vor Personennamen als relatives Attri-
but: közép-nemzedékbeli; din generaţia mijlocie; von/ 
aus der Mittelgeneration. 1653: 1645 esztendőben volt 
városunk4 bíraja Nagy alias közepibb Szabó Péter [ETA 
I, 150 Nsz. — aMv]. 1806: Közép Pál Miklós [F.rákos 
U; Falujk 10 Sebe János pap-not. kezével]. — Vö. a kö-
zépső l. 6. jel-sel. 

O Szk: ~ grádus középső (rang)fokozat; grad mijlo-
ciu/mediu; mittlere (Rang)Stufe. 1826: Ha a' kalandos-
apaságot viseltnek vagy viselőnek becsületes jó hirü ne-
vű fia a Kalandos társaságban bevétetni kéredzik, őtet a 
társaság maga közé bevenni, és az ifjak között a* közép 
grádusba helyheztetni köteleztetik [Kv; EM XI, 377 A 
külközéputcai Kalandos-társaságért. XXXI] * ~ em-
ber átlagember; om mediocru/de rînd; Durchschnitts-
mensch. 1676: közönségesen beszélették, hogy ha hadi 
insurrectio leszen, aligha az statusok meg nem kérdezik, 
miért kell hadakozni? ki miatt nem lehet békeség? 
etc. etc. De ezt is én nem in privato, nem is nagy embe-
rektől, hanem közép emberektől imitt-amott hallottam 
[TML VII, 209 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

középár átlagár; preţ mediu; Durchschnittspreis. 
1797: az illyen Bornak meg-lehet vásárolni . . . közép 
áron vedrit 84 Kitsin pénzékvel [Cege SzD; WassLt 
Conscr. 561] | a' Pálinkának közép árrát . . fel-véve lé-
szen a' nyereség 5 Hfr. 76 Dr. [Vízszilvás SzD; i.h. 366]. 

közép-áradás közepes vízállás; nivel mediu a apelor; 
mittlerer Wasserstand. 1714: az . . . Maros Vásárhelyi 
Ujj Malomnak Gáttya . . . közép áradásnak idejen is a 
maros vizét ki njomja, az Vámos hid körül valo kőzőnse-
ges híres neves Ország uttyát . . . vízzel meg tölti [Mv; 
Berz. 13.11/33]. 1743: miolta a' Sővenjfalvi Malom épült 
az Ádámosi Malom többire mind veszteg hever, mivel 
annak gáttja a' vizet fel njomván mikor kitsid a' viz ak-
kor sem foroghat . . ennek előtte a' viz közép áradása 
létében is mind a' három kerék ugj forgat a' mint kellet 
és jo haszon vévŏ Malom volt [Ádámos KK; JHbK 
XXVIII/9]. 

Szk: ~ában vagyon. 1743: nem hogj mikor közép 
áradásában volt a' Kŭkõllŏ sőt majd tele lévén is min-
denkor jol forgot és jo haszon vévŏ Malom volt [Dombó 
KK; JHbK XXVIII/9]. 1770: az Oculatiokor közép ára-
dásában vala a Küküllŏ [Királyfva KK; JHb LXVII. 
107]. 

középaránt, középiránt 1. középen; ín mijloc; in der 
Mitte. 1576: Wagion egy Rwhanak walo fattyol Ara-
nyos feyres kezep Aranth megh zakath [Szamosfva K; 
JHbK XVIII/7.6]. 1662: középaránt a két kőfalok közt 
jó sűrűen által lévén gerendázva, az időnek folyási sze-
rint . ki szokott vala nyittatni8 | a szív ott benn va-
gyon szintén közép aránt a testben [SKr 260, 688. — A 
morvaországi Lichtenstein kastélybeli virágház fedele]. 
1697: az Alsó Temető Málb(an) levő szőlő széle, és te-
mető kert között közép iránt Vágjon egj Verem mely 
con. Buza Cub 40 [Alvinc AF; Mk Alvinczi Péter inv. 
12]. 1710 k.: minthogy a lélek a nincsen vagy semmi és az 
érzékenység alá jövő testek között mintegy középaránt 
gondoltatik lenni és vagyon is, de nem láttathatik, ta-
pasztaltathatik: hajlandóbb a testi ember arra, hogy 
vagy nincsennek, vagy igen vékony testecskének, párá-
nak, lángnak, vagy minek higgye lenni [Bön. 439]. 1726: 
A' Közép Lombi Szŏlŏ karója és fája tsak közép 
aránt va(gyo)n azomban a' miveléseis sŏtt csutkosis a* 
töve [Kv; KvRLt VII.20a]. 

2. ~ való a. közepes magasságú; de statură mijlocie; 
von mittlerer Größe. 1710 k.: Termetem sem hosszú, 
sem kurta, hanem tisztességes középaránt való volt 
[BÖn. 491]. — b. közepesen felkészült; cu pregătire me-
die; mittelmäßig vorbereitet. 1710 k.: írás, olvasás és az 
egy antichristiana latina linguának tanulásában telik el 
tíz, tizenkét esztendő, mégis van-é egész Erdélyben is ne-
mes ember jó, csak középaránt való latinus is? [BÖn. 
537]. 

középben középen, középütt; ín mijloc; in der Mitte. 
1631: mo(n)dotta Beörueine, hogy az eő kertekben egy 
akazto fat kellene czinalni, es egy felőli az Apjatt, mas fe-
lőli az Anniat, es keözebben (!) az eőczet kellene akasz-
tani [Mv; MvLt 290. 46b]. 1637: Onnat ismét az specifi-
calt nagy pinczebe kj jeöuen, vagyon bal kez feleölis egy 
nagy hozzu azok, s keözeppbenis uagyon egy keöteses 
hozzu duplas aszok [UF I, 401]. 1657: minthogy egy 
árok, vizes, sáros, vala köztünk, hagyék az árkon innen 
néhány seregeket dandárnak, általbocsáték pedig bal 
szárnyából valahány hajdú seregeket, jobb szárnyán tö-
rök es moldvai seregeket . . . középben székely és fizetett 
hadbéliekben [Kemön. 203]. 1684: Az Reked oldalan a% 
Szekiekkel közös To felet ualo föld kŏzepben ket Si-
nor harmincz kettőd fel öl, fen az berczen három sinor, s, 
23 óll [Gyulatelke K; SLt AM. 24]. 1823-1830: az ember 
mindenkor jobb felől megyen, hogy a jövőkkel szembe 
ne találkozzék, mert teménytelen nép folyja az hidat és 
ezen gyalogösvények kétfelől széltől vágynák, a szekér-
utak középbe ugyan két szakaszban, egyiken mennek, 
másikon jönnek a szekerek [FogE 186]. 

középéletű középkorú; de vîrstă mijlocie, între douá 
vîrste; mittelalt(e)rig, mittleren Alters. 1745: égy kicsiny 
termetű közép életű Sztánka nevű oláhné [Széplak KK-Î 
SLt 35.AA.28]. 

középértékű közepesen tehetős; cu stare materialâ 
mijlocie, mittelmäßig vermögend/wohlhabend. 1654: 
plajassokot ha mikor allatni, avagy valami méltó 
okbul változtatni kelletik, capitanyunk eö kglme se nem 
valogatva az marhassab jobágyokból, nemis tellyesség-
gel oly residentiátlan, és értéketlenekbeol . . . állasson, 
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hanem kőzep érteküekbeol praefectusunkal, avagy ud-
varbirankalis communicálván [UF II, 92 Loránífî Su-
sanna ut.]. 

közepes I. mn 1. mijlociu, (de staturä/vîrstă) mijlocie; 
mittel(groß). 1843: Varga Katalin Személyire, ter-
medre és korára nézve közepes, barnaszeg, himlőhelyes 
[VKp 104]. 

Szk: ~ állatú közepes alkatú. 1801: egy közepes álla-
tu világos pej Lo [DLt nyomt. kl] * ~ rendű közép-
nagyságú. 1756: Éléstartó Boltban . . . Tanáltatik actu 
feles közepes rendű főző fazék, porgoló, és fedők [Déva; 
Ks 92.1.32] * ~ sorsú ? közepesen tehetős. 1845: Török 
János . . . Közepes sorsú [Nagykapus K; RAk 50] * ~ 
termetű középtermetű. 1811: Maga Bakos András, Jo 
kŏzzepes termetű nem kövér, inkáb suhantz, nyalka ka-
tzéros lépésű [DLt 339 nyomt. kl]. 

2. középszerű/közepes minőségű; de calitate mijlo-
cie; von mittelmäßiger Qualität. 1717: buza volt 76 ka-
longyacseplô reszen kivűl rostálatlan löt az Urnák be-
lölle 120 véka. Közepes 11 véka meg rostáivan az eleit 
löt 110 veka. rosta alj löt 6 véka . . . a közepés 11 veká-
hol rostalva lòt 10 veka. rosta alja 5 kupa | Adtam . . A 
fo beresnek Magda joannak 4 vékát középes búzát [Bú-
zásbocsárd AF; IB. Sigmond Janos kezével]. 1819: a 
Tőrök Buzakis csak közepesek — Széna sem lészen ele-
gendő [Ádámos KK; Pk 3]. 1844: a' Szöllŏ szépen mutat 
erdegel, de mégis nem nagyon biztat, jo Szürettel bor kö-
zepes lenne [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Hor-
váth Ferenchez]. 

3. középszerű állapotban levő; ín stare potrivită; in 
mittelmäßigem Zustand befindlich. 1846: A felső liszte-
lo tengelye tiszta uj viz kerekével együtt . . . Mi a tengely 
végin levő karikákot illeti a belső végin dufla, a külső vé-
gin gyenge, de élhető, a csapokra nézve hengergőjea kö-
zepes mind küjel, mind belől [HSzj lisztelõ al. — A ma-
lomkeréknek]. 

,4. átlagos; mediu; durchschnittlich. 1810: béjő kö-
zépszerű Esztendőben Gabonából 40 Kalongya Dézma 

• ebből közepes Eresztés idejénn lészén 70 véka [Do-
hoka; Ks 76 Conscr. 193]. 

5. 1809: Ezen terhes ítéletet az Nemes Udvarhely 
Széki Tekintetes Derék Szék Appellatio Uttyan annyi-
ban meg könnyebbítette ugyan, a mennyiben a Szoros-
sab fogházak hellyett, az közepes fogházat rendelte és a 
lū esztendőt három esztendőre le hozta [UszLt Com-
Qub. 1668-9]. 

II. ſn 1. a főemberek ~e a főurak közepesen tehetőse; 
jnoşieri cu stare mijlocie; mittelmäßig Wohlhabender 
der Großen/Hochadligen. 1736: Kivált az közepesse az 
l o embereknek mikor útra mentenek télben, az lovak 
Pokróczát . lekötő szíjúval a ló hátára kötöttek, s úgy 
l°gták be az lovakat s úgy mentenek [MetTr 367]. 

a búza ~e kb. a búza közepesen tisztítottja; grîu 
curăţat acceptabil; das mittelmäßig Gereinigte der Wei-
fenkörner. 1663: Harjnnaj Ferencz Ur(am)nak juta . . . 
k e t kis szekerre való buza tiszta hat veka, utolljos 
| a g j keozepesse mas fel veka [Erdőcsinád MT; Told. 

3. a sertésnek ~e kb. a disznó közepesen hízottja, a 
msznó középkövére/kövérese; porc potrivit îngrăşat; 
d a s Mittlere des Mastschweines. 1775: Zalánfalva fo-
gadván meg a makkra sertéspásztoroknak providus 

Bormezei Pált Felelvén a pásztorok arról, hogy a 
sertések közepesse két ujja szalonnát hoz le a makkról 
[Zalán Hsz; RSzF 188. — aÉrtsd: két ujjnyi]. 

közepett I. nu vminek a közepén; la mijloc, ín mijlocul 
unui lucru; mitten. 1573: Fazakas Georgy Azt vallia 
hogy . . Latta hogi Nyreo András hazafele az vcha kě-
zepet zinte a foliamba Megen volt [Kv; TJk III/3.79]. 
1598: Az Tamas Janos kertitol fogua az róka mezŏnel 
ment ala az nagy nyr kezepet az kert, az uoltt az lo kert, 
es az Lazar Imree [Pálfva Cs; BálLt 81]. 1604: nagi Zö-
retet hallek, odafwtamodam, hat sipos Jánost Töke mi-
haly az földre wtötte, az orzag wtan az wt közepöt [UszT 
18/129]. 1629: hogy haza mentünk az haz keozepet talal-
tuk el terülue3 [Kv; TJk VII/3. 118. — aA szolgálót]. 
1635: latam azt hogy Jaraine az ház közepet al [Mv; 
MvLt 291. 51a]. 1639: be ment az hazban Szeócz Daniel-
ne, s monda hogy az fevaliok ki az haz keözepett s ki 
masut heuert [Mv; MvLt 291.183b]. 1643/1687 k.: 
Vagyon . . . égy széna rét, ă rét közepett [Sóvárad MT; 
MMatr. 207]. 

II. hsz középen; (pe) la mijloc; in der Mitte, mitten. 
1635: az en buzamat mind egez uegigh az bórőzdaja(n) 
el arattuk hol killyeb hol belljeb hellyel, hellyel kózepetis 
keue kötelet uettenek [Mv; MvLt 291.46b]. 1799: az mu-
tató ujja közepett el van vágva [DLt nyomt. kl]. 

O Szk: vminek a ~ tája vminek a közepe tája; mijlo-
cul unui lucru; die mittlere Gegend einer Sache. 
1746/1831: a ' Lŭget Erdejének a* közepett tájára . . . há-
nyatánk égy kis Halmot [Szentdemeter U; Told. 38]. 

közepette I. hsz 1. középen, középütt; (pe) la mijloc, ín 
mijloc; in der Mitte. 1756: A Palotának közepe tá-
ján vágjon egj Vak ablak, mellyet közepette rekeszt el egj 
darab fenyő Deszkából állo Poczok | Áz 3dik Ablak 
ennek mellette vágjon egj kis vak Ablak Deszkával köze-
pette keresztül rekesztve | (A szoba) Felső része jo Bolt 
hajtás alatt lévén közepette vagyon egj Párkanyozott 
Circulus, melyben vagion kettős sziv formálag csinált vi-
rág [Branyicska H; JHb LXX/2. 16, 20-1]. 1757: Rakat-
tatott az Istálo Rakofábol, Szegletes Gerezdekben ro-
tatván, Közepette Sasok kőzött [Nagyernye MT; LLt 
Fasc. 129]. 1767: Vagyon . . Büdös Tó nevezetű . 
alol felyül Nádas és Hináros közepette tiszta még halász-
ható Tó [Mezőbodon TA; Torma]. 1786: vagyon egy 
cseléd ház, közepette egy sütő, abban lévő Kemenczével 
[Mezősámsond MT; Berz. 15. XX/18]. 

2. vkik között; ín mijlocul unor oameni; zwischen/ 
unter einigen Personen. 1663: ím, kegyelmes Asszo-
nyom hitlevelet küldöttünk; én az enyémet includál-
tam ezen Nagyságodnak, írott méltatlan levelemben, 
kénszerítvén Nagyságodat az Istenre, lelkére, szóljon 
urunknak ő nagyságának, ne mutassa olyaknak, kik ve-
szedelmet ne hozzanak reánk, kiváltképpen énnekem 
vesznem kell, közüpette lakván [TML II, 473 Teleki Mi-
hály Bornemisza Anna fejedelemasszonyhoz]. 

U. nu 1. vminek a közepén; ín mijlocul unui lucru; 
mitten. 1578: (Az) út be megyen az árnéknak közepette 
a Harokally pataka mellé [Dálnok Hsz; EHA]. 1692: 
Ezen udvarházak . az megh-irt udvarnak közepette 
vannak [Mezőbodon TA; BK Inv. 7]. 1756: Áll a Palota 
. . . az egész épületnek mint egy közepette [Branyicska 
H; JHb LXX/2.16] | Ezen kertnek közepette vagyon 
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más ugró kút [Ks 92. I. 32 dévai kúrialeír.]. 1757: Ezen 
Kamarának közepette az Ajtaján belől igyenessen vá-
gjon . . jo Buza verem [Nagyernye MT; LLt Fasc. 129]. 
1777/1780: A Csűrös kertnek közepette vagyon egy . . . 
Csűr Sendely fedél alatt [Alparét SzD; JHbK LII/3.91]. 
— L. még UF II, 744. 

Szk: vmi(nek) ~ táján/tájékán. 1756: (A szoba) Nap 
Nyugut felöl valo oldalának közepette táján Nyílik más 
ajtó [Branyicska H; JHb LXX/2.22]. 1761: avatag és 
rosz Sövény kertek kŏzŏt vagyon egy majorkodtató 
Csüros helly . . . mellynek is közepette táján szalma fe-
dél alat ágasokon áll egy . . . mezőségi formájú Csűr 
[F.gezés NK; JHbK LXVIII/1. 396]. 1777: láttunk itt 
Eszag (!) felől valo oldalában ezen hegynek az akkori 
nagy Erdőnek kőzepőtte tájékán valami munkátskát, 
mellyet mondottak hogy az Exponens nagy Apja vit vol-
na véghez [Dupapiátra H; GyK. Kretson Szimion (56) 
jb vall.]. 1834: a Falu kŏzepete táján a Verőfényes részen 
[Kovácsi K; BHn 133]. 

2. vminek közötte; între . . . , ín mijlocul lor; in der 
Mitte einer Sache. 1756: Nyilik egy Ajtó a Pincze Torká-
ban melyis jo Bojthajtás alat lévén alsó része menedékes-
sen szolgál a Pinczében; melynek közepette két faragott 
Cserefa Gerendákban bé róva, vágjon a Pinczének Ajta-
jáig 14 Léptsŏ, vagjis Grádits [Branyicska H; JHb 
LXX/2.14]. 

3. vmely esemény/történés idején; ín timpul eveni-
mentelor; in der Zeit irgendeines Ereignisses/Gesche-
hens. 1761: Te pedig oh szent Mindenható és a Te búsu-
lásodnak közepette is irgalmasságoddal megemlékező 
Úr Isten . . ne törölj ki minket*a mi bűneinkért [Nyír 
200 Bánffi Farkas álma]. 1798/1799: (A) Recognitiot, 
nem simplex, és extrajudicalis Recognitiónak, hanem 
. . a1 kérdésnek leg derekasabb dolgában lett Recogni-
tionak kel mondani, és éppen olyannak a* midőn az 
egyik Peres Fél, a Pernek közepette, a' más Peres Félnek 
az ő keresetit meg-isméri, melly a* Törvények szerént is 
állandó, és soha nem-is revocabilis [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 323]. 

középfalvi a Középfalva (SzD) tn -i képzős szárm.; de-
rivatul formát cu sufîxul -/ al toponimului Középfalva/ 
Chiuza; mit dem Ableitungssuffix -z gebildete Form des 
ON Középfalva. I. mn Középfalvához tartozó; care 
aparţine de Középfalva; zu Középfalva gehörig. 1762: a 
Nagy Szamos . . ezen hellyet a midőn el szakasztotta 
követtsel porondal és minden ágokkal megrakta . . . sőt 
Azon darab szakasztáshoz Esztendőnként ugyan az Kö-
zép falvi határból apprankint Lotsogatván az meg irt 
kovetsessége iszapossága és gaz miatt nem colaihatván 
az Kŏzépfalviak, ugy kezdették fel fogni az Magosmar-
tiak [BSz; SLt XXIV.6 vk]. 

II. ſn Középfalva lakosa; locuitor din Középfalva; 
Einwohner von Középfalva. 1762: ezen szegelet . . . af-
fele követses és berkes hely volt tsak imitt amott kezdet-
ték volt tisztogatni de arra már most jol nem emlékezem 
hogy ha az középfalviak kezdették volt é irtogatni vagy 
a Magosmartiak [Virágosberek SzD; i.h.]. 

középféle középszerű, közepes minőségű; de calitate 
mijlocie; mittelmäßig. 1620: Egy vegh paraszt fele Ian-
czar patiolattal f -/12 . . . Egy uegh eőregh fele fú lan-
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czar Aranias patiolattul f -/25. Egi vegh keözep fele pa-
tiolattul giapottul f -/16. Egy uegh negies patiolattul f-/3 
[Kv; KvLt 11/69 VectTr 10]. 

középfosztán kelmefajta; un fel de stofå; Art Stoffvon 
mittelmäßiger Qualität. 7620: Egy Vegh keöz Czemelet-
től f -/50 Egy vegh Dupla Foztantul f -/25. Egy vegh 
keözep Fosztantul f -/15 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 8]. 

közép-gerendázat ? mestergerenda; grindă principală; 
meştergrindă; Hauptbalken. 1662: (A cajtház) sen-
dellyel való héjjazata . . . mindvégig mind a két torony 
között leverettetett volna . . . míg az öreg közép-geren-
dázatok az bástyákon való épületek szükségeire lesze-
detni nem kezdetnének [SKr 601]. 

középhely vminek középső része/dereka; partea din 
mijloc; Mittelstelle. 1662: a fejedelem az urakkal, udva-
rával s az udvari sereggel . . . a középhelyt tartván, s a 
jobbszárnyában a székelység a dandár mellett s azok 
előtt a fizetett hadaknak egy része, a balszárnyában . . > 
a vármegyék nagy szépen mendegélnek vala 
[SKr 267]. 

középhossz átlaghosszúság; lungime medie; Durch-
schnittslänge. 1814: az Exp(o)n(en)seket illőtő egész bel-
ső Fel méretvén alkalmatlan állásáért két Figurákra sza-
kasztatott: az lső Fig. Déli vég 9 Dől Északi vége 14 4/6 
Közép Hossza 29 [Benedekfva Sz; BetLt 3]. 

középidejű 1. középkorú (ember); (om) de vîrstă mij-
locie, între două vîrste; mittelalt(e)rig (Mensch). 1802: 
Aranka nevű Felesége közép idejű fejérzeg [DLt nyomt. 
ki]. 1843: Varga Katalint esmérem . . . Személyére nézve 
középidejű és -termetű, barna-piros ábrázatú [VKp 73-
4]-

2. közepes korú (állat); (animal) de vîrstă mijlocie; 
(Tier) mittleren Alters. 1843: A Rúdba lévő Miska és 
Szőke nevű közép idejű jo húsba jo erőbe levő ép ökrök 
[Dés; DLt 622]. 

középiránt 1. középaránt 

középjóságú 1. közepes/középszerű minőségű; de cali-
tate mijlocie, mediocru; mittelmäßig. 1757: egy Közép 
réndű josagu Zább föld . . . mellyen most Erdő vagyon 
[Csobotfva Cs; EHA], 1768: Ezen föld közép jóságú ak-
kor a* mikor a' Viz fel nem vészi [Ikland MT; Berz-
2.40/62]. 

2. közepes/középszerű állapotban levő; de stare po-
trivită/acceptabilă; in mittelmäßigem Zustand befind-
lich. 1781: (A) curiának alájáró kapuja . . . galambúgra 
építtetett . . . gyalogajtójával, zsendelyfedél alatt közép-
jóságú kapu [Szucság K; ETF 108.13 néhai Endes Péter-
né Kornis Klára összeírása]. 1836: Vagyon egy galam-
bucos kapu három középjóságú kapufeleivel és deszka-
kapujával [Borsa K; i.h.]. 

középkorú de vîrstă mijlocie; mittelalt(e)rig. 1843: 
Varga Katalint esmérem . . . középkorú és -termetű, 
barna-piros s egy kevéssé himlőhelyes ábrázatú f e j é r n é p 
[VKp 72]. — L. még VKp 83. 
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középmester középkorú/rendü céhbeli mester; breslaş 
de vîrstă mijlocie; Zunftmeiter mittleren Alters. 
1655/1754 k.: Eőreg Mester emberek observáltassanak 
rend szerint haton, Ifjú fen-szolgálo Mesterek négyen, 
ebeken kivül akármennyin légyenek mind le ülyenek és 
Közép Mestereknek hivattassanak. Mikor pedig az öreg 
Mesterek között Vácántia esik, ezekből a le-ült közép 
Mesterekből suppléáltassék a vacantia az a' Közép Mes-
ter penig mikor az öregek közé bé lépik, tartozzék az 
°reg Mestereknek borral, egy tál étellel, és egy darab pe-
rnyével [Kv; ACJk 17-8]. 

középnagyobbacska közepes méretű; de mărime mij-
tocie; von mittlerem Maße. 1729: Egy közép nagyob-
hatska jukas űst [Tarcsafva U; Pf]. 

kozépnagyocska közepes; de statură mijlocie; mittel-
groß. 1829: Schütz Márton közép nagyotska ter-
metű [DLt 977 nyomt. kl]. 

középnagyságú közepes nagyságú; de mărime mijlo-
ŭe; mittelgroß, von mittlerer Größe. 1813: Künn az Ud-
varon egy Cserefa Blánakkal ki rakott kút . é mellett 
egy közép nagyságú, jó állapotban lévő itató vállú [Ko-
r°nka MT; Told. 18]. 

középrend I. mn 1. közepes/középszerű nagyságú; de 
Jàrime mijlocie; mittelgroß. 1615: On talat kozep ren-
det eotott. On talat apró rendet nro. harmat [HSzj ón-tál 

1628: Egj zeold kozep rend ladaba(n) uadnak feő 
koteok [Bodola Hsz; BLt]. 1637: három Eöregh Vas 
kondér, Három ismét keőzep rend kondér [Teremi KK; 
Ks 69.50.44]. 1686: Négy rend kláris ŏv közép rend, és 
Örég klárisbol allo [BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisz-
Jina jegyaj.]. 1692: Egy arany medály tizen kilencz őregh 
közép rend és apró gyémántokkal meg rakva | Egy före 
való gyöngy csipke gazdagh őregh közép és apró rend 
szkabas Szavas (!) Tekenő [Vsz; Pf]. 1736: volt egy 
közép rend gyöngyökkel fűzve, hat apro arany boglárral 
együtt [Bilak BN; JHbK L. 36]. 1729: Három közép 
rend szarvas Tekenő | Egj Uj nagj szarvas és más közép 
î^nd faháza, ott az rhetoricát es poesist tanították 
IMetTr 431. — a A kv-i jezsuita szemináriumban]. 1761: 
Közép rend két fŭlŭ réz tŏrŏjŭ Mosár Nro 1 . . . Na-
gyobb rend Portzellán Tál Nro 3 [Vessződ NK; JHb 
*Xni/31.26]. 1790: Tíz közép rend vánkos haj Tiz 
kissebb rend vánkos haj [A.jára TA; BLt 12]. 

közepes minőségű; de calitate mijlocie; von mittle-
rer Qualität. 1797: égy köblön vetett zabból kőzép-rend 
'oldbe közép termékeny Esztendőben 4 ~ Négy kalon-
8ya terem [Pujon SzD; WassLt Conscr. 535]. 

Szk: ~en való. 1777: Mi is azért elsöbenn is a Szölo 
tQvek minemüségét ritka vagy sűrűségét vévén számban 
a? allyán mintegy két vagy három kis Paszmányira kö-
*ep renden való tö szőlőkkel találtunk hatvan tö 
fölöket [Ne; DobLev. 1/491] * ~en van. 1714: Szta-
jnsa nevű falu . . Határa a termésre kŏzep renden van 
W; JHb XXXVII. 7. — aH]. 

építmény középszintjén levő; construcţie care se 
la nivelul din mijloc; auf dem mittleren Niveau des 

öjms befindlich. 1656: Kozeprend hazak | Jnnett fel 
menven az Tarka Bastia kőzep rendhazra, 6 lépcsős fa 
grádicson nilik be job kezre vas sarkon pánton forgo . . . 

ayto | Az kerengő gradiczrol kőzep rend hazak eleöt va-
ló bolt pitvararrol jeöven az első hazra, nilik be balkézre 
az elseo hazra . . . reghi kivül belől partazatos ayto 
[Fog.; U F II, 119-20]. 

4. középszerű; potrivit, mediocru; mittelmäßig. 
1758: Termete nevezett idvezült felesegemnek alacsony, 
szépsége középrend, magaviselése másoknak is példa a 
jóra [RettE 71]. 

5. ~en átlagosan; ín medie; durchschnittlich. 
1779/1785: Vagyon itten . . . égy jo Kerekű Malom 
Közép renden mintegy 8 . 9 köbőlnyi Gabonát bé hajt 
Esztendőt által [Forró AF; DobLev. III/596.102 Onye 
Opris (70) zs vall.]. 

6. középmagas; de statură/înăllime medie; mittel-
hoch. 1764: Személye ennek a Kemény Gergelynének; 
termetére nézve középrend, gyönyörűséges szép testeál-
lása s ábrázatja [RettE 168]. 1807: Karátson Istók Üveg 
Csűri,a közép rend zŏmŏk teli Ember, éles horgas Orrú 
[DLt 101/1808 nyomt. kl. — aMT]. 1810: Nika Csulei 

. . közép rendnél valamivel magasabb [DLt 136 ua]. 
Szk: ~ staturájú középmagas termetű. 1764: A' Le-

ány közép rend Staturaju [Torda; SzúvLt]. 
II. ſn közrendű ember; om de rînd; der Gemeine. 

7662: Valljon az ország fő rendéi nem virágoznak vala-e 
feles számú . . szép csemetékkel? A nemesség, vitézlő 
nép, városi, polgári és minden alsó- s középrendek sűrű 
tenyészéssel? | a szegény haza alsó-, közép- és szolgáló 
rendekkel nagyon megépült vala [SKr 73, 321]. 1769: 
Mellyet kegyelmetek Fő, közép, és aláb való rend(e)k-
(ne)k Jól értésére adgyanak . . . ne hogy valaki kárt 
vallyon [UszLt XIII.97]. 1785 k.: Ezen Circularissunk 
mind(en) hellységekb(en) Fő, közép, és alább való Ren-
deknél meg hordoztassék [i.h. X. 80]. — L. még Bön. 
498]. 

Szk: papi ~. 1662: ha az olly megátalkodó papi vagy 
világi középrend leszen, ottan amelly vármegyék lako-
sok lesznek, annak fő- és viceispáni, az egész vármegyét 
is magok mellé felvivén, az ollyanokat, valamint akar-
ják, úgy büntethessék és minden javaiba jószágaiba 
praedát és zsákmányt hányathassanak [SKr 280. — aAz 
országos törvényeket semmibe vevő] * világi ~ 
papi 

középrendbeli középrangú; de rang mijlociu/obişnuit; 
von mittlerem Rang. 1788: E Nemes Vármegye Fő Kö-
zép és Alsó rendbéli minden Caracterü Tiszt Urainak és 
Tisztviselőinek illendő betsületeket tartózó kötelessé-
gem szerint kész engedelmességgel mindenekben meg 
adom [BLev.]. 

középrendű 1. közepes nagyságú; de mărime mijlocie; 
von mittlerer Größe. 1658: Panuczanakis hagyok 
egy Ontalat es egy On kannat keòzep rendőeket [Mv; 
Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1659: ket kozep rendű nyas 
[Szu; Pf]. 1686: Mas függő egy Safir benne égy kŏzep 
rendű gyöngy [BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina 
jegyaj.]. 1692: Két rend jóféle közép rendű nyakra való 
gyöngyök [Bilak BN; JHbK L. 36]. 1719: Egy réz bór 
hűttŏ kŏzep rendű [TSb 26]. 1722: Az Gyermekek Isko-
laban menven adtam . Áz két Fiamnak . , Két haj 
kötni való pantlika. Ket bonto fűsűt Egy kőzep rendű 
fűsűtt [ApLt 2]. 1747: Lapos paraszt Üveg közép rendű 
Nro 1 [Szpring AF; J H b XXV/88.5]. 



közadminisztráció 

2. közepes minőségű; de calitate mijlocie; von mittle-
rer Qualität. 1621: az Jo Buzanak kalongjajatol teöbbet 
senkj ne adio(n) d 2. Az Keozep rendw Buzanak kalon-
gjajatol d 2 1/2 Az igen szegenjteől d 3 [Kv; TanJk II / l . 
236]. 1757: egy Közép réndű josagu Zább föld . . me-
llyen most Erdő vagyon [Csobotfva Cs; EHA]. 1841: 
tiszta Csere középrendü fiatal szálos Erdő [Nyárád-
sztanna MT; EHA]. 

3. közepes/középszerű állapotban levő; de stare po-
trivită/acceptabilă; in mittelmäßigem Zustand befind-
lich. XIX. sz. köz.: A Közép rendű Szekér A rosz-
szabb Szekér [Mocs K; Told. 36]. 

4. középmagas; de statură/înălţime mijlocie; mittel-
hoch. 1747: Pap Mihály . . . falumbéli ismerem . . ter-
metében közép rendű [Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII]. 

középső I. mn 1. közbülső; din mijloc; Zwischen-, 
Mittel-. 1582: Az Keozepseo Aytotol hogy Lakatos Jst-
wan fellyeb veotte, es wy Retez feyet chynalt fizettem d. 
20 [Kv; Szám. 3/V. 27 Lederer Mihály sp kezével]. 1625: 
fizettenek Kouaczj János Deaknak hogy az Keozep 
úczaba(n) leueo keozepseo kutat meg epitette f 17 d 
50 [Kv; i.h. 16/XXXV. 155]. 1687: maradat ezen Foga-
rasi Kŏzŏpsŏ Boltban Hatszáz nyolczvan negy Korsó-
val Kenyesŏ [Fog.; UtI]. 1694: az ŭdŏsbik Vas György 
Ur(airi) középső láb főidének alsó barazdajának hatar 
dombjatul a' Verofenyről fel borozdolva, az hegy farra 
[Mezőméhes TA; WassLt]. 1697: Az kőzepső pinczeben 

Az rúdon vagyon hehellett kender gell. 22//12 [Bor-
berek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 4]. 1756: a Tűzhely 
Téglából rakōt oszlopokra, vagjis Lábakra rakatott a 
kŏzepsŏ Oszlopa egészen keresztül Szakadot [Branyics-
ka H; LXX/2.19J. 1848: Kőzepső Bástya . . . Három 
ablakai Tisza fa rámákkal, Téli ablak és salukáter 45 Rft 
[Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 

Hn. 1607: meli darab feŏld uagion abban az Keőzeb-
seŏ Bwkben [Sükö U]. 1615: Kózepseo hatarban Bas or-
rán (sz) [Aldoboly Hsz]. 1619/XIX. sz.: az Közepsö me-
zőben Demeter halmában (sz) [Szentimre Cs]. 1621 Az 
keozepseo kapu [Kv; Szám. 15b/IX. 240]. 1626: ada 
egi szőlőt az czereközót valo maiban az kŏzepsó maiban 
[Keresed TA]. 1649: vagion egi szóló melliet kózepsó 
szőlőnek hinak [Retteg SzD]. 1651: falu eleot keozepseo 
mezeőb(en) (sz) [Szentimre Cs]. 1652: az kenjeres Ay-
ba(n) az kŏszebsŏ labban (sz) [M.derzse SzD; DHn 39]. 
1675/1687 k.: Kőzepső toó mellett égy darab réth 
[Tófva MT; MMatr. 293]. 1676: második az por törő 
alol mellyett hinak Kőzőpső tónak [Fog.; UF II, 1751] | 
doborlo fele valo határban az kwzepsŏ Molnon alol (sz) 
[Bikfva Hsz]. 1681: Az kŏzepsö tón túl (sz) [Szovát K]. 
1681/1748: Kŏzepsŏ patakb(an) (sz) [M.péterfva KK]. 
1692: Kŏzepsŏ horgas (sz) [Torja Hsz]. 1718/1801: A 
Kŏzŏpsŏ Szil vŏlgjben (sz) [Pócsfva KK]. 1726: Kősep-
ső Szőlő hegj [Mezőbánd MT]. 1736: A középső Ga-
roczb(an). A Révhez járó közepsö nyil [Bonchida K]. 
1738: A középső Borzásb(an) (sz) [Vaja MT]. 1744: Kő-
zepső vápába (sz) [Vécke U]. 1749: a' középső Málb(an) 
(sző) [Torda; DobLev. 1/236]. 1750: A Közöpsö ha-
tárba a Kerek Tónál (sz) [Kovászna Hsz] | A Közepsö 
határba a Tanorok kapunál (sz) [Papolc Hsz] | A Kö-
zöpsö mezőbe [Szentlélek Hsz] | A Kőzőpső határba 
[Zágon Hsz]. 1751: Sajgó nevű hellyben a1 Kŏzepsŏ 
révnél (k) [Dálnok Hsz]. 1753: a kŏzŏpsŏ nyilban [Záh 
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AF; Told. 18]. 1757: A Kŏzepsŏ Hoszszuban (sz). A 
Középső Kerületnél (sz) [Nagyernye MT]. 1767: a Kö-
zepsö Szil vögyben Sovány oldalas hellyen (sz) [Pócsfva 
KK]. 1781: A' Kőzepső Nyíresben (k) [Inaktelke K] I A 
Kőzepső oldalan (sz) [Mákó K] | Kőzepső Lókban (sz) 
[Bencéd U] | A Kőzepső hegjben (szö) [Újszékely UI-
1782/1798: A' Kőzepső vajasdon a' verőfényb(en) (sz) 
[Szentbenedek AF]. 1791: kózepsó tizedben [Szenterzsé-
bet U; Borb. II]. 1794: a' Felső fordulóban: a kőzőpső 
Hoszu (sz) [Balázsfva AF] | a Közepsö vögybe (sz) [Füle-
telke KK]. 1795: Kőzőpső szőlőbeli [Koronka MT]. 
1796: Kőzepső Szálos (e) [Póka MT]. 1805: A Fűzes 
kútnál a' Kőzepső Cserébe (sz) [A.boldogfva U]. 1807: 
Kőzepső Forduloban [Szásznádas KK]. 1815/1817: A 
Kőzepső Lábba (k) [Miklósfva U]. 1825: a Középső Ha-
tárbann [Nagymoha NK]. 1826: A Középső Fagygyas-
ba (sz) [Pusztakamarás K]. 1828: Középső Czitz Hegy-
ben (szö) [Dés]. 1860: Közepsö vagy Butuk berek régen 
Csegely [Meggyesfva MT]. 

Szk: ~ alkõ középső lisztelő/fekvő-malomkő. 1785: 
Az középső alkŏ sem tehet szolgalatot ugy meg-vasott 
[Szu; Ks 73/55]. 1824: A* felső, és alsó all kövek avata-
gok, a Kŏzöpsŏ all kŏ ujj [Szentbenedek MT; Told. 37] 
* ~ ház közbülső nagy szoba. 1594:Az Várbeli hazak-
ban ualo Inuentarium . Az Keozepseo hazban Aztal 
uagjon No 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 22^ ] . 1647: megh 
terúen az folyósóra Nyilik abból az keozepseo hazra egy 
Uy festekes Aito [Drassó AF; BK 48/16]. 1744: Az Asz-
szony házából nyilik az ajtó az Közepsö házba [Szentde-
meter U; LLt Fasc. 67]. 1827: Kőzőpső nagy Ház vagy 
Szoba . . . Padlása uj, Tapasztás és sikárlás nélkül [Dés; 
DLt 78/1846] * ~ kapu. 1665: Ez Varban mennek be, 
nap kelet felöl három eörög kapun . . . Az közepsö au-
uagj hidon valo kapun, melliet kötelekkel szoktak fel 
vonni, vágjon ket eörög lakat kolcsastol [Fog.; UF Il» 
309] * ~ klasszis közbülső rend/sor. 1685/1792: Temp' 
lombeli állo hellyek . . . Aszszony Állat állo helyis va-
gyon, egy Ember állo helye alol, az kőzepső Classisbafl 
vicinussa Veres Demeter [BLev. Transs. 14] * ~ lisztelo 
kő fekvő-malomkő. 1785: A Felső és középső Lisztelo 
kövek Szinten uj Csitsai jo kövek [Szu; Ks 73/55]. 

2. építmény középszintje; nivelul mijlociu al unei 
construcţii; das mittlere Niveau des Bauwerkes. Szk: 
kontignáció. 1681: Fejér Bástya Ezen kőzepső Con-
tigna(ti)obol a' forgó garadiezra nyilo ajtó (: melj forg? 
garadiezon ala s fel járhattak mind a' bastya felső részéig" 
:) felszer, vas Sark(as) heved(eres) [Vh; VhU 548] * 7 
rend. 1676: megien fel az kőzepső rend házok f o l y o s o j a -
ra faragot kövekből állo egy keő gradicz az melynek fel* 
sö része erős boltásos [Fog.; UF II, 718] * ~ rendbeli-
1656: Jnnett az . . . gradiezon fel menven, ugyan az kó-
zepseo rendbeli hazakra nilik bal kez fele egy felszer vas 
sarkon panthon forgó ajtó [UF II, 129] * ~ rész. 1667: 
Az Orás toronynak alsó résziben vagyon egy 2 fontos ta-
raczk . . Ezen toronynak közepsö résziben vagyon ket 

egy egy fontos taraczk [Fog.; UF II, 337]. 
3. középnagyságú; de mărime mijlocie; mittelgroß-

1849: Egy nagyobb és égy kissebb, s más középső pia*" 
sinta sütő vas serpenyők [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

4. három testvér közül korban a közbülső; al doilea 
dintre trei fraţi, mijlociu; unter drei G e s c h w i s t e r n 
der/die Mittlere im Altér. 1657: midőn az Gyulafi Sámu-
el és Bethlen István középső leánya lakodalma volna Fe-
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jérváratt ki sem akart jűnia [Kemön. 13l. — a l630 
táján Brandenburgi Katalin, az özvegy fejedelem-
asszony]. 7705/XVII I . sz. eleje: adgyuk az Aliza (?) Peter 
középső fiát . . . Bégányi Ersebeth Aszonj(na)k életéig, 
hogy béreskedgyék, és . . . szabadosan életeig biija [Ne; 
DobLev. 1/59]. 7760:Magyari Mihály a Biro kőzepsŏ 
Leányával [Feltolja Hsz; LLt]. 1777: a kisebb legény 
Ferencz is oly boldogtalan hogy sohais más tartása nél-
kül el nem élhet, azért az középső fiu Mihály fel vállala 
az Atyának és Anyának és azon boldogtalan öcsinek 
• • • holtig való tartásokat [Malomfva MT; Ben.]. 1791: 
Mlgs Horváth Sámuel Vr középső Boriska nevü Leá-
nyát vészi Gróff Nemes Károly Vrfi [Sztrézakercsesora 
F; TL. Wessényi Dániel jószágig, gr. Teleki Józsefhez]. 

5. háromszor házasodott férfi három felesége közül a 
második; a doua solie al unui bărbat care s-a căsătorit 
de trei ori; die zweite von den drei Frauen des dreimal 
verheirateten Mannes. 1644: ket feleseget megh eòlte 
Monar Giörgy az második Felesegenekis tudom 
hogj mind megh süteogette czombiat mint he vassal; 
Láttam hogj az hata girinczeis ki czuczat vala ugia(n) ez 
kŏzepsö felesegenek; s mondotta szegeny hogy az fejsze 
fokaval ütötte az Ura [Mv; MvLt 291.414b]. 1702: Ne-
veti Mihaljnak az középső Feleségének Megyes Ilok-
(na)k [Szentimre MT; BalLev.]. 1775: Egyik feleségivel 
sem élt jól a szegény Mósa. A középső ugyan számba 
sem vette, de az elsőt és ezt az utolsót csak imígy-amúgy 
becsülte [RettE 360]. 

6. nemzedék-viszonyító jelzőként szn előtt v. után; ca 
atribut pentru exprimarea raporturilor între diferite ge-
neraţii, înainte sau după numele persoanei respective; 
als relatives Attribut in Bezeichnung der Generation vor 
°d. hinter dem Personennamen: a középnemzedékhez 
tartozó; care aparţine de generaţia mijlocie; zur mittle-
ren Generation gehörig. 1573: Középső Thosaa Janos 
[O.bikal K; KCs. — aA Thesa olvasattal is számolhatni]. 
1650: Felperes Matefi Jstuan keozepső nemes ember. 
Matefi Giőrgitől nagiobiktol [UszT 8/64.74d]. 1653: 
Középső Szabó Péter vala bíró abban az esztendőben 
[ETA I, 143 NSz]. 1654: Geőndöly Mihály keozepseo 
(32) [Torockó; Thor. X/ l l ] . 1677: Simo Boldisar na-
ßyob, Matefi István kŏzepsŏ, es Koncz Pal nagyob [Kis-
solymos U; Márkos lev.]. 1685: Damokos János kŏzep-
sö (36) pp [Bölön Hsz; HSzjP]. 1715: Polyani alias Kő-
zepső Harko János [Vaja MT; VH]. 1748: idősb Szé-
kelly Péter, Középső Székelly Péter, Szekelly György 
[Marossztkirály AF; Told. 53]. 1749: Kŏzepsŏ Palffi 
István uram Potentiose reám jővén ŏszve tepelŏdénk 
Uarcsafva U; Pf]. 1755: Haraszkerekia Kőzőpső Nagy 
Ferencz [VH. — aMT]. 1759: Közebső Mathefi Balas 
[Kissolymos U; Márkos lev.]. 1762: Idősb Thót Mihálly 
Középső Thot Mihálly [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 
3 7775. Középső Gyárfás Mihály [Ádámos KK; Ks 
73/55]. 1784: Agilis Középső Széjes István (43) [Béta U; 

1785: üdősbb Balint István jb. Középső Bálint Ist-
V a n jb. iffiab Bálint István jb [M.valkó K; Born.]. 1792: 
az ott vicinalt joszagban . . . ismertem három rendbéli 
Mojzes Fijakat, Leg nagjobb, kŏzepsŏ, és harmadik, 
Mojses János Uraiméket [Borb. II Maria Tordai Con-
Junx Agillis Michaëlis Szél ex M. Sákoda (60) vall. — 
U]. 1798: középső Palffi Miklós [Aranyosrákos TA; 

°orb.]. 1804: Középső Pál Péter (40) szabad székely. 
Nagyob Pál Péter (46) szabad székely [Firtosváralja U; 

középszarvú 

Pf]. 1809: Ravaji Középső Istók Péter [Rava U; UszLt 
ComGub. 1602]. 1851: Wárfalvi8 középső Pálfi András 
[Borb. — *TA]. 1866: Középső Mihály János [M.léta 
TA; RAk 13]. 1875: Czakó (: Gazsi :) István középső 
[uo.; RAk 29]. 1886: Kasza Márton közepsö [uo.; RAk 
46]. 

A címszó nemzedék-viszonyító szerepére távolabbi összefüggésében 1. 
MNy LXIII, 51-64; AÉ 284-304. — Megjegyzendő: a fennebb felsorolt 
adalékok némelyike vonatkozhatik valamely település helyrajzi viszonyla-
tában a település két szélén lakó hasonnevű két személy között a település 
középső részére települt hasonnevű személyre is; ez esetben tehát nem nem-
zedék-viszonyító jelzőről, ill. utójelzőről van szó. 

7. ~ rend közrendhez tartozó személy; persoană care 
face parte din nobilimea mijlocie; kleinadelige Person. 
1667: ha szekérrel hozná is a donatiokat, de csak hiá-
ban, mert nincsen egy jó akarója is se felső, se középső, 
se alsó rendekben [TML IV, 144 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 

8. ~ mester kb. középső osztály tanítója; învăţătorul 
claselor mijlocie; Lehrer der mittleren Klasse. 1736: Ak-
kor penig nem hitták az mestereket ugy hogy: rhétorok 
mestere; syntaxisták mestere, principisták mestere, ha-
nem nagy mester, középső mester, kis mester [MetTr 427]. 

9. ~ ujj középujj; deget mijlociu; Mittelfinger. 1705: 
Tegnap, amikor hat órakor a kisfiúnkat megferesztet-
ték, semmi gondja nem volt, kilenc órakor pedig . . a 
bal kezén az középső ujja és a hivelykje egy veres hajszál-
lal . . . õszve volt kötve [WIN I, 548]. 1758: Én gyermek 
lévén megijedtem s az házból kiszaladtam, úgy utánam 
csapta az ajtót, hogy a balkezemnek középső ujját oda-
kapván az ajtó, az bori körmöstől ott maradott [RettE 
60]. 1829: a ' jobb kezén lévő középső ujja meg van mere-
vedve [Dés; DLt 836]. 

10. ~ vas ablak-keresztvas; bară transversală la fe-
reastră; Fenster-Kreuzeisen. 1600: veottwnk ket keo-
zepsw vasat az Trombitás haza ablakara hogi be ne bu-
hassanak d 32 [Kv; Szám. 9/IX. 27]. 

11. f n középen levő hely; loc situat la mijloc; in der 
Mitte liegende Stelle. Hn. 1720: Erdő alat közepsö nevű 
helyben az Aszó mellett (sz) [Szentsimon Cs], 1771: a* 
Csik Csatoszegi Erdó alat Közepsö nevezetű heljben (k) 
[Csatószeg Cs]. 1781: A Kőzepsőbe (sz) [Mákó K]. 
1832: A' Közöpsö [Sárd KK; WassLt]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EH A-ból valók. 

középszám hr-os alakban; cu sufix adverbial; mit Ad-
verbialendung: ~ban átlagosan; ín medie; durch-
schnittlich. 1810: a ' feladott italok közép számban elke-
lendő mennyiséghez képest a Fogadosnak ebéli haszna 
egy esztendőben megyen 16 Mfr. es 28 Dr [Doboka; Ks 
76 Conscr. 99]. 

középszarvazatú T 1761: Vagyon itt, ezen Szirbi Pa-
takon, a Falu közepe táján, egy két kerekű, felyűl Csapó 
. . . Tőly (!) fa Deszkaju közép szarvazatu avadag, de ép 
Tölgyfa Sendelyel fedett Tölgy fa Sasakban, Tölgy fák-
ból négy szegre rakott, közép Szerű nagyságú Malma 
[Szirb H; JHb LXX/3.182]. 

Valamelyes valószínűséggel a közepesen magas fedélszerkezetű jel-sel 
számolhatni. 

középszarvú középszerű/közepes szarvú; cu coarne de 
mărime mijlocie; mit mittelgroßen Hörnern. 1755: Há-
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rom eszt(endős) Űnő Nro 7 Mellyek kŏzzűl . . . az 3dik, 
Barna, kisded testű, közép szarvú [Batiz H; BK sub nro 
1020 Naláczi concr.]. 

középszélesség átlagszélesség; lăţime medie; Durch-
schnittsbreite. 1816: A legg Alsó Nagy Berek a Fel-
ső végin Fetske Farkú hegyességgel rugvan . . Kaszá-
lójára . . . Két Figurába méretett meg . Keresztül 
mérve ã Triángulumnak básissa lett 30 óll az honnon kö-
zéj) Széjesség 15a [Radnótfája MT; Born. G. IV 17. — 

középszer 1. közepes (nagyságú); de mărime mijlocie; 
mittelgroß. 1683: Két öreg ón tál . . . ötven Közép szer 
ón tál . mostan ki adott Kózep ón tál no 17 [UtI]. 
1687: Egy kŏzep szer, aranyas, nyitó táblás Tükröt f 
1//20 [UtI]. 1713: Három sor vagy rend közepszer orien-
tális gyöngy [WassLt id. Vass Györgyné Nemes Mária 
hagy.]. 

2. ~ termés közepes/átlagtermés; recoltă medie; mit-
telmäßige Ernte. 1791: Vagynak-é Allodialis ép vagy 
Puszta Szőlő hellyek? hány Ember kapállok, és kö-
zépszer terméskor hány Vedret teremhetök? [BSz; Ks 
74/56 vk]. 

3. középmagas; de statură/înălţime mijlocie; mittel-
hoch. 1813: Csontos Vonu középszer fejéhez lapuló 
fülü [DLt 785 nyomt. kl]. 

Szk: ~ termetű középtermetű. 1773: láttam alladozni 
egy középszer termetű, Viseltes hamu szin köpenyegben 

. égy embert [Dés; Ks 32. XXXII]. 
4. ~ formájú közepesen ovális; pujin alungită, óval; 

mitteloval. 1804: (A szökevény arca) sem kerek, sem 
hoszszu, hanem középszer Formájú [DLt nyomt. kl]. 

középszerű I. mn 1. közepes; mijlociu; mittelmäßig. 
1723: En, mint Halász azt ă Berket igen járom, s látom 
hogj miólta ă Palló véginél az árok meg szélesedék, az 
középszerű árvizet igen el nyeli s nem engedi hogj ă Be-
rekben el terjedgye(n) [Királyfva KK; MbK 162]. 1752: 
a' termes penig néha középszerű volt, néha penig job-
batska, mint az idő is forgot [Backamadaras MT; Told. 
37/44]. 1761: ezen . . . Erdőkben kőzep szerű mak ter-
mes Idejen, meg hizhatik 50, 60 Sertes [Gyalu maré H; 
JHb LXX/3. 28b] | Vagyon egy jo Nagy Tanorok, 
mellyet Annuatim kétszer szoktanak kaszálni és sarju-
ján kivűl kŏzepszerü űdõb(en) meg terem íuvet tizen hat 
Szekér szénára valót [Bolya NK; JHbK LXVIII/1.304]. 
1774: kŏzep szerű sokadalmakbol 138. Mf a midőn leg-
jobb akkoron 182, még 190. forintis bé jön [Mocs K; KS 
Conscr. 102-4]. 1775/1781: egy véka buza közép szerű 
árrán hat 's hét sustákon el kél [Algyógy H; JHb 
LXXI/3.355]. 1789: annyi nem terem közép szerű ter-
mésben, hogy megérhessék vele, hanem Nap számosság-
gal és egyéb afféle dolgokkal keresik élelmeket [Ábra-
hámfva U; UszLt XIII. 97]. 1810: a ' Fogadobéli eszten-
dei középszerű Tiszta Jövedelem Száz ötvenkét Magyar 
Forint és két Pénz [Doboka, Ks 76 Conscr. 100]. 

Szk: ~ állapotban. 1789: A szőllő kőzebszerű álapot-
ba, ki abrontsolva, és ki kapálva [Branyicska H; JHb 
XXV/65]. 1830: Vagyon édgy 20. vékán vetett Lább 
Tőrök Buza Középszerű allapotban — de még fedetlen 
[Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 1748] * ~ módon a. 
közepes mértékben. 1772: a hátulsó két kerekek is fo-
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rognak, de sebessen, vagy éppen a mint kellenék forog-
niak sohasem, tsak közép szerű modon [Kük.; JHb 
LXVII/2.389]. 1796: mihellyest a Küküllő Vize tsak ko: 
zépszerű modon is meg árad ki ömlik ezen Határok béli 
szĕna Rétekre, és egyéb Terrénumokra [Ádámos KK; 
JHb XIX/56]. — b. közepesen, középszerűen. 1805: Bőj-
be A Zabjak meg lehetősleg, a közép szerű mo-
dan ereszt(ne)k kalangyai [Torda; TLt Közig. ir. 1182 
ifj. Szaniszló Zsigmond szb kezével]. 

2. közepes nagyságú; de mărime mijlocie; 
mittelşroß. 1560: Egy Bokor Eoregh Ezusth aranias 
kewes kapch keóz tyzenketh bokor kapch Keozep zerw 
es kysseb Aranyasok [JHb QQ Temeswary János reg. 
aÉrtsd: köves]. 1572: Az kewzepzerw Thoth . . . meg hi-
hatatlanul nekewnk atta [Szászzsombor SzD; Ks]-
1576: Wagion kezep zereo gyeongy Aproys en Azth 
hyszem hogy egy dyo heba mynd A ket fele Ne(m) fyrne 
[Szamosfva K; JHbK XVIII/7.14]. 1584: Ha mikor pe-
nigh Soos halat hoznak zekereken, Az wasarbiro, Egy-

nel teóbet ne vehessen0, se penigh a' nagiobikath se az ki-
sebbiket, hanem keozepzereuth wegien eggiet eggiet Egy 
zekerteól [Kv; PolgK 7. — aVámként]. 1585: Talak 
kichid(d)ed es keózepzerewwek vadnak Niolcz, tizen-
harmadfel font, tt f. 2/7 [Kv; KvLt Vegyes 1/2.3]. 1622: 
Egj keőzep zereö furu tt f. — d. 32 Egj kwssöb furu tt f-
— d. 20 [Kv; RDL I. 119 néhai Tótházi Eötues Mihály 
ötvösműszereinek lelt.]. 1637: Eŏregi Giólióbis Taraz-
hoz (!) ualo n 23 Keozep szeórw Tarazk Gioliobis n 200-
Annalis aprob Jelen Tarazk Gioliobis n 328 [Ebesfva; 
UtI]. 1652: Öreg s közepszerő vas pőrőly Bányászok-
(na)k való No. 13 [Görgény MT; Törzs]. 1681: Kózòp 
szerű kád [Vh; VhU 561]. 1684: a düllőnek a másik része 
pedig kőszirtos középszerű fenyőfakkal bé vagyon nőve 
[Tekerőpatak Cs; EHA]. 1699: Itt vágjon edgj sövény 
disznó ólban, két fél hizottyáb(an) való közép szerű ár-
tány [Miháczfva AF; LLt Gyulafi László inv.]. 17J7: 
Peres Mái nevű hegyben vagyon két közép szerű tábla 
szőlő [Nagyrápolt H; JHb XXXI. 5]. 7722: Paripáknak 
a közép szerüek leg alkalmatossabbak, Szekérben pedig 
mennél nagjubb, annál erőssebb [GyK. Wesselényi Ist-
ván instr.]. 1844: azon egész erdő beli kárt betsűlték az 
alábbi modon találtak 8 nagy szál fijatalokot • •/ 
középszerűeket 70 Szálat kissebb fijatalokot, Szálat 
6 xra [Selye MT; DE 4]. 

Szk: ~ nagyságú. 1761: Vagyon itt, ezen Szirbi Pata-
kon, a Falu közepe táján, egy két kerekű, felyűl Csapj* 
. . . közép Szerű nagyságú Malma [Sžirb H; JHb 
LXX/3.182]. 1818: vagyon égy közép szerű nagyságú er-
dötske [Jedd MT; LLt] * ~ testű. 1812: Az égyik ökör 
szürke középszerű testű [DLt 318 nyomt. kl]. 

3. közepes minőségű; de calitate mijlocie; von mittle-
rer Qualität. 1610: Haro(m) io Derekalj egj vánkos keO" 
zepzereö [Kv; RDL I. 6]. 1729: Mészáros C z e h b e l j 
Atyánkfiai az öreg marha húsnak a szépit harmad (e' 
penzen az kőzep szerűnek s alább valónak fontyát ket. 
két pénzen mérjék [Dés; Jk 389b]. 7759:Ezen lefolyj 
1759-ik esztendő . . termékenységére nézve középszerű 
volt [RettE 97]. 1764: az ökrök sem nem a* legjobbak 
kőzzŭl valók, sem pedig nem az allyosabbak, hanem kö-
zép szerűek voltanak [Udvarfva MT; Told. 44/26J-
1808: Ezen főid . . . kőzep szerű egy része gérás [Kv> 
AggmLt]. 1839/1840: 2 Béres. Szabó Iuon . . . Esztende-
ig való Bére 14 váltó forint és egy pár uj Csizma, edgy 
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Szürke Szokmán két pár Harisnya . . . édgy közép szerű 
bőr mejre valo [M.köblös SzD; RLt]. 

Szk: ~ jóságú. 1849: 39 láb közép szerű joságu desz-
ka palánt [Szamosfva K; Ks 73/55] * ~ minémûségŭ. 
1820: A' Földek közép szerű minéműségűek mivel egy vé-
ka vetés után megterem 4 kalóngya [MvÁLt usz-i úrbéri 
összeírások 2] * ~ természetű. 1864: Eszenyő domb alya 
közép szerű természetű szántó főid [Remete Cs; EHA]. 

4. középkorú; de vîrstă mijlocie; mittelalt(e)rig. 
1591: Barrabas Peter, Nadasi valŬa . . . Egi fejer Daro-
czos ember vala ott Az zekeren egi veres zokniaiu az-
zonis vala, keozep zerw, fekete abrazattiu keopczeos az-
zoni ember [Kv; TJk V/l. 108]. 1811: Egy közép szerű 
ember, sugár száraz piros ábrázatú [DLt 1748 nyomt. 

Szk: ~ idejű. 1761: És ime, hátunk megett, jó távol 
sok emberek, kik az erdélyi szászokhoz öltözetekben ha-
sonlók valának, előttem személyében mintegy esmere-
tesnek tetsző tisztes, középszerű idejű embernek vezérlé-
se alatt lóháton [Nyír 200 Bánffi Farkas álma] * korára 
~. 1843: Varga Katalint esmerem, láttam háramszor, s 
jól emlékezem, hogy termetére s korára középszerű, bar-
neszeg . . . asszony [VKp 93]. 

5. középmagasságú (ember); (om) de statură/ 
máljime mijlocie; mittelhoch (Mensch). 1758: Staturám 
azért középszerűnél valamivel nagyobb, id est három 
singnyi [RettE 78]. 1775: Dániel Polixéna . . . ifjúkorá-
ban igen szép mind ábrázatjára nézve, mind staturájára, 
mely középszerű volt [i.h. 347]. 1776: Az Nagy attyokot 
Csorna Istvánt jol ismertem fekete szeg közepszerű em-
ber volt [Zágon Hsz; HSzjP Andreas Vajda (83) pp 
vall.]. 1812: Krisán Mária . . . 22. Esztendős, közép sze-
rű, vékony suhantzár testi alkotású [DLt 225]. 1846: 
Berka Petru középszerű nyúlánk testalkatú [DLt 
1200 kv-i nyomt. kl]. — L. még VKp 93. 

Szk: ~ termetű. 1769: Sztán Czigány . . . 35. Eszten-
dős, középszerű termetű, sárga, ösztövér ábrázatú 
[UszLt XIII. 97]. 1806: Zsombori Joseff kitsin inkább 
mintsem középszerű termetű [DLt 514 nyomt. kl] * ter-
metében 1798: (A szökevény) termetében közöpsze-
rü köptzös [DLt ua.]. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare de substantiv; sub-
stantivartig gebraucht: 1. ~ben van közepes vízállásban 
van; cota apelor este potrivită; in mittelhohem Wasser-
stand befindlich. 1770: az Oculatio alkalmatosságával a 
Viz közép szerűben volt [Ádámos KK; JHb LXVII. 
130]. 

2. ~ye vminek a közepes minőségű része; partea a ce-
va care este de calitate mijlocie; Teil von mittlerer Quali-
tát einer Sache. 1746: determinaltatott Hogy uyabb dis-
Po(sitio)jáig à Ns Tanáts(na)k à bárány czimer(ne)k Kö-
vérít d. 12. közép szerűit d. 09 alább valóját per conse-
quentes árullyák ă Mészárosok [Torda; TJkT III. 

. középszerűképpen meglehetősen (jól); destul de bine; 
ziemhch gut. 1794: Muntyán Gligor szomszédjaival 
középszerűképpen élt, egyel is mással is kotzodott, 
mellyért gyakron Törvényre kerekedtenek [Déva; Ks]. 

középszerűleg 1. közepesen; potrivit, nici bine, nici 
Prea rău; mittelmäßig. 1797: 10 's több esztendők alatt 
is alig terem egyszer tsak középszerűleg [Ajtón K; 

EHA]. 1814: Vaszilie Gintzin kõzepszerŭleg hoszu 
előre görbedett orrú [DLt 1069 nyomt. kl]. 

2. átlagosan; ín medie; durchschnittlich. 1797: Eget 
bor kél-el esztendőt által közép szerŭleg fel-véve 10 ve-
der [Ajtón K; CU IX/2.47b] | Égett-boris pedig el-kél, 
középszerűleg véve, 5. Veder kerek esztendőn [Szentgot-
hárd SzD; WassLt Conscr. 366]. 1810: égy véka Buza 
középszerűleg meg ér 4 Húszast [Doboka; Ks 76. 
Conscr. 194]. 1839: (A föld) meg termett volna leg keve-
sebbé 4 kalangya búzát, minden kalangyára pedig kő-
zepszerűleg lehet vékát számítani [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1223.5 nemtelen Hírtságe Stéfán (67) vall.]. 

középszerűség közepes vízállás; cota obişnuită/potri-
vită a apelor; Wasserstand von mittlerer Höhe. 1770: 
Tuddyaé a Tanú hogy midőn az Oculatio volt, ak-
kor nemis kòzép szerúsegben volt a Kis Kűkűlló hanem 
Kózep szerűnél nagyobb ujj viz volt, tsak nem fél árjá-
ban? [Kūk.; JHb LXVIII. 91 vk]. 

középszita középsűrŭ szita; sită nu prea deasă; Sieb 
von mittlerer Dichte. 1697: Antal napi sokadalomkor 
vőttem két sűrű szítakat 2//4 Item mas ket kőzep szíta-
kat is vöttem 1//36 [Kv; KvRLt I. C. 8. 6]. 

középtájban vminek a közepe táján; pe la mijlocul a 
ceva/unui lucru; um die Mitte einer Sache. 1694: Arx 
Keővár . . . Ket felől az fel vono Kapun vono vas Lan-
czocskák függenek es az mellet ket felől ket Vastag Vas 
Retez, mellyek(ne)kis Retez fejei az Kapu felben alla-
nak, mellyekenis fellyül kőzep tajba(n) negj negj szem-
ből allo Lanczocskakkal függő Szegező Vasak allanak 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 

középtanoda középiskola; şcoală medie; Mittelschu-
le. 1868: Az erdélyi fő- és középtanodák tanári értekez-
lete f. év és hó 25ik s következő napjain lesz Kolozsvárt 
[M.bikal K; RAk 167]. 

középtermékeny közepes/átlagtermékenységű; de 
productivitate mijlocie; von mittlerem Fruchtbarkeits-
grad. 1797: égy köblön vetett zabból közép-rend földbe 
közép termékeny Esztendőben 4 ~ Négy kalongya te-
rem | minden kalongya tiszta-buza közép termékeny 
Esztendőben ereszt 1 1/2 ~ égy s fel vékát égy Em-
berkapállatnyi szőllőnn közép termékeny Esztendőben 
3 ~ három veder meg-terem [Pujon SzD; WassLt 
Conscr. 535]. 

középtermékenységû közepes/átlagtermékenységű; de 
productivitate mijlocie; von mittlerem/durchschnitt-
lichem Fruchtbarkeitsgrad. 1797: égy köblön vetett Bú-
zából Rósbol, Zabból, Árpából, Tőnkőllyből, vagy 
egyéb Gabonábol Közép termékenységű esztendőben 
hanny Kalongya szokott termeni? [Dob. WassLt 
Conscr. 13]. 

középtermés közepes/átlagtermés; recoltă medie; 
Durchschnittsernte. 1768: közép termése szerént egy kő-
bőlnyi maggal bé hintett és vetett főidőn terem nyolcz 
kalangya szalmájában lévő búzát [O.kocsárd KK; Ks 
74//55J. 1774: azon szőllökben 16. esztendőktől fogva 
Vincelléreskedvén, tavaly termett szőllőt közép termés-
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nek mondhatom [Szentdemeter U; LLt Vall. 216]. 1783: 
midőn az egészsz Szöllö hogy termésre jő közép termés-
sel meg teremhet Urnar(um) 6000 [Branyicska H; JHb 
XXXI. 28]. 1797: Az ezenn Falu Határ Földe igen 
sovány, vad, és terméketlen lévén, égy köblön vetett 
Buza után közép termésibe a' jo földbe 6. kalangya, kö-
zépszerűbe 4. a' leg roszszab és leg soványobb földbe 2. 
szokott többnyire teremni [F.gyékényes SzD; WassLt 
Conscr. 66]. 1807: (A szőlő) közép termésben terem 
Urn. 10 [Mikeszásza KK; DobLev. IV/902. 15]. 1826: 
Csős Tőrokbuza kőzep teremesb(en) meg terem 30 Sze-
kérrel, Szénais meg terem közép termesben . . 35 s meg 
tobb Szekerekkelis [Koppánd AF; i.h. V/l 115. 2a Boros 
István (62) ub vall.]. 

Szk: ~ idején. 1761: egy Kalongya menyit ereszt . . . 
közép termés idején? [JHb LXVIII/2.12 vk]. 1774: Jó 
rendire teremhetett minden esztendőben közép termés 
idejin az egész Szt Demeteri Jószágban széna sarjúval 
edgyüt 300. szekér [Szentdemeter U; LLt Vall. 63]. 
1816: Colonicalis Szőlője . . egy kapaalya, kőzep ter-
més idején ád belőlle 1. veder Dézmát [Varsolc Sz; Born. 
XXIX. 24/20]. 1827: A tiszta buza ereszt közép termés 
üdéjén 1 1/2 vékát az elegy buza két vékát [Balásháza Sz; 
WassLt Conscr. 376]. 

középtermésü közepes termelékenységű; de producti-
vitate mijlocie; von mittlerer Fruchtbarkeit. 1756: So-
vány követses lévén az Határa, tsak közép termesŭnek 
lehet állítani [Branyicska H; JHb LXX/2.55]. 

közép-természetű közepes minőségű; de calitate 
mijlocie; von mitterer Qualität. 1760: vagyon . . egy 
darab Láb Főid közép természetű föld [Novaly K; BLt]. 
1864: Sorok alya alatt valoságahoz képest közép termé-
szetű kaszáló [Remete Cs; GyHn 49]. 

középtermetű középmagas; de statură mijlocie; mit-
telhoch. 1769: Pintye Gornyik . . valami 60 Esztendős 
kőzep termetű, Testes . . . ősz Ember [UszLt XIII. 97]. 
1784: Sárpatakról3 a1 G Teleki Mihály Ur Udvarából 

el szökött Jobbágy Sütőnek le írása Közép termetű 
barna szeg [TK1. — aMT]. 1787: Sajnár András . . . 

közép termetű kövér szép Ember [K; KLev.]. 1817: Sze-
mélyes Leírása . . Alsó Járábola . . . el szökött Hesdet-
zán Farkas Pétrének Kőzep termetű, zőmők, kőptzős 
[TLt 1779 Lázár Antal szb kezével. — aTA]. 1831: az 
ember közép termetű, sáppadt Himlŏhejjes, kék szemű 
sárga bajusszu [DLt 332a nyomt. kl]. 

közép-termő közepes/átlagtermékenységű; de recoltă 
medie; von mittlerer/durchschnittlicher Fruchtbarkeit. 
1815: Dézmája Esztendőnként . . . Közép termő Esz-
tendőt véve mondén procréatiojábol 10 tizbŏl egyet [Vi-
rágosberek SzD; Ks 77. 19. 439]. 

középujj deget mijlociu; Mittelñnger. 1799: Pap Ist-
ván . . a kis nevedék, és közép ujját-is ki nem egyenesít-
heti [Dés; DLt]. 

középút középső út; cale/drum de mijloc; der mittlere 
Weg. 1771: midőn a Rosa Hegyre feljáró közép útra ki 
hajtottam volna a Tehenemet ott éngem le agyolt Pap 
Andrásné, meg vert [Dés; DLt 321. 38b]. 

közepfl vmilyen középrészes; cu un anumit fel de mij-
loc; mit irgendeinem mittleren Teil. Szk: bagazia 
1658: Egy rosas papla(n) Est f. 3 Egy Veres bagazia keő-
zepű papla(n) Est f. 1 [Kv; KJ] * bársony 1657: Egy 
zeőld kamokaual peremezett, veres aranias virágos bár-
sony keözepű papplan [Mihályfva NK; JHb XXII/42] 
* ezöstösſ-aranyos) 1733: Edgj kökörcsin szín 
ezŭstes, aranjos kŏzepŭ Seljem paplany az kőrületi Pub-
ükány Szin Atlacz [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1768: 
Egy olaj szín Ezüstös kőzepü Paplan virágos Trokét ke-
rülettel [Nsz; TGsz 51] * kapornyaszín 1816: Ka-
pornya szin kŏzepŭ, széles kék 's violaszín atlasz pántli-
kás szélű Selyem keszkenő [UnVJk 221] * kávészín 
1788: Egy veres kŏrűletü kávé szín kŏzepŭ karton Pap-
lan [Mv; TSb 47] * recés 1728: Abrosz rettzes kŏze-
pŭ kamuka hímre szőtt [Uzon Hsz; SVJk] * selyem 
1835: Egy Sellyem közöpü viseltes paplan [Mv; 
MvLev.]. 1838: Sötett Karton Lilla szin selyem közepü 
Paplany [Sáromberke MT; TGsz 54]. 1850: egy darab 
sejém közepü paplan 15 vft [Algyógy H; Born. F. Ii] * 
tafota ~. 1797: Király szin tafata közepü Karton szélű 
Paplan [M.köblös SzD; RLt] * tercenella 1745: 
Edgj Terczenella kŏzepŭ, lang szin attlattz kerületű pap-
lan [Marossztkirály AF; Told. 19] * trokét 1805: 
Egy Szederjes Trakét kőzepü paplány [M.macskás K; 
RDL Majtényi Istvánné Rettegi Sára kel.]. 

középület clădire publică, edificiu public; öffentliches 
Gebäude. 7867: Az egyház középületei közül a temp-
lomnak csak falai állanak, fedélzete régóta nincs [Füz-
kút K; ETF 107. 11]. 1874: Középületei gyengék a temp-
lom kivételével, mely 1873-ban fából újonnan épült [Ud-
varhely Sz; i.h. 27]. 1883: A középületek jó állapotban 
vannak a tornyot kivéve [A.szentmihályfva TA; i.h. 32]. 

középvas kb. közepes méretű rúdvas; bară de fier de 
mărime mijlocie; Stang/Stabeisen von mittlerem Maße. 
1581: Az waralat való Malomba meg Teorot volt az 
Korong wottem egy Keozep wasat a hoz [Kv; Szám-
3/III4. Chyanady Thamas mb kezével]. 1589: veottem 
Keozep kapura ket keozep vasat d. 16 Áttam az kouacz-
nak, hogi az ket vasból egi karikat, es egi retezt czinalt d. 
12 [Kv; i.h. 4/X. 14]. 1594: weôttem egi Apró wasat ho-
rog chinalnj f 0 d 8 . . ket keőzep vasat horog chinalnj f 
0 d 32 [Kv; i.h. 6/XV. 25]. 1599: hogy az alsó oranak az 
zelfogoya el teoreot volt, es az az Vereo lancz el zakad-
wan, vettünk egi kezep wasot d 20 [Kv; i.h. 8/XVI. 36]. 
1620: Zaz eöregh Sin vastul f —/24. Zaz keőzep vastul f 
—/12. Zaz apró uastul f —/9 [Kv; KvLt II/69 VectTr 
17]. 1630: Kertsi Tamás hozot magiar országbol 400. 
keozep vasat p(ro) f/8 [Kv; Szám. 18b/IV. 41]. 1637: 
Egy sing keozep uas [Kv; RDL I. 24]. 

középvastagságú közepes átmérőjű; de diametru mjj* 
lociu; mit/von mittlerem Durchmesser. 1825: Kőzep 
vastagságú fenyő fák fel dolgozásáért őlit 15 xr [Des; 
DLt 3]. 

közérdekű közös érdekű; de interes comun; von ge" 
meinsamem Interesse. 1847: Mondja meg valló, hogy 
azon idő alatt, még Búcsúmban volt, a bucsumiak s az 
evvel közérdekű közönségek ügyében hányszor és m1' 
csoda helyekre utazott . . . ? [VKp 167-8 vk] | Éna a le-
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folyt hat évek alatt míg a bucsumiak s az avval közérde-
kű községek ügyét vezettem, valami hat ízben . . . vol-
tam Bécsben, három ízben Kolozsvárt a kormányzó ő 
excellenciájánál [i.h. — aVarga Katalin]. 

közerdő 1. közösen birtokolt erdő; pădure ín posesiu-
ne comună; gemeinsam besessener Wald. 1546: Banffy 
Magdolna azony . . . Egy feleel, masfeleel Bogathy 
Chaspar my athalwnk . . . thenek illyen zerzeesth 

hogy az ke<sz>a erdeebeel, Bogathy Chaspaar az 
Ew nemesi hazaath meg Eppyche . . . Mostan mago-
kath meg gondolwan, esz Ew Erdeyekhnek puztas-
sagat meg-nezwen azonyom ew kegyelme . keez pen-
zyl aad Bogathy Chaspamak keeth foriynthot, hogy Bo-
gathy Chaspaar ymmar az kezh erdeebeele (!) az Ew ha-
za Eppylesere esz chenalthathassara semi faath ne wa-
gasson [Panot ; DanielO 5. — aÉrtsd; köz. Panád 
KX]. 1577: Vitalius Balas . . keoz erdeonek ualla az 
giortian ezakossath [Mv; BálLt]. 1596: en nekem ua-
gio(n) egy darab zena rethem eòsteòl maratt, 
Tarchafalua es Csehertfalúa keóz erdejekbe [Csehétfva 
U; EHA] | az megh Irt keóz erdeóben egy reszeczket az 
en reszem zerenth epetette(m) maior hazamis volt raita 
• • • kyldette arra Zalasdi ura(m) eő kgme louait . . . 
hatalmasul [UszT 11/24]. 1756: Olyan nagy, és jó erdőé 
az, hogy azon kívül ă melly kőz erdők vadnak, azoknál 
tiszer is bötsűsőb azon erdő . .? [Kük.; Ks 15. 
LXXVII. 17 vk]. 1767: az egész Hátáron találtatott köz 
Erdőket mindenütt fel mérdekelvén . . . azakbol Ágál-
tunk Öt Táblákat [Vaja MT; Told. 42]. 7778: Tölgyes és 
Venyikés kőz Tilalmas Erdők [Szásznyíres SzD; EHA]. 
1795/1807: egy darab Köz Erdőt le vágattatván, és ki ir-
tattatván . . azt szöllövel bé ültette [Kispetri K; EHA]. 
1844: Vad almason levő kőz erdőnk [Szentgerice MT; 
EHA]. 

Némelyik adalék a 2. jel-hez is tartozhatik. 

2. rég, táj élőerdő (vmely település lakosai által közö-
sen használt/élt erdő); pădure ín folosinţă comună; von 
den Einwohnern einer Siedlung gemeinsam genutzter 
Wald. 1560: aztys tudg'a keg: hog' az nemes iozag, ez 
o^zagban myndenčt ig' elnek ezuel, hogy ualahol az 
kéz erdó uag'on eg' arant tyzedelnek zemeli ualogatas 
nekyl, uag' sok uag' keues, enys vg'an azont kyuanom, 
mert tudg'a keg: azt hog' az erdő kŏz es oztatlan myn-
dèn háat zál fanak egg'ik (!) enym Azonkepen az 
naznays enym es vg' kíuanom uag' sok uag' keues 
keg • ys az kĕz érdén hyzot dyznokat kózĕl bochassa 
mynd az keg:tek iozaga belyt aky oth hyzot [Apanagy-
falu SzD; BesztLt 41 Myko Balas lev.]. 1603 k.: Tilal-
mas erdejekre en ne(m) emlekezem . . de az keóz erdőt 
eltek azokis [UszT 16/65 Paulus Keômywes de Vdwar-
hely (50) lib. vall.]. 1750: Falu közönséges szükségeire 
excindált kőz Erdő Tetejin el menő út [Koronka MT; 
EH A]. 1760: Ezen Falunak határán ollyan Erdő melly 
Udvár számára usualtatnék nincsen, hanem vagyon az 
Falunak egy darab Kerek Erdő nevezetű kőz Erdeje 
[Novoly K; BLt]. 1774: a Falusiak Silipestye nevű kőz 
Erdejek [A.fiüged TA; EHA]. 1780: kőz erdő . . . vagyon 

Götsi út mellett [Harasztkerék MT; Told. 86 Conscr. 
14]. 1813: Jól tudom hogy itt a F Berekszoi Határban 
•. • még ez előtt 14. esztendőkkel, szép fiatalos kőz osz-
tatlan szabad erdő lévén, fogattatta fel maga számára az 

Exp(onen)s Groffné Aszszonya | ezen körül szomszé-
dolt, és határbeli jegyekkel mostis ki jegyzett s ki múta-
tott egész helly . . . szabad köz erdő lévén, lehet hogy 
Pintye Von . . . igyekezett volna fel fogva (!) valamelly 
részét, de én se fogni se irtani, v(agy) használni itten ötét 
nem Lattam [F.Berekszó Sz; BfR III. 12/9 Gávris Ursz 
(38) col. vall. — a özv . gr. Tholdalagi Lászlóné gr. Kor-
da Anna]. 1830: A körül szomszédoltam Erdő kívül ma 
a Falunak Kőz Erdeje több egy szál sintsen [Körtvélyfá-
ja MT; LLt]. 

E jel-re és az erdő jellegére 1. EM L, 262-3, LI, 81-2. — A székelységi 
közös erdõélésre/használatra 1. RSzF 111 kk. 

közerdőlés közös erdőkitermelés, rég erdőélés; folo-
sinţå comună a unei păduri; gemeinsame Ausforstung. 
1814: az köz Erdölésre nézve ki néztünk egy darabb Er-
dőt [Dés; EHA]. 

közerő 1. közös erő/munka; clacă, muncă obştească; 
gemeinsame Kraft/Arbeit. XIX. sz. eleje: (A) kaszállo 
hellyek közösek kaszállaskor . kőz erővel rollak 
le kaszállyák az termést [Vád SzD; Told. 19. 70/10]. 
1817: Az egyesűit város fő Birájának és az egész Magist-
ratusnak egyik fő gondja légyen, hogy egy uj és minden 
Commoditással tellyes Tanáts házat kőz erővel építtes-
sen [Szu; UszLt VIII. 68]. 

2. karhatalom; forţă publică; Brachial/gewalt. 1831 
u.: kérésem végre a kőz erő ki rendelése iránt a Flges K. 
Guberniumnak aj áltatott, és . . . a Flges K. Gubernium 

a Brachiumot ki rendelni méltóztatott [K; Somb. II]. 

közértelein közmegegyezés; consimţămînt generál; 
allgemeine Vereinbarung. 1677: magok az egyházi ren-
dek-is concludalhatnak, és constitutiokat csinálhatnak, 
de azokat-is közönséges Generális gyűlésekben. Az hal-
gatockal és kŭlsŏ rendeckel kŏz, avagy azokra-is nézen-
dő dolgokban penig, nem külŏmben, hanem azockal-is 
kŏz értelemből [AC 2]. 

köz-estamet kelmefajta; un fel de stofå; Art Stoff (von 
gemeiner Qualität). 1627: Negy Singh karasia f 4 
. . . Eöt singh Zeold keöz Estamet tt f. 6 d. 25 [Kv; RDL 
I. 132]. 1629: Negy sing veres paya tt f. 4 d — Eöt singh 
Slesiay Keoz Zeold Estamet f. 6 d. 25 [Kv; i.h.]. 

közfa 1. hasfa, strájfa; lemn despărţitor/folosit pentru 
despărţire; Streuholz. 1810: Vagyon a gabonás végibe 
égy állással tiz lóra készült derék istálo . . . Vagyon ben-
ne 11 oszlop formára kereken Csinoson kifaragott állás 
fa alol talpba, felyűl a* mester gerendába belé vésve, me-
lyekről a' más végeikkel a* Vállukhoz kötött, lántzon 
álló 4 kőzfák fűgnek végeikenn lévő két két vas [Dobo-
ka; Ks 76 Conscr. 30-1]. 

2. vmilyen malomgerendafajta; un anumit fel de 
grindă la moară; irgendeine Art Balken in der Mühle. 
XIX. sz. e.ſ.: a vas pallót tartó kőzfaa [GyK kv-i építő-
mester malomszám. — aMarosbogáton (TA)]. 

közfajlandis régi kelmefajta; un fel de stofå; gemeine 
lūndische/lundische Tuchart. Szk: sziléziai 1629: 
Egy Darab Slesiaj kék keoz fay londis (!) aestim: tt f. 18 
d. 75. Egy wegh sarga fodor igler tt f 18 [Kv; RDL I. 
132]. 
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közfal 1. két ház közös fala; calcan, zid/perete des-
părtitor; Scheidewand zwischen zwei Häusern. 1568: 
Anna Consors Marci kowach . . . fassa e(st), Ezt en ze-
niemmel lattam hogy az keçsz fal Az kowach balase meg 
Gywlt vala, Razmane felçl es Ige(n) erossen Egy (!) vala 
[Kv; TJk III/1.221]. 1592: Heltai Gaspar . . . vallia 
lattam hogy weres Iakab Nagi Janossal egi arant fara-
dott az falnak chinalasaban, eggikis az masikkal nem el-
lenkezet, hanem vgi mint keoz falt, egi arant eppitettek, 
kibeol hizem hogi az fal keoz volt keozeotteok [Kv; TJk 
V/1.195]. 7626: Vrunk eo felge . paranchyoluan ke-
glsen hogy az Eotues András fel haza Sámuel Deakéual 
egyben szakasztassék; miuel egy keoz falt le kelletett 
rontani es fen az helyben gerendakat kelletet vonatnj 
[Kv; Szám. 16/XXVII. 24]. 1633: Cziszmaszia Istuanis 
megh engede hogi eo feleolleys az fa keozfalt ki hannia es 
keobeol az keoz falra epithessen seot megh hogi az 
Cziszmaszia Istua(n) gerendaitis az keofalba rakiak 
[Mv; MvLt 290.129b]. 

2. (belső) válaszfal, perete despărţitor/interior; (inne-
re) Scheidewand. 1623: Az Egez Jstallokott zekerzentt 
vgy Czinaltassa hogy . . Egy födél alatt legyen mind, 
Cziak beleöli kelletik az Jstallokott keőz falokkall vgy ál-
tál zagattny [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1652: Ezen 
Udvaron . . . három reszbe . . . Tyúknak, Ludnak, Réczé-
nek, s hizlaló disznóknak való oll . . . mindenik ólnak 
közfalais boronakbol felrakott [Görgény MT; Törzs]. 
1772: Az Sütő Ház mellett ugyan azon fedél alatt találta-
tott égy Konnyha Ház, melly Konnyha Háznak az Sŭtŏ 
Házzal égy kőz fala vagyon [Szászfenes K; BethKt Mi-
kes conscr.]. 1842: van ezen részibe az ístálónak . a" 
kőz fal mellett égy jászoly deszkából [Oprakercisóra F; 
TSb 51]. 1852: égy Kőz fal . a pitart a hátulsó háztol 
el szakasztya [Dés; DLt 1343]. — L. még BGU 125. 

3. várfal; zid de cetate; Burgmauer. 1662: Az mieink 
pedig, mihelyt látnák a kasamátáknak s közfalnak is 
annyiravaló megrontatásokat s az árok vizének is elme-
nését az népet az három bástyákról minden éjszaká-
ra az töréseken való vigyázásra lehozni kénszeríttet-
nek vala [SKr 605]. 

köz-ſaluterhe vmely település közteherviselése; sar-
cină publică al unei aşezări; Tragen der öffentlichen 
Lasten in irgendeiner Siedlung. 1805: A Kenosi Sándor 
Nemzetség be adgya a Mlgos Kir. Táblanak . De-
liberatumat, melyből ki tetzik igaz eleitol fogva való Ne-
messége . . . ezen nemzetségis a köz falu terhe alá nem 
vonatathatik [Szu; Borb. II]. 

közfék közönséges fék; căpăstru/frîu obişnuit; gemei-
ner Zaum. 1861: hat Setét Szürke Gjermek lovak 
mellyek(ne)k uj pokroczok, hevederek, peczkes kőz Fe-
kek s Kőtő fekek adattak [Görgény MT; UtI]. 

közfelperes közvádló; acuzator public; Staatsanwalt. 
1841/1847• A Szelid vallomás át adatik minden hozzá 
tartozoinak Magistratualis Közfelperes Fő Hadnagy 
aanak: hogy az ezennel hamis levél készittésiért közke-
reset alá vettetett Darvas János ellen, a szükséges törvé-
nyes lépéseket tétesse meg [Dés; DLt 530d]. 

? közfogás '?' 1576: wagion három gyeoreo Arany, 
mindenyk keoz fogas [Szamosfva K; JHbK XVIII/7]. 

közfolyam szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: a történet történelem folyamata/menete; cur-
sul istoriei; Lauf der Geschichte. 1854: Gyakran szomo-
rúan gondoltam: mennyi minden megy feledésbe 
melyek a történet közfolyamára hatással voltak és lesz-
nek [ÚjfE 4]. 

közfosztán régi kelmefajta; un fel de stofö. de altădată; 
alte Textil/Stoñart. 7688: Egy vég Dufla fosztántol f 
—//37 1/2 Egy vegh Koz fosztántol f —//22 1/2 [BfR 
Vect]. 

Võ. aſoszlán és a ſosztán címszóval, ill. az utóbbi helyen a jegyzetben le-
vő utalással. 

közföld 1. földközösségbeli föld; parcelă din proprie-
tate obştească; Boden/Feldstück der Feldgemeinschaft I 
vmely település köztulajdonban levő földterülete; teren 
agricol aparţinînd unei aşezări, ín proprietate obştească; 
gemeineigenes Feldstück einer Siedlung. 1560: kezwnk-
be bochyaták, Az minemw per patüar thamadotth volt, 
Ez el mült Napokban, az király eó felsege tablaiann, va-
laminemw Magiar Regeni határba keóz feóldeón, az 
maros vizenn, vyonnan való Malom chynàlas felóll 
[Mv; JHbK XII. 7]. 1582: az Jrotwanj koz foldo(n) vala 
senkj megj nem ellenzette rwlla [Szükerék SzD; JHbK 
XXXVIII/127]. 1584: Az Tunyadon . . . keoz feold uolt 
az kirul az almady Gaspar kertit le uo(n)tak [Szava K; 
i.h. XVIII/22]. 1592/1593: azon az porondon etettewk 
barmünkat, Meegh vgian azt mondta az Rethi Malom-
beli Molnaris, hogy amaz porondra az viz keozze haj-
chiatok, ott ehetik barmotok, mert az keóz feold [Szent-
margita SzD; Ks. — Dés városa és a Szentbenedeken 
birtokos Keresztúry Kristóf határperében vallatás]. 
1767: Vagynake még actu is az Udvarfalvi Határon 
ollyatén osztatlan Kőz Földek, Erdők, felesen? [Udvaſ-
fva MT; Told. 44/45 vk]. 7774: az Falu köz földeit nem 
házalatok szerint osztotta, hanem elsőbben is magának 
az Javából annyit foglalt amennyi éppen elég volt [uo.; 
i.h. 44/47]. 1795: (Az) osztatlan kőz föld az Antiqu* 
Sessiok száma szerint feli osztassék Ítéltetett [Gergelyfá-
ja AF; DobLev. IV/743.6a]. 1801: Mi alább subscribál-
tak, mindnyájjan M. N. Sombori birtokosok . . . Con-
fluálvan . . . a' M. N. Sombori kőz földeknek fel-osztá-
sára meg-kivántato szükséges Consenşusnak és rendele-
sek(ne)k meg tétetések véget . . ez következendő s meg 
másolhatatlan édgyezésre léptünk [M.nagyzsombor Kj 
Somb. I]. 7802: a ' nevezett F.õri határban Pojána tetesu 
nevü hellyben a* Falusi lakosok általi házalat szerént 
nyilazni szokott kőz földbőll egy darab részt fel szánt-
ván, ottan . . Balog János Vram el fogattatott [Feloſ 

SzD; BetLt 6]. 7827: A' Modrán alol a' Szamosnak régi 
árka, a ' mint a' Béla hegy felé járt vala, annak televénnye 
közföld lenne [Dés; DLt]. — L. még KHn 296. 

2. határsáv; fîşie de pămînt între proprietăţi; Grenz-
streifen. 1650: mikor az keőz feőldet az Á r a n k u t i a k meg 
borozdoltak uala, az felseö Szauatiakkal Nagy Sukj Pf1 

Vram mind be forgattatta uala a borozdakat [F.szovai 
K; SLt Q. 7]. 1770: Salamás és Barna hágó között nin-
csen is olyan közfŏld, hogy az marha könnyen oda el ne 
mehetne [M.hermány U; RSzF 211]. 

3. kb. térköz; interspaţiu; Raumabstand, Zwischen-
raum. 1653: Legelöll a ket csauz szinte oda álla a hun * 
császár1 szekerének el kellett menni — mintegy tíz lépeS' 
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nyire állának. Utánna meg annyi lépésnyire esmét Tol-
dalagi uram s Krájnik László és én s Tamás deák, az 
hogy négyen állottunk hátrább. Esmét egy darab köz-
földel mintegy hat vagy nyolczan állottak | végre a dere-
ka is elérkezék a tatárnak, és táborba szállnak jó közföld 
hozzájok [ETA I, 133, 164 NSz. — aA török szultán]. 

közföldecske vmely település köztulajdonú földecské-
je; parcelă de proprietate obştească; gemeineigenes 
Feldstückchen irgendeiner Siedlung. 1768: Az alsó Szi-
get s Kőz Fõldetske a Csorda Pásztorok(na)k hagyatik 
[Akosfva MT; EHA]. 

közfű köztulajdonú kaszáló: fîneaţä de proprietate 
obştească; gemeineigene Heuwiese. Hn. 1718: Közfíi-
ben (sz) [Szilágycseh; EHA]. 

közfürész közös fŭrészmalom; joagăr de proprietate 
obştească; gemeinsame Sägemühle. 1608: Kovaznan 
Orbay Zekben Egh keoz fwrezunk vagyon [HSzj fűrész 
al.]. 

köz-fûzeshely köztulajdonban levő füzes; teren cu sal-
cii de proprietate obştească; in Gemeinbesitz befindli-
cher Weidenhain. 1846: a' . Városi kőz füzes helly . . . 
meg vísgálására a' fel adott helynek Szinére ki Szál-
ván [Dés; DLt]. 

közgabonátlanság általános gabonahiány; lipsă de ce-
reale generală; allgemeiner Getreidemangel. 1817: ezen 
mostani el nyomorodott és Nagy Inségbena nyogdögelő 
egész országunkat kőz Gabonátlanságomnak ki pótlása 
Jféget én is bátorkodom Instálni [Vaja MT; Told. 42. — 
Ez év táján a rossz termés miatt irtózatos éhinség volt 

Erdélyben]. 

közgazdasági economic; volkswirtschaftlich. 1889: 
Erdélyről adok közleményeket. Múltjáról, jelenéről, kö-
telességeiről, közgazdasági, kulturális, nemzetiségi te-
kintetben [PLev. 149 Petelei István Szilágyi Sándorhoz]. 

közgránát közönséges gránátkelme; grenadină obiş-
nuită; gemeiner Granatstoff. 1599: Thot hazy Jstwan. 
Hozott. Lengiel orzagbol . . . Egy Veg keoz granathott 3 
// — I Nemet János Hozot Bechj Marhatt . . . 1 Veg keoz 
Granathott 3//— [Kv; Szám. 8/XIV. 7, 36-7 HjJ. 

közgyalu közönséges gyalu; rindea obişnuită; gemei-
ner Hobel. 1738: 3 Kőz Gyalu 4dik Párkanyozo az ötö-
dik heveder mecző [M.bikal K; MLev.]. 

közgyep köztulajdonban lévő gyep; pajişte de pro-
Prietate obştească; gemeineigener Rasen. Hn. XVIII. sz. 
v-; a' Közgyep mellett (sz) [Csomakörös Hsz; EHA]. 

közgyepfi 1. határgyepü; gard viu (între proprietăţi) 
semn de hotar; Grenzhag. 1781: A Köz Gyepük, Hal-

jmt (!), és Bük nevezetű helységekben lévén szám szerint 
hoszszára 1518 ŏll, mellyekböl . . . 400 őU az közönséges 
f iúnak excindaltatik [Nyárádmogyorós MT; EHA]. 
'816: Lögŏsd nevű erdő, mely-is egy felŏla az Andrásfal-
vi' és Berei határok kőz gyepűjével [Nyárádandrásfva 
MT; EHA. — aÉrtsd: (közvetlen) szomszédos]. 

2. (két szomszéd közötti) közös gyepű; gard viu co-
mun (între proprietăţi); Zwischen/Grenzhag (zwischen 
zwei Nachbarn). 1629: Keoz gyepűt ha czjnalnj akarnak 
azt ket fele merjek es mindenjk az eo reze gjeput tartoz-
zék megh czjnalnj [Jobbágyfva MT; BálLt 48]. 

közgyűlés 1. falugyűlés; şedinţă comunală, adunare 
generală al comunei; Gemeindesitzung. 1834: a mult 
holdnap September 14-dikén . . . tartatott Köz Gyűlé-
sünkön concludálának . . . makbéli Isten áldásának el 
használásáról [Nagybacon Hsz; HSzjP]. 

2. székgyűlés; adunare generală al scaunului; Stuhl-
sitzung. 1844: all Királly Biro atyánkfia elő terjesz-
ti: mi szerént Fő Királly Biró atyánkfia ezen köz-
gyűlésen, tartós betegségi állapotjának jobbra nem for-
dulta miatt nem elnökőskődhetvén az . . . elnökség foly-
tatását . nékie át irta [UszLt XI. 85/1.1]. 1845: az Ár-
vái Szék eddigi tollvivője László Ferentz atyánfia . . . hi-
vatalos működésit tsakis ezen Köz Gyűlésig vállalván 
. . . ajánltatván Széki Elnök Királly Biro atyánkfianak, 
hogy . . . végyen fel erre alkalmas egyént [i.h. 85/6.23]. 

3. céhgyűlés; adunare generală al breslaşilor; Zunft-
sitzung. 1837: az a hir is szárnyallik, hogy lenne vala-
mely titkos protocollumok melyben az olyatén jövedel-
meket inferáljáka, s az köz gyűléseik alkalmatossággal 
£!) evésre, és ivásra-is fordítják [Kv; ACSzám. 115. — 
Á céhmesterek]. 

4. egyházközségi gyűlés; adunarea enoriaşilor; Kir-
ch(en)gemeindesitzung. 1873: Közgyűlésünk . . . te-
kintve hogy az egyházfiság valóban tereh, nem kénysze-
ríti tagjait hogy azt 3 évig hordozzák [M.bikal K; RAk 
300]. 

Szk: eklézsiai 1872: Apr 8n reggel ekklesiai köz-
gyűlés tartatott a czinteremben [uo.; RAk 292]. 

közgyűlésileg székgyűlés által; stabilit la adunarea ge-
nerală al scaunului; durch die/von der Stuhlsitzung. 
1845: ezen ns székbe tanyázó lovas katonaság számára 
fel állitando kaszárnya tárgyában közgyűlésileg kiren-
delve volt Bizottmány . . . három helyeket talált légyen 
Udvarhely városa kerületében alkalmasokat arra, hova 
kaszárnya épitetŏdhessék [Usz; UszLt XI. 86/6. 223]. 

közhallomás szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ból/~sal hall/hallogat vkirõl vmit szóbe-
szédből hall vkiről vmit; a auzi ceva despre cineva din 
vorbe/zvonuri; über jn im Gerede etw. hören. 1749: Azt 
hallattuk kőz hallamással [Koronka MT; Told. 29/42]. 
1770: Köz hallamásokbol sokat hallottam egyszer is 
másszoris, hol együtt hol másutt | osztán másoktol hal-
lottam köz hallamással kőz hallamással azt hallot-
tam, hogy minden pënzit Petelébe vitték [Nagyercse 
MT; i.h. 3a] | mind csorbát mind Ádámot mind Iankot 
tsak gyengén ismerem, hanem Kőz hallomásbol minyá-
jon ezeket gonosztévő személlyeknek lenni hallottam 
[Mezőpagocsa TA; SzentkGy Petrus Alsó de Nagy Pes-
tyén (45) ns vall.]. 1777: En kőz hallomásbol hallottam 
hirét a ' Kérdőben forgo Etzken Andrásnak [Albis Hsz, 
BLev. Vall. 2]. 1782: ezen Togyerről hallagottam kőz 
hallamásokkal, hogy az édes Annya fattyuban kapta lé-
gyen Magyar Országott | Bocska Gligorrol . . . minden-
kor kőz hallamással hallottam hogy az Mlgos Urak-
(na)k Szökött állapottyábol . . . ide Fodorházára redu-
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kált Jobbágy volt [M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 1798: 
tsak kőz hallamásból hallottuk [Backamadaras MT; 
CsS]. 

közháló közönséges halászháló; plasă de pescuit obiş-
nuită; gemeines Fisch(er)netz. 1681: Tiz Eõlŏs vas kari-
kás köz háló nro 2 [UtI]. 1731: az Gyekei Tokon köz ha-
lóval nem fogunk halat | az Posarok nem vinak ha vi-
nakis itt az mi tónkban köz halóval nem foghatni mert 
nadas az T o szélei [Gyeke K; Ks 99 Biró János lev.]. 
1753: Kereszt haló No 4 Köz haló Nro 2 Vakarász háló 
Nro 2 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1786: Rajta vol-
tam a' Halásztatásonis, mig a1 viz kitsin volt, annak tisz-
tasága miatt nem lehetett se a* nagy, se a' köz Halóval 
fogni, noha elég próbát tettünk [Gernyeszeg MT; TL. 
Málnási László ref. főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 

közhám közönséges hám; hamuri obişnuite; gemeines 
Pferdegeschirr. 1688: Szy Szerszanokrol (!) Egy 
Rendbéli kőz hamtol f 1 [BfR Vect.]. 

közharicska közönséges haricska; hrişcă obişnuită/ 
cultivată; gemeiner Buchweizen. 1684: Szemen Szedet 
Haricska Cub 3 . . . Kőz Haricska Cub 26 [Fog.; UtI]. 
1685: Szemen szedet haricska Cub 2 // Kőz haricska 
Cub 12 [uo.; UtI]. 

közhasznú de folos obştesc; gemeinnützlig. 1818: 
Apahidánál a Szamoson keresztül fel épitendõ köz hasz-
nú Hidnak Tölgy fa lábai bé verésekre vas Berbéts kí-
vántatván meg minthogy nemes Déés Várossának 
ollyatén vas Berbéttse vagyon a kivánt végre azon 
vas Berbétset által engedni ne terheltessék [Kv; DLt 
433]. 

közhaszon 1. közösségi haszon; folos obştesc; Ge-
meinnutzen. 1815: a' marháknak ezen Hazából Magyar 
Országra léendŏ kihajtatása a* kőz haszonra szolgálo 
kereskedésnek nagy előmenetelére vagyon [DLt 361 
gub-i nyomt. rend. Kv-ról], 1821: A* köz haszonnal es az 
adózó köz nép javával keveset gondolo előre nem látó 
Főldős Urnák lehet azt tartani, a ' ki a maga Embereit 

a' ki (!) után ő is él 's a' kiknek romlásával az Eő Fel-
sge aeráriuma szenved gengiteni, és nem erós<it)eni ki-
vánnya [M .zsombor K; Somb. II Sombori Farkas kezé-
vel]. 

2. közös haszonvétel; folosinţă publică; gemeinsame 
Nutznießung. 1821: Említtetnek az osztály-Listákban 
sok Haloványok, és Ergék, meljek köz haszonra fel ha-
gyattaknak iratnak [Dés; DLt]. 1833: alázatos Jelente-
sek a ben(n) irt Biztosonak a Köz haszonra ki nézett ki 
Cserélt és el intezett Tégla vető helyről [Dés; DLt 
904/1831 mell.]. 

Szk: ~ r û bír. 1801: Pápai Sándor Ur, az Aszszony ö 
Ngával köz haszonra birták azon gátot s egyenlő aka-
rattal köttették igazittatták, minekutánna az Árvíz tson-
kaságot tett benne [A.jára TA; BLt 12 Váradi János (52) 
fogadós vall.]. 

3. ~ r o szentel (örökösök) közös hasznára/javára fel-
ajánl; a oferi spre folosinţă comună (pentru moşteni-
iori); zum gemeinsamen Nutzen/Wohl (der Érben) an/ 
darbieten. 1772: Dobollyi Jóseph Uram minden eddig 
szerzett Káptalanból s Conventből, innen s amonnan 

gyűjtött közre szolgálható Levelet, kőz haszonra 
szenteli [Nagylak AF; DobLev. II/436.2]. 

közhatár 1. két v. több település közösen birtokolt ha-
tárbeli területe; hotar comun pentru două sau mai multe 
aşezări; gemeinsam besessenes Flurgebiet zweier od. 
mehrerer Siedlungen. 1600: Tudom azt hogy az honnat 
az Atthiaiak be haitottak az lenlaki diznoth, az Ienlaka-
wal ne(m) keöz hane(m) vgian Atthiai hatar, Chokas 
berszit halotta(m) hogy keöz hatarok, de ez wgya(n) 
Atthiay [UszT 15/270 Ambrus Isthwa(n) Korondi Lo-
feő (60) vallj . 1602: Abastfalúa zabaditattia az Arniek 
oldalt, mely keóz hatarok Almasfaluaúal Almasfalua ti-
lalma ellen [Abásfva U; EHA]. 1606: ez az helj az Palfal-
jakal farkas lakiakai keöz hatarok farczadjaknak biro-
dalmokoth nem tudom [UszT 20/171 Nagy Albert Kws-
meődj (50) lib. vallj. 1617: az Marosnak eggyk folio 
agan kett keőre való molnott chyenaltattam volna, mely 
Malomnak az dagasza mikoron annyra fel ment volna, 
hogy az Maros vásárhely hatart . . . az en molnomnak 
az dagasza ell erte volna kelletet volt ezre az megh 
neuezet keőz hataron való Maros agara gatatt keöttet-
nem hogy derekasban az Maros viszet, az a gatt en 
felem vesse Jóban [Meggyesfva MT; BálLt 57]. 1674: 
anno 1603 az mely contractus az » . . Aranykut es 
felső Szovát nevü faluk kőszt . . . azon Szovati határ-
szélyben levő darab főid félét, ki most kőz határnak hi-
vattatik azon felső Szovátiaktol, akkor penigh Villango 
darab főld(ne)k hivattatot, celebraltatot volt Contrac-
tus, mivel azon Contractust az felső Szovátiak violáltak, 
executioban akarjuk vetettetni [K; SLt Q. 14]. 

2. határ (vmely település erdő- és mezőgazdálkodási 
területe); hotar; Flur, Feldmark. 1815: A Köz Határba, 
a Méhes kert felől való Tábla (sz) [M. bece AF; EHA]-
1845: egész falu gyűlésében Szekeres Mihály atyánkfia 
azon sérelmét jelentette, hogy az közhatárunk szélyén, 
az gyergyókilyénfalvi határban egy kevéssé bé tanált 
menni száraz fenyőfáért; és az fenn írt Kilyén falviak 
megfogván, bevitték, és fizetett 20 . . . . Rénens forinto-
kat [Jenőfva Cs; RSzF 106]. — L. még RSzF 120. 

3. vmely település határának földközösségben hasz-
nált/élt része; parte de hotar aflată ín folosinţă comună; 
in Feldgemeinschaft genutzter Teil der Flur irgendeineſ 
Siedlung. 1603 k.: Barmokis oda jar t az falu hatarara tu-
dom az kóz ha tarra [UszT 16/65 Laurentius Theriek de 
Vdvarhely (60) vallj. 1620/1754: promiscue egyaránt 
fogták bírni, és élni köz határokat [Fejér m.; Told. 22]-
1677: A' Mely Faluk részekre szakadozva, és oszolva 
vadnak néhány Possessorok kŏzŏt, a' mint hogy ne-
mellyekben Fiscusnak, és egyéb Patronusoknak-is bizo-
nyos rész portioja, és házhelyei vadnak, sŏt n é m e l l y e k 
egy s' két ház helyeknek bírásának alkalmatosságával 
feles embereket-is telepitnek a' Faluba, és mind arra néz-
ve, s' azon kivül-is egyiránt akarják élni a Faluknak köz 
határit, a ' nagyob részt biro Patronusokkal . . . végezte-
tet, hogy az ollyan helyeken széna rétek, erdők, szán*0 

földek, és egyéb haszon vételre való pertinentiak, a* köz, 
és nyomásban lenni szokot határokon kivŭl, juxta quan-
titatem et numerum sessionum antiquarum o s z t a s s a n a k 
és birattassanak a* határok; és ki ki maga rata portioja-
val légyen contentus [AC 103-4]. 1780/1784: Jobb ke-
zeknek nékünk való bé adásalkai (!) minket az irt G*' 
lambadi Köz hátáraknak fel osztásakra meg b i r á l t a n a k 
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és árbitráltanak [Galambod MT; Told 29]. 1816: Ezen 
falunak osztatlan kőz határai állának Orotvány szántó 
földekből, Kaszálókból és Erdőkből [Tófva MT; BálLt 
67]. 

4. két birtoktest közötti határvonal; hat, răzor, mie-
zuină (între ogoare); Grenzlinie zwischen zwei Grund-
stücken. 1746: a ' Kŭkŭllŏbŏl ki szakadott ér viz a' kétt 
Méltoságos urak . . . széna füveinek egjbe follyo kŏz ha-
tarán folly le, szakasztott penig az Gróff Aszszony eŏ 
Nagjsága földéből azon ér viz a' felső partya felól az 
Groff ur eŏ Nagjsága széna füvéből az az alsó partya 
felöl, in eodem alveo mellyeket mostis mos [Dombó 
KK; JHb XIX/6]. 1775/1802: az megirt Furka Peraalor 
nevezetű árkos helytől, vagy árok főtől vitessék a meta 

a köz határ a Burgyej szakaturája Irotvanynak ajján 
levő meg keresztezett fákhaz [BSz; JHb LXVII/3. 145]. 
1845: tanáltatnak ugyan küjjebb kövek és több füszfák 
js a' két Birtok közti köz határon [Bodola Hsz; HSzjP 
Sztáncsuj Nika (70) vall.]. 

5. országhatár; graniţă, frontieră; Landesgrenze. 
£755: (A Lázár) Famillia Emberei a Molduvaiaktol so-
ha se haboritattak edig nem is praetendáltatak mind 
hogy a Koszorú kő pataka tartatott a két ország kőzőt 
kõz határnak [Gyszm; EHA]. 

köz-határbarázda két birtoktest közötti határmezs-
gye; hat, răzor, miezuină (între ogoare); Grenzrain 
fţvischen zwei Grundstücken. 1769: (A) Mikola részt 
j?ro . . . Possessoratus Urak ezen réttye, és ã Kabos 
Farkas Ur 'e mellett lévő rettye kőzöt menyen le égy köz 
határ barázda [Apahida K; JHbK XLII/24]. 

közhatárjegy közös határjelzés; semn de hotar co-
m u n ; gemeinsame Grenzmarkung. 1803: Tudjae a ' Ta-
J111 •. hogy . . Nemes Gyergyo szék Határaival con-
^rminálando Toplitza vagy Topolotza nevű Falunak, 
^yergyói (!) Remete és Gyitró nevezetű Faluk Határai-
val mitsoda nevezetű hellyeken rug ŏszve, mi nemű ár-
kok vagy patakok, vagy akár minemű newel nevezett , paian-UR., vagjr a&ai uiiiiciiiu iitvvci iitvi 
f^z Határ Jegyek observaltatta(na)k eletől fogva 
IBorn. XV. vk]. 

közhatár-osztály vmely település földközösségben 
asznált/élt határrészének felosztása: împărţirea unei 
evălmãşü; Aufteilung des in Feldgemeinschaft genutz-

Flurteils einer Siedlung. 1804: szabadságáb(an) lé-
mindenik Atyafinak és Compossessornak az osz-

a !J?n
wkóz földekből tettzése szerint foglalni, és azt tsak 

^Közönséges kőz Határ osztály által lehetvén reguláz-
» hogy ki mennyiben részesedjék [Marossztimre AF; 

u°bLev. IV/878.3b]. 

közház testvérek közösen örökölt háza; casă 
, ^Ştenitŭ de mai mutyi fraţi; gemeinsam geerbtes Haus 
jj!f 9 e s chwister . 1724: Hivának minket . . . Felső Sz: 
^Uialy falván lakó Nmzt(es) Csegezi Tar Tamás 
g3jm) . . Csegezbend lakó testver attyafiaival ed-
rad * V Csegezben . . . Néhai edes Attyokrol . . . ma-
^ a ° t még . . . osztozatlan kőz házokhoz az végre: Hogy 
fel e.° klgmekre devenialt bonumokat . . . osztanok 
a \ C s kinek kinek illendő rata Portiojat Sequestralvan 
^ g n a l n o k [Asz; Borb. I. - *TA]. 

közhely 1. vmely településnek földközösségben hasz-
nált/élt határrésze; parte dm hotarul satului aflată ín fo-
losinţă comună; in Feldgemeinschaft genutzter Flurteil 
irgendeiner Siedlung. 1590: Miuel . . . vadnok Az falu 
hataran keóz erdeók es egieb keöz helyek . . . teóruenj 
Zerínt chak az eo portioiok szerint lehet reszek, mi-
keppen az Actornakis, minden hazokhoz [Usz; Eszt.]. 
1694: Hogy pedigh az határ(na)k osztásához: közönsé-
gesen nyultunk . . . egy darabot kőz hely(ne)k hadtak 
[Mezőméhes TA; WassLt]. 1735/1760: az declaralando 
kőz hellyek osztattak és kinek kinek nyil vonással jutat-
tak im ez szerint [Elekes AF; DobLev. 1/164.1]. 1744: A 
Ciko nevű hely pedig Falu kőz helye lévén az egész Falu 
adta a' Pópának [Nagyalmás H; BK sub nro 181]. 1771: 
végeztetett hogy . . . mind a Falu mellett, mind má-
sutt az határon, sőt a' Falubanis ha mi találtatnék ollyan 
darab köz hely, mely most mérték alá nem ment volna, 
azokat se a possessorok, se a Lakosok, ad privatum 
usum fel ne fogják [Fejér m.; DobLev. II/128. 29a]. 
1795: a Dombi köz hellyek osztállyára a Tktes Várme-
gye kebeléből érdemes Co(mmi)ssarius Urak vágynák ki 
rendelve [Ádámos KK; JHb XX/18]. 1802: Fráter An-
tall és Vas Antall Urakis . . . az határon lévő kőz 
hellyeknek . . . lejendŏ fel osztását nem ellenzik [Felőr 
SzD; BetLt 6]. 1826: Ezen Kőz hely ökör tilalmasnak 
használtatik [Jákótelke K; EHA]. 1843: a' Bözödi kö-
zönség szándékozván a' köz helyeket erdőket fel osztani 
s a ben valo Josžágokat felmérvén . . . Bartha Miháj . . . 
30 • ölet által ada Vass János ŏ kegyelmének [Bö-
zöd U; Borb. II]. 

Szk: marhalegelõfmarhalegeltető 1735/1760: A 
Falu körűi minden felöl lévő Pásintas helyek is ökör 
tilalmas, és egyéb marha legeltető kőz hely végett, mind 
az Possessorok, az kösség szükségire indivise hagyattas-
sanak [Elekes AF; DobLev. 1/164.8]. 1774: a' Falusiak 
. . . kőz és osztatlan Marhalegeltető hellye [A.füged TA; 
EHA]. 1830: 1795-dik Esztendőben . . . a Szöllös Völgy 
nevű helyben bizonyos Marha legelő kőz hellyet Szöllö-
nek fel fogtuk vala [Vécke U; EHA] * városi 1844: 
Városi köz helyból ki szakasztott út [Dés DLt 379]. 
1846: az úgy nevezett Kósáné Gödrében a' Szamos part-
yán lévő Városi kőz fűzes helly meg visgálására ki 
rendeltetésünk következésében . . . a' fel adott helynek 
Színére ki Szálván . . az emiitett Gödörben lakozók 
. . . a város köz hellyébŏl fel fogott foglalásának mekko-
raságát, és határát igazán járják, és jelellyék ki [Dés; 
EHA]. 

2. belsőség köztulajdonban lévő része; parte de intra-
vilan aflată ín folosinţă comună; in Gemeinbesitz be-
findlicher Teü eines Gewanns. 1793/1794: vagyn(a)k 
még benn a' Faluban kőz helyre épült egy néhány há-
zatskák, vagy is Hurubátskák, mellyek hagyatnak a' Fa-
lu pásztorainak [M.bagó AF; DobLev. IV/739.22b]. 

3. két v. több birtokos/örökös osztatlan hagyott ha-
tárrésze; parte de hotar nedivizat, aflată ín posesiunea a 
doi sau mai mulţi proprietari/moştenitori; ungeteilt ge-
lassener Flurteil zweier od. mehrerer Érben. 1753: a' 
Szebeni Ország Úttól fogva a' Maros Újvár felé menő ut 
hosszába a Patakig kőz helly légyen, mind a' két fél 
egyaránsu Jussal birhassa, se kerteléssel, se árkolással 
semminemű praetextus alatt abból fel ne fogjon ha-
nem mindenkor kőz és szabad hellynek tartassék 
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[DobLev. 1/299. lb gub.]. 1829: Ami ezen Nyilaknak 
egyenlősittését illeti az érdeklett léjendŏ osztallyábol 
a Kŏz hellyek(ne)k egyenlŏkeppen részesedjenek vi-
szont három felé osztva [Nagylak AF; i.h. V/1150]. 

4. hivatalos hely; loc oñcial; Amts/Dienststelle. 
1565: ennekem vigezesem volth tyweletek, hogy ha 
valamy dolog tórtinnek kyral Jobagia kózeth es vram 
jobagia kózeth . . . hath Egy mas akaratyabol kŏz helth 
valaztanak, es oth baratink altal meg látásúk [Sajó SzD; 
BesztLt 24 Horwath Lúkach Sayoy tyz tartó a Bezter-
tzey Byraknak es tanachnak]. 1568: Egi Jobbayat (!) 
foktanak meg . . . azért myelye ezt the K erettwnk 
hog bachassa Kmed Ide keoz herre walahoa Tórŭynre 
az dolgot my kezesegúnkre oda allatyúk a zaúatost 
[Galac BN; i.h. 51]. 1569: ez w felsege jobagyanak Lazar 
Lwkacznak lopptak wolth keth wkreth el, mellyeth Kis 
demeteryben3 talalth meg, es ebbenis Terwentis zolgal-
thathoth, deh ez w felsege jobagyanak az Terwen semmi 
keppen Nem theczeth hane(m) kewz helyre, Regenben 
wittę Azért kdet kerem kmed Bochassa kewz helyrç 
Mert az ember felette karos [Görgény MT; i.h. 71 G. 
Aknay Görgény vára prov. a beszt-i főbíróhoz. — aBN]. 
1573: Monda feyerwary Ambrus ez Nemes haz Nem 
Akarom hogy Jtt Legyen az wallatas, Jer ki keoz helyre 
Bezelywnk Bathor ha kedwed wagyon az Bezedhez . . . 
Mynket el hywa az Ghereb hazahoz de sem Almady 
András el nem Jeowe, sem az wayda Embery oda az 
keoz helyre az Ghereb hazahoz [Sófva (BN) körny.; RLt 
O.5]. 1588: (Kopaczy Ferencz) Irt Sombori Lazlo-
nak, Sombori vram keoz helyen vr mezeona hagyoth helt 
az terwennak hogy fogot nepek lâ&sanak teorwent benne 
[Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall. — aÖrmezőn (Sz)]. 
1617: Azért az ki eben az haromfalua kerti felől ualo ue-
gezesb(en) pert jnditt, tehát kőz hellien ugi mint Balint-
faluan kőz bironal jndicza [Msz; Törzs. — aBálintfva, 
Madaras, Szentlászló, mindhárom MT-ban]. 1669: lm 
az szakmári generál Írásából, kivált a postscriptá-
ból is megláthatja, az velem talám szemben akarna 
lenni. Kegyelmedet azért kérem, tudja meg urunktól, 
hogy ha egy közhelyen szemben lehetek-e vele, ha ugyan 
kívánja? [TML IV, 568 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. 

5. vmely település közhasználatú szabad helye/térsé-
ge; locuri libere de folos obştesc într-o aşezare; gemein-
sam genutzte freie Stelle/Fläche irgendeiner Siedlung. 
1734: az Strasálast Nemes Városunkb(an) fel kellett ál-
líttatnunk ugy-hogy minden nap egj étczakával . . . ott 
helyen úgymint a Piaczon, a Hidon, A Szamosujvár fele 
be jővő Kapunál, A Borsos Utczaj Kapunál és Akna fe-
lőli s Kodor felőli bé jővő kőz helynél tartoznak 10/10 
Embert; egy helyre két két embert állítani [Dés; EHA]. 
1776/1793: Alz ÁSZSZU Cserefátis nemtsak fekvőt hanem 
fenn állotis hordják ki egy kőz helyre . . . és a Falu aho-
vá meg edgyezik betsû szerint adja oda [A.csernáton 
Hsz; SzékFt 29]. 1819: a ' . . kért kőz Helynek meg vis-
gálására a1 Nemes Esküttség ki menvén Határoztatott. 
Hogy a* millyen szélességű helyet a ' Piatz szabad Helyé-
ből kívánnak bé fogni, ugyan annyi szélességű He-
lyet, az Udvarokból a' Vartzagás Uttza felől szabadnak 
künn hagyván, a kértet azon kért punctumbol egyenesen 
vinni köteleztetnek [Ne; D o b U v . V/1026]. 1825 k.. 
minthogy uttza sorba a város díszére épittek az épit-
tőknek jussa van Mat?riálėjit a Köz helljen tartani ezek 

el hányása ellen protestálok [Torda; TLt Közig. 
252/1825 mell.]. 

6. nyilvános hely; loc public; öffentliche Stelle. 1700: 
az a. Cengeri Miklós ura(m) . . . comprobalta hogy j° 
remenysegű leányát Nemes Csengeri Boriczat az 
Nemz. Inczedi István ura(m) Hazastarsa Jnczedi Chris-
tina Asz(szony) edgyütis masutis, kőz helyeken, 
piatczo(n), uttza(n), Szamoso(n), hazaknal illetlen es pa-
raznasagott reális circumstantiakkal importáló bocste-
lensegekkel diffamalta [Dés; Jk 316b]. 

7. 1677: az Adó Szedők penig a* mennyiben lehet, 
kőz és bátorságos helyen lakó zálagos emberek legyenek 
[AC 71]. 

8. (az illetékes személyek számára) hozzáférhető 
hely; loc accesibil (pentru persoanele tn cauză); zugäng-
liche Stelle (für zuständige Personen). 1677: A' Protoco; 
lumok a ' Cáptalanokban bé-adattassanak. Pecsételni 
soha csak egy Cáptalan-is más Collegájának híre és 
praesentiája nélkül ne mérészelyen; a* pecsét-is köz he-
lyen, nem csak edgyiknél conservaltassék [AC 208]. 

9. kb. középütt hagyott térség; loc/spaţiu liber la mij-
loc; in der Mitte gelassener Raum. 1657: midőn az gene-
rál Nigron3 mellette lévő sok nagy emberekkel, officé-
rekke^az szembeniételre az sáncból kijütt volna, az feje-
delem is sok színnéppel az hagyott közhelyre közelítet-
tek volna [Kemön. 46. — aCarafa. Bethlen Gábor a 
Morva menti Hodolin vára ostromakor 1623-ban]. 

közhír 1. köz/szóbeszéd; vorbărie, zvon; Gerede. 
1562: 1490 esztendőben Mátyás király meghal Bécsben 

kiről azt mondották némelyek, hogy mikoron Bécs-
ben beteg lett volna, az urak toltak volna egy hegyes tört 
által a derekába fel, de ez csak közhír [ETA I, 10 BS]-
1573: Hegedws Georgy, Kalara Hegedws Matene, Ágo-
ta hegedűs gĕrne ( ! ) . . . egi arant vallyak hogy sennyt (0 
Nem lattak se(m) hallottak kerestury peter vagdalasa fe-
leol Azoktwl kyk Myweltek volna, hanem egieb keoz 
hirt hallotak [Kv; TJk III/3.64]. 1583: Barbara Vas 
Georgne vallia az keóz hírt . Ezt Addallia, Ez Minap 
Valek feyerwarra , Es ot ket Deáktól haliam hogy hia 
volt egzer eoket ez Gergel kowachne hozzaia v a c h o r a r a 
[Kv; TJk IV/1.152]. 1676: Annyi a sok közhír itt, hogy fl 
nem tudunk igazodni köztök [TML VII, 202 Daczo Já-
nos Teleki Mihályhoz Fog-ból]. 1844: Én senkit bizo; 
nyoson nem tudok, Köz hírből, nevezetesen a miolta a 
Nyomozások meg indultak eleget hallattam, de azok 
mind csak hallamások [Bágyon TA; KLev. Vásárhely1 

Sámuel (25) vall.]. — L. még VKp 85. 
Szk: ~ben forog szóbeszéd tárgyát képezi. 1855: kőz 

hírben forgott, hogy Szászfalvi Miklós Anna, a Tekinte-
tes Kispál Károly úrfi fòzŏ szolgáloja Uzoni Kitsi Mi-
hály ifjú legénytől . terŭhbe esett volna [ U z o n Hsz; 
Kp V Tóth András (22) vall.] * ~ben hall (beszélni/^ 
gatni vmit). 1767: beszélleni közhírben hallottam, hogy 
. . . Pap Miklós nevű Tisztartaját az Allfŏldre Atyi* 
Avráham, és Luka Onutz kalauzolták volna le [Dupa-
piátra H; TKhf Lupás Adám (18) jb vall.]. 1769: hall*1' 
tam kőz hírben, hogj az Utrizált személyek parázna, & 
káramkado életűek volnának [Bukuresd H; Ks]. 77/'-. 
Halottam közhírbe zúgatni hogj itt a Szamos mellett eg) 
kútnál ér öszve az Utrizált két Falu határa [Hosszúr^ 
SzD; J H b K LVIII/28]. 1783: Köz hirben hallom beszei-
leni hogy Nanya Makavéj által Károsodtak volna el 
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mult ősszel . . . Blága Györgynek Blaga Thodornak, és 
Pastyinának Lovai [Faragó K; GyL. Oprika Lup (60) jb 
vall.] * ~bôl beszél. 1804: a ' régiektől értettem, és mais 
kőz hirből beszéllik [Makfva MT; DLev. 5] * ~bõl 
hall. 1760: Azt pedig kőz hirből hallottam hogy . . . ma-
numittálná eő Nga [Nyárádtő MT; TSb 26. — a A szó-
ban forgó jb-ot]. 1772: Kőz hirbőlis igen, de tulajdon 
magától Kindgje Todortolis hallottam, hogj néki pénzt 
igirt, s két Márjást adottis . . . eő Nsga [Ádámos KK; 
JHb LXVII/2.342]. 1810: Tsak kŏz hirből hallottam, 
hogy Blós Mihaila részegen, a háza Népe ellen valo ha-
ragjában, a' maga Házát ŭszeggel meg akarta volna 
gyújtani [Görgénysztimre MT; Born. G. XIV. 1 Pap 
Danyila (43) vall.] * ~ bői tud vmit. 1843: Közhírből tu-
dom, miszerént Varga Katalinnak olyan egyezése lenne 
a három faluk közönségeivel, hogy ha állított kiváltsá-
guk helyreállítását megnyerheti, akkor kapjon minden 
háztól egy-egy pengő forintot [VKp 86] * ~böl vall. 
1820: Kőz hirből vallani semmit sem szeretem, bizo-
nyost pedig nem tudok [Várfva TA; JHb 48 id. Pálffi Ta-
más (57) ns armalista vall.] * ~r<?/ hall. 1574: Imre 
deakne keoz hírrel hallotta hogi vicey Ianos Zilagine es 
Balasy Ianos valaki Ladaiat Meg Nitotak volna [Kv; 
TJk III/3.394]. 1585: Rosa Zacharias Schemlingne 
keoz hírrel ezt hallotta, hogy ment a* legeny chakan-
nial Az Azzonra, es vgy teorte le az kariath [Kv; TJk 
IV/1.470]. 1638€. En egjebet soha nem hallotta(m) Kallai 
Gjurkahoz, hanem hallotta(m) Czak keŏz hírrel hogy 
lopassál elne [Mv; MvLt 291.127b] * ~reljõ vkifölébe. 
1677: Nekem arról sem írt, sem izent senki, hanem köz-
hírrel jü fülemben, hogy . . . igazításban vétetődnek a 
rabok állapotja [TML VII, 342 Bethlen János Teleki Mi-
hályhoz] * ~rel mond. 1655: a rút támadásnak én sem-
mi bizonyos nagy fundamentumát nem hallom egyebet, 
hanem mondják köz hírrel hogy német practica lett vol-
na [ETA I, 159 NSz] * ~ ül beszél. 1662: Közhírül be-
szélik az emberek, kiváltképpen Huszton sürun hirdetik 
az békességet [TML II, 330 Kemény Simon Teleki Mi-
hályhoz]. 1742: Kŏz hirŭl beszélik, hogy az ország Gyű-
lése el oszlanék [ApLt 4 Zalányi Apor János Apor Péter-
hez] * ~ ül hall. 1767: Vonya Szimion . Fiával Dem-
meterrel ã mint kŏz hirrül halóttuk Brassó felé szöktek 
iF.gezés NK; Berz. 3. 7. C. 6]. 

~ ré tett nyilvánosságra hozott; adus la cunoştinţa 
Publicului; an/in die öffentlichkeit gebracht. 1837: azt 
állítja az árendátor Kasza István: valameddig az eskütt-
^g ki nem vizsgálja a közhírré tett hibákat, mindaddig 
nem fizetné bé az árendát commonitásunk kasszájában 
Uenőfva Cs; RSzF 132]. 

közhírü kb. közhitelű; autentic; glaubwŭrdig, ver-
£mgt. 1597: pereltte(m) egi hagimasy Jobagiertt, Chya-

Jstwan Tiztartoyawal, wittem keoz herw byzonsago-
katt, es Zolga Birakat keolttette(m) azokra p(er) f — d 
í 2 [Kv; Szám. 7/VIII. 24 Altzner Georgy reg. Steffen 
u s ten kezével]. 

közhitelesség hitelesség; autenticitate; Aussagewert. 
1845: R. Tab. Cancellista Heves Mihály e' városbani 
bţrtokosságároli kőz hitelű bizonyítványt kiadni leg ke-
vesbe sem kételkedünk (így!) — a' mint hogy ezennel 
Rokott köz hitelesség alatt kiis adjuk [Ne; DobLev. 
v/1253 Horváth István városi aljegyző kezével]. 

közhiteifi hiteles; autentic; beglaubigt, authentisch. 
1845: Brassóban Normális rajz mester Szakáts Josef 
mentséges Nemessi származásáról köz hitelű bizonyít-
ványt kérvén adattatni . . . adassék ki a' kért bizonyít-
vány [Usz; UszLt XI. 85/6. 31]. 

közhivatali állami hivatali; public, de stat; von öffent-
lichem Amt. 1843: Biztosságunk bé panaszoltatott Sza-
bó Jánost . . . a közhivatali szolga meg kínzásáért, 's éle-
te el oltására törekedeséért közkereset ala vetendö-
nek véli [Dés; DLt 586.27]. 

közi szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
két víz ~ két folyóvíz között levő; situat între două ape; 
zwischen zwei Flußwassern befindlich. 1768: Kolozsvá-
ri Két Viz kőzi Majar-béli házakban tsinált két kemen-
czék és két kürtök tsinálásáért fizettem Hf 5 Dr 96 
[DobLev. II/190.21b]. 

közibe, köziben I. hsz tbsz-ú szr-os alakokban is; şi cu 
sufixe personale la plural; auch in Formen mit Personal-
endungen im Plural: 1. közben-közben, közötte; printre 
ele; dazwischen. 1761: Egy Szép Gyöngyei, Pésma Klá-
rissal, Boglárokkal bőven köziben gazdagon Gyöngyei 
őszve fűzett őv, kiis vékony Embert három rendel bé ér 
[Nsz; Ks 73/55]. 

E címszó adalékai közül csak e kijegyzésben van hol? kérdésre felelő ha-
tározószó, a többiben az ide tartozó határozószó kérdõszava: hová? A 
TESz köz al. adatolásában különválasztja a kétféle határozószót, magunk 
— az adatolásbeli egyenlőtlenség láttán — annál is inkább nem láttuk értel-
mét a különválasztásnak, mert adalékainkban szeszélyesen keveredik a 
gyakoribb köziben forma a ritkább közibe alakkal annak ellenére hogy 
az itt említett egyetlen egyen kívül — a határozószó mindig hová? kérdésre 
felel. — Megjegyzendő, hogy a gyűjtő annak idején a levéltári szövegekben 
a ragvégi rövidítésjellel jelentkező határozószó végződését -b(en) alakban 
oldotta fel, mert a rag végén a rövidítésjel a régiségben -an, -en, -on, -ön be-
tűcsoportot helyettesit. 

2. közéje, közötte levő helyre; între ele; zwischenhin-
ein. 1591: valamy faragot kewet wiznek Deesre hozat-
tam zalmat hogy kezykbe Rokyak [Kv; Szám. 5/1. 29]. 
7668: kérem, csinálja egy fasciculusban az leveleket és az 
enyémet is közikben [TML IV, 394 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1787: kaszalo kis keskenyen kőzib(en) rugó 
Rétecskéje [Désakna; Hr 1/22]. 

Szk: ~ veszi magát. 1796: keresztül valo mélly baráz-
dákot ásattam, sőt nagy Gődrőkőt is tsináltattam, 
mellyeket alol kővel, hogy a víz közibe vegye magát, fen-
nebb ló trágyával (s.v.) rakattattam meg [Kv; KvLt 
Prot. oec.-pol. III/3. 359 Sikó István kérelme]. 

3. belé(je), vmihez hozzá; în/la aceasta; hinein, dazu. 
1569 k.: Ha akarod Az Cristalt vag Achelt lagytany, 
vegy az rothat fannak az hammat es oltatlan Mezet, 
Égik anne legien, Mint az Másik, es tölch vizet kwziben 
es had keet orayg forrany, es zwrd le az vizet egy fazék-
ban ruha altal, Ted bele az Achelt az vízben, Az kit Meg 
akarz lagytany [Nsz; MKsz 1896.357]. 1736 u.: égett-
bort töltvén tálban, azt megmézezték, egy vagy két ffigét 
vagy egynehány szem malozsaszőllőt tettek köziben, 
meggyújtották az égettbort, s úgy keverték tálban ka-
lánnal, azután megoltván az tüzet, azt itták s az fügét 
utána ették [MetTrCs 449]. 1834: az olyan Buza is, mely-
ben 2 harmad rész Buza, két háromszori vetés után na-
gyon el rososodik, ugy hogy ha Búzát nem elegyit közibe 
utob tsak imit amat marad benne Buza [Sajókeresztúr 
SzD; Born. F. Ilg Benő József számadó lev.]. 
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4. emberek/állatok csoportjába/tömegébe, közéjük; 
ín grupul oamenilor/animalelor, între ei/ele; in die 
Gruppe/Masse der Menschen/Tiere. 1567: cheryny ist-
van . . . azt Jrta Nekeonk hogy Ne siesseonk Addeg az 
dologban . . . Myg Eo maga Kezynkbe Nem Jeoheth 
[Besenyő BN; BesztLt 16 Nic. Thomory a beszt-i bíró-
hoz és az esküdtekhez]. 1579: Megh ertettek eo kegmek 
Az Zeochy Imrehne Jelentesset az haz felől kit Akarna 
Nemes Ember kezebe eoròk Arrw keppe(n) eyteny . . . 
lattyak eo kegmek My nemó gonoz zokas Ieo kózwnkbe 
effele hazaknak el keotessebol [Kv; TanJk V/3.199b]. 
1631: az mint eözue czoportoztanak vala ot az emberek 

keözikben ſutamodek | enis ki menek keözikbe(n) az 
nagj zajra, hogj nezem my dologh [Mv; MvLt 290. 244b, 
245a]. 1677: O Thordai embert kŏzikben bé-ne fogad-
gyanaka[AC 141. — aAz újtordaiak]. 1696: annak utan-
(n)a egy űdő el telve . . visza iőve ide Gyergyoba kő-
zinkbe [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 68]. 1717: tudosi-
cson a marhák mi álapotb(a) vannak, és ha nem eset é 
kőzib(e) a dŏg [O.csesztve ÁF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 
1784: az spion a' kit a' Mlgs Groff Torótzkai Sigmond 
Ur provisora kŏzzijekbena a' végre botsátott volt, hogy 
a' dolgot meg circálván annak valóságáról l^izonyos vá-
laszt hozzon, előttünk olly relatiot tettek [Torockó; 
TLev. 4/12. — aA felkelők közé. bKöv a részi.]. 1791: va-
sárnap szerentsétlenül járt egj Dám vad egj kutya bé 
szökvén kőzikbe olly sebessen szaladot hogj . . . ugj meg 
ütközött egjik hogj mingjárt el terült [Királyhalma NK; 
Ks Jenei Dániel lev.]. 

Szk: ~ű//. 1705: mentették magukat, hogy nem aka-
ratjok szerint löttenek kurucokka, hanem elfogták őket 
és osztán kintelenségből kellett közikbe állniok [WIN I, 
506] * ~ beíratja magát. 1653: Vala városunkban egy 
Kovács János nevü katona ember, a kinek Báthori Gá-
bor adott hadnagyságot, s arról levelet: hogy hadat 
gyűjtsön . . . És így vőm magamat, s három lóra jó szer-
számmal felkészülék és béíratám magamat közikbe 
[ETA I, 106 NSz] * ~ elegyedik. 1823-1830: Én pedig 
az öcsémet tartoztattam, s küzdöttem vele, hogy ne ele-
gyedjék közikbe3 [FogE 264. — a A verekedők tömegé-
be] * ~ elegyíti magát. 1742: a Fatens, kevés Juhocska-
ja Lévén kőzikb(en) sem egyelitette magát [Kovácská-
polnok Szt; TKhf Dancs Adám (30) vall.] * ~ menetel. 
1657: kévánák kőzik ben menetelemet [Kemön. 177] * 
~ száll közéjük (le)telepedik/telepszik. 1578: mostanis 
kérik eo kegmet biro vramat hogy . . . obstalna, hogy 
Nemes ember keozwnkbe ne zallna [Kv; TanJk 
V/3.169a]. 1612: Varosunknak szabadsagj azt nem szen-
ŭedhetik. Mert Fged kerített kolczos Varosanak nagy 
romlassara volna. Hogy oly Nemes Ember közünkben 
lakoúl szallana, ki az Varossi emberrel való egyenlő ter-
he visselestöl, szabados legyen [Kv; PLPr 23] * ~ szár-
mazik ' ua \ 1793: a Néhai Sorbán Márton Gentsröl szár-
mazatt vala ide közinkbe Fiaval Sorbán Péterrel [Kémer 
Sz; TKhf 13/34 St. Dombi (60) zs vall.] * ~ vesz maguk 
közé befogad: 1602: Zakal Janos vallia . . . Társul 
voltanak Balogh Mihály Tothazy Istwannal, megh 
Berzethe mihaltis keozykbe veottek vala [Kv; TJk 
VI/1.614]. 1629: Keopeczi Dániel . . . Nyireo Ferenczel 
tarsalkodot eozue, en mondek neky vegyetek engemis 
keozitekb(e), mosolyga, aual el valank [Kv; TJk VII/3. 
107]. 1744.ě Kŏpeczi Bálás Istvánnal én voltam Kŏvett-
ségre az Adozo Rend akarattyábol négy renden. Há-

romszéki Emberekis voltanak ott az Adozok részéről 
. . . ă Háromszékiek bennünket azon únszoltanak, hogj 
közünkben vegyük, s edgyŭtt monkálkodgyunk [Köpec 
Hsz; INyR 46-7 Bocz Bálint (60) vall.]. 

Sz. 1666: Keczeli Gergely ma érkezek meg Patakról; 
beszéli, hogy az ördögök közikben konkolt hintettek 
[TML III, 560 Ebeni István Teleki Mihályhoz]. 

5. egymással ellentétben álló felek közé; între părţile 
opozante; zwischen/unter die miteinander im Gegensatz 
stehenden Partéién. Szk: ~ áll közbeavatkozik/lép-
1568: hamis hitpnek monda eotues gergel, es ezen kpzbe 
az Ceh kçzikbe alla és meg bekeltete çket egmast meg 
kpvetek [Kv; TJk III/1.179]. 1644: Hogj Janos deakal 
Zeocz Mathe vezekedik vala az Adossagh feleol, Keob-
leós Martha Ala keózikben, s kezes lén Ianos deáknak 
[Mv; MvLt 291.428a]. 1765: mikor Paszaroly Lapadá-
tot Grék Kosztántin verte . . . válosztottam őket s kö-
zikben állattam [Marosbogát TA; Mk V. V/97] * ~ 
megy. 1573: Orsolia Kerekes Lwkachne Azt vallia, hogy 
. . . Az Anyám az keozbe wthy volt Eoklewel, Eo azt 
Latwan keozykbe Ment es ely valaztotta egimestul eoket 
[Kv; TJk III/3.149]. 1744: kŏzékb(en) menek, es pi-
rongatván miért tepelodnek el valasztám őket [Besenyő 
AF; Told. 3] * ~ szól. 1573: Eoket Benedek Kowach 
kerte volt hogi az Mynemw haborwsaga esset volt Chir-
ka Matiassal Bekesegre zerzenek keoztek, Eok ely In-
dwltattak benne es addig zoltak keozykbe hogi Bekeseg-
re Indítottak eoket [Kv; TJk III/3.227]. 1580: keet fel 
dolgát meg ertven közikbe zolank es Iliién keppen alko-
tok meg okét [Dálnok Hsz; HSzjP]. 1626: Akkoron egy-
néhányán keőzeőkben zoluan megh alkotak eőkeőt 
illyen okon [A.csernáton Hsz; LLt]. 1638: My Felwl 
megh irt nemes emberek keózikben szolank igj alkottok 
megh abból az fogadasbol [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 
158]. 1804: én nem szollok közitekbe mivel én nem birok 
vélle [M.fráta K; Klev.] * kötelet/vinkulumot vet 
1568: Joannes kenez fass(us) est, hogy az mely dol-
gok volt az háborúság es vereseg felpl az (!) vegbe vittwk 
vala, es valaky Indítana (így!) 20 forint kptelet vetet-
twnk közikbe | Valen(tinus) Takacs Joann(em) Nag' . • • 
fassi sunt hogy eok vetettek kptelet kp zikbe ket vtal, 
de melik tprte meg ne(m) tugyak [Kv; f j k III/ l . îSU 
225]. 1631: Ennek penigh nagiob ereossegere es megh 
maradasara uetenk keozikbe f(loren)j 50 u i n c u l o m a t 
[Szentgyörgy Cs; IB. — aAz egyességnek]. 1680: 
keozikbe vetettünk Százarany forint keotelet [Vágás Uî 

Pfl. 
6. vki részére, neki; pentru cineva; für jn. 1609: El ve-

gezuen az kazalast es giwtest . Cipót 100 oztotta(m) 
keozikbe [Kv; Szám. 12b/IV. 416]. 1614: Hust penig úgy 
vasarolyon hogy egy hettre mindenkor kett kett 
pfont essek egy egy szegenyre . . És úgy oszsza közik-
ben3 [Kv; AggmLt A. 83. — aAz ispotálybeli szegények-
nek]. 1632: Korcziomara elein két hordo bortt attak 
keózikben, az harmadik(na)k az arrat szaraz korczío-
maiul exigaltak raitok [Grid F; UC 14/38.4-5]. 1653: 
Gyapjakatis az régj mod szerint oszanak kŏzikben [Cege 

SzD; WassLt] | A székelyeknek Báthori a császár pus-
káit . . . mind oda közikbe osztá, és igen szép hadat éptt-
te belöllek [ETA I, 44 NSz]. 

Szk: ~ bocsát. 1591: Az Eositeol marat Eoreokseget 
ne(m) tartozik keozikbe(n) bochiatany [UszT] * ^ 
száll részibe/neki jut. 1606: Bizonicha azt . . . hogy 
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chiak az negied rezbúl elegitette ki . . . De az mely rész az 
Antalfj Janosne részi keózekbe zallot Abbul ne(m) elegi-
tettęk, mely keózekbe zalott [i.h. 20/54] * ~ oszol. 
1507: hagyom az En felesegem<nek> az Bozy tot mynd 
az malomal egyetembe . . . holta utan az három germe-
ket zaz foryntal Elegycek meg es ozolyon kozykben 
[NylrK VI, 186 Cheh István végr.]. 

II. nu 1. vmi között; între . . . ; zwischen etw. 1764: 
kérdem hogy mi az oka, Molam Mesturam hogy a Sá-
kom most nem ollyan tele mint mikor ide hoztam; arra 
felele mondván a kéreg közib(en) maradatt [Kóród KK; 
Ks 19/1. 6]. 

2. vmely helyre/térségbe; între . . . , ín spaţiul respec-
tiv; auf/in irgendeinen Platz/irgendeine Stelle/Fläche. 
1578: meg epytessek vellek . . az vtokat miért hogy az 
zoleo keozybe Imar zekerrel sem mehetnek hane(m) 
Nagy kerwlessel [Kv; TanJk V/3.169a]. 1580: Az my az 
vassarbyraknak Instructioiat nezy zereda napp es 
chiòterteken idege(n) embert . . . az Buza keozybea 

ne hagion be menny hane(m) ki kwlgie onnét | az wyznek 
mind a' ket partyat a' hun zwksegh leze(n) chynaltassak 
megh vagy bastiakkal vagy gatokkal vagy bakokkal a 
mint Iobba(n) lehet hogy az Maiorok keozybe valo vt 
mind ket felöl megh epwllie(n) [Kv; i.h. 222, 231a. — aA 
búzasorba/piacra]. 1596.š Hogi az Scolaban a' Cloaca-
nak nagi gonoz zagat hogi az kamarak kezibe ne zele-
deznek preuenialny akartak volna [Kv; Szám. 7/II. 21]. 

3. vmik közötti térbe; ín spaţiul dintre . . . ; im Zwi-
schenraum. 1676: Ezen megh irt jstallobol fogva az vete-
ményes kert altal vagion rekesztve az udvaartul sasak 
köziben bornabol fel rokott jo sendelyis palankkal [Sár-
kány F; U F II, 755]. 1732: a Majorság oll Cserefa 
talpakb(an) veset Sas fak köziben veszszŏvel font 
[Nagyida K; Told. 11/70] | Mely kapura véggel nyúlik az 
már meg hanyatlott ágasok kŏzib(en) sövényből valo 
agyagai tapasztott oldalú ház [Nagyiklód SzD; i.h. 
11/67] | A föld pintze, az egész ház alatt hoszszan és ke-
resztül, Csere talpakban vésett, sassok köziben, Csere 
deszkából ki rakott [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1774: 
három faragatt ablak kövek kőzziben vágatott ablakai 
vadnak [T; CU]. 

4. vmibe bele; (înăuntru) ín ceva; in etw. hinein. 
1587: Az Kemence feneket hogy vyolan megh wertek 

Veottem egy Keo Sooth az Agyagh keoziben d 3 
[Kv; Szám. 3/XXXIV. 7]. 1662: a nagy sok tüzes szer-
szám, por, salétrom, kénkő, tüzes matériák között, 
mellyet ott benn meggyújtván, annak szikrája talált egy 
nordó befedetlen por közibe esni [SKr 602]. 
, 5. vkik/vmik csoportjába/tömegébe, vkik/vmik kö-

între . .; unter die Gruppe/Masse irgendwelcher 
Personen/Sachen. 1570: egy falka Menes 10 Menth oda, 
es az Myhal lowa ely zakaztota Magat az kacholak keo-
z b e ment [Kv; TJk III/2.190]. 1573: Vadalma gergel 
* * vallia . latta hogy ez Mihalfy peter . . Azon 
Merteket Esmet meg teoltetet (!) Borral Es ket aztal 
Nepe keozibe Eöntette [Kv; TJk III/3.202]. 1574: (A 
l®nen) az Bwzara zokot volt hogi eginehanzor kellet 
altal gazolny az Zamoson vgi haytotta az chorda 
keozibe [Kv; i.h. 394d]. 1592: Felek Nem Zamlaltatik az 
|eób ado fizeteo Orzagbely faluk keoziben | Felek funda-
asat az Wt eorizetiert, paranczolta Lajos király a* Co-
'oswariaknak hogy soha . . . Orzagh Adaiaban ré-
szes ne legien . . . az Orszagh falwj keozibe Ne zamlal-

tathassek [Kv; Diósylnd. 28, 56]. 1632: En Vram . . . 
bechiuletes feö emberek keziben szamlaltam kdet min-
denkor [Kv; Ks 41. D. 21 Ladislaus Bornemisza lev.]. 
1635: eő kegielmek köziben szemelyunk szerent valo jő-
vetelűnkeőt nem szántuk [Kvh; BLt]. 1681: Vizi Malom 

Ebben lévő mostani molnárt, méltán ã Lopo Juha-
szok és disznó Pásztorok köziben számlálhatni 
[Hátszeg; VhU 603]. 

Szk: katonák ~ megy katonának áll. 1730: azt is 
mondotta, hogj mihelt le rakja az adosságot Kocis Mi-
hálj, mindgyárt az katonák közibe a Pivoda sergibe me-
gyen [LLt Gábriel Kozma de Gyergyo Sz. Miklós (26) jb 
vall.] * ország ~ hivatik országgyűlés elé megidéztetik. 
1659: Talán még Kegyelmed itt létében tudhatja, mint 
jára Diószegi. Az ország közekbe hivatván, minden leve-
leket elvettek tőle és az fejedelemnek szólókat felkŭld-
vén, a többit az tanácsurakat is aláhivatván, az ország 
előtt elolvasták és valakiknek irtanak . igen nagy sus-
picio vagyon reájok [TML I, 40 Rhédei Ferenc Teleki 
Mihályhoz] * ország ~ megy országgyűlésre megy. 
1590: ne(m) illendeo Coloswary Bironak hywatla(n) or-
zagh keozibe Mennj [Kv; TanJk 1/1. 141] * ország ~ ró 
országos adófizetők közé sorol. 1578: wegezte eo keg-
mek eztis hogy Miért az Espotal iozagat orzagh keozybe 
rotak, az kiralne Azzonya penigh minden fele rowastul 
adozastul eximalta es szabadossa teotte, hogy Byro 
vram eo kegme az lewelet vinne ala, es eo Nagawal Con-
firmaltatna meg [Kv; i.h. V/3.170b. — aIzabella, Szapo-
lyai János felesége] * a város ~ esküdtetik a város pol-
gárai közé eskettetik. 1588: Giulay János illie(n) valazt 
teót, hogy sem ez varosban, sem masut az Coloswary 
ember ellen az eo Nemessegewel Nem ęl es varossy 
ember kyweol valók keózt Akaria Nemesseget ereoben 
tartany, Es ekeppen eskwttetet az varos keozibe, az Zaz 
embersegre [Kv; i.h. 1/1. 92] * a város ~ megesküdik a 
város polgárai közé felesküszik. 7595: Biro vram 
publicalia eo kgme, hogy minden Ceh Ceh lewele rend-
tartasa veztese alatt vgy vegie(n) be az keozteok valo 
Iffiusagban, kik megh hazasottak hogy elseoben Az va-
ros keozibe meg eskeggiek es magat be írassa3 [Kv; i.h. 
251. — a A város Polgárkönyvébe] * vkik ~ lát felügyel 
vkikre, ellenőriz vkiket. 1590: Nyreo Marton, es Stamp 
János, zabad akarattiok zerent io kedwekbeol fel Weot-
tek a' munkát, hogy Az Aratok keozibe latnak, ot fo-
roghnak vigiaznak [Kv; i.h. 145]. 

6. vkik ~ szól békítőleg beleavatkozik vkik közötti 
vitába; a interveni împăciuitor ín discuîie; sich in den 
Streit etlicher Personen vermittelnd/Frieden stiftend 
(hin)einmischen/dreinmengen. 1620: De hogy nagiob 
dissensio perpatvarkodas eo kgeek keoziben ne Jeoiőn, 
Egy massal beszeluen szolank eo kgeek keoziben hogi ne 
perlekednenek hanem bekellenenek megh Eŏ kgeek 
[Berz. 15. XXXIX/6]. 1657: Igi azért eó kglmek kózik-
b(en) szoluan igi alkotok megh eókót [Madaras Cs; LLt 
Fasc. 157]. 1750: Látván az ő kegjelmek között Valo 
lidigatiot (!), ő kgjlmek kőzikben Szolvan, meg akarván 
egjeztetni [Etéd U; NkF]. 

O Szk: falu ~ bocsát a falu köztulajdonába enged; a 
céda satului; in Gemeinbesitz des Dorfes (über)lassen. 
1591: Az mikeppen az falu Bwr fia Janóstul kiuánniák 
volt mind az Eosteol marat Nylat s mind penig az eo ma-
ga Nilat kit az ado rendeles vta(n) attak neky. Az Eosi-
teol marat Eoreokseget ne(m) tartozik keozikbe(n) bo-
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chiatany hane(m) Az kit eo maganak adot az falw az ni-
lat Azt az falunak keozibe(n) bochiassa az adois az falu 
keozibe(n) szal ha az nilat keozibe(n) bochiatia [UszT] 
* város ~ bocsát a város köztulajdonába enged; a céda 
oraşului; in Gemeinbesitz der Stadt (über)lassen. 1589: 
Tudom aztis hogy Zabo István az cziczerben való feol-
dett varas keoziben bocziata | Zabo Thamas az Bo-
tosban egy darabott ortott vala, de az varos keoziben 
boczata [Szu; UszT] * város ~ szolgál városi közszol-
gálatot teljesít; a avea serviciu public la oraş; städti-
schen öífentlichen Dienst leisten. 1594: Erreolis megh 
fenychek valóba Zent palit, hogy Jo Gondviseleo 
embert tarchion a' haznal hogy vigiazzon zolgallion az 
varos keozibe, mert ha mj teortenik vezedelem, eo lezen 
oka, eo zenwedj a' karatis [Kv; TanJk 1/1.231]. 

III. ik-szerűen; ca prefix verbal; als Verb(al)präfix: ~ 
elegyít közévegyít; a amesteca cu ceva; hinein/dareinmi-
schen. 1643: Pásztor István, es Fejervari Istvanné Bon-
czidana Barmot vŏttek es haza haytvan, Csinadi Gyur-
kais 3 barmát köziben elegyítette [Kv; MészCLev. — 
aK] * ~ elegyíthet közévegyíthet; a putea amesteca cu 
ceva; hinein/dareinmischen kōnnen. 1823-1830: (Albisi 
Bod Sámuelt) papnak tették . . . sok prédikációt tudott, 
mert az apja is pap volt, s attól kapott. Idővel osztán ő is 
elegyíthetett közibe anekdotákat, meséket [FogE 153] 
* ~ rak közéhelyez; a pune/aşeza între ele; dazwi-
schensetzen/legen. 1620: Boer Peter pedig odah fat hor-
datuan . . . a mi iot ualazthattak az faiban közibe raktak 
[Récse F; Szád. Reczey Stan Goczul colonus principis 
(95) vall.] * ~ tesz közévegyít; fcf amesteca cu ceva; hin-
einmischen. 1715: Fokadék ellen. Lencsét és meg hámo-
zott almát erőssen őszve kel főzni és szitán által verni Fa 
olajat kőzib(e) tenni, hogy mint valami hig ír ollyan le-
gyen azzal kell kenegetni [Szuszia H; Kf]. 

közidő 1. vmely közbeeső időszak; perioadă interme-
diară; Zwischenzeit. 1585: Az Jskola Mesternek tőit 
vala ky az fel Eztendö az mesterségbe(n) Zent András 
napyan addyg meg fyzette(m) . . Az vtan Zolgalt az 
mestersegbe(n) 1585 Eztendŏbennys Martiusnak 5 
Napyayg ez az kŏz Jdŏ tezen Zent András naptol fogua 
12 hetet erre kellene fyzetny 25 foryntot [Kv; Szám. 
3/XXII. 81]. 1740: Mikor Nms Várasunk tagjai kozzül 
valaki Lova után küld, azon Lovakat meg-fogni 's fo-
gatni tartozik minden nap ordinarie kettzer reggel és 
Dellyest; extraordinarie pedig, kivált Nms Várasunk 
közönséges dolgára menendő atyánkfia Lovait, köz idő-
b e n ) is meg fogni 's fogatni tartozik [Dés; Jk 534b-5a]. 
1847: Tisztán meghatározni nem tudom, azonban úgy 
emlékszem, hogy a köz időt Bécsbe és többnyire Pesten 
töltöttem el [VKp 167]. 

2. ~ben időközben; între timp, ín răstimp; inzwischen. 
1811: kívánom 's óhajtom Hogy mikor Testemtől 
Lelkem butsut vészen, Ama köz időbe, ítélet napjáig . 
Lelkemnek e' légyen a' rendes munkája: Lebegjen előtte 
Nagyságod'8 formája; Nagyságoddal való létibe vigad-
jék, És Arokalyával foglalatoskodjék [ÁrÉ 183. — Gr. 
Bethlen János]. 1834: az Alperesek által erővel elfoglalt 
Helly . . . a köz Időbe elvett haszonnak megfordíttásá-
val a' Felperesi résznek víszsza ítéltetik [Asz; Borb. I] | 
Az Uj papnak bé állításával . . . az Esperes v(agy) képe 
írjon bé a' matriculában minden actusokat — melyek a 
köz-időben vitettek végben [Nagykapus K; RAk 7]. 

3. ~ korban kb. békés időben; ín timp de pace; in 
Friedenszeit. 1629: szükségnek, szorulásnak idején egy 
főember tisztességesen elfér benne8 és egyéb közidő kor-
ban is eltarthatja javait benne [BTN 421. — aA mv-i 
belső városi házban]. 

közigazgatás 1. administraţie publică; Verwaltung-
1847: Vádoltatik valló, hogy a közigazgatásba befo-
lyást gyakorlólag azt rendelte, hogy a királyi adóbeli 
accrescentionalis pénz ne az illető falubíráknak, hanem 
egy Bogya György nevűnek adassék [VKp 175-6]. 1852: 
ha a ' mező gazdaság a' közigazgatás által még anyira 
sem támogattatik hogy pénzünk után munkás kezeket 
kapjunk, nem csak egyéni, de országos kár és elszegé-
nyedés következik belölle [Nagylak AF; DobLev. 
V/1352 Dobolyi Bálint nyíl.]. — L. még VKp 124. 

Szk: polgári 1848: A 4. kérdőpont8 intézve volt 
Varga Katának a polgári közigazgatás ellen s a falusbí-
rótól kezdve fel a legfelsőbb hivatalnokig tett kitörései, 
bujtogatásai becsmérlései kivilágosíttatására [VKp 295. 
— aÉrtsd: a vk 4. pontja]. 

2. ~ rendin hivatalos (közigazgatási) úton; pe cale 
oficială/administrativă; auf amtlichem (administrati-
vem) Weg(e). 1816: az Exponens Rész, a Tktetes Tiszt-
ségre be adatt Instantiaja által a kőz Igazgatás rendin kí-
vánta a Tkts Urak(na)k és Kigjelmetek(ne)k Tőrvénte-
len tselekedeteket meg Zaboláztatni [Asz; Borb. II Rá-
kosi Borbélly János, a szék assz. kezével.]. 

közigazgatási administrativ; administrativ, verwal-
tungsmäßig. 1843: Varga Katalinának, ki egy esméret-
len kóborló asszony, törvénygyakorlati esmérettel nem 
bír s a közigazgatási dolgok folytatásával esmeretes nem 
lehet, szállást adni senki ne merészeljen [VKp 120]. 

Szk: ~ hatóság. 1843: Felvilágosíttatott a közönség 
az iránt is, hogy ha valami megterheltetése vagy igazsa-
gos követelése van, járuljon mind a kamarai, mind a 
közigazgatási hatóságokhoz illedelemmel és bizodalom-
mal [VKp 119] * ~ tiszt közigazgatási tisztviselő. 1843: 
Azon állításokra nézve a kérelmeseknek, miszerént azt 
követelik, hogy az örökségeikből elvétetett volna, azt 
ajánlották a kamarai tisztek, hogy akitől valami elvéte-
tett volna, az jelentse magát akár a közigazgatási, akár a 
kamarai tiszteknél, és akkor meg fog nézettetni a consc-
riptio, és ha állítása igaz lesz, vagy visszakapja, vagy 
más fog adattatni helyette [VKp 137]. 

közigazság általános igazság; adevăr generál recun°s' 
cut; allgemeine Wahrheit. 1657: Mi azért ez rendelése' 
ket és törvényeket, mint a mellyek sem a közigassággaj* 
sem az ország törvényével semmiben nem ellenkezne* 

mind egészen s mind penig minden tzikkelyében, ţ®" 
kesztékiben, helyén hadgyuk javaljúk és meg erösityŭ* 
[UF II, 189]. 7676: kérem bizodalmason, Uram, KegyjT 
medet, ha Isten Kegyelmeteket tanácsi rendűi egyben gj^t 
ti, cselekedje azt Kegyelmetek az mü kegyelmes Urunk ® 
nagysága méltóságos személye előtt, melyet Isten és ez ha* 
za vehessen kedvesen, mint az köz igazságnak és az haza 
szabadságinak oltalmát [TML VII, 249 Bethlen M i k ^ 
Teleki Mihályhoz]. 1772: Nem religiositásért, hanem k£ 
igasságért méltán fel indulhat a' jo szivu Biro, hogy inkaj> 
a' Novizáns A. eö Excellentiája Malma emeltessék felije^ 
kár nélkűlt mint sem az én kisded Malmocskám tollálta5' 
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sék, régi öss Malombeli jussom praejudiciumaval, s neve-
zetes kárammal [Kük.; JHb LXVII/241]. 

közígler közönséges/egyszerű iglói kelmefajta; un fel 
de stofa obişnuită (fabricată la Igló); gemeiner/ein-
facher Iglerstoff. 1588: Az varas kwchia fedeleheoz 
veottem Egy singh keoz Jglert d. 33 [Kv; Szám. 4/1. 28]. 
1592: Egi keóz igler nadragban Egy fodor igler Doí-
manjban [Kv; i.h. 5/XIV. 180]. 1627: Het singh fekete 
keőz igler teszen tt f 2 d 80 . . . het singh Sarga keoz igler 
tt. f. 2. d. 80 . . . Eöt singh Zeold keoz Estamet tt f 6 d 25. 
Niolcz sing slesiaj keoz lcmdis tt. f. 12 [Kv; RDL I. 132]. 
1628: Egy eoreógh tarka Ladaban . . . Egy kis darab 
keóz Iller (!) veres . . . ket darab fekete fodor Iller [Gya-
lu K/Kv; JHbK XII/44.10]. 1629: Het sing keoz igler tt 
f- 2 d. 80. Jtem, het sing Sárga keoz igler tt f. 2 d. 80 . . . 
Eot sing keőz Estamet tt f. 6 d. 25 . . . Egy węgh Zeold 
fodor igler tt f 18 [Kv; RDL I. 132]. 

Võ. az igler és ſodor-igler címszóval. 

közigler-firis közönséges/egyszerű iglói posztóból ké-
szült kabát; jachetă din stofå obişnuită; Jacke aus einfa-
chem/gemeinem Iglertuch. 1592: Az zolgalo Azohyem-
hernek . . . fodor igler firist tezen f 1 d 50. Az zolgalonak 
Margitnak attam . Egi keoz igler firist p(ro) f 1 d 10 
Kv; Szám. 6/XV. 41]. 

kozigler-nadrág közönséges/egyszerű iglói posztóból 
készült nadrág; pantalon din stofå obişnuită; Hose aus 
®mfachem/gemeinem Iglertuch. 1592: 9. January az Za-
kach Jnassal Jstokkal zegeóttunk meg az Tanach haz-
j?an . . . eztendeigh f. 5. Egi keóz igler nadragban. Egi 
fodor igler Dolmanjban. Egy fodor igler Menteben be-
dben [Kv; Szám. 5/XIV 180]. 

közigler-posztó közönséges/egyszerű iglói posztófaj-
ta; postav obişnuit (fabricat la Igló); gemeines/einfaches 
Jglerţuch. 1600: Makó Gyeörgy . . . aniamnak huzon 
net singh weres keöz Igler postoiath, hat singh giolchot 
• • • hatalmasul witt el [UszLt II/2. F. 201 Marta cons. 
Georgy Zeöleös lib. de Szombatfalva vall.]. 1646: 2 sing 
Kek Közigler poztot f. 1 d. 35 [Kv; ACJk 64b]. 

, , közigler-szoknya közönséges/egyszerű iglói posztóból 
készült szoknya; fustă din postav obişnuit; Rock aus ge-
meinem/einfachem Iglertuch. 1633: az mikor Vagasi Ist-
Ua(n) megh szegódek azzal az Czauasi leannikaual, ez-
tendeig szegódek meg uelle, es keöz igler szokniat igirt 
ţjala neki | keőz igler szokniat igirtek uala az leankanak 
IKv; MvLt 290.132a]. 

közital közös italozás; chef ín comun; gemeinsame 
^cherei, gemeinsames Gesaufe. 1853/1854: aldamá-
?akra és több Köz italakraa [Mezőbergenye MT; 
MvRLt. — Tornai László kijegyzése. — aKöltségjegy-
zekből hiányosan]. 

közítélet közmegítélés (a világ ítélete); apreciere genera-
a'jöfTentliches/allgemeines Urteil. 1853: csak azon tekin-
tetből . hogy gyermekeim csonka el diribolt joszágot ne 
Jvának, és se én se ők köz ítélet alá ne essenek . . . elhatá-
ozottan és viszszahivhatatlanúl rendelem és hagyoma 

IKv; Végr. Balog Antal végr. — aKöv. a hagyakozás]. 

közjószág 

közjó 1. közös családi vagyon; averea familiei; ge-
meinsames Familienerbe. 1592: Kannagiarto Antal 
vallia, Tudom hogi Eottues Peter lakék az Attia hazaba, 
meniegzeoietis ott chinala, az ket eoche akkor az varos-
ba nem voltak. Nem tudom ha az meniegzeo az keoz jó-
ból leotte, vagi mint leot [Kv; TJk V/1.254]. 

2. ~ r a visszamarad közös haszonvételre marad; a ră-
mîne ín folosinţă publică; in gemeinsamer Nutznießung 
bleiben. 1767: nálunk és a Mlgs Groff Urak ŏ Nsgok 
Embereinek számokra kőz jóra maradjon viszsza azon 
hely [Udvarfva MT; Told. 44/36]. 

3. az ország/közösség java/haszna; binele ţării/co-
munităţii; Gemein/Allgemeinwohl. 1657: Consultáltam 

hiteles jóakaróimat, kik azt tanácsiák, ne vonjam el 
magam szolgálatjokból, mind az közjóra nézve, mind 
pedig, hogy gonoszakaróimnak sugallásokat ne erősít-
sem [Kemön. 306]. 1677: ha mely érdemes Haza fiainak 
vagy jámbor szolgálattyokért, vagy a szükséges állapo-
tokban a' kőz jóért valo pénzeknek ki-adásáért, bátor 
örökösképpen conferaltattanak légyen-is valami Fiscale 
bonumok, usque annum 1615 . . de azoktol avagy ma-
radékjoktol el ne vétettessenek [AC 42]. 1678: az priva-
tumot úgy nyerhetik meg, ha elsőben az haza dolga és a 
közjó jó karban álléttatik [TML VIII, 226 a fej. Teleki 
Mihályhoz]. 1718: Pestis alkalmatosságával Tessék 
az Magistratusnak delegálni bizonyos betsűlletes Embe-
reket Tanácsból, és betsűlletes Városnak expertus, és 
kőz jóra intentus Eőregek kőzzűl hármat vagj négjet; 
kik is particulariter visellyenek gondot, á meg irt dol-
gokra8 [KvLt 1/225 a gub. Kv-ról. — a A pestises ó v i n -
tézkedésekre], 1790: Jóllehet 1787-be . 11003 szám 
alatt, mind a ' Marha Dőginek, mind pediglen a' Szarvas 
Marhák gyakor el orazások távoztatására nézve hasz-
nas Rendelések tétettek volt arról, hogy ezenn egész 
nagy Fejedelemségbe készitetlen Bőrből Botskor se ne 
árultassék, se ne viseltessek, de ezenn hasznos Ren-
delésnek meg tártattatása a" Kŏz Jónak tetemes kárával 
sok Hellyeken . . . tellyességgel bé nem vétettettek 
[DobLev. III/676a gub.]. 1809: Instálunk alázatoson a 
Tktetes Tisztségnek, ezen alázatos mentségünket a ' Fel-
séges Udvarhoz olly hathatos közben vetése által ajánla-
ni méltóztassék hogy ezen kőz Jóra hozott rendelé-
sét Confirmálja, s' abba minket manutenealjon [Szu; 
UszLt ComGub. 1753u]. — L. még AC 146; SKr 331; 
TML III, 283, IV, 419, 605, V, 10, 42, 600, VI, 265-6, 
439, VII, 12-3, 26-7, 116, 179, 325, 529, VIII, 149-50, 
162, 192, 217, 219, 268, 417, 468, 498; UF II, 189. 

közjószág 1. közös jószág (közösen birtokolt jószág); 
bun public/obstesc; Gemeingut. 1586: wagyon ket Ma-
lom az falw patakan azt hagyok keozbe lenny keozeot-
teok hogy ha My Epwles zewkseg lezen Reya az keoz Jo-
zagbol Epychyek Meg [Gyerőmonostor K; KP]. 1636: 
az felmeneo feoldnek vicinussa ab una Killyeni 
Thamase az Killyeni Mathe fiaiual keoz ioszagik [Ki-
lyén Hsz; BLt]. 

2. átv közös tulajdon; proprietate comună; Gemein-
besitz. 1710 k.: Micsoda pedig a házasok egymáshoz va-
ló szereteti, kötelessége . . a léleknek a testtel való szo-
ros egyesüléséhez képest? Mivelhogy pedig a bűn min-
denkor valami álorcának színe alatt, valami jó alatt jő 
elé, azt akár a lélek, akár a test kapja elébb, de osztán 
mint köz jószágot, úgy tartja mindenik, úgy is veszi bé, s 
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él, fruál, gyönyörködik benne, mint magáéban [Bön. 
473-4]. 

közjövedelem a közösség jövedelme; venituri publice; 
öffentliche Einkunft. 1701: à Soos Ur(am)a fízetésenek 
őregbitése, szűkítette a' köz jövedelmet [Kv; SRE 74. — 
aA kv-i harmadik papnak]. 1853: Harinak Belső Jöve-
delme az Kortsomárlási Jog miből szép Jövedelem For-
rás merül, határán . . az mult 2. évben Juhok legeltek 
miből hasonloul szép Jövedelme került bé az Falunak, 
mi ezen Jövedelmekből nem részesültünk, bizonyo-
son részünkre 4. annyi mennyiség3 is esnék a kőz Jövede-
lemből [Nagylak AF; DobLev. V/1365. — aMint a ki-
rótt határ-felmérési járulék]. 

közkamuka közönséges kamuka/damaszt; damasc 
obişnuit; gemeiner/einfacher Damast. 1599: Nemet Já-
nos Hozot Bechj Marhatt . . 1 Veg keoz Granathott 
3//— . . . 2 Weg keoz Saiaitt 2//— . . 3 Veg keoz kamu-
katt 1//20 2 Fel Veg karmasin kamukat 2//— . . . 2 Fel 
Veg keoz attlachott 1// — [Kv; Szám. 8/XIV. 36-7 Hj]. 
1620: Selyem marharul. Egy sing Aranias barsontul f 
—/25. Egy sing Aranias szeöld barsontul f —/20. Egy 
Vegh Dupla Barsontul f 4/ Egy Vegh keőz Barsonitul f 2 
. . . Egy sing Karmasin Kamukatul f —/10. Egy Vegh 
Racz Kamukatul f —/45. Egy Vegh keóz Kamukatul f 
—/40 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 7-8]. 1688: Egy sing Ara-
nyas Kamukátol f —//30 Egy sing Karmasin Kamuká-
tol f —//15 Egy végh Rácz Kamukátol f —//6 Egy végh 
kösz Kamukatói f —//60 [BfR Vect.]. 

közkapca közönséges kapca; obială obişnuită; gemei-
ner/einfacher Fußlappen. 1599: Nireo. Michlos Vizén. 
Zilagiban . . 50. Bokor keoz kapzatt —//25 [Kv; Szám. 
8/XIV. 23 Hj]. 

közkarazsia közönséges karazsia; stofă obişnuită; ge-
meiner/einfacher Karasie-Stoff. 1636: Indumenta ex ge-
nere brassai aut keöz karasia vulgo vocato no. 1 [Kővár 
Szt; RákGIr. 425]. 

közkása vmilyen darafajta; un anumit fel de gríş; ir-
gendeine Grieß/Graupenart. 1595: Miért hogy nyilúân 
vala Biro W(ram)nal az Ris kasanak és köz kassanak 
draga volta: paranczola ö kme hogy Árpa kassat, Daa-
rat szeresszek [Kv; Szám. 6/XVIIa. 201 ifj. Heltai Gás-
pár sp kezével]. 

Valamelyes valószínűséggel a régiségben közkeletű köleskására is gon-
dolhatni. 

közkassza 1. (országos) közpénztár; casierie publică, 
tezaur public; Landeskasse. 782Í-1830: Szendrei Dá-
vid3 Kevés idő múlva felment Göttingába a gróf 
Bethlen Pál költségén, a Főconsistorium is 500 forinttal 
segítvén a közkasszából [FogE 288. — aEnyedi diák, 
több évig a gróf unokáinak tanítója]. 

2. falusi közpénztár; casierie comunală; (DorQge-
meindekasse. 1826: Elvégeztetett, hogy valaki commu-
nitásunk erdején vagy mezején farkast vagy medvét lő 
. . . behozván a faluba, a communitás közcassájából a 
farkaslövésért 3 Rft, a medvelövésért pedig 6 R ſ t kapjon 
[Árkos Hsz; RSzF 222]. 1845: (Szekeres Mihálynak) 
ezen sérelmes kérését megtekintvén, a közönség azon 

húsz Rénens forintokot a közcassából megfizette légyen 
[Jenőfva Cs; i.h. 106]. 

közkatona közlegény; ostaş, sóidat simplu; Gemeine. 
1754: jelen volt egy Lajtnánt égy néhány kőz katonával 
[Ivánfva Nk; RLt Sámuel Mohai alias Szabó (60) ns 
vall.]. 1765: az imputalando naturalekkal, s Forspon-
tokkal edgyütt ötven forint Restancia lévén M .Szent 
Imrén fizetetlen, hat köz katonakot, egy kaplàrral, es 
egy Commissariussal küldött reánk [Marossztimre AF; 
Eszt-Mk Vall. 207]. 1774: az ő a inventiója az hogy a ma-
gyar regementekben a közkatonák is hátra tekerve czap-
ba . . . viseljék a hajukat, akik eddig nyírt kurta hajat vi-
seltek [RettE 323-4. — Lasci Ferenc Móric gr. osztrák 
tábornagy, az osztrák hadsereg újjászervezője]. 1791: a 
Császár Regementye 3dik Batalionyábol el-sžőkőtt koz 
Katónak [Kv; TanJk IV/8. 23]. — L. még RettE 305. ̂  

Szk: obsitos 1830: Copuláltatott Abschitos kőz 
Katona László Josef . . . uj paraszt, vagy Czigány Gya-
lui özvegy Czigánynéval Diószegi Josinéval [Gyalu K; 
RAk 22]. 

közkedvesség közkedveltség; popularitate; allge-
meine Beliebtheit. 1873: ujj egyházfi tüzetett ki, melynek 
erejénél fogva volt egyházfi, Nagy Sándor ifj: ki köz 
kedvességben volt általános kikiáltással megválaszta-
tott [Burjánosóbuda K; RAk 18]. 

közkenyér (fél)bama kenyér; pîine întegrală; (halb)-
braunes Brot. 1586: Magunknak Negi feier keniereţ 
veotek f. 1. három keóz keniereţ veottek —/61 | Ho# 
Cosma Balint es Katonaj Mihalj Eńiedre az Giwlesf® 
menenek . . Feier keniereţ vetettem —/75 az kochisnak 
es legenieknek keóz keniereţ —/50 [Kv; Szám. 3/XXl^ 
18-9]. 1665: Az szüreten négy napok alatt eottenek 
megh keoz kenyeret Nro 6 [Kv; SzCLev.]. 1680: 12 péfl' 
zen vettem egy kőz kenyeret s azzal inepeltem [Etfva 
Hsz; KaLt Apor István ir.]. 1778: Mindenek felett s zük-
séges a ' forro nyavallyában Levöknak az böv ita' 

Lehet főtt vízzelis készíteni, egy szelet hajas közke-
nyeret, vagy két kalánnyi Zabot, árpát . . egy ejtel víz-
be meg főzni két három szem asszu szilvával [MvÁ^t 
Mátyus, ConsSan. gub.]. 1823: a ' Tolvaj e l h o r d o t t 
. . Búzát Kőzkenyérnek 8 vékát vékája ért Rflor 1 xr 1® 
[Firtosváralja U; Borb. II lelkészi feljegyzés]. 1843: fejeſ 

kenyeret köz kenyeret a torra 2 véka búzából 4 véka ros-
ból [HSzj fehér-kenyér al.]. — L. még FogE 276. 

közkenyér-áruló félbarna kenyér árus; vînzător de 
pîine integrală; Halbbraunbrot-Händler. 1826-1819' 
Nemes Torda Várossá Piaczán Azaknak az Á r u s a k n a k 
's Kereskedőtskéknek Nevei, a' kik . . tartoznak fizetni 

. . Fejér 's köz kenyér árulok3 [Torda; TVLt sztlan. ^ 
aKöv. a nevek és a taxaösszeg fels.]. 

közkenyér-sütő szita gyér szita; sită rară; grobes Sieh-
1675: ket szita fejér kenir suto kőz kenier sütő szita [M®" 
zőmadaras MT; Borb. II]. 

közkereset 1. kb. közös kalmárkodás; comerţ ín c° ' 
mun; gemeinsames Handeln. 1638: volt lova Cziszar Ist-
uannak penztis látta(m) Nala, de keözŏssegeket en nem 
tudom mint volt, czak hogi ezt hallotta(m) hogi mondot-
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lak hogj Marhaja ez az 10 ugj mond: hallottam eztis 
hogy keŏz keresetek vagio(n), de nem tudom, ha czak az 
Negy lo volté az keŏzŏs, vagj egjeb marhaiais keözzős 
volt [Mv; MvLt 29l.l27b]. 

2. közvádas büntetőkereset, hivatalból indított bün-
tetőper; acţiune publică; amtlich eingeleiteter Strafpro-
zeß. 1807: azon kérései járulok a' Felséges Királyi Gu-
herniumhoz, hogy az én ellenem porontsolt Kőz kereset 
el halasztodgyék [Ks 73/55 gr. Kornis Gáspár foly.]. 
1843: úgy vélekedik a biztosság, hogy Varga Katalinon 
kívül a két nemes emberek is, úgymint Mákávé Moyszi 
es Mákávé Nyikuláj — kiknek az uradalom helyén sem-
mi keresetek és ott megjelenni semmi jogok nem volt, és 
Jgy az uradalom földjén hatalmaskodást követtek el, s a 
tudatlan közlakosok közt ingerültséget s ellenszegülési 
jellemet terjesztettek —, közkeresetet érdemelnének 
[VKp 122]. 1850: A meg nem jelenésre fel hozott mentsé-
ge esperes aafiának annyiba tekintetbe vétetődnek, hogy 
e z úttal ellene az köz-kereset ki nem rendeltetik [Nagy-
kapus K; RAk 3]. 

Szk: ~ alá vetendő közvád/közvádas büntetőkereset 
alá helyezendő. 1843: Biztosságunk bé panaszoltatott 
Şzabó Jánost a közhivatali szolga megkinzásáért, 's 
elete el oltására törekedeséért 's ditsekedéseiert közkere-
set ala vetendönek véli [Dés; DLt 586.27] * ~ alá vette-
ss közvád alá helyeztetés. 1847: nevezett Varga Katalin 
a bucsumi, abrudfalvi és kerpenyesi fiscalis colonusokat 
engedetlenségre, sőt a fennálló szabályoknak fegyve-
resen is ellenszegülni kísztette és vezette, következőleg 
magát a közkereset alá vettetésre már addig is eléggé ér-
demesítette [VKp 181] * ~ alá vettetett közvád alá he-
lyezett. 1841/1847: A Szelid vallomás át adatik minden 
hozzá tartozoival Magistratualis Közfelperes Fő Had-
nagy aanak: hogy az ezennel hamis levél készittésiért 
közkereset alá vettetett Darvas János ellen, a szükséges 
törvényes lépéseket tétesse meg [Dés; DLt 530d/1847] * 
^ alá vettetik közvád/közvádas büntetőkereset alá he-
lyeztetik. 1833: azon két nyelvű Tanuk kik az Allperes 
Esketéseben a 19k 20k és 45k Számok alatt meg nevez-
tetnek a lehető leg nagyobb serenyseggel folytatandó és 
nová hamarébb elláttatando Köz kereset alá vettessenek 
lAszLt 910 gub.]. 1845: Ezen gyanúsításaival azon 48 
váltó Rhf r tartozás alól Szeretne ki búvni Balog István 
melyekről Szollo Contractust Megyei Hütös Sofalvi Jo-
sef Ur kezéből ki ragadván szét tépte és a' tűzbe vetette 
^ mely tényiért Balog István méltó hogy közkereset alá 
vettessék [Dés; DLt 591] * büntető ~ indíttatik vki ellen 
kozvád/közvádas büntetőkereset emeltetik vki ellen. 
'847: méltóztatott őfelsége kegyesen parancsaim, hogy 
L? ®smeretes bujtogató asszony, Varga Katalin ellen csá-
oitásiért a királyi közügyek igazgatója által büntető köz-
eresét indíttassék [VKp 205]. 

közkerítés két szomszédos telek közti kerítés; gard 
despărţitor; Zwischenzaun. 1850: A' Veteményes kertbe 
** járó ajtótól el kezdve kerülöleg a Betegh Udvarig vá-
jjon kŏz kerítés, rósz sövény kertből . A Betegh felől 
ţvò közkert áll 12 tábla deszka kertből [Gyéressztkirály 
TA; DE 5]. 

közkert 1. közkerítés; gard despărţitor; Zwischen-
^un. 1591: ottogio(n) az altal kele az ferencz pal 

eoreoksegere annal egjeb keoz kertet en nem tudok 
ottogion [Szentegyházasoláhfalu U; OfLev. — aA kerí-
tés]. 1603: Aztis tudom hogj mikor En oda Zallottam 
wala mi(n)d köz kert wolt, mind az Erökseg kwlön wala 
[UszT 17/21 Gedö balas Etedy lo fw Ember vall.]. 1626: 
Tudom azt hogy az Czypeő Peter mostani Istallaya me-
gett keőz kert Jar vala kj [A.csernáton Hsz; LLt]. 1629: 
Varga Mihály jart ot altal az keözkerten s az kapunis kis, 
be [Mv; MvLt 290.176a]. 1732: A Gyŭmŏltsŏs kert fe-
lőli valo kőz kert mellett vagyon edj földbe ásott . . 
szalmával fedett Jég verem [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 
1733: Nagj Király utczáb(an) Nztes Ifíju mészáros Bor-
bély Istvánné Tiszt Baczoni Mihályné Aszszonyomnak 
és a Bonis János uram telekek között levő kőz kert helyé-
nek s határának oculálásara, s ki hatarozasara Exmittal-
tattanaka [Dés; Jk. — A megnevezett személyek]. 1766: 
Mihelyen Susanna az A édes Annya apprehendálta 
az Actionalt Fundust . attolfogva jussa volt Susanná-
nak azon Fundust a* közepin hoszszára edgyik végitől 
fogva a másikig két felé hasittani, és kőz kertel Disting-
válni, ugy Testvéretis Sárát fele kŏz kertnek fel alittására 
adigálni [Torda; TJkT V. 306]. 1811: a kőz kert . . . a 
Lészázatlanság miá Sémivé lett [Aranyosrákos TA; Pk 
7]. 

Szk: állít/csinál/tesz. 1684: Az Enyedi Asz<ta>-
los Simonne Szász Medgyesi Fodor Anna aszszony 

. meg jővén az futásból el pusztult örökségét nem ker-
telhette hanem Szempeteri Szŏcs János csinált egészkŏz-
kertet [Ne; DobLev. 1/20]. 1711/1792: az kútnak az fele 
legyen Etzken András Uramé együtt procurályák, a kis 
kapun a' mint által járnak Etzken András Uram procu-
rálya, az köz kertetis belől Etzken András Uram tegye 

. . egy borza fatskáig, azok (!) kívül Etzken Móses 
Uram a kis kapu tartásért [Dálnok Hsz; BLev. Transm. 
28]. 1795: azon Fogadó ház hellyet . circum circa a 
kegyelmetek Tanorogjaig be kerítették, és tsak az a resze 
van bé kerítetlen, melyet a kegyelmetek Tanorogjanak 
óda rúgó bütüin kegyelmetek tartoznak köz kertet állit-
tani, addig pedig mig kegyelmetekis magok rész köz ker-
teket fel nem állittyák azon Fogados, aki aszt exarendal-
ta semmi hasznát nem veheti [Ádámos KK; JHb XIX/ 
45]. 

2. falukerítés, rég porgolát; gardul ţarinii; Dorf/Ge-
meindezaun. 1671: Az Viz parton, ket felől leueő re-
ueken, ki ki czenialtassa jol be, az keőz kertet [Imecsfva 
Hsz; LLt]. 1691: A" Kőz kerteken ő kglmek 'édgyik ä 
másik meg édgyezett akarattya kivűl s ellene kaput vagy 
ajtót ne nyisson [Berekeresztúr MT; Berz. 15. 
XXIX/21]. 1758: Én Lakána kőz kertekre Gyepjükre és 
küpŭkre utakra a jószág utan Gondot viseljen [NkF. — 
aUJ. 

Szk: ~ állíttatik. 1766: a' Méta Stabiliáltassék, az hol 
illik Rectificáltassék, s' köz kert àllittassék [Torda; 
TJkT V. 323]. 

3. (falu) határkerítés, rég határkert; gardul ţarintii; 
(DorQFlurzaun. 1779: A köz kert kŏrnyŭlette a ré-
giség miá el sorvadot, még jo porgolát kertnek sem lehet 
mondani [Galambod MT; Told. 29]. 

Szk: ~et tesz. 1790: a' Kristsori Communitás, ha 
nem szenvedheti megh nyomasában be száladott Mar-
háját a Bukuresdiek(ne)k, tehát a' proportione Territo-
rii tegyenek kőz kertet [Körösbánya H; Ks 74. VII. 149]. 
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közkertbeli közkerítésbeli; din gardul despărţitor; 
von/aus dem Zwischenzaun. 1823: Ajánltassék Vajda 
Lajos Urnák hogy a' kőz kertbéli maga részit rövid időn 
tegye fel — egyébbaránt egy lépés azon Telekből a' kert 
fel tételiért a panaszlonak fog adattatni [Déva; Ks 91. C. 
12]-

közkés közönséges kés; cuţit obişnuit; gemeines/ein-
faches Messer. 7620: Zaz Sarlotul f —/25. Zaz Kazatul f 
—/50. Zaz keőz kestúl f —/4 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 
17]. 

közkéz 1. közhasználat; folosinţă comună; Gemein-
gebrauch. 1746: az Magyar Keresztesen az Inak Sorté 
divisionis jutott Török buza földét harmad esztendővel 
ennekelŏtte az I akarattja nélkül el változtatta és colálta 

tavalyi esztendőben pedig éjtzakának idején 
azon el változtatott földben termett Törők búzát 

meg szedte és el vitte, mellyért akkori Hadnagy Titt. Za-
lányi László Vr(am) előtt à controversia meg fordulván 
Kőz kézhez való tétetése ä Tőrök búzának parantsolta-
tott, de annak nem engedelmeskedvén az J ä Tőrök bú-
zát el költötte [Torda; TJkT III. 2]. 

Szk: ~nél hagy közhasználatban/tulajdonban hagy. 
1710: Az Nemes Tanács Parancsolattyábul az Gombkö-
tő Sámuel Jnventált Javaibul ezeket vittük el es kóz kéz-
nél hátúk. Müszera [Kv; TJk XIV/2. 37la. — aKöv. a 
fels.]. 

2ă szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~be/~re ad a. hivatalos szervtk kezébe ad vkit; a préda 
pe cineva organelor oficiale; jn den amtlichen Organen 
ausliefern. 1543: wayda . . . azthys mongya, hogy az 
boyereketh agygyok kez kezben awagy Brassóban 
awagy Zobonben [Fog.; LevT I, 23. — aOlv.: Szö-
bönben]. — b. hivatalos szerveknek átad vmit; a préda 
ceva organelor oficiale; etw. den amtlichen Organen 
übergeben. 1586: Pal zasz Cristoph fia, Zekeressel Jeo-
we Istua(n) papné a' borért, zalagot Ad vala az Azzony 
keóz kezre leorincz deaknak, Orbán eó kezeheóz kéri va-
la Az zalagot, Az Azzony Ne(m) Ada [Kv; TJk 
IV/l.501] * ~hez kiad 'ua.; idem\ 1682: Erdelyine 
Asz(szonyo)m Adgya ki kőz kezhez az Levelekett [Felőr 
Szd; Ks 2l. XVII. 12] * ~ r e tesz 'ua.; idem\ 1838: 
azon Meg talált jegyes Szarvát8 . . . Pálffi Benjámin 
Hadnagyhoz köz kézre tettük [Asz; Bosla. — f e c s k e -
szarvat]. 

közkoronácska kb. (drágakövek nélküli) diadém; dia-
demă (fåră pietre scumpe); Diadém (ohne Edelsteine). 
1628/1635: Áz Zegeny Ázzonj8 eolteozeti Koronák: 
Egj gjongjos korona, tizen niolcz, boglár rajta. Mas egj 
kys aranj bogláros korona uege rubjnt es egj Smaragd 
benne. Kett gyongj nelkul való kóz koronaczka [Bodola 
Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt. — aNéhai Uzoni 
Béldi Kelemenné Bánfi Mária]. 

közkő kb. bányásztársak közös ércközet-mennyisége; 
cantitate de minereu aflată ín posesiunea comună a mi-
nerilor; gemeinsame Erzquantität der Kumpeegenos-
sen. 1638: Hallottam hogy montak az emberek hogy az 
Ura(m) Szabadossa egy Daraboczka követ vit volna el 
az kőz kőből [Torockó; Thor. XVI/1 Joh. Bartha (35) jb 
vall.]. 

Szk: materiás 1638: Tudom lattam s hallottam, 
hogy Kereki Péter hainalban rea ment az ezüst ba-
naiara es fel rakta s el hozta az materias kőz kóvet az 
Uranak Toroczkay István Uram(na)k [uo.; i.h. Val. 
Szócz jb judex prim vall.]. 

közkőfal várfal; zid al cetăţii; Burgmauer. 1652: Az 
Várba fel jővő ut felől az horgas házak végétől fogva az 
Harcsa fark bástyáig való kőz kü falon vagyon lövő lyuk 
N 20 [Görgény MT; Törzs]. 7662: Az jancsárság az bás-
tyáknak felhányattatásokat készen várván, azon bás-
tyák törésein és azon a félen a kőzkőfal törésén is harma-
dik helyen rettenetes sivalkodással . . . ostromnak roha-
nának [SKr 606]. 1681: Ezen Klastrom T e m p l o m á -
b a n ) , mellette levő hazakb(an) noha szép faragott ajtó s 
ablak kövek voltak de nemely váras beliek ighen el hor-
dották; még mostis hordgiák, mivel senki rolla nem ti-
lalmazza; Kőz keő falaitis ighen rontják s horgiak [Vb; 
VhU 574]. — L. még SKr 296-7,430, 597, 601, 604,607. 

közkőfal-kerítés kb. várfal; zid al cetăţii; Burgmauer-
1662: a várnak szép erőssége volna kívül is, négy regulá-
ris, ugyan jókora, merőn földdel töltött téglafal-bástya^ 
közkőfal-kerítési, körös-környül jó nagy szélesen a Be-
rettyó lévén alatta kiöntődve [SKr 647]. 

közköltség közös költség; cheltuială comună; Ge-
meinkosten. 1585: Palfalvi Istwan Birtalan Keoreosi 
Istva(n) Jobb(agia) ezt feleli mikor Keoreosi Ist-
wa(n) az tablara menneis . . . huz huz pénzt szedenek az 
lofeiek az keoz keolthseghre [UszT]. 1710 k.: más ország-
bol mesterembert hozatni az atyám nem akart, pedig köz-
költséggel tartoztak volna a szentmiklósi házat megcsinál-
tatni, de erdélyi módra mindent csak jobbágy, tudatlan pa-
rasztemberrel, pénz nélkül akart szegény v e g b e v i t e t m 
[BÖn. 502-3]. 1784: Adgyák elé magokat ollyan köz 
költségek mellyek in emolumentum Boni publici vergál' 
nak: Mellyeketis hogy az Bírák az Repartiáltt, és a* 
Tktes Tábla consensussával fel szedett kőz költségekből 
meg tehessenek, nem tilalmaztatik [Torockó; TLev. 2/† 
3a]. 7805: hogy kőz költségre véghez viendő executiovau 
de minden menedékek ki rekesztésével ezen ítélet törvé-
nyes tellyesedésben vétessék végeztetik [Ne; DobLev 

IV/890. 5a]. 1817: méltóztassék azon 14 darab Levelek** 
Simpliciter viszszá küldeni, ne kéntelenittessünk azokén 
is perelni . . . ă köz-költséget szaparittani, és magunkat ki 
czégérezni [Szentbenedek AF; i.h. V/1005]. 

közköpenyeg közönséges köpenyeg; mantă obişnuită 
gemeiner Übermantel. 1620: Egy io fele keöpeönyegtúl * 
—/20. Egy keöz keöpeöniegtúl f —/20 [Kv; KvLt II/6* 
VectTr 15]. 

közköpü 1. átv kerítő; codoş, proxenet; Kupplßr 

1631: Jaraj al(ia)s zarazaitaj Gergely deák fassus 
Egjebet Istuan Deákhoz nem tudok hanem az en felese-
gemet hites matkam volt, s ez az Istua(n) Deák el uit-
te s masnak akarta commendalni s el is uitte szekerei*; 
Annakutanna teörueniel ismét meg nierte(m) s mind e° 
volt keöz keöpü, hogj az en hites tarsamat el vegie teo-
lem, ugj hallotta(m) hogj egj keöbeöl buzat adtak vol 
Istua(n) Deak(na)k hogj el uegie teölem az felesegemets 

masnak adgja [Mv; MvLt 290.48a]. 
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A jel-re 1. Horgernek a MTsz idetartozó adalékaival kapcsolatos fejte-
getéseit [MNy VII, 406 kk]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: bajkeverő; uneltitor, intrigant; unheil-
stiftend, arg. 1677: úgy is értettem azután Rédei uram le-
veléből, hogy egybe boronáltátok azt az írást. Az Isten is 
boronáljon, gyaluljon öszve benneteket, mert ha mind 
így megyen a világ, az mint most, bizony elveszünk miat-
tatok nagy rendek miatt és az sok közköpü hazug ember 
miatt, a kik magok alkalmatosságáért diffidentiát spár-
gáinak naponkint az emberek között [TML VII, 505 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

közkút közösen használt kút; cişmea publică; Ge-
meinbrunnen. 1617: eo azt az keoz kutat, mint hogy el 
veszet vyolagh megh czinalta [Mv; MvLt 290.23b]. 

közlakos közrendű lakos; un simplu locuitor; Ein-
wohner von gemeinem Stand. 1802: Nova Sessio 
mellyen Mostanában lakik közlakos Morosán Petre 
[Topasztkirály K; JHb LXXI/2.31]. 1803: a' közelebb 
mult 1802dik Esztendőtől fogva mitsoda nevezetű 
Faluk mitsoda nevezetű hellyen harapoztanak bé fogla-
lás véget a' Toplitzaia határba? és azon hellyeken mi né-
mŭ hasznoktol rekesztették el a' Toplitzai kŏz lakosokot 

• •? [Gysz; Born. XVc vk. — ^opl ica MT határszéli 
települése Gysz felé]. 1817: Határok nem is igen termi az 
osz Gabonát a Birák és kőz Lakosok fel adása Sze-
n n t [Görgényoroszfalu MT; TLt 1470 Hegyesi István 
szb aláírásával] | fel vévénn maga mellé Commetaneu-
sok(na)ka . szurdukib köz lakosokot el ment 
Sztánts Todor nevezetű Colonus Telke kapuja eleibe 
2prda; DobLev. IV/913. 2-3. — aKöv. a nevek fels. 
TA]. 1818: Ezen punktumakra Bizanysagak lehetnek 
az egész Falusi köz lakosak [M.fráta K; KLev.]. 1836: 
G-Várollyaa nevezetű helységében bizonyos Köz Lako-
sok kezén tanáltattak 2 ezen orgazdák által is lopottak-
nak nyilatkoztatott fekete szőrű paripa Lovak [Di-
csősztmárton; TLt Közig, ir 912 megyei hiv. ir. — aGo-
ganváralja KK]. 1839: Hatadik Tanú Kőmíves Joseff— 
Szt Benedeki köz lakos [Szentbenedek AF; DobLev. 
V/1223.7]. 1840: idevaló közlakos Csorba Antal és Szé-
kely János [Taploca Cs; RSzF 200]. — L. még RSzF 

V K p 8 8 , 1 0 4 - 6 , 1 1 2 , 1 2 2 , 1 6 5 , 1 7 3 . 

Szk: falusi 1811: Czoldi Falusi kőz Lakos és égy-
tzer 's mind Udvari Vajda Ungur Toma 32. Esztendős 
Mjgs Groff Vass Sámuel Vr eŏ Nga Colonussa [Cold K; 
k b 5. 3/3]. 1818: Ezen punktumakra Bizanysagak le-
l t nek az egész Falusi kŏz lakosak [M.fráta K; KLev.]. 

közlánc közönséges lánc; lanţ obişnuit; einfache/ge-
meine Kette. 1681: egy jo szekér tizen hat karika rajta; 
£et köz láncz égy kőtő láncz [RLt 1]. 1694: 1 felhercz, 1 
îyuto, 1 egy tesla sikotyustol, egy köz láncz [Torda; 
Told. 11/34]. 

közlandis közönséges (angol) posztófajta; un fel de 
Postav (englez) obişnuit; einfache/gemeine (englische) 

uchart. 1599: Garay András. Hozot Crakay Marhatt 
•; • 2 1/2 Veg. Keoz Londist . . . 3//75 [Kv; Szám. 
*/*IV. 20 Hj. — aOlv. Krakkai]. 1655: Meg találván 
mmkeŏt Szauaba(n)a lakó Vajda Istvánné Aszszonyom 

• • kivana mi teóllünk Szavaban prédikátort, igervén a 

Prédikátornak mind buzabol . . . mind penig tavasz ga-
bonabol tizenhetedik kalangyát, Affélét Vajda Istvánné 
Aszszonyom minden esztendőre egy egy dolmant vagy 
mentét vagy felső ruhát iō koz landisbol vagy io karasia-
bol valót [SzJk 175. — aK]. 1663: Kőz Londis 8 sing 
[UtI]. 1670: Az Aszszonyunk ü Nagycsa(ga) szoknyaja 
ala adtam három sing kőz landist s eg fertalt [UtI]. 1685 
k.: Vettem . . . Miklós Demetertől egy vég Hajszin 
Kőz Landist [UtI]. 

Szk: sléziai ~. 1627: Niolcz sing slesiaj keoz londis tt 
f. 12 [Kv; RDL I. 132]. 1629: Niolcz sing Slesiai keoz 
londis tt f. 12 [Kv; i.h.]. 

közlandis-posztó közönséges (angol) posztófajta; un 
fel de postav (englez) obişnuit; gemeine, einfache (engli-
sche) Tuchart. 7676: Vettünk Katónak ket szoknya 
ala valo köz landis fel singh posztot de. 60 [Beszt.; 
Törzs]. 1681: Kŏzlondis poszto hat singh [Vh; VhU 639 
a hátszegi castellanus provisiójában]. 1682: Kőzlondis 
poszto ull. 1. Septuk poszto ull. 8 Karasia poszto ull. 8 
[Vh; VhU 699]. 

közlátó kb. hivatalos határlátó/járó; inspector de ho-
tar; amtlicher Flurbeseher/geher. 1590: Ezen az 
teőrwent kere(m) hogj nem túdtam hatarat az nekem ti-
zedebe adott feöldnek melihez el szantottam, hyttamis 
rah az felperest Jámborok előtt hogj megh lassúk ha el 
talaltam szantanj, vigye el búszamat (: ha eöwenek 
mondgiak az keóz latok :) rolla [UszT]. 

köz-látóhely kb. jól látható nyilvános hely; loc public 
vizibil; gut sichtbare öffentliche Stelle. 1589: Az Áratas 
holot Immár leien vagion, Biro vra(m) keottessen egy Io 
Ko kçwęt, es ky tetesse keóz lato helyre meg kialtassa 
hogy minde(n) ollya(n) kewet keósseón [Kv; TanJk 
1/1.115]. 

közleány közrendű leány; fată de rînd; Mädchen von 
gemeinem Stand(e). 1736 u.: A militia, mikor látja mely 
czifra a közasszony, leány, nem hiheti el hogy a portiózó 
ember olyan elnyomorodott szegénységgel legyen 
[MetTrCs 468]. 

közlegelő faluközösség közösen használt legelője; pă-
şună publică/comună, izlaz; Gemeinweide der Dorfge-
meinschaft. 1843: azon erdőmaggal nagyobb részibe 
már bevetett hely Doszu Seszi nevű fenyves szálas erdő-
ben vagyon, és annak éjszaki széle kirúg a közlegelőre 
[VKp 114]. 1845: az őkeme marhája a' Martonosi közle-
gelőn éppen ugy meg nezettetett mint akár mellyik [Fo-
tos Hsz; HSzjP Gidofalván lakó székely Gyalog katona 
Böjthe Miklós (41) vall.]. 1864: Ereszvény erdőrész 
egykor közlegelő volt, de ma földesúri erdő [Kraszna-
horvát Sz; Pesty,MgHnt XXVI. 65b] | Mái közlege-
lő [Csekefva U; i.h. LVII. 99b]. 

Hn. 1825: a Kálnokine Dombja vagy a Köz Legelő 
[Nagymoha NK; EHA]. 

közlegény 1. közkatona; ostaş, sóidat simplu; Gemei-
ne(r). 1588: Philep János vitt három drabantot eggyk 
Tizedes, az másik keoz légin [Kv; Szám. 4/1. 7]. 1598: 
Elseo hóra eott tizedesnek, egy zazlo tartónak, es egy 
Dobosnak kinek kinek f 4 fizetwen, ez mellet minden 
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keoz legennek f 3 [Kv; i.h. 8/IV. 9]. 1602: Nagy András 
az hadnagy az Kapun való legeniek keozzeol eggyet 
hadnagisagra harmat esmet tizedesegre illendeoket 
valazzon . . . es zerezzenek . . . negywen legenieket, 
keoz legenieknek negy forintot tizedeseknek eot forintot 
Adwan [Kv; TanJk 1/1.421]. 1657: elfogok azon tábor-
nak előttök lévőt, gráf Síik nevűt, ki generál artelleriae 
vot, főstrázsamester . . . officéreket, közlegényeket le-
vágván feleset [Kemön. 76]. 1662: Várbeli darabantok-
nak Az tizedeseknek horul hora . . . f 4 Az keőz leghi-
nyeknek . f 3 [Fog.; UF II, 221]. 1677: Hadat én örö-
mest fogadtatnék Tudósítson Kegyelmed, mi lesz fi-
zetések az hadnagyoknak s mind az közlegényeknek 
[TML VII, 393 Nemes János Teleki Mihályhoz]. 1704: 
dél tájban nagy . . seregek jövének újólag Szamosfalva 
felől . . . a közlegények jól eszekbe vették a dolgot [Kv; 
KvE 293 SzF]. — L. még TML III, 108, 419; UF II, 221. 
333. 

2. másodrendű szolgalegény; slugă de mînă a doua; 
Dienstbursche (zweiter Ordnung). 1588: Kouetkozyk 
Az Waros Toúara való Kolchege . . . 13. July Zemet 
Byraknak, hogy az Nadat ky wonatak az Tyzed alyanal 
atta(m) zemet Byraknak f. — d. 12 . . Vitéz Lorinznek 
keoz legennek 4 napzam f. — d. 80 . Nagy Ferencznek 
feo, mesternek 4 napzám f. 1 d. 33 [Kv; Szám. 4/ÍII. 22]. 
1621: Juta Varosunkban Iffiu Betthlen Jstuan Király 
Vrunktol mellette boczatott feö Emberekkel uoltak szam 
szerent No 30 Gazdalkottam nekik . Az keoz le-
genieknek es koczisoknak attam ket Veder Szalad sert f 
— d 32. Attam Etekben az Zajtaczoknakis es feö lege-
nieknek 5 Ejtel bort f — d 40 [Kv; i.h. 15b/IX. 24-5]. 

közlekedés circulaţie, comunicaţie; Verkehr. 1846: 
Ezen Hídnak függő alkotmánya . . . általánoson kidőlő 
félbe van . . mire nézt, hogy valamely történhető sze-
rentsétlenség ki kerültessen szükséges ezen hídan való 
közlekedést azonnal felfüggeszteni a vízen általi közle-
kedést hajó által eszközölni [Dés; DLt 858/1847]. 1847: 
A' vasútak alkalmazása óta a' közlekedés és forgalom is 
nevezetes gyarapodást nyert [Méhes 2]. 

közlekedik szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: emberekkel ~ emberekkel érintkezik, társas életet 
él; a avea contact cu oamenii; mit Menschen verkehren. 
1879: Tudod hogy én falun lakom . . . kávéházot 
nem látok, lapot nem olvasok, emberekkel nem közleke-
dem, nem is tudok hírt semmit a világ állásáról [PLev. 59 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

közlemény comunicat; Mitteilung. 1880: Vásárhelyt, 
úgy látom — s nem rémeket látok —, meg vannak ütőd-
ve az emberek a közlemény8 alkalmából [PLev. 78 Pete-
lei István Jakab Ödönhöz. — aPeteleinek egyik karcola-
táról v. elbeszéléséről lehet szó]. 1887: a Nagyságod ne-
vével kivált szeretnék eldicsekedni azoké között, kik 
megtisztelnek közleménnyel [i.h. 136 ua. Szilágyi Sán-
dorhoz]. 

közlendő I. mn 1. vmit vkivel ~ vmit vkivel közölni 
óhajtandó/óhajtván; dorind să comunice cuiva ceva; 
etw. mit jm mitzuteilen wünschend. 1845: Tímár Balog 
Istvánnak néhai Felesége egy betsûletes, takarékos és 
csinos Gazdaasszony lévén több évek ota a' bepana-

szoltnak3 esmeretssége vélle oda ért, hogy néki mint árva 
leánynak senkije sem lévén hozzája mint attyafiához hu-
zodott, kevés örömét, 's több szomoruságit vélle közlen-
dő [Dés; DLt 591. — aSzékely Anikónak]. 

2. vkivel ~ vki iránt tanúsítandó; care manifestă ce-
va faţă de cineva; jm entgegenzubringend/zu erzeigend. 
1666: Kegyelmed velem közlendő jó akaratjáért üres ér-
tékem nem küldhet teli levelet [TML III, 638 Rosnay 
Dávid Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 

3. közlés céljából átadandó; cu scopul de comunica-
re/de a comunica; zwecks Mitteilung zu übergebend/ 
reichend. 1848: az ezennel általam önnel eredetileg köz-
lendő bizonyítván szerént öszvesen 102 ft 3 xrt adott 
[Kv; Végr.]. 

II. ſn közölni/tudatni szándékozandó dolog; ceea ce 
trebuia comunicat, lucruri de comunicat; mitzuteilen 
beabsichtigte Sache. 1848: Doboi Bálint Úrnak átadtuk 
olvasás végett az Utasítást . . . ' s a ' közlendőket közöl-
tük [Fejér m.; DobLev. V/1271]. 

közlés 1. comunicare; Mitteilung. 1671: Megszolgá-
lom az dolgoknak velem való közlését [TML V, 615 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1798: a'mely régi osi-
tályok, és egyezések Ngod Prókátoránál vágynák, a' kJ 
írásra velem való közlés iránt méltóztassék Ngod paran-
tsolni [Torda; Borb. I Jánosi Péter lev.]. 1800: Tisztele-
tes) jo Ur(a)mra bizom ezen en dirib-daraboson ki-fejez-
hetett érzékeny Indulataimn(a)k ŏ Ngokkal való alaza-
t(os) közlését [Mv; IB. Borosnyai Lukáts Simeon ref. 
pap lev.]. 

Szk: írásban való 1803: az illyetén Reflexióknak 
Írásban való közlése, és arra meg kívántató felelet tétel 
igen későn mégyen [Mv; JHb XLVI. 6 Cserei Farkas ke-
zével] * másolatos 1847: Tekintetes Szolgabíró Ur-

nyomozza ki azt, ha . . . Varga Katalin nem köve-
tett-é el oly bűntényt, melyért büntetőkereset alá vettete-
se szükséges lenne, és ezen kinyomozást . . . folyó 24-ig 
küldje is be, másolatos közlése mellett [VKp 180-1]. 

2. közzététel (nyomtatásban való megjelentetés); 
publicare (prin tipărire); Veröffentlichung (ím Druck)-
1879: (A tárcát) két esztendővel ezelőtt adtam át Ágai-
nak elolvasás végett. Azolta háromszor is tiltakoztam 
közlése ellen s engem lepett meg legjobban, hogy 
nyomtatva látom8 [PLev. 64-5 Petelei István Jakab 
Ödönhöz. — aMagyarország és Nagy Világ-ban]. I88l: 

mi . . . nem valami irodalmi remekek közlésére töreked-
tünk, csak egy változatosan összeállított mellékletre [in* 
85 ua. ua-hoz]. 

Szk: ~ r e elfogad. 1881: Az Árva Lo t t i t ő is8 e l f o g a d t a 
közlésre [i.h. 87 ua. ua-hoz. — dGyulai Pál]. 

3. közösülés; împreunare trupească, relaţie sexuala, 
Beischlaf, sexueller Verkehr. 1777: Nyikula Győrgynej 
Jank Petru meg paraznitván azután a' Gyermeknek, el 
vestéssét is procurálván . . Petru tagadgya Nyikula 
Györgyné jelen Lévén eö is tagadgya velle való kŏzles-
set, es ugy annal inkab tőlle való meg terheltetésset [H> 
Ks 111 Vegyes ír.]. 

közlét vminek közös volta/használata; f o l o s i n l ă / f o k > -
sire comună; gemeinsamer Gebrauch. 1598: Nagi Sf 
bestien vallia, hallotta(m) Jstwa(n) deáktól hogi ker-
té az kútnak keoz letet Zilagi Jstwantol de ne(m) enget*e 

[Kv; TJk V/l.222]. 
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közlevél 1. közös/közösen irt levél: scrisoare comună; 
gemeinsam geschriebener Brief. 1675: Noha, Uram, kö-
zönségesen is írtunk Kegyelmednek, mindazáltal köte-
lességem szerint akarnám Kegyelmedet tudósítanom. 
Mi, Uram, valóba rosszul vagyunk. Azt senki nem hitte, 
hogy a német Debrecenbe szálljon . . . Isten tudja csak, 
mire fokadnak, a kiknek javok s házok népe ott van, ki 
felől egyéb hírt nem hallottam, a kit a közlevélbe írtunk 
[TML VII, 100 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz Püspü-
kiből]. 

2. körlevél; circulară; Rundschreiben. 1843: A Ca-
nonica Visitatio meg jelenik Jan: 28kán reggel Gyaluba 
• • • így van a közlevélbe ki írva [Nagykapus K; RAk 

közliszt (fél)barna kenyérnek való liszt; fãină integra-
lă; Brot(back)mehl. 1629: Ket sakban uagion kóz lizt 
három ueka [Szentdemeter U; LLt]. 1647: Negy sak 
keoz lizt No 1. Fejer lizt Cub. min 4 [Drassó AF; BK 
48.16] | Keoz lizt Cub. Min. No. 4/— Tizta liztis Cub. 
min. No 4/— [Spring AF; i.h.] | Vágjon edgjik Hambar-
ban köz liszt Cub. nro 5 [Marosillye H; VLt 55/5415]. 
1677: Kőz liszt Sax. Cub. 21 [Mezőmadaras MT; Borb. 
H]- 1687: Asztal Liszt vagyon Sax Cub 18//3. Köz liszt 
vagyán circiter Sax Cub. 104//2 [Küküllővár KK; UtI]. 
1688: Egy uj sákban három véka fejér liszt. Más uj sák-
ban köz liszt Cub 1 [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 4]. 1750: Ti-
zenkét véka fejjer Liszt Kőz Liszt Metr. 15 [Szság; 
Told. 3]. 1850: 1 /4 mázsa mundliszt 5 vfrt . . Öt vé-
ka köz liszt, jó elegy búzából 15 Vft [Algyógy H; Born. 
F- Ii]. — L. még TML III, 28; UF II, 100, 719. 

közlő levél idéző/tudósító levél; scrisoare de înştiinţa-
re/citare; Vorladungs/Benachrichtigungsschreiben. 1843: 
meg tanála bennünket Egerbegyi Székely Lovas Katona 
Tolvaj Ferentz az iránt hogy az alább irt utasítással 's a' 
melletti kőzlö Levelekkel hivataloson procedálnánk 's a' 
következésről adnok Relatoriánkat [Mv; Tolvaly lev. 
Haraji Fejér György hites assz. kezével]. 

közlött I. mn 1. közölt; comunicat; mitgeteilt. 1657: 
felette igen búsulék, és békételenkedém, hogy olyan ha-
talmas és nagy emberekkel közlött dolgot oly pusillani-
mitassal posthabeáltanak légyen [Kemön. 306]. 1664: 
Kegyelmednek velem közlött híreit látom [TML III, 81 
Teleki Mihály Kászonyi Mártonhoz]. 1799: Borbára és 

István Részeket N. Nemeti Istvánné Szabó Ju-
mth azonn el zălagositásnál fogva birta Soha meg Nem 
orökösitette a ' mint az itten Kegyelmetekkel közlött . . . 
átélés Esketés Mutattya [Szentimre MT; BalLev.]. 
7809: Pataki István ujjabban is sistáltatik, 's meg intetik 
h?gy a közlött terhelő pontokra maga feleletét adja 
be 's bizonyságait is nevezze ki [Szu; UszLt ComGub. 
1753u]. 1846: véllem közlött azon terhelő pontokra, mi-
szerint . . . Vasárnap Dél után . . mészáros Legény Vi-
rág Lászlót artzul megütöttem volna bátor 
vagyok alázatos feleletemet tisztelettel ezekbe meg tenni 
Pés ; DLt 530/1847.30] | A tegnapi napon velem kőzlett 
uományokat megolvasván . . . mulhatattlanul szűksé-
gesnek látom azt ís belé tenni, hogy . . . a Zárgondnok 
B- Bornemisza János Jovain jószágain semmi felelet és 
tereh, cautio, vagy jot állás nem fenekelhet [Born. F. Via 
br- Bornemisza Pál kezével]. 

Szk: párban ~ másolatban közölt. 1796: A' melly . 
bé adott, és Párb(an) közlött eskető Levéllel akarja a feli 
Peres Ur meg bizonyittani a' praetendalt Privilegialis 
Levélnek originaliter az All Peresnél való létét, azzal az 
All Peres ellen teljességgel nem bizonyíthat [Mv; TLev. 
5/16 Transm. 52 tábl.]. 

2. átv kb. vkivel éreztetett; care a fost simţit de cine-
va; jm etw. fühlbar gemacht. 1710 k.: Dücsőség légyen, 
én Istenem, Felségednek testem, lelkem, minden én in-
dulatom és érzékenységemtől, minden Felséged énvelem 
közlött, tőlem megköszönhetetlen, sőt megszámlálha-
tatlan és megfoghatatlan, lelki, testi jótéteményidért 
[BIm. 989]. 

II. fn közölt dolog; ceea ce a fost comunicat, lucruri 
comunicate; Mitgeteilte(s). 1826: Szilagyi Andrásnak a 
Néhai Nagy András árvái Tutorának a K Guberniumhoz 
ujabban bé nyújtott . . Könyörgő Levele oly meg 
hagyás mellett közöltetik Kegyelmetekkel, hogy a K 
Guberniumot a Fő Hadnagy különös Felelettye terhe 
alatt a közelebb jövö Augustus végéig tudosittani és egy-
szersmind az ezennel kőzlőtteknek viszsza küldése mel-
lett a Könyörgő Feladása iránt is tudosittast tenni elne 
mulassák [DLt 889 a gub. Dés város tanácsához Kv-ról], 

közmagyar közrendű magyar ember; maghiar de 
rînd; Ungar vom gemeinen Stand(e). 1705: Interim, itt 
kivált a közmagyarok igen kételkednek bennea, és még 
nem is hiszik, hanem futum quidnek [WIN I, 581. — aA 
labanc hadak érkezésének hírében]. 

közmajc közönséges majc (szalagszerű dísz); beteală 
obişnuită; gemeine bandartige Verzierung. 1620: Ara-
nias es keőz Maicztul az arra szerent uegiek az Harmin-
czadot [Kv; KvLt 11/69 VectTr 8]. 

közmarha közös vagyon; avere obşătească; gemeinsa-
mes Vermögen. 1578: keoz Marhakkal es Ingó bingo 
martiakkal [BfN 73/9]. 1590 k.: az vj Jtelet mellet azt 
mondom hogy kj keretheöm az teörueniteöl es meg bi-
zonytom hogy semmy kwleön marhatok ninchen es ezis 
keöz marhatok wolt es az keötes zeörent hozza 
niulhattam [UszT], 

közmassza osztatlan közös örökség; moştenire nedi-
vizată; ungeteilte gemeinsame Erbschaft. 1829: a Szöl-
lŏk hátra lévő Mettzése, s ell fedése ezen osztállyos kőz 
massában lévő zolgálo emberek segittségével essék 
[Nagylak AF; DobLev. V/1180]. 1846: Kedves Leá-
nyom . . . Usoras Contractussaimnak azon részét, me-
lyek nékem Osztály szerént jutót (így!), tegye hasanlolag 
az össi közmassában, a' miket pedig én osztottam ki 
Usorára aztatt tartsa magának [Kv; Végr.]. 

közmegegyezés consimţămînt generál; allgemeine 
Vereinbarung. 1846: A fenn írt <l>846-dik év május 
2dik napján tartatott falugyűlésében közmegegyezésből 
közönségünk . . . megválasztotta . . . erdő- és fűbírónak 
Bentze Jánost [Zalán Hsz; RSzF 176]. 1847: a piláni kö-
zönség közmegegyezésből ökörcsorda pásztorának con-
ventionálá zaláni providus idősb Dávid Istvánt [uo.; i.h. 
202]. 1864: Orotás ez régentén erdős helj levén a birto-
kosság kőz meg egyezésből fel osztotta, ki irtotta innen 
neveztetik orotásnak [Szkr; Pesty, MgHnt LVII, 331a]. 
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közméta 1. két tulajdonos telke közötti határ; semn 
care marchează hotarul între două loturi de case; Zwi-
schengrenze (zwischen zwei Grundstücken). 1766: Ha 
az Vdvar közös, tehát lenni kell köz Métának a két Pos-
sessor kőzt: ittis tagadom a' Consequentiát, Soha nemis 
igaz az, universaliter, hogj a' mely Jószág közős, annak 
kőz Métájais légjen, mert Méta nélkülis elég közös Jó-
szág vágjon [Torda; TJkT V. 328]. 1814: nem tudván ki 
tanálni a' kérdett Telkek kőzött lévő Köz Métát . . . Pá-
vai Sámuelnét meg esketvén a' Cancellista Urak, a' 
merre és a' hol mutatta ki nékünk a' két Telek kőzt a' 
métát, mindenütt otton jegyeztetett ki, és tétetett a' Dál-
noki féle Telekbeli foglalás [Dés; Ks 79. 29. 799]. 

2. két falu közötti határ; semn care marchează hota-
rul comunelor învecinate; Grenze zwischen zwei Dör-
fern. 1741 k.: Gyeke nevű egész Falum és . . Légen ne-
vű falunak határai egyben foljnak, s ezeknek Kŏz Métái 
felett régen Controversia támodván, még néhay édes 
Atyám reambuláltatta volt, égy darabját [Ks K. 79]. 

közmezsgye közös mezsgye; hat/răzor/miezuină (în-
tre ogoare); gemeinsamer Grenzrain. 1585: Anna hege-
dws Andrasne vallia . . . Nem az eo zeoleyeben vala, ha-
ne(m) az keóz Mesgeie(n) Ali vala Az Azzony | Orsolia 
Lakatos Balint zolgaloia vallia, Monda veres peterne, 
fel Mennek Az Mesgien . Azt ne(m) tudom ha az Az-
zony az eo zeoleyeben voltę mikor megh wteottek vagy 
Az keóz Mesgyen [Kv; TJk IV/1.511-2]. 

köz-milícia katonaság; arm^ta; Militär. 1727: Az . 
Deesre be szállott Nemet Tisztek és kőz-militia az Váro-
son kinél kinél mennyi szénát étettek meg pénz nelkŭl, 
azon dolognak Investigáltatására az Első Tizedben ren-
deltetett Kádas Szabó András [Dés; Jk 369b]. 

közmondás proverb; Spríchwort. 1657: megteljesedék 
rajtam amaz köz- és igazmondás: hogy az nagy emberek 
kedvességek igen nyúlháton jár [Kemön. 244], 1658: 
eletem kockaztatasaval is ne(m) gondolva(n) I(sten)t hi-
van segitsegűl be mentem fen tartvan amaz kőz mon-
dastis: nincse(n) edeseb mint hazajaert való megh halasa 
embernek [WassLt Barcziaj Ádám kezével]. 1737: el vi-
tetett parnahajambol egj(gj) rud szappanomat meg 
keresték . . ama közmondás szerint, az hol a kantár 
meg-találtatik a ló is ott p(rae)tendáltatik [Dés; Jk 
260a]. 1788: Az Aratás bekövetkezett, ma kezdik . . a' 
Sarlót vetni a' Búzára és Rosra: Nagyon megdüledez-
tek; de akkor kel fel a* Gyermek (: a1 közmondás sze-
r in t ) :) mikor az efféle Gabona megdűl [Kercsesora F; 
TL. Málnási László főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 

közmondat közmondás; proverb; Spríchwort. 1867: 
itt betelik édes Sogor ur! az a köz mondatt Ebnek 
húzzák padra fejit, s' eb húzza pad alá [Bözödújfalu U; 
Pf Kovács Sándor lev.]. 

közmuhar közönséges moher; mohair obişnuit; ge-
meiner Mohär/Mohair. 1614: 6. fel veg kösz Muhar ve-
resses [Kv; PLPr 1612-1615. 114]. 

közmunka közösségi munka; muncă depusă ín folosul 
comunitătii; öffentliche Arbeit. 1742: Éltesse Isten ő 
Kglmeket4, és Sz. Kegyelme által a ' kőz munkára 's Ecc-

lesiánk szolgálatjara ruházza-fel [Kv; SRE 178. — aAz 
újonnan megválasztott tisztségbelieket]. 

Szk: ~ r ű kirendeltetik. 1875: ki egyházi kőz munkára 
kirendeltetvén, a szabott munkát hanyagság vagy ma-
kacsságból nem teljesítené, az azon időben folyó igás 
vagy tenyeres napszám árrában marasztaltassék el, min-
denik esetben az egyház kőzpénztára javára [Damos K; 
RAk 199]. 

közmunkatétel közmunka; muncă obştească; öffentli-
che Arbeit. 1858: Minden nemű rovatalokat, adokot, 
kösségi terheket, fuvarozást, kőz munka tételt, katona 
tartást én bérlő köteles leszek hordozni bérbe feltudas 
nélkül [Kendilóna SzD/Kővár (Szt) vid.; TKhf 15]. 

közművelődés cultură generală; öffentliche Bildung 
1882: Én ugyan tisztelem Aradot is, meg a Kölcsey 
Egyesületet is, és mikor egyéb dolgom nincs, rajongok Js 

a közművelődésnek felolvasások által való terjesztésé-
ért, hanem hát sok a dolgom [PLev. 97 Petelei István 
Márki Sándorhoz]. 

köznap hétköznap; zi lucrătoare/de lucru; Werktag-
1573: ket Beleg vas legen varos chymerere, Mely Belegel 
az negi gondviseleo vraim Minden Barmot valamelli^ 
vagi Mezaros vagi henteler ez varos piachan vagi vasai-
nak Napyan vagi egeb keoz napokon Meg veyendenek 
. . . az kovachoknal meg Belegiezzek [Kv; TanJk 
V/3.84a]. 

köznem közrend (köznemesi rend); nobilimea de rînd; 
Stand des niederen Adels. 1662: Váradi kapitányságá-
ban is a fejedelemnek még elődedin egy Boros János ne-
vű ifjú legény akadott vala udvarába, ki . . . az Erdőhát-
ságon gyantai fi, köznembül való . . . olly igen nagy ked-
vességet tanált vala a fejedelemnél magának, hogy majd 
meghiţjebb szolgája annál alig vala [SKr 322-3]. 

köznemes nobil de rînd; Kleinad(e)lige(r). 17& 
Abban az időben0 . . . Volt sálya nevű posztó is, az is a2 

uraknak való volt, köz nemeseknek volt az fajlandis, k°' 
zönséges landis [MetTr 351. — aA fejedelemkor végén]-
1819: Jelen voltak a Statutio napján a Vidékbéli Tisztek 
— bé biro. Uraságok Tisztyei más köz Nemesek . . . Bel-
sŏ Szolnok Vármegyeböl és a Szilágyságból, másuan-
natis [Berkeszpataka Szt; Ks 67. 47. 28]. 

köznemesség nobilimea de rînd, mica nobilime; Klein' 
adel. 1759: az törökkel való hadakozás alatt annyira fel-
vettük vala a kard s tarsoly viselést, hogy ritka ifjúembef 
járt a nélkül De most igen letették a köznemesség, ha-
nem az urak s az hivatalokban lévők viselik [RettE 90]-

köznémet német közkatona; sóidat germán; deuf-
scher Gemeine(r). 1663: mihelyen megfizetnek az 
németnek, fentebb lesznek és nekem is több bajom 
leszen [TML II, 654 Teleki Mihály Bánfi Dieneshe* 
Kővárról]. 1688: Volt rettenetes bajom az németekkel' 
mivel az m(agazini) commissariusok az borok felé sein 
jöttek . . az prófont-mesterek, furierek, köznémeteKj 
kóstolták, itták szörnyen [SzZs 515]. 1705: Most & 
beszéhk, hogy Medgyesen köznémet tíz sem esett ej* 
amíg feladták, ellenben a tisztek majd mind elestene* 
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[WIN I, 462]. 1739: mind a Tisztek mind a köz németek, 
verik, kötözéssel kínozzák az Embereket [Harasztos 
TA; Ks 49 Orbán Elek lev.]. — L. még WIN I, 238, 264. 

köznemzet köznemes; nobilime de rînd, mica nobili-
se; kleinad(e)lig. 1657: Ez Székely Mojsesnél volt egy 
levél, kiben az erdélyi fejedelemséget apjának, az öreg 
Székely Mojsesnek és fiának is török császár megadta, 
mely öreg Székely Mojses köz nemzetből álló ember 
volt, udvarhelyszéki [Kemön. 153]. 

köznép 1. közrendű népség; poporul/oameni de rînd; 
das gemeine Volk. 1606: Rege(n) igen haborgattíak uala 
az hauas feleól egymást, mi(n)d feó emberek kóz nepek 
[UszT 20/71 Benedictus Chortan de Palfalúa lib. vall.]. 
1638: mikoron az el mult esztend(őben) az Thoroczko 
városi Torda varmegyebeli kőz nepek, ugya(n) azo(n) 
Thoroczkaj hataro(n) Ezüst es Ólom Banya<t> talaltak 
volna, es az mi Kegyels Urunk eő Nagy(sag)a előt azo(n) 
Instálták volna hogy eő Nagy(sag)a Annak colalasaert 
eöket az Jobbagysagrol fel Szabadittana [Thor. XVI/1]. 
1767: itten Koronkában a az ökör tilalmas nem léte miatt 
vagyon az Vrak kŏzŏttis az atyafiságtalan ellenkezés a 
Kŏz nép kŏzŏttis a virgás [Told. 30. — aMT]. 1768: Ud-
varolván Drágb(an) Excellentiad mondotta vólna hogy 
kalandos gyűjtése nélkül Papat ne marasszanak . . . ál-
tal látvánn hogy a tavaji zűrzavar ismét elé kerülne, ha a 
kóz nép voxára eresztetnének az Ecclesiai dolgok igaz-
gatássi [Szílágyfőkeresztúr; WLt Dobai Sándor lev.]. 
1817: ezen Helység, mely most N(eme)s vagy Pele Kisz-
nek is neveztetik, ez előtti időkben . . P.Szarvadnak hi-
vattatott . oka az hogy a' nemes Beke Uramék elejek 
Oláh Kesziből . változtatták ide Lakásokat 's ezen 
"elyre telepedtek meg, s annál fogva a' köznép 
altal Nemes Keszinek vagy P. Keszinek neveztetett [Pe-
leszarvad Sz; EHA]. 1821: a Stationalis Commissarius-
Sag éppen az a Hivatal, amelyben valo vissza élés, az 
adozo köz népnek naponkéntis felettébb Szemben tünö 
jereh [Szászrégen; TLt Praes. ir. 65/1827-hez gr. Bethlen 
Imre főispán aláírásával]. 

kb. városi lakosság/polgárság; populaţia oraşelor; 
Stadtbewohner/Bürgertum. 1605: Bornemizza Boldisar 

Mindzenti Vramekatt seőt męgh egieb io akaró Vra-
mkatis salútallianak . Es keriek hogi reghi Io akarat-
tiokatt ne Vonniak megh az zegeni Varostul, es ha Vala-
my In conŭeniensre akarna mennys az keőz nep az mint 
z.°kott lenni az giwlessekben, ne engedgienek valami oly 
d°lgot statúalni, kiwel az keőssegh ithon valami kemen-
Çghre Inditatnek inkab hogi sem engedelemre [Kv; 
r?nJk 1/1.513]. 1705: Ma olyan hír jöve a köznép kö-
zött, hogy a kurucok két vízaknai embertől valami dói-
n k a t küldtenek volna bé írásban az uraknak [WIN I, 
?jţ?l- 1847: (A bírák) emberi emlékezetet fejül mulo 
Péktől fogva a Bányákat és Vas miveszetre fenn tartott 
Erdőket, általok léjendő holmi Becsű uttyan, vagy más 
nekik tettzö módon adják és prédállyák, ugy a Közön-
y n e k némüleg Tüzelése fedezésére meg hagyott kevés 
feszetskéjevel, szerfelett viszsza élnek, mivel azt nem a 
koz Nép száma mennyiségihez alkalmazva Szabályoz-
i k , hanem azok száma felett 50.60 süt 100 Nyillalis töb-
061 fel szagattnak, s nyilaznak [Torockó; TLev. 10/9]. 

3. kb. falusi közlakosság; populaţia satelor; Dorfbe-
wohner. 1788: Instáljuk . . . a' Ttts Officiolatust, bőlts 

itélletek szerint találjanak olly utat 's modot azon res-
tantiankn(a)k ki potolására hogy se mika Se a' Szegény 
köznép ne aggraváltassu(n)k ki fizetésével, hanem azon 
Summa Falu pénziből . . hadd pótlódjék ki [Nagyal-
más K; Somb. II. — a A folyamodó falubírák]. 

4. közkatonaság; ostăşimea, soldăţimea; das gemei-
ne Militär. 1704: ma ismét olyan hír jött, hogy őfelsége 
Rákóczit és a több kurucoknak a fejeit a punctumokban 
contentálván, azok nem is idegenkedtenek a békességtől, 
de az köznép felzendült, és praetendálta, hogy mikor őket 
felvették Rákóczi uramék, akkor nekik miket ígírtenek, 
és úgy kötöttenek kardot és véreket is folytatták, azért 
ők már defraudálni akarnák őket, de ők egyáltalyában 
nem teszik le magokat [WIN I, 306-7]. — L. még i.h. 445. 

köznyomás nyomásban levő közföld; imas, de proprie-
tate obştească; gemeinsames Brachfeld/land. 1677: ha 
mely Falunak határán valamely Szőlőknek, Szántó föl-
deknek, réteknek helyei harmincz két esztendőknek for-
gása alat nem colaltattanak, és a' pusztaság azokban har-
mincz két esztendőknek el-telése alat praescribalni látta-
tót, azon Falunak nem csak egy hanem több Possessori-is 
lévén, mivel hogy immár tellyességgel a' hoszszas puszta-
ság által kŏz nyomássá avagy gyeppé tétetet, azon Falubéli 
viánus Patrónus ad facie loci, ki kiván ha csak edgyet-is 
azon Vármegyének vagy széknek Tisztei kõzzŭl mellé ad-
hibeálván mást egy Regiust, azok mellé a* Falubéli o}reg 
embereket, comprobállya a' fellyűl meg-irt idők alat valo 
pusztában állását, comperialtatván a' dolog, eo facto mér-
jék és szakaszszák ki, azon Falubéli vicinus Possessorok-
nak számokra, annak a ' földnek darab részét . . a' tŏb 
része penig hagyattassék a' másik félnek, kinek keze alat 
ennek előtte volt [AC 109-10]. 1780/1784: a Koronkai 
köz nyomásán pascuálni szabad lészen [Koronka MT; 
Told. 29]. 1822: ezenn pillán tatban vagyon az a' Casus 
hogy egy paraszt ember Szalatsi János a' köznyomásbol 
ki kertelt és Tengerivel bé vetett földjét . . el adta 
[M.zsombor K; Somb. II Sombori István aláírásával]. 

köz-obszerváció általános megfigyelés; observatie ge-
nerală; allgemeine Beobachtung. 1725: a tegnap estve 
felé meg változván az üdő az éjjel ollyan tél lön, hogy 
majd Szár középig érő hooban jártak . félő ha az 
Martiusi hoo a kőz observatio szerént a vetéseknek meg 
ne ártana [ApLt 2 gr. Haller János apósához, br. Apor 
Péterhez Darlacról (KK). — aMárcius 17-én]. 

közoktatási minisztérium ministerul învăţămîntului 
public; Unterrichtsministerium. 1852: A' magas' 
Belügy ministerium, a ' Hadügy és kőz oktatási ministe-
riummal egyet értőleg meghatároztaa [M.bikal K; RAk 
47]. — aKöv a hat. 

közolaj közönséges olaj; ulei obişnuit; gemeines ö l . 
1558 k.: Meg tpltod az tegelth es tapazd be Jol . . . agy p-
nekye elpzpr lassú twzeth, annak vtanna Nagiobich 
meg, hogy az allath meg oluagion es az Meg oluadoth al-
latoth osd az vaz zomorloban az kçz olayban es lach 
chodalatos feiersegeth Mellyeth soha az Matéria el nem 
vezth | Rp. 1 l(i)b(rum) kenkpeth es prpld meg Jol égy 
kpupn es Mind Itasd regy es tizta 1 lib(rum) kpz olayal 
Mind adeg, Megnem vllian, Minth egy Pastrum [Nsz; 
MKsz 1896. 284—5]. 
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közoszlás közös osztozás; împărţeală/împărţire co-
mună; gemeinsame Teilung. 1618: marad még keöz oz-
lasra: f 83. d. 87. Melj Niolzua(n) haro(m) frtba(n) es 
Niolzuan hçt penzbe(n) Vzdj Georgy Vram relictajanak 
Cattalin Azzonnak egj harmad (így!) vagio(n) es tezen 

. f. 27. d. 96 2/3 [Kv; RDL I. 104 Andr. Junck kezé-
vel]. 1629: az fogoly Inctusok az kis oskola eleot Chyer-
natoni Mihallyal egyut állották megh az megh holt Écz-
ken Janosnak utat, es egyűt kertek az mendicalt pénzt 
teolle keoz ozlasra [Kv; TJk VII/3.143]. 

közosztály 1. (örökösök közötti) osztozás; împărţeală 
(între moştenitori); Erbschaftsteilung. 1753: a ' Mlgs 
Testans Ur nem teszen emlékezetet arany marháról 

Akarattya volt . az Testans Urnák hogy arany 
marhais maradgjon az Mlgs Asszonnak, melj nem lehet 
egjéb, hanem az, melj Se gjermekeinek tett hagjások-
b(an), se az kŏz osztaljra disponaltakb(an) megh nevez-
ve nintsen [Harasztos TA; Ks 14. XLVIIb]. 1824: a kŏz 
osztályra maradott ménes állott 48. darab nagy 10 mar-
hából [Dés; Újf. 1. Újfalvi Samu hagy.]. 

Szk: ~ alá adatik. 1838: Hogy ha pedig ezen Osztály-
ból valami Fiat-Léányt egy aránt illető Jószág ez úttal ki 
maradott volna, az utánn bár mikor is ha ki tudódnék, 
az is kőz Osztály alá adassék [Szentbenedek SzD; Ks 92] 
* ~ r a bocsát. 1800/1827: nekiek kőz osztályra kellett 
volna botsáttani [Erdősztgyörgy MT/Mv; TSb 51]. 
1846: csupán azon esetben lenne köteles Kedves Leá-
nyom és örökösem a' fenn irt pénzből köz osztály-
ra botsáttani, amennyibe Monostor Utzai Házam ép-
pitése költsége . . fel nem ér ié azokat [Kv; Végr.] * 
~ r ű kiad. 1846: Ezüstét amit emaritatioba, ugy néhai 
édes Anyám halála után kaptam aszt Kedves Leányom 
Katana Klári köz osztályra agya ki — a' hány Lot hi-
báz az tudogyék kedves Leányom Klári résziben [Kv; 
i.h.]. 

2. kb. a falu köztulajdonában lévő belsőség felosztá-
sa; împărţirea unui teren destinat pentru construire de 
locuinţe, folosit ín devălmăşie; Teilung des im Gemein-
besitz des Dorfes befindlichen Gewanns. 1795: azon 
Sessio . . emberi emlekezettöl fogva Eccla birtokába(n) 
volt Sessio, ezutanis abba hagyattassék, nem jővén 
az ki semmi bizonyittásbol, sem okoskodásbol, hogy az 
Antiqua Sessiok sorába . . . kőz osztállyra való föld ma-
radhatott volna, és idő jártába(n) az Eccla azt fogta vol-
na fel [Gergelyfája AF; DobLev. IV/743.1b]. 

közosztályos kb. földközösségben élt/használt; aflat 
ín folosinţă comună; in Feldgemeinschaft genutzt. 
1842: a falu kőz osztályos rétje [Marosdécse TA; EHA]. 

közosztás közös osztozás, rég közosztály; împărţire 
între membrii unei comunităţi; gemeinsame Teilung. 
1761: Imreh Ur ne(m) eresztette köz ósztasra a' szarvas 
marhakot [Branyicska H; JHb XXXV/45.19]. 

közosztatlan osztatlan közhely; teren/loc nedivizat; 
ungeteilter gemeinsamer Platz/Ort, Gemeinplatz. 1803: 
köteleztetett Ö Excellya a' Motsi Árticularis Subdivisio 
alkalmatosságával a' köz osztattlanbol juttatandó 
Részt a' maga tulajdon részétől meg külŏmbŏztettni, és 
kŭlŏnŏssŏn ki szakosztatni [Kv; JHb VI/21]. 

közöl 1. tudat vkivel vmit; a aduce ceva la cunoştinţa 
cuiva, a comunica cuiva ceva; etw. jm mitteilen. 1578: 
niolcz ora vtan korchioma(n) bort ne aggianak Senki-
nek Ezt penig . az vrunk eo Naga hadnagywal es 
wdwaranak elótte Jaroywal keozeollyek es egienleo érte-
lemmel igyekezzenek ebben is eló Menny [Kv; TanJk 
V/3.157b]. 1618: azmit . . . vélem nem közlöttek, azt 
nem tudhatom [BTN 108]. 1676: Országos el múlhatat-
lan dolgaink levén, mellyeket tŏb becsülletes híveink kö-
zött hűsegeddel is kŏzleni akarunk [RLt 0.5 fej.]. 1697: 
az ural Teleki Mihály urammal kőzlőttem ezen dolgott 
[Szilágycseh; BK. Kümives Gergely Bethlen Gergely-
hez]. 1767: (A legeltetési tiltást) velem kőzlette, és Coo-
sentiáltom is azon tiltás Dolgában [Burjánosújbuda K; 
JHbK LVI/5.30]. 1794: Gyerfás János Urat meg talál-
ván a kezűnknél lévő Instructiot az Úrral közlők [Ádá-
mos KK; JHb XIX/42]. 1820: a' Concernens Sz. Biro Ur 
a Tkts Tisztség Rendelését véllŭnk kőzlette [M .zsombor 
K; Somb. II]. 1833: közlöni fogom a' dolgot Mlgs Eper-
jesi Györgyné Ur Aszszonnyal [Nyárádtő MT; SLt Ve-
gyes perir.]. 1835: hallottam belölle ollyan fel adásokat, 
melyeket velem az Instantzia készítésekor nem közlettek 
volt [Zsibó Sz; WLt]. 

2. kb. megoszt vkivel vmit; a împărţi ceva cu cineva; 
etw. mit jm teilen. 1593: Orsolia Kis ferenczne vallia-
Tudom hogi zinte eztendeigh ne(m) lakék az eoregh az-
zoni Mochinenal, es lattam hogi etket teolle megh ne(m) 
vonta, hane(m) velle keozlette [Kv; TJk V/1.399]. 1635: 
1623 esztendeoben magok egymás kőzeott megh alku-
ván es meg eggyezven, egyenleo egy akarattal az Birak es 
Tanacz eleott Comparealwan, mutua fassiot teottek rol-
la hogy az egy Czehben incorporaltattak es hogy az 
Czismasiak mindenekben engedelmesek lesznek, az 
Wargakis minden privilégiumokat es igassagokat véllek 
keozlik [Kv; KvLt Céhir. I. 15]. 1640: Hallottam azt, 
mikor ittak ott Bíró Pálnénál . . hogy vigadtak, mon-
dotta ez az Nagy Péterné, hogy Isten úgy segélljen, hogy 
mindenkor tartok egy szeretőt, kettőt s z e r e t e m az 
katonát; egy falatom kettő lészen, mindenkor közlöm 
vele — úgymond [Mv; MvLt 291. 233a-251a átírás-
ban!]. 1795: nem hogy Ántal az Édes Annyával és Test-
véreivel az maga keresetit közlötte volna, de még az élet-
ből magának vakart és gyűjtött [Ozsdola Hsz; HSzjP It° 
Ferencz senior (46) gy. kat. vall.]. — L. még RSzF 282. 

3. vkivel vmit tesz; a face cuiva ceva; etw. mit jm tun. 
1705: Most is ebben a szük időben, amidőn a generál el 
akarta mind venni a pénzét a hadak fizetésére, a mago-
kéból adtanak az urak 2000 rénens forintokat, csak 
hogy az övét3 el ne vegyék, számlálván elő több sok jóte-
tetményit is, kit véle közlött [WIN I, 558. — aAz elmene-
kült Bethlen Elekét]. 

4. kb. Isten éreztet vkivel vmit; Dumnezeul face ca ci-
neva să simte ceva; Gott läßt jn etw. fühlen. 1668: Bete-
ges állapatjából jobb egézségre való fordulásának ige? 
örülünk s kívánjuk, Isten Kegyelmeddel azaránt való 
kegyelmességét tovább is közölje [TML IV, 298 a fej-
Teleki Mihályhoz]. 1758: Hálákat adok azért az én 
Uramnak és jóltevő Istenemnek, hogy az ő vigasz-
taló szent lelkének hathatós erejét m e g s z á m l á l h a t a t l a -
nul velem közlötte [RettE 80]. 

5. nemi von-ú nyil-ban; ín declaraţii referitoare la 
viaţa sexuală; in Áußerung sexueller Hinsicht. 1614-
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Azt penigh nyluan iol tudom hogy az fejedelem elegett 
zerelmeskedet eyel napal Dengeleghineuel Hallot-
tam azt monta volna Bathori Gábor hogy soha iob 
testw emberrel ne(m) keőzleŏtte volna dolgát mind Den-
gelegíne Azzoniommal [VLt 53/5267 J.Harfas (28) fej-i 
muzsikus vall.]. 1716: illyen kénnyához képest, nem tu-
dom hogj kévánta volna Aszszony emberrel dolgát kŏz-
leni [Nagyida K; Told. 22]. 1731 k.: Fogarasi Sámuel 

•. a mely szolgaío leanzo bé járt hozzá Ház seperni, azon 
is erőszakot tett . . . azt vallják . . . hogy Mostoha leanya-
val Kováts Maria Asszanyalis buja szeretetb(en) volt, 
dolgátís köziette véle [Dányán KK; Born. XXXIX. 16 
los. Aknai alias Nagy pastor ref. vall.]. 1760: néki az Ha-
ritska Sztán fia ditsekedett azzal hogy ŏ sok Aszszonjok-
kal köziette dolgát Korodon [Kóród KK; Ks 17. XXXI]. 

6. (nyomtatásban) megjelentet; a publică; (im 
Druck) veröffentlichen lassen. 1854: a „Héti Lap" . . 
báró Naláczi Józsefnek emlék iratait közié [ÚjfE 5]. 
1879: A lap szépirodalmi s esztétikai dolgokat közlend, s 
lehetőleg irodalmi színvonalon állani törekszik [PLev. 
49 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 1886: Örvendek, 
hogy közli a Jetta című elbeszélésemet [i.h. 127 ua. Gyu-
lai Pálhoz]. 

közölhet 1. tudathat; a putea comunica cuiva ceva; 
mitteilen/bekanntmachen können. 1672: Oly reménség-
ben voltam, édes Bátyám uram, szemben lehetek Ke-
gyelmeddel s közölhettem volna Kegyelmeddel az én 
sok rendbéli injuriáimat [TML VI, 226 Thököly Imre 
Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: A néva az emberektől a dol-
gok vagy emberek egymástól való megkülönböztetésére 
• • • szereztetett jegy . . . amely téged s engem segít arra, 
hogy azokról az én elmém s a tiéd jobban gondokozhas-
sunk és arról való gondolatunkat a szükséghez képest 
egymással közölhessük [BÖn. 410. — aÉrtsd: a dolgok 
ueve/megnevezése]. 1833 k.: minek előtte Tisztelendő 
Esperest Urunknak, égy a Ns Presbyteriumhoz intezet 

Hivatalos rendélését közölhettem volna . Simo-
gato 's magát illetlen tetteiből meg jobbitto igereteivel 
hizelkedet3, 's engemet arra bírt Hogy viszont az Hit 
mellé viszsza állottam [Usz; Borb. II. — aA férj]. 

2. nyomtatásban ~ közreadhat/megjelentethet; a pu-
tea publică; (im Druck) veröffentlichen lassen können. 
1896: Leginkább azon örvendenék, ha egy olyan kedves 
Prózai, elbeszélés-, visszaemlékezésféle dolgot adna, 
amilyeneket küldött régebben a Kolozsvárba nekem . 
*Ia aztán megengedné Bátyám, a februári füzetbe közöl-
getnénk nyomtatásban is [PLev. 189 Petelei István 
Réthy Lajoshoz]. 

közölhető tudatható; care poate fi comunicat cuiva; 
was mitgeteilt werden kann. 1674: Kérem, ezután is ha 
mi hírei velem közölhetők lesznek tudósítson [TML VI, 
560 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1677: ha mi velem kö-
zölhető hírei lesznek, ne nehezteljen tudósítani, kérem 
ITML VII, 348 Bethlen Farkas ua-hoz]. 

közöltet 1. vki vei tudat/vkinek tudomására hozat 
vmit; a comunica cuiva ceva prin cineva; etw. jm mittei-
len lassen. 1662: a fejedelem . Besztercére gyűlést hir-
jjetvén, ahol ez dolgát az ország lakosinak, fejeivel, fő-
lorendivel, tisztviselőivel közöltetvén . . . az ország ren-
dinek is tetszék [SKr 648]. 

2. vki által ~ vmit kb. vkivel vkinek átadat vmit; a 
préda cuiva ceva prin cineva; etw. jm durch jn 
übergeben lassen. 1827: Blos Pintye engemet el hivutt 
. . . és a betsülevelit általom közöltette mely Száz véka 
Csős Törökb(uzá)ről szoll — 's Kérette általom . . . meg 
fizettetni [Mezőbánd MT; DobLev. V/1120 mell.]. 

közöltetés 1. tudatás, tudomásra hozás; comunicare; 
Mitteilung. 1805: Csato Mihály meg kivánnya, 
hogy a praetendens . ítélet által is a Tr<a>nsmissio 
kőzőltetésire, és elé adatására szorittassék [Mv; 
DobLev. IV/893. lb tábl.]. 

2. kb. kiszolgáltatás; eliberare; Auslieferung. 1840: 
Az alperes, az itéletesen nyert közöltetés után egész tisz-
telettel bé adattyaa [Dob.; Somb. II. — aKöv. a beadott 
iratok fels.]. 

közöltetett közölt; comunicat; mitgeteilt. 1842: 'A bé 
panaszoltatott . vele közöltetett terhelő pontokra tett 
minden bizonyittasok nelkűlti Feleletébe hiába töreke-
dik panaszolo Hadnagy Atyánkfiának igazságos kérel-
mét . . . Szoszolloi el fatsarásokkal bé lárvázni [Dés; 
DLt 1452.9]. 

közöltetik 1. tudatik, tudomására hozatik; a fi comu-
nicat cuiva; mitgeteilt/bekanntgemacht werden. 1657: 
elrendeltem vala magamban, hogy azon éjjel bemennék 
Kassában, de mint afféle állapotban szükséges úgy len-
ni, hogy közöltessék az főtisztviselőkkel az dolog, én is 
proponálván szándékomat azt javallák, hogy az kö-
vetkezendő éjjel ne tentáljuk magunk az bemenetelt, ha-
nem csak tudósítsuk az bennlévőket elérkezésünk felől 
[Kemön. 221]. 1786: az Inquisitoria . és az Contrac-
tus közöltessenek . . . sőt még minden egyéb más 
Documentumak-is [Nagylak AF; DobLev. 111/607.34]. 
1794: a' Mlgs Fő Consistoriumunk Válaszsza a' 
Domest. Consistoriummal nem közöltetett [Kv; SRE 
296]. 7804: írjon a' Guberniális Urak közül Kosztának 
előre, hogy ha valami fel adás oda találna menni kő-
zőltőssék Ngoddal [Szásznyíres SzD; Ks 94 Thuroczy 
Károly lev.] | Közeltetik ez a panasz a be panaszalt Bi-
rakkal [Torockósztgyörgy; TLev. 7/11 B. Thoroczkaj 
Joseff kezével]. 1812: Mivel tapasztaltatott hogy a' 
Mester emberek a' falusi szegénységet felettébb terhel-
ték, ennek megzabolázása véget hozatott ezen határozás 
és a' Mester emberekkel a' megtartás véget kőzőltetetis 
[F.rákos U; Falujk 74b Sebe János pap-not. kezével]. 
1834: El következvén az 1834k katonai esztendő, szoká-
sunk szerént, Birot, és két Polgárokat választattunk . . 
de mind hárman meg keresvén Mlgs Földes Uraikat, oly 
válaszokat nyertek, melyek szerént nem engedtetnek az 
írt hivatalokra léendŏ tétettések mely váloszok kŏ-
zŏltŏtvén a közönséggel, és gyűlést tartván, 2szor is meg 
határoztatott fel választattatások [Torockó; TLev. 3/2]. 

2. kinyomattatik; a fi publicat; gedruckt werden. 
7880: Nem tudják megfogni: micsoda emberfeletti pro-
tekció folytán közöltetett — micsoda mesés összeggel 
kellett lekenyereznem Beöthy Zsolt uramat, hogy ki-
nyomtattassa [Plev. 78 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

közön 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ biratik közösen/osztatlanul birtokoltatik; a fi ín 
posesiune nedivizată; gemeinsam/ungeteilt besessen 
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werden. 1758/1806: Lévén Hat Darab Erdők, mellyek-
nek ketteje más Possessorokkal kőzőn biratik [VH]. 
1803: (A) Tsür . . . közön biratik és használtatik a' Mes-
terséggel együtt [Ádámos KK; UnVJk 72] * ~ bírató 
közösen/osztatlanul birtokolt; care este posedat ín co-
mun; gemeinsam/ungeteilt besessen. 1828: Még most 
Esztendeje tettünk volt szot edgyütt hogy meg szerezzük 
magunknak éppen a' mü Tö Szomszédtságunkban és 
tŏllŭnk ki váltatt 's mostan Vram Bátyámék minyájjan 
Testvérekŭl kŏzon birato Kertet, mellyet mind eddig elé 
tökéletességre nem vihettünk [Marossztkirály MT; 
Pf] * ~ (fenn) marad közösnek/osztatlanként marad; 
a rămîne nedivizat; ungeteilt bleiben. 1693: Nikita Ma-
rian haza hellye közön maradván az elóbbeni osztozás-
kor Néhai Ebeni Miklosné Maradeki kŏzŏt, most igj 
igazodek el [Völcs K; SLt AH. 17] | Ketske Haton megh 
fenn maradvan negj haz hely kŏzŏn, azokotis eo kigjel-
mek ez szerent igazittak el magok kŏzŏta [K; i.h. — 
uKöv. a részi.]. 1732/1777: (A jb-okat) az atyafiak egy-
más között fel osztották volté, vagy közön maradtanak? 
[Msz; DobLev. III/505.7a vk]. 7786: a Szőlőben lévő 
nagy Sajtó, Színnyével Hasznaival kőzőn maradottd 

[Udvarfva MT; Told. 44/56. — aA testvérek között]. 
2. T 1606: Ezek keóúyl mi(n)deneket keózen raiok 

keóltette(m) [UszT 20/154 Sofalúi Ágoston Balintne 
Damokos Dorottja aszonj vall.]. 

közön-kézen kézen-közön; cumva; Zug um Zug. 
1797: az öreg Büttner . nagy részit el nem végzi mun-
ká j ának meg igérém Berta<jh Urnák, hogy az öreg-
nek irni fogok és bombárdirozom szüntelen levelemmel 

így talám tsak rá veszszük közön kézen, hogy még 
életibe szüljön valamit [MNy XXV, 261 Gyarmathi Sá-
muel Aranka Györgyhöz Göttingából. — t ö b b n y e l v ű 
szótárának]. 

közönség 1. közösség; comunitate; Gemeinschaft. 
1756 u.: a* Bruznyiki közönség tette vólna a szép ti-
lalmas Erdőben, az ítéletben fel vett tetemes pusztí-
tást [Déva; Ks 73. VII. 16]. 1794: az egész Szăsz Völgyi 
közönség a Falusi Biroért való kalákáb(an) az Földes 
Uram Lábjában aratni ki hajtatván, azok kŏzŏtt je-
len volt . . Irimia Csugugyán [Szászvölgy KK; BK 
Szászvölgyi ir.]. 1795: felköltvén az osdolai közönséget 
a nyomára menének3 [Osdola Hsz; RSzF 218. — dAz el-
veszett lovaknak]. 1796: bizonyítsa meg a' Torotzkai 
Közönség a' Keresetben fenn forgo Levélhez való Com-
petentiáját [Mv; TLev. 5/16 Transm. 20-1 tábl.]. 7806: 
Valamikor a' közönség Bírája porontsol, akármi idö táj-
banis, a' Nyájat legottan kihajtyák [F.rákos U; Falujk 
17 Sebe János pap-not. kezével]. 1835: Falus Biro Nagy 
György az egesz Sz(en)t Imbrei kŏzŏnsiget egyben 
gyűjtötte volna [Szentimre MT; BalLev.]. 1847: az alsó 
Tized mely közönségünk által Rő Lábnak neveztetik 
Határ őrjeink Bottja alat léteze [Zabola HSz; HSzjP]. 
1853: a' Nagy Laki közönség adott bé egy panaszt 
[Nagylak AF; DobLev. V/1358 Dobolyi Bálint nyil.]. 

Szk: adózó 1799: nevezetesebb terheltetései az 
Adozo közŏnsegnek im e' következendők3 [A.árpás F; 
TK1IV/5 sub BB. — aKöv. a részi.]. 1825/1826: A' kik jó 
válasz várás mellett tisztelettel vagyunk a' Tekintetes 
Tisztségnek alázatos szolgai Kelementelki Birtokosok 
és adózó Közönség [Msz; GyL]. 1826: a' patak . . . ki-

szélesítése is nem elégséges arra a' hoszszu ductus 
miatt, hogy az adozo közönség földjeit majd minden esz-
tendőben eliszapolo patak vizét ártalom nélkül deriválni 
lehessen [Msz; GyL] * falusi 1795: a' Kelementelki 
Rfta Eccla örökösen irrevocabiliter meg vásárlá a' Kele-
mentelki Falusi Közönségtől azon örökséget [Kelemen-
telke MT; MMatr. 132]. 1806: Ezen útnak kijárása és 
határozása pedig esett nem tsak a' Falusi Közönség és 
Birákok által, hanem assistált Mlgos Dániel Elek Ur 
[F.rákos U; Falujk 8]. 1849: Az Esketésből ki nem tűn-
vén n. Cseh Joseff Urnák Marháiból négy darab Biva-
lok, égy Tehene . . ezekről a' Falusi közönségtől szá-
mat kéretni meg kivánnya az özvegy [Héjasfva NK; 
CsZ] * nemes 1823: a' Nemes Közönségnek két 
vagy három Individumai valami Tordai Mészárosokkal 
Szerződőzni kezdenek [Kövend TA; Borb.]. 1853: a' 
Korondi3 nemes közönség falu hitesseivel együtt teljes 
falusi gyűlést tartván hajlandónak nyilatkozott, 
hogy a* Sós fürdőre kijáró utat . . el fogja készíteni [DE 
2. — aU] * paraszt 1805: Tudgyaé, a Tanú 
Hogy . . a Korod Szent Mártoni paraszt Közönség 
Groff Kornis Sigmond ö Ngok(na)k . . . kaszálóját . • • 
ell atta volna? [Kük.; Ks 67. 47. 27]. 1820: a' paraszt kö-
zönség a' ki ezen munkát subscribálja meg kévánta hogy 
a fel írtakból sem(m)i is el ne maradjon [F.vist F; 
MvÁLt 616. 10. — Kiss András kijegyzése] * szabad 
székely ~. 1826: Mű Sepsi Szent Iványi B Henter Jósef, 
Sárdi Simény György, ugy a' Kelementelki több bébiró-
sok, birtokosok és Szabad Székely közönség, magunk és 
embereink nevekben és képekben ez3 ellen reprotes-
talunk [Msz; GyL. — aGr. Lázár István protestációja el-
len] * városi 1803: A Kolosvári Várasi Közönség 
[Kv; AggmLt]. 1826: a Városi Közönség a Bogatsiak-
nak azon helyeken lévő gabonájokat le kaszáltotta [Szék 
SzD; WassLt]. 

2. választott ~ megválasztott vezetőség; conducere 
aleasă; gewählter Vorstand. 1812: Nagy Ajtai Kováts 
Moses a' Kolosvári Választott közönségnek égyik 
Hűtős Tagja [Kv; Pk 4]. 

3. publikum; public; Publikum. 1896: Egy esztendeje 
csináljuk itt a Kemény Zsigmond Társaság dolgát. Fel-
olvasásokat rendezünk, kiadványokkal szoktatjuk a be-
tűre a közönséget [PLev. 189 Petelei István Réthy Lajos-
hoz]. 

? közönségen közösen; ín comun/colectiv, împreunä; 
gemeinsam. 1686: Mikor az Falu kŏzŏnségenn a Vajda 
Jánosné Asz(onyom) házánál birságott ivék ott voltam 
énis [Mezősámsond MT; Berz. 14. XVII/15]. 

közönséges I. mn 1. általános, egyetemes (érvényű); 
generál (valabil); allgemein/universell/generell (gültig)-
1558 k.: az kpzpnseges Igassagnak Megmaradasaerth 
Illik Mindennek Nehez mertekel elny [Nsz; MKsz 1896. 
296]. 1575: Minnyayatoknal nylwan wagion, minem^ 
tewzet, keozeonseges wezedelemre walo haborwsago* 
tamaztottak nemely orzagwnkbely hytwan partos em-
berek [BáthoryLev. I, 330-1 fej.]. 1602: Biro Vram az 
keozeonseges tilalom ellen semmj fele beort ki ne had-
gion vinny az varosbol [KV; TanJk 1/1.417]. 1636: Beth-
len Istwan vr(a)m . . mind magunknak ellenwnk igye" 
kezik, s mind pedigh az szegheny hazának, es kegtek 
keőzeőnséghes szabadságanak romlására ęs ell nyomu-



571 

lásara [UszLt IX. 75.5 fej.]. 1671: az Országnak közön-
séges és egyenlő akaratból valo végezésit, Articulusit 
• •. maga-is meg-tartya, másokkal-is meg-tartattya8 

[ÇC 9. — aBarcsai Ákos fej.]. 1710 k.: Eza azért a legkö-
zönségesebb, leghaszontalanabb s legbolondabb dispu-
ţációja az embernek az Istennel [BÖn. 480. — aÁdám és 
Éva perlődése Istennel]. 1721: Nem volt pedig közönsé-
ges dőgi a' Marhanak minden Esztendőb(en) [Dés; Ks 
26. XIV. 1]. 1806: II-dik Josef Felséges Urunk porontso-
lattyából Hozánkban közönséges Főid Mérés volt 
[F.rákos U; Falujk 9 Sebe János pap-not. kezével]. 

Szk: ~ (bevett) törvény. 1677: az adásban és vételben 
observaltassék ez Országnak közönséges bé-vŏt törvé-
nye, és Decretuma, tudni illik hogy a' kŏzelb valo vérek, 
ezek után a' vicinusok ammonealtatván, ha azok meg 
nem akarnák venni, az után lehessen szabados az adás és 
vétel, a' távul lévŏknek-is [AC 154]. 1820: ország közön-
séges Törvénye az: Hogy a' follyo vizek ha darabjába 
szakasztanak, a Birtokos annak utanna mehet, ha pedig 
oblőgetés által mossa el, az azé lészen a' kiéhez öblögette 
[F.rákos U; Falujk 100 Barabás Áron pap-not. kezével] 
• ^ dolog (országos) közügy. 1619: Liptói Imreh tött 
választ Pázmán uramnak ilyent penig . . most tegyük le 
az reljgiót és szóljunk az ország közönséges dolgához 
[BTN 308]. 1677: a' kik penig az Haza közönséges dol-
gában, vagy Fejedelmek szolgálattyában járni comperi-
altatnak, azoknak gazdálkodni tartozzanak illendő mo-
don [AC 159]. 1713: a' Felséges Udvar tettzése szerint 
kelletik az ország Gyűlésének Medgyesen inchoálodni 
• • • az holott az ország közönséges dolgai elő vétet-
nek [BLt] * ~ igazság. 1655: Nagod az comparens fel-
nek instantiajara in p(rae)missis aszt fogia czelekedni az 
m ' t az kőzőnseges igassagh dictal [RLt 0.5 Joannes Sa-
marai de Des ns kezével]. 1677.ė azt kívánván annak oká-
ért a' közönséges igazság, végeztetet8 [AC 104. — aKöv. 
a részi.]. 1751: Én itt Bálás telkén lakó Vándor nevezetű 
Famíliát . ismerem s tudom felöllek mondani, 
J?ogy . . . Ns Kŭkŏllŏ Vármegjében, sŏt talám az egész 
Országban is ezeknél istentelenebb, igazságtalanobb, 
yerekedŏbb . . emberek nincsenek, minden kŏzŏnseges 
'gasságot fel forgatnak, akár kivel ok nélkŭlt czivodnak, 
verekednek [Balázstelke KK; IB. Mich. Rempler (60) jb 
vall.] * a. (országos) közérdek. 1566: az giülisben 
közönsiges iokrol szokott uigezis lenny [SzO II, 187]. 
1656: ez időn is kegmeteknek Generális Gyűlését . . 
rendeltük Fejérvári Városunkban lenni Kegmetek-
nek azért kegyelmesen parancsollyuk bocsássa 
megh hitt emberit tellyes Instructioual, hogy minden 
nazánk közönséges javára nezendeő dolgokat végezhes-
s e k [WassLt fej-i ogy-i meghívó]. 1733: Nemes Déés 
"árossá(na)k Constitutioja aszt tartván Hogj az Had-
nagj mellé, maga a Városi Univerzitás hazájok közönsé-
ges jávára tartózó dolgok(na)k hasznos, és Istenes igaz-
gatására magok kőzzül tizenket szemelyt ország 
Törvényét értő jo lelkű ismeretü Embereket válaszszon 
Assessoroknak [Dés; Jk 434b]. — b. közhasznú dolog/ 
érték. 1699: Mierthogy az ország uttya oly igen kőzőn-
Seges jo mely nélkül senki sem lehet: vegeztük hogy 

• a' Szamos mellett valo utat de novo reparallyuk 
LOés; Jk 286a] * ~ nemesi szabadság nemesi előjog. 

\ Mikola Sigmond Atyánkfiának Colosvármegyé-
ben lévő Puszta Szent Miklós nevű örökös Falu hellye 
határán, néha a lovakat hatalmasul az Possessomak 

közönségesen 

Nemessi szabadsága meg-bántódásával és sok kárával 
az Colosvárat quartélyozó Katonák füveitek . . ez kö-
zönséges Nemesi szabadságnak meg bántodását látván 
abba . végeztük, hogy meg-irt Mikola Sigmond 
Atyánkfia, se más senki az Regnicolák kŏzzűl semmi jó-
szágában és javaiban meg ne károsittassék senkitől tör-
vény nélkül [CC 92] * ~ (ország)gyűlés országgyűlés. 
1659: Ez el mult Beszterczej keözőnseges gyülesben ke-
szek lettünk volna azon igyeretunket be telyesiteni, de 
országul kglmek egyenlő akaratból halazta más kóúet-
kezendő gyulesre annak veghbe(n) uitelet [UszLt 16 fej.]. 
1676: Mivel Iste(n) után ez haza(na)k meg maradása, áll 
egyedül csak az ország adaja(na)k a Fenyes Portára . 
valo be szolgaltatasab(an) . akarván idején korán 
gondot viselnünk rolla; a végre keőzeőnseges Or-
szág gyűlését akarunk celebráltatni [i.h. IX. 76.3 fej.]. 
1701: a' mi kedves jo akaró vraink és Attyánkfiai s Col-
legaink, a' Tanátsi Rend eő kglmekkel egjező akaratból 
rendeltünk kgltek(ne)k Országul közönséges Gyűlést 
Gyula Fejérvárra [i.h. IX. 77.36 gub.] * ~ privilégium 
általános előjog. 1671: Hoztak illyen alkalmatlanságot-
is-bé némellyek, hogy közönséges Privilegiumokan ki-
vűl olly immunitást s' Privilégiumot extraháltak, hogy 
közönséges tereh viseléstől immunisok legyenek, végez-
tük azért hogy az illyen . magok hasznát, Privá-
tumat kŏvetŏ embereknek Privilégiumok cassaltassék 
[CC 41] * ~ ügy (országos) közügy. 1674: Az magyar-
országi birodalmunkban bejött atyafiaknak dolgokat 
mind személy szerént, mind penig közönséges ügyöket 
minden tehetségünkkel . . mint igyekeztük légyen pro-
moveálni, Kegyelmed előtt nyilván vagyon [TML VI, 
550 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

2. közös (vmely közösségre együttesen vonatkozó); 
comun; gemein, kommün. 1561: Ha vala melly az mes-
terek kozzwl hozzw ydeyg ualo betegseg mia a' vag' ua-
lami modon meg' nyomorodnék es az mesterek annak 
valami segitseggel akamanak lenny azt az egez Cehnek 
kozpnseges ipuedelmebpl myellyek [Kv; öCArt.]. 1586: 
lattatik p(rae)thendalni az Vnio hogy minde(n) affele 
keőzeőnseges Igazgatasra Niolcz bizonios megh hiheteo 
zemeliek valaztassanak [Kv; TanJk 1/1.37]. 1665/1753: 
Mivel az Erdő itt a ' Dálnoki Határon szük s bütsüs is, 
azt fel nem osztottuk, hogy közönséges erővel inkább ol-
talmazhassuk [Dálnok Hsz; Told. 30]. 1681: minden 
Taxás . . . tartozik . a ' Falu közönseges onusat sup-
portalni [Szentkirály H; VhU 89]. 1714: akkor osztán 
kŏzŏnséghes végezésŭnk Szerint ellene mondottunk à 
Connumerationak, hogy Sohunnan bé ne mennének à 
Connumeratiora [Bölön Hsz; INyR Kis György Mihály 
Junior (47) ns vall.]. 1743: az Emptor Bartók András 
már mint egy részes a' megh irt bányáb(an), annak sze-
me, füle, jo gondviselője légyen, ahoz valo közönseges 
munkáb(an) és költségben is mint egyik Czimbora magát 
ugy visellye [Torockó; Bosla]. 1790: â Szollőben be já ró 
hágso ä Szőllős Gazdák közönséges igazitasak szerent 
légyen és tsak azon Hellyen tartattassék a hová a' Szől-
lős Gazdák intézik [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 

Szk: ~ adó. 1792: A Közönséges Adorol egy átallyá-
b(an) Szó fordulván elŏ az Ország Gyűlésen, Követeink 
kötelesek lesznek az Ország előtt ki nyilatkoztatni, hogy 
mivel Városunkb(an) az Kézi Mesterségek nem a más 
nagy Királlyi Városoknak példajok Szerént gyakorol-
tatnak, hanem tsak akkor miveltethetnek . . . a midőn a 
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Föld mivelés Szŏllŏ munka és a tetemes Vectura enged-
hetik, következésképpen . . Contribuenseinkre a kö-
zönséges adot, nem a több Városbéli, és mesterségeket 
divattyában folytatható Mester Emberek(ne)k példájok 
szerént, hanem vagy azokra semmit sem, vagy legalább 
sokkal alább való tekintetb(en) vettessenek fel [Zilah; 
Borb. II hiv.] * ~ akarat közakarat. 1592/1633: keo-
zenséges akaratból, uegeztek egymás keozeott, es mi 
eleottwnkis mindnyaian consentialtak, hogy mos-
tan eoreokeossen fel oszlassek, mindenwl ualo zanto 
feold, reth, es széna fw [Gyeke K; Ks 90. — aKöv. öt név 
fels.]. 7600: Bodoni Marthon es Bodoni Janoss vraimek 

mi eleoteönk keozeonsiges Akaratból teonk Jllien 
vigezist . . . Bodoni Georginek Jozaganak megh ozlasa 
feleoll [M.köblös SzD; Ks 90]. 1763: Falu közönséges 
akaratjabole; vagy más privatus Embernek akarattyá-
bol hajtották oda a' Zagoni Meddü tsordát . .? [Hsz; 
SzentkZs vk] * ~ dolog. 1576: Az varosnak Minden 
Ieowedelmenek haznanak Byrodalmat ... Az ket Nem-
zetsegneka egenleo keppen engettek az feiedelmek 
Mikeppen Egieb keozeonseges dologban való Byroda-
lomba az ket Nemzetseget egiben keotelezik [Kv; TanJk 
V/3.131b. — dA magyarnak és a szásznak]. 1620: Ado 
Zedeő Vraim tegiek eleghsegesse eo kglmeket ez 
keozeonseges es zwkseges dologhnak veghez vitelere 
keöltseget administralwa(n) [Kv; i.h. II/1.295]. 1728: 
mint hogy késedelmét nem szenved à dolog, bizonyos 
helyről mutuált pénzel potollyák ki hogy az Família kö-
zönséges dolgai egész confusiob(an) ne legjenek [Déva; 
JHb XXII] * egyetértésből/(meg)egyezésből közmeg-
egyezésből. 1687: Concludaltuk közönséges megh ed-
gyezésből, hogy a' halotti contiok után való búcsúztatá-
sok a' Canon szerint abrogaltassanak [SzJk 218], 
1711: Végeztük közönséges meg egyezésből, hogy Tiszt. 
Prédikátor Uraink(na)k esztendőre való pénzbeli fizeté-
seket ſ. 80 megadni [Dés; Jk 355a]. 1784: (A földet) a Fa-
lu közönséges egyezésből altal ada őkigyelmének 

Zállogb(an) [Szentimre MT; BalLev.]. 1817: a szár-
hegyi nemes communitásból feles számból öszve lé-
vén gyülekezve, közönséges egyetértésből megedgyesül-
tek azon, hogy Bélbor havassára szükségek lévén, 
azt licitációra nem bocsátják [Szárhegy Cs; RSzF 131] 
* ~ eklėzsia-gyülés egyházi közgyűlés. 1783: Közönsé-
ges Eklésia Gyűlésünkben Tiszteletes Prédikátor Urai-
mék Béreket . . . Collectalo Détsei György eökegyelme 

Számot adván, minden fogyatkozás nélkül találta-
tott [Zilah; Borb. II] * ~ (falu)gyűlés falusi közgyűlés. 
1670/1740: Személlyes Ember Tilalmáról . . Végezek 
azt is, hogy pediglen valaki csak egy Személlyes ember 
tiltani akar valamit, a közönséges falu gyűléseb(en) tilt-
son hogy minden Embernek légyen hírével a dolog [Ho-
morodsztpál U; WLt]. 1754: Hogy azon Tanorok(na)k 
fel fogása esett egynéhány versben közönséges Falu gyű-
lésiben végezte a Falu hogy semmiképpen birodalmá-
ban meg ne engedgyék Alsoné Asz(sz)onyomat azon 
hellynek [Gálfva KK; Ks 66.45. 17a]. 1840: Folyó 1840-
ik esztendő júliuu 19-ik napján közönséges falugyűlése 
tartatott [Jenőfva Cs; RSzF 157] * ~ gyülekezet falusi 
közgyűlés. 1727: Ha valaki falu közönseges Gyülekeze-
tiben bestelen szóval illetne, alkalmatlankodnék, asztalt 
verne, riaszkodnek, szitkozodnek 33 pensz a bünte-
tese [Kisborosnyó Hsz; HSzjP] * ~ gyűlés céhgyülés. 
1764: a nemes céhnek in anno 1756 . . . közönséges gyű-

lésében tett conclusumát elő mutatta légyen [Dés; DFaz. 
22]. 1808: Anno 1808dik Esztendőben Januariusnak 
25dik napjánn Közönséges gyűlése lévén a Btsűlletes 
Czéhnak egyenlő akaratból végezte, hogy az ött Ifjak 
tartoznak a sir ásással [Kv; KCJk 21a] * ~ haszon 
közös haszon, közhaszon. 1699: A' Nemes Varos kö-
zönséges hasznara nevezetessen tőb szükség felett a 
negyvenhét forintos Portionak . . befizetesere Bor fo-
gast rendeltünk [Dés; Jk 281a]. 1761: miolta reá emléke-
zem mindétig a' Falu közönséges hasznára tartatott a' 
p(rae)tendens rét [Illyésfva Sz; BfR 45/9 Ratyis Aleksza 
(60) jb vall.]. 1792: A Nms Vármegye ez előtti időkben, 
a' Dévai piatzon, közönséges haszonra, egy ugy nevezte-
tett Várda Házat építtetett vala [Déva; Ks 76. VIIIc. 
179]. — b. ? közös bevétel/jövedelem. 1746: Szuszán 
Dávid semminemű Falu közönséges hasznáb(an) 
nem Consentiált, mindennel veszekedett [Kersec H; Ks 
112 Vegyes ir.] * ~ jó a. közös érdek, közérdek. 1570: 
Az zantas dolga felewl eo kegek, Azt Mongiak hogy 
keozenseges Iora neztenek azban hogi az feoldek gyep" 
peh Neh vallyanak [Kv; TanJk V/3.5a]. 1677: A' Város 
Palánkinak, s' város Hidgyainak megcsinálása és építése 
mely szükséges légyen a* közönséges jora nézve, nem 
szűkség declaralnunk |AC 227]. 1799: Ezen Közönséges 
jora Czélazo dologrol . . haza jöttünk tŏltŏttettűnk 
két kúpa bort [Torockó; TLev. 5. — aAz erdőnyíl-osz-
tásról]. — b. közös jövedelem. 1584: Annak okayerth 
eőnekik sem jar semmy iowedelmek az keozeonsiges 
iokbwl [Torda; DLt 212] * ~ jövedelem. 1821: De a 
szárhegyi commonitás a közönséges jövedelem meg-
csonkítására arra nem hajolhatott [Ditró/Szárhegy Cs; 
RSzF 141] * ~ kontribució közös/közhasznú hozzájá-
rulás. 1671: Fel teszik eŏ kglk, hogy kwlseö emberek bir-
ua(n) Desen, eöreŏksegheket, feles haszon veűeo hellyé 
kel masunnan elik, hasznatt veszik, Azonba(n) semmi 
nemw keŏzeőnseghes Contributiott, szolgalaton, az va-
ros szwkseghire nem praestalnak [Borb. I ogy-i bizott-
ság jel.]. 1721: a' közönséges Contributiok, égjenes, és 
kinek kinek tehecsége szerint való proportioval, vettes-
se(ne)k fel [Ks 18/XCIII kv-i gub-i végzés] * ~ költség 
közös kiadás. 1582: Keozeonseges zwkseges keoltsegek-
re aminth az wdeo, es az varosnak zwksege kewantha 
. . . keolteoth f. 384/96 [Kv; Szám. 3/V1. 10 Diósy 
Gergely not. kezével]. 1586: Comprehendalliona min-
den Diuersakat, keozeonseges Aprólék keolchegeket, 
Vgmint lowakra, Zekerekre Es zolgakra való keöltseget 
[Kv; PolgK 21. — aAz ispán]. 1784: Ezek azon házak, 
mellyekb(en) lakó Gazdák semmi közönséges költség-
benis minket nem segittenek hanem immunitásban vad-
nak [Torockó; TLev. 4/9.18b] * ~ szedés-vevés közös 
hozzájárulás/szolgáltatás. 1677: A' Székelységen lévÖ 
Egyházi rendek, kik magok személyekre nézendő kűlsÖ 
joszágokat és örökségeket birnak, azokrol, a ' faluval 
értsenek edgyet, a' közönséges szedés, vévés, és egyéb 
szükséges kŏz dolgokbol, de egyéb tereh viseléssel ne 
hántassanak [AC 10-1] * ~ szolgálat. 1585: Az Zeke-
resekre leót panazolkodas hogy sem Akkor mikor hon 
Wadnak, sem penigh akor mikor Waras z o l g a l a t t i a b a 
kewldetnenek, Nem akarnanak az keozeonseges zolga-
latra menny [Kv; PolgK 16]. 1740: tanáltattak . . . vak-
merő és a közönséges szolgálatnak promotioját akada-
lyoztato emberek [Torda; TJkT I. 180]. 1819: ha vala-
mellyik a Mesterek közül . . . a közönséges Szolgálat-
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nak terhét hordozni nem. kívánna nékie sem(m)i 
szín, és praetextus alatt Mészárlani Szabad ne légyen 
[Kv; MészCLev] * ~ szükség közszükséglet. 1571: 
Megh Thekintwen eo K. Egez varoswl az Mostany Ideo-
nek allapatyat, Az keozenseges zwksegetis Legh fellyeb 
az predicatoroknak fyzetetlensegeket, Melyeknek Beh 
Tellèsitesere eo k varoswl vetettenek egy vonasra d 50 
[Kv; TanJk V/3. 37b]. 1590: Talalkoznak néha egieb 
keòzònseges zyksegekis, kiknek vti keólchegekbe húl ket 
ket pénzt szoktak rendelni, Zekwl az lofeiekre . húl 
Pedig Annalis teóbbet az mint, az sziksegh es Állapot 
mútattja [UszT]. 1700: A' közönseges Varos szükségére, 
hid csinalasara nemeth officialisok Servittzere etc, etc 
rendelt a N. Tanacs felvettetni fl. 200 [Dés; Jk 303a] * 
^ teher közteher. 1572: valamig Eo zamara leszen az 
^az Az my keozenseges terehnek viseleset Illety eois pa-
nazolkodasnelkwl tarchia Magat [Kv; TanJk V/3.63b]. 
^794: az F Kir Guberniumnak Kegyelmes Decretu-
ma azt parantsolja hogy kik eddig elé a közönséges 
terheket viselték Armalistai praetextus alatt a közönsé-
ges tere alol ki ne vétessenek [Szu; Borb. II] * ~ teher-
hordás/hordozás!viselés közteherviselés. 1589: a Con-
ventek eleót tegie(n) fassiot, hogy ez varosba(n) Nemes-
segenek telliessegesen Renuncial, az az Awal nem Eel, 
hane(m) Amint akar mely ciuis, mindenekbe a' keőzeőn-
seges tereh visseles ala, es a' varossi theorweny Ala vethi 
magath mind potentia s mind eyely nappaly vigiazas fi-
t tes, dolgaba(n) [Kv; TanJk I/l . l 15]. 1593: az keozen-
seges tereh wiselisbeol magokat az limitatio ellen ky 
akaryak vonni [Dés; DLt 241]. 1727: Város közönseges 
tereh hordozása [Dés; Jk]. 1792 k.: a' Székelyek még a' 
régi M. Királlyok(na)k idejébenis mind(en) Közönséges 
terű viselésektől üress és mentseges szabadsaggal bírta-
lak [UszLt X. 80 Plánum a székely nemzet állapotáról]. 
'832ě

m az Ekklák azon Curatorai, s Egyházfiai kik ekklé-
S1ai telkeken laknak a közönséges tereh hordás alol fel 
mentetnek királyi rendelések szerént [Nagykapus 
K; RAk 23]. — L. még AC 221; CC 41. 

köztulajdonban/közös használatban levő; de pro-
Pnetate obştească/colectivă, care este ín folosinţă co-
mună; in Gemeinbesitz/im gemeinsamen Gebrauch be-
tmdlich. 1583/1584: Enis otth az falwban portionat(us) 
Vagiok, Nem twdwan senkiteol tartasomath, az keő-
zeőnseges zabad wyzen, holoth Mykoro(n) Zolgaim az 
e n megh hagiasom zerint halaznanak ez fellieol 
megh Newezet zemelyek Inuadaltak eoket 
Myerthogy peniglen az zabad es keoz halazo wyzen ezt 
enyelekettek feyekhez zolok [Újfalu K; Ks 42. B. 9]. 
'663/1728: Ha valaki buzab(an), zabban, parlogon, 
J'agy pedig kaszáló retben, vagj pedig közönseges Falu 
lIlalmassab(an) szanszandekkal ŏriszne vagj ŏrisztetne 
marhajat egj forinton maradgjon [Szentmihály U; 
torzs]. 1732: A Zöltse nevű Verő fény közönséges . . 
alkalmas Szŏlŏ(ne)k valo hely [M.zsombor K]. 1757: 
y%y Nagy, Falusi Közönséges Tanorok is vágjon a Falu 

at [Nagyernye MT]. 1764: itten B: Várallyán minden 
renden lévő lakósok a' Falu közönseges nevezete alatt 
levő nagy és kicsin Erdőkből, s bokros helyekből irtot-
tak és csináltak megok(na)k feles számmál szŏllō hegye-
i t , szántó, es kaszáló földeket [Bálványosváralja SzD]. 
. Hn. 1614: az falu keőzeőnseges Zalad azaloian tul 
l^zentrontás MT; Sár.]. 1715: az Falu közönseges Lokja 
mellet [Pálos NK]. 1794: a Falu felső végen a közönseges 

közönségesen 

kenderesben (ke) [Szászújfalu AF]. 1819: a Közönséges 
posessoratus Tővissese (e) [Csekelaka AF]. 

Szk: ~ appertinencia köztulajdonú földtartozék. 
1760: Mósa László Ur(am) vett egy Sessiot ezen 
fundus, a' Falunk külső közönséges Áppertinentiájiból 
fogattatott fel [Dés; BK] * ~ borjú/marhalegelő/legel-
tető hely. 1768: Vagyon közönséges marha legelő hellye 
a* Falunak [Középlak K; KHn 298]. 1777: Csíkjenőfalvi 
Szekeres András primipilus tanquam inspector ratione 
offici proclamáltatá ugyan Csíkjenőfalva közül való la-
kosokot, akik a közönséges falu aszalásából lett helysé-
geket felfogták, és ugyan azokot is, akik közönséges 
pusztás marhalegeltető helyeket felfogták ezelőtt circiter 
10-15 esztendőktől fogva [Jenőfva Cs; RSzF 135]. 1781: 
Guti Kristina Aszszony azon darab földet fel fogta 

az előtt pedig mindig, mint pusztájában heverő fold, 
falu közönséges Borjú legelő hellyének tartatott [Pere-
csen Sz; IB. J. Gergely (62) jb vall.] * ~ (csorda/erdőlő/ 
szekér) út. 1620: mikor valamenyre megh Newekedigh 
(!) es megh arad az Nadas, el nem folihat az Arkaban 

az keőzeőnseges zwkseges vtis telliesseggel el vesz 
miatta [Kv; TanJk II/1.293]. 1656: 1 fold uicinussa 
ab una az közönseges ut [Csobotfva Cs; CsÁLt F. 
28. 1/1]. 1710/1792: Falu közönséges Uttya az kŭpüs 
kútra fel járó [Dálnok Hsz; BLev. Transm. 27]. 1731: 
Tudódé . az Udvarház s az Halastó között volt az Ha-
tárnak alsó fordulojarol a Marosra szolgálo közönséges 
Csorda és szekér uttya, és . az Falu Csordája is és az 
jármas marhák is azon alsó fordulorol azon közön vagy 
közönséges Csorda uttyán járt le [Told. 2 vk]. 1769: az 
Falu közönseges erdŏlŏ uttyán utunkot meg állottak 
[Usz; EMLt] * ~ (innivaló/ivó) kút közkút. 1745: a fa-
lu közönséges kuttyárol lejövő patakotska [M.fodorhá-
za K; RLt], 1767: a Falu közönséges ínnya valo 
kuttyánis egész télen altal . Groff Toldalagi Pal Vr ŏ 
Nsga itattotta marháit [Koronka MT; Told. 19/29]. 
1802: a Falu közönséges ivo kúttyára járó uttzátska 
[Topasztkirály K; JHb LXXI/2. 13] * ~ kaszálói hely/ 
rét). 1723: Sŏvényfalvának a Falunak marha legeltető 
Berki, és Berek eleje nevű Közönséges Kaszáló Réttye 
obruáltatiké árviz miatt ? [Kük.; MbK 150 vk]. 1756: a 
Csergő n. Falu közönséges kaszálója [M.bikal K; KHn 
71]. 1761: Vagyon az Falunak Közönséges kaszáló 
hellye melly minden esztendőben juxta populosas Ses-
siones fel nyilaztattván jutt egy Gazdának belòlle fel 
szeker szénara valo fŭ [A.gezés NK; JHbK LXVIII/1. 
463]. 1815: (A földnek) szomszédja a' Falu közönséges 
kaszállo Réttye körös körül [Körösfö K; KHn 67] * ~ 
legelő. 1797: Falu közönséges legelője itten Csom-
bordon8 edgy talpalatné sints [CU. — aAF]. 1829: a' kö-
zönséges Legelővel elégedjenek mega [K; SLt Vegyes 
perir. — aA colonusok] * ~ lócövekelő/kötő hely. 1703: 
az falu közönséges Lo kötő helye [Tompa MT].' 1779: a 
Falu közönseges Lo cövökölö hellye [Mezöbánd MT]. 
1820: a Lokőtőbe . ; . Napkeletről a Falu Közönséges 
Lokötŏ hellye (sz) [Ákosfva MT. — aTi. szomszédja] * 
~ mező. 1732: lévén az emiitett Kőmáli hegy alatt az 
Uras földeken kívülis oly' közönséges mezeje s határa az 
Város(na)k [Kv; Pk 3] * ~ nyíl részleges földközösség-
ben élt/használt nyílföld. 1789: ă Nemes Város közönsé-
ges, és az házok után járó Nyilak táblájáb(an) [Dés] * 
~ (nyilas) rét. 1739: azon közönséges Rétet mivel 
igen gazas volt . . . ŏ Exclja irtattatta ki [Dés; Ks 28. V]. 
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1753: Szénafű, az Falú közönséges Nyilas Rétiből mi-
kor jó fű szokott termeni obveniál egy egy Gazda ember-
(ne)k három három szekér szénára való nyil szerint 
[F.zsuk K; SLt E. 20]. 1796: Ezen ket utolso rétetske a 
Falu közönséges réttyébŏl jár a házok utan [Szentgot-
hárd SzD; WassLt] * ~ oszló föld. 1740: Interin zsellé-
rek telepedvén meg, a közönséges falu oszló földéből ád 
az falu [M.lóna K] | Az meg irtt jobbágyok(na)k descri-
báltt szántó és kaszálló hellyein kivül van(n)ak az Falu-
nak közönséges oszló földei, melljeket annuatim az La-
kosok fel szoktak egjmás között osztani [Runk TA; Ks 
89 Inv. 56]. 1777• a Pap Mára Aszzony eŏ klme eleinek 
egy Nyila járt a magak Falusi Sessiojak után, a Falu kö-
zönséges oszló földeiből [Marossztgyörgy MT; MkG 
36. 5/5 Sz Győrgyán Vonyosor (70) zs vall.] * ~ (osz-
tatlan) erdő. 1625: Mind az teób keòzeônseges irtás es 
erdeòtis keózwl birtuk [UszT 137b]. 1744: Ezen . föl-
dek és Kaszalok mind Falu közenséges Erdeiből, tővis-
seŝ és bokros helyeiből fogattattak, irtattattak [Koron-
ka MT; Told. 26]. 1814: vagyon a' Falusiaknak egy kö-
zönséges osztatlan Peduritsa nevezetű Erdejek a' Határ 
közepében, mellynek a' Falusiak a' Hasznát veszik 
[Szászmóric SzD] * ~ (osztatlan falu)hely. 1581: égy 
Iszka nevezetű Falu közönséges hellyén irtottak [Burjá-
nosóbuda K; BHn 42]. 1764/1786: az világos nevezetű 
szöllö hegy tudjuk, hogy közönséges szabad osztat-
lan hellybŏl vagyis Mezőből fogatott fel [Sárd AF]. 
1782: tilalmasban menni egy lóval is úgy szabad, 
hogy közönséges faluhely légyen [Oroszfalu Hsz; RSzF 
152]. 1814: A Falu közönséges hellyeiből még eddig 
senki sem foglalt el egy szikrát is [Körtvélyfája MT; 
LLt] * ~ (osztatlan) havas. 1606: Tudom húl uagion 
Veres Patak, de en ne(m) tudo(m) melljk birodalma, ket-
zer voltam ott, de en akkor keòzenseges haúasnak hit-
tam [UszT 20/69 Petrus Koúachy de Orozhegy al(ia)s 
Dúfalva (50) pp vall.]. 1628/1652: az hauas ki feleól az 
kerdes uagion mindenkor keozeonseges szabad hauas 
uolt [Thor. X/7 Joannes Bolcz de Gyertyános (TA) 
vall.]. 1821: Borszék mint osztatlan közönséges havas, 
minden erdejivel, mezeivel a ditrai és szárhegyi commo-
nitások által váltólag használtatik [Ditró/Szárhegy Cs; 
RSzF 140] * ~ sikátor. 1722: az Nemes Város közön-
séges Sikátora [Ne]. 1737: az város Temető, vagj Szőlők 
felé k i já ró közönséges Sikátora [Torda]. 1750/1797: Bi-
zonyoson tudok nállunk Vérvőlgyőn valami két rudnyi 
Teleket . szomszédja a* falu közönséges alá s fel 
járó sikátora [Vérvölgy Sz; Borb. II Kun István (54) 
vall.] * ~ szénafű. 1727: A Paraszt Fundusok után nin-
csen más örökös Széna fű hanem az Falunak levén kö-
zönséges bőv Széna füvei, mikor abban osztnak, ne-
mellyek a* Szegényebbek kŏzzűl, kettő, három áll egy 
rúdra, a' Gazdagjabbak közzül penig edgyes két, három 
rudott kaszáll [Mezőcsán TA; Ks 15. XLIX. 5]. 1754: a 
Lándor nevezetű Heljben Falu közönséges Széna füvi-
ből [Hari AF], 1784: a7 Falu közönséges széna füviben 
[Borjánosóbuda K; BHn 43]. 

4. (örökösödésbeli) felosztatlanul/közösen maradt; 
(bun moştenit) rămas nedivizat/neîmpărţit; (aus der 
Erbschaft) unaufgeteilt/gemeinsam geblieben. 1591/ 
1593: Ha penigh ferenczj az haz eppitesben nem segítene 
Andrasnak thehat az eo resze hazais Andrasnak vesz-
szen, Ez alat penigh bekesegessen lakianak az mostani 
keozeonseges hazba(n) [UszT]. 1699: az mit móst Szent 

Kiralj Ferencz Ur(am) maga Attjafiaival bír ugy mini 
negjed reszt bene contentusok legjenek uelle ha limita-
tione es rúddal fel meruen az negjed rész ki telik, ha pe-
digh ki nem telik az kŏzónseges foldekból s u p l e a l l j a k 

mind addigh migh az negjed rész ki telik [Gyula K; SLt 
AM. 13]. 1735/1772 k.: Concludaltatott, hogy B o l d u t z 
Nevü Praediüm és valaholott annak Határán . . osz-
tatlan közönséges szántófőid szénafűvek és Cserék talál -
t a t n a k , mind azok igazságosan in duas aequales partes 
osztatván hasonlófelé a Mlgos Jósika és Torma R é s z n e k 
. . . Hasonfelé pedig a T. Samarai, Tordai, Trauzner és 
Fejér nevezetű részeknek cedállyon [DobLev. 1/160]. 
1740: Ezen esztendŏbeli Zöld buza vetés, melly a közön-
séges földekben talaltattnak, azok is fel o s z o l l y a n a k 

nyolcz részre [Pókafva AF; JHb XXV/57]. 1783: Még 
vagyon egy leányocska, testvér Bíró Józseffel. Ennek 
tartására és ruházatjára adjanak az közönséges g a b o n á -

ból 4 köblöt [Jenőfva Cs; RSzF 235]. 
5. nyilvános (mindenki számára hozzáférhető); pub-

lic, pus la dispoziţie tuturor; öffentlich. Szk: ~ (általjá-
ró) rév (hely). 1592/1593: (A) porond8 . v ki feleól per-
leodik Serienj Miklós es Christoff deák , . az keo-
zeonsiges altal iaro rew hely volt mind eltigh chyak viz 
hanias volt rigteol f ţguan [Szásznyíres SzD; Ks. 
aÉrtsd: porondsziget. A Déssel tőszomszédos Szentbe-
nedek birtokosa, Keresztúry Kristóf és Serjéni Miklós, a 
város egyik birtokosa]. 1716: az malomnak . . . el szen-
vedhetetlen kár tételit ugjmint ország uttjának kÖ-
zenseges révnek el bomlását eddig nem tapasztaltam 
[Sövényfva KK; MbK 111]. 1723: Tudgyaé a Fatens 

itt Sövényfalván a Kűkŭllõ Vizén épitetett 
Malmának Gáttya miatt Ország uttya és közönséges 
Rév romlotté el? [MbK 150 vk] * ~ egzámen nyilvános 
vizsga. 1768: ö kegyelmek, mind a' Tanitás módjában, 
mind a ' disciplina tartásba a' Titt. Curatélátol fügjenek 
Es esztendőnként egyszer vagy kétszer a mint fog deter-
minàltatni, tartozzanak közönséges exament adni, hogy 
ki-tessék industriájok [Kv; SRE 226]. 1797: Az oskola-
mester . . . szorgalmatosan tanitsa olvasásra, írásra, 
arithmetikára, a nagyobbacskákat a deáki tudomány-
nak kezdetire s minden esztendőben közönséges exa-
ment produkáljon [Hsz; Csetri, Körösi Csorna 43 esp-
rend.] * ~ hely. 1596: senkit az keozeonseges helie(n) 
arulny ne engedgienek kewleonbe(n), hane(m) amely 
kalmarnak kamoraya nem leze(n), az vasarbirak heţt 
mutassanak [Kv; TanJk 1/1.284]. 7792: Árkosi Tegz£ 
Zsigmondné gyalog részen való exponálya az hütösök 
fórumán Tegző Mária, a Tegző Gábor leánya ellen 

. hogy az utcán, közönséges helyen házfelverő tolvaj-
nak megszidta, és több rút, mocskos szókkal is difamáJ-
ta [Árkos Hsz; RSzF 256] * ~ iskola. 1632: Csanádi 
Pal Colosmonostori edgyik Kaptalan, és mostan Colos-
vari Közönséges Varas Scholajanak Mestere [Ks L. fl-
1677: Mely igen szükséges és meg-becsűlhetetlen ha-
szonra való dolog légyen penig, hogy nem csak közönsé-
ges jo Scholak, de ugyan nevezetes Collegiumok, ha le~ 
hetne többek, de vagy csak egy-is állattassék jo alkalma-
tossággal hazánkban [AC 16] * ~ kalendárium. 1662-
A következendő 1657-béli veszedelmes állapotokon1 

1598-ban prognostikált volt akkori debreceni schóla-
mester korában, közönséges kalendáriumában nyom-
tattatván, néhai Újfalvi Imre, azután evangélicus ortho-
doxus prédicátor, kinek prognostigálása ekképpen va-
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gyond [SKr 349. — aKöv. az erről szóló költemény] * ~ 
kótyavetye nyilvános árverés. 1814: Timár Mihály eő 
kglm(ne)k a közönséges kotyavetye uttyán két égymas 
után következett esztendőkre ki adott számos és Nádas 
vizének halászattya ideje ki tölt volna [Kn; KmULev. 3]. 
1816: A kővetkező Portékák közönséges Kotyavetyéje 
kezdődött . 7ber 1 likén [Kv; Born. IV. 41] * ~ lakó-
äalmazás/lakodalom/vendégség. 1578: wegeztek eztis eo 
kegmek egez varasul hogy minde(n) keózónseges ven-
degsegeket es menyegzeoket czehbely lakodalmokat ko-
zorokot, es minde(n) Eyely Torbizolassokat le tegienek 
hwz forint bwntetesse alat | Az Menyegzőt penig es egieb 
keozonseges lakodalmokat Myert hogy az feyedelem 
sinchie(n) It eo kegmek meg zabaditottak [Kv; TanJk 
v/3. 157b, 160b]. 1810: Gyöngyös Kata Asztalos Fe-
rentzhez lett férjhez menetelével a' mit az Annyátol 
vitt volt a' lévén a' szokás, hogy ha magtalan az illy 
Aszszony ember megtalál halálozni, az effélek viszszá 
adassanak, a' miről itt a' közönséges lakodalmazáskor 
kezesekis szoktanak állani [F.rákos U; Falujk 48 Sebe 
János pap-not. kezével] * ~ országút. 1693: az Czicz 
bégje fele menő közönséges ország uttya mellett [Dés]. 
1703: Az Parochia vegieb(en) az patak es közönseges or-
Szag uttja mellet valo kis Csegely [Ádámos KK; Pk 7]. 
1723/1731: (A) nagj földnek aloll az közönséges ország 
uttya vicinussa [Jedd MT]. 1739: az közönseges ország 
uttya mellet [Ne]. 1801: a Barom vásárra feljáró közön-
séges ország uttya [Mv; MvHn] * ~ piac. 1602: Ha 
mely penigh az varosy vraim keozzewl laban Arron az 
mezarosnak nem akarya adni barmat tehát a mezaros 
tartozzék hwzon eot pénzért megh vagny, es merwe kéz-
hez venny, s az keőzeőnseges piaczon fontál ki merny 
[Kv; TanJk I/l.4l4]. /649: Mohay András Nemes em-
ber • it az Colosuari keőzeőnseges piaczon az szabad 
sokadalomba(n) minden igaz ok nelkwl szolgáját ram 
tamasztva(n) . . magais fejszet vont hozzaja [Kv; TJk 
7II/4.38I]. 1726: ellenem mondott bestelen szavait a 

yaros közönséges piaczá(n) Kádra álván recántállya, és 
elebbeni tisztességemet restituálvá(n) közönséges 
mellyen meg kövessen [Dés; Jk] * ~ utcán a nyílt utcán. 
1682: engemet . . . minden igaz ok nélkül egyszeris 
maszszoris, együttis másuttis az Város közönseges 
f^Çzajan Loponak es Ornak kiáltót [Dés; Jk]. 1754: A 
Ujbár Ursz exponállya az Feleségem, midőn estve haza-
Jelé jött volna, iffjab Matyé Juon Raphila nevű Leánya 
Testvér Etcsével Ilonával . . az Falu közönséges utczá-
jan rája rohanván, lovárol le húzták, s verték, tagoltak 
Pbáres t H; Ks 62/3]. 1761: Blidár Vasziliat és Blidar 
^yigort . Illyesfalván a' Falu közönséges utczáján . . 
kik támadták vertek és taglották meg . .? [Illyésfva Sz; 
BfN 45/9 vk] * ^ vásár. 1584: Myerth hogy penigh, az 
ţeozeonseges Wasarnak heliea, Azerth senky seminemw 
^asarlasnak okaerth, az varosbol ky Ne menien, se Bu-
knak, se zabnak se Arpanak . . Awagy egiebnek akar 
minek Megh Wetelere, vtakra eleybe Ne mennyen [Kv; 
polgK 5. — aA város]. 1590: Az Was dolgaban . we-
gheztenek, hogy senky sohowa eleybe Ne Mennyen 
l,z forint bwntetes Alath [Kv; TanJk 1/1.127-8]. 

6. hivatalos; oficial; amtlich. 1621: Biro Vram hagia 
"?gi az keőzeőnseges Postaknak iobbadon Gazdalkod-
j>Ia(na)k [Kv; Szám. 15b/IX. 17]. 1695: Albinus doctor 
^jenunciálván két tanítványát közönséges solennitással 
doctorságra, ültem én is az professorok között [Kv; 

KvE 239 VBGy]. 1801: (A) végezés Kegyelmeddel rész 
szerént közönséges Ki hirdetés, és Szoross meg tartás, 
rész szerént magának ahoz léjendŏ alkalmaztatása 
végett közöltetik [Szászrégen; TLev. 12/1 G. Teleki 
Domokos Fő Ispány aláírásával, Boer Ferentz V. Nó-
tárius kezével. — aSz: Biro Jáko László eő kegyelmé-
vel]. 

Szk: ~ dolog hivatalos ügy. 1656: Polgárokol kevan-
va(n) ma egy orara az J hogy attestaltasso(n) az keŏzon-
séges dolog miat el kellek múlni mellyen solemniter 
p(ro)testala, hogy raita ne(m) muliek [Kv; CartTr II. 
1074]. 1780: Azoknak fizetésekről, kik Város közönsé-
ges dolgáb(an) járnak [Torockó; TLev. 6b. — aKöv. a 
részi.] * ~ hivatal közhivatal. 7800: Az Ifjakat a' kö-
zönséges hivatalokra miképpen kellessék készitni arol az 
felseges K. rendelest Proculalni kel [M.bikal K; RAk 33] 
* ~ pecsét. 1677: Kivántátik . hogy mint a' Kapu 
Számokrol, ugy az arendakrol valo Regestrumok-is a* 
Vármegyéken és Székes helyeken az arenda szedők által 
bé-vitessenek és el-olvastassanak, és közönséges pe-
csét alat a' Cáptalanokban bé-adattassanak [AC 72-3] 
* ~ szék hivatalos törvénykező testület. 1760: én az 
Falut3 közönséges Szeken az fejszemnek el vetelyért 
meg pereltem, s meg nyertem s az fejszemet visza itilte az 
Törvény [O.léta TA; JHbK LVI/33.5. — aA.füle TA] * 
~ tanácsház városháza. 1755: a' Poklos Utzában a' 
Nap kelet felőli valo Soron a' város Közönséges Tanáts 
Házánál [Mv]. 

7. nem különleges (minőségű); obişnuit; gemein, 
nicht besonder. 1628: Egy egher eŏtte uy Paplan kózón-
seges [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44.2]. 1681: Csűr. Ez 
földb(en) ásott fa oszlopoko(n) állo; csak ighen közön-
seges [Hátszeg; VhU 602]. 1720: gjapot Strinffet közön-
ségest nem kaphattam [Ks 96 Bornemisza Imre lev. Nsz-
ből] | Bornából rakott közönséges Épület [Szurduk SzD; 
JHbK XXVI. 12]. 1764: Négy szünyeg, égyik nagy őreg 
Szünyeg, más kettő közönséges [Kál MT; Berz. 6.54. L. 
2]-

Szk: ~ bor. 1797: a mint mi magunk az Hordok(na)k 
capacitássokat hozzá vetve el intézhettük . tészen az 
közönséges Borok(na)k S(um)m(a)ja Ezer háromszáz 
nyolczvan égy veder [M.igen AF; DobLev. IV/777.24] | 
aki közönséges bort akar innya ott van az 10 xros [Ba-
nyica K; IB] * ~ búza. 1675: Vagyon Szemen szedet 
buza Cub 20. Közönseges buza Cub 315 [Porumbák F; 
UtI]. 1680: Szemen szedet buza Cub. 8// Közönseges bu-
za elei Cub 120 // Utoly buza Cub 16// [Fog.; UtI]. 1796 
k.: A Gabona oltso a Tŏrőkbuza het nyoltz poltra a Ros 
kilentz tíz poltra a kŏzŭnseges Buza egy húszas négy sus-
ták ŏtŏdfél vekaja a szépe Buzan(a)k [Banyica K; IB. 
Gombos István lev.] * ~ haricska. 1680: Mosot és sze-
men szedet kruppa(na)k valo haricska vágjon Cub 8// 
Közönseges haricska Cub 26 [Fog.; UtI] * ~ héhel. 
1746: Közönséges Hehel 2 Sül disznó Hehel [Borsa K; 
Told. 49]. 1747: Közönséges hehel 2 Sűl disznó Héhel 1 
[uo.; i.h. 24] * ~ köles. 1682: Vágjon . mosot kolõs 
kasa(na)k Cub 25// Ugjan kasa(na)k valo mosotlan tisz-
ta kŏlŏs Cub 42 // Közönseges kŏlŏs Cub 478 [A.porum-
bák F; UtI] * ~ landis. 1736: Volt sálya nevű posztó is, 
az is az uraknak való volt, köz nemeseknek Volt az faj-
landis, közönséges landis [MetTr 351] * ~ (székely/ 
szőr)szőnyeg. 1671: Vadnak kőrűllettem és Beszterczén-
is tizen négy közönséges egy egy asztalra valo szines szü-



közönségesebben 576 

nyegim [Ks 14. XLIlIb Csáki Istvánné Mintszenti 
Krisztina végr.]. 1674: utolszor vadnak ket kőzönseges 
szőr szőnyegek [Somlyóújlak Sz; SzVJk 63]. 1742: Egy 
Asztali közőnseges Szünnyeg [Kisesküllő K; SLev.] * 
~ vászon. 1714: Tollal meg töltett közönséges Vászon-
nyal borított Agjra való Parna [AH 54] * ~ vinci kan-
csó. 1809: Nyoltz közönséges fél kupás Vintzi Kantso 
Hfl. 1 Dr 60 [Mv; MvLev. Nagy Lőrincz kádár hagy.]. 

8. általánosan ismert/tudott; cunoscut/ştiut de toată 
lumea; allgemein gewußt/bekannt. 1674: az juristák 
keozeonseges regulaja az hogi Inctus debet ductu(m) 
Actoris sequi [Kv; TJk VIII/4.218]. 1657: kérem, mind-
ezekről és több oly hírekről is, az kik közönségesek, tu-
dósítson [TML I, 103 Kapi György Teleki Mihályhoz]. 
1699: A* Jurista közőnseges regulaja szerint Contra 
tacentes et absentes omnia Jura clamant [Dés; Jk 297b]. 

Szk: ~ beszéd szóbeszéd. 1640: Gagyi Jánostul én is 
hallottam azt az ocsmánykodásokat az csak közön-
séges beszéd, én nem tudom [Mv; MvLt 291.233-51 át-
írásban!]. 1771: Közönséges beszédből hallottam Vin-
cze Ersokat hogy el ment volna a katonák után a Foga-
doig [Dés; DLt 321.22a Elisabeta László cons. nb Va-
lentini Bálint (40) vall.]. 1784: Szikra Mihály hallot-
tam hogy egy Vég Vásznot lopott volna, közön-
séges beszédből tudom, hogy ezért complanált [Fazaczel 
H; Ks 113 Vegyes ir.] * ~ hallomás 'ua' 1774: mostan 
ís miért haborodtanak légyen öszve Ganya Mitrával az 
egy Leanya felöl való közönséges Hallomásnál egyebet 
nem tudunk [Bábahalma KK; Ks 19. VII]. 1783: Kö-
zönséges hallamásokbol azt mthdetig ugy hallottam be-
széllcni nállomnál régibb ide való lakossaktol [M.fodor-
háza K; Eszt-N^k] * ~ hír. 1618: Ez most arról közön-
séges hír [BTN 153]. 1771: Ezt tudom mondani közön-
séges hírből hogy Mészáros Borbély István a maga édes 
Annyát meg verte légyen [Dés; DLt 321.7b). 7777• Sze-
meimmel nem Láttam dc közőnseges hir Özvegy korá-
ban Popa Juon Szőcs Győrgynehez járt [Ludvég K; 
KLev. Oroszfaján Todor (65) zs vall.] * ~ mondás. 
1619: ez világon közönséges mondás, ho^y: Jaj ^nnak 
az országnak, kinek gyermek ura vagyon [BTN 265. 
— "Ézsaiás prófétától származó szentencia]. 1669: Dá-
vid deák uram fél, amaz közönséges mondás ne tel-
jék be rajta: a ki Erdélynek szolgál, senkinek sem [TML 
IV, 448 Székely László Teleki Mihályhoz] * ~sé tesz. 
1784: a ' Királlyi Gubernium ezen kegyelmes Rendelését 
Felséges Urunknak mindeneknek tudtára adni, 
és közönségessé tenni kívánta [Borb. II nyomt. gub-i 
rend. Nsz-ből]. 1833: Most ujjabban közönségessé tészi 
a' Mlgs Fő Consistorium, hogy Papjaink a* Lelki es-
mertekbe meg gyözödöket Hatheti tanittás nélkülis 
által vehetik Vallásunkra [Vaja MT; HbEk] * ~ szólás. 
1799: Dési Lengyel Joseff szöllöjének meg szedésén 
vagyis közönséges szollás formájával szólva szüretezé-
sén magam is meg fordultam [Dés; DLt]. 

9. megszokott, általánosan elterjedt; obişnuit, gene-
rál răspîndit; gewohnt, allgemein verbreitet. 1622: Mcg-
íratáa a lengyel ellen való indulásának okait is, mellyek 
többek között ezek valának: hogy a svéciai király-
nak hozzá küldetett szolgáját a lengyelek megfogták 
volna; hogy az fejedelem Virtiushoz Krakkóba bocsát-
tatott szolgája a lengyelek táborára vitetett, melly 
nemcsak a jó szomszédság, hanem a nemzetségek kö-
zönséges szokási törvények ellen lött volna [SKr 349. — 

aII. Rákóczi György]. 1704: Ugyan ma ebéden voltam 
Kornis István uramnál aholott noha nehezen subsis-
tálhattam a szebeni nyavalya mia, aki itt igen közönsé-
ges, úgymint a vérhas mia [WIN I, 203]. 1736: Abban az 
időben nagy fő nemes asszonyoknak rása szoknyája 
volt Nézzd meg most még az paraszt jobbágy-
leányokot is, már ezek között is közönséges az rása ruha 
[MetTr 344-5. — aA fej-i kor utóján]. 1747: az natha ide 
ki igen közőnseges [Buzd AF; Ks 96 Mikó Ferenc felesé-
géhez]. 1765: El-érvén Isten kegyelmességéből Világi 
életemnek 60dik Esztendejét . . . hogy a* közönséges 
Stílus szerint Capellanusi subsidiummal subleváltas-
sam, szükségesnek esmérem [DobLev. IV/215]. 1787: A 
Juhokis eddig elé jol vágynák, a métely ugyan közönsé-
ges ezen a hellyen, de a Nsgtok juhai eddig türhetőleg 
vágynák [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

10. közepes, középszerű; mijlociu, potrivit; mittel-
mäßig. XVIII. sz. köz.: A Kis Simon végiben egj dara-
bocska8; mellyen mikor terem; egj közönséges bug-
lyácska lészen [Koronka MT; Told. 18. — aKaszáló]-
1784: közönséges fŭ termés idejébe(n) leszen 12. szekér 
széna, de mikor ugyan jo fű vagyon 16 szekér szénais te-
rem [M.gorbó SzD; JHbK LIX/4.38]. 1793: edgy Hájo-
gos nevű erdŏtskét őrizet alá fogván ollyan közőn-
seges aprolekos elegyes fát nevelt [DLev. 2. XIII. B/b-
16]. 1820: a ' közönséges erővel járó szekerek által nem 
járhatnak azon el seppedezett útón [Dés; DLt]. 1823" 
1830: Nagy Samuka jó közönséges tanuló volt, szelíd 
természetű [FogE 135]. 1840: alperes Pap . Evenként 
égy-égy közönséges Szekér Szénába károsodott [Dob.; 
Somb. II]. 1841: egy kilentz éves, közönséges húsba 
lévő, jo egességes Bika [Nyárádkarácsonfva MTî 
ToldNy]. 

Szk: ~ ár. 1774: ezen Hellységb(en) à Szénának Sze-
kere el mégyen közönséges áron 4. forinton s fellyebis 
[Mocs K; KS Conscr. 25] * ~ ember-lábszárnyi vastag* 
ságú. 1817: Ez az erdő Szép de inkább Bokros mint Sürü 
fiatalos, nagyobb rész benne Bük és Gyertyán közönsé-
ges ember Láb Szárnyi vastagságú Fiatalok [Györgyfva 
K; TGsz 18] * ~ lépésnyi. 1763: a ' kerten kivül a' Rét-
ből hagyattatott ki mint egy három négy közönséges 
lépésnyi Rét [Széplak Sz; Ks 92]. 1808: ezen Málé Földé-
nek Szélességre mindenütt 4 jo közönséges lépésny1 

Föld a ' Tkts Keresztes János Ur Torma rész Málé Föl-
déhez vagyon el-borozdolva [Felőr SzD; BetLt 6 Petru* 
Gergely (75) col. vall.] * ~ mekkoraságú/nagyságtf-
1727: vagyon egy tölgy fából rakott közönséges nagjsa-
gu jo főid, torkos Pincze [Csákigorbó SzD; JHbK 
XXVI. 13. 25]. 1744: Kádak közönséges mekkorasagu-
ak viseltesek Nro 5 [LLt Fasc. 67]. 1761: vagyon ket kö-
zőnseges nagysagu lábakra rakott ŏsz elegy Buza Asztag 
[Siménfva U; JHb XXIII/31. 14]. 

11. gyakori, gyakran előforduló; freevent, obişnuit* 
häufig, öfters vorkommend. 1600: az my keúes Jng° 
bingo marham vagio(n) Azokath három rezekre 
ozak Hogj ha peniglen (: mynth hogj kŏzonssiges '•) 
Az en gazdam Azonak halomasa teortenek, tehath az eõ 
rize az en germekjmre, kik eŏ germekys Azokra zaly°jj 
[Kv; R D L I. 70]. 1813: A mi Nemes Városunkban soK 
ollyan venerealok vágynák, kik magokat gyógyíttatni 
nemis akrják voltaképp . Közönséges palástya az W 
nyavalyának a* súly [Dés; DLt]. 1826: (Gál András es 
Székelly György) üsmérik a marháknak közönségesebb 
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nyavallyáikat [F.rákos U; Falujk 143-4 Barrabás Áron 
pap-not. kezével]. 1833: Enis Ádám ős Apánknak azon 
rest órájában származott számos Lajháijai kőzzül va-
gyok a' kik a' Levél-irást restellik — s hogy ez olyan kö-
zönséges Bün — nem foghatom meg: honnan van? [Mv; 
Lok. Koronka László lev.]. 

12. egyszerű, köz/mindennapi; simplu, comun, 
obişnuit; einfach, alltäglich. 1597: mikor az bechew 
keőzeőnseges hazy ezkeoz marhabol ki nem teolt volna, 
menenk Bornemizza Thamas hazahoz [Kv; TJk VI/l.3]. 
1604: Az Jnnepre es egyeb varossy keőzeőnseges haran-
gozaseert, melyeket az harangozo sayat keolchegen vi-
?en úeghez Adnak buzat Cub 4 [Kv; RDL I. 77]. 7669: 
!rna Kegyelmed Naláczi uramnak, látnák illendőképpen 
Ispán Fe^ncz uramat, mivel odaki sem közönséges em-
her, s ajándék nélkül se bocsátanák [TML IV, 576 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1759: Hát azt tudjaé, avagy 
láttáé a' Tanú, Hogy ő kegyelme babot vetett, — közön-
séges tréfából, játékból, vagy pedig nyilvánságos és va-
lóságos boszorkányságbol és kuruslásbol ? [Kovászna 
Hsz; HSzjP vk]. 1803: előbbszőr . . . tsak közönséges, 
de az utánn osztán idővel . Iro Déáki Hivatalában ér-
telmesen, hiven és jámborul, el kivánt járni [Válaszút K; 
Becski]. 1813: Néhai Fő Nótárius Ajtai Joseff aanál lévő 
hivatalos és közönséges Leveleket Regestrályák [Kv; 
RLt 0. 3]. 

13. egész, teljes; întreg, tot; ganz. 1729: (A telket) a 
közönseges Falu engedte az Ola Papi Parochia(na)k 
mellyen most az Ola Pap lakik [Árapatak Hsz; SVJk]. 
1^35.ė Az Andits nevü Cserét . . a Compossessoratus 
kétfelé intézvén, közönséges Falu számara cedala 
[Szentjakab TA; DobLev. 1/160.8]. 1745: Instálok azért 

• • azon hidat közönséges Falu kezébe adni, mint or-
szág uttjában valo hidat [Tordátfva U]. 1748: (A mester-
asztal taxája) légjen a* közönséges Czéhé ne(m) az örege-
ké mivel a' miolta biijákis ö kglmek abutálta(na)k vélle 
Horda; TJkT III. 222]. 1754: Falustol mentünk ki azon 

- Szőlők gyepŭjinek el rontására és közönséges 
yalu nevével a gyepűt el hántuk 's rontottuk [Gálfva 
KK; Ks 66. 44. 17a]. 1785: (Az erdők oltalmazásában a) 
J° rendett és Tőrvént miis a szer(én)t practizaltunk oltal-
mazván azokat a közönséges Társaság jovát nem tekin-
tő tilalmat ronto személlyektől [Torockó; TLev. 4/11.1]. 

14. közrendű (közrenden lévő); de rînd; von gemei-
nem Standé. 1736: A szásznék az mellyeken mind olyan 
mędály formát hordoztanak, az kit kesentyűnek hittak, 
az városi úr szásznéknak aranyból, drágakövekből való 
Vojt, a közönséges, kivált falusi szásznéknak kinek 
ezüstből, kinek ónból, kinek pléhből, de mindeniknek 
v°lt [MetTr 344]. 7787: Sajnár András közönséges Falu-
b a k o s n a k Fia, Szász Nemzet [K; KLev.]. 1823-1830: 

agyon még egy más névprotokolluma is a kollégium-
ok, melyben mikor a gyermeket beadják, írják be a ne-

^et, és akkor egy közönséges gyermek egy máijást vagy 
17 kr-t fizetett [FogE 96]. 

Szk: ~ (adózó) rend közrendű nép. 1652: Az Bagosi 
Uraim, jovenek mind Nemes es kőz renden leveő 
szemellyek; Ugy mint Nemesek részéről Nemzetes Bor-
2as i István es Borzasi György Uraimek, közönseges 
ſend részéről penigh Walkai János és Lukacz István 
^orzás Sz; SzVJk 47]. 1744: mi Kőzönséghes adozo 
pendekűl akadályoztattuk meg ä Connumeratiot [Bö-
, 0 n Hsz; INyR Rab Mihály (58) jb vall] * ~ ember köz-

közönségesen 

katona. 1662: Közönséges emberek pedig sebesek 
Boldvai Gergelynél és Boldog Gábornál több, hogy 
meggyógyult sebből, nem tudhatik [SKr 611] * ~ (fa-
lusi paraszt) ember közember. 1586: Vegesztek varosul 
hogy egy Eleoben Niolcz keőzeőnseges emberek valaz-
tassanak, kik Io Reggel az temeteo helyen keszen lewen 
zerzamokal, tálaltassanak Ez Niolcz emberek . Ássa-
nak Syrt, es eok hordozzak a* holt testeket [Kv; TanJk 
1/1.33-4]. 1615: azonkiueólis az keőzeőnseges emberek-
nekis megh paranchiolliaa, mind Selliernek, feolden la-
koynak, es egieb fele rendeknek, minden ualaki fegiuer 
foghato . . keszen legie(n) ha az szwksegh keuannia in-
surgallion [Törzs, fej-i rend. Usz-hez. — aA fej.]. 1751: 
Liliák nevű Erdőt irtották, vágták, hordották és pusztí-
tottak . a ' Közönséges Falusi Paraszt emberek [Ger-
gelyfája AF] * ~ nép a. (városi) civisség/polgárság. 
1657: Az Böczületes Marosuasarheli Tanats az Felosz-
lási Adotis felvetven, az Varas közönseges nepere, Mely 
mondatik Tatar Rabsagban leuő Magyarok Szanczära 
valo Adónak [Mv; MvLt Contrib. 25]. — b. köznép. 
1781: második József császár . uralkodásának kezde-
tiben a tolerantiának titulusa alatt megengedtetek, 
hogy valakik reformátusból . . pápistává lettenek volt, 
szabadoson visszaállhatnak. Olyan hamar is visszaállá-
nak, hogy három vagy négy hét alatt az egész országban 
alig hiszem maradott volna egy is, kivált az közönséges 
nép között, aki vissza ne tért volna [RettE 416-7] * ~ 
városbeli/városi ember/személy. 1602: Amy nęzy az keő-
zeőnseges varosbely zemelyek hewteolteteseket ez 
Jeoweo hetfeore eggyewt lewen eo kgmek az hewteoles-
nek formayarol zolyanak [Kv; TanJk 1/1.408]. 1633: 
Varassunkba(n) közönseges varassi ember [Gyf; DLt 
347]. 

15. becsm ~ parázna kb. alávaló/aljas szeretkező; 
amantă josnică/vulgară; gemeine Buhlerin. 1684: Tar 
Ersoknak N. Thorma Benedek p(ro) t(empore) hűtős fe-
lesegenek, nyilván valo rusnya, számos izben szemmel 
látót s el követet rut paraznasaga meg annyi világos 
jelekből irtozassal constalua(n) előttünk . Tetzet mint 
ollyan közönséges paraznat diuortialnunk férjétől [SzJk 
203]. 

16. közkeletű; curent, generál răspîndit; gemeingül-
tig. 1771: őis vélünk együtt à belénk rőgzőtt közönséges 
paraszt szidalmokat el szokta mondani [Bukuresd H; 
Ks 114. 61. 133]. 

O Szk: ~ főember főnemes; persoană din nobilimea 
înaltă; Hochadlige(r). 1736: A közönséges fő emberek 
egyes nusztos süveget viseltenek | akkor az hintó igen 
ritka volt, hanem az közönséges fő embereknek nagy 
bőrös kocsijok volt [MetTr 346, 363. — aA fej-i kor utó-
ján] * ~ nemesember köznemes; nobil de rînd; Klein-
ad(e)lige(r). 1673: Hát az közönseges nemes emberek 
vagi boerok, az magok hataran levő makkos erdőkön 
vagi havasokon legeltethetteke disznajokat vagi egieb 
marhajokat engedelem nélkül hogi gostinat nem adtak 
volna [UF II, 569 vk]. 1766: Csak közönséges nemesem-
ber volt az atyjaa, csudálkoztak rajta, hogy vette el 
[RettE 200. — Gr. Teleki Ádám harmadik feleségének, 
Horváth Zsuzsánnának] * ~ voksból/vokssal egyhan-
gú szavazattal; cu unamitate de voturi; mit Stimmertein-
heit. 1699: Hatvan forintos Portionak felszedesre, mel-
lyetis hogy fel szedessünk közönséges voxal determinál-
tuk csak negy vox tanaltatvan contradicens, Perceptora-
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nak rendeltetett Ispa(n) István Ura(m) Szabó Marton 
Urammal segitcseggel lévén ő kk(ne)k az Uttzabeli Tize-
dessek [Dés; Jk 286b]. 1703: ennek előtte néhány hetek-
kel igen onszoltak s kényszerítettek arra, hogy a kapi-
tányságot újólag felvegyem . . csak nem vállaltam. A-
zért látván a nemes tanács, hogy csakugyan nem válla-
lom fel, azt végezték, hogy fertály gyűljön, és akit közön-
séges voksból választanak, nem leszen mentsége [Kv; 
KvE 276 SzF]. 

II. ſn 1. kb. közösségi pénzalap/vagyon; fond comun; 
gemeinschaftlicher Geldfonds. 1621: Biro vram eö 
kglme czinaltasson húsz Beőr vidret az keőzeőnseges-
beől, melliek itt az Varos hazanal az kapu keőzeőt 
legienek [Kv; TanJk II/1.319].^ 734: ha az gjermekek fi-
zetésebői ki nem telik a Mester3 ura(m) fizetése a Közön-
ségesből tétetik Contentum [Dés; Jk 555b. — aAzaz ta-
nító]. 1784: az Executorokat nem az közönségesből tar-
toznak tartani es fizetni; hanem azon Individumok, az 
kiken az Restantia fekszik [Torockó; TLev. 2/6.2b]. 

2. köz/közösségi tulajdonban levő földterület; supra-
fajă de teren care se află ín proprietate obştească; in Ge-
mein(schafts)besitz befindliches Feldstück. 1761: a' Rét 
néhol gazosotska lévén irtógattam, és mind a' felső, 
mind pedig az alsó végiben egy egy Bogjatska szénára 
valót a' Falu közönségesnek tartott [Illyésfva Sz; BfN 
45/9 Brállya Maftyéj (48) zs vall.]. 1768: Gondos neve-
zetű közönségesből fel fogni kezdett edj darab szőleje 
[Boroskrakkó AF]. 1802: szakasztottak és adtak a' kö-
zönségesből a' Seprődi3 kápolna számára két darabots-
ka helyet [MMatr. 240. — MJ]. 

Szk: falu 1761: egy búgjára való rétet őrökké Fa-
lu kőzőnségessének hallottam s tudom lenni [Illyésfva 
Sz; BfN 45/9 Farkas Makari (46) zs vall.]. 1771: a' Tö-
rök buza földek, és ugarba fordulok osztassanak előre, s 
azután a' több Falu közönségessei [Fejér m.; DobLev. 
11/428]. 1793: In Dosz ã Falu kŏzőnségesséböl ka-
szálója [Hari AF; i.h. IV/720] * város ~e. 1765: az szé-
na, zab, fű némellykor a város közönségesiböl ment 
[M.igen AF; Eszt-Mk Vall. 55]. 

3. kb. örökségbeli osztatlan közös pénzalap, vagyon 
v. földterület; bani, avere sau suprafaţă de teren succe-
sorală nedivizată/neîmpărţită; unaufgeteilter gemeinsa-
mer Geldfonds, unaufj»eteiltes gemeinsames Vermögen/ 
Feldstück. 1638: Azt ne(m) az keozeonsigesbwl ha-
ne(m) az maga riszibwl fizesse megh Jlona Aszzoni [Kv; 
RDL I. 114. — aAdósságot]. 1673: az kŏzőnsegesbŏl 
maganak az Relicta edgy . tisztesseges szoknyát czi-
naltasson edgy perpeta palastal edgyüt [Kv; i.h. 154]. 
1693: mivel Recognoscallyuk azt magunkis, hogy eddig 
regen veghez ment volna az Divisio, ha Dobai Uram ele-
inte ne refractariuskodgyek, es az mi igazitasunkot fel ne 
rúgja . Azért ă mely marhakot az Szolgák es 
adossagok fizetesire rendeltünk, abból mint kŏzonse-
gesbŏll fizetodgyek meg az el alkut Szőlőknek munkája 
[Ne; DobLev. 1/38.13]. 1736: úgy békéllődtek ŏszve az 
két Poss(ess)orok, nem lévén szabad senki(ne)kis külö-
nöst tartani az közönségesből [F.detrehem TA; Born. 
XI. 7 Kivorán Mihálly (70) zs vall] | ados vagjok az Hát-
szeg vidéki Jószág árában cum fl. 800. aztis az közönsé-
gesből exovallyák [JHb XXXV/21 Jósika Imre lev.]. 
1758: Mivel a Bátyáim(na)k kőntest csináltattak az kö-
zönségesből, nevezetesen mentét, nékem pedig nem, meg 
kívánom hogy nékemis az közönségesből tiszteséges 

mentet csinálljanak [Asz; Borb. I]. 1818.Ě ä Biro rész ki 
pereltetett, atyafi kéznél vagyon, ã kiis kész minden idő-
ben ki elégitteni az atyafiakat, ezzel azt nyerte hogy bé-
kességben birta ă közönségest [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1014 Mohai Lőrincz Dobai Sigmondhoz]. 

4. közjó, a társadalom java; binele obştesc; Allge-
mein wohl. 1710 k.: A három követ elment azalatt B é l d i -

hez3 és az én jövendölésem betölt. Elment azután Nemes 
János, az is csak haszontalanul a közönségesre nézve, de 
a küldözök részéről felette hasznoson, mert avval a kül-
dözéssel, tractával, mint a róka a kölyök agarat a f a r k á -

val, úgy hordozták s veszteg ültették Béldit, kinek min-
den momentuma in celeritate állott volna [Bön. 707-8. 
— Béldi Pál, Háromszék főkirálybírája. Apafi Mihály 
fej. elleni szervezkedése miatt kénytelen v o l t ^ portára 
menekülni, s ott halt meg 1679-ben]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

közönségesebben egyszerűbben; mai simplu/modest; 
einfacher. 1736: De az urak, főrendek, nemesek temeté-
sire még az idegen emberek s asszonyok is czifra köntös-
ben nem mentenek, hanem mentől közönségesebben le-
hetett, úgy öltöztenek [MetTr 406]. 

közönségesen 1. általánosan; ín generál; ím allgemei-
nen. 1594: Az ideghen Sert mierthogy eo kgmek keo-
zeonsegesen meg tiltak, hogy be Ne Ieojeón, hogy azért 
ez it való ser feozeokteol dragabban Ne kenszerittesse-
nek vennj, Wegheztek varosul hogy a' Sernek eytelet 
senky ket penznęl fellieb Ne Adgia [Kv; TanJk 1/1.232]. 
1642: eö Naganak ore tenus megh mondottak m i c z i o d a 

nagy karaban forogh kgmetek az orszagnakis közönsé-
gesen minyaiunknak az ã dologh [Sófva BN; BesztLt 
115 Petrus Gauay a beszt-i főbíróhoz]. 1677: egy vagy 
két privatus embernek vétkéjért, ártatlanul a' szeginység 
kŏzŏnségessen ne büntettessék [AC 128]. 1688: ( M a d a i 

Sámuel) leg közelebb mostani Partialisunkat k ŏ z o n s e -
gesennis, és nemelly bocsűlletes Atyanfiait személy sze-
rint offendalta, annakokáért a' kiket offendált kövesse 
megh [SzJk 223]. 1703: Maga tudhatya kglmetek, hogy 
mind kŏzŏnsegesen az Három Natio kőzött e g y m á s 

aránt, mind az Nemes Varmegyeken, edgyik az m á s i k 

aránt, ugy az Székelly és Szász Szekekis egymás a r a n t 

. mennyit panaszolkodik a maga más felett való ter-
heltetéserŏl [UszLt IX. 77. 61 gub.]. 1742: minden s z o l -

galatok, es praestatiok mellyek kőzőnsegesen tángálták 
Nemes 3szeket, sine controverisa három részre repar-
tialtattnak vala [Hsz; ApLt 4]. 1792: noha V á r o s u n k 
nem tsak közönségesen, hanem annak különös Lakossal 
is a Só árulás ez előtti ussussában voltanak, S a j n o s o n 
kell . érzenűnk, hogy . . a Só Áruihatásnak Benen-
ciumával Hazánk fiai kŏzzül égy is nem élhet [Zilah; 
Borb.]. 

Szk: o- beszél. 1705: Közönségesen beszélik a néme-
tek, hogy az armada harmadnap alatt elérkezik [WIN 1* 
603]. 1763: hallattam közönségesen az Falub(an) az 
Aszszanyak között beszélleni3 [Gálfva KK; Mk V-
VII/1.34-5 Csizmadia Szávuly (36) jb vall. — 3Köv. a 
nyil.]. 1814: beszéllették a' Cselédek közönségesen [Mv: 
TSb 12] * ~ beszélget. 1667: Közönséges hír, hogy n?1 

Csórapatakáig eladattunk az fejedelemségért; az törö-
kök is közönségesen beszélgetik [TML IV, 38 Nalácfl 
István Teleki Mihályhoz]. 1780: azt is halottam az 
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vai Piaczon Koffárnék kőzőt beszélgetni kőzőnségessen 
teli Torokkal, hogy Hajós Mester Dávid Uram erőssen 
biztatta volt az Hajós Embereket, hogy tsak árulyanak 
Pálinkát [Déva; Ks 113 Vegyes ir.] * ~ él vele általáno-
san használ vmit. 1813 k.: ha éltek is azon nevezettel 
többet nem mondottak mint az Esketésbe van, 's a' világ 
is közönségesen él vele [Dés; DLt 56-hoz] * ~ hall köz-
beszédből hall. 1610: Eztis keozeonsegessen hallottam 
az Vdwamipeteol, hogj megh Eskeot Kun Peter Mi-
hály deaknenak hogj el vezj ha Mihal deák el veza [Dés; 
DLt 321. — aOlv. elvész; értsd: meghal]. 1743: miolta* ' 
Sõvénjfalvi Malmot epitették a' Molnäroktol közönsé-
gesen száma nélkül hallottam hogj holt vizben lévén a 
kerekek a' miat nem foroghat [Adámos KK; JHbK 
XXVIII/9]. 1843: hallottam közönségesen, hogy a fis-
eussal mint földesúrral a három faluk nevében perela 

[VKp 86. — aVarga Katalin] * ~ hallatik. 1662: az hír 
, s az ellenségnek az országban való bennlétele felől kö-
zönségesen bizonyosan hallatnék [SKr 661]. 1757: a 
mint közönségesen hallatott a Faluban azon Szege-
létben lévő tőrőkbuzájának mintt egy harmadát eő Nat-
saga Bethleni3 emberei meg szedték [Omlásalja SzD; Ks 
10/IX. 12. — aBethlen, tőszomszédos település] * ~ 
mond. 1676: Egyébaránt, Uram, közönségesen mondják 
az emberek, hogy Bánfi Dénes halálával semmi jó nem 
redundált az országra, sőt most a dolgok rosszabbul 
vannak [TML VII, 209 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
noz](* ^ tart vkit vminek. 1780: (Nevezetteket) nálunk 
kőzőnségessen gyanús Tolvaj Embereknek lenni tartot-
tak [Fintóág H; Ks 113 Vegyes ir.] * ~ tud. 1765: tud-
gyuk közönségesen hogy azon Legények mattzor is és 
más hellyeken is ollykor ollykor midőn jo kedvek volt 
egy két Pistolly Lövéssel magokat mulatták [Gerend 
TA; KS] * ~ tudatik. 1845: az ökrököt is mint közön-
segesenn tudatik a Katona bíró Hütösseivel hajtotta bé 
[Fotós Hsz; HSzjP]. 

2. általában, általánosságban; ín general/genere, de 
o?icei; im allgemeinen, gewöhnlich. 1628: Az ára kö-
zönségesen harmad, negyed és ötöd fő juhnak, berbécsi-
nek, kecskének egy-egy ezüst tallér [TMÁO II, 69 Beth-
len Gábor Tholdalagi Mihályhoz]. 1643: Kiteknek kö-
zeönseghessenis minden illendeö dolgokban szeretettel 
•giekzem kedueskedni [Sófva BN; BesztLt 32 Petrus Ga-
vay Andreas Vegh beszt-i bíróhoz]. 1701: Az Tubakkal 
kozensegesse(n) minnyaja(n) elünk, ige(n) keves ember 
^agjo(n) olljan az ki ne szina [Cseb U; Ks 90]. 1732: A 
Majorság szőlő ha meg épülhet, meg terem közönsé-
gesen Vr(narum) vini 400 [Erdőszengyei MT/ 
azaszsztjakab SzD; TS 51]. 1742: vakarukat vöttem 
minden héten közönségesen égy márjás árrát | ă búzával 
P?nig közönségesen ugy tselekedett, hogy kiosztván töb-

bre kölcsön öszszel annál több, és szebb búzát ké-
vant viszszá [Kv; AggmLt C. 12]. 1784: midőn szilva bő-
V o n termet főztenek belőlle harmintz veder palinkát, 
melynek kupáját nállunk közönségesen négy Sustákon 
szokták distrahálni [Burjánosóbuda K; JHbK 
t-X/18.10]. 1796: az el-mult három esztendő a' mi helly-
segűnken nagyon terméketlen lévén nem tsak az Expo-
nens Urat hanem közönségesen mindnyájunkat nagyon 
meg szorított [Ilencfva MT; DLev. 3. XXXV. 4]. 

Szk: ~ véve. 1852: A Sövény kertek a telek körül kö-
zönségesen véve mind ujjittást várnak [M.felfalu MT; 

közönségesen 

3. együttesen, közösen; împreună, ín comun; ge-
meinsam. 1588: Az tanach haz vdwara(n) . . . ez Vdwa-
ry keo fal Az varossę zinte vgy, mint Mihály Vrame. Ha 
penig Jeowendeobe oda hatrais megh eppitik ezen 
keóztt, hat keozeonsegese(n) epichek [Kv; Szám. 4/11. 
22]. 1597: Twdiţm hogy uersengettek az Alpretyek3 az 
Nagy mezeyekel ezen hatar felöl most keozónsiges-
sen ammyntt ky menenk, az kereztes hatar ffakat mwto-
gaţak mynekónk az alpretyak [Búdos SzD; Ks. — 

Alparét és Nagymező Búdossal együtt szomszédo-
sok] | Adgiak megh keózensegessen az Jk az nylat az Ac-
toroknak ezten napigh [UszT 12/32]. 1650: minden er-
deokeot, halaszo hellyeket, halastokot, ugj rendeltük 
hogj eo kemek keozeonsegese(n) bírjak mindeniket egj 
arant, usussat, fructussat egj arant percipiallyak, az Job-
bagiokis valamit eddigh eltek az erdeokeot ez utannis az 
szerent szabadoson elhessek [O.fenes K; JHbK XLVIII. 
31]. 1687: Ezen falub(an) vagyon edgy puszta Fundus, 
mellyet magok az Jobbágyok kőzönsegessen birnak 
szanto földeivel edgyütt [Derite K; WH]. 1746: Ádámo-
san ha valamelyik ház népe vagy deficiál, vagy el szökik 
ennek földeit a Joszag Közensegesen aeqvaliter szokta 
subdividalni [Ádámos KK; Ks 23. XXIIb]. 1757: Ami 
Gabona lészen azt az Havasi Jobbágyok arassák le . . . 
ugy az szenátis közönségesen tsinállyák meg [Torockó-
sztgyörgy; Berz. 3.1/4]. 1780: egy darab Bokros helly 
mellyet közönségesen bírjanak [Aranyosrákos TA; Borb.j. 

Szk: ~ ad. 1676: Bonczidan Vagion egi Tehen, aztis 
eŏ kegme nekiek atta kŏzõnsegese(n) [Szentgothárd 
SzD; WassLt] * ~ marad. 1692: A nyolczadik s kilen-
czedik renda maradgyon kőzőnsegesse(n), hogy a' kik-
(ne)k székek nem lésze(n) az első rendekben, mennyenek 
azokban [Galambod MT; MMatr. 421. — t e m p l o m i 
széksor]. 1724: azon Padura Maré . a* Gergelly Fái 
rész Jobbágyoknak maradott kőzőnségessen [Gergely-
fája AF; JHb XXVII. 2]. 

4. közakarattal; de comun acord; mit Einstimmig-
keit. 1681: Retyi Matthe Ura(m), az Sz: ministeriu(m) 
ellen sok izbëli valo motskos maga viselese, cselekedese 
előttünk titokban ne(m) lévén . . . Tetzet azért mine-
künk kőzŏnsegese(n), hogy sz: Társaságunkból3 rele-
gallyuk [SzJk 152. — aÉrtsd: a lelkészi karból]. 1684: 
(Egy földet) az Falubeliek kőzŏnségese(n) vetettek volt 
Lipcsei ur(amna)k Zálogb(a) [Borbánd AF; Incz. V. 
59a]. 1715: (A rétet) az rendetlen, és terhes Contributiok 
miat, közönségesen az Falubéliek zálogosították volt el 
. . . Adámosi Végh Ferentz Uram(na)k [Abosfva KK; 
Ks 38. VIII. 12]. 1720: Az Betsúletes Czé edgyüt lévén 
kőzenséghesen el vegeztég (!) ŏ kigyelmek Hogy . ine-
pi Cze Gyülesek . . . lészen [Kv; KCJk 10a]. 1744: mi 
kőzőnségessen Falusi Lakosokul Contribuens Szemé-
lyekül résolválok magunkot, hogy elŏ nem állunk3 mig 
vállaszunk nem jŏ [Bölön Hsz; INyR 37. — aAz össze-
írásra]. 1754: falu gyűlésiben közönségesen el végeztük 
hogy Alsoné Asz(sz)onyomat a falus biro falu nevével 
azon Tanorok(na)k birodalmatol ellenze (!) [Gálfva 
KK; Ks 66. 44. 17a]. 1801: Közönségesen meg édgyez-
tünk abban is, hogy a M. N. Sombori Commune Terré-
numok fel-osztásának terhét . . 'Sombori Elek Ur vál-
laira tegyük [M.zsombor K; Somb. II]. 1804: Fitori Fe-
rentznek egy őkrinek a ' Lába történetből ki törött 's arra 
nézve hogy kárba ne maradgyon a' Falu azt határozta 
meg közönségesen hogy ennek utánna a' kiknek ollyan 
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szerentsétlenségből károk történik tehát az ollyan Mar-
hát, ha arra való leszsz hogy Mészár székre vigyék, min-
denkor két garason vágják fontyát [F.rákos U; Falujk 
IV]. 

Szk: ~ végez. 1668: Az hódoltságon ha török jár tar-
tozzék a falus bíró falus feleivel a közelebbik végbéli tisz-
teknek minden késedelem nélkül hírré adni, melyet ha el-
mulatna méltó s illendő büntetéssel megbüntethes-
sék, közönségesen végeztük [EOE XIV, 320 törvény-
szöv.]. 1671: Végeztük közönségesen hogy . . . ha a' Föl-
des Ura meg-bünteti érdeme szerént a ' jobbágyát jó, ha-
nem; a' Tisztek érdemek szerént büntessék-meg a' bün-
tetést érdemlő személlyeket [CC 45-6]. — L. még CC 90. 

5. mindnyájan; cu toţii, toţi; alle. 1666: Légrádi 
jelenté Ebeni István uram halálát, mely ha úgy vagyon, 
méltán szánakozhatunk közönségesen szegénynek halá-
lán, mert egyik jó szolgája volt Erdélynek [TML III, 606 
Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 7680: Közönségesen 
tudgjuk hogj Barla Péternek az jobb attya oda szolgált 
az hámorra [Jenőfva Cs; CsVh 78]. 1797: Elekesen3 mig 
a Jobbágyság fenn állott a Gatya nevezett alatt valók 
közönségesen az én értemre a Borberekieket szolgálták 
[DobLev. IV/784.1 b Kordje Melintie Balog Szimion Pa-
raszt felesége (80) vall. — aAF]. 1800: Reggel el men-
tünk közönségesen a' Rosolira meg ittunk egy fertályt 
18. p [Torockó; TLev. 5]. 1805: én réám azak közönsé-
gesen ugy haragusznak, hogy nem szánnának egy kalán 
vizben el oltani [Csekelaka ÁF; KCsl 15]. 

Szk: mind 1699: Mind közönségesen kérjük Ke-
gyelmedet, mindnyájunk szolgálatjáért jöjjön el Kegyel-
metek s ne is híresítse [TML IV, 516 Rhédei Ferenc Tele-
ki Mihályhoz]. 1761: Mind közőnsegesen tapasztaljuk 
hogy a Mlgs Fő Ispány Vr a ki magat jol applicalja aval 
durván nem bánik [Harangláb KK; Ks CII. 20 Jos. 
Szarka de Kövesd (44) ns vall.]. 

6. közkeletűen, szokványosán; ín mod uzual; ge-
meingültig, gewohnheitsmäßig. Szk: ~ hív vmit vminek. 
1617/XVIII. sz. eleje: a Bagosi Ecclesiáb(an) lévő és lé-
jendŏ keresztyén lelki Pásztoroknak hétről hétre, égj egj 
napi és éjjeli proventussát (: kit kŏzőnségesse(n) Sabba-
thalisnak szoktunk hívni :) igazán fogjatkozás nélkül 
meg adom [SzVJk 199]. 1627: menenk annak az erdeo-
nek oztasara melliet Leorinczffalvi erdeonek hinak keo-
zŏnsegesen [Lőrincfva MT; EHA]. 1753: ezen helységet 
közönségesen Moldvai pusztájának hívjuk [Szováta 
MT; EHA]. 1790: vagyon egy láb szántó föld, mellyet 
közönségesen mostis Gilányi labjának hívunk 
[M.köblös SzD; DHn 48] * ~ hívattatik vminek. 1710 
k.: abban vétenek osztán mindnyájan akik a római, 
augustai, helvéciai és görög confessióval neveztetnek, és 
magyarul közönségesen és rész szerént helytelenül is pá-
pistának, lutheránusnak, kálvinistának, göröghitűnek 

hivattatnak [Bön. 430] * ~ mond vmit vminek. 
1742/1760: mindenkor hallottam Régi Emberektől 
hogy az kérdésben emiittett Szilágyi Famíliának itten 
örökös ház hellyei volnának az mellyeket közönségesen 
mind mái napiglan Szilágyi Jószágnak mondanak [Pu-
jon SzD; WassLt Elisabetha Farkas rel. Joh. Farkas 
(70) jb vall.] * ~ nevez vkit vminek. 1807: azokot őrők-
kétig Dósának hívtuk és neveztük közönségesen [Mak-
fva MT; DLev. 4. XL. A] * ~ neveztetik vminek. 1769: 
a Törők pénz mely közönségesen piásternek neveztetik 
. . . a perceptorok Cassajaba . . . bé vitettessenek (így!) 

onnat penig a Pénz verő házban [UszLt XIII'. 97a). 
1780/1804: Belső részei valamelly Bányák(na)k önként 
vagy töltögetés által bé omladozvan, ha mások mas 
Torokról az illyen Bányákba találnának vetődni, mely 
állapot közönségesen Törésnek szokott neveztetni 

az illyen helyekről más torkon bé ment O c c u p á n s o k 
excludaltassanak [Torockó; TLev. 2/4bis 5]. 

7. szokásosan, szokásos módon; ín mod obişnuit; 
(in) üblicher Weise, wie üblich. 1642/1813: az réghi eö-
regh üdős emberek(ne)k az Nadgyát keözönségesen val-
lassák meg [Brassó; Eszt-Mk]. 1662: az dolognak kŭ-
lŏmb külŏmb változásához képest gyakrabba(n) kelle-
tett közönségesen orszagh gyűlését celebrálni [UszLt IX. 
75. 44 fej.]. 1694: Hogy pedigh az határ(na)k osztásához 
közőnsegesen nyultunk . . egy darabot kőz hely(ne)k 
hadtak [Mezőméhes TA; WassLt]. 1794: Ezen 14 Szám; 
bol állo Tanuk közönségesen Törvényesen M1 

előnkbe idéztettek, keménnyen meghüteltettek [Z; Ks 

81. 57/57]. 
8. nyilvánosan; ín public; öffentlich. 1646: Marko 

Matyas az Czenak közönségesen azt mondta in public0 

el vonatok raytam az 3 forintot [Kv; MészCLev.]. 1691: 
fel teszi eo kglme erős feleletib(en) ellenem, hogy . . • Efl 

Dees varossanak hűtős Assessorit es Executorit közőn-
segesen le hamisoltam volna, nem igazan c se lekedők-
(ne)k hamisak(na)k pronuntialt(am) volna, az mellyct 

én simpliciter tagadok [Dés; Jk]. 1693: az Egyház fiak az 
kezeknel levő Ecclesiai bonumok felől tegyenek emléke-
zeteit) kózónsegese(n) az Ecclesiab(an) [Vargyas U; 
UnVJk 50]. 1736: Constal világoson az Szek előtt az de-
tentus Kibedi Györgynek az A ŏ kglme tisztessége s be-
tsűlete ellen közönségesen sokak hallottara lett szavai 
(így!) . most defacto az Piaczon meg verettessek, s az 
A ŏ kglmetis deprecallya tettzett a törvénynek [Torda; 
TJkT I. 99]. 1783: Sokat törekedik az nemes compania 
fóruma, hogy miképpen és jobban deliberálhatna irán-
ta, de közönségesen maga gyengeségét az fórum meg-
vallja, hogy igen súlyos és nehéz az causa . a két felp^' 
resek vigyék az civile fórumra [Taploca Cs; RSzF 234J-
1809: (Az ítéletet) a magok kerülettyekben mindenek-
(ne)k tudására közönségesen ki hirdettetni el ne mulas-
sák [UszLt ComGub. 1560]. 

9. egyszerűen; simplu; einfach. 1728: vágjon e g 
negy vágású Pitvar jo tágos Keményei közőnsegesen & 
padolva [Ludvég K; Told. 29/19]. 1844: Cs izmadia 
Szakmári Ferencz szembesitetett; és a' fennebbi Vadd-
gyai, bűnei, és Tett mocskolodásai aránt értesitetett; a 
melyre Közönségesen azt felelte; hogy a' káromlásod 
nem igazak [A.sófva U; DLt 1441]. 

közönségesítés közzététel; publicare, aducere la 
noştinţă; Veröfíentlichung, Bekanntmachung. 18™' 
Köz-zsinatunk ezen határozásának k ö z ö n s é g e s í t é s e ţ e 
nézve, a nagy Meltodag<ú> kormányzó eő ExcellentiaJ3 

meg találandó lészen [Nagykapus K; RAk 3 hív. leiratj-

közönségesképpen 1. általában, általánosságban; ^ 
generál; ím allgemeinen. 1590: Mikor penig Neúezete 
Tiztessegbely Ember keozeonsegeskeppen, Egez Ţana . ' 
chyott Rutol es szydalmaz meg, Cygannak hamisna 
Mongya eo keglmeket Byrakat wltessenek le az va 
ros Directori affele zemelyheoz [Kv; TanJk 1/1 ^ 
1599: Chyerenj Lazlo . . . az eó maga Nemes haza vtha 
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valo Nemes eoreoksegyth, thudni illik zantho feoldejt, 
kazalo es zena Ritheyt, Erdejt Ezéken kwueól, keó-
zeónsegeskeppen minde(n) keozepfaluba(n)a valo Jus-
sát, az mi eo rea ot Nizendeok volnanak, zallagba adtha 
. •. Theke Ferencznek [Dés; SLt 29. Y. 10. — aSzD]. 

2. együttesen, közösen; împreună, ín comun; ge-
meinsam. 1579: Megh ertettek eo kegmek Az kwlen kw-
len valo Igyekezetet es varassunk zabadsaga elle(n) valo 
chyelekedeteket Az Nemessegnek eo kegme Biro 
vram Az nemes vraimat keozónsegeskeppe(n) megh 
keowetwe(n) tegie(n)nek tudomantetelt es protest(ati)ot 
erról hogy Effele dolgát Az Nemessegnek, mellyek van-
nak varassunknak zabadsaga elle(n), semmykeppe(n) el 
nem twrhetyk sem Akaryak el zenvednj a wagy twrny 
[Kv; TanJk V/3.200b]. 1585: Kerekes Marton Vallia, 
Megh Akara Mich(ae)l Man tartany Az hazat Aky keóz 
Az Attiafiakal hogy megh Adna kinek kinek Az At-
yafiaknak Az eowet, De betegsegbe esek, Es Az Atthia-
fiaknak vizza ereszte hogy el Aggiak keozeonsegeskep-
Pen [Kv; TJk IV/1.457]. 1592: Az mikeppen Miklós 
ſalwj Nagy Palnak es az teob ott valo lo feieknek megh 
Jzente volt kiralj biro hogj az utat megh czinaüiak az ott 
valo lo feiek akartak cziak Nagy Palra vetnj de az teor-
wenj vgj talalta volt hogy keőzeőnseges keppe(n) kel czi-
nalni [UszT]. 1638 k.: Panaszolkodnak keozeonseghes-
keppen hogi az tisztarto mindenteöl egi egi meh kosart 
szedet szokás kiueol pénz nelkwl [Szászfenes K; GyU 
36]. 

~ hall közbeszédből hall; a auzi din zvonuri; vom 
Klatsch mitbekommen. 1585: Margit Georgy Kowach-
ne hallotta(m) keozeonsegeskeppen hogy a' holt le-
gény kereste a' halalt maganak [Kv; TJk IV/1.470. — 
Vallja]. 

4. ~ él vmivel szokásosan, szokásos módon él vmi-
vel/tesz vmit; a proceda ín mod obişnuit; etw. wie üb-
lich/in der üblichen Weise tun. 1561: Az ky ualaminemw 
ezwst miet wag arany mwiet megy akarna bpchwltetni 
eg'eb kpz mester meg' ne bo'chwlhesse hanem Chak az 
ket eskwt ceh mester . Az ceh mestereknek penig* az 
bochwbel mwnkaiokert ket ket penzek iarion az mynt az 
naros ewel kozpnseges keppen zokot elny mynden fo-
nntbol [Kv; ÖCArt.]. 

közönségesszerű átlagforma; mijlociu; durchschnitt-
lich. 1748: Sertarto közönséges szerű hordo nro 6 [Csi-
csó Cs; Ks 65. 44. 13]. 

közönséggel 1. általános érvénnyel, mindenkire vo-
natkozóan; generál valabil, cu valabilitate generală; 
mit/von allgemeiner Gültigkeit, gemeingültig. 1558: Ha 
az wr Isten Énnekem leyany Magzathot adand, Attwl 
még walwa kyt Myhalfy Thamasnenak hattam vala, es 
egyéb gyermekymnek, hagyom Mynden rwhaymat es 
Egyéb eltezetymet, Ennek ez gyermekemnek az kyt az 
Istentul varando wagyok, ha penyg fyw lezen 
kezenseggel hagyom hogy oztozzanak wele, az teb gyer-
mekjmmel Egyetembe [JHbK XLIII/21 Mikola Ferenc-
né Melyk Anna végr.]. 1561: Mynden az ky mesterre 
akar lenni tyztesseges at'atol anatol ualo leg'en hire 
newe es tiztessege weztet ne lege(n) Annak felette az 
Cehbe tartozzék hat fforintot fizetni es az mestereknek 
kpzonseggel eg' tiztesseges ebedet adni [Kv; ÖCArt.]. 
'*73: Ertyk eo k. Biro vramtwl Az vam dolgát Es az Vá-

raddá valo ky Menetel dolgatis myben al Igen keryk 
hogi legen zorgalmatos gongiok rea, valamynt Jobban 
Twgia eo k. forgatny, Ne kemelliek az Mwnkat vala-
mely fele az zwkseg Mwtatya, hogi vezteg halgatas myat 
Ne Jeoien teob tereh eo kegre es az varosrais keozensegel 
[Kv; TanJk V/3.78a]. 1662: Egy summában s közön-
séggel a jó magisztártus tiszteit s tulajdonit kiadja vilá-
gosan Mózes ötödik könyvében [SKr 689]. — L. még 
SKr 628. 

2. közösen, közakarattal; de comun acord; gemein-
sam, einstimmig. 1564: Az töruintelensiget az kit irtunk 
mind közönsigel fel ide ezeket mi raitunk bech pal mivel-
te Antal peter fiaual egietemben [SzO II, 180]. 

3. nyilvánosan, a nyilvánosság előtt; ín public; öf-
fentlich. 1574: Marton porozlo hallota It az varos haza 
tayan Bezelletek keozensegel hogi vicey Ianos Ezwst 
Marhat veot volna ky Tompa István ladaiabol De 
Eo nem Newezhet senkyt kyk beszelletek [Kv; TJk 
III/3.397]. 

közönyös közömbös, érdektelen; indiferent, nepăsă-
tor; gleichgűltig, einerlei. 1861: Az ember a' nagyszerű, 
's gyakori szerentsétlenségek közt elfásul rendesen, 's 
közönyössé lesz [Gyalu K; RAk 64]. 1864: mi annak az 
oka? hogy a nép áz iskolák iránt közönyös ? [uo.; RAk 
96]. 

közöröm közös öröm/örvendezés; bucurie comună; 
gemeinsame/allgemeine Freude. 1823: Ha Édes Atyám 
Uramék 'Sigmond napját egésséggel, és örömmel 
tölthetik, azon köz örömhez én is hozzá ragasztom alá-
zatos fiúi tisztelettel elegyitett örömemet [Ne; DobLev. 
V/1077 Dobolyi Sándor lev.]. 

közös l. mn személyek v. közösségek azonos jogú 
tulajdonában levő; de proprietate comună; im Besitz 
von Personen od. Gemeinschaften mit gleichem Recht 
befindlich. 1677: A' Kŭlõmböző religion lévő helyek-
ben, a' hol csak egy volt a* templom, a' régi végezések 
szerént, a' major parsnak . . . szokott igazításba vétetni, 
és a' mellyik religion lévők tőb számuakon találtatnak 
lenni, azoknak adattatni a' templom, kőzőnségessen pe-
nig a' több religíokon levőknek, mind számok, mind a' 
kŏzŏs templomnak proportiojok szerént, el-limitált más 
templomot építtetni [AC 4]. 1720: Nagj Enyedi Fel 
Enyedi, Musinai, Vladházi, Nyirmezei, Diomali, Kis 
Orbai, és Felső orbai ŏszve folyo határokban Szabad 
Erdő . . . a' fen specificált Várossal és hét falukkal kŏzŏs 
lőtt volna és mindenik(ne)k . . szabad lőtt volna usual-
ni [Ne; EHA]. 1744: egj nagj darab Bikkes erdő, melly 
Falusiak Erdejinek tartatik és nemelyek a* Possessoro-
kat excludalni kívánnák belölle, de némeljek asztis Kö-
zősnek fatealjak a Possessorokkal [M.zsákod U; EHA]. 
1757: erdő . . . a bé biró kisseb Possessorokkal kŏzŏs 
vágjon a Bikföben [Dányán KK; LLt Fasc. 129]. 1772: 
az utrizált Erdő mellyik Falu Határához tartozzék, 
minthogy én azt közősnek értem, és mint a Bádokiak, 
mint pedig az Dobokaiak égy aránt élték, meg mondani 
nem tudom [Doboka; Mk III. XVIII/82]. 1873: a teme-
tő közös, cath, ref, gör. cath. együttesen használja [Bur-
jánosóbuda K; RAk 18]. 

Hn. 1781: A Kőzes alma fákon felyűl [Mákó K; Hr] | 
Kőzős Tanorókba (k) [Gagy U; EHA]. 
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Szk: ~ bokros hely. 1840: vagyon egy kőzős bokros 
hely, melly legelőnek használtatván fel nem nőhet 
[Szentbenedek SzD/Kv; Ks 100 Nyilak könyve 32] * ~ 
(csíkos! halas) tó (hely). 1684: Az Reked oldalan az Szé-
kiekkel közös To felet ualo föld kŏzepben ket Sinor 
harmincz kettőd fel öl, fen az berczen három sinor, 23 ŏll 
[Gyulatelke K; SLt AM. 24]. 1742: Falu Tója. Vágjon 
az Falunak más Falukkal edgjŭt közös nagj halas toja, 
mely halas To minden esztendŏb(en) meg halásztattván, 
midőn az Tot biro Faluk az halat egy más kőzött fel osz-
szák, azután a Madarasi Lakosok és Po(sse)ssorok az 
eléb meg irt Praxis szerint szokta(na)k a* magok halbeli 
részekből osztozni [Mezőmadaras MT; Ks 4. VII. 1]. 
1761/1808: Közös to hellyet is tudunk ezenn falu Hatá-
rann [Pata K; EHA]. 1816: A Medve szeg kerületibe lé-
vő különös és felső kertbeli közös Csikós Tok [Hidvég 
Hsz; EHA] * ~ határ. 1675: szőcs Kata Aszszony til-
tattya keglteket Magyar Letána lakó indifferenter 
minden nevel çevezendő Iincolacat Magyar Leta es 
Aszszonyfalva kőzős Vár nevű hatarátul, mely olim 
Leta Várához, és az után ã memória hominu(m) a megh 
nevezett ket faluhoz pacifice mind eddéghís birattatott 
[JHbK LIV/31. — a~bTA]. 1702: a' Tartsaházi közös 
határ osztassék fel a' két Ekklesia között; minthogj a' 
miénknek nagj kárával, a más rész foglalta el mindenkor 
a' jóvát a' földnek, nagj kárával szegény Ecclesiánk-
(na)k [Kv; SRE 81]. 1777: Nyoltzadik tábla a' kŏzes 
határig a' szurdokiakkal közre biratik [Magura TA; 
Ks 89] * ~ havas. 1723: Ha arcealni akarta volna Sza-
va vra(m) a' Pátert ne engette^olna a' csúrt tul a' Jara vi-
zein) az közős havas inaba(n) epitetni [O.fenes K; JHb 
Mikola László br. Jósika Imréhez]. 1795: Fekete Feny-
ves nevezetű Nagy Erdő es Közös havas [M.valkó K; 
KHn 105] * ~ hely. 1718: Miklós András, Ugrón Já-
nos jobbágya azt vallja, hogy Tartsafalvi Mihally(na)k 
azon virgo közös hellyb(en) kaszaloja volt [Tarcsfva U; 
TM 72]. 1751: Vagyon egy darab közős helly 
(: melly is most kukuk hegyinek neveztetik, és ökör tilal-
masnak tartatik :) [Mezőbodon TA; EHA] * ~ jószág. 
1793: minthogy a* Papoknak és Professoroknak a külső 
közös Joszágokbol régtől fogva járni szokott egy 's más 
apróság jövedelmecskéjek ez előtt bizonyos Esz-
tendőkkel olly igéret mellett el vonatott vala, hogy az 
más móddal ki fog potoltatni, ez pedig mind ez ideig is 
nem tellyesittetett [Kv; SRE 292] * ~ (osztatlan rész)-
erdő köztulajdonban élt/használt erdő. 1718: Az orbai 
határan tilalmas kőzes erdő [Baca (SzD) körny.; LLt 
2/3]. 1731: Kosár Csere nevü kőzős erdejeketis kik pusz-
tították és hordoták el? [M.bece AF; EHA]. 1757: A Fa-
lu kőzött egj darab közős Pusztás Beretzki rész erdő 
[Nagyernye MT; EHA]. 1793/1864: Osztatlan közös er-
dők Bokros neveletlen [Csicsógyörgyfva SzD; TSb 
l] * ~ porgolátkapu. 1782: ment a határ . . . a Pojánák 
felett . az hol az előtt a Galgaiaknak3 és örmezeiek-
nek közös sövények és Porgolát kapujok volt [LLt Csá-
ky-per 575. L. 5. — a bAlmásgalgó és Szamosőrmező 
(Sz) lakosai] * ~ sövény ~ porgolátkapu * ~ széna-
fű. 1592: Azért Euocaltwk az Jnctusokat hogy ez je-
len való 1592 eztendeobe(n) Z Birtalan Apostol napa ta-
wat mentenek az Z. kiralj hatarba(n) Aklos neuw hely-
ben való keozeos zena fwueonkre szenankra es ell hoz-
tak . . . Az zena fwnek falw fwue Newe melyben anni re-

zeonk vagio(n) mint az faluba(n) egy Embernek [UszT-
— aAug. 24]. 

2 . k é t v. t ö b b birtokos/örökös közös t u l a j d o n á b a n 
levő; care se añă ín posesiunea a doi sau mai mulţi pro* 
prietari/moştenitori; ím gemeinsamen Besitz zweier od-
mehrerer Besitzer/Erben befindlich. 1589: Engem Ma-
gyari Thamas hit vala eczer oda az maga hazahoz hoza-
nak beoreokeoth ele mely keozeos volt Imreh m e s t e r r e l 

Az beorth megh beochiylleok egiket eggiketh 21 p e n z r e 

[Szu; UszT]. 1599: vala abban az chiürünkben kőzós 
buzank, melj buzankot az peres chiepletni Akara mell-
ben vgja(n) kys chiepletet, melj buzat en tőlem meg is til-
ttot vala [i.h. 14/32]. 1676: Vagyon az Falu vegin egy 
Tho hely Thorma István urammal kózős [Backamada-
ras MT; EHA]. 1681: A Tŏuissia portio ket karba(n) áll 
Az edgyik része mely Szegeny Atyámról maradót régj Ŏ-
rŏkős . . A másik része a Tŏuissi portionak s e n k i u e l se 
kŏzŏs [BálLt 1. — aAF], 1738: ada . Verés I s t v á n n a k 

Ali Csík Szekben Szent Imré kőzőt égy darab belső 
ioszagot az mély ioszág kőzős az töb Veres A t y a f i a k k a l 
az mély vatogoslag birattatik [Hr 10/8]. 1742: Mind ezen 
elö számlált kaszálok . . Maxai Ferencz és Joseff Suc-
cessori koszt, oszlo, és kőzős, edgyenlőleg [Kincsi K& 
SLt 8. K. 15]. 1761: Ezen Erdők kőzesek az egész 
Branyitskán Biro Jósika Familiával [Valye lunga Hí 
JHb LXX/3.210]. 1830: minek utanna sok rendbéli ked-
vetlen kőrnyül állások miatt kőztünk Válás kezdődőt! 
— minthogy eddig . Vagyonaink közősök voltanak 
— ez u tán pedig külön kelletvén laknunk Vagyonainkit 
is meg kelletvén kűlőmbőztetni , hogy kiki a magáét tett-
szése szerént használhassa [Ne; DobLev. V/ l 161.1a]. 

Hn. 1781: A Kőzes alma fákon felljül (sz) [Mákó Kî 
EHA]. 

Szk: ~ birodalom. 1670: azon leszek, K e g y e l m e d e t s 

szerelmesit az Barcsai jószágban megörökítsem, mely; 
ben egyéb akadály nem is lehetne, hanem az Szentpáli)c 

asszonyommal való közös birodalom, de abban is fli°' 
dot mutatna Isten [TML V, 378 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz] * ~ erdő. 1686: az Reday família Ket utt keo-
zeot leueó keozeos erdejek [Usz; Törzs]. 1815: GrojJ 
Kendeffi Adámal a kŏzŏs Erdőt együtt pasztoroltatya* 
[Virágosberek SzD; Ks 77. 19. 399] * ~ ház. 1596: A* 
zot pedigh chelekede eo ugia(n) nagj Galambfalua(n> 
Vduarhelyzekben kózos hazúnknal mikor t e ó r ú e n b e 

hittu<k> volna felesege kepebe [UszT 11/36] * ~ haZ\ 
hely. 1693: Az Regi osztozaskor Breda Jgnat kalotsa1 

Jobbágj haz helly nelkŭl jutván Ebeni Judith Aszszony 
nak . Vŏltsŏn adának a' kŏzbŏl . mostan kijárt k°j 
zŏs ház hellyet tul a' patakon [Völcs SzD; SLt AH. 111 

* ~ jobbágy. 1690: En . Szelecskena lakó Vas** 
Laszlo adom mindenek(ne)k tudtara . hogy m 
ven egy kőzős Hoszu Jstvan nevü Jobbagy melly1,. 

az szegeny Aszonyom Anyamat az szeginy Sarka^ 
Ferencz U r a m tisztessegesen meg elegitette [Borb. 1-
a SzD] . 1765: az Urak ö Ngok közős Jobbágyok [Geren° 
T A ; KS]. 1781: Nag j praejudiciuma lehetne t o v á b b á a 
edgyik atyafinak ebbőlis ha az másik a ' közős 
gyok(na)k gyermeki közzül többet venne bé Udvara 
Tselédnek mintsem a ' másik atyafi [Told, 27] * ~ J 
közös javak . 1829: a* Convictiva summának ki e lég i t t^ 
is a ' kőzős Jokbol esett [Ne; DobLev. V / l 155.10a] * . 
jószág. 1740/1778: Kacsó Mihálly U r a m hűtős társa 
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Fejérvári Ersebet Aszszony, emaritatiojára valo expen-
saját, praetendalhattya a Szent Ersebethi közös Jószág-
ból [Pókafva AF; JHb XXV. 57]. 1764: Károllyi István 
költözet le és bé . Kemény Gergelly, Miklós és Sig-
mond Urak eö Ngok Gerendi közös Joszágokban lévő 
Kastéllyokban [Nagysajó BN; KS. Mich. Détsei (20) és 
G. Csizmadia (19) jb vall.] * ~ jövedelem. 1829: az tu-
lajdon jövedelmemmel is a' közös jövedelmet Szaporí-
tottam [Ne; DobLev. V/1155.8a] * ~ malom. 1662: 
közös molnokbol . igirenek nro 20 veka buzat [Szent-
márton Cs; Berz. 1. 20/3]. 1796: jobb volna ö Nságának 
a maga Malma Gátyát alább szalittani, hogy a közös 
malmunkat el ne iszapalná [Ádámos KK; JHb XIX/56] | 
Várhegyi közös Malmunk arendatora minden Sza-
kadást, ostor és Csapogátokat, Silipeket . jo móddal 
és erössen megcsinál [Várhegy MT; TGsz] * ~ pitvar. 
1725: Ezen közös Pitvarban vagyon egy kŏ Szivárvány 
melly a' két felöli lévő házakat öszve foglalja [Maros-
sztkirály AF; MNy XXXIX, 384] * ~ szőlő. 1745: 
1744beli Betzi Majorság kŏzŏs szŏlŏn termett virág ür-
mös bor urn(arum) 12 [uo.; Told. 1 8 ] * — telek. 1855: 
jóllehet az óvári Ipom féle kőzős telekbe mint férjnek két 
harmadam lenne, 's mégis onnan még 838-ban el üldöz-
tettem Károly fiam(m)al együt az hütetlen nőm, 's pár-
tossi által [Kv; Végr.] * ~ udvar. 1766: (A) kőzős vd-
vart soha meg nem vásárolhatta a' Praedecessorom-
ţol, nem lévén arra Jussa | (A két gazda) Gabonáját, Fá-
ját, Borát, mind a' közös Vdvaron takarította bé [Tor-
da; TJkT V 309,327]. 

Sz: ~ lónak romlottjtúros a háta. 1731: Jol mongyák 
közös lónak túros a háta, valamely dologban sokan vad-
nak ritkán menyen jól véghez [Gyulatelke K; Pf]. 1849: 
Jtţenn Hoszszuaszon bé telyesedik azonn köz mondás 
közös Lónak romlott a' háta [Hosszúaszó KK; Born. F. 
la Bartha György Török Emanuelhez]. 

3. (részleges) földközösségben élt/használt; folosit ín 
devălmăşie (parţială); in (partieller) Feldgemeinschaft 
gebraucht/genutzt. 1603 k.: en mi(n)d keozesnek túttam 
hatarokat [UszT 16/65 Benedictus Istuanfi de Vduar-
hely (75) vall.]. XIX. sz. eleje: (A) kaszállo hellyek kö-
zösek kaszálláskor kőz erővel rallak le kaszál-
j á k az termést [Vád SzD; Told. 19.70/10]. 

Szk: ~ oszló föld (részleges) földközösségben élt/ 
használt föld. 1744: Tálas Filimon bele kapott s 
akadott s szántani kezdette egészszen, s erőszakoson bir-
t a a Falu oszlo közös földit [Szentmargita SzD; KGy] * 

osztatlan hely. 1760: Vadnaké ezen Falu Határáb(an) 
közős osztatlan Hellyek ha vágynák, mik mennyik, 
mméműek azokat promiscue egyaránt usuallyaké a 
Lakosok . vagy Esztendőnként osztyák [Kővár(Szt)-
v , f ; KS vk] * ~ szénafű. 1733: Kaszalo Rett pedig 
mmden Haz utan negy negy nyil vagyon, az Szomszéd-
ságit pedig nem monthattyuic meg, mivel kŏzŏs Szé-
na füünk lévén minden esztendöb(en) fel oszlik és az me-
Jy^egyczer jő madczor nem az jő [Kincses KK; SLt 8. 

4. ~ ház községháza; primărie; Gemeindehaus. 
1817: a folyó 1817-dik esztendőben, május 5-ikén meg-
jelenvén a nemes communitás közös házánál közön-
s®?e

(S egyetértésből megedgyesültek azon, hogy az előre 
eilicitált havasok közül Bélbor havassára szükségek lé-

azt licitációra nem bocsátják [Szárhegy Cs; RSzF 

5. ~ kassza közpénztár; casierie publică; öffentli-
che/Gemeinkasse. 1840: gyalog katona Gyenge István 

. . jelenté magát, hogy egy hámos kancáját gonoszul le-
vágták, úgyannyira, hogy azon vágás által megdöglött. 
Mire nézet a közönség megtekéntvén, azon káráéért fi-
zettünk 5, azaz öt váltó magyar forintokat a közös cas-
sából [Jenőfva Cs; RSzF 105-6]. 1872: Ha per költség 
háromlik reánk azt az ekkla cassájábol fizetik. Ezért vo-
tizálásra került a dolog; 12, három ellenében eldöntötte, 
hogy . . az ekkla közös cassájábol fizettessék a per 
költség [Burjánosóbuda K; RAk 119]. 

6. együttesen végzett/folytatott; facut ín comun; ge-
meinsam gemacht/angestellt/vorgenommen. 1823-
1830: Indultam el a kollégiumból október 17-én, szüre-
teztünk, dézsmáltunk bort, törökbúzát Ladamoson, 
Buzdon, Girbon és Vingárdon, e volt a közös szüret 
[FogE 109]. 1854: Czeh gyüllés tartatott a ' melyben 
fel hozodott és panaszolodott miszerint Dalhan Josef 

. a* Czéhtul sorára kapott legényt egy Kádár mester-
nek adta volna által, véle közös dolgoztatás véget [Kv; 
ACProt.]. 

Szk: ~ kauza/per. 1753: Néhai Hites Ferje ä közős 
Causab(an) adott maga részirül 7. Marjasokat [Kraszna 
Sz; Borb. II]. 1836: Idősbb Dobolyi Sándor . A 
Patzolai kőzős Perek Fojtatására Esztendőnként igért 
30 VForintakat [Szentbenedek AF; DobLev. V/1214]. 

7. két v. több személyt közösen érintő, több személy-
re vonatkozó; care se referă la două sau mai multe per-
soane; zwei od. mehrere Personen gemeinsam betref-
fend. 1639: Az Keczelej Gergelj Deakkal ualo keozeos 
kereskedeo állapatbol maradót be uarando allapatbalj 
Adossagokbol f. 815 d. 26 [Kv; RDL I. 116]. 1799 
mái Napon hozzám utasított Levelit Kedves Fiam 
Uramnak kedvesen vettem. Melyből látom minémü ba-
joskodásokkal küszkedjék de bizony velem is közös, 
mert a F. Királlyi Gubernium parancsolattyábol csak a 
mult héten tentáltatott a Tekintetes Tisztség ellenem 
Executiot 64. Rforintokig | A Pénz szűke is majd ollyan 
kŏzes nállam is mind Fiam Uramnál [Ne; DobLev. 
IV/810 Szántó Sándor lev.]. 

8. együttesen/közösen ejtett/elkövetett; care a fost fa-
cut/comis ín comun; gemeinsam verübt. 1825: eleven 
emlékezetekben lehet az, hogy az közös hibákért 
valami Hét Ezer Német Forintokat, hogy kelleték fi-
zetni [Ne; i.h. V/1088.lb]. 

9. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ birtokosok együttes birtokosok; coproprietari; ge-
meinsame Besitzer. 1878: a 16ik sz. tjkben Fogarasi Jo-
sef és neje Vitályos Juliánná egyenlő arányú kőzős birto-
kosok nevein állo birtok testek 2. és 3 felé fel osztatván a 
le jegyzendő részletek pontosan 's határozottan ki jelöl-
ve nem lettek | (A) 960-967 hr sz: a: foglalt birtoktest 
idős Pataki József és Fogarasi Josef osztatlan közös bir-
tokosok nevén van fel véve [Torda; Tolvaly lev. hiv.] * 
~ egyetértéssel együttesen, közösen; împreună, de co-
mun acord; gemeinsam. 1875: Kőzős egyettértéssel meg 
alapított vételár 9 f árra kilencz forintokért osza értek-
ben, melynek kézhez vételét eladó Tamás Álois, egy út-
tal nyugtázza [Madéfva Cs; Mt. — aOlv.: osztrák] * ~ 
erővel együttes erővel; cu forţă comună; mit gemeinsa-
mer Kraft. 1792: (A másik dürückölő) közös erővel és 
költséggel, kőzçs haszonra épüllyön [Kük.; JHb 
XIX/34] * ~ költséggel ~ erővel. 
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10. kb. közös haszonvételi!; de folosinjá comună; 
von gemeinsamer Nutznießung. 1647: Itt az korczoma 
Urunk reszere vagion, miúelhogy az Gergely fay kor-
czomarlas keozeos volna [Vingrád AF; BK 48. F. 16]. 

11. ~ vmihez köze van vmihez; a avea de a face cu ce-
va; mit etw. zu tun habén. 1657: árulta s vádolta az atyá-
mat az említett Imrefi János az dologhoz3 közösnek len-
ni, annyéra, hogy házára akart az fejedelem imeznek ta-
nácsából küldeni, s törvénytelenül és ártatlan megöletni 
[Kemön. 28. — aNyilván a Báthori Gábor fej. elleni pár-
tolkodáshoz]. 

12. kb. egymással azonos/megegyező; la fel, acelaşi; 
gleich, übereinstimmend. 1809: Játom, hogy a' Replicá-
jában citált Documentumai mind égyig kŏzŏsŏk Alföldi 
Antallal, és Fizi Mihályal, valamint a' Replicais hasan-
lolag kŏzŏs 's annál fogva nem distingválhatom a' Or-
bán János Feleletit, amazoknak Feleletjektōl [Kv; Pk 3]. 

13. ~ szülő părinţi comuni; gemeinsame Eltern. 
1781: arra ajánlák magokat, hogy . a régibb kőzős 
Szüléktől fel vőtt Zálog summát három egyenlő ré-
szekre fel osztván, annak réájak esendő harmad részit 
mindenik agon való Atyafiak meg adni készek csak 
oszoljanak fel a' joszágok [Asz; Borb. I]. 

II. ſn 1. együttesen/közösen birtokolt vagyon; copro-
prietate; gemeinsames Érbe. 1738: jovallásom s hagyá-
som az hogy ha lehet közöst ne bírjanak, hogy annàlis 
inkab az atyafisàgtalanság szeretetlenség közikben ne 
gyükerezzèk [Ks 14. XLIIIa Kornis Imre végr. fog.]. 
1769: az udvarb(an) mint egy harmad Napig tartott osz-
toztatások s Nyilaknak kivonásáig . . a Tit Két 
atyafiaknak magoknak Cselédeikkel együtt mind a kö-
zősből lőtt intertentiojok [Felőr SzD; BetLt 7 Nic. Barta 
(54) jb vall.]. 1803: Mind ezen erdők ma el vágynák 
pusztulva mert a' különöst a' volt örmény arendátor, a 
kőzőst pedig a részesek el élték [Berekeresztúr MT; 
BetLt 5 Mart. Sinka (50) ns vall.]. 1807: amíg a francia 
háborúban ki volt rukulva Gáspár Kristóf, azon üdők 
alatt a testvérbátyja, Gáspár Gábor . közösből zálo-
gosított volt egy fűrész-részt [Szárhegy Cs; RSzF 241]. 

2. közösen élt/használt határrész; parte de hotar ín 
folosinţă comună;. gemeinsam genutzter Flurteil. Hn. 
1767: a közes nevű helyben (k) [Nyárádtő MT; EHA]. 
1774: a Bádoki határban lévő azon Erdőtt melly vulgo 
kőzősnők (!) hivatik [Bádok K; BHn 26]. 1814: A 
Közös nevü Erdő [Pusztakamarás K; EHA]. 1838: 
Közös nevezetű hellyen vagyis a Szélen [Bádok K; BHn 
30]. 

3. részes/társ vmely dologban; copărtaş; der/die Mit-
beteiligte. 1657: Úgy segéljen Isten engemet, hogy ez do-
logban se hírem, se tanácsom, sem semmi interessentiám 
nincsen, és ha van egy igaz híve Rákóczi Györgynek, én 
vagyok második . remélem, hogy az kik titeket olyan 
dologgal biztattak, tudván, hogy magoktól elégtelenek 
véle olyan nagy hitetlenségnek végbenvitelére, ki fog es-
mérszeni tökéletlenségek; kellett azért olyakat közösök-
nek nevezni, kik ha latorkodni akarnának, nyomhatná-
nak is valamit [Kemön. 212]. 

4. kalmártárs; tovarăş de negustorie, asociat (de a ſa-
ceri); Handelsgeíahrte. 1638: Csiszár Istua(n) eggjüt ke-
rcskettek Mészáros Mateual s egi szálláson voltak Ka-
rolyba(n) keözösse volt égik az masiknak [Mv; MvLt 
291.126a]. 1655: Rázmány Jstván egy olykor kért tõllem 
pénzt . . . mert Nagy Banyaj közőssé volna itt, annak 

pénzt kelenne adni [Kv; CartTr II Mich. Csepreghi öt-
vös vall.]. 

közösen 1. együttesen (másokkal együtt); împreunã, 
ín comun; gemeinsam. 1767: néhai Alsó István ur őzj 
vedgye szomszédságiban birattatik még egy darab erdő 
a Bodoni attyafiaktol közősön [Vajdasztiván MT; JHb 
IX/48]. 1778/1813: Ezen meg irt Erdők az itt való egész 
Compossessor Uraktol osztatlanul közösön . . . birat-
tatnak [Balázsháza Sz; JHb LXX/6.25]. 1801: (A) kő-
zőssen biratatott Határ . . . hová hamarébb leendő fel-
osztását szükségesnekis látom [Lunka H; Ks 80. XL. 
26]. 1820: Marha legelőínk(et) . . . használjuk őkőr tilal-
masnak közösön földes uraínkal [Náznánfva MT; Berz. 
21]. 1832: Vagyon egy Marha Legeltető hely . . . e köző-
sön legeitettetik [Márkosfva Hsz; BetLt 1]. 1839: A 
Nagy Réz erdő, melly több Helységekkel közösen hasz-
nálódik [Ipp Sz; EHA]. 

2. ~ marad közös birtoklásban marad; a rămîne ín 
posesiune comună; im Gemeinbesitz bleiben. 1742: (A 
határból) egy darab nem oszlodot fel hanem közösön 
maradót [Mezőbánd MT; LLt Fasc. 126]. 

közösít egyenlővé/egyformává tesz; a egaliza; gleich-
machen, abgleichen. 1692: az nagy hatalmú . . . kégye; 
lemnek Isteni . . az szomorú és gyászos hálál sebheto 
mérgeivel közösítette volna, hogy annál is inkáb az 
eo Felségé nagy dicsőséggel téllyes akáráttya tessék éle-
tünkbe^) s halálunkkor is [DLev. 5]. 

közösködés 1. közös kalmárkodás/kereskedés; ne-
gustorie ín comun; gemeinsamer Handel. 1570: eo Nem 
Thwgya Michoda keozeskedesek volt egymással [Kv; 
TJk III/2]. 1573: Veg Gergel azt vallia hogi az zent Mar-
tony zokadalomba Eo vytte volt vincet es galt valamy 
karasiaual, ott latta hogy Mind egy arant forgottak Ba-
rom vetelbe, Mykeppen való kezěskedesek volt eo Nem 
Twgia, hallotta hogi Néha zowal meg haborottak volt 
egimassal az keolceg feleol, Azt Monta gal vincenek* 
myt gondols wele hyzem Nekemis Annye Benne Mint 
Neked | Balogdy Farkas hity vtan vallia, hogy az nehay 
peter deaknetwl hallotta . hogy az Eo vranak Iffy^ 
farkasnak volt keozeskedesse peter deakal arany eS 

ezwst dolgabol [Kv; TJk III/3. 122, 133]. 
2. ~be foglalja magát vkivel együtt dolgozik/folytat 

mesterséget vkivel; a se asocia cu cineva; mit jm gemein-
sam arbeiten/einen Beruf/ein Handwerk gemeinsam 
treiben. 1580: Baka Georgy . Az my nemo keozoske-
desseben foglalta magat Thar Istwannal, Azt Zent Mi-
hály napigh wegezze el, Annak vtanna tarchya ahoz ma-
gát a mint magat Ayanlotta az teob henteler mesterek 
Rendtartassa zerent [Kv; TanJk V/3.220b]. 

3. paráználkodás, szeretkezés; relaţii de dragoste, 
Buhlerei, Liebelei. 1646: Miuel az foglyok nem tagad-
gyak hogy az Anak szállásán hazaba(n) eczakanak ide-
jén eggyüt nem leottek volna tartoznak magokat egy 
(!) eoneon magok hwteokkel expurgalni hogy egymástól 
eok tiszták es nem volt gonossul egymassal keozeosko-
desek [Kv; TJk VI11/4.141]. 1654: Szeszarmanyban la-
kó Jakab Peterne Molnár Kata kivan absolutiot Uratul 
Jakab Petertŭl ez okon: 1 Mert impotens volna az ha-
zassagra, ugy hogy az ŭdŏtŭl fogva miolta õszve kőitek 
egymassal kŏzŏskŏdesek nem volt [SzJk 73. — SzDJ-
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1672: comp(ro)balni kész leszek . . . velem valo czoko-
lodásatis az Anak comp(ro)balok, vele(m) valo kő-
zeoskődesereől [Kv; TJk XI/1.255]. 1746: ezen . . . 
leány(na)k let volna kŏzŏskedése . szolgájával és tŏlle 
volna terhes az irt léány [Páros H; KvAkKt 419]. 1797: a 
Néhai Grofot a' kérdezett Aszszonyság el hagyta 
• • • azzal a kivel azon tilalmas társalkodást gyakorlotta 
edgyütt valo fekveseket, őszve kerüléseket, edgyütt hálá-
sokot és közösködéseket látta é? [Kolozs; Told. 42/24 vk]. 

közösködhetik közösülhet; a putea avea relaţie sexua-
lă cu cineva; mit jm geschlechtlich verkehren können. 
1657: Ketelybena lakó Magyar Simon ily dolgot je-
lent az szent Ecclesianak; felesege ellen Az en felese-
gem oly büdös, dohos . . . hogy en semmikeppen vele 
nem lakhatom, vele annak törvényé szerint nem kŏzŏs-
kŏdhetem Azért valast kivánok [SzJk 83. — aSzD]. 

„ közösködik 1. közösen birtokol vmit; a poseda ceva 
uupreună/în comun cu cineva; etw. gemeinsam besitzen. 
1796: Kosa Benedek és Dániel Uraimékot Kis Páll Lász-
ló és Balint Uraimék kérték hogy hivjanak embereket 
kik előtt egyezzenek azon Czerjek Sássá nevü Hely aránt 
hogy ne közösködjenek többe [Uzon Hsz; Kp IV. 288 
Lad. Tana (66) gy. kat. vall.]. 1820: ã mi az enyim hadd 
légyen enyim, ne közösködjem senkivel [Kv; Pk 6]. 
ä 2. közösen kalmárkodik/kereskedik; a face negoţ 
jnipreună cu cineva; gemeinsam handeln/Handel trei-
hen. 1573: Thamas deák Azont vallia hogy Eotetis 
hytta volt zabo gal arra hogy leien lenne mykor az Eot-
che ladayat Meg Nyttatia voltak valamy lewelekis 
az ladaban, Egyet mégis olwassot benne, ky arról volt 
hatwa Mykeppen vince Roka Leorincel keozeskedet 
v°lt Az Baromra fely veot Marha feleol és egyeb egimas-
sal valo keozeskedesreol hogy ely valhatatlanwl legenek 
[Kv; TJk III/3.123]. 

paráználkodik, szeretkezik; a face dragoste cu ci-
n e va; Unzucht/Liebelei treiben. 1570: Zekel Thamas 
Gallia hogy More Janostwl hallotta . . hogy zabadon 
keozeskedet Rengeo Annaual [Kv; TJk III/2.102a]. 
*585: Somogy Istwan Deák Coloswary3 . . Az Battiat 
zolgalta Keormendy Ianos deák es ot Á zolgalowal keo-
zeoskeodeót volt [Kv; TJk IV/1.465. — aVallja]. 1614: 
leoròk Ferencz az battja felesegeuel keozòskedet [Ge-
ßes MT; BethU 64]. 1638: Az Ura pediglen ante Copula-
tionem maga megh vallya, hogy kőzőskődőt velle [Dés; 

1746: Ezen irt szolgálo léány . . s.v. kikkel kŏzŏs-
kõdõt s paráznákodot hol, micsoda helyeken és micsoda 
[dötájb(an) | s.v. kŏzöskŏdet vélle és teherbe ejtette ŏtet 
Iharos H; KvAkKt 419 vk]. 1761: mivel én jámbor tiszta 
eletü Aszszonynak lenni tudam azon Aszszonyt, Sem 
^erentz Lörintzel, Sem mással hogy közösködött volna 
azon Aszszony nem tudam [Szászsztiván KK; BK. And-
rá s Senior Séra (43) jb vall.]. 

közös-közepette kellős közepe; mijlocul unui lucru; 
Mittelpunkt, Mitte. 1826 k.: (A kelementelkiek a Csu-
akágy nevü pataknak) a harmadik határból ide a Gya-
ţakuti Határunkba, s még pedig a Nagyságod Buza Láb-
Janak közös közepettére Uj ágyat akarnak arkoltatni, 
hogj . . . a meg nyitandó Kük üllőbe ömöl tessék [Gyala-
kuta MT; GyL], 

közösleg 1. közösen; împreună, ín comun; gemeinsam 
(genutzt/besitzend). 1589: Thudom az peres feoldet 
hogy az darabantok Zaz Benedekkel valtoslag, keozeos-
leg eltek [UszT]. 1680: Vagyon ez Falunak egy darab bik 
és Fenyves erdeje, mellyet az Alsó Ucsaiakkal közösleg 
birnak [Korb F; ALt Urb. 74]. 1775: az Sertéseketis Sza-
badoson ezen hellységben hizlalta, s legeltette az Bodo-
kiakkal közösleg [Bodok Hsz; Mk II. 2/71]. 1816: Cont-
ractus mellett közösleg bíró helj volt a két viz közeis 
[Várfva TA; Borb. II Rákosi Borbélly János, a szék assz. 
kezével]. 

2. közös akarattal; de comun acord; gemeinsam. 
1795: még két rendbenis praemittáltatott Kegyelmed el-
len az el tiltás éppen azon hellyröl még pedig egy rend-
ben az egész Ádámosi Titt. Possessoratussal közösleg, és 
egy értelemből [Ádámos KK, JHb XX/18]. 

3. elegyítve, vegyítve; amestecat; gemischt. 1674: 
Mivel penigh Isten eo felsége az B: Céhet számoson ál-
dotta megh borral, elegedendeo hordok nem lévén hoz-
zája, kire nézve elegy belegy hordokbanis kelletet keo-
zeosleog teoltenünk [Kv; SzCLev.]. 

4. együtt, együvé rakva; împreună, pus la un loc/ 
laolaltă; zusammengelegt. 1657: Egyébkor is az leveles 
táskában darab sajtok, hagymák, zsemlye, néhányszor 
szalonnadarab és egyiránt volt közösleg [Kemön. 116]. 

5. velük együtt, közöttük; împreună cu ei; mit ihnen 
zusammen. 1657: Valóban siettem, az mint az seregeket 
vinnem lehetett, azonközben tanálgattam hol sebest, hol 
halva hozott magyarokat, közösleg német rabokat is 
[i.h. 202]. 

6. közbe-közbe; pe alocuri; mitunter, zwischen-
durch. 1728: jóllehet a* Szőlő jo mivelésben van de a ka-
rója közösleg seleytes apros [Pk 7]. 

közösödik közösül; a se uni/împreuna; geschlechtlich 
verkehren. 1570: Angalyt Danchyak Leorinchne 
vallya Az ew zalloya Mosd hogy az zomzed 
asszonnak Nem adnék egy pénzt Jamborzagan . . 
Mond az zallo, Az Estallo hean valek onnath Latta(m) 
Rea Neztem hogy Kardos Myklos az zomsedazzont Az 
kert falhoz Thamaztotta vala es otth keozesedek vele 
[Kv; TJk III/2. 37]. 

közösség 1. kapcsolat; legătură, relaţie; Verbindung. 
1638: volt lova Cziszar Istuannak penztis látta(m) Nala, 
de keözŏssegeket en nem tudom mi volt, czak hogi ezt 
hallotta(m) hogi mondottak hogj Marhaja ez az lo ugj 
mond: hallottam eztis hogy keŏz keresetek vagio(n), de 
nem tudom, ha czak az Negy lo volté az keŏzŏs, vagj 
egjeb marhaiais keözzős voltt [Mv; MvLt 291. 127b], 

2. kb. nemi kapcsolat; relaţie sexuală; geschlechtli-
ches Verhältnis. 1642: Én sohasem láttam semmi közös-
séget Szöcs Miklósnénak sem kapusival, sem mással 
[Mv; MvLt 291. 349b-51 átírásban!]. 

? közösségesen 1676: Az uraknak közességesen 
írattunk, hogy 23. praesentisre ide jüjenek [TML VII, 
204 Naláczi István és Székely László Teleki Mihályhoz]. 

közösséggel összesen; ín totál; zusammen. 1587: Az 
Eleo Veolgybe az en vonasomal egywt kitt az zegvnyek 
zamara kazaltattam tezen kozzessegel tyzen hatot fel vi-
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tornát vitomayatol attam az kazasoknak d 34 [Kv; 
Szám. 3/XXXIV. 9]. 

közösül 1. közösködik; a se asocia; gemeinsame/ 
gemeinschaftliche Sache mit jm machen. 1607: Tudom 
hogj Becz Imreh uramtol mi falusteol (!) megh akariuk 
uala ualtani az feketes eluet, s monda eo kegme hogi ha 
Zaz huzon eot forintot adunk uagi bar czak az zazat ad-
giuk megh, had legien nekis az huzon eot forintra resze 
uelu(n)k eggjut, ki ereszti kezebeol, de mi nem akarank 
keozeosulni Becz Imreh urammal [BLt 3 Gergelj Peter 
pp de Zent Imreh3 (65) vall. — aCs]. 

2. közös tulajdonba jut/kerül; a ajunge ín posesiune 
comună; in gemeinsamen Besitz geraten/gelangen. 
1748: ez ollyan kaszáló hely hogj Princípiumát nem tud-
gják, mi képpen közösült Titt Biro Moyses Vr(am) Pos-
teritassival, mind azon által kŏzŏs oly formálog, hogy 
minden esztendőben kaszállyák forgolog, edgjiíc 
edgjik részre terem Cur 6 [Bala MT; Told. 79]. 

3. cimborál/közrejátszik vmiben vkivel; a participa 
la ceva împreună cu cineva; bei etw. mit jm mitmachen. 
1748: Hát most Circiter két Esztendeje midőn Somlyai 
Harminczados Tkts Kászoni Sámuel Vr(am) négy lovai 

el vesztenek: közösült é azok(na)k el lopásáb(an) 
Marosán Vonul vagy hogy tulajdon ŏ maga lopta 

el? [Kr; BfR III. 60/9 vk]. 
4. szeretkezik, paráználkodik; a face dragoste cu ci-

neva; Liebelei/Hurerei treiben, geschlechtlich verkeh-
ren. 1570: Makay Benedek vallya Lattha hogy 
Zeoch Demeter az chwr ñaban az leant az zalmara leh 
Deoytette es Rea fekwt velelAeozeswlt [Kv; TJk III/2. 
80]. 1585: Hozzw Iacab. Balassy Lazlo, es Nyreo Simon 
valliak Ez Palastos Jstwannak eozweggye marada 
az Annia, es eozwegkoraba(n) eg Nag Mate Neweo em-
berrel keozeoswlt vala mégis terhesedet vala | Zekely Ja-
nos . . vallia, Mikor Neótelen volta(m), hat keózeswl-
te(m) akor ez Azonnial de vagion annak hat vagj het ez-
tendeye [Kv; TJk IV/1. 422, 523]. 1629: Bandi Anna az 
fogolj allegal arra hogy megh bizonyithattya hogy 
Chyomafai Janos eo velle keozeosult és eo teolle leot 
gyermeke | Chyomafay Janos aztis mondotta hogy 
nem volna Colosuarat oly keo haz mellyert velle keozeo-
sülne [Kv; TJk VII/3. 144, 146]. 1631: Beoruey Istua(n)-
ne nem Jámbor Aszony neőtelen koromba(n) ma-
gamis keőzeősòltem velle [Mv; MvLt 290. 46a]. 1721: 
miért kellett teneked éczakának idein, a Nagy Simon 
Hazahoz menned, mert (!) egy ataljaban velle közösültél 
. . ne is Szoly mert tŏlíe, tisztán csak nem maradtál 
[Kál MT; Berz. 12. 90]. 1724: Egy Léány lakott itt, és be-
szélte az . . h(ogy) alig maradhatott meg Pekri Uram-
tul, ŏtet kényszergette, izgatta, hogj véle kŏzŏsüllyŏn 
[M.királyfva KK; BK. Farkas Mihályné (30) jb vall.]. 
1814: Rusz Petre költötte azon illetlen szokat, hogy 
tudniillik feleségével közösölt volna [Letka SzD; 
TSb 4]. 

közösülés 1. közös birtoklás; posesiune ín comun; ge-
meinsamer Besitz. 1750/1753: mind azon által hogy itt is 
közösülése a* Méltoságos Possessoratusnak ne légyen a 
szabadsággal3, tehát a Barta Tserében lévő Részek he-
lyett marada a1 Szabad Embereknek a' Berek kőzi és a' 
nagy Teknős egészen [Koronka MT; Told. 78. — aA 
szabadossággal (szabadosokkal)]. 

2. (köz)forgalom; circulaţie (publică); Verkehr. 
1847: félő hogy legközelebbi árviz alkalmával a* hídon 
való közösülés tökéletesen fenn fog akadni [Dés; DLt 
124]. 

3. érintkezés; contact; Berührung. 1838: van marha-
dög Biharban, 's ettől tartunk, ha ideis át-hatna. A ha-
társzélyen Cordon van húzva ugyan, de a* közösüléssel 
mégis átharapodzhat [Kv; Pk 7]. 

4. nemi érintkezés; relaţie scxuală; Geschlechtsver-
kehr. 1638: ante Copulationem mindenik Uraval vala 
közösülésé [Dés; Jk]. 1653: Szeszarman3 lakó Jacab Mi-
hály . . az Ázzon proposítioiara azt feleli hogi eő nem 
tagadgia mert ő arra az hazassagbeli kózósulesre nem al-
kalmas [SzJk 26. — 3 S Z D ] . 1689: jól vettem eszemben 
hogy az Mihály Deák Ur(am) Felesége és Raul Zgie 

szeretik egymást mert szememmel láttam nem egyszer, 
sem kétszer, hanem egy néhányszor, hol az házban hol 
penig másutt, meg ölelték, és Csókolgatták egy mást, 
vettem is eszemben, egymással való közösüléseket [Her-
szény F; BK. Herszényi Minye Muntyanul felesége Ma-
ria (45) zs vall.]. 1716: oly erötelen es nyomorult vala, 
hogj az Aszszony emberrel való közösülésre akkori álla; 
pattjában tellyességgel alkalmatlannak ismertem lenni 
[Nagyida K; Told. 22]. 1724: Susi Szájábúl hallottam 
magam, h(ogy) ŏtet kenszeritette és erőltette a kŏzŏssŭ-
lésre Pekri Ur(am), de ŏ el szalatt [M.királyfva KK; BK. 
Simon Gyōrgyné (36) jb vall.]. 

Szk: ~be ejti magát. 1679: magat paraznasagb(an) es 
massal való kőzősülésb(en) ejtette volna [Dés; Jk] * tes-
ti 1791: Az Házassági kőtelbe nem levő Személlyel 
egyszeri botránkoztatásokért . . . ha . egybe kelnek is 
hogy Törvénytelen testi közösüléseket Törvényes hazas-
saggal fel váltsák a Lakadalmi Gyülekezet előtt is recon-
cilialtathatnak minek előtte őszve esküdtenek [M.bikal 
K; RAk 10]. 

5. 1837: a* hozott bőröket . ollyan helyre rakatta 
bé petsét alá — hol semmi közösülés azokhoz nem férhet 
[Dés; DLt 597]. 

közösülhet nemi érintkezést folytathat; a putea avea 
relaţie sexuală cu cineva; geschlechtlich verkehren kön-
nen. 1716: nem hihetem hogj ezekben az ŭdŏkben arra 
való lett volna hogj Aszszony emberrel kŏzesülhessen 
[Nagyida K; Told. 22]. 

között, közt 1. két v. több dolog/terület/(folyó)víz ál-
tal határolt területen; între, ín locul dintre .; auf dem 
Gebiet zwischen zwei od. mehreren Sachen/Gebieten/ 
Flußwassern. A. 1568: Albertus Balog, Joannes Luka, 
Stephanus Nyerges fassi sunt monta somogy Ja-
nos, hogy p nem vezen az zçlp kçzçt parlagoth el [Kv; 
TJk III / l . 190]. 1571: Az hwl gepw kywlleb Tetellel az 
zeolek keozet való vtakat megh zoritottak hannyak ely 
[Kv; TanJk V/3. 36b]. 1610: Tudom aztys hogj it az Viz 
keózeòt az Poro(n)dot be kerteltette volt . . Lazar Fe-
rencz egizer [Alfalu Cs; Törzs. Nagi Antalne Ot' 
soljazzonj vall.]. 1667: az Kápolnán küül, az ket vt kö-
zött való szegileteczike ez marada közre [Imecsfva Hşz; 
LLt]. 1680: eza csak maganasson vágjon az olt vízi 
kőzött [A.porumbák F; ÁLt Urb. 51. — a A rét]. 1756: 
Hegjek kőzött lévén az Falunk határa fél terméke-
nyü helynek lehet itilni [Lungsóra H; JHb LXX/2-
104]. 1759: A' Belső Tók kőzött lévő osztatlan kaszáló 
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[Kutyfva AF]. 1825: Egy Kaszalo Suhar vagyon a két ut 
kozőtt [Moha NK; SzentkZs]. 

B. 1579: Az hydakra és vtokra a' zeoleok keozt 
vyseltetne gondot Rea Miért hogy az zwret elö keozeol-
get [Kv; TanJk V/3. 197b]. 1580: senky kertek es Mayo-
rok keozt puskawal ne leoye(n) se ot ne Iaryon puskawal 
[Kv; i.h. 220b]. 1654: az samos keost liueo porondon ua-
lo Urunk eó Naga uamoshaza [Dés]. 1668: az mely Té-
res Motsáros Erdő az aranyas patak, es . az Bálta 
nyágre pataka kőzt vagyon mind(en)kor tilalmas 
Erdőnek tudom [Hagymáslápos Szt; JHbK XIII. 18]. 
1720: Bacza és Mihállyfalva kőzt kaszalo Ritek vadnak 
[Baca SzD]. 1764: a ' Marosnak két ágai közt lévő po-
rondos és berkes hellyhez nem igen régen ragasztatott az 
utrizált gátatska [Vajdasztiván MT; JHb IX/46]. 1800: 
Ezen két Erdők kőzt való árkos Völgy választya el a ' 
Kelentzei Határt a' Kŏŏdi Határtól [Benedekfva Sz; 
BfR 58/21 Stéfutz Györgyi (36) col. vall. Vérvölgyi Bá-
nyai János kezével]. 1802: Kaszálók . . . Szōllŏk alatt a 
Károlyi Delniczék közt 3 Nyilatska [Bürkös NK; RLt]. 
1827: az Almás vize Árka közt van egy darabb rét [Ba-
lásháza Sz; WassLt Conscr. 324]. 

Hn. A. 1592: az howas allia keozeot [Fancsal U]. 
1622: Esztrang riti vegeben egy ketteós To keószeót (sz) 
[Kozárvár SzD]. 1664: Halaz Domb kŏszŏtt (k) [Szovát 
K]. 1665: Az To kózót egy szegelet (berek) [Vaja MT]. 
1667: Felsŏtorja es Bénko szegy kozot valo retben (k) 
[Torja Hsz]. 1676: Az Inai Szigetben az holt Szamos kő-
zőt [Inó Sz]. 1677: az Too közöt az Apró ozlasb(an) 
[Andrásfva MT]. 1680: Halmok közŏt egy szélyben (sz) 
[Oroszfája K]. 1681: Tokőzet valo Rit [Dés]. 1682: A 
Csere kőzött egy darab irtovány [Galac BN]. 1687: Az 
Irotvanyokban az Árok kőzött (k) [Désfva KK]. 1699: 
az Tŏviss kŏzŏtt az Homlokb(an) (sz) [M.zsákod U]. 
1703: Orotvanj Pataka kőzŏt (sz) [Bardoc U]. 1709: egy 
öreg major hely a két viz kőzött [Kv; Pk 6]. 1720: Sz: 
Margitt Kápolnáján felljül a Szénasság kőzött (sz) 
Szentimre Cs]. 1721: Az Patak kózöt valo helyben [Pá-
os NK]. 1728: A Küs rész lábján a ket eger kőzött (k) 
[llyefva Hsz]. 1736/1781: A Halmak kőzzőt (sz) [Cseke-
laka AF]. 1740: két Hegj kőzött (sz) [Szamosfva K]. 
1746: A Két Ér között (k) [Boroskrakkó AF]. 1759: a' 
Holt-Viz kőzött (sz) [Zovány Sz]. 1761: otelvi hatar-
b(an) ä Két árok kőzőt [Verebes Cs]. 1772: Rakottya kö-
zöt* (sz) [Kozmás Cs]. 1781: Az Aszszony Tanoraka kő-

[Szárazpatak Hsz; Hr] | A Két Bűk kőzett [Mákó K; 
Hr] | A Komlos Kertre járó földek kőzett (sz) [Kányád 
U]. 1785: a Két víz kőzött lévő Majorság szántó főid vé-
gnél, két kis kerŭllö kaszállo [Varsolc Sz; Born. XXIX. 
20/378 Kornis Krisztina conscr.]. 1803: a* Viz között a* 
Szabad részben (sz) [Dombó KK]. 1810: az Sántzok kŏ-

(k) [Jedd MT]. — B. 1591: Az viznek az fiatfalúa fe-
l^óll valo felen az Ket viz keoztis tudo(m) zena fywet 
^eörgy Gerebnek [UszT]. 1632: Aár közt az Kertre me-
z b e n (sz) [Szentimre Cs]. 1664: a ' Tó kőzt (sz) [Nagy-
^yves MT]. 1669: az két halom keõzt (sz) [Lándor AF]. 
1681; feoldhid keózt (sz) [llyefva Hsz]. 1687: Az Alsó 
cserepesben az két Országh uttya kőszt (sz) [Dengeleg 
^zD] | Komlòsdon az Árok kőszt (sz) [Néma SzD]. 
1J14: két hágó kőzt [Szászfenes K]. 1744: Hájogos 
'olgjbe az Urak erdeje közt (k) [Vécke U]. 1753: A Kis 
Lrdö alatt a Szakadasok közt (sz) [Cikmántor KK]. 
j?54: az Ergék közt (sz) [Dés]. 1758: A hideg kut gazza 

kőzt (sz) [Egrespatak Sz]. 1768: A gődőr kőzt (sz) [Kö-
pec Hsz] | A rakottya közt az Ország utyara dölőb(en) 
(sz) [Sarmaság Sz]. 1791: Az uj Szőllők közt a Tekenyős 
mái oldalon (szö) [Ádámos KK]. 1799: Szabadok Tano-
rokja kőzt (sz) [Jobbágyfva MT]. 1818: A Halmok közt 
(k). A' Patakok közt (sz). a ' Lukafalvi ut közt [Mezőve-
resegyháza SzD]. 1823: A halom kőzt (sz) [Keszü K] | a ' 
Keskeny nyilak kőzt (k) [Abosfva KK]. 1834: A Magya-
ro kőzt (sz) [Gombás AF]. 

2. két települést/területet elválasztó határvonalon; pe 
linie de hotar între două aşezări/terenuri; an der zwei 
Siedlungen/Gebiete trennenden Scheidelinie. A. 1572: 
mind az Bircz Tetheye az hathar Somkwtth hátán es Pes-
tes keozeotth gyermeksighyteol fogwa Twggia [Dés; 
DLt 184]. 1574: Koppány András orozfay Apaffy fe-
rencz ur(am) Jobbagya ezt walla . hywattak wala 
az tekeyek wrwnk w nagsagha parancholatt'awal tekebe 
hog erked es teke közöt hatart Jamank [Erked K; LLt 
Fasc. 29]. 1576: En hasytòth hatarth a cyk falusy es Job-
bagy falwy erdeó kózót nem twdok [Jobbágyfva MT; 
BálLt 78]. 1577: En azt Byzonnial tudom hogy Mahaly-
fy Tamas rea Jeoth wala az Makfalwy es zolokmay 
hatarra, Az ket falw keozeoth az Embergyepw patakath 
wethe hatarnak [Küsmöd U; DLev. 2. XVIIIB]. 1600: 
Kendi Ferencz Ethed keözeöth Jenlaka es Atthia keö-
zeöth hatarth iartatoth [UszT 15/271 Bakó Isthwan, 
Ethedien(sis) Primipilus (45) vall.]. 1732: A Székely Sig-
mondné Ászszonyom Curiája és ezen Curia kőzött valo 
közkert mellett hosszan nyúlik a Lo Istálló [Erdőszen-
gyel MT; TSb 51]. 1745: Koronkai Vátzmány nevezetű 
hellysége és az Akosfalvi Határ kőzőt fel állítandó Gye-
pű [Koronka MT]. 1807: a Madarasiak . . a két határ 
kőzött lévő métát egeszszen el horgositották [Nyárád-
sztbenedek MT; Told. 37]. 

B. 1572: az Kapws vtrol az Birczen megyen eleo az 
Chatanyak es Pestesyek keozt walo hathar [Dés; DLt 
184]. 1580: az Nagy Kereky patronusok elozor metakat 
akarnak vala Erigalni Nagy Kerek es azon Eormensze-
kess Newo falw kozt [Pókafva AF; JHb XXVI/8]. 1600: 
En hatar hasitast nem ertettem az ket falw keözth [UszT 
15/115 Miklós Istwan, Atthiay, zabad Zekely (67) vall.]. 
1765: az irt két földek koszt lévő borozdát ki vesztŏgette 
és ki rontotta el? [Tarcsafva U; Pf vk]. 1766: az A. eo 
Kegjelme most töbre nem mehet, hanem tsak tsupán 
azt kell Disputálni, leheté a* két Ház közt Métát erigálni 
avagy nem [Torda; TJkT V. 325]. 1769: a* kérdésben ne-
vezett két rétek kőzt vagyon égy köz Barázda [Apahida 
K; JHbK XLII/24]. 1795: Minemű akadályok származ-
tanak légyen a ' Sós Hajók(na)k szabados fel Vonásokra 
nezve a ' Déva és a* Maros Sollymos kőzt le follyó Maros 
Vize Árkában meg láttni nem terheltettnek [Déva; 
Ks 73. 74. VII. 108]. 

3. két v. több dolog által közrefogott térben; ín 
spaţiul dintre .; im Raum zwischen zwei od. mehreren 
Sachen. A. 1596: Hogi az Scolaban a' Cloacanak nagi 
gonoz zagat hogi az kamarak kezibe ne zeledeznek 
preúenialny akartak volna, Az chatorna es a' fal keozet 
valo keozit dezkawal es sendelel be weretettúk [Kv; 
Szám. 7/II. 21]. 1605: Az lezzegeo Inasokat es egyeb em-
bereket az kertek keozeot megh foghassanak es erdeme 
zerenth beontettessenek megh [Kv; TanJk 1/1 525]. 
1634: Teglas Ferencz kerget vala az Nagy hegyben az 
szőlőben egy tehenet . . . megh szorita az gyepű kŏzŏt az 
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tehenet [Mv; MvLt 291. 13a]. 7700: az Istálló és pajta 
között egy szekér Árnyék [Csicsó Cs; BálLt 71]. 1746: 
Ezen Kapu, és Ajtó kőzett vagyan . . . Gabanás 
[Ádámos KK; Ks 23. XXIIb]. 1756: Nyilik más avatag 
fenyő Deszkából allo hevederezett ajtó . . . Cserefa . . . 
ajtó felei kŏzŏt [Branyicska H; JHb LXX/2. 12]. 1761: 
(A palotának vannak) egj formájú cserefábol való ablak 
keresztek kőzött ónban foglalt Üveg tángyérok-
bol való nemetes ablakjai [Szászvessződ NK; JHbK 
LXVIII/1. 203]. 1824: 4 csere rósz sasfák között lévő 
kert ujjittást vár [Erdőszengyel MT; TSb 43]. 

B. 1572: (A) fal az ket haz keozt vagion [Kv; TJk 
III/3. 1]. 1637/1639: az negy ablakok keozt Eött röuid 
darab fogasok [Kv; RDL I. 111]. 1788: A' Rákosi Fe-
rentz Uram Kuttya és a' két Kapu kőzt hátra nyúló kő-
fal kőzött a ' detzka kert alatt viz follyomat nyittatok 
magam költségemre [Kv; Pk 3]. 1824: van 7 Cserefa sas 
közt szalma fedél álatt boronafábol rakott kert [Erdő-
szengyel MT; TSb 43]. 1840: betsültetett A Deszka 
Gabonás fenyő talpakan, és Sasfák kőzt R. for. 40 [Vár-
hegy MT; TLt Közig. ir. 1042 Bentze Illyés lelt.]. 

4. kapu (ja) ~ a kapualjban; la intrarea porpi; im 
Torgang. A. 1568: az zabo Balint kapuja kpzçth eset va-
la el az lean [Kv; TJk III/l . 200]. 1573: Cseres Iacab es 
Payor Istwan valliak hogy Eok ketten wlnek volt az 
kapw keozet Iachanak volt ketten kochkat [Kv; TJk 
III/3. 78]. 1594: Az kapw keözeót ualo hazban vágjon 
Puska No. 3 [Somlyó Sz; UC 78/7. 15-6]. 1637: az Ko-
vacz legenis megh foga Istuan Deákot, s ot az kapu kö-
zöt valtigh huzak vonak egi m^st [Mv; MvLt 291. 119a]. 
1681: Vajda Hunyad vára . . . A Kapu kőzi keő boltos 

Ezen kapu kőzöt keöböl rákot tömlöcz ket Contig-
na(ti)oban vagyon [Vh; VhU 502, 508]. 1688: Ezen kapu 
kŏzõtt bal kéz felöl van edgy darabant haz fából rákot 
[Komlód K; BLt]. 1700: Rŭcz Győrgyne három hóna-
pig vasat visel, azon kivül az lapattalis az kapu kŏzót 
meg bŭntetedőtt paraznasagáért [Szentdemeter U; Ks 
90]. 1722: nékem furatost igire ő Nga illyen szóval: majd 
a kapu között le vonatlak [HSzjP Szántó Ferencz de 
Pollyán (42) pp vall.]. 

B. 1573: latta hogy az kapw keozt Minth ket Ember-
nek Árnyéka volna, De esmet ely Enyeznek eleote [Kv; 
TJk II1/3. 53-4]. 1637: Az kapu keözt vadnak allasfa-
kon jo es szép egesz agyú szakalasok nr. 2,1 [UF I, 395]. 
1652: az kapu kőzi pogo(n) bot hajtásra van csinálva, 
ugyaneze(n) kapu kőzt van egy kü laban állo Tüzelő hely 
Drabantok(na)k való [Görgény MT; Törzs]. 1670: 
Brassai kapu közt lévő Darabantoknak attam f 1//50 
[UtI]. 7777- Az kapu kőzt Job felöl egy Tömlecz [Pálos 
NK; LLt Fasc. 140]. 1823-1830: a kapuközt a mázsava-
sak állottak [FogE 241]. 

5. szorosan két v. több dolog/tárgy közötti részen; ín 
spaţiul mic dintre două sau mai multe lucruri/obiecte; 
eng zwischen zwei od. mehreren Sachcn/Gegenständen. 
1618: ugyan az körül az csanak körül és az padimentom 
között szedegetlek fel azféle elhullott aprólék kénesőt az 
legények, két vagy három okát [BTN 105]. 1699: 
Vágjon ezen ház(na)k . . . egy . tüzelő kemenczéje, 
ennek kürteje a kőfal közőt ki nyulo kemenybe szolgai 
[Szentdemeter U; LLt Inv. 17]. 1803: Egy más fél ſer-
tályosni Cilinder formájú, s' feneke és a' Pohara között 
kivül abrontsos Ezüst Pohár [Dicsősztmárton; UnVJk 
111]. 

6. két távolabbi/végső pont közé esve, a két pont kö-
zötti helyen; între, ín locul d in t re . . . ; an der zwischen 
zwei entfernteren/äßersten Punkten liegenden Stelle. A. 
1733: a két Fa közöt a Rét közöpéb(en) egj fel ásott kö-
vetis láttam [Hévíz NK; JHbT]. 1751: Tudom nyilván 
hogy MVásárhely és Kál között vagyon egy M e l y f ö l d m 

distantia [Nsz; Berz. 2. 40/80]. 1780: Margita és Mikhá-
za kőzött el estveledtünk, s ottan a mezőben meg is hál-
tunk [Bethlen SzD; BK. J. Érsek (43) jb vall.]. 1797: Az 
Borokat megvisgaltam mennyi kőit el a Czinkussait az 
Hordokn(a)k kuldom . . a két bog között való hoszu-
sag az hijjánosága az Hordokn(a)k [Banyica K; IB-
Gombos István lev.]. 

B. 1619: ő magok látják az magyarok, hogy olyan két 
vára közt, mint Buda és Esztergom, az ablaka alştt va-
gyon Vác, kit immár az német is magadott [BTN 370]. 
1657: az udvarhelyszéki Vargyas és Olaszteleke közt 
száldobosi határon lévő savanyúvízhez ménének 
[Kemön. 94]. 1705: Nagyszombat és Leopold közt 
lévén a kurucoknak erős sáncok, kiben 45000 voltanak 
[WIN I, 536]. 7853: Etéd és Kőrispatak közt, Sajó nevü 
helyen, malommal szemben van egy tanorokom [Etéd 
U; NkF]. 

7. vmit vmibe/vmi közé (téve); punînd ceva ín ceva; 
etw. in/unter etw. (legend/tuend). 1660: Egy paraszt lá-
da, abban mogyoro feóueny keŏzeŏt [Lázárfva Cs; LLt 
Fasc. 117]. 1785: Meg érvén a Muskotály kŏrtvély mind 
őszve szedettem, s ezen ferslagb(an) szároz széna közi 
rakván fel küldettem, mert szõllŏ levél kŏzŏtt mind egy-
be fült volna [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

8. átv is páros testrészekre von. haszn-ban; referitor 
la membre; für die paarigen Gliedmaße gebraucht. 
1771.ĕ Szŏts Ferentz engemet mikor meg támadót a Desi 
nagy réten, én ellent vetvén neki egy fa fiatal(l)al a két 
kezem kŏzŏt végik (!) meg hámlot [Dés; DLt 321. 4a]. 
1794: láttuk és szemléltük a bal lapatzkájánál és az há-
tulsó két lábak között követsekkel keresztül lövettetve 
lenni [Déva; Ks 79. XXVIII. 6]. 1825: (A szökevénynek) 
van egy kis sömöregje is a' szemöldökei között [DLt 968 
nyomt. kl]. 

Szk: keze ~ marad nála marad. 1762: ha szinten igaz 
volnais az, hogy Néhai Böjté Juditnak valami bonumai 
maradtanak volna per decessum kezeim kõzzett, úgyis 
azokat az A. eŏkegyelme én töllem semmiképpen nem 
p(rae)tendalhatna [Torda; TJkT V. 78] * keze ~ tart 
tulajdonában (meg)tart. 7777: Néhai Budai István 
Uram Özvegye Székely Borbára Aszony Jelenté mi előt-
tünk, hogy Miuel már Öregsége miat el erőtlenedet vol; 
na . . nem kívánná továb Jószágát keze kőzőt tartam 
[Vajdasztiván MT; MbK IX. 48] * keze ~ vagyon a. tu-
lajdonában van. 1631: ez mostani edes hazanknak szőr-
zauar vezedelmezô allapottyanak ideyen, kinek kinek az 
Ur I(ste)n az mi keues javait engette keze kozót lenni, 
czak Isten tudgya kiki hova bátorságos helyre vitette 
[Radnót KK; Ks I. 37]. 1672: Úgy látom, vagyon kevés 
pénz kezek között [TML VI, 257 Keczer Menyhért Tele-
ki Mihályhoz]. 1735: valami pénz lőtt vólna keze kőzött 
[Dés; Jk]. — b. nála van. 1647: Ekkor a dominalis bíró 
Varga Katalinnak azt mondotta, hogy ha a felséges ki-
rályi kormánytól van rendelése a szolgálatra nézve keze 
közt, adja elé s mutassa meg az ispány úrnak [VKp 259] 
* lába ~ döſölõdik/kotorász/van (az asszonynak)-
1592: Chehy Albert . . . monda . . . az ablakon tekintek 
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be . . . es latam hogi az legini eggik kezeuel az Meggiesi-
ne laba keozeot kotoraz vala, az masikkal meg eolelte 
vala [Kv; TJk V/l . 268]. 1623: latam fa labu Janos-
nett Aba mentes iffiu legeni az magok szeőuenie 
teőuebe le nio(m)ta vala es az legeni az azzoni laba keő-
zőtt vala [Mv; MvLt 290. 32b]. 1689: az A(ctrix) . . ha-
zassagnak tisztasagát meg nem tartotta, azzal edgyütt 
fekŭtt a szekerben egymás mellet ült, s a laba kŏzŏtt az 
A(ctrix)nak térden alva dőfòlödett [SzJk 232. — Szol-
gájával] * ölelő karjaink ~ haldokol. 1854: nekünk ju-
tott a szomorú hivatás, hogy ölelő karjaink közt haldo-
kolni lássuk a' jó anyát, a* drága szép hazát [ÚjfE 3] * 
sík kezek ~ elolvadhat vmi tolvaj kezek között eltűnhet 
vmi. 1710 k.: Az buzdogany hulladéki soha bizony nem 
tudom hová lettenek, el tevedhettek az hányodásba, elis 
olvadhatott az sik kezek közt [CsV] * vkinek lába ~ ta-
làl vkit. 1599: Dabo Leorincz vallja: Vgy hallotta 
Korchyolias Istwantol hogj az legent le terdepelwe talal-
ta felesege laba keozeot gatiajat megh odwan [Kv; TJk 
VI/1. 371]. 

9. átv is vmin/vminek a határán/területén belül; ín 
hotaruj/teritoriului a ceva; innerhalb der Grenze/des 
Gebiets einer Sache | vhol, vmilyen helyen; undeva, într-
un loc oarecare; irgendwo, an irgendeiner Stelle. A. 
1559: mikor az En zolgaim, az fw orrot kergetik volt az 
vton, az Erdő keozeot. masz vton Jeo wolt Eg zeg'en ola, 
az vton [Retteg SzD; BesztLt 24]. 1570: egy kep volt az 
hatar keozeótt az dombon, Mellyet hatar kepnek hyttak 
[Gyalakuta MT; BálLt 1]. 1597: az oldalon wgyan iol 
jnenenk ele eggywt az wetis kózót megg allanak [Girót 
SzD; Ks]. 1607: eóreókseget ada neki Kecziet keŏ-
zeöt az Galfy Ferencz Kapuia(n) kŭŭl egy tanorokoth 
[UszT 20/54]. 1727: a' M. Gorbo között le follyo Pata-
kon a' Falun alol egy . . Malom vágjon [Csákigorbó 
szD; JHbK XXVI. 13. 17]. 1738: ada Verés István-
nak All Csik Szekben Szent Imré kőzőt égy darab belső 
'oszagot [Hr 10/8]. 1749: az miolta az K: Sz: Márto-
m Malmot építették . az olta Korod közőt is Lanká-
sabban folly a Kŭkŭllŏ vize JZágor KK; Ks 15. 
LXXVII. 4]. 1768: Itten All Falu közŏt vagyon Ngod-
n ak egy púszta Sesiotskája [LLt 1. Litt. A. — aCs]. 

1595: Zent geórgy nap úta(n) tilalmas az vetes 
keózt az zenafy [UszT 10/119]. 1657: révet tanálának 
ugyan nem roszat, de kimenő partja igen nehéz vala 
a z említett szpatár csak az viz közt állván onnan hajda-
Şatott [Kemön. 43]. 1672: Urunk mához egy hétre 
indul reggel, ott az erdő közt való faluban hál [TML VI, 

Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 7722: a' Falu Sz. 
Miklós kózt le foljó patakon tul [Aranyossztmiklós 

Ks K. 81]. 1744: az Olah Fratai Praedium kőzt le 
'°Jo Patakon valo veró fenétskeben [CsS]. 1762: (A 
Pénzt) Anyám meg mosta és a kertben a vetés kőszt szá-
rasztotta, és mind ott Strásalta [Gyeke K; Ks 4. VII. 12]. 

Szk: a falu ~ a. a faluban, a falu területén. 1597: 
Urozhegy feltizes zabaditattia Zaz Pal altal Capitan 
Vra(m)mal az falu kózt úalo teóltest, melljet Mattias 
Leórinc teóltett az orzagh vthan [UszT 12/105]. 1636: 
Az falu keŏzeŏtt egy puzta haz hely be kertelue gyŭ-
m ŏ lcz fak uadnak [Siménfva U; JHb Inv.]. 1714: láttam 
az Faiu kŏzŏt Irsai István Vramnak ŏkret [Dés; Ks 26. 
* M . Joh. Nagy (37) jb vall.]. 1770: szemb(en) tanálkoz-
tam vélle és testvér Léány öcsivel az falu kőzt menvén 
INagyercse MT; Told. 3a] O Hn. 1699: A Falu kőzött 

edgj tanorok (k) [Vécke U]. 1707: az Falu közőt valo ta-
norokban (sz) [Toija Hsz]. 1740: az Falu kőzött feljáró 
utza [M.kiskapus K]. 1792: a Falu kőzet valo Vtza [Jás-
fva U; Hr Conscr.]. — b. a falu utcáin, a falu nyilvános-
sága előtt. 1600: hallotta hogy az falu keözeöt panazol-
kodot Jósa Thamas hogy ha lehetne András vra(m) egy 
oraigh el weztene [UszT 15/122 Fekete János Hoggiay 
vall.]. 1753: az két Béressit . . itt a falu között az Ország 
Utyán fogák meg az Falus birák [Marossztgyörgy MT; 
Ks 48. 67. 31]. 7778: Midőn a le kaszált Sáténak egy 
részit Kéméndre bé vitte volna, ottan a Falu kőzött 
ki lesette és kikkel .? [H; JHb XXXI/51. 6 vk]. 7799: 
Balog János(t) . . a falu között mentiben kik aggrediál-
ták? és kik agyalták? [Tamásfva Hsz; HSzjP vk]. — c. a 
falu törvénykező székén. 1844: néki nem parancsol a' 
Királly Biro Ur és szarik a' szájába, mert ö eltudgya a ' 
Falu közöt folytattni a' Törvényit [A.sófva U; DLt 
1441] * falu ~ szolgál. 1571: Chjany Ferencz ez okat 
aggya az contradictionak Gheóchy Jakabnak es haza-
nak azért contradicaltatta(m), hogy Gheochy Jakabot 

az en Eleim tartottak Neweltek fel az Eleymeth zol-
galta, soha falw keozeot ne(m) zolgalt [Szentgyörgy 
MT; BálLt 78] * ország ~ országgyűlésen. 1662: Édes 
Bátyám uram . az lengyelországi hírekről tudósítsa 
uramat ő kegyelmét minden héten, vagy igaz, vagy nem, 
mert itt az emberek az ország közt két ember hánta, 
hogy semmi hírt onnan nem hoznak [TML II, 363 Bor-
nemisza Anna fejedelemasszony Teleki Mihályhoz] | Én 
pedig napestig az ország között ültem [i.h. 364 Na-
láczi István ua-hoz]. 1709: Az ország között proponál-
tatta urunk, hogy a sok gonoszság zabolázasára az stá-
tusok valami rövid törvént csináljanak [SzZs 269]. 1710 
k.: Aporral egyszer az ország között rútul öszveveszé-
nek . . Apor helyében, az ország közt az asztalnál ma-
rada [BÖn. 963] * török ~. 1658: az uraknak nagya a 
török között volt és imitt-amott [ETA I, 84 NSz]. 1660: 
Erdélyi állapotokat, Uram, az mi nézi, én bizony egy ba-
raboly érő jót nem tudok írni, mivel még az fejedelem az 
törökök közt vagyon, minden dolgok csak várakodás-
ban és vélekedésben vannak [TML I, 564 Rhédei Ferenc 
Teleki Mihályhoz] * törvény ~ törvény előtt. 1591. 
vadnak az kerdeo eleott teorweny lattatasünk eleoszer 
az teorweny keozt lattato(m) megh azuta(n) a kerdotis 
eleoado(m) [UszT] * vármegye ~ megyegyűlésen. 
1579: Ezt penigh e Ieowendeo zek nappya(n), az 
varmegie keozt ket Attiokfiay altal eo kegmek 
publicaltassak [Kv; TanJk V/3. 199b] * vkik ~ ad adót 
vki. 1590: Azt Bizonytia Benedekffi Peter az Tyboldi 
Biro ellen hogy az eŏ kegme Jobbagia Demeter János az 
Kaidichfalwiak keószt Adot adót, Ennek előtte migh 
Kaidichfalua(n) lakot [UszT]. 

10. emberek/állatok/dolgok csoportjában/tömegében; 
ín grupul oamenilor/animalelor/lucrurilor; in der Grup-
pe/Masse der Menschen/Tiere/Sachen. A. 1554: Az Ado 
fizetesnek modgya, az zekel urak közöth [Mv; SzO II, 
108]. 1557: ez el mwlt napokba eg yobaguk (!) ment wolt 
K. elybe walamy marhaya wezet wolt el talaltak wa-
lamy marhat ysakokba kyt az my yobagwk (!) wg ert 
hog az ö marhay az kozot wolna [Somkerék SzD; 
BesztLt 32 Erdély myklos somkereky Zolnok warmegey 
yspan a beszt-i bíróhoz és a száz emberhez]. 1570: latta-
nak egy hythwan Zwrke Zabasw Men lowat hogy az eo 
hatarokon Bwdosot az Menes Lowak kĕzet [Kv; TJk 
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III/2. 1 l l]. 1635: Borzasi András . . . az eös jobbágyok 
keŏzeŏt marad [Kvh; BLt]. 1681: Filep Gyura, Az vár-
megye Gyalogi kőzött lakik [VhU 182]. 1750: melly osz-
tálly level máig a' leveleim kőzőt vágjon, ha Csak el nem 
tévellyedet [Kál MT; Berz. 2. 40/64]. 1795: a' borok kö-
zött tanáltatott jóság béli külömbség [Ádámos KK; JHb 
XIX/50]. 1808: A' Rósnak nyavallyái között nevezetes 
annak meg-szarvasodása [DLt 868 nyomt. kl]. 

B. 1571: Az few nepeket Inchyek, hogy a zegeny keos-
seg keozt walamy méltatlan dolgot es zokatlan zolgalta-
tast ne chyelekedgyenek [SzO III, 336 fej-i ut.]. 1592: ne-
giet az diznokban, talaltak volt elózór az chekertflalúy 
biro diznaj keŏzt [UszT]. 1598: az Gazda Azzony leuelej 
keozt vagion leuele it az szekrenben [Gerend TA; Törzs. 
Gerendj Pal végr.]. 1603: Jo fjaim az hazwgsag te-
kelettlenseg, megh az poganok keosztjs igen vtalatos 
[Csapó KK; JHb XXXV/23]. 1671: Végeztük hogy 
a' Székelység közt lévő Drabant rend-is a' vám adás-
tól immúnis ne légyen [CC 35]. 1681: Öreg vert ökör 
az Tehen kőszt Nro 2 [Vh; VhU 571]. 1794: Az Feke-
tén lévő kasak kőzt egy fűrész létzből készült 1100. vé-
kás Sendellyes kas [Mezőmadaras MT; BKG St. Szép 
(28) lib. vall.]. 1806: a Szalona Árulok közt most nin-
tsen semmi társaság vagy Czéh [Szu; UszLt ComGub. 
1753u]. 

Szk: egyebek 1780: Méltóztatatt Natságad és az 
Mlgs Familia Városunkban egyebek kőzt a' Verös Ko-
vátság rendirölis szép rendben vett Constitutiokat con-
firmalva ki adni [Torockó; TLev. 9/16.] * egymás 
1583: egymás kózt hogy tserélţek bereltek, hogy adogat-
tak az az ó dolgok [Torockó; Thor. XX/5.49.]. 1600: 
prouidus Blasius Adamosy Colosuarien(sis) . fassus 
est . meegh zugolottak (is) az legeniek raitlia egymás 
keozt hogy eggyk emézenek montha az másik amazenak 
[Kv; TJk VI/1.404a]. 1786: Hallottuk kŏzbeszedbe egy 
más kőzött beszelleni [Berekeresztúr MT; BetLt 6 Nagy 
Ferentz (58) ns vall.]. * maguk 1699: Kgtek lassa 
magok kŏzŏt mit tsinál, ha kglmedet mind az Attyafi-
ság, mind a keresztenység rá viszi, nèkèm nints semmi 
közöm hozzája [Bözöd U; BálLt 1]. 1710: Vadnak az 
Templomb(an) lévő Szúszekb(an) ezeke(n) kivül tőbb 
dib dáb egyet mas, mellyeket magok kőzött számba(n) 
vehetnek [Küküllővár KK; DobLev. 1/67] * sok 
1772: Történt Bánffi Dénesen a sok között ilyen dolog 
is, hogy elvették az egész Bánffi és Barcsai jószá-
gokat [RettE 270]. * többek ~ 1657: Cselekedék sok 
építéseket, többek között nevezeteseket: az fejérvári 
öreg templumnak is toronynak is renovatiójáta 

[Kemön. 32. — aFolyt. a felsj. 1752: Illjésfalvi Nms Pap 
Vánka vólt a többek között edgyik kereskedő pajtássa 
[Bikáca Sz; BfR Elek Miklós (56) jb vall.]. 1839: e' mel-
lett több Levelek is voltak, a* többek közt volt egy tarka 
fedelű sejem sinórral bevarrott Levél is [Borb. II Rátz 
Lupui (77) szab. vall.] * többi 1586: Eordeogh And-
rás vallia, En tartotta(m) zamot az takach Balint Iowai-
rol, es a' teoby keozeot megh vagyon Irwa hogy Takach 
Balint zeoleye az Lomby egy hold zeoleo [Kv; TJk 
IV/1.571]. 1645: Aranj Gyűrűkot is lattam asszoniom-
nal az tobbj között egj Meczetlen kek Safeljos köúű 
uala [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 1779: ezek a . fér-
fiak nagy dorongjaikkal ütötték verték a' többi közt 
Urszuj és Vaszily halászait [Záh TA; Mk V. VII/12 Tri-
tyán Nyékulája (40) zs vall.]. 

Sz: ha a kuvasz ~ jársz, ne hadd el a ſustélyt. 1680 
k./1715 k.: Ha a' kuvasz kőzt jársz, ne hadd el a' Füstéit 
[Rozsnyai, HorTurc. 139] * olyan az emberek/ifjak ~> 
mint ... 1814: Tompa Jánosné Pásztor Anis vallya 

. hallotta, hogy Rákosi Huntzutnak rútnak . . . szid-
ta és ő tsak egy semmi, nemis ember forma, tsak olyan az 
emberek közöt, mint az Madarak között az Bör Madar 
[Martonfva Hsz; HSzjP]. 1840: Gábor . . . Kedves jo fiü 

. Olyan a* tőbb ifjak kőzt, mint brilliánt a* tarka ha-
mis kövek kőzt [Kv; Pk 7] * sok bába ~ elvész a gyér* 
mek. 1657: Én is egy rész hadnak generálisa voltam; Ba-
kos Gábor is annak tartotta magát, és így az sok bába 
közt csaknem elvesze az gyermek [Kemön. 201]. 

11. két v. több személy/közösség egymáshoz való vi-
szonyában; ín relajia a două sau mai multe persoane/ 
colectivităţi; ím gegenseitigen Verhältnis zweier od. 
mehrerer Personen/Gemeinschaften zueinander. A. 
1546: yllyen zerzeeth (!) es yllyen wegezesth, zerzethynk, 
es wegezthynk, az keeth, feel, kezeth [Radnót KK; 
JHbK XXXVII/19]. 1560: Theortenek az vitezleo 
frathay Gergelnek hertelenseggel való Bethegsege 
Akarna testamentómat tenni . hogy ,ha halala teor-
tennek az ewey keozeot valaminemw vyzzawonas habo-
rwsag es egenetlenseg neh lenne [Fog.; SLt S. 10]. 1598: 
Tórtent volt valamy habŭrŭsagh eozze vezes, az Álso Ja-
ray hataron . . az Iuanfoluiok keózeóth es az Alsó Jaſ-
iok (!) keózeóth [A.jára TA; Berz. 7. LXV/8]. 1631: Az 
mikeppen forgot az dologh az Attafiak keŏzeŏt azt eo 
minden reszebeől nem tudom [Mv; MvLt 290.57a]-
1724: Semmi mordályságot, gyűlölséget . . . az Utrum-
ban specificált két személyek kőzött nem tudok [Mihály-
fva NK; BK sub nro 984 Lad. Tordaj (35) ns vallj-
1750: búcsúra mentem Sz. Lélekre s ottan bé menvén az 
Udvarba, láttam hogy volt valami zeréte Joseff Urffi s 

Apor Anna Aszony ő Nga között [Gelence Hsz; HSzjP 
Agneta Szopos (30) ns vall.]. 1762: Difficultas orialod-
ván az Thordai Nmes Mészáros Ceh, és Szűts Céh kŏz-
zett, az ezen Tavaszon Mészáros eŏkegyelmeknek által 
nyúzatott barany-bŏreknek adása, s vétele iránt [Torda; 
TJkT V. 127]. 

B. 1557: Miért hogy az Bekeseg Báthory Christhon 
wram nel kwl Jeles dolgokbol, Nem lehethe wegezthonk 
Jllyen zerzest, hog az Christoff wram Meg Jewtheyg 
Mynd eg fel kewzt, mynd mas fel kewzt, az Therweny az 
ew folyasaban meg allyon az ew Regy Ereyeben [Somly0 

Sz; WLt]. 1579: eo Naga teorvenyre eresztette az 
dolgot a ket fel keozt [Kv; TanJk V/3.186a]. 1584: Az mi 
pedig az aknabeli es so vágok keózt walo dolgot nézi azt 
my ne(m) Erthywk hanem az so wago bira<k> értik es w 
igazitasok [Torda; DLt 212 Gr. Zekel Judex Saalicida-
r(ius) vall.]. 1650: Az nyom ki adas es fel vetel az Dániel 
Janos Vr(am) biraia es Almasiak kozt vetekedőjeb(en) 
mardot fen [UszT 39b]. 1761: Az eŏ Nagok köszt visszá-
son való elesnek fundamentális okat nem tudom [Bra-
nyicska H; JHb XXXV/45.15]. 7773: itten az Iffjak aZ 
öregektől nem halgatnak, edgy mast meg nem értik* 
edgj szóval Nagy egyenetlenség Uralkodik a M. Letaiak 
kőzt [M.léta TA; JHb II/3J. 

12. osztozással/szétosztással kapcs-ban; ín legătura 
cu împărteală/partaj; hinsichtlich der Teilung/Aufte1' 
lung: vkik ~ egyenként két v. több személynek/személy 
közt; între două sau mai multe persoane; einzeln 
zwischen zwei od. mehreren Personen. A. 1551: az my 
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marha Illette volna Katha azzont nehaj Barcziaj lazlo-
net az ew meg holt ura marhayaban, az ew ket gyermeke 
kozot Barcziaj Pal es Sándor kozott es dienessy Katha 
ázzon Ew annyok kozot, Mynden marhai három fele 
oztwan [Mezőszengyel TA; BfN 304/108]. 1568: Mat-
teus Nylas fassus est, hogy mikor az Eptues Tamas 
hazat my meg oztottuk, akor senky minket ne(m) ellene-
zed (!) hogy az keth attyafyw kpzpt ket fele merpk [Kv; 
TJk III/l.215]. 1591 k.: Az vtan leot oztozas, az Áctor es 
felesege, vizontagh az Annjok keozeot [UszT]. 1665: Az 
szent Ecclesia azért illien keppen dividala ezeket az bo-
numokot eó kegyelmek kózót [Kvh; HSzjP]. 1699: azon 

Szŏlŏtt . ket Gyermeki kŏzŏtt, Philep András, es 
Synfalvi Dipsei István ura(m) Felesege Philep Kata Asz-
szony) kŏzŏtt két egjenlŏ reszekre intéztük, es osztottuk 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1766: Producallya hát a' 
Néhai Tiszteletes Szaniszlo István és Sigmond Vramék 
közzöt lőtt Divisionalet [Torda; TJkT V. 316]. 1785: 
Vagyon indivise maradott Commune Terrenumok 
; • ezek eddig elé a tőbb ide bé biro Possessor Urak kő-

zött nem lévén fel osztva [Varsolc Sz; Born. XXIXb. 
20/609 Komis Krisztina conscr.]. 

B. 1590; Cybrefaluj Cybre Ambrus és felseò Bodogh 
Azzonffaluj Diós Ferencz keozt Jgy deliberalanak eo 
képiek, Valamy buzaiok vagion Egienló kepen Áras-
a k megh, felet Rakia Cybre Ambr(us) kylen, Az felet 
Pedigh Dyos Ferench [UszT]. 1633: En Eőregbik Krait-
sar András . . . holtom vtan felessegem es az en gierme-
kpm keözt, igj Disponalok3 [Kv; RDL I. 101. — rKöv. a 
reszl.]. 1638: az minemy Jngo bingo marha Vass János 
uramtuly marat volna aszt eo kigelmek keoszt fely osz-
t o k [Cege SzD; WassLt]. 1695: ezen levelben legistralt 

szanto földeket, reteket es erdŏkŏt . . eo kik közt distri-
jHţáltok [Kakasd MT; DLev. 1. VIII. B. 7]. 1791: valami 
Kétes kaszállok . a' Falusiak közt minden Esztendő-
i n Rúddal fel-szoktak mérettetni [Búzamező SzD; Ks 
'4/56 Conscr. 94]. 1799: hivattattunk volna itt Albis-
°an Gidofalvi Sámuel Uramtol és két Leány testvedtől 

hogy . . azon Summa pénzt osztanók fel ó ki-
d i n i e k közt [BLev. — aHsz]. 

13. két időpont közötti időszakaszban; între, ín inter-
n ü l (scurs de la) . . ; in der Periode zwischen zwei Zeit-
Punkten. A. 1590: 9 May és 22 May között: veotte(m) 
^eorgy deáktól Naranchiot Ayandekba attam Az vrak-
nak f. 4 [ K v ; S z á m 4 /xX. 8 Hooz Lőrinc sp kezével]. 

15 Januarii. Estve hat és hét órák között nagy vil-
am(l)ás és mennydörgés volt szintén mint nyárban [Kv; 

142 SB]. 1638: Mikor az riadasba(n) mint egj tizen-
hét es egj ora kőzeőt fel serkenek az kialtasba(n) es fel 
elek s az ablakomra menek, latam hogj futnak az 

^za(n) [Mv; MvLt 291.158b]. 1654: It Thoroczkon . 
két karaczio(n)3 keőzeőt nemzetes Thoroczkai Lazlo-

?e Azzoniom(na)k Borai kőitek el [Torockó; Thor. 
Racz Istua(n) vall. — 3Nagykarácsony és kiskará-

csony (újév)]. 1767: Néhai édes Atyánk . . Juniusnak 
djk napjan estvéli 11 és 12 ora kőzött Lelkét Teremtőjé-

nek nagy buzgósággal meg adá [ArJk 57]. 1814: akkor 
. Voltz kiletz ora között lévén az idő, Setétes volt a' ma-
'°mb(an) [Dés, DLt]. 
^ B. 1607; Pünkösd napján estve 7 és 8 órák közt jöve be 
|*°monnai Bálint Közép-kapun, szállá Filstich Péter 
fámhoz, az kamaraispánhoz [Kv; KvE 137 SB]. 1686: 
23 J uny reggel negy s őt ora kőzt holt meg [PatN 47b. 

3A naplóíró felesége]. 1860-1861: Nevezetes légkőhul-
lás3 történt itt 1852-ben sept. 4-én délután 5 és 6 óra közt 
[Benkő,MszIsm. 8-9. — Jegyzetben: aërolith, Meteor-
stein]. 

14. vminek az ideje/tartama alatt, vmi közben; ín 
timpul . . . ; während der Zeit/Dauer einer Sache. A. 
1586: Fassio Sophiae Teremy Gregor(ii) Vrbeger 

Mikoron pedigh en az Lukacz Deakne marhaiaerth 
perlóttem volna es az en Gienelogiamath (!) meg bizoni-
totta(m) volna, hogi Jgassagom vagio(n) ahoz az mar-
hahoz, ez per keozeóth mikor megh halt volna az en ze-
geni vram en reám es az en Giermekimre szalla ez pőr, 
Igiarto Gieorgi volt ennekem prokatorom [Kv; TJk 
IV/1. 617]. 1591: mikoron az piaczon Bornemizza Ger-
gelne es Katonaj Mihalne eozue veztenek volna, teob zo 
es vilongas keozeot, mongia Katonai Mihalne Borne-
mizzanenak3 [Kv; TJk V/1.63 Vrbeoger Gergelne, Softa 
azzoni vall. — aKöv. a nyíl.]. 1620: 11 die Januarii vol-
tunk az vezérnél, és ekkor lön derekas tractánk véle, az-
mikor egyáltaljában az tracta között megmondá az ve-
zér3 [BTN3 388. — aKöv. a nyíl.]. 1734: ha a korcsma 
tartasnak ideje között Valamely Háborúság találna len-
ni; a meg adott 100 forintból3 annyi részt a mennyi idő 
alatt nem lehetett volna fojtatni tartozzanak restitualni 
[Dés; Jk 445a. — a A korcsmabérből]. 1844: Törvényes 
Feleségedé, vagy csak ágyasod; s edgyüt laktotokban 
illyen életetek között hány gyermeket nemzettetek ? 
[A.sófva U; DLt 1441 vk]. 

B. 1584: az Beszterczey sokodalomba valank es kor-
chomaia vala az Razman lederernek, be therenk hozza 
es eleo hozwa(n) az szó keozt Henzel Ianost, Azt monda 
feleolle es illie(n) rut zokal illete, hogy eó Schelem es Czi-
gan ember volna Nem Iambor [Kv; TJk IV/1.347]. 
1588: (A fal) vgyan Az Epites ideie keozt le omol ze-
gheny Iffiakat keomywes Inasit . oda eolik [Kv; 
TanJk 1/1. 60-1]. 1603: Hez Mattias Fenesy vallia: 

talalok Palfy Palt az fenessj tere(n), tehát rezegh. 
Kezde bezelgetnj es bezedy keozt monda hogy ha eo 
hajdw lehetne bizonj eo sem kemellene se(m) attiat 
sem semmj attiafiat [Kv; TJk VI/1. 692]. 1665/1754: Ha 
ki meg haragszik az érdemes büntetésért, embertelenül 
szoll, vagy az asztalt meg üti büntetése egy heti bér. 
Az mulatság kőzt játékból esett asztal ütésnek büntetése 
egy kupa bor [Kv; ACArt. 14]. 1768: Jobbágyai a 
dolog kőzt az innya valo viztől el tiltatnak [MkG]. 1808: 
kőit a Juhok teleltetésere, ide véve a ki Tavaszodás ideje 
kőzt nyomoruságbol tétetett rend kívül valo szenabeli 
Erogatumokatis [Gálfva KK; Ks 99. Szám]. 1846: a ' 
Verekedés kőzt egyéketis káromkodni nem hallottam 
[Dés; DLt 530/1847.22]. 

15. vminek közepette; ín mijlocul a ceva; (in)mitten, 
unter (Dat.). A. 1653: Azok nem magyarországi hajdúk 
voltanak, hanem ott a tartománybéli szegény jobbágy-
ból állottak, azok verték volt öszsze magokat, hogy 
óhassák szegények és táplálhassák a nagy veszedelem 
között és drágaságban magokat [ETA I, 79 NSz]. 1699: 
Terentő (!) Istenem . enyi és sok rendbéli sujos, és 
ugyan bokros nyavajaim között ennyire meg aldottad 
szegény beteges szolgalódat [Meggyesfva MT; BálLt 
93]. 7746: az sok buk között kevánom istentol hogy írá-
som talalja kegyelmedet ís kévant jo egessegiben [Albis 
Hsz; BLev.]. 1784: A' reménytelen Réműlések kőzött 
Törvénytelen hatalmat kelletik tapasztalnom Nagylaki 
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udvarházamra, a ' midőn . honn nem létem alatt, Ud-
varamat invadálták [Nagylak AF; DobLev. III/587]. 
1796: Nem tudom hogy ezen terhes kŏrnyűl állásai 
kŏzŏtt Dosa Adám uramat egyikis attyafiai közül segí-
tette volna leg kissebben is [Ilencfva MT; DLev. 3. 
XXXV. 4]. 1843 k.: nagy félszek között kéntelenek vol-
tunk szaladásra venni a dolgot [K; KLev.]. 

B. 1657: én pedig azon nap mind az megírt akadályok 
közt és hévségben is Privigyétől szintén Tapolcsányig 
mentem az Nitra vize mellett [Kemön. 246]. 1678: 
Ennyi búsulásim közt is mely nagy örömmel értettem a 
Kegyelmed bejövését, bizony megírni nem tudom [TML 
VIII, 371 Bethlen Éva Teleki Mihályhoz]. 1839: Miklós 
nap előtti estve nagy vendégséget csíptünk . mily víg-
ság kőzt töltöttük azon kedves estét képzelheti abból, 
hogy őtőn a Miklós egészségéért égy Üveg Sánfanert (!), 
és egy más üveg Simény bort, utolsó cseppig megittunk 
[Kv; Pk 7]. 1848: itten egy bujtogato járt azt mondá 
hogy Bétsből jött meg hagyta hogy gyakorolják ma-
gokat a fegyverforgatásba — a leg nagyobb rebegések 
kőzt vagyunk [Nagycsán TA; Born. F. Id]. 

Szk: sok gondjai ~. 1649: Hogy azért ngdotis ennyi 
úttal ne kellessék busittanunk sok országhos gondgjai 
keŏzeŏt [Dés; DLt 429]. 1658: Az Isten fizesse meg 
Kegyelmednek, hogy sok gondjai között is nem feledke-
zék el rúlam [TML I, 302 Bornemisza Kata Teleki Mihály-
hoz]. 

16. két v. több dolog/személy között ide-oda kerülve/ 
hányódva; (aflat) între două sau mai multe lucruri/ 
persoane; zwischen zwei od.^tnehreren Sachen/Personen 
hin und her gelangt/geraten/herumgetrieben. 1758: 
semmiképpen reá nem vehettem a nagyanyámat, hogy 
taníttasson. Szüntelen csak azt felelte, hogy taníttasson 
a mostohaapám, mivel ő bírja a jószágot. És így én a sok 
apa s anya között tanulás nélkül maradék [RettE 63]. 

Sz: élet (és) halál ~ fekszik/vagyon. 1729: Dragumer 
Mihály Polgár élet és halál között fekütt [Sövényfva 
KK; TSb 51]. 1743: Nyikula alias Varró Simòn magánál 
lévő fegyverével annyira meg vagdalta és sebhette, hogy 
a szegény városi ember élet és halált (!) kŏzŏtt volt 
[Mv; Told. 37/22]. 1775: Az asszony úgy meg is be-
tegedett, hogy élet-halál között vagyon [RettE 358]. 

17. vki(k) birtokában/kezében; ín posesia/mîinile 
unor persoane; ím Besitz/in der Hand js/irgendwelcher 
Personen. A. 1570: Margith Thakacz Jsthwanne, Mar-
gith Thakacz Balasne vallyak hogy az Kwpa Janos 
halala'vtan . az wnoka az eo Rezet fely veotte, De az 
Theob germeky az eo Rezeket az Annyok keozet hattak 
[Kv; TJk III/2.139]. 1620: Az Ceh Mesterek Regestu-
mot tarczianak meny Barmot vaghnak kj az meza-
rosok, es megh Beliegh alat meny marad az mezarosok 
keozeot [Kv; TanJk II/1.288]. 

B. 1580: Az Mezarossok keozt való lewelinek megh 
latogatassara . . valaztottak eo kegmek varassul az Al-
só tanachy melle3 [Kv; TanJk V/3.223a. — aKöv. a ne-
vek fels.]. 

18. vmint át/keresztül; peste/prin ceva; durch. 1727: 
Csorna Mihálynak adtam két napra hogy a' Szamoson 
által lévő deszka rekesz allyát töviselte s töltötte 
hogy a föld között ki ne szivárogjon a' viz a' tóból . d 
48 [Kv; Ks 15. LIII. 4]. 1771: A' . Gátnak hibái és ju-
kai, ugj a' nagj silipnek sok jukai között ugj el ment 
a* viz, hogj még annyi sem ment a' kerekekre, a' mennyi 

egy jo víz ivo kártyán keresztül térne [Ádámos KK; JHh 
LXVII/166]. 

19. átv kb. közé; printre; zwischen/unter (Akk.)-
1783: azért jelentem az Vr(na)k Praefect(us) Vr(amna)k 
hogy szorosabb határok között igazodjék, ne mennyen 
világ eleibe, mert ugy tŏbbis ragad hozzá [M.péterlaka 
MT; TL. Jos. Palatkai lev.]. 

20. közül; dintre; von, aus. A. 1562: 1558 esztendő-
ben Németi Ferencz . . . megveré a németeket Szerencs 
alatt, holott mind a két fél között sok jámbor vitézlő né-
pek hullának el [ETA I, 18 BS]. 1570: Zekely Mahal azt 
vallya hogy Zonkolyos Mathias es Markos Imreh 
zolnak neky . . hogy nekyk adna az 10 Ékret, Mely 
eowe volt, az Teob Barom kĕzet [Kv; TJk 111/2.137] 
1571: így foglaltak es bírtak el3, teorwin nelkul my ke-
zünkbeol . minden falw hataran nagy zel feoldet, 
ollyat melliet jobnak ismertek az falwk határy keozzeot 
[SzO II, 325. — 3A nemes birtokosok]. 1705: Itt soha 
nem tudja az ember, mit kell elhinni a sok hírek között 
[WIN I, 539]. 1737: essek el . . a Tisztek kŏzŏt . . . a vi-
ce-colonellus, egj Lejtnánt [Abosfva KK; Ks 99 Bálint* 
György lev.]. 1772: Ha én fiu az Atyai Joszágok között 
akár melyiket praetendalom tsak fiu ágot illetőnek 
. . az Arbiter Bírák Urak ítéletire botsátodni Ítéltessék 
[Ádámos KK; Ks 9a]. 1776: nem tudom meg mondani 
hogy két rész kőzött melyik vollt meg vertebb, majd 
mindenik egyenlőképpen kapatt volt [Katona K; Born* 
VI. 14]. 1804: A Sáárdi Emberek kőzött némellyek D1' 
nyenek magoknak egy egy darabot fel szántottak, s ab-
bul dinyesztek [Sárd AF; TSb 51]. 

B. 1574: hattam az Kaczolak keŏzt . . ketteŏth [GyÇ 
JHbK XXI/12.5]. 1590: Az Zegeniek keözt egi feözeo 
Azzoninak atta(m) minden ap(ro)lekiual egietembe 

eözue zamlaluan fl. 6 d. 32 [Kv; Szám. 4/XIX. 10]. 165?: 
Én nem tudom, az sok hírek közt melyiket kell elhinni Ş 
melyiket nem [TML 1, 454 Pekri Sófia férjéhez, Teleki 
Mihályhoz]. 1662: maga is a fejedelem, Bethlen Gábor 
Catharina hozatása előtt . maga helyébe Rákóczi 
Györgyöt commendálta3, minthogy az eszes, okos, ffl®' 
tóságos magyar személy, s minthogy nagy értékű, nagy 
jószágú s arra legérdemesebb személy volna az egész ma* 
gyarság közt [SKr 131. — aHalála után fejedelemségre]-
1705: Akik pedig magyarok közt isznak is3, nem ebç0 

után isznak, hanem reggel, mikor felkelnek, akkor me 'e ' 
gítik a gyomrokat [WIN I, 633. — öÉgettbort]. 

21. összehasonlításban; ín comparaţii; im Vergleich-
A. 1737: a Dos es az adatott Jcjszág között nagy d»' 
ferentia vagyon, a mely ki jŏ innen [Torda; TJkT I. 1™' 
— aÉrtsd: az özvegye^jog szerint illető rész és a valóban 
neki juttatott jószág. Köv. a bizonyítás]. 

B. 1826: a ' Felperesek Jószága, és az Alp(ere)* 
Portioja közt annyi a diñerentia mint egy és husz kóz 
[Ne; DobLev. V/1114. 7a]. 

A címszó ſorrásjclzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

közötte, közte I. hsz 1. két v. több dolog/személy kó' 
zötti térségben; ín spaţiul/locul dintre două sau flj* 
multe lucruri/persoane; zwischen zwei od. mehreren Sa' 
chen/Personen. A. 1679: Galambdúcz Ezen Fas Udv»' 
ro(n) nro 1 Felső Contigna(ti)oja, Galambok lak<j 
helye ezis kettősön vagyon csinálva, vgi hogi közötte c 
járhasso(n) ember [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 

inv. 95-6]. 1718: Pestis alkalmatosságával . . . inteſd1' 
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caltassek, mind az Expositus Borbéllynak niind penig az 
Temetők(ne)k Senkivel Szemben, és discursusban nem 
Infectussal, ne allyanak, hanem ha mi relatiot tesznek 

arra rendelendő Emberek(ne)k távúiról légyen és ha 
lehet légjen egj kevés tüz, vagy füst kőzőttők [KvLt 1/225 
a gub. Kv-ról]. 1732: ezen gjümŏlcsŏs kertben vannak 
ajma és szilva fák, feles apró oltóvánjokkal edgjűtt, kö-
zötte fel ásva egj árnjék órának valo faragott kŏ [Kóród 
KX; Xs 12. I]. 1736: közõttök3 olyan spatium volt, egy 
Par tánczoló tágasan eljárhatott [MetTr 331. — aA tánc-
ra két sorban felállott táncolók között]. 

B. 1599: Teolcheres János . . . vallja mikor ez fac-
Jumon valo riazkodasa esek Korchyolias Jstwannak olj 
keozel voltam hozzaja hogy chyak az seoweny keoz volt 
jozteok [Kv; TJk VI/1.363]. 1626: latam, hogj Boczkor 
Matthiasnak pallos auagy hegies teör uala az kezibe(n) 
ereossen feniegetj uala az molnárt . . . az Beldj wram tiz-
Jartoja egj ostorual ot legiez uala, ereossen keozteok 
j^zentgyörgy Cs; BLt 3]. 1647: Az Uduarhaz eleott, az 
*ho feleol vagion egy Lugas kert; három rendel veteme-
nVes Tabla keozte [Drassó AF; BK 48/16]. 1813: a' Déé-
Sl két nagy Hidak, és kőztek lévő utt [Dés; DLt 652]. 

. két telket/területet elválasztó határvonalon; pe li-
Jţje de hotar între două proprietăţi/terenuri; an der 
yrenzlinie zwischen zwei Grundstücken/Gebieten. A. 
1757: Vágjon a Csűrös Kert a régi végiből ki szakaszta-
J°tt Akoly kertel, mely most a Csűrös kertel egjben fog-
ahatvan egj Contiguitásban vágjon, nem lévén semmi 
Kert Közötte [Nagyernye MT; LLt Fasc. 129]. 

B- 1692/1722 k: A víz között valo Szigetbe(n) is vá-
jjon két darab szanto föld vicinussa Biro Gaspar 
•olde kőztök egy árok [Magyaró MT; GörgJk 102]. 
*'ţ>6: meg edgyeztŭnk abban, hogy kőztünk Meta ne 
j^galtassék, hanem . azon Vdvar birattassék közre 
Iſorda; TJkT V. 304]. 1832: Telkemet az Eszenyei 
Janos és köztem lévő köz mellett egyenes kertel lévén 
S2andékom bé keriteni [Dés; DLt 541]. 

két v. több dolog közötti résben; ín spaţiul mic 
aiJUre două sau mai multe lucruri; in der Lücke zwi-
schen zwei od. mehreren Sachen. 1756: Ezen Kémény 
^llyának Észak felöl valo oldalában vágjon Téglából 
°?lthajtásoson rákot két Sütő kementze, mellyeket a 
ozŏtte lévő Téglából rákot fal választ mee eei mástol 

[Br; j?ranyicska H; JHb LXX/2.25]. 1783: A fedél alatt 
eendő házakat gerendakkal jó keményen el Szaggattya, 
!}®gy közötte téglával ki íehessen rakni [Déva; Ks 
78.20/13]. 

4. közbe-közbe; dintre; zwischendurch, mitunter. A. 
'76: Tizen hét rubintos Arany boglárok; Mellynekis ti-

j1} ote homlok partaba van fűzve, jo fele gyöngy kozot-
le IM.köblös SzD; RLt Sombori Klára és Sándor lelt.]. 
, 1628/1635: Egi apró gjongjos niakra ualo fekete 
°reßh gjongj közte [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kele-

lelt.]. 1657: Vagion niakra valo fekete kalaris. 15. 
^em fekete meczet keő keozte [Mihályfva NK; JHb 
ípll/42]. 1681: Edgy Aranyláncz rostelios gyöngyös 
^mekek vadnak köszte [Altorja Hsz; HSzjP]. 1732: 

sere Erdő, melyben . Csere fiatalok . . . Magyaro s 
gyertyán veszszök, nevekedtek s találtatnak, le hullott 
Ă íais imitt amott hever kőzte [Szászsztjakab SzD; 
s-hK “ I 7 9 7 : M i n t h ° ß y e z e n kertben Szilva fa leg fele-
v I e n vagyon, ugy hogy meg olvasni igen nagy baj lett 
°lna, azért a' Szilva fák és közte imitt amott lévő Megy 

fák együtt betsültettek H flr. 200 [Ajtón K; CU IX. 2. 
12]. 1850: Ezen Csűrös kertnek a déli részébe vagyon 
vetve török búzával, s közte faszujkával [Gyéressztki-
rály TA; DE 5]. 

5. tbsz emberek, állatok, dolgok csoportjában; între, 
ín grupul oamenilor, animalelor, lucrurilor; in der 
Gruppé von Menschen, Tieren, Sachen. A. 1570: Vas 
Thamas . . wallia, Twgya azt hog Zas Janosne hazanal 
lakoztanak eois keozettek volt . . . Rengeo Anna, es 
Mwlatot Thancholt velek [Kv; TJk III/2. 102a]. 1590: 
Latam hogj az kerezthez leowe mert enis keozeotteok 
valek az kerezteseknek, de nem tudo(m) ha talalaie vagy 
nem [Szu; UszT]. 1594 k.: Vagion . ezen kiwlis sok 
nyaualiank, es bantasunk, az keoztwnk ualo Nemesseg 
miat, kik naponkint meg sokasoduan keozeottwnk az 
Nagod Zegeny uarosanak immunitassat opprimalni 
igiekeznek [Dés; DLt 247]. 1600: Galffi Mihály diznoith 

. ott tartottak az peóres helbe, mert iartam keözettek 
[UszT 15/108 Palffi Peter Farczadi Zabad Zekely vallj. 
1630: az uta(n) let volt oztan az vagdalkozas keözeottük 
[Mv; MvLt 290. 204b]. 1698: el nem hinne az ki az mi 
Falunkat nem latna; hogj mi mint el szegenyedtünk hogj 
sok közöttünk magával jo tehetetlen csak ugj teng leng 
kŏzttünk [M.bece AF; Told. 24]. 1712: Vadnak kőzőt-
tők jo szántó vető emberek [Kilyénfva Cs; LLt Fasc. 
160]. 1731: közettünk mulatozhatna maga tetzese sze-
rint | közöttünk valo lakozasa sokkal jobnak és nyuga-
dohnasobnak tetzenek [Gerend TA; Told. 21]. 1840: 
Falusbiro vagy pandúr volt e kŏzŏttŏk? [Tamásfva Hsz; 
HG. Vargyasi Dániel lev.]. 

B. 1542: Meg esmerthe az orzag . . . hogy nem wolth 
theeb ember kwztek vramnal, ymar byzom az Ystemben 
hogy meg zabadol [Fog.; LevT I, 18 Seruitor Dempsedj 
propria aláírással]. 1573: Thakach gĕrgy Falk Ambrus 

. . Azt valliak hogi egi Nap az kapwba wrzeottek Iacab 
Kadaris keoztek volt [Kv; TJk III/3.264]. 1585: Lengiel-
ffalwi Janchio Janos loffew eszt feleli Monda Mihal 
deák az Jobbaginak senkit ne banchiatok en 
rea(m) panazt ne hozzatok, mert en mindenkor itt 
keoszteteok ne(m) leheteok [UszT]. 1608: En nem tü-
dőm kj Jobbagia leöt üolna, Kün Janosnak az aptia, 
Kűn Imreh, hanem tudom azt hogy Bethlenben lakék 
. . . keŏztŭnk neűelkedek fel [Kozárvár SzD; SLt CD. 3 
Nagy Janos jb vall.]. 1627: Tauali eokeor boriu vagion 
Nro 18 egj reot vagion keozteok, az teobbi szeokek 
[Mezőrücs MT; BLt]. 1651: Barla Miklós egi Sakbol 
sok egietmást tölte ki, egi on palaczkis vala keőszte [Ara-
nyosrákos TA; Borb. I]. 1697: megint mondotta azon 
Aszszony neki miért héijasz ollyan fen, szeretne kegyel-
med kőztünk valo embereket [Kotormány Cs; CsJk 5 
György Albert (30) pp vallj. 1723: Ötven asztal keszke-
nő, tíz karakkai kőztük [KGy]. 1764: viszszá Jötekben e-
sett általak vagy kőztök Lövöldözés [Nagysajó BN; Ks. 
Mich. Détsei (20) és G. Csizmadia (19) jb vallj. 

Szk: önnön köztük egymás között. 1597: Ifiabik Zi-
giarto Balint Coloswary . . vallia az menyegzeon 

az vendegek wigan lewe(n) egimast megh akarwa(n) 
rezegiteny trúfaltak egimassal, minthogi egi botis wala 
ot eoneon keozteok trefalodtak hogi aki ne(m) izik megh 
ewssek az bottal [Kv; TJk VI/1.29]. 

Sz. 1668: Én bizonyoson úgy elhiszem úgy áldjon meg 
Isten, hogy Júdás van köztünk [TML IV, 369 Vesselényi 
Pál Teleki Mihályhoz]. 
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6. vmely közösség/testület kebelében, maguk/vkik 
körében; ín sînul/mijlocul unei colectivităţi; im Kreis(e) 
irgendeiner Gemeinschaft/Körperschaft, in ihrem Krei-
s(e). A. 1683: Ennyi, s teŏb sok alkalmatlansági con-
flualvan továbbá való betstelenségére es serelmere Sz: 
Tarsasagunk(na)kd tettzet hogy Dobai Mihály Atyánk-
fiát közötte tovab ne patiallyia hanem medio temporis 
rele^allyia, keresse kenyeret az hun talallyia [SzJk 194. 
— A ref. papságnak]. 

B. 1573: Paisos Istwan azt vallia hogy eo talalta volt 
Jonast az uchan Mond hogi myert haborottal meg chy-
sar ferenchel Mond hogi eo Engemet kontarnak 
Mondot es Bonchidan3 Nem hattanak arwlny az chisa-
rok keoztek [Kv; TJk III/3.266. —aK]. 1596: Az itt hon 
való dologh feleóll azt vallja, Mikor Zopos Anthallal 
meg zerzódett az lo feleóll Sebesi Miklós . harman 
voltak keoz birak, keoztek az louat megh bechiltek 
[UszT l l/48]. 1770: Novellában jött az is, hogy a török a 
közte lakó keresztényeknek imputálja, hogy nem tri-
umphálhat a muszkán [RettE 233]. 1823-1830: csinotla-
nak magok a csehek, még a köztök lakó németek is 
[FogE 182]. 

7. két v. több személy/közösség egymáshoz való vi-
szonyában; ín relaţia a două sau mai multe persoane/ 
colectivităţi; im Verhältnis zweier od. mehrerer Perso-
nen/Gemeinschaften zueinander. A. 1546: Banfíy Mag-
dolna azony Egy feleel, masfeleel Bogathy 
Chaspar thenek illyen zerzeesth Az m^nth Eleç-
zer az fogoth vraym kezethek el wegezthek [Panot ; 
DanielO 5. — aKöv. a részi. *Panád KK]. 1550: Es ewk, 
allattyak illyen modon megy az perth kezettek [Mányik 
SzD; BfR VI]. 1570: Jaray Matthe vallya eo 
semmy hagiot Napot nem hallót keozetek hogi vegeztek 
volna [Kv; TJk III/2.160a]. 1574: hogy mynd azok3 le 
zallyanak keozeotteok, Jgere my eleottwnk Elek wram 
horwatt gergelynek eggy tyz forint ereo parypat [Somlyó 
Sz, WLt. — Nézeteltérések. bBáthori Elek]. 1593: ezt 
meg Ertúen keözötthünk walo Jgienetlensegeth keözink 
zolanak hogy latnak ha meg alkothatnanak teörueninel-
kwl [Szu; UszT 9/47]. 7633: ugy tartotta ezt ã fiat Zabo 
Jánost Zabo András zulísse napiatul fogua, mint edes 
sayat Gyermeket,' semmi haborussagh kozzöttők az 
Gyermek felöl nem uolt [Cege SzD; WassLt Vargha 
Eőrzebet Cappani Ferencz rel. (65) jb vall.]. 1763: félő 
roszsz dolog ne légyen közŏttötõk [Nagyida K; Told. 9]. 
1798: mi történt tuvabba közettek azt nem tudam [Ádá-
mos KK; JHb XIX/58]. 1825: a közöttem, és Ferus kő-
zött lévő tartazás illyen formán álla [Kv; Somb. II. — 
aKöv. a részi.]. 

B. 1568: Catherina Rita Ladislai Kalmar fassa 
e(st) woltam közbe Jaro kőztök hogy bekesegeth 
akartam kőztök zerzeny [Kv; TJk III/1.172]. 1569: My 
wgy Mynt kewz Byrak Jllyen Modon Jgyenesytewk el 
kewztek Mynd ket ffel akarattyabol es Mindent hatra 
hagywan Jgy Bekelenek Meg Egymassal [Diós K; JHbK 
XLIV/13]. 1592 k.: ez dolgot megh ertwe(n) keozteonk 
minde(n) haladék nelkwl teorweny szerint ell Jgazitsa 
[UszT]. 1598: megh az teőrúeny el ne(m) valt keóztink 
[i.h. 13/104]. 1608: legien bizonios Compositio keoztvnk 
[Gyf; BálLt 1]. 1671: Maros-Vásárhellyi Atyánfiai köz-
zé per abusum bé-jött szokások szerént sokaknak törvé-
nyes úttyokat s' dolgokat imez amaz akadályokkal 
meg-gátollyák, melly miatt sokféle dolgok periclitalod-

tak kőztök [CC 42]. 1751: Controversia leven kŏztŏm és 
az őtsem Pétsi Sándor Vr kőzt [O.újfalu F; DLev. 1. VI-
B. 24]. 1752: ki gyülekezvén a . . két Falunak Lakossi 
ellenkezes támadott köztök [Vice SzD; Ks 39. XXIII. 3. 
33]. 
8. osztozással kapcs-ban; ín legătură cu împărţeala; 

hinsichtlich der Teilung: egyenként két v. több személy 
között; între două sau mai multe persoane; einzeln zwi-
schen/unter zwei od. mehreren Personen. A. 1507: & 
molom meg Ne ozolyon de ha az touanak vala<my) 
hazna lezen halabol Az meg ozolyon kozottok [Kv 
körny.; NylrK VI, 186 Cheh István végr.]. 1570: Gerath 
Matthe . . . vallya . . . Azt Thwgya hogy . Az chwrt 
Byro Mihal es biro Kelemen chinalta volt, Es azok ozto-
tak Megh, keozetek, olah Demeterne halala vtan [Kv; 
TJk III/2.43]. 1592 k.: Annak utanna ozton & 
eoreokseget mind ell oztok keozeotteok [UszT]. 1623: 
Ha miuel Fellieb adgiak el az hazatt, annak az supeſ" 
flúúma, fel ozollion keözeotteők, kinek kinek az eô resze 
szerent [Kv; RDL I. 121]. 1708: Nagi Aitai Cserei Mi-
halj ur(am) eŏ kglme . . mind a belső jóknak mind jó-
szágokénak közöttünk való divisiojaban sokat faradot 
és szolgált [Eszt-Mk Cserei lev. Cserei Mihály kezével]. 
1764/1765: A mi kévés Joszágom Marad, ez közöttetek 
oszolyék [Kóród KK; Ks 14. XLIIIa Kornis FerenÇ 
végr.]. 1801: Sárának . . . jutott . . Edgy Arany Médáj 
. . . Ez maradott kőzöttek oszlora [M.köblös SzD; R^t 
0.2 Rettegi István kezével], 7808: Mi Kővendi Nagy 
ter, Gál Mojses, és Tanka Mojses mind hárman Nemes 
Aranyos Széknek hites Assessorai a Feleknek meg 
egyezett akarattyokbol ã kőzöttek osztatlan maradot t 

Bonumokat feli jegyeztük és kinek kinek . . . â nyila' 
kot . . . nyil Vonás szerént fel is osztottuk [Asz; Borb-
II]. — L. még MNy LVII, 492; RSzF 229. 

B. 1563/1569: mynekellótte ozlasra menttwnk wolna 
zerzeodny kezdenek my welwnk . . Az wegezys pedigy 
yg len kozttwnk [Mészkő TA; Told. 27]. 1569: Aztal zek 
nyozolya keth fele oztassek kŏzteŏk [Mányik SzD; 
VI. 225/13]. 1597: Az my Nezy pedigh az ew A n n y o k t ü l 

maradott Jozagott, es egieb res mobiliseket, kiket eletek-
ben eggieott el nem keolteottenek, keozteok megh oztok 
[Alac BN; WLt]. 1604: tudom minden vegh igi leó* 
keŏztek az iozagh feleol, hogi Galfy Mihály ura(m) azj 
monda hogi im(m)ar masfelzaz forintot kyldek az zeflt 
Egiedy3 iozagh valtsagaba [Malomfva U; UszT 20/12°-
— aSzD]. 1646: szegeny Szengjel Ferencz Ur(am) Jószá-
gát, Hazat, szőlejet, es egyeb kőztök c o n t r o v e r s i a b a f l 
forgo jouait, kőztek, ugy mint: Felesege, es két felesege-
teol leuő gyermeki kőzött fel osztanok, es el igazitanok 
[Erdőszengyel MT; Told. 27]. 1738: az két leányomot il-
lendő képpen ki házasítottam . G: Gyulafi Làszl° 
több becsületes emberekkel osztották fel kösztök arany 
ezüst marhát, köntöst felesen [Ks 14. XLIIIa Kornis Ist-
ván végr. fog.]. 

9. tbsz közülünk, közületek, közülük; înttf 
noi/voi/ei; von uns/euch/ihnen. A. 1562: Es mikoron a 
székelyek a népnek sokaságát látták volna, tehát legot-
tan hadnagyokat emelének közöttök és tízedeket rendű-
iének [ETA I, 18 BSJ. 1594: Az kinek marhaia vagi°n 

keőzeótteők, az varhoz minden ember egi egi wago te-
hénnél tartozik [Győrtelek Sz; UC 113/5.45]. 1754: & 
iszopas és fövenyes hellynek közepe táján n e ' 
mellyikünk közöttünk kik hajosok vagyunk, a' Sos ha-
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jókkal fel járhattunk az emiitett kerten tul Solymos felöl 
levő Szakadásonis [Haró H; GyK]. 1765: edgyék (!) a 
Legenyek kõzzül lőni akart de Pistollya el nem sült, 
mellyre a' másik kŏzzŏttŏk azt mondotta nekie hogy 
fordisd balra Pistollyadat 's ugy próbáld [Gerend TA; 
KS]. 

B. 1625: en senkit ne(m) intette(m) hogj papista legien 
ha tudakoztam kerdózóskettem kik legienek keŏztwnk 
pápisták [UszT 78a]. 1780: Azt is rövideden emlitem, 
hogy köztünk ki légyen az első pap arról szó sem vòlt 
[Ne; Borb. II Kováts Jósef rektor-prof. lev.]. 

10. 1602: Fanchali Matenit ket eókernek az arrat ol-
uassuk vala, be Jeóúe Fanchalj Matę, monda Fanchaly 
Jánosnak batia im(m)ar eót forint uagion keoztink . . . 
monda fanchiali Janos hogy nem hogy eót forintot de 
chak egy batkát sem engedek mert mostis olcho az búza 
had allyon [Szentlélek U; UszT 16/22 Petrus Benedek 
vall.]. 1682: alkalomb(an) voltak hallotta(m) Nyirő Ja-
nos, az Nemes Aszszonnyal . . monda egyszer az Ne-
mes Aszszony. Immár tsak kilencz forint vagyon kőz-
ünk [Kv; RDL I. 162 Joannes Szekely (40) ns vall.]. 

, Alkalmasint a búzát eladó és az azt venni szándékozó személy alkudo-
zása rendjén felmerült árkülönbségre von. a két nyilatkozat. 

. II. nu-szerű haszn-ban; ca postpoziţie; als Postposi-
hon: vmi között; care este între . . . ; zwischen zwei Sa-
chen. A. 1787: Csíktaplocai Csedő Ignác pretendálja a 
csiktaplocai határban: Pál Bács nevü örökös szénafűhe-
lyének közötte orotást kezdett taplocai Lajos Miklós, 
minden ok nélkül [Taploca Cs; RSzF 138]. 1795: ezen 
Şessiok(na)k közötte állo Sessioi hellyeknek mivolta, 's 
allapottya ugy jŏn ki azon hellynek szinén általunk vég-
nez vitt Confrontatiobol hogy azon egész helly . . az 
Augustiana Ecclán(a)k örökös külső Appertinentiája 
volt [Gergelyfája AF; DobL. IV/743. 3a]. 

B. 1772: Mivel hogj az utrizalt két Malomnak kőzte 
levő distantianak mérésére nem voltunk mi applicaltat-
J'a, hanem a' Sövénfalviak, azért ök tudgják hogj hány 

lrálji öl legjen [Dombó KK; JHb LXVII. 195]. 

. közötti, közti 1. két v. több dolog/terület/folyóvíz kö-
zött levő; care este/se află între două sau mai multe lu-
cruri/terenuri/ ape; zwischen zwei od. mehreren Sachen/ 
jjebieten/Flußwassern befindlich. A. 1831: Városunk 
Hago közötti Hajós malmának nagy bontojat . . . meg 
emésztette az idő [Dés; DLt 735]. 1848: Város Gazda a' 
^ Város hágok közötti hajós malmának nagy bontoját 

kőpadját és fedelét hogj meg készítsék meg alkud-
t a [Dés; DLt] 

B. 1842: A gyalogosok sok felé voltak el osztva, föbb 
munka tételŏk volt a Rónai két szöllö hegyek közti írtá-
?°,n fel emelkedett szepre tisztítás [Zsibó Sz; WLt Nagy 
Lazar lev.]. 1844: fel mérvén a* Sos árok 's a ' Sz. Bene-
dekre járó ut közti részt [Dés; EHA]. 1849: A két Hidak 
Közti ugy nevezett porond [Dés; EHA]. 

Hn. 1836: Az ugy nevezett Két Viz közötti fertállyban 

• KC \]' 1 8 4 2 : T e m p I o m a k k ö z ö t t i l á b I C s e k e l a k a 

2. két földterület határán levő; care se află pe linia de 
ojar între două proprietăţi; an der Grenze von zwei 
, ldstücken befindlich/liegend. 1845: tanáltatnak 
lßyan küjjebb kövek, és több füszfák is a' két Birtok 

K°zti köz határon [Bodola Hsz; HSzjP Sztáncsuj Nika 

(70) vall.]. 1854: albisi Ns Barthos Ignatz Urnák az 
al Csernátoni Kis határban . . . lévő szántó Földje és 
ennek szomszédjai3 közti határ egyenetlenségben lé-
vő szántóik közt a* megzavarodott barázdát járnók és 
egyenlítenők ki [Albis Hsz; BLev. — aKöv. a szomszé-
dok fels.]. 

3. két v. több dolog közötti szűk résben levő; care se 
află ín spa(iul mic dintre două sau mai multe lucruri; in 
der engen Ritze/dem engen Spalt zwischen zwei od. 
mehreren Sachen befindlich. 1841: a biroi meg 
győződésig bizonyosra mutató tiszta kőrnyűlmény az 
hogy a tsikom lába általak futamtatásbol, gs nem mint 
ők nyekegtek, — a kövek közötti jukba [Dés; DLt 
1541. — aA vallók. Tollban maradt: tört el]. 

4. vkik csoportjában/körében való; care se face ín mij-
locul unor oameni; zwischen/unter der Gruppe/dem Kreis 
irgendwelcher Personen befindlich. A. 1864: a' M. K. 
Kormány . . . segély gyűjtésnek saját hatás körökben hí-
veik közötti el intézését, jövőre az illető Egyházi felekezeti 
Fő hatoságokra bizván, mi czélra a' Mlgs Egyházi Fö Ta-
náts egy szabály rendeletet nyomatott [Gyalu K; RAk 85], 

B. 1847: Beszélek magyarul mint szülötte nyelvemen, 
oláhul amennyit az érdekelt községek közti mulatásom 
idején tanoltam, németül is alkalmasint [VKp 167]. 
1855: Az Isten különösen bölcs végzése szerént bizonta-
lan lévén e földön szeretet kedvesseim közti mulatásom 
ideje . kivántom földi dolgaim elrendezése áltól az anyi-
mekhezi forro és igaz szeretetemet holtom után is ta-
núsítani [Sáromberke MT; TSb 7 gr. Teleki Sámuel végr.]. 

5. vkik egymáshoz való viszonylatában való; ín re-
laţia a mai multe persoane; im Verhältnis einiger Perso-
nen zueinander (vorhanden). A. 1844: Dobai Joseff es 
Komaromi István közötti interimalis edgyezmény a Bi-
ro rész felett | Biro Sámuel és G: Mikes Antal közötti be-
kesseg levél [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249]. 

B. 1844: Bartos Ilona Mohai Lászloné testvereia . . . 
közti osztállyos per follyama [uo.; i.h. — aKöv. a nevek 
fels.]. 

közpad (eredetileg falu tulajdonában levő) lapos 
dombhát; colină plată (care iniţial era ín proprietatea 
satului); (ursprünglich im Besitz des Dorfes befind-
licher) flacher Hügelrücken. Hn. 1758: edes Fianak . 
ada itt a' Meszkŏi hataron egy darabatska rétet a' Köz 
pad nevű helyben [Asz; Borb. I.]. 

közpalást közönséges palást; mantie obişnuită; ge-
meiner/einfacher Umhängemantel. 1643: az mostan jeó-
vendeő virág sokadalomkor vasarhelt vegyen Tit Istuan 
Vra(m) vagy egy jo barany beör gereznat vagy egy jo el 
veheteo keoz palastot [Jobbágyfva MT; BálLt 49]. 

közpálca lófogatrész; parte de atelaj; Teil des Pferde-
gespanns. 1679: Kőz palcza láncz nélkül nro 5 [Uzdiszt-
péter K; TL. Bajomi János inv.]. 1736: (A hintóban) az 
két középső és első lovak közt egy vastag pálcza volt, rö-
vid lánczon, peczekkel, azt közpálczának hítták, az fé-
ken osztán karika volt, ugy peczkelték osztán fel az köz-
pálczát az két lóra [MetTr 367]. 

közpaplan közönséges paplan; plapumă obişnuită; 
einfache/gemeine Bettdecke. 1620: Egy keöz Paplantul f 
—/12. Egy eoregh es io fele szeőniegtúl es Paplantul arra 
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szerent uegieka [Kv; KvLt 11/69 VectTr 15. — aÉrtsd: a 
határvámot]. 1648: Fenies Aranial varrott papla(n) Nr 1 

. . Nyary Aranios papla(n) Nr 1. Kőz papla(n) Nr 2 
[Mk 4 Kapi Katalin kel.]. 1687 k.: Egy köz paplantol f 
—//18 [MvRK Lev. Vect. 6]. 

közparipa közönséges paripa; cal (de călărie) 
obişnuit; gemeines Roß. 1657: lovászom kezén lévén 
nyugott igen jó paripám és csak köz paripámon ül-
vén az másik kémélésejért én lovászomat úgy elszo-
rították az szoros úton, hogy midőn az vásár elmúlt . . . 
akkor tanáltam előljûni lovászomat lovammal [Kemön. 
76]. 

közpatyolat közönséges patyolat; batist obişnuit; ge-
meiner Batist. 1620: Egy vegh keőz patiolatul keskenj f 
—/10. Egy vegh paraszt fele Ianczar patiolattul f —/12. 
Egy uegh io fele fejer uegú, Aranias szelu patiolattul f 
—/25 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 10]. 

közpázsit közhasználatú pázsit; pajişte ín folosinţă 
comună; öffentlicher Rasen. 1586: Áz myteol fogwa en 
emlite(m) ez peres feólden senkinek semmy Ippewlety 
nem volt mindenkor keóz pasyttba Állott 
[Kisfalud3; JHb XX/48. —aEltünt település Ugra (KK) 
táján]. 

közpéldabeszéd közmondás, példabeszéd; proverb; 
Spríchwort. 1838: Tudjaé mit ßiond a' köz példa beszéd 
igen szentül ? aki nem fér jukába tököt köt a' farkára 
[Torda körny. TLt Közig. ir. az 1839. évi iratok közt]. 

közpénz 1. közös pénz; bani comuni; gemeinsames 
Geld. 1574: Illés Balint, Segeswary Krístoph azt valliak 
hogi Eok az Ágoston tyzedebe vadnak, De Eonekik hir-
re sem teotte hogi harmad Magawal az Borra Ment es az 
keoz pénzt ky az leg wagason gywlt meg Ittak (Kv; TJk 
II1/3. 345a]. 1589 k.: az mi keŏz penzwnk wolt aztis kette 
oztattam azon fogotth emberekel ez felet te neked hat-
tam es az feleth enis vgi mint enymeth feöl vöttem es azt 
hoztam el [Szu; UszT]. 1640: vágjon megh keoz pénz je-
len f. 68 d. 45 meljet Kip iro Istuan vram kezeben hat-
tunk hogj az adosoknak el fizesse, meljet kj ueuen az fi-
zetendeó adossagbol az f. 95 d. 73 1/2 maradunk meghis 
adossa f. 27. d. 29 1/2 | Keóuetkezik az keőz pinz Vagion 
kez pinzzek3 az Attyoktol az ki marat szaz eótuen forint 
[Kv; RDL I. 117b, 151. — a A testvéreknek]. 

2. városi közpénztárbeli pénz; bani publici; Geld aus 
der städtischen öffentlichen Kasse/öfientlichen Stadt-
kasse. 1589: Az Egihaz Fiakteol (!) Weis Tamastol es 
Jgyarto Simonteol (!) ig wottek Zamot. Maradott wolt 
nallok az Tawaly parcial Tartassa zerent keoz penzewl 

in Sum(m)a f. 835/63. Eheoz Iott ez ĕstendoben ke-
zekheoz Jowedelem az Merő hazbolis f. 340 Weot 
kizeheoz (!) Az quartas vráimtol keoz penzewl f. 50 [Kv; 
Szám. 4/VIII. 1-2]. 1603: Nyreo Dániel vallia 
azt tudom hogy az Nyreo hazban aminemeo rendtartá-
sunk vagio(n), ott az keoz penzbeol ky veot volt hi-
reonknelkeol, kiért gratiatis hozot, hogy nem hattwk 
mielnj [Kv; TJk VI/1.647]. 

3. rezes ~ értéktelen rézpénz; bani de aramă fåră va-
loare; wertloses Kupfergeld. 7677: Aranynak, tallér-
nak, dutkának, és egyéb jo féle monetának váltása, és ez 

Országból ki-vitele meg nem tiltathatik . . holot a' ke-
reskedésnek formája kŭlŏmben nemis lehetne, némely 
szomszéd Országokban egyéb féle pénzel nem vásárol-
hatván a* bé-hozando marhát . Kívántatik azért hogy 
légyen vigyázás a' Harminczadosoktol, és egyéb affélék-
re rendeltetett emberektől, azokra kik nem a* kereske-
désnek ez Hazában való követésére, és folytatására néz-
ve, hanem ugyan fel-tet czélul, alá-valo rezes kŏz pénzen 
váltván és szedvén mind monetában, mind egyéb féle 
műben és materiákban-is lévő ezüstöt és aranyat, hord-
gyák-ki az Országból nem hozván azokon semmi 
haszonra való marhákat viszont ismét bé az Hazában; 
kiknek büntetések ezen fellyel meg-irt mód szerént le-
gyen [AC 62-3]. 

közpénztár caserie publică; öffentliche Kasse. 1875: 
ki egyházi kőz munkára kirendeltetvén, a szabott mun-
kát hanyagság vagy makacsságból nem teljesítené, az 
azon időben folyó igás vagy tenyeres napszám árrában 
marasztaltassék el, mindenik esetben az egyház kőz-
pénztára javára [Damos K; RAk 199]. 

közpénztárbólí vmilyen közpénztárból való; din case-
rie publică; aus/von irgendeiner öffentlichen Kasse 
(stammend). 1845: Parajdról a' Sóaknákhoz vivő uton 
elromladozott hidak építésire szükséges költségek vala-
melyik kőz pénztárbóli kiadattatása ki eszközöltessen 
[Usz; UszLt XI. 85/6.215]. 

közper közös per (közösen folytatott per); proces pur-
tat ín comun (împotriva cuiva); gemeinsam g e f ŭ h r t e r 
Prozeß. 1819: Kökösi Dobolyi Sigmond ä kézinél lé-
vő osztatlan Patzolai successorokat illető Portio 
Arendajaban mái napon nékem által adott légyen 30 ~ 
harmincz Rforintokat oly edgyezésŭnk mellett, hogy 
azon summa fordittassék a több függőben levő Patzolai 
jus iránt indult Kŏz Perek folytatására [Szentbenedek 
AF; DobLev. V/1023]. 1821: Quietantia 30. Harmitz 
Rfrol mellyeket Kŏkŏsi Dobolyi Sigmond Ur . a kŏz 
perek folytatására meg fizetett [uo.; i.h. V/1042]. 

közperpéta kelmefajta; un fel de stofë; Art Tex-
til/Stoff. 1673/1676: Vőttem kőz Perpetat Elő Ruhának 
más fél Singet . . vőttem Egy Kek Kőz perpeta ruhá-
nak valót mas fel singet flol.d. 20 [RLt 0.5]. 1678: vöt-
tem ŏtt Sing más fél fertály Kŏz Perpetát f 3//?6 
[UtI]. 1683: vettünk . 2 sing Publicán szin kőz perpe-
tát singit 70. pen(z) Teszen f 1/40 [UtI]. 

Szk: ~ elõruha. 1705: adtam házas társul Pataki Bo-
ricza . Árva leanyomat Técsi Győrhy U(ramna)k 

adtam ezeket: . . Egy tisztességes rosa szin rása 
szoknyát egy fahéj szin kőz perpeta elŏ ruhát [PatN 
56] * ~ szoknya. 1684: Szegóttünk egy Szolgalot 
igirtunk karacsonigh fizetesbe egy köz perpeta Szokniat 
egy inget alyastol gioltz inget perpeta ruhát [Kv; ACJk 
32b]. 

közpitvar közös/közösen használt pitvar; pridvor co-
mun/în folosinţă comună; gemeinsam benützte DieW 
Flur. 1796: a Néhai Groff Ur Eö Nagysaga . . építte-
tett egy jo Fogadot . . azon hellyre egy fedél alat egy 
kőz pitvarból egy másba nyillo két házatskát [Szent-
gothárd SzD; WassLt]. 
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közpolgár kb. rég honpolgár; cetăţean; Staatsbürger. 
1848: Nyujtodi Közpolgár Német János [UszLt XIV. 
98]. 1858: Nagy István Bádoki közpolgár [Bádok K; 
RAk 72]. 

központ centru; Mittelpunkt. 1887: Én úgy találom, 
hogy mikor innen a mi kis országunkból egy íróról meg-
emlékeznek . . . akkor ennek a helynek a központjából 
mégiscsak helyénvaló lenne egy-egy kötetről írni vala-
mit [PLev. 135-6 Gyarmathy Zsigáné Petelei Istvánhoz 
Bh-ról]. 

központosít a centraliza; zentralisieren. 1843: igen kí-
vánatos és célszerű lenne a hat kerületekben széjjelszórt 
bucsumi lakosokat a lehetségig két vagy három kerü-
letekben központosítani s az egész határt közöttök cél-
szerűbben felosztani [VKp 124]. 

központosul összegeződik; a se rezuma; sich summie-
ren. 1847: Jelen hó 3ról jegyzett levelét vettem, melyre 
válaszom a' következőkben központosul3 [Csapó KK; 
DobLev. V/1264. — aKöv. a részi.]. 

közporond közhasználatú porond; prundiş ín folo-
sinţă comună; gemein genutzter Sand. 1592/1593: az 
Molnárt megh kerdeeztem elejn hogy hun 
etethetnem az barmot, de vgian azt mondotta az 
Molnár, hogy wzd ala az Malmon alol való keoz 
porondra, ot Ne fel' hogy senki banchion [Décse SzD; 
Ks] | bizon soha nem tudom hogy sent Benedekiek 
tilalmasnak tartottak volna sem Deesiek azt az 
porondot, hogy megh kezde fwüesednj, hane(m) 
zabadon élthe az eórleó marhaja keoz poronda leon 
[Szásznyíres SzD; Ks]. 

Hn. 1816: A' közporondon (k) [Marosbogát TA; 
EHA]. 1820: Köz porondba [Baca SzD; EHA]. 

közposztó közönséges posztófajta; postav obişnuit; 
einfaches gemeines Tuch. 1620: Egy vegh keöz poszto 
szeltul f — / 3 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 9 Hj]. 1701: Az köz 
Posztó légyen eotven két sing az hoszszuságában, az szé-
lességében penig harmincz négy pászma az szélyivel 
együtt | Az fono Inasok(na)k Esztendőre való fizetések 
ez légyen . . kŏz Posztobol való edgyj Dolomány, egy 
Nadrág, Kender vászonbol való két Ing [Kv; Poszt-
e r t . 10, 26]. 

Szk: brassai ~. 1688: Egy végh Angliaj posztotol ki-
ben vagyo(n) Uln. 60 f 31 // — Egy végh Cserkesz Posz-
totol f —//60 . . Egy Bál fejérvári Posztotol f 6//— Egy 
végy (!) Brassaj köz Posztotol f —//30 [BfR Vect.]. 

közrab közrendű hadifogoly; prizonier din rîndul sol-
daţilor; Kriegsgefangene vom gemeinen Standé. 1704: 
(A harcban) 12 000 esett el az ellenségben, az mienkben 
hatezer. Azonkívül tíz generálokat fogtanak el, kiket fel-
osztottanak A közrabokat is elosztották, de maga 
Tallard, a francia generál igen reménykedik, hogy az 
anglusok kezébe ne adja őfelsége [WIN I, 233-4]. 

közrakás határhalmocska/rakás; movilă/moviliţă de 
hotar; Grenz/Markhäufchen. 1784: Tudgyae a Tanú 
• • • Hogy . . Galak nevezetű bányászai ben a Bányá-
ban) egy bizonyos helyről arcealtak volt meg ez előtt 

. . . bizonyos szemellyeket azt magok tulajdan és saját 
banyajoknak tartván, es kőz rakással ezt a helyet más 
szomszéd banyaszoktol elis rekesztettek? [T; Bosla] | 
Tudam vüágoson hogy az az Bánya a Gálaknak saját 
Bányája, a kŏz rakásig, a meddig el rekesztették volt ré-
gen s kézzelis meg mutatták, hogy meddig volt a kŏz ré-
gen [Torockó; i.h. Joh. Szabó (54) jb vall.]. 

közrása-elöruha közönséges rázsakötény; şurţ din 
postav de păr; gemeine/einfache Schürze aus Rasch. 
1744: Szolgálonak fizetese Hung. f. 5. egj fekete condra, 
egj köz rása elŏruha, kender ing aljastol [Csicsó Cs; Ks 
65. 44. 12]. 

közremek kelmefajta; un fel de stofå; Art Textil/Stoff. 
1687: vŏttűnk . . . Egy vég Kŏz Remeket ull 26 1/2 f 
42//— Egy vég Szürke Remeket f 55 [UtI]. 

közremunkálás közreműködés; colaborare, concurs; 
Mitwirkung. 1847: helyettes-alispán Pogány György 
atyánkfia és szolgabíró Tövissi Gergely erélyes közre-
munkálásuk következésében sikerült a több éveken ke-
resztül annyi bajt okozó bujtogató Varga Katalint e 
megyei börtönbe . juttatni [VKp 150]. 1855: Buza sze-
melés, mosás, szárítás, őrlés . . . szitálás, czők verés min-
den időben az ő szeme előtt és közre munkálásával3 tör-
ténik [ÚjfE 178. — 3A háziasszonyéval]. 1863: nehogy 
hátramaradandó . . . valódi ember baráti szeretetet ta-
núsított gyámolaim közremunkálásával megőrzött ja-
vaimban érdemetlenek részesüljének . . . a magam vég-
rendeletemet a következendőkben kívánom megtenni 
[Kv; Végr.]. 

közreműködés együttműködés, részvétel; colaborare; 
Mitwirkung, Teiinahme. 1873: (A határozat) kivitelére 
a gondnokot, egyházfiakat, az egész p(resbite)rium tag-
jait megbízzák, a tanítót is közreműködésre felkérvén 
[M.bikal K; RAk 304]. 1887: A megtartott felolvasó es-
télyek gazdag programja, annyi jelesünknek közremű-
ködése oly határtalan erkölcsi sikert eredményezett, ami 
egyletünk fényét, zászlóját még szebbé, ragyogóbbá tet-
te [PLev. 133 E M K E kv-i választmánya Petelei István-
hoz]. 

közrend 1. rég köznép; poporul/clasa de rînd; der ge-
meine Stand. 7623: Halabor Borbara azzonj propo-
sitioiat az szen<t> szek megh halua(n), Utrummal bo-
cziata ki Halabor Borba<rat> hogi Ura ellen azt doceal-
na, hogi parazna volna, es a<z> szent hazassagnak tizta 
rendit megh ferteztette volna nemes szemelieket ã 
kiket akart attestal<tatott> városbeli keóz, es Polgári 
rendeket, kik ä ki adott U<tromra> áttestálták . 
Kalmar Mihal'nak felesege ellen való parazna elet-
eről [SzJk 15]. 1660: Rácz János uram is nyíllal való lö-
vés miatt elesett, megholt, Török István és Tyukody 
László uram is az szerint. Több nevezetes emberek nem 
estek el, de közrend felesebben [TML I, 557 Korda Sig-
mond Teleki Mihályhoz]. 1677: A' Székely Darabantsá-
got, vagy egyéb köz rendet, ha a* Főrend nyomorgatná, 
és tŏrvéntelen háborgatná requirallyák á' Fő Tiszte-
ket, kik tartozzanak meg-oltalmazni [AC 149]. 
1687: a ' halotti contiok után való búcsúztatások, kival-
keppen kŏz rendek felett, a' Canon szerint abrogaltassa-
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(na)k [SzJk 218]. 1737: mint conservaltassék a' Nemes 
Székelly Natio kŏzŏtt a* Szegény kŏz rend az illyen Vak-
merőségben el bizalkodottak ellen, emlekezik az App. P. 
Tertia Tit. 74. Art. 420 [Darlac KK; ApLt 2]. 1739: (A 
városba) Passus nélkül senkit bé ne bocsássan(a)k; se 
úr; se köz rendet [Dés; Jk 524]. — L. még II AMN 328; 
ETA I, 83; MetTr 376, 420; RettE 180; TML II, 430. 

2. ~bõl állóIvaló/ ~e« levő közrendű; din poporul/ 
clasa de rînd; aus/von dem gemeinen Stand. 1652: Az 
p(rae)specificat(us) bőcsűlletes Nemes személlyek pe-
nigh es kőz renden leveő Borzasi bőcsűlletes emberek ige-
renek esztendőnke(n)t az Praedikatornak illyen Proven-
tust | Az Bagosi Uraim, jovenek mind Nemes es kőz 
renden leveő szemellyek [Borzás Sz; SzVJk 47]. 1657: 
mindenkor bátorságosb volna az tősgyükeres hazañaira 
bízni és meghinni az ország házait, s annak kötelességé-
vel megelégedni, mintsem valamely sehonnai avagy köz-
rendből álló drabantokra, hadnagyokra [Kemön. 167]. 
1662: Azmi pedig illeti ezeknek megengeszteléseket, an-
nak ilyen módját látjuk: hogy ím a chámnak az ő álla-
potjok szerént, nem közrendbül való követe megyen 
őnagyságához, a vele levőkkel együtt igen jól kell látni s 
meg kell ajándékozni [SKr 387]. 1677: a' mely Fiscalis 
Várakat valamely privatus emberek bírnak . . . a* helynek 
és abban lévő minden rendeknek Kapitánysága ne idege-
nekre, hanem a' Várnak Urára transferáltassék, az lévén 
hitelesb securitásokra mind Országnak, fejedelmeknek 

. mintsem valamely idegen, vagy közrendből állo Kapi-
tányak és Hadnagyok [AC 58]. — L. még Kemlr. 324. 

3. vitézlő ~ (köz)katonaság; armata; Militär* 1670: 
Kökényesdi azt izente bizony Szakmár, ha Erdély Ma-
gyarország nem vigyáz, oda leszen, de ha ő neki urunk 
gratiát adna, ő vér nélkül ő nagysága3 kezében ejtené, az 
ott való német tisztviselőket kézben adatná, lévén már 
már az köz vitézlő renddel végezése [TML V, 296 Teleki 
Mihály Naláczy Istvánhoz. — aA fej.]. 

4. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; attributiv 
gebraucht: közönséges, egyszerű; obişnuit; einfach. 
1736: még templomunk sem volt ben Kolosvár városá-
ban; az hol most az convictus temploma vagyon3, ott 
vala egy ház, az is csak köz rend ház vala, abban volt az 
szent mise; de abban igen kevés ember fért, hanem az 
szegény catholicusok, ki az ház hijjára ment és az fejit ott 
ledugta s ugy hallgatta az isteni szolgálatot, némelyek az 
kapu boltozatja alatt voltanak [MetTr 425-6. — aA pia-
rista templom]. 

közrend-asztal közönséges/egyszerű asztal; masă o-
bişnuită; gemeiner/einfacher Tisch. 1758: az Udvarbíró 
Ur(am) szokott belső szállására menvén . . . tanaltak 

Fenyő deszkából valo köz rend asztal Nro 1 [Déva; 
Ks 76. IX. 8]. 

közrendbeli rég köznépbeli/köznépi személy; persoa-
nă din poporul/clasa de rînd; der/die Gemeine. 1652: 
igerenek esztendeönke(n)t az Praedikatornak . Ne-
mes es kőz rendbeliek hogy adnak fát 20 őregh szekerrel 
[Borzás Sz; SzVJk 47]. 

Sz. 1657: csak közrendbéli, annál inkább méltóság-
béli megholtak felől is vagy hallgatni, avagy csak jót 
mondani, annál inkább írni kellene [Kemön. 20. — A 
latin De mortuis nil nisi bonum szólás magyar körülírá-
sos tükörfordítása]. 

közrendű 1. rég köznépi; din poporul/clasă de rînd; 
vom gemeinen Standé. 1679: Bátran azt is megírhatni a 
fővezérnek, hogy az a megfogatott két ember nem is oly 
derék emberek, mint ott az német követ mondotta, ha-
nem közrendűek [TML VIII, 453 Teleki Mihály a fej-
hez]. 1845: Martonoson lakó közrendű Pap Ferenc —* 
45. éves felel3 [HSzjP. — 3Vallatás bevezető formu-
lája] | Fotoson lakó közrendű Salamon János — 15 éves, 
Református . . . felel [i.h.]. 

2. közönséges; obişnuit, simplu; gewöhnlich, ge* 
mein. 1730: Mezőre valo Legel 3 közrendűek [HSzj lé* 
gely a l j . 

közreoszolhat (vmely közösségen belül) szétosztódha-
tik; a se putea împărţi (ín cadrul colectivităţii); (inner-
halb einer Gemeinschaft) sich verteilen können. 1662: a 
főszerdárt hováhamarébb megtanáltatván, az országra 
felvetett nagy summának bár csak százezer tallérát ígér-
nék és valami úton-módon szerzenék meg is hiszen 
azután az a summa is az országra közreoszolhatna [SKr 
574]. 

közrét részleges földközösségben élt/használt rét; fí" 
neaţă ín devălmăşie parţialã; in partieller Feldgemein* 
schaft genutzte Wiese. 1790: Hitek után valyák a' Vá-
lasztmányok3 . . . Hogy ennekelötte mintegy 38 eszten-
dőkkel lévén a' Havadtői Communitasnak egy Kőz rét-
tye a' több Commune Terrenumok kőzött . melly re ' 
tet el kerűlhetetlen szükségétől kényszeríttetvén el-
adott volt a betsületes falu Füleki Szalma István eo 
Kminek [MMatr. 145-6. — aKöv. a nevek fels.]. 

közrétecske részleges földközösségben élt/használt ré-
tecske; fîneaţă (mai mică) ín devălmăşie parţială; in par-
tieller Feldgemeinschaft genutztes Wieschen. 1750: 
mentünk a' Nagy Berek kőzött lévő Falu kőz Rétetskei-
re, melynek hoszsza 37. öl, Széllye 7. ől [Koronka MT; 
EHA]. 

közrevesz közrefog; a lua la mijloc; in die Mitte neh-
men. 7696: (Kovács János) maga egj bük Pálczával az 
ösvényre foga az Csorda felé az Feleségeis egj palczaval 
az derék uton, és mindjárt közre vévék az Pásztort fele-
ségestől [Mikháza MT; Berz. 17. XII]. 

közrovatai kb. közadó; impozit generál; allgemeinc/ 
öffentliche Steuer. 1853: Harinak Belső Jövedelme J* 
Kortsomárlási Jog miből szép Jövedelem Forrás merül, 
határán az mult 2. évben Juhok legeltek miből ha-
sonloul szép Jövedelme került bé az Falunak, mi ezen 

Jövedelmekből nem részesültűnk . . Tessék Tehát 
részünket azon Jövedelmekből . . . ki adni, mert örö-

mest meg fizettyűk az reánk háromlandó kőz rovatai-
kat [Nagylak AF; DobLev. V/1365 Dobolyi Bálint levj-

közsáfrány közönséges sáfrány; şofran comun; einfa-
cher, gemeiner Safran/Krokus. 1688: Egy font viaszas 
vagy Erdélyi Safratol (!) f —//12 . Egy font pogácsa 
Sáfrantol f—//18 Egy font Kőz safrantol f —//08 [Bt* 
Vect.]. 

közsálya kelmefajta; un fel de stofă; Art Textil/Stoft 
1599: Nemet Janos Hozot Bechj Marhatt . . . 1 Veg 
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keoz. Granathott 3//— . . . 2 Weg keoz. Saiatt 22//— 
[Kv; Szám. 8/XIV. 36 Hj]. 1632: Beczybeöl az minemw 
marhakat . Jonas Deák hozatott. 2. Bal Fodor Jglertt 

2 fel vegh keöz sayatt [Kv; KvLt 11/69 VectTr]. 

község 1. település, ill. ennek közössége/lakossága; 
comună; Gemeinde. 7566: az ket nemzet Nemes es az 
Szász Vraink mikor Felseged paranchiolattiara gyülisbe 
iünek, az kössigtűl segitsegek es költhsigek mindenkor 
uag'on [SzO II, 187]. 1572: Elseobe megh Erthwen eo k. 
hiro vramtwl hogy az keosseg haznara az kalongia 25 
kewe lennea [Kv; TanJk V/3.64b. — aAzaz 25 kévéből 
álló kalangyát kellene rakni]. 1589: Thudom aztis hogy 
Magiary Thamas megh tilta az hatart 12 f(orintig) es 
igen haborogh vala a* keossegh hogy illien sokkal tiltana 
az hatart [Szu; UszT]. 1651/1682: Az Füzesia Schola 
Mester Pauai Janoss adgia értésünkre hogy az szűk 
időben . . . az kősségis az el mult esztendőbeli szokot 
Proventúsatt be nem szolgáltathatta nekie [SzJk 180. — 
Az ördöngösfüzesi (SzD)]. 1677.ĕ Vegeztetet hogy senki 

alatta lévő kŏsséget, jobbágyokat, házok-népét, se sem-
minemű rendeket, erőszak, avagy akarminémŭ bŭnte-
tésnek-is fenyitékje alatt maga religiojára ne kénszericse, 
se penig a* földes Ur, más religion lévén, a' Falunak vagy 
Városnak templomát el ne foglallya [AC 5]. 7683 k.: igy 
Fizettek az Pastomak . Az kőssegh ád illyen béért: 
Minden házas ember ád az Prédikátornak d. 25a [Nagy-
falu Sz; SzVJk 50. — aFolyt. a részi.]. 1762: a' mely vas 
Bányák mostan miveltetnek a' Kŏsségtŏl, azokb(a), 
azok Possessorainak consensussok nélkül Ezüst és on 
Ertznek Keresésére . bé menni nem lehet [Torockó-
sztgyörgy; TLev. 8/7]. 

Szk: ~ gyűlése. 1872: Mái napon telyes község 
gyűlésében meg szavaztatott hogy . . negyedik bí-
zotmányi tagnak választassék meg Illyés Mihály községi 
Jegyző [Pálfva U; Pf] * falusi 1733: Tudom eztis bi-
zonyossan hogy az Regi Bornyu kertet . . mind kertben 
tartották az holott annak előtte mind az Urak Bor-
nyai, mind a Falusi Kőssége legeltettenek [Erösd Hsz; 
BLt 7 Valentinus Bíbó (26) jb vall.]. 1787: az Erdők 
Conscriptiojárol való Udvari Normativum szoross 
meg tartás végett, a Nótárius által az egész Falusi kŏs-
ségnek olvastassék fel, és értelmesen magyaráztassék 
meg [Torockó; TLev. 3/2. 2a] * városbeli/városi 
1583: kérik eo kgmet Biro vramat hog meg feniche 
Az zolgakat ez fele sacczoltatastol, Az zegenseget es a* 
varosbely keosseget se merezelliek tiszteletle(n) es ek-
telen zidalommal illetny, rutolny [Kv; TanJk V/3.274b]. 
1585: eo Nga kegmesen engedne megh Azt hogy Se kwl-
seö, Nemes, vagy Nemtelen zemely se penigh vgia(n) ez 
varossy Ember, Semminemeó Attestatoriaúal Ne kenze-
nthetne vallasnak okayert semminemeó Király vagy 
vaida embere eleybe az varossy keosseget soha semmi-
nemeó Wdeoben es Casusokba(n) hanem illie(n) za-
bád feo Varosban, minden Vallatasok Az varos Bíray-
*ak tanachinak eleőtte lehessen [Kv; i.h. 1/1.16]. 1674: 
Anno 1666 die . Januarii választattam az egész városi 
j j é g t ő l és az várostól az fogarasi gyűlésre3 [Kv; KvE 

~~~ aÉrtsd: ogy-i követnek]. 
2. összetartozó emberek csoportja; comunitate; Ge-

meinschaft. 1572: Barra Kelemeon . . Ezt walla hogj 
hywa wgjmond engometh walkay Myklos oda hogy 
Enys ott lennek Azhol az hatarth feoll wettnek, Es azon-

között 

ban ott feon Megh zaydula az Nep wgj kezdenek hagi-
galny Az Monostorhoz tartózó keossegh kewekel, Es 
Egeb hagito zeorzamokalys Azonban el futamank, Es 
lattam hogj Monostory Neomos wraym, Eleykbe Álla-
nak Es wyzza werek Az keossegoth [Jákótelke K; KP. — 
aEz jb]. 1585: Amikoron a warosnak Apro keózenseges 
zewksegere vg mint Gatra, Ieghzesre, es Eyelj wagy 
Nappaly Eorizesre hirdethy a' tizedes az eo tizede alath 
való keossegeth, Es vakmereosegébeól nemely ember el 
nem menne, tehagh azon az Engedetlen Zemellien tizen-
ket pénzt vehessen az Tyzedes [Kv; KvLt Vegyes III/15]. 
7589: Azért akoron egez varosul vgh vegezenk az ado fe-
leol hogj az kik az piacz zelben laknak es korcziomaual 
eltek tehát azok teobbet adgianak az teob hatra lakó 
keossegnel [Szu; UszT]. 

3. céhbeli közösség/tagság; membri corporaţiei; 
Zunftgemeinschaft. 1561: My peniglen meg gondoluan 
azt hog1 az tiztbely nepeknek kik ualamely kpsseg elpt 
wadnak hwsegekre fçkeppen ez bizattatoth az walaztas-
ban ualo moggiaual ímigèen keuekezik (!) [Kv; 
öCArt.]. 1589/XVII sz. eleje: mikoron ez mi Tanach ha-
zunkban keőssegiunknek dolgainak igazgatasara bę 
giúluen, lewltwnk volna, ez Tekintetes férfiak3 Keőg 
miues mesterek kŏniŏrgenek nekwnk illienţceppen 
[Kv; KőmCArt. 1. — aKöv. a név szerinti fels. Köv. a 
kérés]. 

4. egyházközség, gyülekezet; parohie; Kirchenge-
meinde. 1593: Myerthogy Az veresegh Ne(m) c(on)stal 
hane(m) chak Az zidalom, Azért ereosb teorwenie ne(m) 
lehet, hane(m) vosarnap reggel a' Niakat kalodaba te-
giek p(rae)dic(ati)o Alat ot legie(n) p(rae)dic(ati)o 
vta(n) penigh Mingiarast Az templomba(n) ez vetekert 
a' keosseget es Attiat meg keowesse [Kv; TJk V/1.365]. 
1653: Ugyan nem is cselekedte a király azt, hogy a hol a 
község meg akarta vallását tartani, onnat erővel kiűzte 
volna a papot [ETA I, 28 NSz]. 1671: igen szűkséges-
(ne)k lattyuk hogy tartozzanak a p(re)dikatori rendek 
minden Ecclesiakba(n) az iffjakat s öregeket is a' kik 
nem tudnak az Cathecismusra tanítani, mert mikeppen 
virágozhatnék ot az I(ste)ni tisztelet a ' hol azt sem tud-
gya az kőssegh micsoda a* maga vallasa s micsoda az I(s-
te)ni tisztelet is [SzJk 116-7]. 1723/1770 k.: a* Vajda-Ka-
marási Unitaria Religion való kősség el-fogyatkozván, 
és már tsak három vagy négy szegény gazda Emberre 
maradván, a Templomjokat, Parochiat, Czintermet, 
nem lehet conserualniok [Vajdakamarás K; SzConscr.]. 
1811: Kozma János . . mint házasság ronto Vasárnap 
reggeli harangozás előtt a ' Templom előtt lévő kalodaba 
tétessék, és a' mig az Isteni Tisztelet véghez mégyen ot 
szenvedjen, a' Templombol ki jővén, az egész község 
elŏt 12 paltzaval meg tsapattassék [M.bikal K; RAk 86]. 

5. köznép; poporul/clasa de rînd; das gemeine Volk | 
közrend (közrendű székelység); clasa de rînd (la secui); 
der gemeine Stand (Szeklertum vom gemeinen Stand). 
1569: Felseges kegyelmes vrunk . . kegyelmesen emle-
kezzek megh, ez el mult wdökbe az kössegnek gonoz ta-
madasokerth, mint estwnk vala felseged nehessegebe, 
kybe mynd ez elöt, mynd ez vtan, my magunkat Bynte-
lennek mongyuk mynd eltwnkyg [SzO II, 237 a székely 
főemberek a fej-hez]. 1605: mi is házunkhoz szállunk, az 
község és szászság is szálljon kiki házához, szántson, 
vessen, munkálkodjék [SzO VI, 11 az erdélyi rendek 
elöljárói Nsz-hez]. 1653: Básta bémenyen3 és letelepe-
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dik, és . . . a községet nem bántja, hanem a fejeiben hat-
vant megfogata, és ott egy házban tartották őket sub 
custodia [ETA I, 91 NSz. — aKv-ra]. 1672: im(m)ar az 
esztendeie elmúlt, hogi kaptala(n)ba(n) be kellett men-
nem, de ugian az Nitraj Varossi Plebanussagotis, egi-
szersmind az Nyúghatatla(n)saggal, Nyakamon hordo-
zom U(ra)m eo Nga Poronczolattjabul, az Nemessi rend 
es az kossegh kiuansaga szerint [CsÁLt F. 27. 1/38 
Georgiffy Mihalj nyitrai pléb. lev. haza Csíksztgyŏrgy-
re]. 1677: mind a' Nemesség szokot Nemessi szabadsá-
gában, mind penig a' kŏsség, az ŏ állapottyában meg-
tartatik [AC 148]. 1739: Kedvetlenül ertettük, hogy az 
Isten haragjának engesztelésére s duplás ostorának el-
forditására rendelt böjt nem kezdett volna observáltat-
ni, sőt sok helyeken magok a tisztek és az első rendbéliek 
hadták volna félbe scandalisálnának vendégeskedéssel 

melyből példát vett volna a község is [SzO VII, 398-
9 gub.]. 1744: Vagyon Esztendeje hogy Miklós várán3 

fel kiáltott à Kŏsség, hogy Tiszt vraimék adgyák ki ä 
Summát, s mi Adozo rendekŭl facultásra fel vettyŭk 
[Bárót Hsz; INyR 50 Bertalan István (46) vall. — aHsz]. 
1783: Cseh- és Morvaország is, kivált a községe, elállott 
a mise mellől s két szín alatt veszi az Úr vacsoráját 
[RettE 421]. — L. még AC 244; MetTr 409, 435; SzO II, 
327; TML III, 178, 433; VKp 123. 

Szk: adófizető/adózó ~. 1677: Az Adó, az Országbéli 
adó fizető kŏsségnek fel-számlálása szerint valo Kapu 
Számok után jár, mely már közönségesen rovásnak ne-
veztetik [AC 68]. 1744: Kŏpeczi Nagy Márton és Bálás 
Istvánéknak fizettünk . f Hung. 20. az egész fcékbéli 
adózó Kŏsség [Bölön Hsz; INyR Rab Mihály (58) jb 
vall.]. 1746: ezen ok nélkül valo Strásálás . . . az adozo 
kősségnek nem annyira hasznára, mint kárára, és kivált 
képpen az kősségnek nagj vexájára vágjon [Somlyó Cs; 
ApLt 1 gr. Káinoki Ferenc lev.]. 1753: kik voltak azon 
személlyek, a kik az adózó kősséget fel Lazasztották, és 
arra indították, hogy az adótt ne adgyák ? [Törzs 
vk]. 

6. székes ~ székgyűlés; adunarea secuilor dintr-un 
anumit scaun; Stuhlsitzung/versammlung. 1678: Ha 
ben voltál ă Szék giŭleseb(en) hallottadé Lázár István 
vramtol, hogy azt mondotta volna hogy, vagj ă szekes 
kõssegh előtt hirdette, volna, vagy egiszer vagy maszor, 
hogy Urunk eo Nsga conditioyt violalta, azért immár eŏ 
Nsga(na)k kötelességgel nem tartoznank [LLt Fasc. 120 
vk]. 

1. comună; Dorfgemeinde. 1855: <nem>csak régi 
idők olta élvezett malom tart<t)ási jogom használha-
tása de különösön a1 község és vidék érdeke igényli hogy 
ezen malom ujjra meg induljon [Koppánd AF; DobLev. 
V/1393]. 

községbeli közrendű; de rînd; von gemeinem Standé. 
1590: exhibealanak az szeken ket leúelet Vrunk eó Naga 
Somlioj Bathori Sighmond Erdély vaidaêth mellyeknek 
Continentiaia vala, hogy panaszlottak volna aszón eò 
naganak hogj az Eó lofóy Zabadsagok Ellen az keösseg-
beli allapotbeli Embereknek modgiok zerint ado fizetes-
re kenzeriten(n)i ne kenzeritennek semmi tiztartok 
[UszT]. 

közsegedelmezés közadakozás; colectă; öffentliche/ 
allgemeine Sammlung/Spende. 1862: köz segedelmezés-

re alyáltatott: a' Medeseri leány Egyház | köz segedel-
mezésre alyáltatott a' Miskoltzi leány nővelde 
[Gyalu K; RAk 70]. 

közsegedelmi szk-ban; ín construcţii; in Wortkofl-
struktion: ~ munkatétel közmunka; muncă obştească; 
öffentliche Arbeit. 1843: Kakasdon3 lévő Allodialis két 
darab Erdeinek fagyapját betsŭlték 200 . . . Rforin-
tokban — mely betsült mennyiségű fa gyapját a* nagyon 
tisztelt Grof Ur eŏ Nagyságának a' Nemes Szék Köz Se-
gedelmi munka tétele — s köz tzélra forditattot (így') 
[LLt. — aMT]. 

községi szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ határ hotarul comunei/unei comune; Dorf/Ge-
meindeflur. 1864: a Nagy patak . . . a Güdücz nevű -ffr 
lyamba omlik, mely átvágja a Ditrói és Szárhegy községi 
határt, egesz a Maros follyoig a hová belé omlik [Száſ-
hegy Cs; GyHn 53] * ~ jegyző notar; Dorf/Gemeinde-
notar. 1872: Mái napon . telyes község gyűlésébe*1 

meg szavaztatott égy hangulag az, hogy Pálfalva köz-
ségből égy negyedik bízotmányi tagnak választassék 
meg Illyés Mihály községi Jegyző [Pálfva U; Pf] * ~ te ' 
her falusi teher; sarcină publică a sătenilor; Dorflast. 
1850: a Lelkészek, Cántor<ok> és egyházi szolgák, egy* 
házi javadalmaik szabályozásáig, a köz és községi ter-
hek fel-mentetnek [Nagykapus K; RAk 5]. 1858: Min-
den nemű rovataiokot, adokot, községi terheket . . . Çj 
berlö köteles leszek hordozni bérbe feltudás nélkül 
[Kendilóna SzD/Kővár(Szt)vid.; TKhf 15]. 1875: Vevő 
Tamás Ferencz köteles ugy az ezen vásártol esett kincs-
tári illetéket, és bekebelezési kölcséget sajátjából fizetni 
valamint, a mái naptol járó köz adót községi, s egyébé 
terheket hordozni [Mádéfva Cs; Mt]. 

községi írás ? helyesírás; ortografie; Rechtschreibung-
1636: meg vallom, hogy még sem mindenűt ugy vagyp0 

az mint én szeretném, hanem az nyomtató az kézi Írás-
hoz, avagy az maga tetszéséhez képest, sok helyeken & 
kŏssęgi Írásnak paraszt formáját követte [ÖGr Aj. la]-

közselyem közönséges selyemfonal; for de mătatf 
obişnuit; gemeiner Seidenfaden. 1620: Egy font karma-
sin Selyemtúl f — Egy font keőz Selyem f — 20 tul * 
—/10. Egy Nitra (!) keőz Selyemtúl f —/5. Egy Motring 
Teöreök Czernatul f —/15 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 8-9]. 
1687 k.: Egy font spering selyemtől f —//75. Egy fant, 
karmasin selyemtől f —//30. Egy litra Köz selyemtől 
—f/22. 1/2 [MvRKLev. Vect. 4]. 

köz-selyemzsinor közönséges selyemzsinór; şnur de 

mătase obişnuit; gemeine Seidenschnur. 1687 k.: Bg? 
vegy selyem sinortol f —//04 1/2 Egy vegh köz selyem s1' 
nortol f —//02 1/2 [MvRKLev. Vect. 4]. 

köz-só konyhasó; sare de bucătărie; Küchensalz-
1558 k.: Az purgalasa3 penig lg lezen, Rp. veres rezet # 
ted eleven zenre es ves az rezre kenkpueth es kçz sotn> 
keueseth es Mikor az kenkp es az so Meg emezteteth & 
ved az fogoth es ved ky az rezet es uerd vékonyon plebe I 
Az Mercuriomoth így kel chinalny: wegy 1 fonth ken©" 
spth 1/2 font galichkçuet, ffeel font kpzsoth es 
meg elpzpr fel napeg lassú twzpn [Nsz; MKsz 1896.281" 
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2- - 7 aA rézé]. 1575 k.: tegy egy Iuegben . . . 1 libra Mer-
curiust az az keenespth, 1 libra rusikath feierth, 1 libra 
feier borkpueth, 1 libra kçz soth, 1 libra saletromoth 
[Nsz; i.h. 281]. 

közsövény közkert/kerítés; gard despărţitor; Zwi-
schenzaun. 1605: Forgot eo kgmek eleot az Seowenyek-
nek my voltok, panazolkodwan beosegesen arról hogy 
az keoz seowenyeknek fel eppiteseben Nemely zomze-
dok tellyessegesen megh Vonnak magokat Tetczik 
azért eo kgmeknek hogy 1. a* kik az keoz seowenth 
nem akartak fel fonattny, az eo seowenieket az fel eppi-
tetet seowenyhez ne ragazhassak hanem elseoben az eo 
rezere való keoz seowennek az Arrat zomzedgyanak 
teritchye megh [Kv; TanJk 1/1.517]. 

közsŭveg közönséges süveg; căciulă obişnuită; einfa-
ehe Haube/Mütze. 7620: Egy hordo súuegtúl, kiben 800 
f 4. Zaz keőz súuegteül f —/50. Zaz Polgár, auagi Posoni 
súuegtúl f 1 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 15]. 1632: Beczy-
beöl az minemw marhakat . . . Kantha mihaly hozott 
• • • 200 keöz swueget f 50 [Kv; KvLt 11/69 VectTr]. 
K74: Kőz süvegh husza [UF II, 582. — Fels-ból ki-
emelve]. 1687 k.: száz köz szüvegtöl f —//75 száz Poso-
nyi süvegtől f 1//50 [MvRKLev. Vect. 7]. 1688: Száz kőz 
szüvegtöl f 1//50 Száz Posonyi süvegtől f 1//50 [BfR 
Vect.] | Száz Köz fekete süvegtol f—/ /75 Egy ki ke-
szitetlen süvegtől f —//01 Száz posonyi vagy Dupla sü-
vegtől f —//02 1/2 [i.h. 25]. 

közszemély köz/fogott bíró; împăciuitor, arbitru; 
Schiedsrichter. 1583: az Nemes Azzony allath . . Gala-
ezy Annazzon . . . jeowe my ellonkbe, Es my ellottwnk 
vgj mynth keóz Emberek es zemelek elloth theón Jllen val-
Jasth [Oroszfája K; WLt. — aKöv. a részi.]. 1621: My 
Tatár Peter, es Kati Mihaly Kwlseö Magíar vczay Capi-
tanok Ez ide ala megh irtt dologban ugy mint Keoz 
hírak Ennek bizonsagara ereőssegere my felliul 
megh irtt keóz emberek es szemeliek adgiuk ez my leue-
mnket peczietunkkel megh ereósituen [Kv; RDL I. 116]. 

közszerzemény közös szerzemény; cîştig comun; ge-
meinsamer Erwerb. 1812: azt tudom vallani, hogy köz 
szerzeményt edgyütt való gyűjtést nem tudok; hanem azt 
tudom mégis, hogy az öreg Grofîné eŏ nsga mind a Grófi-
nak mind a Groflſnénak bizonyos szám Summa pénzt ad-
ván azzal a Groffné külön kereskedett [Héderfája KK; 
IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi mosóné vall.]. 

közszíj közönséges szíj; curea obişnuită; einfacher 
Jüemen. 1591: Zigiartho danielteol veottem Egy 
kengyel Zyath p(ro) f — d 12 Három keoz zyath 
Hamhoz p(ro) f — d 9 [Kv; Szám. 5/V. 5]. 

közszita közönséges szita; sită obişnuită; einfaches 
Sieb. 1591: Az swteó hazban . . . Zita vagion io III. Jtem 
Giakor zita II. Keoz Zitt (!) hitwan es Io 19 [Kv; 
AggmLt A. 53]. 

közszolgálat állami szolgálat; serviciu public; öñent-
licher/Staatsdienst. 1847: Varga Katalin . . Nemcsak 
jjradalmi, hanem közszolgálatok folyásába is elhárint-
hatatlan akadályokat gördített [VKp 202]. 

közszolga-rend közönséges szolgarend; servitorimea 
de rînd; gemeiner Dienstmann. 1595: Vegheztek 
hogy illien zwksegnek ideyn, Attiainknak zokasok ze-
rent, Az zolgharendekennis vegienek, Azért keoz zolgha 
rendeken, vgmint lowazokon, egieb zolgakon, zolgalo 
leaniokon Azzonj allatoko(n) Daykakon vegienek, ze-
geodsegeknek Summaiat megh zamlalwa(n) minden fo-
rintból d. 5 [Kv; TanJk 1/1.256]. 

közszőnyeg közönséges szőnyeg; covor obişnuit; ein-
facher Teppich. 1560: Ket wy zeonyegh. Harmadyk Egy 
Keosz zeonyegh [JHb QQ Temeswary Ianos reg.]. 1620: 
Egy kisded keöz szeöniegtûl f 1/12 Egy eöregh es io 
fele szeőniegtul es Paplantul arra szerent uegiek [Kv; 
KvLt 11/69 VectTr 15]. 

közszŭkség közszükséglet; necesitate generală; Ge-
meinbedarf. 1875: Az egyház közszükségei fedezése te-
kintetéből az egyház kaszálójának elárverezése kimon-
datik [Damos K; RAk 200]. 

közszolők közös szülők; părinli comuni; gemeinsame 
Eltem. 1834: ezen summa* ki-fizetését az Exp(onen)s a* 
köz szüléktől maradott ingó Jók fel-osztásara árbitrált 
Tktes osztoztato Forum előtt folyó processusba is tőbb 
rendbe kérte [Dés; BetLt 5]. 1842: ezeka a* Kőz Szülék 
által 14 Rh forintokban . . . zállogba tétettek vala 
[Szászrégen; DE 2. — aA földek]. 

közt 1. között 

köztafota közönséges tafota; tafta obişnuită; einfa-
cher Taffet. 1621: az Aranjas zekj loag zazlonak va-
ló keoz Tafotat veottem Czanadj Antal Vra(m)tol Ne-
gied fel singiuel egy forinton tt 4/28 [Kv; Szám. 15b/IX. 
177]. 

Szk: testszín 7625: Vrunk eo felge tafotakat pa-
ranchyolua(n) ala küldenünk vetettünk . . . velenczej Jo 
keoz veres tafotat f. 33 keoz Testszin tafotat 
[Kv; Szám. 16/XXVII. 12]* velencei 1620: Egy sing 
Velenczei Tafotatul f —/5. Három sing Velenczei keőz 
tafotatul f —15. Egy Vegh Racz Tafotatul f —/35. Egy 
vegh Teőreők Tafotatul f —/35 [Kv; KvLt II/69 VectTr 
8]. 1687 k.: Egy sing Velenczej köz Tafotatol f —/07 1/2 
. . . Egy végh Tőrök Tafotátol f —//52 1/2 Egy vegh Ve-
lenczej Tafotátol f 1//50 [MvRKLev. Vect. 3] * veres 

1621: Jeöue Gubernátor Vram Mandatumaual Ke-
reki Ferencz hogi Veres Keőz Tafotabol Czinaltasson 
Louagh Zazlot [Kv; Szám. 15b/IX. 30]. 1625: Vrunk eo 
felge tafotakat paranchyolua(n) ala küldenünk vetet-
tünk . . keoz testszin tafotat . . . Zeold keoz tafota . . 
veres keoz tafotat . . . f. 22/12 1/3 [Kv; Szám. 
16/XXVII. 12] * zöld ~ -+veres 

köztafota-pántlika közönséges tafota-szalag; pangli-
că de tafta obişnuită; einfaches Taftband. 7777: 19 1/2 
Sing világos Atlacz Pántlika . . . 3//51. 115 Sing köz 
tafota Pántlika 13//80 . . . 8 Vég igen keskeny és fé-
nyeses Pántlika 16//80 [ApLt 5 Apor Péter lelt.]. 

köztanács közmegegyezés; consimţămîntul tuturor; 
allgemeine Vereinbarung. 1578: wegeztek keoz akarat-
ból es Tanachybul, hogy senky zabados ez contributio-
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bol vgy mint ostoradobol ne legie(n) egieb biro vramnal 
Tanachyawal egietembe [Kv; TanJk V/3. 167b]. 

köztanító kb. nyilvános tanító; învătător public; öf-
fentlicher Lehrei. 70 k J 1914: Contrascrioa. a juráté-
riának — esküdt köztanitók testülete — egyik idősebb, 
erélyesebb tagja, a kollégiumban a rend őre, kisebb ki-
hágások rögtönös büntetője [MvÉrt. 8]. — Vö. a közta-
nít ói címszóval. 

köztanítói szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ vizsga nyilvános tanítói vizsga; examen de ab-
solvire al învăţătorilor; öffentliche Lehrerprüfung. 1870 
k./1914: Kuratus: volt a neve azon végzett theologusok-
nak, kik köztanitói vizsgát téve, s év elején fölesketve, a 
rendes tanárok — különösen a pedagogarcha — fel-
ügyelete alatt a 1-4. elemi és I-VI. gimnnáziumi osztá-
lyokban — amazokban minden, ezekben a képzettsé-
güknek megfelelőbb — tantárgyakat tanítottak [MvÉrt. 
18]. 

köztanorok részleges földközösségben élt/használt fa-
lusi füveskert/rég, táj szénafű; fîneaţă ín devălmăşie 
parţială; in partieller Feldgemeinschaft genutzte Dorf-
wiese. Hn. 1743: Köz Tanorok nevü helyben (k) [Marto-
nos Hsz; EHA]. 1781: Köztanorok nevű hellyben egy 
Ben valo Puszta Sessio [Firtosmartonos U; EHA]. 

köztányér közönséges üveg-ablakkarika; ochi de 
geam rotund obişnuit; einfacher gläserner Fensterring. 
1595: foldozattam az három zobabelj üúeg Ablakokat 

Christal Tannyert vyolan czjnaltattam . . . 9: köz 
Tannyert rákot . be . d 22 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 254 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

köztársaság 1. közösség; comunitate; Gemeinschaft. 
1791: Somlyai Lakossai a' Bökeny nevezetű Kőz-társa-
ság három Uttzájánaka [Somlyó Sz; EHA. — aAláírás-
ként]. 

2. társadalom; societate; Gesellschaft. 1840: Illyen 
gyilkos kit a gyilkolástol csak a Sors mentett meg de 
czélzata meg volt, a köz társaságnak veszedelmére van 
[Dés; DLt 848a]. 

3. erdélyi ~ Erdélyország; Ardeal; Siebenbürgen. 
1792 k.: I. Leopold Tsászár3, és az Erdéllyi Kőz Társa-
ságnak 2dik Fundátora és hellyb(en) állitoja a' Székely-
ségnek ezen szabadtságát nemannyira Viszsza adta, 
mindsem annak az előbbeni időben valo törvényes léte-
létis meg ismerte [UszLt X. 80 Plánum a székely nemzet 
álláspontjáról. — aI. Lipót 1657-1705], 

közteher közadó; impozit generál; allgemeine/öffent-
liche Steuer. 1809: ha egy városi ŏrŏkŏs, és Tőrsökŏs 
Gazda minden kŏzŏs köteles terheket köteles vinni, s 
vittis, Diak Imre a ki jövevény nem menekedhetik a kőz 
terheknek supportalása alol [UszLt ComGub. 1715]. 
1843: az erdőbeli károk értékét — glaba — sem tartoz-
tok megfizetni, s ne is fizessétek, mert azokért ti fizetitek 
az adót és hordozzátok a közterheket, nem a kamara 
[VKp 93]. 1850: a Lelkészek, Cántor<ok> és egyházi 
szolgák, egyházi javadalmaik szabályozásáig, a köz és 
községi terhek alol fel-mentetnek [Nagykapus K; RAk 
5J. 

közteher-fizetés közadózás; plata impozitului gene-
rál; allgemeine/öffentliche Steuerzahlung. 1809: Ha va-
lami köz Tereh fizetés, vagy Perlekedés találná a' mar 
meg-irt Jószágaimat, azokat meg tenni és follytatni kö-
teles lészen az irt ötsém [Kv; BetLt 7]. 

közteher-hordozás közadózás, közterherviselés; parti-
cipare (egală) la sarcinile publice; allgemeine Steuer-
pfiicht, Tragen der öffentlichen Lasten. 1825: A M. N-
Sombori executioba tartott Colonusoknak Köz tereh 
hordozása alá vonattatások aránt Tisztségünk végső ha-
tározását a Flgs K. Gubernium Rendelése szerént tévén 
meg, a' Kérelmes Aa . . tartsa magát a' ki adott Deter-
minatiohoz [Kv; Somb. II]. 

közteher-hordozó adófizető személy, közteher-viselo; 
contribuabil; die öffentliche Last tragende Person-
1844: szándékozik . . . a ' Városi köztere hordozok szá-
mát szaporítani [Dés; DLt 1379]. 

közteherviselés közadózás; plata impozitului generál; 
öffentliche Steuerleistung. 1805: 1738 Januarius 8ikán 
Almási Donáth An<dras> és István, ezen Nemes Udvar-
hely Szék Generális Gyűlésén Armalisokot producal-
van, valamint ez előtt a köz terű viseléstől exemptusok 
voltak, akkoris azon Exemptioban meg hagyattak [Szuj 
Borb. II]. 1807: Mi Vasmivesek és Vasakkal kereskedő 
Szegyén (!) emberek Vagyunk, Torotzko Sz: Győrgyen 
lakunk, Földes Uraságot Szolgálunk, a kőz tere Viselés 
alatt Nyomorgunk [TLt Bír. ir. Torockói jb-ok perei föl-
desuraikkal]. 

közte-közte közben-közben; pe alocuri; mitunter, 
zwischendurch. 1836: Szöjjjön két abroszt m e l y e k n e k 
formájok bővség szarva3 lészen, és közte közte engem ne 
felejtsek az Bordűrje ennek lészen Basarosa [IB gr. 1-
Bethlen Sámuelné takácsnak szóló ut. — aÉrtsd: bőség-
szaru]. 

köztemető cimitir public; allgemeiner/Zentralfried-
hof. 1844: az indittó okok le sorolása mellett, fel szollit-
tatik a Ns Szék: hogy a Köztemetők mellett halot-
tak háza épittésére . . . tervet készitteni . . ne késsék 
[UszLt XI. 85/1.3]. 1861: a köztemető javára adott 
tánczvigalmi bemeneti 2. darab jegy meg váltása árában 
2 f [Kv; FésCJk 105]. 

köztemonda közbeszéd/hír; zvon; das allgemeine Ge-
spräch. 1678: Most egyéb hír nincsen az köz temondá-
nál, ki Béldit mindennap hozza és olyakkal együtt, kik 
közül Kegyelmed mint igaz embernek úgy ir sok embe-
rek nagy csudájáról [TML VIII, 235 Bethlen Farkas Te-
leki Mihályhoz]. 

közterrenum részleges földközösségben élt/használt 
terület; pămînt/teren ín devălmăşie parţială; in partiel-
ler Feldgemeinschaft genutztes Gebiet. 1786: (A) Falu 
kőz Terrenuma . . mind két felől vicinálodik . . 
Gillyen Sámuel Uram Jószágaival [Nyárádkarácsonfva 
MT; Told. 76]. 1796: Ezen Nyilhaz tétetnek még Alpa-
rétrola . . a ' mostan Osztályra jött Joszágok után Com-
petalo kőz terrénumoknak fele része [Kv; Ks 74/56. — 
SzD]. 1809-1815: a Mulatón . . . égy darab puszta köz 
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Terrenum | a Solymos Tónak tulso végén fejül az ország 
uttya és a Rosa hegyi szöllők mellett . . egy darab bok-
ros kŏz Terrenum [Dés; EHA]. 1816: Innét continualta-
tott a' köz Terrenumnak metalis ductussa La Pestyerike 
nevü helyre . . . a' honnat kanyarodik a' ductus napnyu-
gotra [Letka SzD; EHA]. 

köztestvér édestestvér; frate bun; Vollbruder/schwe-
ster. 1757: Vagyon . . . egy Kortsma háza . . . laknak 
két Aszszony emberek Kŏz Testvérek mind ketten 
[Szentlászló MT; Sár.]. 

köztetszés közakarat; voinţă generală, voinţa tutu-
f°r; Gesamtwille. 1677/1687: Hoszszuban vagyon égy 
JJJgo bingo föld, mellyet eddig senki sem szántott, ezt a 
földet hadta ä megye kőz tettzésből Templom(na)k, 
helynek dézmája a Templomé, akar ki szántsa [Galam-
bod MT; MMatr. 418]. 

köztilalom általános tilalom; poprire generală; allge-
meines Verbot. 1589: Thudom aztis hogy Magiary Tha-
mas megh tilta az hatart 12 f(orintig) es igen haborogh 
vala a' keossegh hogy illien sokkal tiltana az hatart ho-
lott az elebj birak megh tarthattak keoz tilalomnak is 
egy egy forintal varos zokasa zerent [Szu; UszT], 

köztudakozódás hivatalos vallatás; interogatoriu ofi-
eial; amtliches VerhÖr, amtliche Vernehmung. 1797: Mi 

meg kérettetvén Nagy Enyedi Tktes Szántó Sándor 
Ur altal a végre, hogy el menvén . . Elekesre . . . ottan 

Alsó Fejér Vármegye Fõ Birája Idéző pe-
tséttye ereje mellett tennénk egy Törvényes kŏz Tudako-
zódást [DobLev. IV/783.la]. 

köztudás köztudomás; cunoştinţă generală; allgemei-
?e/öffentliche Kenntnis. 1821: a szomszéd szél Havasai 
midin nem szűntek meg a Zavarok amint a köz tudás és 
onnan jŏvŏ menő Emberek beszéllík hogy a Törők a 
Boérokot . Gyilkolja [A.porumbák F; RLt Kállay 
János Rettegi Sándorhoz]. 1823-1830: Megint annyi is 
köztudásból bizonyos, hogy Bethlen Farkas, míg Finna 
Zsuzsanna élt, nyilvánosságos házasságot nem tett, 
azután vette el gróf Mikó Katát [FogE 150]. 

köztudat 1. köztudomás; cunoştinţă generală; allge-
*neine/öffentliche Kenntnis. 1844: a két feleket ŏszve 
nem halgatta, hanem csak az eggyik felet azokot pedig a 
k'k a köztudat és tapasztalás szerint a magok részekre 
szépítve kivánnyak elŏ adni a dolgot [K; KLev.] | a fo-
lyamodo kerésének engedni, annyival méltábban el ha-
tároztuk, mentől nyilvánosabb kőz tudatunkban va-
gyon az: hogy a Homorod oklándi Nagy néven lévő 
Nemzetség mindenkoron Székelly Nemesi joggal, és ki-
váltsággal birt, s bír jelenleg is [Usz; UszLt IX. 85/1. 89-

1853: Köz tudatban vagyon az, hogy mindenem a' 
jm tsak vagyon szerzemény, mellyről a' törvény értelmé-
ben szabadon rendelkezhetek [Kv; Végr.]. 1864: Váras 
kaszáló, köztudat szerint a későbbi tatárjárás alkalmá-
val a községből a lakosok ezen akkor erdős helyre hú-
zódtak ki [Alfalu Cs; GyHn 62]. 

2. köztudott dolog; lucru ştiut/arhicunoscut; allge-
mein bekanntes Ding. 1849: kőz tudat hogy férfi pénz 
nelkül kurvát magának nem tarthat [Kv; Végr. Vall. 49]. 

köztudomás lucru ştiut/cunoscut de toată lumea; all-
gemeine/öffentliche Kenntnis. 1849: (Krizsán Máriá-
nak) férjhez menetele után született egy fija köztudomás 
és az ö elesmerése szerint egy gazdasági gyakornoktol 
[Kv; Végr. Vall. 2 Kelemen Benjámin vall.]. 

köztünkí közöttünk való; care există între noi; etw. 
unter uns. 1847: Kötelezte magát kŏt levelébe hogy . 
fizetend . . . két ezer forintot, ezt nem tette; betsületére 
fogadta a* kŏztŭnki egyezéskor — két érdemes idegenj 
táblabíró ur előtt — hogy holminkét fŏl szállittani 
tartozik, ezt sem tette [Csapó KK; DobLev. V/1268 Wi-
zy Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 

köztûzhely közönséges tűzhely; vatră obişnuită; ein-
facher/gemeiner Feuerherd. 1761: Ezen ház . Ke-
mentzéje . . . az bal kéz felöli való szegeletb(en) kőből 
rákot kőz tűzhelyre paraszt kájhákbol rakatott kűsded 
fűttõjével, álván a Kementzének eleje vas pánton [Pago-
csa K; JHbK LXVIII/1.14]. 

közudvar közös/közösen használt udvar; curte comu-
nă; gemeinsam benützter Hof. 1766: az A. eo Kegjelme 
nemző édes Attya mais rajta lakván a' Joszágon, a* köz 
Vdvarnak minden nap hasznát veszszük | valamint a köz 
Vdvar ugy hátulsó részeis ezen Jószágnak Soha disting-
váltatva nem volt [Torda; TJkT V 312, 314]. 

közút kb. országút; drum de ţară; Landstraße. 1821: 
A Kőz Úton elé menve a Festékes patak fejét meg 
kerülve [Szováta MT; EHA]. 1824: a ' mennyit egy 
fertály ora alatt lépegettűnk és a Kőz útba értünk [uo.; 
EHA]. 1830: a régi pázsintos kőz ut [Hídvég Hsz; Mkj. 

Szk: erdõlõ ~ erdei út. 1830: erdŏlŏ kőz ut [Hídvég 
Hsz; EHA]. 

közutca stradă; öffentliche Straße. 1826: Azon Köz 
Uccza Templomunkra béjáro Uccza [Nagyernye MT; 
EHA]. 

köz-úzus közhasználat; folosinţă comună; allgemei-
ner Gebrauch. 1753: a* két Fogadok kőzt alabb specifi-
calando modalitas szerint kőz ususra hagyatott Földek 
[DobLev. 1/299. la gub.]. 

közügy cauză comună; öffentliche Angelegenheit. 
7896: Téged arra kérlek, menj fel Teleki Samu grófhoz 

beszélhetsz vele s megkérheted, álljon mellénk s az 
októberi felolvasáson vegyen részt. Nem is merném kér-
ni, hogy személyesen tegye (bárha ő közügyben idehaza 
is tavaly is részt vett tanácskozásokon), de írja meg bár 
emlékezését a trónörökösre, s azt olvassuk fel a gyűlésen 
[PLev. 186 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: ~ek ( f ő ) igazgatója országos közügy igazgató. 
1847: Kincstári tanácsos és a királyi s közügyek főigaz-
gatója, pálosi méltóságos Donáth Sándor úr, igazgatói 
hivatalánál fogva, azt kérdezteti a tanútól letett hite 
után [VKp 206]. 1848: Ö császári s apostoli királyi felsé-
ge legkegyelmesebb urunk nevében Közügyek Igazgató-
jának [VKp 298]. 

közügyigazgató kincstári főügyész (aki közfelperes-
ként jár el az államot érintő perekben); director fiscal; 
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fískalischer Oberstaatsanwalt. 1866: a' T. Papok Oskola 
tanitoi, és D. gondnokok azt fogadták volt hogy Mártzi-
us 12ére tartozásaikat bé fizetik, de többen . . . be nem 
fizették . . . ha nyoltzad napok alatt bé nem fizetik, azon 
tul költségekre a' kŏzŭgyigazgato ki fog szállani [Gyalu 
K; RAk 112]. 

közügyigazgatói szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ hivatal kincstári főügyészség; di-
recţiune/administraţie financiară; Amt des fiskalischen 
Oberstaatsanwalts, fiskalische Oberstaatsanwaltschaft. 
1847: az Asztalos Czéhon Kívüli Asztalos Kászoni 
András hány verseni meg jelenéséről a Közügy Igazga-
tói Hivatali előtt adnánk égy bizonyítványt [Kv; 
ACLev.]. 

közül 1. két v. több dolog által közrefogott térből/te-
rületről; din spaţiul dintre/care se află între două sau 
mai multe lucruri; von/aus dem durch zwei od. mehre-
ren Sachen in die Mitte genommenen Raum/Gebiet. 
1620 k.: Arabia Petreát soha török császár meg nem ve-
hette addig, mert a j szörnyű kősziklák közül az népet ki 
nem vehette [BTN 416]. 1638 k.: porny Thamas az at-
tiaual ieótt ide ez eleot 20 esztendeouel Keoreos Maros 
keozzwl [Km; GyU 28]. 1781: azon Pitvarból vagy is Kŏ 
falak kŏzzül j ártanak ki régentén a' Gyűmöltses kertbe 
[Petek U; Hr]. 1784: Itt ma él végezvén az Hot viz kōzzŭl 
és a Balog Porondjárol az széna bé hordást meg rak-
tak négy Kazalt [Sáromberke MT; EHA]. 1810: (A ser-
téseket) a Kis Hágó allyához közelebb lévő Kalongyák 
közzül is téritették meg elégszer [Dés; DLt 82]. * 

2. kapu (ja) ~ kapualjból; de la intrarea porţii; aus/ 
von dem Torgang. 1570: Vayda András vallya, 
hogy Latta Kys ysthwant, es Nagy Imrehet hogy ky ke-
rekettenek volt az Barat Isthwan vram kapwya kĕzzwl 
Es Istwan ky akarya volt vonny zabliayat . . . Nagy 
Imre Megh Ragadia es Nem haggya ky vonny [Kv; TJk 
III/2.195]. 1591: Fodor Jllies vallia Kadar Balint ket 
kezet eozue teuen remenkedik vala eg zwreos leginnek -

. monduan, Az hatalmas Istenre kerlek, haggiatok 
beket nekem, nam az kapu keozzwlis ki menek eleolletek 
[Kv; TJk V/1.149]. 1681: Vajda Hunyad vára . . . Ezen 
kapu közzül bal felé való Kő Ház [Vh; VhU 502, 510]. 
1699: Ezen kapu közül bal keszre nyilik be cserefa ajtó 

az porkoláb házban [Szentdemeter U; LLt Inv. 8]. 
3. átv is vhonnan, vmely helyről ki; de printre; von ir-

gendwoher, aus irgendeiner Stelle hinaus. 1578: En Za-
mossy Pether feyedelmewnk Ew Nagha zolgaya wywar-
bana en illyen wallasth es fogadast tezeok hogy 
en az waros keozzewl azt az hazatth soha ky nem Aka-
rom wenny, Megh nem Akarom Nemesitthetny semmi 
okból hanem az varossal egyetemben egyenleo ter-
het Akarok wyselnem myndenekben [Dés; DLt 202. — 
dA szúv-i várban]. 1591: Istuan Deakne . . . vallia 
Miért hog penigh az Janos vram zolgaloia lopta volt el 
az Daikatol Susannatol az Araniat, en az leant verem es 
firtatom vala erette es megh valla az leani hogi az 
beolczeo feiebeol veotte ki az daika penze keozwl [Kv; 
TJk V/1.179]. 1596: Incti Comp(ro)bant hogy miotatúl 
foghua az Varos kezzil ki vçtettek az az hogy megh ne-
mesittek3, Azúlta ne(m) bírtak [Szu; UszT 11/37. — 
aA birtokot]. 1633: monda Phvleop Paine Timar Janos-
nenak miért loptad el az en beoreomeot es az Timar Ja-

nosne beorej keozűl vona ki az Maga beoret [Mv; MvLt 
290.134b/2]. 1681: Az sakokatis maga Derek allyai köz-
zül vontak ki [Dés; Jk]. 1817:. A több Harsanyak ••• 
kénszerittettek az Erdők közül a Faluba költezni [Gör-
gény MT; Born. G. XVIII. 5 Mojszin Irimie (70) vallj-

Sz. 1862: ma egy fiatal életének alig kezdő tavaszán 
tűnik le a világ színpadáról holnap a férjfikornak 
teljes erejében lévő családapát szakít el a kérlelhetetlen 
halál szerető nejének, és gyámoltalan gyermekeinek kar-
jai közül [Kv; Végr.]. 

4. több egynemű dolog/állat/ember csoportjából; din 
grupul obiectelor/animalelor/oamenilor omogene; von 
aus der Gruppé mehrerer gleichartiger Sachen/Tiere/ 
Menschen. 1558: Byro Wrammal Az zaz wraym kewz-
zewl walazthottak feyerwrra !) Bwday Ewthwews Ja* 
nosth, Éppel Janosth [Kv; TanJk V/1.47]. 1592: Cziak 
ez en leuelemnek erejeűell hatalma legjen Bathorj E l e k n e 
Azzonio(m)nak . negj haz Jobbagiomat ell foglald 

az en Fejerthauj Jobbagym keózzull [Perecsen Sz; 
WLt]. 1605: az falubeliek keŏzzíl az kiket megh akart fe-
leltetnj vallatnj, ne(m) maghara kerdette, hane(m) arra 
hogy lattake valakit ky vitt vala el az eó epjletiben [UszT 
19/13]. 1623: Aíz Recuperatussok keozűl sokaknak sem-
mi eóreoksegek ninchien abban az helyben az hol eddig 
laktanak [Csíkszereda; Törzs]. 1633: En Zeőcz Pálnak 
kett harmadfű tülkott atta(m) vala ez aruak marhaj) 
keőzzeől [Mv; MvLt 290.132a/2]. 1718: az kanczák kőz-
zűl 2 meg Döglött [Mezőméhes TA; ApLt 2 Pál György 
Apor Péterhez]. 1748: Az régibb edgyetmások közzül 
egj Derekaly Csúpot, és egj Tótos viseltes parnahajat 
láttam a Ferencziiié Aszszonyom házában [Torda; 
Borb.]. 1851: Az Ispotályban, a Betegek kőzzül Néme-
lyek, a sebeikhez meg kívántató tépések nem léte miánfl 
kínlódnak [Dés; DLt 406]. 

Szk: egymás ~ . 1629: Azokat azért az vezekedeseket, 
sok iamborok teorekedesekre mint attiafiak egimas keo-
zwl ki akaruan zallittani illien keppen componalanak 
vegezenek mi elóttwnk3 [Meggyesfva MT; DLev. 1. fl* 
33. — aKöv. a részi.] * maguk ~ . 1559: ha az ideo es az 
feiedelem engedte volna, nem hogy lewelemmel, de meg 
my magunk keozzul egynk, auagy bizonyos emberun-
kel, keg-det meg latogattattam wolna, de az ideo nem ze-
nuedte [LevT I, 304 Bathoij András Báthori Ersebeţ-
hez]. 1599: Az zeoleomywesea feleol eo kgmek dil1" 
genter inŭestigalwan expiscaliak . . . magok keozzeol 
. . . kik infringaltak arról való edictumat [Kv; TanJk 
1/1.337]. 1650: egj nihany úttal Sogorommal Reday 
Urammal, requiraltak, hogy eő kgmelnek engedneőK 
megh . . hogj magok keőzűl, valasztananak király h1' 
rot [Fiátfva U; UszT 8/64.75a]. 1696: Cserei Mihály 
Ur(am) . . . hatalmasul meg foga Apankot, és magunk 
kőzűl Jánost és bé eskütotte jobbagiságra erőszakkal 
[Rákos Cs; Eszt-Mk]. 

5. átv is vmiből (valamennyit); (cîte ceva) din ceva; 
von/aus etw. (einige, etliche). 1607: mégis maraztek 
Eóteodfel zaz Árany keozzewl Eótuen Aranyatt [Rad* 
nót KK; SLt TU. 2). 1644/1785: az Ur Isten . . . az ^ 
Szerelmes Attyámfiát Nyagu Borbárát rendelte Házas 
társull Haza Törvénye szerint a micském van na' 
gyobbára vélle együtt szerezvén őtet illetné . . . kevés Jo* 
szágocskám közzül . . Hagyom Muncsélt, Nagy mezoţ 
egészlen és Bábának medietássát [BfN Kémeri Huszti 
Menyhárt erdélyi főharmincados végr.]. 
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Szk: keze ~ kiſoglalódik tulajdonából elfoglalódik. 
1670: birván edgy Kápolna nevü falucskát melly jo-
szagocskát eddig bono jure birtam mostan fogh-
lalodot ki kezem kőzzül [JHb 1/14]. 

6. ~ t vkik csoportjából; din grupul unor oameni; 
aus/von der Gruppé irgendwelcher. 1797: (A) portékák 
• • • a két Regiusok kőzült a János "Sigmond ki kesérésé-
vel Koronkába vitetődtenek [Mv; Told. 42/1]. 

közüle 1. vhonnan, vkitől, vkik köréből; de undeva, 
dintre ei/dînşii; irgendwoher, von irgendwelchen, von/ 
aus der Gruppe/dem Kreis irgendwelcher. 1570: Sofia 
Zita peteme Ezt vallya . . Twdomant Theot róla Es azt 
Monta neky3 zeoch Myklos, Jm Latom myth Myweltel, 
Erte(m) aztis hogi Mindennel háborgás, De ha Teorwen 
agya ky wetlek Jnnet kewzwlĕk [Kv; TJk III/2. 77. — 
Fodor Jánosnénak]. 1581: En vgy tudom hogy Jam-

oorwl es Igazan zolgaltam felsegedet, Ázzon keppe(n) 
felsegednek keózzwllunk ky menesse vtannis az my meg 
holt kegielmes vrunkat mind addig mig birtam [Törzs. 
Szentpáli Kornis Mihály foly. Báthory István fej-hez]. 
'582.- Igiarto Georg vallia . latam hog eg Rez fazék 
Ĵ ala feoweny Vala az fazéknak a* feneken, hog bele 
Maroklek es esmet bele ereztem az feowenyet, eg Arany 
essek ky keozzwle [Kv; TJk IV/1.116]. 1623 k.: Simonfi 
yasparne Ersok Azzoni . fassa est kezde oda jeo-
jj* egy katona Varga Miklosne mindgiarast el hagia az 
Mezes pogaczia czinalast és keozwllwk ki mene az pit-
varba az katonaual [Mv; MvLt 290.29a]. 1681: Vadol-
tatva(n) Borsai Nagy Kata aszony Konlosi Ura(m) fele-
sege paraznasag nemeivel illendőnek itiltük hogy re-
'egaltassek Komlosi Atyankfia kőzzŭlŭnk, leve(n) an-
nak elŏţteis sok busulasa tarsasagunknak3 miatta [SzJk 
l — dAz egyházmegye papi testületének]. 1775: ettza-
Kanak idején midőn Lenyugottanak, meg várta az kine-
vezett hogy az irt Strásák el alugyanak s . meg tsalta 
°ket s közüliek meg szavadulván az Háznak ablakán ki 
bökött [Jára MT; DobLev. III/315.76b]. 1784: az Ud-
var Bíró kőzüllők lo háton ki szaladván, az Fő Bíró . 
^gyik Inassa lőtt utánna [Bánpataka H; JHb XXXI. 

Sz. 1675: látja Isten, köztünk sem merem beszélni, 
ÎJert mindjárt kimegyen a szó közülünk [TML VII, 101 
Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 
.. egynemű dolgok/állatok/emberek csoportjából; 
l n grupul onbiectelor/animalelor/oamenilor omogene; 

aus/von der Gruppé gleichartiger Sachen, Tiere, Men-
chen. 1573: Anna Ázzon Bodog gabrielne, Ismét Anna 

azz°ny wicey Janosne ezt walliak, hogy az kapas 
• • tekint Daroczy Janos Maiora fele, s Mond, Mely rut 

Ust Megien fel az Daroczy Maiorabol Nezny kezdik 
a? sőwin Altal meg eggik fel is hagot volt keozwlleok Az 
sowinre Hogy Jobba(n) lathassa [Kv; TJk III/3.191]. 
. 4: Zenth Georgi napan az kinek barannia vagion, ha 
jz vagionis eggiet foghnak ki keözzeöleók az varhoz3 

^yőrtelek Sz; UC 113/5 45-6. — aSomlyó várához]. 
616: ha penigh valamelly keozzülünk megh nem allana 

e s az vegezest fel bontana, az Nemzet hat forintra Zala-
galhassa es büntethesse [Lozsád H; Törzs]. 1717: mint-
e g y penig sok földek voltak, és nem colalhatta őket, 
nemellyik kŏzzŭllŏk gyepbennis állott [M.csesztve AF; 

b XXVII1/21]. 1773: a Ménessibe Rü esvén magam 
egy néhányot lőttem meg kőzülők [Szárhegy Cs; LLt 

72/1971]. 1779: Fegyver elég van a szegen, de számát 
nem tudom, hogy valaki vitt volna közüllik nem tudom 
[A.csernáton Hsz; HSzjP Agneta Molnár (14) jb vall.]. 
1798: azt nem mondotta edgyik is közüllek, hojgj hun-
nan parantsolta az Ur hogj hozzak a fákot [Adámos 
KK; JHb XIX/58]. 1842: Tiz juh nyiro ollo — egy el tőr-
ve közüllek [Majos MT; Told. 35]. 

Szk: Isten kiszólít/vesz vkit közülünk. 1657: Igen szo-
morú állapottal hallottam az szegény Kemény Boldizsár 
uram halálát Az Istennek szinte nagy kiváltképpen 
való ostora vagyon rajtunk, mert ha az Isten nekünk 
vagy egy gyámolt támaszt valahul, azt az Isten csak ki 
veszi közülünk [TML I, 49 Teleki Jánosné fiához, Teleki 
Mihályhoz]. 1727: midőn Isten valakit közülünk kiszó-
lít, anak eltakaritásaban szorgahnaskodjanak [Zilah; 
Borb. II]. 

3. átv belőle; din el/ea; von/aus ihm/ihr. 1545: Egy-
más akarathiabol vegeze<k> punkesth vtan tizen ptpd 
napoth hogy az koron rea menjenek Es az Jozagoth meg 
oziak azth semmj Egiebb ok el ne mu<la>thassa hanem 
betegsegh dolga tizthessegh dolga es orzagh dolga Ez 
három dolgoth Jgh vetthek kj kwzwlle hogj ha Ez twr-
thinnek hath harmad napal elebh Égik az masiknak 
tudnj agia egiebh ok semmj Ezth El ne Mulathassa [Fiát-
fva U; MNy XXIV, 216-7. „ozdy gergel" és „gaspar ge-
rebh" lev. Fráter Györgyhöz]. 

közület városi közgyűlés; adunare generală 
orăşenească; städtische Generalversammlung. 1595: Ez 
közületkort meg hagya Biro Wram hogy ismeg Daraat 
czynaltassak a Nemet Molnarral [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
200 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

közvám közös vámgabona; uium comun; gemeinsa-
mes Zollgetreide. 1763: magájébol attaé vagy pedig köz 
Vámból aztat nem tudom [Fületelke KK; Ks 
18/LXXXVII1. 5]. 

köz-vámbúza vámból gyűlt közönséges búza; grîu 
adunat ca uium; aus dem Zoli gesammelter einfacher 
Weizen. 1808: holnap dérre (!) külgyen negyven véka 
kőz vám buzat [Csapó KK; LLt]. 

közvászon közönséges vászon; pînză obişnuită; ein-
fache/gemeine Leinwand. 1829: Harisnya Posztonak 
Singé 42 x. Czondra Posztonak Singé 46 x Közvászon-
nak Singé 15 x [Torda; TVLt 1250]. 

közvászonhaj közönséges vászonhuzat: husă din pîn-
ză obişnuită; einfacher/gemeiner leinener Überzug. 
1740: A* Kamara hijján egy Láda, mellyben vagyon 
Egy derekaj rajta lévő vereses kőz vászon hajjal együtt 
[Hermány Szb; ApLt 5 Apor Péterné inv.]. 

közvégzés kőzős végzés; decizie/hotărîre comună; ge-
meinsamer Entscheid/Beschluß. 1856: Az 1855be el fize-
tett Juliusi Angariát . köz végzés szerént visza kellet-
vén osztanom ide kelletet 21 Rf 15 xr [Firtosváralja U; 
Borb. II Szederjesi Sigmond jegyző kezével]. — A 'hiva-
talos végzés* jel-sel is számolhatni. 

közvélekedés általános vélekedés/vélemény; părere 
generală; allgemeine Meinung/Ansicht. 1796: magamis 
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azon kŏz vélekedésbe vagyok, hogy mint az hire, azon el 
nyert Joszágokbol elis attak [Kv; Incz. XI. 22a]. 

közvers ? közmondás; proverb, zicală, zicătură; 
Spríchwort. 1662: a pápás papi rend avagy lelki szemé-
lyek teljességgel még csak legkisebbik külső világi, 
avagy polgári dolgokban, tractákban magukat ne ele-
gyítsék, hanem csupán csak a lelki dolgokra légyen 
gondjuk Krisztus Urunk ama mondása szerént: 
Senki nem szolgálhat két úrnak. És ama közversek sze-
rint: Te imádkozzál! Te oltalmazz! Te munkálkodjál! 
avagy: A katona fegyvert forgasson, a papnak legyen a 
templomra gondja! [SKr 117]. 

közvérség vérrokonság; rudenie de sînge; Blutsver-
wandtschaft. 1749/1778: Ilentzfalvi Nms Vi(té)zlő Diák 
István V. Házos Társa Nms Szikszai Borbára Aszszony 
akarván kiváltani egy néhány darab szántó és kaszáló 
Földeket köz vérsége jussán Tktes Nztes idosseb 
Dosa András Uramtol, Fia Dosa András Uram a Zála-
gos summával lett meg kináltatás után accordált ŏ kgl-
mével olly formán, hogy azok(na)k egy részét 
ŏkglmének kŏz vérsége jussán mint igaz vérnek minden 
fizetés nélkült remittalja [Ilencfva MT; DLev. 6]. 1777: 
Branyitskai Udvarát . miként váltotta magához kŏz 
verség és oszlás Jussán a neveletlen Árva Jósika 
Miklós Vrfinak nyilvánságos kárára a Praejudiciumára 
[H; JHbXXXV/60]. 

közvetetlen közvetlenül, egyenesen; imediat;* unmit-
telbar. 1834: a Tiszt közvetetlen utánnam küldött — 
viszszá mentem [Bögöz U; IB. Bentzédi Sándor ref. pap 
kezével]. 

közvetlen egyenes; direct; direkt, gerade. 1863: (A) 
pénz tőkésíttetvén, annak évenként folyó kamatja a ne-
vezett mindkét Ecclesia3 kebelében 's közvetlen felügye-
lete alatt fen állo szegény ápolo intézetben felvett leg-
nyomorultabb szegények ápolására és élelmezésére for-
díttassák [Kv; Végr. — aA ref. és luth.]. 

közvillongás általános torzsalkodás, vita; sfadă/gîl-
ceavă generală; allgemeiner Streit. 1821: A Sombori, és 
Dali Határok felett melly tő szomszédosok lévén egy-
másra rúgnak, metalis Differencia tamodván Köz 
villangás alá hozott Vigoly nevezetű Helly (felett) 
[M.zsombor K; Somb.]. 

közvitéz közkatona; sóidat simplu, ostaş de rînd; ge-
meiner Sóidat, Gemeine(r). 1698: Megh tiltott eo Felse-
ge, minden ingjen elödeseket Tiszt Viselök(ne)k azok-
(na)k szolgainak és kőzz vitezek(ne)k ugj hogj senki azo-
kat, azoknak marhajokat, konyhajokat ingjen tartani 
ne(m) tartozik [DLt 475 a gub. Nsz-ből]. 7850: Ferentzi 
János nyugalmazott kŏz vitéz [Gyalu K; RAk 176]. 
1854: Szilágyi István 30 éves butsu levéllel elbocsátott 
köz vitéz [uo.; RAk 47]. 

közvoks kb. egyhangú szavazat; vot unanim; einstim-
miges Votum. 1841: Én a mi Déés városában lévő nemes 
Fazakas Sírásó Társaságnak közvaksával választott dé-
kánja [Dés; DFaz. 40]. 

közzsinat egyházmegyei közgyűlés; sedinţă eparhialä; 
Diözesan/Superintendentursitzung. 7850: Köz-zsina-
tunk ezen határozásának közönségesítésére nézve, † 
nagy Méltsag<ú> kormányzó eő Excellentiája meg talá-
landó lészen [Nagykapus K; RAk 3 hiv. leirat]. 7862: a 
hívek adakozásából bé gyűlő segedelmet kérem a' köz si-
natra el hozni [Gyalu K; RAk 70 esp. kl]. 7866: (A) Kŏz 
synat Fŏ Tárgya . . lévén a' Mlgs Fŏ Tiszteletű Puspok 
Jubileuma [uo.; RAk 111 ua.]. 

közzsinati szk-ban; ín construcjii; in Wortkonstruk* 
tion: ~ jegyzőkönyv egyházmegyei közgyűlés jegyző-
könyve; proces-verbal de la şedinţa eparhialä; Protokoll 
der Diözesan/Superintendentursitzung. 7865: Minden 
Egyház(nak) kűldŏdik a' f. évi Kŏzsinati Jegyző-Köny-
vének (így!) a' képviseletet tárgyazó kivonata [Gyalu K; 
RAk 102]. 

kracol ötv fémfényez, fémesít; a polei; kratzen. 1592: 
Giulai Miklós . . vallia latam hogi az Nimeti Jst-
uan Inassa hattal fordult az ablakhoz . . . , de nem tu-
dom ha kraczol vala, vagi mit chinal vala | Gal Marton 
fia, Janchi, vgmint 14 eztendeos . . . vallia . . lattan1 

hogi ot hazanal miuelt Gergelnek, es aranimiuet kra* 
czolt es az daika eouet ketten tiztitottak kj [Kv; TJk V/l-
242, 244]. 

kracoló ecset ötv fémesítő ecset; pensulă de poleit; 
Kratzpinsel. 1622: Az Eötvös Mwzerbeöl . . . Jutót M*' 
haljnak kilenz zal kracalo echyet 1 p(er) d. 16 tt. f. 1 [Kv; 
RDL I. 119]. 1625: Prefectus vr(am) hagyasabol kül-
deottünk eo felsege Zűksegere ala Feyeruarra Erez-
teo viaszat Lottot 12 Kraczolo Echetet No: 6 [Kv; 
Szám. 16/XXVII. 8]. 

krácson karácsony; crăciun; Weihnachten. 1647: 
Kraczontol fogua Szwretigh korczomalnak [Gergelyt* 
ja AF; BK 48. 16]. 

Szk: ~ böjtje. 1719: az el múlt olahoc kracsón bűtiben 
jővén hozam edgj Doboka varmedgjei Uj falusi embeſ 
[Rogna SzD; Ks 25. V]. — Vő. a karácsony címszóval. 

krádlí l.ſn kelmefajta; un fel de stofå; Art Stoff. 1785: 
Alsó Arpásia Gondviselőmnek Benecs Sigmond ö kimé-
nek . . Krádli Sujtásos harmincz-nyolc sing [TL. ^ 
aF]. 7797: 1 1/2 sing balha szin krádi [Mv; BálLt 7lJ-
1799: 12 Kradlival borított tötött és festett szék [Dobo-
ka; Mk]. 1820: Egy darabb Krádli [Mv; Told. 19]. 1823: 
Alsó Fersing, Váliszból, és Krádliból urkolt patyo lat tá) 
gárnirozva [LLt Csáky-per 601. L. 1 gr. Lázár Lászlón^ 
br. Bánffy Ers'ébet kel.]. 1848: Nyolcz fehér rekli kradlj-
bol stikolással 40 rft [Szentimre MT; Born. & 
XXIVd]. — L. még cérnakrádli al. 

II. mn krádliból való; fåcut din krádli; aus krádli veſ-
fertigt. 1843: Két fejér nép háló rekli egy Krágli, 1 parkét 
[Dés; DLt 1300] | megesmerem hogy, 106. Százhat foflt 
fonalat és háram font háram fertáTj veres fejtőt kezeid-
hez vettem amelyből, fogam Szőnni következendő kivá-
lasztat formákat ugy mint kamukát săyast (így!) kendő* 
és krádlit [Kv; IB. Konetzni Ignátz takács lev.]. 

Szk: ~ derékalj. 1823: Fejér Krádli Derekalj 
két veres Krádli hajjal:) [LLt Csáky-per 601. L. 1] * 
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ſérfilájbi. 1792: Viseltes krádli Férfi Lajbi [CU] * ~ ſer~ 
sing. 1797: Selymes Krádli fersing potyolat gárnérral 
egy [Mv; Told. 19] * ~ haj. 1789: vettem kezemhez . . . 
4 Derekhajt Sellymes Kradli hajokkal, ehez hasonlo haj-
jal 4. nagy párnát és 4 kisseb párnát [Medgyesfva MT; 
JHb XLVI/1], 1823: Lószŏr Mádrász, megyszin selly-
mes Krádli hajjal és gyólts tokkal Fejér Krádli Derekalj 
két veress Kradli hajjal [LLt Csáky-per 601. L. 1] * ~ 
köntös. 1805: Egy Kradli Hoszszu Fejér Kőntős [Sza-
mosfva K; BLt 9] * ~ lajbi. 1802: fejér sujtásos Krádli 
Lajbi [Ne; DobLev. IV/858. 3b]. 1806: Köntösök . . . fe-
jér Sejem Lájbi . . . Más fejér sujtásos Krádli Lajbli [Ne; 
i h. IV/897. lb Szántó Sándor lelt.] * ~ papucs. 1788: 2 
pár Krádli Papucs . . 1 pár máslis Kradli Papucs [Berz. 
8. 72]. 1790: Öt pár selyem, és 1. pár Crádli Paputs 
[A.jára TA; BLt II. 12 Béldi Mária kel.] * ~ párnahaj. 
1810: Párna selymes Krádli Párna hajjal készülve 
négy [Kv; Berz. 20]. 1838: egy csíkos krádli párnahaj 
[Kv; RLt O. 1 nyomt. kl Mike Sándor ellopott tárgyai-
ról]. 1845: egy Csikós krádli párnahaj [K; KLev.] * ~ 
rékli. 1816: Fejér Krádli rekli . 3 Rf 12 xr [Kv; Born. 
IV/41] * ~ szuperlát. 1853: Egy vas kereszt superlát 
tartó, — rajta lévő krágli superlát [Mv; TSb 4] * ~ uj-
jaslájbi. 1805: Egy Fejer Házi Krádli ujjas Lajbit Fejér 
népnek valo [A.jára TA; BLt 9]. 

kragen gallér; guler; Kragen. 1830: Négy fejér fërfi 
kragen -— egy hitvány kravatli [DLt 499 nyomt. kl]. 

krágli gallér; guler; Kragen, Kragel. 1816: Varattos 
krágli 2 Rf 30 xr Egy csomo krágli 1 Rf 6 xr 
Kv; Born. IV/41]. 

krajcár l.ſn 1. creiţar; Kreuzer (Münze von kleinem 
Wert). 1718: ide Colonellus wr(am)hoz eŏ Ngához, az 
Crajczárok vagy polturák Conventioja iránt le jöttünk 
[Hosszúaszó KK; Ks 95]. 7727: Az 523 Nemeth forint-
ból s 11 grajczarbul eset Csatanra a Rf 100 [Dés; Jk. — 
A tőszomszédos Csatány, akkor a város birtoka]. 1757: 

küldöttem tiz vonás forintokat égy graiczárt [TL. 
Teleki Ádám költségnaplója 125a]. 1761: ezüst pénzen 
nem karajczár, poltra; és fél póltra értetik, hanem Már-
jás, peták, garás [Mikháza MT; DobLev. II/327. lb]. 
1774: én Kályán Filip Tavaly Illyés napi sokada-
jamban árultam è féle Sz. Martoni Bort 70 vedret kupá-
ját 16. Grajtzárjával [Mocs K; KS Conscr. 18]. 1780: 
(A) Hajosok tsak Pálinkát Szoktanak árulni Fertállyát 
három grajczáron [Déva; Ks 113 Vegyes ir.]. 1815: az 
Aprobátális Törvény szerént egy nagy marhától 1. 
Krajtzár, az apróbb marhától pedig fél Krajtzár hajtó 
Pénz vagyon határozva [Dés; DLt 361]. 1823-1830: ve-
gyen az apám 20 szál fekete gyertyát, egy-egy pénzen 
szálát, mert 10 krajcárba 20 pénz vagyon [FogE 100]. 
1849: Egy kukoricza szedő napszámosnak 7 1/5 krajtzár 
[Somb. II]. — L. még FogE 103, 192, 262; RettE 145, 
85, 192, 206, 254, 384; RSzF 102, 116, 127, 142, 154, 

168, 176, 185, 200, 204, 241, 263, 278, 296, 303; VKp 
102-3, 118, 127. — Vö. az aluvó-krajcár címszóval. 

E pénznemre von. legrégebbi adalék 1494 tájáról való (TESz) ugyan, er-
délyi adalékaink azonban csak a Habsburg-uralom alá került Erdély irat-
termeléséből valók. Az e korabeli pénzfajtákhoz viszonyítva a krajcár érté-
. ,a körmöci aranyhoz viszonyítva 1/252 volt; nála volt még négy kisebb 
ertekü váltópénz is: a grisli 3, a kispênz 2 2/5, a dénár 2 és a félpénz 1/4 kraj-
cár értékben [Herepci, Adattár III, 579, 582-3]. 

Szk: ezüst ~. 1842: ezen által adot földre tartozik Vas 
János Két vékára adot fizetni 8 az az nyoltz ezüst Kraj-
tzárokot [Bözöd U; Borb. II] * húszas 1777: egy kis-
ded singesnyi Láda . . . fiokjáb(an) találtatott . . . Hú-
szas és tízes Gratzárokbol ugy Márjásokbol állo, ezüst 
pénz Hflni 46. Den. 82 [Nagylak AF; DobLev. III/503. 
2a] * pengő ~. 1843: hallottam, hogy a pojényi kerület-
ben minden házra 30 pengő krajcár rovatott [VKp 75]. 
1849: Hordottak el két ezer cserefa karokat, melyekből 
hoztak haza, maradt még nállok 1200, szálát pengő két 
krajtzarokba, tészen 40 pfr. [Héjasfva NK; CsZ]. 1896: 
A te meghagyásodra felszólító levelet írtam neki. Még 
csak 5 pengő krajcárt is sajnált egy levélre, hogy bü vagy 
bá-t valaszoljon rá [PLev. 182 Petelei István Jakab 
Ödönhöz] * tízes ~ húszas ~ * vastag 1823-
1830: Csakugyan ezt nem kívánták tőlem, hanem adta-
nak egy ónpénzt, akkorát mint egy régi vastag krajcár 
[FogE 195]. 

Herepei, Adattár III, 580 a negyven dénár értékű húszas ezüst pénzne-
met 'húszkrajcáros; Zwanziger' értelmezéssel iktatja be a XVIII. század er-
délyi pénznemei közé. A címszó zöngésült alakváltozatának egykori erdé-
lyi használatát a fennebb 1. al. kõzõlt 1774- és 1780-beli és az alább előfor-
duló adalékokon kívül az erdélyi r. nyj-okban az első világháború utánig 
közkeletű grifar 'krajcár' tájszó is alátámasztja. 

2. csekélyellő értékminősítésként; ca exprimare a va-
lorii neînsemnate; als geringe Wertbestimmung/qualifi-
zierung. 1780: Ez előtt a ' Rectornak különösön eszten-
dőnként 50 forintat adtak: nékem egy krajtzárt sem, 
nem is kértem [Ne; Borb. II Kováts Jósef rektor-prof. 
lev.]. 

Szk: egy ~ ára hasznot sem tesz nu aduce nici un fö-
lös; keinen Kreuzer wert sein. 1778: a ' Koronkai Refor-
mata Eccl(esi)ának Soha Ngod edgy Grajtzár árra hasz-
not sem tőtt [Msz; Told. 3a] * egy ~ba nem (kerül) 
semmibe se kerül; nu costă nici un ban; es kostet keinen 
Kreuzer/nichts. 1781: mások(na)k egy Krajtzarokban 
nem kerülő segitsegeken kívül tsupán a* magam költsé-
gemen majd egész pusztaságábol és romlásábol épít-
tettem s renováltattam az Erdő Sz. Györgyia Ref. Temp-
lomot [MMatr. 294-5. — aMT] * egy ~ érő (sincs) nu 
face nici o para (chioară); keinen Kreuzer wert. 1774: 
egybekerülvén a fiammal, aki magának aranyhegyeket 
ígért meg nem egyezhettünk, mivel megmutogat-
tam, se mobile, sem immobilé bonuma, tudtomra, egy 
krajcár érő sincs nálam [RettE 321]. 1780: Rendes fizete-
semen kivúl, a ' Collegiumnak egy krajtzár érŏ jovához 
sem nyúltam [Ne; Borb. II Kováts Josef rektor prof. 
lev.] * egy ~ ig pînă la (o) para; biz zu einem Kreuzer. 
1781: ezen költséget az magaméból kész vagyok égy 
Grajtzárig le tenni [Kv; KvRLt IV. 17]. 1802: az Expo-
nensek . készek az Superaedificatumoknak, s me-
lioratioknak árrátis (: ha lennének :) mind egy krajtzár-
ig ki fizetni töstént [Torda; DobLev. IV/857. la]. 1805: 
ö Nagyságának mingyárt be is fizettema, mind égy 
Krajtzarig [Szamosfva K; BLt 12. Jos. Nagy (38) ns tt 
nyíl. — aAz eladott búza árát] * egy ~ ja sincs a nu avea 
nici o para (chioară); er/sie hat nicht einmal einen 
Kreuzer. 1853: én bezzeg szigorgok busulok eleget 
mert egy xrom sints [Kv; Pk 6] * egy ~/~/ nem/sem 
nici un ban; nicht einmal einen Kreuzer. 1742: egy Graj-
czárt nem engedek [Torja Hsz; ApLt 5 Apor József lev.]. 
1779: Szőtsŏn8 a' tavalyi sok szénát <me>gemésztette az 
a' tsig-big ménes, azonb(an) egy krajcár hasznon sem 
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fordult vissza [Kercsesora F; TL. Málnási László ref. fő-
konz. pap gr. Teleki Józsefhez. — aSzD]. 1806: Daroczi 
Josef Uram azt mondá, hogy Soha tsak edgy krajtzárt 
Sem fog fizetni [UszLt ComGub. 1753u]. 1823-1830: az 
útra is még egy krajcárt sem adotta minden gazdagsága 
mellett [FogE 155. — aGr. Bethlen Pál generális]. 1828: 
egy karálytzárt sem kaptam az nagy szegenségek mián 
tölök [F.gezés NK; Told. 7a] * egy ~ segítség nici un 
ban ajutor de la nimeni; keinerlei Hilfe. 1823-1830: se-
hová egy krajcár segítséghez is nem bízhattunk [FogE 107]. 

3. összehasonlításban; ín comparaţii; im Vergleich. 
1836: Szőjen, egy abroszt mely a mustra keszkenyő for-
májára fog lenni; t.i. ollyan nagy cseppek, vagyis kerek 
Babok mint egy egy krajtzár [IB gr. Bethlen Sámuelné 
takácsnak szóló ut.]. 

O Szn. 1596: Andreas Krayczar Vngarús [Kv; PolgK 
83]. 1598: Kraíczar András. Crajchar András [Kv; TJk 
VI/1. 186, 235]. 1606: Crayczar András [Kv; Szám. 
12a/I. 30]. 1638: Crajczar András [Mv; MvLt 291. 
149a]. 1663: Krajczár Katha [Kv; KvE 215 AM]. 1675: 
Kraiczár János [UtI]. 1700: Krajczár Péter [Kv; Szám. 
40/11. 98]. 1774: Maria Crajczár [Dés; RKAk 64]. 1795: 
N: Enyedi fodozó Varga Krajtzár Mihálly [Ne; 
DobLev. IV/756, la]. 

O Sz. 1810: ezen hajtó pénznek csekélly volta 
aztis okozza, hogy még bé hajtokra sem tehet az Ember 
szert a miatt hogy néha meg is támadtattnak, és 
az Embernek minden világi vagyonnál drágább élete, 
tsak oltso krajtzárban kotzkázik a' veszedelemmel [H; 
Ks 117 Vegyes ir.]. 

II. mn 1. krajcárnyi árú; ín valoare de un creiţar; einen 
Kreuzer wert. 1764: adot nékem, nem anyira pénzért, 
mint jo akaratból ajándékoz a meg irt Oláhné mint egy 
Grajtzár árru pálinkát [A.szovát K; GyK. Lad. Mono-
sos de Erdőd (42) vall.]. 

2. ~ nagyságú de mărimea unui creiţar; einen 
Kreuzer groß. 1836: a két bővség szarva és a* bekerített 
három rosa levelű két abrosz — ugy a krajtzár nagyságú 
cseppes mustrák fog leverödni [IB gr. Bethlen Sá-
muelné takácsnak szóló ut.]. 

Ha. 1734: grajczárig. grajcarbol [Dés; Jk 448b, 450a]. 
1774: Grajtzáron [Mocs K; KS Conscr. 16-7]. 1776: 
grajtzárt [Nsz; GyL gr. Lázár János lev.]. 1778: graj-
czárral [Bikfva Hsz; ApLt 5 Apor Anna lev.]. 1796: 
grajtzár [Bács K; RAK] | grajtzár [MT; TLev. 5/16 
Transm. 26-7]. 1815: krartzarok, krartzal, krartzar 
[Kissolymos U; Márkos lev.]. 1847: krajcárokot [Zalán 
Hsz; RSzF 205]. 

krajcárnyi szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ nagyságú krajcárformányi; de mărimea unui 
creiţar; in der Größe der Form eines Kreuzers. 1808: A' 
Ló orrán, vagy habaróján egy krajtzárnyi nagyságú 
fejérség vagyon [DLt 916 nyomt. kl]. 

krajcáros I. mn vhány krajcár árú; ín valoare de un 
anumit număr de creiţari; einige Kreuzer wert. 1794: 
meg ivá azon Krajtzáros üvegetske pálinkát [BfN dobo-
zolt anyag X]. 1797: az tíz Krajtzaros Born(a)k is fele jo 
rendin el költ [Banyica K; IB. Gombos István tt jel.]. 

Szk: ~ segedelmezés. 1862: a' T. Papok igyekezzenek 
oda művelődni, hogy a* már körözött krajczáros évi se-
gedelmezés minden lélektől léphessen életbe [Gyalu K; 

RAk 68 esp. kl] * ~ töke ? vmilyen alap tőkéjéhez való, 
vhány krajcárnyi adomány. 1862: A krajtzáros élő tőke 
életbe léptetése alyáltatik [Gyalu K; RAk 75]. 1863: A 
krajczáros töke felszedésekor a mult évben nem volt be-
foglalva a képezdérei adakozás [Szászlóna K; RAk 143 
esp. rend.]. 

II. fn 1. egy krajcár névértékű pénzérme; monedă de 
un creiţar; Münze im Wert eines Kreuzers. 1765: Vere-
tett ugyan őfelsége rézből félpénzest, egypénzest, krajca-
rosta [RettE 192. — aFolyt. a pénznemek fels.]. 1793: lá-
tám Derekán lévő jo forma Nagy Dészűben belé nyula, 
Márjást, vagy valami husz krajtzárost ki vén belőle [An-
gyalos Hsz; HSzjP Franciscus Oláh (39) zs vall.]. 

2. vhány krajcár árú bor; vin ín valoare de un anumit 
număr de creiţari; Wein im Wert einiger Kreuzer. 1797'-
Bort . . . ivutt a 10 krajtzárosbol [Mezőbodon TA; 
Told. 76]. 

krajcárosforma krajcárszerü; de forma unui creiţar; 
kreuzerartig. 1836: 14 keszkenyőt a* krajtzáros for-
ma cseppest . mivel ezen keszkenyők elvesztek •• 
akarom ki potolni [IB gr. Bethlen Sámuelné takácsnak 
szóló ut.]. 1838: újra iiţstálak az krajtzáras f ormákhaz 
is meg 3. fertálj fontat mert ma tsak mind kínlódtam 
azakkal az fonalakkal ÍKv; IB takácsmester kérése. 
aAsztalkeszkenőkéhez. Fonalat]. 

krajnai kb. ukrajnai; ucrainean; Ukrainer. 1672: Az 
bizony dolog . Csak én jobbágyimnak nyólcz só-sze-
kereket hetven ökörrel hajtották az krajnaiak Munkács; 
ban s többeket is [TML VI, 386 Gyulafy László Telek» 
Mihályhoz]. 

krájnik 1. vmely kerület/vidék közigazgatási tisztség-
viselője; funcţionar administrativ dintr-un ţinut; admi-
nistrativer Dignitär irgendeines Bezirks/Gebiet(e)s. 
1387: Nos iudices, iurati et universi hospites necnon Ka' 
laynuk de districtu Hachzak, de fluvio Strig, de Hunyadj 
de var megy et de Jwfiw [Csánki V, 36, DocV 326. — * 
tisztségviselő e tájon való szereplésére 1. még regeszta-
szerü ismertetésben Csánki 62-3]. 

Egy 1434-i királyi v. vajdai oklevél (Csánki 62—3) c tisztségviselő nevç| 
karajnok alakban szerepelteti. A magyarból c tisztségnév bekerült 
nosított szóvéggel a hazai iródeákság latin nyelvű okleveleibe is; ime két *'* 
jegyzés: 1481: Georgius Szabó Kxajnicus, ac Universi Kenezii et >nc0'® 
pertinentiis Castri Déva [Hurm. 11/2. 269]. 1512: Item tenentur ad castnjj1 

Hunyad cum equis kenezy et craynici qui sunt numero CLXVII [AÉ 238J-

Hn. 1389: (Meta)^ attingit unam viam ducenjem de 
dicta villa Zaldobosa ad villám Karaynok falua voca-
tam et ibi terra predicte possessionis Zaldobos cum terra 
ipsius ville Kara jnok falua vicinatur [TelO I, 218. 
Száldobos Mm. Azonosítható a későbbi Mihálka, ru-

ténül Krajnikovo formában emlegetett település neve-
vei]. 

2. a magánbirtok-igazgatásban egy f a l u c s o p o r t vaj-
dája alá tartozó egy v. több település birtok- (és köziga2" 
gatási?) tisztségviselője; crainic (funcţionar angajat 
pentru rezolvarea problemelor administrative din una 
sau mai multa localităţi); Guts- und administrativ®1" 
Verwalter einer od. mehrerer dem Woiwoden unterstell-
ter Siedlungen von einer Dorfgruppe in der privátén 
Gutsverwaltung. 1594: Crainik Zeöch Lukach kett 
fiaual h(ab)et Bo(ues) 6 [Baksa Sz; AÉ 249] | Crain* 
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Zenas Istwan egy fiaual h(ab)et Bo(ves) — Iha 24 [Győr-
telek Sz; i.h.] | Alsó gywmolchenesa Portio. Krainik. 
Varyw Thiwadar kett fiaual h(ab)et Bo(ves) 4 Cap(rae) 
ló [i.h. — aSz] | Meszes Allia. Chisera Portio. Babos Ger-
geli Waida h(ab)et Bo(ues) 6 Jha 20 . . . Crainik. Czapsa 
Pether egi fiaual h(ab)et Bo(ues) 2 [i.h. — aSz] | Boyan3 

Portio . . Krainik. Mehes Istuan egi fiaual h(ab)et Bo-
(ves) 6 Jha 20 [i.h. — aSz] | Hytek zerent ualliak az vaida 
Babos Gergeli és az Meszes alliay krainikoka [i.h. — 
Köv. a vall.]. 

L. még i.h. a szilágysági Bajom, Barkháza, Bogdánháza, Csizér, Elyüs 
O.valkó és Pecsely hasonló jell-ŭ adalékait. Kivonatosan ezekre a krájnik 
előfordulásokra már Petri, SzMon. II, 198-200 is hivatkozott. 

3. magánuradalmi körzet tiszttartója; vechil, admi-
nistrator de moşie; Verwalter/Amtmann eines privat-
herrschaftlichen Bezirks. 1743: Rotor Balint Exponáll-
ya, hogy in A(nn)o 739 innét Banatusb(a) által menvén 
házát itt' hadta, az alatt penig akkori krajnik, Andre-
seszk András azon Puszta Házat ide valo Hers Paszkul-
nak által adta, most az exponens vissza jöven a Házat 
P(rae)tendallya, mellyet Hers Paszkul viszsza adni nem 
akar. A Contrarius Hers Paszkul Replicállya A Krájnik 
adta neki által . . azért a Vándorlo épicsen másutt há-
zat [Lapugy H; AÉ 250]. 1746: Instructioja méltóságos 
gróf Hallerköi Haller János úr nemes Erdélyországa 
gubernátora ő excellentiája dobrai districtussabeli mos-
tan constituált krajnyikjának Komáromi Hevesy István 
uram ő kegyelménak, melyhez magát mindenekben con-
formálni köteles lészen — sat. | krajnyik uram mind ezen 
fűrészhez, úgy a dévai udvar szükségire administralandó 
ölfákat is úgy disponálja és igyekezze administraltatni, 
hogy in Januario, Februario et cum exitu mensis Mártii 
a competalo fürésztökék az fűrészmalomnál az ölfák pe-
nig az dévai udvarban administrálva legyenek | Midőn 
annak ideje eljő, nem csak gornyikok által, sőt krajnyik 
uram maga mellé vévén Roskányon lakó Kaba János 
nemes személyt és két esküttet, azoknak praesentiájok-
ban mindenütt az dominális erdőkön való makktermést 
investigálja | Idegen emberek hunnan, melyik dominális 
erdőre, hány számú sertést akar glandinatióra beadni, 
tartozik az dominális emberek krajnyik uramnak elei-
ben hajtani . sőt az krajnyik mind idegen sertéseket, 
úgy az dominális emberekét is tartozik megvizsgálni 
[Déva; ErdO II, 34-5 gr. Haller János dévai uradalmi jó-
szágkormányzójának a dobrai kerületi krajnik részére 
adott ut.]. 1750 k.: Dobrai districtusban constituáltatott 
krajniknak, nemzetes Groskányi Kaba László uramnak 
instructioja [i.h. 117. — A jószágigazgatói ut. bőségesen 
részletezi a krájnik feladatát, ill. szolgálati kötelezettsé-
geit]. 1753: Minthogy mágók az Felső Lapugyiak 
azon héten is igen hibáson praestalták a Szolgálatot; 
mellyért hogy indulatoskodot Krajnik Uram hivatallyát 
követte, Pedurán Jion (!) pediglen . Krajnik Uram el-
ten . . . magát opponálta [F.lapugy H; i.h.]. 1756: tar-
toznak Széna és Gabona egybe takarittására midőn 
Krájnik ur(am) kiványa concurrálni [Mihalyesd H; Ks 
101]. 1762: a Gerendben az Krajnikok Számára excin-
dalt főidőt tőviskéknek ki irtásokkal Szapsaritotta 

• •, abban termet búzájának aratásában, mi klákáz-
tunk, Krajnik Uram eledele mellet [Roskány H; Ks 113 
Vegyes ir.]. 1792: Műnk meg irt Birákul vallyuk, 
hogy Vidékbéli Krájnik Urunk parantsolatyábol 
Tyéjra ŏszve gyűltünk, a végre hogy F.Lapugyi Popa 

krájnlkális 

Györgynének Péter nevű fiával valo sok viszontagságait 
Törvénykezéseknek akadályoztatasit fűire vennénk és 
. . . vagy ŏszve békéltetnénk az Exponenseket, vagy pe-
dig fel adandó panaszik Után ítéleteit is tennŏnk [Ks 
XLVIII/7. 21 Bunda György judex pagi Gerenda (36) 
vall. — aH]. 1794: All Torjai Nemes Kis Lukáts Uram a 
Mlgos Dévai Uradalom Dobra Vidékia Krajnikja [i.h. 
— H]. 1804: (Egy jb-nak juhlópásért) Krájnyik Ur előtt 
Törvénye is volt [Roskány H; i.h.]. 1818: Pálffy Imre, 
mpr. Roskányi Krájnik [uo.; AÉ 251]. 1827: a' Roskáni 
Dominium Krájnikja Pálfi Imre A' sok zsendelyt 
Pratyilát szüntelen csináltattya maga számára és adgya 
pénzért 20. 30 szekereken horgyák a' Bánátba és Ros-
kán vidékibe, többnyire éjjel [i.h. egy Igazfi álnévvel írt 
feljelentés]. 

Néhány kijegyzést a szöv-ek szűkszavúsága miatt nem tudunk ugyan ér-
telmezni, de — az előbbiekben beiktatott adalékok szóföldrajzi előfordulá-
sán túl utaló voltuk miatt — nem hagyhatjuk figyelmen kívül. íme: 
1688/1789: Biro Péter krajnik [Orsova MT; AE 251]. 1706: Kota Lupuly 
krainik [Kincsesfő MT; i.h.]. 7727. én Dobucz Peter edgj alkalmatosság-
gal menvén Somkerckre egj oda valo noszodi hitōs KrajniktóThallék 
. . . illyen beszedekét® [Priszlop BN; Ks 184. LXXXV. — aSzD. °Kőv. a 
nyil.]. 1752: Bidija Gávrilla AbrudfalvT krájnik [Ks. — AF] | Falusi Biro 
Farkas Vaszily Krajnik Rusz Togyer [Csatán SzD; DLt Liber Inventatio-
nis]. 1768: En pedig Szomesán Lup Szalasán Maftyejnek Krainyikja vol-
tam abba az időbe [F.borgó BN; BK. — 56 éves zs]. 

4. botosispán-féle; isprăvnicel; Art Gutsverwalter, 
der über die Arbeiter die unmittelbare Aufsicht hat. 
1671: Egy Krajnik(na)k. Mikor Pallerkodik adatik nap-
jában Kőz Czipo No 5 [UtI]. 1725: Arinár Vaszily az 
Néhai Mlgos Groff Bethlen Laszlo Ur(am) eo Ngá(na)k 
Jobbágy Vice biraja (: krajnikja :) volt és mint Jobbagy 
ugy szolgait [F.borgó BN; BK]. 1757: Hinkul Nikulaj 
nevű ember . . . Néhai Mlgos Bethlen László Vrnak 
Krajnikja volt Sokáig s ez is decidalván (!) az örökségét 

. . eo Nga Bokoroj Iuon nevű jobbágya a maga öröksé-
géhez applicalta [uo.; BK]. 1847: Rád Jákob, görög nem 
egyesült hitű (48) . . . kerpenyesi uradalmi úrbéres és ki-
rályi ispánsági krájnyik [VKp 200. — aAF]. 

O Szn. 1653: Krájnik László [ETA I, 133 NSz]. 
A krájnik egykori szerepére, a szónak és származékainak távolabbi szó-

földrajzi jelentkezésére, a szó eredetének kérdésére és történeti vonatkozá-
saira 1. NylrK IX, 61-77; AÉ 236-66; Csánki V, 61-3; Mototolescu L. 
Dumitru, Ius Valachicum ín Polonia. Buc. 1916. 85-8; Dragomir Silviu: 
Dacorom. I, 147-61; Jakó, Bihar 174 kk; Prodan, Domeniul Beiuşului la 
1600. 76, 83; Uő., lob. I, 199-200, 195 kk, 262 kk, 593 kk; Kiss Lajos: 
MNy LXIV, 74-5; TESz. 

krajníkále szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ fórum krájniki szék (körzeti tiszttartói testület); 
corporaţia vechililor; Körperschaft der Verwalter/Amt-
männer eines (privatherrschaftlichen) Bezirks. 1818: 
eleitől fogva a szokás volt, hogy egy Esztendőben ket 
versen: Tavaszszal, és őszei az ugy nevezett Dézma Sze-
kek tartatnak, a' holott is ezen Uradalom Tisztyei meg 
jelenvén az ők Panaszszokot (!) A Krajnikale Fórumról 
apellalt íteleteket megh halgattyák, visgallyák [H; Ks 
91. C 8]. 

krájnikńlis krájniki; de crainic; gutsverwalterisch. 
Szk: ~ fundus krájniki telek. 1795: A melj hét szekér 
szénát fel adtanak minden Esztendőre ebből . . . a hete-
dik . . . a Kránikalis funduson termett [Dobra H; Ks 76. 
IX. 27. — Aláírásban: Kiss Lukáts volt krájnik]. 1798: 
Az Krájnikális Fundus . . . körüdes körül tsak nem régi-
ben erigált támaszas sövény tövissel bélészázott, . . . jó 



krájnikátus 610 

kertekkel vagyon kerittve [Vályebrád H; Ks 76. IX. 27] 
* ~ ház (a krájnikoskodás ideje alatt) a krájnik hivatali 
helyisége és lakóháza. 1774: Az krainikalis Ház el lévén 
pusztulván hellybe állítása krajnik Vramnak . . . Se-
rensegere bizattanak [Roskány H; Ks]. 1791: Anno 791. 
Die 10 Április midőn volnánk ezen Nemes Hunyad Vár-
megyében Dobra vidékén, Roskányban, Mltgs Dévai 
Uradalom Krajnikalis házánál, jövének elönkben 
Felső Lapugyi Lakósok [Ks]. 1795: télen husz vagy har-
mintz Malatzat egj nehánj Napok alatt Roskánban az 
Kranikális háznál tartottam [Dobra H; Ks 76. IX. 27] * 
~ hely a krájniktól szolgálati ideje alatt használt mező-
gazdasági terület. 1795: (Kaptam) egj egy Kis Kranika-
lis heljet ő Nagjságok Grátiájából, meljeken minden 
Esztendőben termet s termik is 30. 40. Véka Gabona 
[Dobra H; i.h.] * ~ stáció T 1817: a Roskányi Krájni-
cális Státionak bátorsága fenn tartására nézve nyoltz 
számból állo katonai őrizetet az ide való Compagnia 
Commendánsától ki eszközölni méltóztassék [Ks] * ~ 
szék krájniki ítélőszék. 1818: a ' Krájnicalis Szék: Fodor 
Joseff vólt Nótárius Actuariussága alatt minden részre 
hajlás nélkül ítélt [Vályebrád H; Ks]. 

krájnikátus krájnikság, krájniki tisztség; funcţia de 
crainic; Amt des Gutsverwalters | krájniki hivatal; post 
de crainic; Gutsverwalterbehörde/Stelle. 1746: ha pe-
csét és conventio nélkül uraság erdejét valaki usuálná és 
a krajnyikátus vagy imprediálni, vagyis denunciálni el-
mulatná, tartozik a provisoriale officium az kárt aes-
timáltatni | midőn a féle személyek az onus subçortálá-
sára különben is obnoxiusok, uraság határát is ingyen 
nem usuálhatják, melyre nézve az krájnikátus e féléket 
observál, tartozik az provisorale officiumnak insinuálni 
I ha kiknek vadászó kutyái vadnak, az krájnikátus tarto-
zik az dévai udvarba beküldeni [Déva; ErdO II, 35-6 ki-
vonat gr. Haller János dévai uradalmi jószágigazgató-
jának a dobrai kerületi krájnik részére adott utasítá-
sából]. 

krájnikoskodás krájniki tisztségben való forgolódás; 
(perioada ín care cineva îndeplineşte) funcţia de crainic; 
Betätigung in dem Amt als Gutsverwalter. 1795: Soha 
nem is tagadtam én azt, hogy nékem az Jószág nem kalá-
kázot falunként . három negj Gjermekeket, a kik 
akartak délben, vagj délután akkor jőttenek, de Semmi 
erőltetést én rajtok nem tétettem, hanem önként jőtte-
nek, mindazonáltal a menjit dolgoztanak nékiek adat 
ételt és italt feljül nem haladta, bizonjos az is, hogj nem 
az én krajnikoskodásomnak idejében jöbb bé ezen kalá-
kázás, az előttem valóknak is mindenkor, adtak [Dobra 
H; Ks. — Aláírásban: Kis Lukáts mp Volt Krájnik]. 

krájnikság krájniki tisztség; fincţia de crainic; Amt 
des Gutsverwalters. 1757: Hinkul Nikulájnak az Vttri-
zalt örökségen háza volt, és Néhai Mlgos Groff Bethlen 
László Vrat Krajnikságával szolgálta rolla [F.borgó 
BN; BK. Orbonás Iuon Mgos Groff Bethlen Dávid 
Vr(am) eo Nga Judgyája vall.]. 1794: Mikle Pa vei 
nekem, 's másoknak ís beszéllette, hogy vessük ki Expo-
nens Uramot a a ' Krájnikságbol . . . Instantiánk által 

Sok ízben ezen ki vettetésit Exponens Krájnyik 
Uramnak Széllytiben beszéllette [Vályebrád H; Ks 81. 
57/57 Bulza János (38) vall.]. 1795: Kilentz darab Épüle-

teket adnak fel, hogy Kránikságomban építettem volna 
az Mlgos Uradalom Erdőjéből — Kiss Lukáts mp. Volt 
Krájnik [Dobra H; Ks Dévai ur. Mixtae relatoriae et do-
cumenta XXVI/1-12]. | volt Krajnik Kis Lukáts uram 
Krajniksága ideje alatt miis mind gyalog, mind Marhak-
kal való dolgosokot p(rae)staltunk kaláka titulus alatt a 
Bírák és Gornikok által ki hajtatván, el mentünk, s dol-
goztunk minden féle dolgaiban [Roskány H; Ks 79. 
XXVI. 8 1/2]. 

krakkói I. a Boroskrakkó (AF) tn -i képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Boroskrak-
kó/Cricău; mit dem Ableitungssuffix ~i gebildete Form 
des ON Boroskrakkó: 1. Boroskrakkón levő; care se 
află ín Boroskrakkó; in Boroskrakkó befindlich. 1677: 
Kglmes Vrunk eo Naga Karkai Jószágában bé szűrt . . 
uy borok [UtI]. 1682: Szikszai Imre Vr(am) lévén à Karkai 
Tiszt Ratioit be atta volt [Vh; VhU 681]. 1699: Az Karkai 
udvarhaz . . . palankkal vágjon be kerétve [BfN dobozolt 
anyag VI]. 1710: Magyarországból gróf Thököly István, 
Thököly Imre atyja bejöve3 Erdélyben . . Fejér várme-
gyei krakkai jószágába [CsH 101. — a1674-ben]. 1734: Az 
Karakói hataron [TK1 Mihály Deák gr. Teleki Ádámhoz]. 
1754: Karkai Jószág [Boroskrakkó AF; BfN dobozolt 
anyag II]. 1755: Ezen Karkai Sáárdi, Czelnai, M. Orbai, és 
hozzátartozó Portiok [Gernyeszeg MT; TGsz 35]. 1844ŝ. 
Krakkai Eccla [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249]. 

2. Boroskrakkóról való/származó; care este originar 
din Boroskrakkó; aus Boroskrakkó stammend. 1598: 
Horwat Janos Crakaj [Kv; Szám. 8/1. 1]. 1671: Bár ne 
mondta volna Kegyelmed meg, hogy az karakai dajka 
mondta nekem az majorokat | Ugy értem az karakói 
dajka szavából, hogy három bokor tótok vannak Krak-
kóban [TML V, 460 Veér Judit férjéhez, Teleki Mihály-
hoz]. 1764: Nánási György Karkai Nemes Személly mp 
[Fejér m.; TK1]. 

Szn. 1608: Joannes Karkay [KvAkKt Mss 343]. 1609: 
Krakaj Janos [Zilah; Sennyei 47/11]. 1641: Krakkay Pe-
ter jb [Torockósztgyörgy; Thor. XV/8]. 1641/1799: Ka-
rakkai Gergelly Karakkai János fia [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 289]. 1658: Krakkai Márton [Zilah, EM 
XLIII, 303]. 1675/1759: Krakkaj Jánosné. Karkai Sza-
bó Istvánné [Ne; DobLev. III/651. 13a, 14a]. 1734: Ka-
rakai Janos. Karakai Janisne [Torockó; Bosla]. 1744: 
Karakai Márton Varos Hűtés Birója [uo.; TLev. 10/2]. 
1761: Egregius Petrus Krakkai de Illyea Krakkai Péter 
Uram [Branyicska H; JHb XXXV/12, 17. — aH]. 1781: 
Karakkai Mihály [Torockó; Bosla]. 1785: Andreas Ka; 
rakai jb. Michaelis Karakai vidua. Stephanus Karakai 
Carbo(narius) zs [uo.; TLev. 6/1 Transm. 30a, 31a]. 

Hn. 1684: Az rét és Krakai utak kõzŏt két szántó Főid 
[M.igen AF; Incz. V. 54b]. 1743: az Karkai patak [Boros-
krakkó AF; EHA]. 1751: A Kert meget a Karkai uton 
felyül (sz) [Borosbenedek AF; EHA]. 1804: a Krakkai 
határ ut [Marossztimre AF; DobLev. IV/874. 13a]. 

3. Boroskrakkóra vonatkozó; referitor la Boros-
krakkó; auf Boroskrakkó bezüglich. 1768: mái sessio(n) 
elő vétetödék Krakkai, Tibori0 Királypataki határ osz-
tály dolga [Ne; Told 5a. — a"bAF]. 1738: Krakkai Rela-
toria [Fejér m.; JHb XXIX/64]. 

4. Boroskrakkón rendezett/tartott; ţinut la Boros-
krakkó; in Boroskrakkó gehalten/veranstaltet. 1758: A 
karkai szüretet el végeztük [uo.; EHA]. 
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5. Boroskrakkón termett; produs la Boroskrakkó; in 
Boroskrakkó gewachsen. 1693: Két Uj Bor és Tŏltelek-
[ K v e n t 1 V a S C o n t 2 3 K r a k k a i M(ajor)ság Bor volt 

II. a lengyelországi Krakkó tn ~i képzős szárm.; deri-
^atul formát cu sufixul -i al toponimului Krak-
Ko/Cracovia; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete 

. m des ON Krakau. 1. ~ vajda voievodul din Craco-
V l a ' Woiwode von Krakau. 1657: az fejedelem . . . mint 
aUL108?^ u r a m > hanem atyám, követségen ablegála az 

Kkori krakai vajdához, Stanislaus Lubemierszki feje-
aeimi emberhez [KemÖn. 82]. 
• 2 ' Krakkóban készült/szőtt; íacut/ţesut ín Cracovia; 
fj Krakau hergestellt/gewebt. 1673: két asztalra való 

Ap°îZ ' t a n y e r keszkenjő krakkai [Marossztkirály 
K Vi '' 1 6 8 3 ' Abrosz Ur Asztalara való nro 3. Edgyik 
na? m a s i k S a h o s Harmadik Fejeres Rosas [Krasz-
nanorváti Sz; SzVjk 38]. 1696: hosszú abrosz karakai 
®Ö IKv; LLt Fasc. 146]. 1699: Negy Vékony abrosz ket-
j J f y } ) Sahos krakai [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150]. 
ISO*- C n a S z t a l k e s z k e n ö t i z k a r a k k a i kŏztŭk [KGy]. 
ri\a 2 m a t " n g rumburgi c é r n a . . . 2 matring Karakkai 
l^v; Told. 22]. — L. még T M L VII, 202. 

özk: ~ aprólék kb. krakkói rövidáru. 1599: Kadas 
1//8H 1 H o z o t • • C r a k a y äprolekot Mindenfelet 
í m | Pataky János. Hozot . . . Egiet mas Crakaj apró-
z o t t . . . _ _ / / 9 6 [ K v ; S z á m 8 / X I V 3> 7 Hj] * ~ asztal' 
«eszkenõ. 1673: Hat Krakkay Kamuka asztal keszkenő 

ſ í UtI1 * ~ kárPiL 1615: K e t t k r a k a J S i k o s k a r P i l 

kV u 7 5 [ K v i R D L L 9 7 1 * ~ k e n d õ - 1 6 1 1 : Egj r e ö u i t 
^ a j kendeö uiselt [Kv; i.h. 88]. 1655: Három sima 
eyoits krakkai viselt kendeok [Kv; i.h. 29] * ~ lenab-
sah2' l t 4 3 1 1 6 8 7 k - : a Haraszkereki Ecclab(an) . . . Egy 
móT a k a i l e n abrosz is vagyon [MMatr. 116] * ~ 
p szőtt. 1589: Egy krakaj módra zeot sahos Abrosz 
zent V l i s e l t L i u k a s k r a k a J Abrosz | Hét Krakay Módra 

3 s a h o s Abrosz [Kv; KvLt Inv. 1/2. 36]. 
in K {J a k kóban tartott; care a fost ţinut ín Cracovia; 
lést v gehalten. 1676: Úgy értettem, a krakkai gyü-
209 ! l a [ s uára a vitték által, ott leszen gyűlések [TML VII, 
^ leleki Mihály Béldi Pálhoz. — ^Varsóba]. 

r i i î ? ^ ' abrosz faţă de masă din Cracovia; Krakauer 
kral • ' 1 5 8 8 : H a r o m krakkai Abroz Egy hitwanb 
U u k J r o z | K v ; K v L t I n v - li2- 1 8 i - 1 5 8 9 : v i s s e l t 

Tischtuch. 
LinV^ L^v; K.vLt inv. 1 ſ l . I8J. 15X9: t g y visselt 
visew u a k a j Abrosz [Kv; i.h. 36]. 1596: Negy Krakay 
Ahr a r o z I K v ; R D L I- 65]. 1615: Egj rostos krakaj 
Eevv 1 0 f 1 [ K v ' i h - 9 7 J u n c k András kezével]. 1629: 
kas T t ^ 0 0 ^ Abrosz tt f 1 d 50 [Kv; i.h. 132]. 1630: Far-
d 17 r ^ a n H o z o t Jároszlárol . . 3. Kraccaj Abroszt . . . 
kraY • u ; S z á m - !8b/IV. 61]. 1637/1639: 1. Egez szel 
Ul l J/< 0 Z ' k e ° m y e s keorül roitos — f. 2 [Kv; R D L I. 
_ | I 6 6 i • igen szép krakkai Abrasz [Mv; MvRLt. 
Sah^011}?1 László kijegyzése]. 1673: 1. Egy rostos szelü 

ak Krakai Abrosz. 2. egy bettűs Krakkai 
raklcC- uZ [Mv; i h l- M95I1770 k.: Vagyon egy jó Ka-
169^ u TOSZ [Ördöngösfüzes SzD; SzConscr. 190]. 
Bl 77/ Í?? z s z u K r a k k a i abrosz [Buza SzD; LLt 193 Litt. 

/ l 7 7 0 k - : T - ^ P ö k Sós Ferentz Ur(am) conferalt 
Krakkai abroszt [Málom SzD; SzConscr. 203]. 

roitnc kockás rojtos végű 1816: Egy Krakai kotzkás 
J /7,V,e,gŭ Abrosz [Iszló MT; UnVJk 178] * lengyel 

' 1/11/1755: Egj Lengjel Karakkói abrasz [Kál MT; 

Berz. 1] * sáhos ~. 1615: Egj krakaj vj Sahos Abroz ſ 1 
[Kv; R D L I. 97 Junck András kezével]. 1714/1770 k.: 
Fejér Istvánné Homonna (!) Kis Anna Aszszony confe-
ralt a ' Batzai3 Refor Ekla számára, egy Krakkai Sahos 
Abroszt, melly(ne)k a kőzepin vagyon töltött retze 
[SzConscr. 230. — aSzD] * salangos 1615: Egj kra-
kaj salangos abroz ſ 1 [Kv; RDL I. 97 Junck András ke-
zével] * virágos 1655: Egy krakkai virágos uy ab-
rosz — f. 1. d. 50. Egy krakkai abrosz . . d. 50. Egy 
krakkai lengetegh abrosz d 80 [Kv; i.h. 29]. 

krakkói cérna aţă din Cracovia; Krakauer Zwirn. 
1599: Tempe Michlos. Hozot Bechj Marhat t . . . 2 Keo-
tes Krakay Cernat —//36 [Kv; Szám. 8/XIV. 25]. 1628: 
Valami Crakaj Czerna [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 3]. 
1629: Pappirosba takarva krakkai czerna [Gysz; LLt 
Fasc. 155]. 1673: Mentől uekonyab krakkaj czérnára f. 2 
[UtI]. 1674: az Fŏlthi Kato szamara . . . vöttem Krakkai 
Czernat varrojahoz de. 10 [Beszt.; Törzs]. 1678: vŏttem 
. . . Krakkaj Czernat ŏ t matolat hetven penzen matola-

jat Teszen az arra f 3//50 [UtI]. 1734: Krakkai czérnával 
tŏltett Német Gyolcs [Born. XXXVIII. 3 Komis Krisz-
tina hagy.]. 1735: Egy Fejeressel krakai Czérnával varot 
Lepedő kendeivei edjŭt [Sv; Hr]. — L. még TML II, 70. 

krakkói marba krakkói áru; marfã din Cracovia; 
Krakauer Ware. 1599: Kalmandy Iaanos. Hozot Cra-
kay Marhatt Minden Fele. Cernakatt —//16 | Cha-
ny Jianos Hozot Crakay Marhat . . . 3 Masa galiz Keott 
. . . 1//20 | Zep Jianos Hozot Cracaj Marhatt 1 Lada 
Jueg taniertt //20 220. Bartfay Sineget 1//20. 
Chontos Nieleo keseket —//30. Crakay Aprolekott 
1//50 | Filstich. Peter. Hozot. Crakay Marhat t 2 Veg 
keoz kranathott 6//—36 | Somogyi Zabo Jiános Hozot 
Crakay Marhatt . . . Varró theot gwreket —//12 [Kv; 
Szám. 8/XIV. 19, 27, 34, 35 Hj]. 

krám ? kapocs, horog; cîrlig; Kramme, Krampe. 
1617: az Negi kerekw Stomp(na)k az felseŏ ket kereke, 
az Krammal eggiwt [Abrudbánya TA; Törzs]. 

krámfli (kocsi) rúdszárny-horog; cîrlig la oişte; 
Deichselarmkrampe. 1829: Egy ujj Kramflit tsinaltam 
Rud szarnyába magam vasombúi [Mv; LLt]. 

krampe V 1804: egy igen fein varat krampe fejér 
vékony kötéssel [Koronka MT; Told. 19]. 

krapulás hidegleléses; care are frisoane; Schüttel/ 
Fieberfrost habend. 1763: én Crapulás lévén, a' mint 
hogy akkor is elsőben éget boroztunk, és . . . a' Regiu-
sok is . . . tsak azt kérdezték, hogyha le iijáké azon prae-
scribált fassiót, és fassiómnak lenni; én Crapulás lévén 
azt mondottam nem bánom [Mv; Told. 33/25]. 

krassói a Krassó tn -/' képzős szárm.; derivatul formát 
cu sufixul -/ al toponimului Krassó; mit dem Ableitungs-
suffix ~i gebildete Form des ON Krassó. Szn. 1589 k.: 
Tudom aztis hogy Crassay János deák elteigh megh 
Nemesitette vala hazat [Szu; UszT]. 1806: A' Krassai ellen 
való Pert meg mozgattam [Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 

Nem dōnthetni el, hogy a címszóbeli hn-i szárm. a régi Krassó megye-
név, a Kiskrassó [Krassó m.] v. a Szamoskrassó (Szt) tn szárm-a. 
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krasznai a Kraszna (Sz) tn -i képzős szárai.; derivatul 
formát cu sufíxul -i al toponimului Kraszna/Crasna; mit 
dem Ableitungssuflix -i gebildete Form des ON Krasz-
na. 1. care esté originar din Kraszna; Krasznaer. 1577: 
Is liber pertinet ad me Bartholomeum sartorem karaz-
nay In anno Domini 1577 [ElrSz I, 410]. 1587: mi-
chel cognomine fodor kraznay [i.h.]. 1611: Sebestyen 
Lengyel f j Krasznai [Kv; TJk VII/2. 10]. 1621: Karaznaj 
Nagi Mate [Kv; Szám. 15b/IX. 175]. 1728: Karasznai 
Borbély Mihály Nemes Kraszna V(á)r(me)gyének ed-
gyik Ordinar(iu)s és Hŭtes Szolgabirája mpr. [Kraszna3; 
WassLt. — aA helymegjelölés az iraton: in Oppido Ka-
raszna]. 1728: Karasznai Udvarbíró Mészáros Ferencz 
mpr. [i.h.]. 1737: Nms Városunk külső Hídján(a)k eppi-
tésére 's Consumatiojára fogadtuk meg Karasznai Pap 
Tamás és Dési Tót Gyôrgj atyánkñait [Dés; Jk 487-8]. 

Szn. 1554: Karaznay Ianos [Kv; Szám. 1/IV. 42]. 
1574: Karaznay Janos [Kv; TJk III/3. 391]. 1586: Ca-
raznaj Janos [Kv; Szám. 3/XI. 171]. 1600: Caraznay Jst-
wan Deak. Caraznay Jstwan Deakne Orsolia azzony 
[Kv; TJk VI/1. 475]. 1643: Karaznay Ferencz Feieregiha-
zat Feier uar(me)gjeben lakó Nemes Ember (60) [LLt]. 

2. Krasznán levő; care se află la Kraszna; in Kraszna 
befíndlich. 1704: azt is írja, hogy a mi jószáginkat mind 
elfoglalták és a somlyai és krasznai jószágokhoz appli-
cálták [WIN 1, 264]. 1712 k.: Karasznai sz: Eszközök 
igy bövülte(ne)k [Kraszna Sz; SzVJk 41]. 

Hn. 1714: az Karasznai utt mellett (sz) [Somlyó Sz; 
EHA]. 1731: a' Krasznay ut [uo.; EHA]. 1804: A' 
Krasznai hidnál [uo.; EHA]. * 

kráta ? borda; brăzdare (pe suprafaţa îesăturii); 
Grat. 1735: Igen szépen Crátával, czérnával fejér fátyol-
ra Varrott elŏ Ruha, fejér czerna, 's Csipke kőrülette 
[Marossztkirály AF; Told. 2]. 

krátás ? bordás; cu brăzdături; gratig. 1684: Egy 
Agjra való tŏmŏtt rosás Egj par Kratas fejeres [UtI]. 
1739: egész ágyra való czérnával töltött írás után kék se-
lyemmel varott krátás agyi ruha | írás után Publikány 
szin Selyemmel krátás egész agyra 1 [Szászerked K; LLt 
Fasc. 96]. 1749: Egy Szederjes Creditor Sellyem Szok-
nyát, melynek az allyán vágjon . egy Sor Széllyesebb 
mind két fele tsipkés Krátás Fejér Poszománt [Koronka 
MT; Told. 12/2]. 

kráta varrás ? bordahímzés; broderie cu brăzdături; 
Gratsticken. 1668.Ě Egy giolcz kendő krata varras a ket 
vegib(en) [Mk Kapi György lelt. 7]. 

krátinca lábas; cratiţă; Kasserolle, Kochtopf. 1785: 
Paskulnak Feleségeis ott forgolodik vala, akit látamis 
hogy meg tőte kratinczáját mézzel | Pasku Billye Felesé-
ge, és György Grégyin Felesége Kratinczájokban hor-
dozták a mézet [Piskinc H; GyK]. 

kravall kb. felfordulás; dezordine; Krawall. 1849 u.: a 
Kormányszék is rendelkezni akart, de egy krawal ebbe 
meg gátolta [EM XLIX, 548 Zeyk Károly kezével]. 

kravátli 1. nyakkendő; cravată; Krawatte. 1830: 
Négy fejér férfi kragen egy hitvány kravatli [DLt 499 
nyomt. kl]. 1841: Krovátli és dirib darab poszto dara-

bok [Dés; DLt 466]. 1843 k.: Kétt krabátli (!) 4 ft 50 x 
[Kv; Újf.]. 

2. ? keménygallér; cravată taré; steifer Kragen. 
1851: Két Kravátli beboritása f. 5 [Kv; Újf.]. 

kreáció kb. létesítés; creare, înfiinţare; Errichtung. 
1775: mivel Almáson se Udvar Biro, se pedigh Számtar-
tonk nintsen mind azon Hivatalak(na)k bé tételére és 
Creatiojara szükségesképpen mennem kelletik [Kissáros 
KK; JHb XIX/19 Arkosi Ferenc sógorához]. 

kreál 1. vkit vminek megtesz, kinevez; a pune/numi 
cineva într-o funcţie; jn zu etw. bestellen. 1619: Ha Bali 
csausz itt benn lőtt volna, mikor ezt creáltam csausz-
ságra, őtet vöttem volna elő [BTN 327]. 1677: a ' Fő Is; 
pánokat a' Fejedelmek creallyák [AC 116]. 1718: Néhaj 
Tekintetes N(e)mz(e)t(e)s Keresztúri János uramot Fő 
Tisztnek Crealtak [Sóvárad MT; Berz. 15. XXXIX/8]-
1752: ot már Praefectust valtosztottak Egy Arkúsi Fe-
rentz Uram nevü Arianust crealtak [Szentdemeter Uî 
Ks 83]. 1757: az Fő Ispán Ur illy béjeges Embert Do; 
mesticus Exactornak creálá [Fráta K; Ks 101 Cserei 
György lev.]. — L. még TML IV, 473. 

2. átv kb. vki vkinek a fejére/nyakára hoz/szerez 
vmit; a face/crea dificultăţi cuiva; jm etw. anhängen-
1669: Ez az dolog penig itt nem első matéria Kegyelmed 
előtt . . és bizony azt nem is idegen gonosz akarói creál-
ták volt Kegyelmednek [TML IV, 408 Teleki Mihály 
Bánfi Dieneshez]. 

3. szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruktion: akO' 
dályt ~ akadályt okoz; a crea dificultăţi; Hindernis vef-
ursachen. 1662: Úgy vagyon, akik közönséges tatárok 
kezében vannak, azok közül sokan csak könnyű sarccal 
is fognak megszabadulni, de azoknak is szegényeknek 
nagy akadályt creáltanak, megtiltván, hogy valameddig 
a mi sarcunk végbe nem megyen, addig sarcok felől, baſ 
megalkudván is, de addig senki meg ne szabadulhasson 
[SKr 387]. 

kreáltatik összetevődik; a se compune, a fi compns> 
zusammengesetzt werden. 1710: a szabad és királyi va-
rosokban az egész magistrátus katolikusokból creálta-
ték, s a reformátusok in perpetuum azokból kihajtata-
naka [CsH 94. — 31674-ben]. 

kreatúra 1. kb. pártfogolt, kegyelt; preferat(ă); deſ/ 
die Bevorzugte, Günstling. 1657: Vala egy Schultetus 
doctor, igen fő deák, elmés ember, az fejedelemasszony-
nak hiteles embere az nyelvért, de egyébiránt Bethlen 

Gábor creaturája [Kemön. 110]. 1710: Mindjárt elállá; 
nak Apor István mellől még a maga creatúrái isa [CsH 
297. — aKöv. a nevek fels.]. 1772: (Kis Rózsi) Bánffi Dé-
nes creaturájához Csüdör nevühöz, férjhez ment 
[RettE 271]. — L. még CsH 114, 165; Kemön. 120; SKr 
137; TML VIII, 183. 

2. lény/teremtmény; creatură, făptură; Geschöpf> 
Kreatur. 1743: az illjen simplex Créátura mint én va-
gyok kúnyuralni sem tud hathatos képpen [ A . c s e r n á t o n 
Hsz; ApLt 5 id. Cserei János Apor Józsefhez]. 

krec ötv kaparék, vakarék; răsătură; Kratze. 1589: 
valamy krecz Arraba Ados esmegh Pekreczj Balint AkJ 
tezen f. 50 [Kv; KvLt Inv. 1/2. 47]. 1650: Dauid Weym-
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bergis panaszolkodek egy Legeniere Ebei Janosra 
nagy gianossaga vagyon rea hogy az Kreczet ki mosta, 
miuel hogy ollyan forma esólek Aranyat lattak volna 
nalla [Kv; ÖCJk]. 1673: Egy bokor aranj krecz fejer ve-
res köves [Marossztkirály ÁF; IB]. 1684: e szerént vad-
nak az czeitházban: Ezidei krecz egy tonnában [Zalatna 
AF; AUt 343]. 

kredáció hitel, hihetőség; credit; Glaubwürdigkeit. 
1705: Teleki Mihály egy kis papirosra a nevét írván 
le magának csak, hogy crêdatiója legyen az embernek 
[WIN I, 378]. 

kredencház ? tálalószoba; oficiu; Anrichte/Kredenz-
zirnmer. 1849: A' Kredentz Házba . . . Egy tálaló asztal 
viaszas vászonnal beborítva | A Krédentz házból ki járó 
ajtó appertinentiaival edgyütt — koltsal jo [Somkerék 
SzD; Ks 73/55]. 

kredencia1 megbízó-levél; scrisoare de acreditare; 
schriftliche Bevollmächtigung. 1570: Az Credencia Mel-
let myth eo felsege paranchol chanady János altal, An-
nak Minden keppen Megh kely lenny [Kv; TanJk V/3. 
24a]. 1575: Meg Értettek eo K. varoswl az feyedelemnek 
leweleit Elseoben az Credentiat kyben parancholia Az 
feiedelem hogi Gábriel deaknak hitelt aggyanak es meg 
chelekediek az myt Mond [Kv; i.h. 121]. 1586: Iwta Cre-
dentiaval Giwlafi Lestar es Kiralj falui Janos Deák, 
vram hagiasabol feozettem nekiek azon estve Ételre Ita-
lokra mert vgian meg kerek keotteottem —/71 [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 37]. 1657: az fejedelemasszony csak cre-
dentiákat és assecuratiókat adván úgy expediála, hogy 
Almásra3 mennék [Kemön. 122. — aSz; ez akkor a Csá-
ki családé volt a várral együtt]. 1667: az portára való 
küldésről, nem csak tréfába írtam . . . Négy credentiat 
küldtünk [TML IV, 183 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
hoz]. — L. még TML II, 150, IV, 76,80,181,209,415, V, 
126, 260, VI, 153, 294, VII, 298, VIII, 44, 125-6, 205. 

A szó a hazai latinságban és vele a magyar nyelvű írásbeliségben is több 
értelmű. Ebben a vonatkozásban jelentése: 1. (kõvetségbeli) megbízó-le-
vél; 2. meghitelező, azaz küldetésében oki személyi szavahihetőségét bizo-
nyító levél (credentionales) [L. erre Bartal, Gloss]. 

kredencia2 1. pohárszék; bufet; Kredenz | ? tálalóasz-
tal; servantă; Anrichtetisch. 1739: Vagyon két Simma 
Kxedentia az Lábai sorófon járnak [Szászerked K; LLt 
Fasc. 96]. 1801: Egy Hoszszuko 4 Szegeletü Feketén La-
zurozot Kredentia [Vargyas U; CsS]. 1802: Egy Creden-
tia párkányos és figurás szélű [DobLev. IV/858. 8a]. 

2. ? (edény/pohár)tartó; suport (pentru vase/paha-
re); (Topf/Glas)Behälter. 1730: három Credentiák lábá-
sok az édgyik arannyas [Kv; Ks 15. LVIII. 6]. 1773: Egy 
fekete zomanezozott aranyas virágú Fincsiák alá valo 
Credentia [Lele Sz; EMLt Marsinai Pap lev.]. 1793: egy 
száj mosni valo pohár credentiajaval [TL Conscr.]. 

Szk: bádog 1745: Edgy bádog Kávéhoz valo Cre-
dentia hozávalo kicsiny réz Ibrikjével [Marossztkirály 
AF; Told. 19] * bor hordó 1748: Korda Sigmondné 
Aszonyomnak vittünk volt ezüst portékákot oda e-
szerint . egy pár bor hordó Credentiát [Bŏgöz U; 
Szentk. Júlia Szabó (22) vall.] * ezüst 1748: Találta-
tott egy Ezüst 1 Credentia melyben vagyon Loth 22 [Ko-
ronka MT; Told. 11/29] * ezüst aranyos 1752: va-

gyon edgy ezüst, arannyas Credentia, hasonló kis só tar-
tójával. Tyukmony tartójával [Marossztkirály AF; 
Told. 19] * lábatlan 1730: három Credentiák lábá-
sok az édgyik arannyas Két lábatlan Credentia [Kv; 
Ks 15. LVIII. 6] * lapos 1730: Két lapos Credentia 
[Kv; Ks 15. LVIII. 6] * pléh 1744: Rosdas Pléh kre-
dentia [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * talpas 
1774: Egy Talpas Credentzia Ezüst [Nagyida K; Told. 
26]. 1811: A' Talpas Krédentsiák [Györgyfva K; LLt 
Csáky-per 211. L. 2] * üveg 1749: Husz darab Üveg 
Cre<de>ntia Nro 20 Hozza valo Nagyobb s kissebb po-
hárkáji és kantsotskaji Nro 32 [Marossztkirály ÁF; 
Told. 19] * virágos 1802: Egy ovális rostélyos szélű 
Virágos Credentia [Ne; DobLev. IV/558. 3a]. 

kredencia-levé! megbízó-levél; scrisoare de acreditare; 
schriftliche Bevollmächtigung. 1599: Juta vrunk eó fel-
sege parancziolattiaual es credentia leueleuel Egeruari 
Janos, parancziolja vrunk eŏ felsege hogy az mely leò-
ueó hadi szerszám es ahoz ualo Szerzami uolnanak it 
Coloswarat, Desre vitetnék minden haladék nelkwl [Kv; 
Szám. 8/XIII. 6 Szabó András sp kezével]. 1657: Erről 
nékem is az herceg credentialevele mellett sok ígíretekkel 
izent vala [Kemön. 286]. 

kredenciás szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ tányér tányérfajta; un fel de farfurie; Art Teller. 
1705: asztalt is készítettem nem töttünk egyebet két 
sótartónál, kicsinyeknél, és a Credentias tányéroknál 
[WIN I, 410]. 

kredencia-tányér tányérfajta; un fel de farfurie; Art 
Teller. XVIII. sz. eleje: Egy Credentia tányér ón [MNy 
XXXVIII, 384]. 

kredencionális I. mn megbízó; de acreditare; bevoll-
mächtigend, Bevollmächtigungs-. 1605: Az lewelet el 
veottek melyet Credentionalisnak esmernek lenny [Kv; 
TanJk 1/1. 510]. 

II. ſn megbízó-levél; scrisoare de acreditare; Bevoll-
mächtigungsschreiben. 1662: követségérül is semmi cre-
dentionálisa, hitelt szerző levele, aminthogy semmi kö-
vetsége is nem lévén, csak azt állatta . . . hogy ő jó bekes-
ség-szerzeni jött volna [SKr 673-4]. 1665: az recognitio-
nalisok mellé újabb credentionalisok is kellenek Kegyel-
mednek . . . hogy hiba ne essék az dologban | Az római 
császár őfelsége levele valóságos credentionalis volt 
[TML III, 407 Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 1678: 
A magyarországiaknak nálunk levő követ attyafiainak 
relatiójokból értjük . . . kévánván mi tőlünk is, hogy 
azon kővetjeknek credentionalissunkat adni méltóztat-
nánk [TML VIII, 267 a fej. ua-hoz]. 1693: Tecczik a' 
Tiszt Ecclesianak Tiszt. Sarpataki N. Mihály Esperest 

Gubernátor Urunkhoz . . . az Tiszt. Eccla creden-
tionalisával expedialni [Kv; SRE 15]. — L. még TML I, 
351, III, 373, IV, 393, VI, 97, 193, 350. 

A jel-re nézve 1. kredencia al. a jegyzetet. 

kredencionális-levél megbízó-levél; scrisoare de acre-
ditare; schriftliche Bevollmächtigung. 1618: Én meg-
mondám az vezérnek, hogy az mi kegyelmes urunk csak 
credentionalis levelet írt az fökövet mellett, hogy meg-
higgyék szavát [BTN 90-1]. 1662: ex hibeálta ő felsége 
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nekem és több becsületes embereknek szólló leveleit, 
producálván és elolvastatván credentionális levelét is 
[TML II, 276 Kemény Simon Teleki Mihályhoz]. 1670: 
Kegyelmednek magam illendő becsülettel praesentá-
lom, mivel az levél csak credentionális levél [TML V, l 17 
Kászony Márton ua-hoz]. 1710: Páter Forstall creden-
tionális leveleket vévén mind a császártól, mind a minis-
terektől, elmene Zrínyi Péterhez3 [CsH 81. — 31670-
ben]. 

kredenc-kaszten kb. tálalószekrény; bufet; Anrichte-
kasten. 1848: Kis Kredencz Kasztén [MkG Conscr.]. 
1849: A Fortzimerbe egy nagy veres olajos festékes kré-
dentz kasztén, belől égy poltz, ezen résziben voltak por-
tékák3 [WassLt. — aKöv. a portékák fels.]. 

kreditor1 1. hitelező; creditor; Gläubiger, Kreditor | 
kölcsönadó; persoană care împrumută/dă cu împru-
mut; Leiher, Darleiher. 1592: feierwari Iosa miert-
hogi p(ro)cessusba Indult az ket fel Creditor keozt, es az 
varos p(ro)catora, ez jeoueo giwlesigh Biro vram tarcha 
ahoz magat [Kv; TanJk 1/1. 184]. 1599: Mindeniknek 
kel twrny az karba(n), Mint hogy egiebwtis az wdobe(n) 
sok helieke(n) igy C(on)tentallyak vala az Credotorokat 
(!) It az warasson, a hun az adossagh teob volt az facul-
tasnal [Kv; TJk VI/1. 354a]. 1623: Ezt az niolczua(n) ki-
lencz forintott . az Relictanak Eoregh Kerekes Janos-
nenak kezehez adtuk hogi az Creditorokat meg Elegitse 
Azokbol [Kv; RDL I. 122]. 1698: ha pedig a Debitorok 
és Creditorok kőzött a kölcsön adott Marhák ć̂s edgjet-
mások, igaz folyó árron nem taxaitattak vólna, az ol-
lyan adossag(na)k nincs ereje ugj mint az mely törvény 
ellen lőtt [UszLt IX. 76. 64 gub.]. 1757: a* tizen őtt Ma-
gyar Forintakat nem egyébre, hanem kereskedesnek 
hasznaért levallyák az Creditorak [Csapó KK; 
DobLev. 1/273]. 1791: azon Sessiott . . de summáihas-
sa, az az a Creditor szabadon birhassa mind addig 
mig az Debitorok . . az Tíz vforint Summát Depural-
hattyák [O.asszonynépe AF; i.h. IV/683]. 1800: ezen Le-
velemet ide zártam, olly véggel hogy békételen Cré-
ditorainak mégis mutathassa [Dés; Ks Thuróczy Károly 
lev.]. 1831: Dávid Antal Cridat jelent, A melly adós-
ságát jelenti hogj tőbb Creditoroktol is levált, azon De-
biti Summával Koloson az Apósával traficálván Földe-
ket és réteket vett [A.jára TA; TLt közig. ir. 403 Dávid 
Jakab örmény kereskedő vall.]. — L. még Bön. 196, 
883; CC 27-8, 78, 90; RettE 418; FogE 82; WIN I, 192. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: 'ua.; idem' 1705: Melly szőlőket 
Creditor Attyánk fiai . . . Commetaneusinak, akarat-
tyokbul, s annuentiajukbul adtanak ell [Szilágycseh; 
BfR 104/88]. 1742: a Néhai nagj emlékezetű Erdélyi 
Mlgs Gubernátor Ur Groff Bánffi Győrgj pia Fundãtio-
jábol az Academiai Peregrinusok számára jaro Interes-
ből 360. forintokig való Assignatiot impetrált, és ezt 
a Creditor Itilőmester Ur acceptálta [Marossztki-
rály AF; Incz. X. 6a]. 1753: levala mi előttünk Vár-
falvan3 residealo Ifiu Gado István ŏ kgylme négy vanás 
Forintokat Creditor N(eme)s Borbély Ferencz Ur(am) ō 
Kgylmétöl [Asz; Borb. I. — "TA]. 1769: (Ha) akár sző-
lőnek ocupálásaban, akár egyéb Ioszágnak faglalásá-
ban gátot vetnénk . . . az Creditor Aszszony eő Nagysá-

gának . . in Calumnia Decretali incurájak [Ádámos 
KK; MbK IX. 39]. 1821: ( A ) Joszágot . . . el f o g l a l t a t -
tuk abba Csóvát ütettünk, és ki kiáltattuk, hogy ezen Jó-
szág ez órán tul a Creditor ur részire el lévén foglalva 
[Kövend TA; Borb.]. 

kreditor2 1. kelmefajta; un fel de stofö; Art Stoff. 
1768: Mej tartó vagyon 3. edgyik zöld Selyem Strukettal 
boritot egy Pampadur szin Selyemel creditorral borítót 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 116]. 1782: Langszin Creditor-
bol . keszitett váll [A.balázsfva BN; LLt]. 1788: Egy 
darabotska Vas szín kreditor [Mv; TSb 47]. 1790: Egy 
fejér Pikket Fersing, és ahoz fekete Creditorbol készŭltt 
fejér Rókával prémezett Mejre való [A.jára TA; BLt II; 
12]. 1802: Egy kék veres és fejér virágú két szélben lévő 
darab Creditor [Ne; DobLev. IV/858. 3b]. 1804: Két 
rendbéli Selyem köntös edgyik közzüle Fekete Creditor 
másik Csikós [M.köblös SzD; RLt Mohai Farkas hozo-
mány-elism.]. 1816: Két darabban Karmasin Kreditor 2 
Rf 5 xr [Kv; Born. IV. 41]. — L. még FogE 66. 

Szk: citromszínű 1739: 1 szép paplany körül kék 
habos Selyem Tafota, az közepe pedig czitromszinü Cre-
ditor Nro 1 [Szászerked K; LLt Fasc. 96]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: kreditor kelméből való; dintr-un fel de 
stofö numit kreditor; aus Kreditorstoff. Szk: ~ forrn† 
1758: Egy veszszős Creditor forma, igen szép matéria 
superlát, keskeny ezüst Rojt rajta [Nsz; TSb 21] * 
karakó. 1800: Egy veres bársony hajtókával, ar<any)* 
lántzolással készült fekete bár<sony> karrakó Egy 
fekete Creditor karrakó [LLt] * ~ magyar köntös-
1789: vettem kezemhez Egy fejér Creditor ezüstes egész 
magyar köntöst, színes sellymekkel, és ezüstel egészen 
varrattatt. Egy tetzén Creditor magyar köntöst, atlatz 
sujtással, vála egész ezüst keszülettel készült. Egy hamu-
szín egész magyar köntöst Creditort elegyes csipkével 
készültet. Egy fekete Creditor egész magyar köntöst 
[Medgyesfva MT; JHb XLVI/1 Torma Éva kel.] * 7 
nyári mántli. 1788: Fekete kreditor Tofota töltetlen nyá-
ri mántli [Mv; TGsz 47] * ~ pántlikaöv. 1789: vettem 
kezemhez . . . 3. Széllyes Creditor pántlika öveket, hat 
hat sing hoszszuságuakat [Meggyesfva MT; JH^ 
XLVI/1 Torma Éva kel.] * ~ selyem mellrevaló. 1785: 
vittenek el a' Ház fel verők . . . Egy selyem Creditof 
Melyre valónak való Selyem Materiat [Nagylak Aţ» 
DobLev. III/600. 1] * ~ szolup. 1788: Fekete sima kre-
ditor gyapottal töltött garníros nagy Szolup | Fekete 
kreditor, Tofota garniru nagy Szolup [Mv; TGsz 47] f 
~ szultán. 1800: Egy atzél zöld Creditor rózsa-sz«n 

pántlikával ki tzifrázott Szultán3 [LLt. — aElőtte ý 
utána viganókat iktatnak be a fels-ba] * ~ viganó-köfl' 
tös. 1803: egy virágos atlasz vigáno köntös. egy fekete 
creditor vigáno köntös [Felőr SzD; BetLt Waas Anna 
kel.]. 

kreditor-abrosz faţă de masă din kreditor; Tischtuch 
aus Kreditor. 1816: Egy Viola szín kreditor Selyem 
aranyfonal tsipkével körülvett szélű Abrosz [Szabeo 
MT; UnVJk 295]. 1842: Egy tiszta fejér Creditor AbroŞZ 
a' közepén és a' szélein is arany tsipke | Egy kissebb fej?ţ 
Creditor Abrosz arany csipkével es arany findellinnel k1 

varva. Készíttette [M.nádas K; RAk 93]. 
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kreditorix-asszony hitelezőnő; creditoare; Gläubige-
nn, Kreditorin | kölcsönadó nő; femeie care împrumu-
tă/dă cu împrumut; Leiherin. 1756: Minthogy pedig 
ezen puszta szölö földnek nagy részit a* tövis bokor bé 
nőtte, annyira hogy a Creditorix Aszszony majd semmi 
hasznat sem vehetné, ha azon bokrokat ki nem vagottat-
na s ki nem tisztíttatná belölle [Ne; DobLev. 1/271. la]. 

kreditor-kaput kreditor felsőkabát; surtuc din kredi-
tor; Kaputrock aus Kreditor. 1781: Egy Lang szín kotz-
kás Creditor kaput [Mv; Told. 9a]. 1789: vettem kezem-
hez . . Egy Creditor kaputat [Meggyesfva MT; JHb 
XLVI/1 Torma Éva kel.]. 

kreditor-köntös kreditor női ruha; rochie din kredi-
tor; Frauenkleid aus Kreditor. 1781: Egy bőrös Ládá-
ban . Három Fekete Creditor köntös vállastol együtt 
[Koronka MT; Told. 10]. 1789: vettem kezemhez 
Egy arany por Szin babos Creditor garnírozott hoszú 
angloise köntöst materiajának Singé 3 Rforintakan vé-
tetett [Medgyesfva MT; JHb XLVI/1 Torma Éva kel.]. 
1816: Kék Creditor kŏntes vállal 9 Rf. 35 xr [Kv; 
Born. IV. 41]. 

kreditor-lájbi kreditor mellényke; jachetă din kredi-
tor; Leibchen aus Kreditor. 1763: 1. Plus Lájbli más kre-
ditor Lajbli 14 pár aranyas ezüst kaptsokkal [Nsz; 
Szer.]. 1789: Egy fekete Kreditor lájbli [T; LLt]. 1790: 
Egy királly szin Creditor Szoknya, és ahoz fekete virá-
gos Creditor Lájbel [A.jára K; BLt 12]. 7797: Egy fekete 
creditor Lájbi [M.igen AF; DobLev. IV/11J. 

kreditor-mente mantilă din kreditor; Waffenrock aus 
Kreditor. 1793: Láng szin Creditor mente [TL Conscr.]. 

kreditor-paplan plapnmă din kreditor; Bettdecke aus 
Kreditor. 1766: Citrom szin Sellyem kreditor paplany 
kőrŭl egyszin Sellyem habos tafota [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 96]. 

kreditor-szoknya fustă din kreditor; Frauenrock aus 
Kreditor. 1739: Galamb szin kreditor szoknya viola 
szin bagazia a béllése | egy pár fahaj szin tarka kreditor 
szoknya [Szászerked K; LLt Fasc. 96]. 1742: Egy Ki-
rally szin Creditor szoknya [Kisesküllő K; Somb.]. 
1J64: Szekfű szin Creditor szoknya [Pókafva AF; 
Kath.]. 1776; Egy kék kreditor Szoknya [M.köblös 
SzD; RLt Sombori Klára és Sándor hagy.]. 1790: Egy 
rendbéli szederjes Creditor Szoknya vállostol ezüst 
kötéssel [A.jára K; BLt II. 12]. 7793: Egy Tüdő szén Suj-
tásos Creditor Szoknya [Mv; Told. 44a]. 1797: Egy Sá-
moa Szin Kreditor Szoknya vállastol, a vállán ezüst po-
szománt | Egy Seprő szin Kreditor Szoknya | Egy sujtá-
sos Zöld Kreditor Szoknya vállastol, a vállon arany po-
szománt [Mv; i.h. 19]. 7800: Egy zöld Lang-szin Credi-
tor Szoknya [LLt]. 

kreditor-váll kreditor mellény, ilic din kreditor; Leib-
chen aus Kreditor. 1755: Egy . kék Sellyem kreditor 
Váll két rend Aranyas kŏtessel [Mezöbánd MT; MbK 
VIII]. 1763: Egy Gyöngy szin Creditor váll ezüst pontis-
Pannal mely tartóval [Nsz; Szer. özv. Harsányi Sámuel-
né Tisza Ágnes hagy.]. 1767 k.: Creditor Vál arany 

Czanklival [Pf]. 1793: Egy rosa szin creditor arany 
poszomántos Váll | Egy gránát szin Creditor arany Po-
szomántos Váll [Mv; Told. 44a]. 1797: egy rosa szin 
Creditor ezüst készületű váll [M.igen AF; DobLev. 
IV/11]. 

kreditor-viganó kreditor női ruha; rochie din kredi-
tor; Frauenkleid aus Kreditor. 7800: Egy fehér pántli-
kával bé szegett rózsa-szin Creditor viganó Egy fa haj-
szín Creditor viga<nó> [LLt]. 7877: Bolha szin Creditor 
Vigano [Mv; LLt]. 

kredítum 1. hitel; credit; Kredit. 1738: az mostani 
mind haboru mind contagio miatt valo separatiojara es 
egymástól valo el rekedésere nezve az haza belieknek 
sem creditumra sem Joszagra most pénzt nem kaphatni 
[Kudu SzD; Ks 99 Pongrácz György lev.]. 

2. átv vkinek közéleti hitele; credit, trecere de care se 
bucură cineva; js Glaubwürdigkeit im öffentlichen Le-
ben. 1667: ha szintén nem succedálna is az dolog, job-
ban esnék nekik is, most is inkább nevekednék az credi-
tum velle [TML IV, 228 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1710 k.: (Teleki Mihály) a német előtt való creditu-
mát akarta erősíteni [BÖn. 761]. 1764: Az Antecessora-
isa Betze illyen hamis lelkŭségeket kezdett vala s majd 
hasonlo Credituma lén, mig maga kárán meg nem is-
merné Bátyám U(ram) [Középlak K; BfR. — A szóban 
forgó tiszttartóé]. 1806: vigyázzon Ngod . . . és ne publi-
cállya ellenségei előtt a* maga gyengeségeit és története-
it, se ne ditsekedgyék, se ne panaszolkodgyék, mert azok 
alig várják hogy el temessék, s a* világ előtt Créditumat 
meg alázzák [Mv; Ks 10 Thuroczy Károly lev.]. — L. 
még TML IV, 247, V, 392, VII, 406, VIII, 25, 76. 

krédó 1. hiszekegy; credo; Kredo. 7585: Anna Za-
kach Janosne vallia . . . Kis Mihály felesege . enne-
kem igy panazlot ezen Kis Mihalra Az vrara, hogy Aue 
Mariat Nem haggya el Mondany az Vra, Az Credo-
bannis el hagiat velle vagy Negy Ighit [Kv; TJk IV/1. 
435]. 1640: Juvon Popa . Ez az pap nem tudta el mon-
dani memoriter az Credót [F; UC 14/48. 50]. 1647: Popa 
Sztan . pap az Credót, Páter Nostert, decalogust 
tudja [UF I, 840]. — L. még UF I, 192, 704, 727, 753, 
770, 800, II, 182, 186, 197. 

Sz. 1811: Én is belé szóllék egyszer a' Túróba, (Éppen 
mint Pilátus jött bé a* Credoba) [ÁrÉ 80]. 

2. vmilyen ~ban lenni vmilyen hiszemben/hitben él-
ni/leledzeni/lenni; a trăi într-o anumită credinţă; des 
Glaubens sein. 1668: Kegyelmed levelét vöttem; azért 
édes Sógor uram, most is azon credóban legyen, hogy 
sem pénzem, sem egyéb jóm Kegyelmedtül soha bizony 
tagadva nem leszen, mert hidgye, valakiben igaz barát-
ságot találtam, s találok annak bizony én is igaz hittel kí-
vánok szolgálni [TML IV, 391 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 

krepin áttört rojtozat; franjuri; durchbrochene Fran-
se | paszomány; găitane; Tresse. 1736: Nem vala akkor 
híre az krepinnek hanem minden czifraság az menté-
jeken az vitézkötés [MetTr 353]. 1761: (Átvett) Egy Tra-
dor Mentét Ezüst Krépinnel készülve, ahoz valo Trador 
Ezüst crépines Lajblival [Gyéressztkirály TA; JHb 
XLV]. 1800: Egy viola Szín, setét zöld apró virágos at-
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latz arany krepénnel készült dragonos viganó [LLt]. 
1807/1818: 13 3/4 Sing kreppin . . . 131/2 crépin . . . 4 
3/4 Veressel elegy crepin . . . 13 Fejér crepin [Mv; Told.]. 
1808:7 3/4 Sing veressel elegy Krepin [Mv; i.h. 22]. — L. 
még MetTr 346; MNy LXV, 340. 

krepines zsinórból készített; facut din şnur; aus 
Schnüren verfertigt | paszományos zsinórzatú; cu găita-
ne; mit betreßter Verschnürung. Szk: ~ bojt. 1803: 
praedikállo székre való Kendő, mellyet két végein s 
égyik szélin Aranyos tsipkés poszománt és tíz krepines 
bojtok ékesítnek [Szőkefva KK; UnVJk 92] * ~ dol-
mány -> ~ mente * ~ mente. 1771: pergelt kaflſé szin 
ezüstes fekete selyemmel Krepines Mente, Dolmány 
Nadrág [Nagyida K; Told. 19] * ~ nadrág. 1761: Báró 
Jósika Imre ur magát Provocállya, ugy nem lehetvén elŏ 
adni az . . Krepenyes ezüst Rojtal készült Nadrágotis 

meg fizetésére magamot álhatatosan köteleztem 
[Nsz; JHb XLV] * arany ~ rojt. 1772: Abban a ház-
ban, melyben őfelsége volt szállva, minden szék karma-
zsinszín bársonnyal, szkofiummal varrott volt, arany 
krepines rojtokkal [RettE 263] * ezüst ~ tradorlajbli. 
1761: (Átvett) Egy Trador Mentét Ezüst Krépinnel ké-
szülve, ahoz valo Trador Ezüst krepines Lajblival [Gyé-
ressztkirály TA; JHb XLV]. 

krepin-készület zsinórozás; găitane; Verschnürung. 
1763: 1 Hiuzos Galamb szin mente hozzá valo Dol-
mánnyal s kreppin készülettel azon ujj [Nsz; Szer.]. 

fcv 
kréplin kelmefajta; un fel de stofa; Art StoíT. 1848 k.: 

Kréplin 11 sing [Kv; Pk 6]. — Talán azonos az előbbiek-
ben szótározott krepin-nd. 

krepon krepp anyagból készült; facut din crepon; aus 
Krepp verfertigt. Szk: ~ fátyol. 1797: Vásárolt 3 sing 
Fodor Fátyolt . . . 3 sing Crepon Fátyolt [Kv; Berz. 7. 
69/1] * ~ (gála)köntös. 1823: Megy szin krepon gála 
kŏntŏs, atlaczczal feltzifrázva, és ech (!) blond krézlivel | 
Hamuszín Crepon Köntös [LLt Csáky-per 601. L. 1] * 
~ nyakravaló. 1787: Egy fekete krépon nyakravaló 
[Mv; MvLev. Nagy György hagy. 8]. 

krepp'crep; Krepp. 1807: Egy Krepbol valo Felsö-
köntŏs Finderlivel ki-varva [DLt 378 nyomt.]. 1848: 1 
Sing Crepp Széles a' 2/20 f. 16. 20 [Szászrégen; LLt]. 

kreppſátyol văl de crep; Kreppschleier. 1805: 2 Vég 
Krep fátyol [Mv; Told. 74]. 

krepp-gallér guler de crep; Kreppkragen. 1816: Egy 
Krep Gállér . . . 1 Rf Krepp Smizettli 37 xr [Kv; 
Born. IV. 41]. 

krepp-karszékli krepp-mellényke/váll; corset de crep; 
Corset aus Krepp. 1817: Egy Krepp Asszonyi Karszékli 
[DLt 598 nyomt. kl]. 

krepp-keszkenő basma din crep; Krepptuch. 
1805/1808: Szentmaijai Juliánára tett költségeim . . . 
Vettem egy veress krepp keszkenőt rft. 3 [RLt]. 1834: 
Egy veres kitsi krep keszkenyő [TLt Praes. ir. 1062 özv. 
br. Kemény Simonné elveszett ingóságainak lajstr.]. 
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krepp-köntös kreppruha; rochie din crep; Krepp-
kleid. 1813: Egy tántzolo fejer Krep Köntös, veres mett-
zett bársonnyal ki rakva [Szászvessződ NK; Told. 47]. 
1823: Viseltes krep fekete köntös [LLt Csáky-per 601. L. 
1]. 

krepp-smizétli krepp-váll/lájbi; şemizetă din crep; 
(Frauen)Weste/Leibel aus Krepp. 1816: Egy Krep Gál-
lér . . . 1 Rf . . . Krepp Smizettli . . . 37 xr [Kv; Born. IV. 
41]. 1818: Egy Fekete krep smizétli [HG Adámosi Végh 
lev.]. 

kréta 1. ? krétapor; praf de cretă; Kreidepulver/ 
Schlämmkreide. 1576: Ereztö vyazt Iot Chinalny vegy 9 
loth Cretat es Meg anny banya zoldeta [Nsz; MKsz 
1896. 368. — aFolyt. az anyagok fels.]. 1823^-1830: A 
táncolóhely pádimentoma gyengén menedékes és 
polirt munka, melyen könnyen megsimakodhatik az 
ember. Evégre a papucsok talpjait krétával gyakran 
megdörgölik [FogE 248]. 

2. cretă; Kreide. 1665/1754: Az mely jámbor Iffiu 
Társ legénnyé akar lenni . légyen fejér krétája kezé-
ben, és az Ásztalnál lévő betsűletes Személlyeknek tán-
gyéron krétával gazdálkodjék rajszollyon egymáson 
által bútatva két féle Asztalos mü szért [Kv; ACLev. 21-
2J. 1758: Sebestyén Pálnak krétára xr. 3 [TL. Teleki 
Adám költségnaplója 175a]. 

kréz fodor; volán; Kräusel. 1820: Két Smizétli 
Egy darabb Kréznek valo Tsipke [Mv; Told. 19]. 

krézli (redőzött) fodor; volán; Kräusel. 1823: Megy 
szin krepon gála köntös, atlaczczal feltzifrázva, és ech (!) 
blond krézlivel [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 1824: Egy var-
rót Krézli [Fugád AF; HG Mara lev.]. 

krida csőd; faliment; Falliment, Bankrott. 1798: az Irt 
fundus Crida alatt volt | Vice Ispány Tekintetes Gilyén 
János Ur . Néhai Méltoságos L. Báró Szentkereszti 
Sámuel Ur Crida alatt lévő Jószágainak Curatora [Ne; 
DobLev. IV/805. lb, 807]. 

Szk: ~ t jelent csődöt jelent. 1831: A.Járai Nyegotzás 
örmény Ifj Dávid Antal Cridát is akar jelenteni 
de ö Kridát nem jelenthet, mivel ő a* Kőltsőnőzőtt pén-
zel Koloson szántó, és kaszállo helyeket vett [A.jára TA; 
TLt Közig. ir. 403 Csíktaplocai Lázár Antal szb kezé-
vel]. 

kridázhatás csődbe jutás kijelenthetése; posibilitate 
de declarare a falimentului; die Möglichkeit der Erklã-
rung des Falliments. 1831: Álso Járai Dávid Antal neve-
zetű örmény Kereskedő . . . Cridázhatása meg engede-
sét kérte . . . az Instáns kŏrnyül állasa leg kevésbé sem 
lévén qualificalva arra, hogy részére az általa kívánta' 
tott Cridazhatás megengedtethetnék, annál fogva kérése 
helyt nem talált [T; TLt Közig. ir. 403]. 

krimen bűn, vétek; crimă; Verbrechen. 1625: en ram 
zegeni niomorek aruara potentiose reám ieot es minden 
io ok nelkul minden iouajmat al uitte takarítatta a£ 
maga hazahoz egy anniara hogy en uelem zinte ugj czelc 
kedet mint ha ualamj notaba(n) incurralta(m) uolna, 
uagy ualami Capitalis Crimenbe estem uolna [UszT 8a]-
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krími din Crimea; aus der Krim, Krimz. Sz. 1831 k.: 
mint a' Krimi Tatárok Házomra jöttek [Torda; Kath.]. 

kriminál vádol; a acuza; beschuldigen. 7627: (Zakacz 
Istuan) felesegett Ban Orsoliat gondviselettlensegevel 
criminalta [SzJk 17]. 1641: B. varalliaj Nagi Pal Alpári 
Cathanak procuratora kiua(n) zabadsagot Benedek 
Deáktól az Leány kepeben, de mivel insufficiens ratioia 
leven nem comparealt az Legeni, azért doceallia azokat 
mivel criminallia mátkáját es valazza leszen az visitatio-
kor [i.h. 56]. 1682: Tetszett a' sz(ent) Szék(ne)k hogyaz 
Aszony azokat, a' mellyekkel férjét criminallya doceall-
ya, és mind a' két fél az jŏvendŏ Partialisunkra jo készü-
lettel compareállyon [i.h. 165]. 1741: Ugy referáltatott 
előttünk . . . , hogj egj valaki magunk atyánkfiai közzül, 
Tktes Alsó Mihály V. Ispán Uram előtt, Levele által, 
nagy dislegálitással 's Törvénytelenséggel Criminálta 
volna a Dési Nms Tanácsot [Dés; Jk 551a]. 

kriminálé közbűncselekmény; act criminal; Kriminal-
verbrechen. 1710 k.: Ezer egyéb okok is vágynák rá, lás-
sa a maga nemzetsége, mit követ el véle, mert az ország 
az olyan criminaléknak nem fóruma [BOn. 952]. 

kriminális I. mn 1. közbüncselekményi; criminal; 
strafgerichtlich, kriminal. 1592: Az Caussa penig Akar 
kriminális legyen akar Aprólék egieb dologrol, De a' 
Coloswary Biro zabadon teörwent tehessen feleöHeők 
[Kv; Diósylnd. 27]. 1736: Deliberatum Mint hogy 
e2®nn Dolog meritalis és Criminalis; azért az I. Instan-
t j á r a nem replicáltathatik most [Dés; Jk 212b]. 1762: 
a? orgazdaság juxta Apr. Cons Criminaüs [Torda; 
TJkT V. 86]. 

Szk: ~ aktus. 1797: Mint Criminalis actusban esettek 
l rant . . . az Actio, vagy Actoratus a' Földes Uré [Mv; 
MhK XII. 113]* ~ dolog. 1671: Midőn as Tisztek Vár-
megyéken akár mulctalis akár criminalis dolgokban, 
jnellyek processualisok akarnak procedalni, Nemes em-
bereket sőt ha mikor kaphatnak Vármegye eskŭtteit-is 
adhibeallyák az ollyan törvény-tételben [CC 61]. 1735: 
mmt hogy criminalis dolog Gyeneralis séket kel neki 
várni [Tövis AF; ApLt 4 Lőrincfi László Apor Péter-
je ] . 1762: a mostoni A. Criminalis dologgal vadolta-
l°tt, minthogy az orgazdaság juxta Apr. Cons. . . . Cri-
Jmalis [Torda; TJkT V. 86] * ~ kauza. 1593: Eotweos 
András . vadoltatik hogy Criminalis caussakat zár-
kás bwneokert Indítottak volna ellene, de eo az vetkeket 
?ompositio Által . . . fedte volna be [Kv; TanJk 1/1. 
^H]. 1628: vagion ő kegmenek var Megieje es compe-
Jens biraia es keresse ot mert ez Causa Criminalis causa 
L , ^ 281- 1 720: az Bolgárok dolga végett Conflualnunk 
P 11 itt Vinczen, másod nap penig két Criminaüs Causa 
l°ß ugyan itt agitaltatni [Alvinc AF; Ks 95 Gillyén Dá-
niel lev.] * ~ kázus. 1677: A Criminalis Casusokban 
^nig halállal való bŭntetéssre légyen authoritassok a* 
"rassai Tiszteknek [AC 168] * - kereset. 1809: azon 
J^riminahs keresetek, mellyek Tolvajság vétkéért ra-
j skodo gonosz tévők ellen meg indíttattak, és Jté-

alá botsáttattak az azt illető Referensnél vágynák 
JUszLt ComGub. 1672] * ~ per. 1809: a* Criminalis 
^ereknek mások felett a* midőn Jtélet alá botsáttatnak 
^ n n a l el kell láttatni [i.h.]. 1823-1830: Az univerzitás-
o k minden tagjai tökéletes jurisdictiója leszen . . . Ap-

pelláció a kriminális perekben nincs, hanem csak a civi-
lis és az is 100 tallért felül érő dolgokban [FogE 232. — 
a1796 táján a göttingai egyetemnek]. 

2. főbenjáró; capital; Kapital-. 1645: Teczik az teor-
uennek hogy miuel Nem c(ri)minalis nem halallos ă do-
log ki adgya ä teorueny kezessegen az foglyot [Kv; TJk 
VIII/4. 31]. 1780: küldött őfelsége 60 punctumból álló 
sistémát, melyben a vagyon, hogy ennek utána a tisztek 
senkinek <ne> complanáljanak, hanem ha criminalis a 
vétek, exequáltassék, ha pedig nem az, pálcáztassék a 
parasztember [RettE 409]. 

Szk: ~ bűnös. 1825: Á Tartománybéli Fő Hadi Ve-
zérség az iránt találta meg közelebbről a Kir Guberniu-
mot, hogy Strandi Maximilián nevü criminalis Bűnöst, 
ki a Bétsi Katonai Foghazbol f.e. Május 6-ikán el 
szökött kerestesse fel [Kv; DLt 1585]. 

3. ~ teremtette kb. ebadta; soi rău/blestemat; ver-
dammt/flucht, potztausend. 1793: hazud a' Kriminális 
teremtette Kurvája [Koronka MT; Told.] | az a' Krimi-
nalis teremtette Aszszony Csernátoninak Uniformist is 
csináltatott széles paszamántal [Udvarfva MT; i.h.]. 
1794: Menjetek-bé criminalis teremtette nem vagyok én 
Tolvaj hogy ide mind ki-gyűlteteka [Ne; DobLev. 
IV/728. 5a. — aA ház elé a cigányok]. 

II. fn közbűncselekményi ügy; cauză criminală; Kri-
minalfall, Strafangelegenheit. 1603: Kosa Miklós 
fogoly es kezesegh alat vagion az okon megh nem alhat-
na vallassa, kire az Actor allegal és Jelenthy hogy illyen 
criminalisban in loco facti talaltatot [Kv; TJk VI/1. 671]. 

krimináltatik vádoltatik; a fi acuzat; angeklagt/be-
schuldigt werden. 1671: Végeztük ., hogy Székelyhid-
nak el-rontásáért Boldvai Márton Atyánkfia annál in-
kább Nagyságod Méltosagos Személlye, sem most, sem 
jövendőben ne criminaltassék mert ezt kéntelenségbŏl3 

cselekedtük [CC 93. — a A bihari végvárat török követe-
lésre rombolták le]. — L. még CC 85. 

krinta (sajtkészítő) fateknő; crintă; Holzschüssel/trog 
(zur Herstellung des Schafkäses). 1589: Veottem egy ki-
rentat kyben az Sajtot. Niomyak p(ro) f. — d. 45 [Kv; 
Szám. 4/XII. 19]. 1629: ket desa. Egj kilinta [Szent-
demeter U; LLt]. 1636: Eggj kerenta [Porumbák F; UF 
I, 666]. 1638: Vágjon eggj üst. Eggj kerenta [uo.; i.h.]. 
1647: kirinta teob Maiorhoz való eszkeozeokkel 
[Drassó AF; BK 48/16]. 1648: Ket deberke turo Ket 
kilinta [A.porumbák F; U F I, 880]. 1649: Vettem Sayt 
Csinálni Maior Peternek Egy krentat fl. 1 [Kv; Szám. 
26/VI. 485]. 1650: Egj Kyrenta Nr 1 [Sólyomkő K; LLt 
GH 5]. 1679: Uy Krinta (: Sajt nyomáshoz való :) nro 2 | 
Szent Peteri külső Esztena Pitvarba(n): Sajt nyomo 
fa sajtó nro 1. Fejő veder Krinta (: avagi Sajt nyo-
máshoz való keregded csatornás tekenő :) [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 75, 123]. 1741: egy tej verő de-
sa egj Crinta [Mezőbánd MT; LLt 146 Litt B]. 1746: 
adtam . . . Klintát edgyet [Borsa K; Told. 19]. 1756: 
Volkány Dumitru volt Bátsa . . . még számban nem 
adott . . . Két 'Satskot, Krintát, Pléh szűrőt [Koronka 
MT; i.h. 12/17]. 7797: Egy Krimpta [Mezőbodon MT; 
MkG Conscr.]. 1840: Juh fejő veder 2. Krinta 1 | Bentze 
Illyésnek Vágynák . . . e következendő Fel kelhető Jo-
vatskai: . . . Juh fejő veder kettő, egy Klinta [Várhegy 
MT; TLt Közig. ir. 1042 Bencze Illyés lelt.]. 
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Hn. 1825: a Kerenta nevü hellyenn (sz) [Szárazpatak 
Hsz; EHA]. 

Szk: húsvágó 1754: Hus vágó krinta [Borsa K; 
Told. 53] * sajtcsináló 1778: Sajt csináló krinta [Me-
zősámsond MT; Berz. 8. 12]. 1794: Sajt tsinálo hitván 
krinta egy [Gyalakuta MT; TSb 17] * sajtgyúró ~ 
1813: Egy Sajt gyúró Crinta [Mezősályi TA; RLt Szik-
szai Elek aláírásával] * sajtnyomó 1647: egy Sait 
nyomo krinta [Solyomkő K; SLt GH. 5]. 1753: Az Báts 
kézinél valo Sajt nyomo krinta [Mezőzáh TA; Told. 11]. 
1769: Egy Sajt nyomo Krinta [Nagyercse MT; i.h. 19] * 
sajtoló 1716: egy sajtolo krinta [HSzj sajtolókrinta 
al.]. 

kripta sírbolt; criptă, cavou; Gruft. 1710: Enyed 
pusztán maradott vala, minden jovokot . . . föld alatt 
való criptában rejtették vala, egy kis leánykát fogának el 
a rácok, az ráviszi a criptára, felbontják, megbecsülhe-
tetlen sok jókot találnak benne, mind elpraedálják, a 
könyveketa egybenszaggatják [CsH 393. — aA kollégi-
um könyvtáréit]. 1723: a Szegeny bátyám halála (: kit is 
tegnap temetenk az ujj templom criptájaban :) itt tartoz-
tatván nem effectualhattam3 [Kv; ÁpLt l gr. Haller Já-
nos Apor Péterhez. — aA szóban forgó dolgot]. 1760: 
Egybe gyültenek3 az Isteni tiszteletre . . a* magános 
embereknek házaikba, Kriptákba, barlangokba, pin-
tzékbe; s' a ' hová lehetett [BodHist. l 16 id. MNy LXIII, 
103. — 3Az őskeresztények]. 1850: vagyon egy jo bolt-
hajtásra épített kripta, fejül meg fődölve, és bérástozva 
[Gyéressztkirály TA; DE 5]. 1868: ki fizettetni nendelek 
. . . Kriptám fenn tartására 200 frtot [Kv; Végr.]. — L. 
még FogE 102, 157. 

Hn. XVIII. sz. köz.: Kriptára járó (k). Kriptánál (k) 
[Gyalakuta MT; EHA]. 1773: A Kertek megett a Krip-
tára rugó pallag a Tetőn (sz) [Vingrád AF; EHA]. 1823: 
A Kriptába (sz) [Désfva KK; EHA]. 1826: A Kriptá-
nál alább (sz) [Abafája MT; EHA]. 1864: Kripta [Ka-
lotasztkirály K; KHn 56]. 1891: Kriptahegye [Nagy-
almás K; K H n 318] | Kriptánál [Nagypetri K; KHn 
304]. 

kripta-ásatás săpatul criptei/cavoului; Gruftgrabung. 
1780: Cserei Uram Kolosvárrol ki jött hogy a kripta 
ásatáshoz fogjon [Bethlen SzD; BK. Anna Lakatos (39) 
conj. St. Érsek nyíl.]. 

kriptás cu criptă/cavou; mit Gruft. Hn. 1854 k.: Krip-
tás kertnél (sz) [Málnás Hsz; EHA]. 

krispán rézrozsda, grünspán; cocleală; Grünspan. 
1558 k.: Chinald vly modon Minth en az elçttis Mon-
dottam az grispan felçl es ebçl chinald az vtan az 
Mynyomoth [Nsz; MKsz 1896. 282. — 3A görögfejéretj. 
1571: Joarany festek Mwhöz valo. Vegy grispant loth 1 
[Nsz; i.h. 356. — aFolyt. a fels.]. 1620: Egy Masa Gris-
pantul f — /50 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 13]. 1656: Az 
asztal fiaban egy darab ruhaba(n) kötue, valami keues 
Crispan [Doboka; Mk 5]. 1683: Egy darab Crispány 
[UtI]. 1688: Nemzetes Apor István uram törcsvári har-
minczadosunk administrált . . . Két font chrispant [AUt 
597]. 1711: 1 Font, húszon négy Lott Crispán . 5//18 
[ApLt 5 Apor Péter inv.]. 1746: Egy papirosacskóban 
krispány [Vargyas U; DanielAd. 255]. 

krispánszín 1. szürkészöld-szín; de culoarea coclelii; 
grünspanfarbig. 1683: vettem három sing kék remeket 
adtam Lengjel Lászlónak ajándékon . Ull. 3// Cris-
pán színből [UtI]. 1825: Egy Krispán szinre festett ket 
felé nyilo záros Almárium [Dés; DLt 595]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ angliai posztómente. 1759: egy krispány szín Angiig 
poszto mente [Backamadaras MT; CsS] * ~ anglü1 

posztószoknya. 1651: Egy Chrispani zin Angliaj pozto 
zoknia [WassLt 72/2 Vass Judit kel.] * ~ cserépkancsò. 
1816: Egy krispány szín festékes cserép kupásnyi kantso 
[Szentháromság MT; UnVJk 121] | Egy krispán Szín 
tserépbŏl valo, ón fedelű és talpú kupásnyi Kantso [Kis* 
adorján MT; i.h. 134] * ~ dolmány. 1710: Egy viseltes 
Krispán szín dolmány [DanielAd. 90] * ~ mente. 1710: 
Egy krispán szin bélletlen mente [i.h.] * ~ nadrág-
1819: (A rab) szökött el . . . krispán szin Nadrágba [DLt 
605 nyomt. kl] * ~ nyakkeszkenő. 1830: egy krispán 
szín rojtos Nyak keszkenő [Msz; Told. 19] * ~ remek-
1672: adtam ki . Tiz sing grispán szin remeket [UtI]-
1683: Egy veg Crispan szin Remeket Fagarasi Thamas 
Gőrőgtül vettem per f 50 [UtI]. 

krişpánszínü szürkészöld színű; de culoare coclelni 
grünspanfarbig. 1785: ezen házakban vágynák szép ke-
mentzék Krispán szinű jo féle nagy Kályhákból 
[Kv; Born. XXIXb 20/47 Komis Krisztina conscr.]-
1816: Egy ónos Bokáj kanna, mellyek Krispány Színű 
füles tserépbŏl való dereka ón fenekén ezen betűk vagy* 
nak3 [Szentgerice MT; UnVJk 19-20. — aA szöv. bo-
kálykanna címszó al.]. 1849: két krispán színű aranya; 
zatt Fin'siák | tíz darab üveg pallók krispán színűek 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

krispánvirág \ 1807: Egy rósz Iskotulyába krispány 
virág [Körtvélyfája MT; LLt]. 

krispin rövid köpenyfajta; un fel de mantie mai scuſ-
tă; Art kurzer Überrock. 1846: veres czirkásszal bélelt 
sinórozott ujadon uj krispin [DLt 734 nyomt. kl]. 

Szk: férfi 1847: Egy férfi krispin [VKp 178]. 

kristalizált kristályosodott, kristályos; cristalizat* 
kristallisiert. 1796: 1 Darab Crystallizált Zeolitért Rfl 1 

[ETF 182. 73 Gyarmathi Sámuel göttingai költségjegy-
zéke]. 

kristály l.fn 1. kristályüveg; cristal; Kristallglas. 17$ 
k.: kristályból ittam keveset, látta minden, mennyit, az1 

is tudta már minden ember, hogy én nem iszom 
519]. 1715: Négy paraszt üveg. Egy Kristály [Pálos N& 
LLt Fasc. 140]. 1779: Négy Csésze; Egy Kristálly [Nsz; 

CsS]. . 
2. kristályüvegnemű; cristaluri, obiecte de cristal 

kristallene Glasware, kristallenes Glaszeug. 1669.ĕ 

rem, íijon Szentpéterre, bárcsak száz kristált adjanaK 
[TML IV, 418 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 17W 
Apor István . . csak egyenkint hozatta elé a p o h á r s z é k ' 
re a kristályokot [CsH 197-8]. 1732: találtunk k c t 

pár olaj s eczetnek való kristaljt . . és edgj német saflj 
forma (: Ónadi, es Gyurinak való :) kristályt [Kóró" 
KK; Ks 12.1]. 1734: Groff Komis Ferencz ur(am) Ŏ N * 
ga . . . vitetet el Sz. Benedekrűl3 . . . edgj cziffra Ibriket 
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feles Kristályokat, drága Bokályokat [Gyf; Ks. — 
SzD]. 1736: Az kristály penig igy jöve be Erdélyben el-

sőbben . . volt ugyan az fejedelem hazában talám ti-
zenkét kristály . . . Lengyelországból hozták, de csak ra-
ritásnak tartották, hanem in anno 1686 hoztanak legel-
sőbben Németországból kristályokat Erdélybe | (A 
bort) vagy fazékban vagy kupában adták be . Mikes 
Mihály akkor vonogatja magát az italtól, mond Bethlen 
Gergely: Uram, kelmed talám kerestályra vágy . Ak-
kor . kiveszen egy sustákot s adja az inasának, 
mondván: eredj, öcsém, hozz kerestályt ő kelminek, 
mert ő kelme kerestályra vágy. így csufolá meg az kris-
tálylyal innya kívánókat [MetTr 326-7, 328-9]. 

Szk: fedeles 1736: a nyolczadik és kilenczedik po-
hárszékek különb-különbféle fedeles, lábas, lábatlan 

kristályokból állottanak [MetTr 396] * ivó velencei 
1710: az ivó velencei kristályok akkor8 származta-

ttak vala be Erdélyben s igen kedvesek valának [CsH 
197. — aA XVII. sz. nyolcvanas éveiben] * lábas • 

fedeles ~ * lábatlan fedeles ~ * talpas 1732: 
ezen palotában találtunk edgj pohár Szék asztalt . . eb-
ben . . . három talpas kristáljt [Kóród KK; Ks 12. I] * 
talpatlan ~. 1748: az ebedlö palatan egy fias pohár Szék 
Ebben vagyon talpatlan kristály Nro 3 [Mezősályi 
TA; Ks 7. XVII. 12] * velencei 1736: Az asszonyok 
. • • Ittak . igen ritkán bokályokból is, kivált sert. Igaz 
dolog, volt kristály is, de csak ama velenczei kristály . . 
de nem ittak belőle, ha ittak is igen ritkán [MetTr 326]. 

3. kristály-ablakkarika/szem; ochi de fereastră din 
sticlă de cristal; kristallenes Fensterglas. 1591: 1 de-
cembris . . . Veottem az Tanach haz Ablakara Kakas 
Istwantol 20 Kristalt 1. d 5 f 1 [Kv; Szám. 5/X. 34]. 

4. kristály-óraüveg; sticlă de ceasornic din cristal; 
kristallenes Uhrglas. 7660: az kis órának eltört az cristá-
lya s meg is bomlott [TML I, 552 Bornemisza Susánna 
Teleki Mihályhoz]. 

5. kristályos ásványrögŏcske; grunz/bulgăre de cris-
tal; kristallener Mineralkumpen. 1569 k.: Ha akarod Az 
Cristalt vag Achelt lagytany, vegy az rothat fannak az 
hammat es oltatlan Mezet es tölch vizet kwziben es 
had keet orayg forrany [Nsz; MKsz 1896. 357]. 1823-
I830.ŝ ötödik ház sárgás tükrös, itta vágynák drágakö-
ves portékák, termett kristályok5 [FogE 185. —b 1796 
táján a drezdai Múzeum Kunst-Kammer-ében. Folyt, 
a fels.]. 

II. mn kristályból való; de cristal; kristallen. 1694: 
Vagyon két ezüst Pohár a' mellyik(ne)k egyike Cristaly 
hollyagos forma habos belől aranyas [Kv- ACJk 16]. 

Szk: ~ gyertyatar tó-lámpás. 1613: Az igen sok szá-
mú ajándékokat hoza az császárnak . réz gyortyatar-
tó . egy gálya orrára való igen nagy kristály gyortya-
tartó lámpás [BTN 70. — aA flandriai követ] * ~ lá-
baspohár. 1679: Fejér kristály Fűletlen labas pohár [Uz-
disztpéter K; TL. Bajomi János inv. 24] * ~ üvegcsu-
por. 1679: Fejer kristály ŭvegh Czupor nro 9 [uo.; i.h. 4] 
* ~ üvegkorsó. 1679: Fejer kristály füles ŭvegh korso 
nro 1 [uo.; i.h.]. 

O Szn. 1608: Kristály Emrehne [Szentegyházasoláh-
falu U; OfLev.]. 1614: Kerestaly Janos zs [Szentlélek 
Cs; BethU 436] | Kerestaly Pal pp. Kerestaly Janos. Ist-
va(n) Kerestaly [Szentdomokos Cs; i.h. 480] | Kerestaly 
András kuldus lib. [Remete Cs; i.h. 491] | Kerestal Janos 
zs. Kerestalj Mate zs [Gyszm; i.h. 483]. 1665: Kristály 

Istuan mayor pp [Szentdomokos Cs; BálLt 61]. 1831: 
Kristály Elek [Kv; KovCLev. II. 59a]. 

kristályablak ochi/geam de fereastră din sticlă de cris-
tal; Fenster mit Kristallscheibe. 1597: Teolcheres 
Adammal foldoztattam meg a* Tanachy haznak az alsó 
házbeli Cristali Ablakokat kihez adot 6 1/2 Cristali tal-
nert . d 65 [Kv; Szám. 7/XII. 23 Filstich Lőrinc sp ke-
zével]. 1676: Vagyon enekis az külső Varra nigh nigh 
nyilasu kett kristály ablak [Fog.; UF II, 726]. 

kristálybokály kristálykorsó; cană de cristal; Kristall-
krug. 1735: on fedelű Kristály bokáj 5 Széjes szájú Kris-
taj bokáj [Ks 38. V Clenodia fam.]. 1740: az M. Asz-
szony Házáb(an) . . . Az Fogosokon Cristaly Bokaly 

. nr 2 [Pálos NK; Ks 11. XLI. 32 gr. Kornis István kú-
rialeír.]. 1783: Fedeles Kristály bokály N 1 [Marossztki-
rály AF; Told. 18]. 

Szk: fedeles ~. XVIII. sz. eleje) 1770 k.: Nemes és Vi-
tézlő Szász Mihály Ur(am) . adott egy fedeles Kris-
tály Bokályt-is [Árpástó SzD; SzConscr. 221]. 

kristálybokály-tányér farfurie pentru cană de cristal; 
Teller fŭr einen Kristallkrug. XVIII. sz. eleje/1770 k.: 
Nemes és Vitézlő Szász Mihály Ur(am) . . . Adott me-
gint egy kristály bokály Tányért, mellynek a' kőzepibe 
vagyon egy kék virág forma [Árpástó SzD; SzConscr. 
221]. 

kristálybatella kristálypalack; butelie de cristal; 
Kristallbouteille. 1753: Kristály butella N 2 [Marosszt-
király AF; Told. 18]. 

kristálycsésze ceaşcă de cristal; Kristalltasse. 1675: 
Két Christály csesze [UtI]. 1679: Két fülű, kek kristály 
Csésze nro 1 | Fejér Kristály Két fűlő őregh Csesze nro 
14. apróbbis nro 7 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 24]. 1732: találtunk . . . edgj nagy kristálj csészét 
[Kóród KK; Ks 12.1]. 1753: Fedeles kristálj Csesze Nro 
2 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 

kristályflaskó kristálypalack; clondir de cristal; Kris-
tallflasche. 1801: Ket Kristaj Fiaskó Dr 60 [Mv; 
MvLev. özv. Ugrai Dávidné lelt.]. 

kristályforma de formă de cristalină; kristallförmig. 
1651: Edgj kús Kristály formara czinalt kúvŭl belól 
Arannyos Fedeles poharoczka [WassLt Wass Judit 
kel.]. 

Szk: ~ poharacska. 1635/1650: Az Iffiu Mesterek 
keozeonsegessen ennek eleotte czinaltak volt magok 
szamokra egy Cristal forma mereo(n) aranyozot poha-
roczkat, az melyre kérés kernyúl Az neueketis meczettek 
[Kv; öCJk]. 

kristályhordócska clondir de cristal; Kristallfaßchen. 
1736: Cir(ci)ter Másfél fertállyos Kristálly hordotska 1 
[Mikefva KK; CU XIII/1. 157]. 

kristálykancsó cană de cristal; Kristallkaraffe/kanne. 
1679: Fejer kristály Fedeletlen Kancsó nro. 11 Tölcse-
res szájú kék kristály kancsó nro 12 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 24]. 1735: Füles, es orras Kistáj 
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Kancsók . Karañna forma Kristály Kancsók 4 [Ks 
38. V Clenodia fam.]. 1761: kék Fenekű Cristaly kancsó 
[Kéménd H; JHb XXXV/39. 28]. 

kristálykancsócska căniţă de cristal; Kristallkänn-
chen. 1754: Kristálly kantsotskák mustár(na)k 2 [Told. 
51]. 

kristálykarafín kristálypalack; garafa/carafă de cris-
tal; Kristallkaraffe. 1761: Meczett kristály karafin 2 
[Kéménd H; JHb XXXV/39. 28]. 1765: Aszú szőllő Bo-
rokra való Kristálj Karafin nagy 4 [Kóród KK; Ks 
19/1. 6-hoz]. 

kristálykarika kristály-ablakkarika/szem; ochi de fe-
reastră din sticlă de cristal; kristallene Fensterscheibe. 
1681: Vajda Hunyad vára . . . Ország házaa . . . Ablak-
ban való öregh kristály vj karika, egi vasas vékaban Nro 
81 . Kristály üveges Uj ramas ablak Nro 1 [Vh; VhU 
502, 512-3. — aA vár lovagterme]. 

kristálykotyogós kristálykulacsféle; un fel de ploscă 
de cristal; Art kristallene Feldflasche. 1756: Irsai Vram 

. egy Kristály kotyogossal mégis ajándékoztam [Ken-
dilóna SzD; TK1 Perlaki András Teleki Ádámhoz]. 

kristálylámpás kristályüveges lámpás; felinar cu glob 
de cristal; Kristallaterne. 1733: Kristály lámpásokat so-
ha többet annál az egynél nem láttam 
[BethKataÉlet. 229 id. MNy LXI, 475]. 1754: Kristálly 
lámpás 1 [Borsa K; Told. 51]. 

kristálylüszter kristálycsillár; lustră de cristal; Kri-
stallüster. 7805: Egy függő Kristall Lűster, aranyos, 6 
gyertyara . . . Egy függő Kristály Lüster, négy Gyertyá-
ra, fejér üveg Lámpás a' kőzepibenn [Mv; TGsz 52]. 
1853: Egy nyolcz gyertyára való nagy kristály luszter | 
Egy függő kristály luszter négy gyertyára fehér üveg 
lámpa a' kőzepin [Mv; TSb 4]. 

kristályocska kristályüvegecske; sticluţã din cristal; 
kristallenes Fläschchen. 1733.û Rosolisnak való Kristal-
lyotska [Marossztkirály AF; Told. 2]. 

kristályomos ? kristályból való; de cristal; kristallen. 
1714: Cseh országi Kristáljomos fedeles jókora Üveg 
[AH 11]. 

Szk: ~ kalán. 1714: Kristályomos Kalán, meg ara-
nyozott ezüst nyeletskével Türkes kovotskekkel ki ra-
kott [AH 18] * ~ nyél. 1714: Korbatsotska het szegle-
tes Kristáljomos nyelével, mind a' ket végén arannjal bo-
rított s alab való Türkesz követskekkel ki rakott [AH 36] 
* ~ pohár. 1714: Kristályomos Pohár szép figurakkal 
ékesített, fa futralb(an) fl. Hung. 10 [AH 10]. 

kristályos kristályüvegből való; din sticlă de cristal; 
aus Kristallglas. 1676: az porház ablaka melynek 
három táblája kristályos negyedik paraszt üveges [Fog.; 
UF II, 726]. 1747: egj Kő ház felső ajtai Kristályo-
sok [Borsa K; Told. 24]. 

Szk: ~ ablak. 1680: (A tornácnak) fában foglalt kris-
tályos két kis ablakai Vad(na)k | Ezen kamarának 
az észak felől való oldalán vágjon faba(n) foglalva egy 

kis kristályos ablak [A.porumbák F; ÁLt Inv. 12, 16] * 
~ gyertyatartó. 1758: A Palota kőzepin fel kötve Üveg 
kristállyos Gyertya tartó kŭlőmb féle czirádákkal . . . Ve-
res Sellyem rojtos sinoron függ Nro 2 [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

kristálypalack kristályflaskó; butelie de cristal; Kri-
stallkaraffe. 1715: jutót Vass László Vram(na)k . . . két 
edgy edgy ejteles Cristally palaczk [WassLt]. 1733: Sze-
geletes Sutus Kristallj palaczk 1 [Marossztkirály AF; 
Told. 2]. 

kristálypalackocska kristályflaskócska; butelie mică 
de cristal; Kristallfläschchen. 1738: egy Kristálly P*" 
latzkocskában valami Tsinált viz [M.bikal K; MLev.]. 

kristálypohár pahar de cristal; kristallenes Trinkglas-
1549/1752: Lázár Jánosnak hagjok egj ezüst serleg po-
hárt nagjot, az Cristály pohárral egjetemben [Szentanna 
MT; LLt]. 1579: hagyok eg ezwst serlegh pohart . . . az 
Crystaly poharaly Egetembe [LLt]. 1589: Borbély zer-
zam . . Három Cristal pohár3 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 
71. — aFolyt. a fels.]. 1595: Biro vram akarattiabol at-
tam Vrunk zamara, egy fedeles Geombeolieg tizta igaz 
Cristali pohart p(ro)f 2 d 25 | Boronkay Vram Vasarlasa 
Vrunk eő felsege meniegzeiere. 15 — Cristal pohart p(er) 
f 2 d 40a [Kv; Szám. 6/XVI. 40, 102. — aFolyt. a felsj. 
1679: Széles szaju kristály pohár nro 2 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 24]. 1732: találtunk . . . két fede-
les kristálj pohárt [Kóród KK; Ks 12.1]. 7736: Bethlen 
Kata Aszszony Néhai Teleki Joseph Groff Vr házas tár-
sa buzgó indulatból l(ste)n dicsősegere conferalt egy 
ezüstbe foglaltatott arany füstéi üttetett flajtz virágok-
kal ekesitett es gyöngyökkel is czifrazott Kristály po-
hárt, melynek fedele tiszta ezüstből állo arany füstős 
ezüst virágocskákkal tornyozott [Lisznyó Hsz; SVJk]. 
1753: Sima törpe nagj kristálj pohár 4 [Szentmargita 
SzD; Ks 18. CII]. 1761: el lopot volna . . . két kristály 
pohárt [Torda; TJkT V. 47]. 1789: (Az almáriumban) 
találtattak . . . 6 Aszszu szőlő Bor innya való arannyas 
talpos Kristálly nagyotska poharok, valentes Rf 1 [Mv; 
ConscrAp. 4]. — L. még Bön. 519; EM XVIII, 402; 
Kemön. 281; MetTr 327. 

Szk: lábas 1699: Fedeles Christalj labas Pohárok 
Nro 2. Fedeletlen Christalj lábas Poharok Nro 3 
[O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.]. 1732: ezen pa-
lotában találtunk edgj pohár Szék asztalt . . . ebben hat 
lábas kristálj pohárt [Kóród KK; Ks 12. I]. 

2. vhány kristálypohárnyi; de un anumit număr de 
pahare de cristal; von einigen Kristallgläsern (viel)-
1574: dely pal . hogy ely Akarna Meny Lowara fely 
wlt volna, vgy keozeny (!) egy Cristal pohár bort [Kv; 
TJk 1II/3. 347]. 

kristálypoharacska păhărel de cristal; kristallenes 
Gläschen. 1733: edgj kristálly pohárocska [Marossztki-
rály AF; Told. 2]. 

kristályserpenyőcske cratiţă mică de cristal; Kristall-
pfannchen. 1679: Fejer kristály lábos serpenyőcske nro 
3 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 24]. 

kristályszínfi ? áttetszően fehér; cristalin, t ransparent ; 
kristallfarbig. 1558 k.: az feliwl megmondoth Matéria 
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teliessegel Mind az Második aranyzinç vizeth Inbibalia 
es az chelékedesnek wegeben Marad teneked az tçk Iueg 
feneken cristaly zin<? kęued [Nsz; MKsz 1896. 286]. 

E színnevet Bartha, MSzínn. történeti adalékok híján nem iktatta be 
adattárába. Történeti és értelmező szótárainkban sem lelünk rá vonatko-
zólag utalást. 

kristálytányér kristály-ablakkarika/szem; ochi de fe-
reastră din sticlă de cristal; (tellerförmige) kristallene 
Fensterscheibe. 1595: foldoztattam az három Zobabely 
üúeg Ablakokat . . Christal Tannyert vyolan czjnaltat-
tam [Kv; Szám. 6/XVIIa. 254 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1597: Teólchieres Adammal foldoztattam meg a* 
Tanachy haznak az alsó házbeli Cristali Ablakokat ki-
hez adot 6 l(2 Cristali talnert d 65 [Kv; i.h. 7/XII. 23 
Filstich Lőrinc sp kezével]. 

kristálytölcsér pîlnie de cristal; kristallener Trichter. 
1589: Lombik . vagyon . . Nro 131 Tiz Christal teól-
chier [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 47 Joh. Desy ötv. hagy.]. 

kristályüveg \ . f n l . kristály ablaküveg; ochi de geam 
din sticlă de cristal; kristallenes Fensterglas. 1595: fol-
doztattam az három Zobabelj üúeg Ablakokat, és az 
Chrjstal üúegeket meg mosottam Uúegges Nemet Ia-
nossal . d 8 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 254 ifj. Heltai Gás-
Pár sp kezével]. 1620: Egy Masa Christaly uúegtúl f 2 
[Kv; KvLt 11/69. VectTr 13-4]. 1688: Egy Mása Kris-
tály Eovegektöl f 3//00 [BfN VectTr]. 1695: Cristálly 
üvegből csinyált Ablakok nro 3 [O.csesztve AF; LLt]. 
1747: egj Kő ház . felső ajtai Kristályosok, de egj 
Kristály üvegnek fele eltört [Borsa K; Told. 24]. 

kristálypalack; ploscă de cristal; Kristallflasche. 
1625: egy Christaly üveghez czinaltatua(n) egy tokot fi-
zettünk teolle miuel bajos volt f. 1 [Kv; Szám. 
16/XXVII. 2]. 1679: viznek valo. hoszszu szárú, gombo-
Jyégh fejű öregh kristály üvegh nro 2 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 55]. 1731: A Virágos Palotara 
jjyilo Bothba . drága Bokállyokat, Kristály Üvege-
det . megh hagyván intactĕ bezárván Ajtaját há-
rom tulajdon pecsetúnkkell bé pecsételtük [Szentbene-
dek SzD; Ks 15. LVII. — aFolyt. a fels.J. 1789: Ezen Spi-
ntusok vagy(na)k festett Cristálly Üvegekben [Mv; 
ConscrAp. 52]. 

Szk: metszett ~. 1668: Urunk ő nagysága küldött 
? Qagyságának és asszonyunknak két metszett kristály 
^eget [TML IV, 254 Naláczi István Teleki Mihályhoz] 
[683: Egy Skatulyab(an) edgy meczett Törött Cristály 
Uvegh [UtI]. 

3. kristály-ereklyetartó; vas de cristal pentru relicve; 
kristallenes Reliquienglas. 1847: A' templom3 egyik ol-
dalában van Népomuk sz. János drága ezüst öntetü sír-
emléke; nyelvét kristály üvegbe zárva mutatják [Méhes 

• A prágai székesegyház]. 
II. mn kristályból való; de cristal; kristallen. Szk: ~ 

†lak. 1699: az Ur eó Nga házában . . . Cserefa mellyé-
ku keresztü s ramaju ónban foglalt Christaly üveg abla-
kok Nro 3 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.] * 
?T csiga. 1735: Egy Kristálly üveg csiga [Ks 38. V Cleno-
jha fam.] * - kancsôpohár. 1679: Fejér Kristály üvegh 
kanczo pohár nr 22 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
jnv. 24] * ~ palack. 1732: (A pincetokban) van három 
kristálj üveg palaczk olljan melljikb(en) belől rejtelek 

vágjon, s lehet két féle bort tartani [Kóród KK; Ks 12.1] 
* ~ pohár. 1679: Két fiilü fedeles, fejer kristály üvegh 
pohár nro 20 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
24]. 1683: Egy ladácskáb(an) hat kristály üveg Pohár no 
6 [UtI]. 1699: Mettzett Christaly Üvegpohár Nro 2 
[O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.] * ~tok. 
1625: az egy kristály üvegh toknak megh boritasara ve-
tettünk veres beoreoket N° 56 [Kv; Szám. 16/XXVII. 2] 
* velencei ~ edény. 1681: Velenczei kristály draga 
Üveg Edenj, kisseb s nagyub Nro 16 [Vh; VhU 540] * 
velencei ~ pohár. 1679: Velenczei Kristály, czifrás jo 
üvegh pohár nro 8 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 17]. 

kristályãvegb61i kristályüvegből való; din sticlă de 
cristal; aus Kristallglas. 1850: Az ebédlő nagy palotán 
. . . A nagy, kristál metszett üvegböli csillár (: luszter :) 
50 vft [Algyógy H; Born. F. Ii]. 

kristályüveges kristályüvegből való; din sticlă de cris-
tal; aus Kristallglas. 1679: Ónban foglalt, hat szegre me-
czett, negi fele nyilo, onas sarkas, foglalos vas hevederes, 
vas veszzös, kivűl ket felé nyilo vas sarkas hevederes tol-
jo záros, festet deszka tablas, Kristály üveges öregh ab-
laka nro. 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 18]. 
1681: Vajda Hunyad vára . . . Ország Házaa . Ablak-
ban valo öregh kristály vj karika Fában foglalt, kő-
zep szerű, Kristály üveges, Uj ramas ablak Nro 1 | Ón-
ban foglalt Kristály üveges Lámpás Nro 1 [Vh; VhU 
502, 512-3, 522. — aA vár lovagterme]. 

kristályvíz ? vmilyen női kendőző főzet; un fel de de-
coct pentru femei; irgendein Schminkensud für Frauen. 
1667: Asszonyunknál nincsen veres cristálviz; azt mon-
dá ő nagysága, az szebeni királybírónál talál Kegyelmed 
[TML IV, 233 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

kristély beöntés; clismă; Darmeinlauf, Klistier. 1597: 
adtam Borbély Adamnak hogy zakach istuanhoz latot 
kolyka wolt rayta Pŭrgatiot is Adot es ket krestelt f 1 
[Kv; Szám. 7/XIV. 45 Th. Masass sp kezével]. 1710 k.: 
Legyenek doktorid az oktalan állatok; azonkívül is azt 
is mondják, hogy a kristélyt a gólyától, az érvágást a lo-
vaktól tanulták az emberek [Bön. 512]. 

kristélycső beöntéshez való (borbély)eszköz; clistir; 
Klistierrohr. 1589: Borbély zerzam Egy Christel 
chew [Kv; KvLt Vegyes 1/2 71-2]. 

kristélyez, kristélyoz beöntést végez; a face o clismă; 
jn klistieren. 1789: Egy Kristéllyezni valo on Instrumen-
tum fa Tokjával edgyŭtt Rf 4 xr 30 [Mv; ConscrAp. 38]. 
1811: a* Doctor Minthogy rendre szokta azt visité-
rozni, Jól tudja hogy hol jó, 's hol kell kristéljozni [ÁrÉ 
167]. 1823-1830: Sokat is betegeskedett, még kristélyoz-
tam is, melyre ő tanított meg | (Szőts Albert) Beteges em-
ber lévén, sokszor kristélyoztam is [FogE 210, 286]. 

kristélyezés, kristélyozás beöntés; clismă; Klistieren. 
1789: Egy Cristélyezéshez valo On Instramentum 9. fe-
jér Csont Csapokkal [Mv; ConscrAp. 27]. 1803: Kristé-
lyozásért valo Fa óláért (!) adtam 30 xr [KLev. sebgyó-
gyítási költségjegyzékben]. 
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kristélyozó beöntéshez használt (borbély) eszköz; clis-
tir; (Barbier)Instrument zum Klistieren. 1849: Egy jo 
Kristéjozo [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

krístérozó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ instrumentum befújásra használt eszköz; instru-
ment pentru insuflare; Werkzeug zum Einblasen von 
Tabakrauch. 1788: Dohány füstéi kristerozo Instru-
mentum [Mv; TSb 47] * ~ szerszám 'ua.; idem\ 1807: 
egy pipa-szár által . . . dohány füst fuvassék a' hátuljá-
ba, a' mely meleg dohány-füst bé-fuvása, az azon végre 
készült dohányfüst Kristirozó szerszámmal, ha kéznél 
vólna, még jobban megeshetnék [DLt nyomt. kl]. 

krisznyik sekrestyés; crîsnic, paracliser; Küster. 1753: 
Providus Szekuje Gyorgyia Krisznyik Eccl(esi)ae 
Annor(um) Cir(citer) 22 [Abrudfva AF; Ks 27]. 1784: 
néhai Komán Nyemuszka Kriznikunk lévén Ecclae-
siánkba vett volt harangra 12 forintata [Mundra AF; 
Mk IV. 35/70 Drágomir Venutz (50) jb vall. — •Köl-
csön]. 

krisznyikség sekrestyési tisztség ideje; timp ín care ci-
neva are funcţia de paracliser; Zeit im Küsteramt. 1753: 
(A popa) Igen otsmány természetű ember veszekedő s 
verekedő; engemet is Krisnyiksegemben egy néhányszor 
ütőt meg [Abrudfva AF; Ks 27 Szekuje Gyorgyia Krisz-
nyik Eccl(esi)ae (22) vall.]. 

krisztiánus keresztény; creştin; Christenmenscţu 1620 
k.: Napnyugati Indiákróld bizonyoson mondják on-
nat jött áros emberek, hogy christianusok, egy Istent 
vállnak s környülmetélkednek, szombatot tartnak 
[BTN2 412. — aNyugat-India]. 1710 k.: Semmiféle em-
bert . . . még az atheust is nem gyűlölni, hanem szánni, 
szeretni . . . kell . . . Ez a Krisztus vallása, ez a christia-
nusoké [BÖn. 431]. 

krisztkindli karácsonyi ajándék; cadou de crăciun; 
Christkindchen. 1880: Kolozsvárról új esztendőre kap-
tam krisztkindlit [Plev. 73 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Krisztus-tagadó hſn persoană care neagă existenţa lui 
Isus Christos; Christusleugner/in. 1758 k.: Lévén pedig 
Gyulatelkén egy özvegyasszonyka, Pekri Gábor leánya 

. . elmentem nézésére nem jöve hozzám, mivel uni-
tária lévén, nem akarta vallását változtatni, én pedig jó 
lelkiismerettel Krisztus-tagadó mellé soha nem fekhet-
tem volna [RettE 72-3]. 1773: Simon György nem 
szóla többet csak hátrahúzá magát a Krisztustagadó 
[i.h. 308]. 

II. mn care neagă existenţa lui Isus Cristos; Christus 
leugnend. 1662: Noha Nagyságod az Christustagadó 
barátommal (kinek sok jóval voltam, maga tudja) más-
képpen informáltatott felőliem; nem vádol lelkiismereti 
(így!) [TML II, 362 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 

kritérium criteriu; Kritérium. 1831: a fennebbi hat 
Pontokban deducált környul állásak, és Cryteriumok 
Dregán Vonutzra nézve terhesek [Dés; DLt 332b]. 

kritika bírálat; critică; Kritik. 1879: Róza sajnálkoz-
va nevette az ily kritikát rólad [PLev. 46 Jakab Ödön Pe-

telei Istvánhoz]. 7880: Ha én írnék kritikát egy versfuzet-
ről, még szánandóbb lenne, mint a b. K. Endréé3 [i.h. 71 
Petelei István Jakab Ödönhöz. — aKemény Endre bírá-
laton írt Jakab Ödön verskötetéről]. — L. még PLev. 60. 

kritikus (irodalom)bíráló; critic (literar); Rezensent. 
1880: Ezt gondolja: „dicsértem is már; illik, hogy min-
den jóravaló kritikus találjon olyan dolgot is valamely 
könyvben, ami nem tetszik neki" [Plev. 72 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

kritizál bírál; a critica; kritisieren. 1796: a ' kérés ép-
pen az Actioba vagyon fel téve, mellyet most az Ali Peres 
Urnák critizalni késő [Mv; TLev. 5/16 Transm. 63 tábl.]-

kritizáltathatik bíráltathatik; a putea ñ criticat; kriti-
siert werden können. 1805: azon ítélet . . . nem c r i t i z á l -

tathatik 's meg sem változtathatik [Mv; DobLev. 
IV/893, l b t á b l . ] . 

krivák ' XVIII. sz. eleje: Szőts Péterne Kata fás-
sá (est) . . mondám azonban hozd viszsza a pénzt egy 
krivak hejaval, szemedre sem vetem mas nap a penzemet 
a Pincze torkaban meg talalam egy krivak hejjaval 
[Kvh; HSzjP]. 

krízis szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ alá jött vizsgálat/ellenőrzés alá került; a fost vê  
rificat; zur Prüfung/Untersuchung gelangen. 1828: A 
kőnyv-vi'sgálat itt szorossan veszen mindent; de tsak 
ugyan a' Crisis alá jött Voltér múnkái 's más mintegy 35 
darab könyvekis — a' mint a ' Curator Urak biztatnak ki 
fognak adódni [BetLt 4 Hodor Károly lev. Bécsből] # 
~ alá veszi a dolgot ? fontolóra vesz; a c u m p ă n i / c h i b z ü i 
lucrurile; in Erwägung/Überlegung ziehen. 1805: egy Si-
mo nevü Procurator tanátslásábol Makrainé meg hűlt a 
vásártol . . ezen én fel boszszankodván és látván hogy 
ezen tőkélletlen Sibillával czélt nem érek és sok Crisisek 
alá vettem a' dolgot [Dés; Ks Thuróczy Károly lev.]. 

krizolit, krizolitus I. fn crizolit; Chrysolith. 1622: EgJ 
Jiakzint (!) es egj krisolit tt f. — d. 40 [Kv; RDL I. 1 W 
1637/1639: 1. Crisolitussal ualo gyúrú fel uagot koste-
lyu, nyo(m) 1. ara ortot 1 f 4 | Szoknyara való bokor 
kapocsj gyeongyeos Türkeses, az teteiben C r i s o l i t u S t 
nyom p. 30. — f. 17 | mas szoknyara való gjongiós türke-
ses Kapocsj az teteiben Crisolit(us) az mjeset agab(an) 
amatist niom p. 26. aestimalt(uk) — f. 11 [Kv; RDL I 
111]. 

II. mn krizolitos; de crizolit; aus Chrysolith. 1589-
Egy Crisolitos Arany Gywreo Niom 3 Araniat, 3. orto t 
Megh Eer f 7/50 [Kv; KvLt Inv. 1/2. 32]. 1627: W 
Chrysolitus giwrw nyom negiedfel Araniat a e s t i m a l t u k 
tt. f. 7 [Kv; RDL I. 132]. 1637/1639: Egj Ezüst lóra uaj? 
homlokeleo, meliben uagjon ualamj Crisolitus almád1" 
nok amatist, es Egj njolcz szegú topasius njom p. 27. 
f. 13 [i.h. 111]. 

krizopác féldrágakő-fajta; un fel de piatră semi-
preţioasă; Chrysopas. 1814: Egy nyakra való 15. daraj> 
Krisopátzbol állo, darabja 10 xr [Kv; Born. IV. 41J-
1816: Egy 15 darab Crizopátzbol állo Nyakra való . . • 1 

Rf [Kv; i.h.]. 
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kroazé kb. beszőtt mintájú; (stofa) cu ozoare ín patru 
iţe; mit hineingewobenen Mustern. Szk: ~ bélés. 1793: 
Tarka mettzet bársony mente ezüst készülettel, nuszt 
premmel croisse bellessel [TL Conscr.]. 

krodenapel-keszkenő keszkenőfajta; un fel de basma; 
Art Kopf/Umhängetuch. 1823: Rósaszin Crodenapel 
Keszkenő [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

krodenapol-köntös köntösfajta; un fel de rochie; Art 
Kleid. 1820: Egy veres Krode Napol Köntös [Felőr 
SzD; BetLt Fráter Theresia kel.]. 1823: Kuklikó szin 
Crodenapol Köntös [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

kroké kelmefajta; un fel de stofa; Art Stofî. 1758: Egy 
arannyal, s színes Sellymekkel varrott, hammu szín 
Lusztrín Paplan, mellyen az magunk Czimere2 van ki 
varrva, a* Széle veres croquet [Nsz; TSb 2l . — aA gr. Te-
leki családé]. 

krokodil, krokodilus 1. crocodil; Krokodil. 1708: 
Krokódillos : Crocodilus [PPm] | Crŏcŏdilus: Kro-
kodilus, Krokodil sárkány [PP1]. 

2. átv, gúny tökfej (tudatlan ember); prostănac, gă-
găuţă; Dummkopf, Kürbisschädel. 1664: Az innepen, 
igazán írom, örömest nem lennék Szentpéterena, nem 
hallgatnám az krokodilusr [TML III, 325 Veér Judith 
férjéhez, Teleki Mihályhoz. — aUzdisztpéter (K) Talán 
célzás a szentpéteri papra, akit Teleki tudatlannak tar-
tott]. 

krokodilusfő krokodilfej; cap de crocodil; Krokodil-
kopf. 1826: Egy pléh csatorna fél ölni hoszszuságu Cro-
codilus fövela [Szentdemeter U; Told. 41. — Valószínű-
leg a csatorna vízhányó/köpő részére von.]. 

krokodilus-sárkány krokodil; crocodil; Krokodil. 
'620 k.: ez széles világon sohul semmi vízbe nem lakik 
amaz szörnyű-iszonyú crocodilus sárkány, hanem csak 
az Nyílusban [BTN 414]. 

krompáki puska 1. korompáki puska 

krongold-fülbevaló finom aranyból való fülbevaló; 
cercei din aur de 22 carate; Ohrgehänge aus Kronen-
gold. 1839: Több apróság krongold fülbe valók [Kv; 

krongold-gyürü finom aranyból való gyürü; inel din 
aur de 22 carate; Ring aus Kronengold. 1839: Egy kron-
gold hajas (!) gyürü Egy más krongold gyürü I.S. be-
tűkkel [Kv; LLt]. 

krónika cronică; Chronik. 1636: Mariánus Scotus az 
o Chronicajában . . . irjaa [ ö G r 8. — aKöv. a részi.]. 
1662: Nadányi Mihály . . . felöl ott fenn Báthori fejede-
!em krónikájában emlékeztünk [SKr 479]. 1774: ezelőtt 
mintegy húsz esztendővel, akadott kezembe Székely Ist-
ván Magyar krónikája [RettE 327]. 

krónika-könyv cronică; Chronik-Buch. 1662: Izrael 
népe állapatja mutatja . . . Dávid és Salamon idejekor 
• • • az ő istenfélő, jó királyokhoz s azoknak parancsola-

t h o z való hallgatás, engedelmesség mennyit használa 
nekiek, megláthatni a királyokrul írt krónika-köny-
vekben [SKr 693-4]. 

krónikás könyve Krónikák könyve; ultima carte a 
Bibliei; Buch der Chroniken. 1705: Ma reggel prédiká-
lott Bonyhai uram, Krónikás könyve I. 4:10 [WIN I, 
495]. 

krónikaszabású krónikaforma; lucrare care are forma 
unei cronică; Form einer Chronik. 1653: Egyéb dolgo-
kat3 lássad a kalendáriumbéli krónika-szabásúban [ETA 
I, 139 NSz. — a A Bethlen Gáborral kapcsolatosakat]. 

kronka, koronka fejék, diadém; podoabă de pus pe 
cap, diademă; Kopfschmuck. 1629: Egj aranias rosa-
granatos feokeoteo 1 Egj eoreogh arani bogláros gjen-
gjeos koronka 1 Mas kisseb arani bogláros gjeongieos 
koronka [Gysz; LLt Fasc. 155]. 1634: 2 Gjeöngjeös 
Arany bogláros kronka [Kv; JHbK XVII/15]. 

krón-rása kelmefajta; un del de stofă; Kron(er)rasch. 
1653: Siko János uram számára és halálára vásároltam 

. . no. 7 és 3/8 sing jóféle viola-színű kron rását fl. 
13, 27 [Kv; EM XLV1I, 135 temetési jegyzék]. 

Szk: ~ felsőruha. 1653: Siko János uram . . . halálára 
csinált kron rása felső ruháért adtam Pataki Szabó Ist-
vánnak pénzt fl. 1„25 [Kv; i.h.]. 

krontallér tallérfajta; un fel de taler; Kronenthaler. 
1819: Conventios pénzt adatt Udvarbíró Urnák . . . 16. 
Darab Kron Tallér f 35. 12 [Déva; Ks 104. 58]. 

kruciátus keresztes; cruciat; mit Kreuz. 1710: László 
király idejében támada a paraszthad . . . mely hadat a 
zászlójokon és köntösökön levő fejér keresztről cruciá-
tusnak híttanak [CsH 64]. 

Szk: ~ tábor keresztes tábor. 1710: a császár . . . 
nagy hadat küld lea . . . Kik is a kurucokot (így nevezik, 
akik a császár ellen fegyverkednek . . . Lengyel László 
király idejiben támadott cruciatus táborról .) üldözni 
kezdik [CsH 92. — aMagyarországra]. 

krucibulum olvasztó edény; vas/oală de topit; 
Schmelztopf. 1789: 25 darabból állo nagyobb, 
középszerű, és kissebb Crucibulumok, mellyek közüli 
egy középszerű valami Olvasztani valo Compositioval 
tele vagyon [Mv; ConscrAp. 20]. 

krucifer ? krajcár; creiţar; Kreuzer. 1791: percipial-
tam Csengeri István vramtol Renes 8 Krutzifer 30 [Kv; 
FésCLev.]. 

krucifix, krucifixus feszület; cricifix; Kruzifix. 1705: 
(Volt) a koporsó közepin egy nagy crucifix [WIN I, 453]. 
1787: az első nagy házba . . Egy kis Cruáfixus [Mv; 
MvLev Nagy György hagy. 12]. 1816: Az Ágy felett egy 
Crucifix [Varsolc Sz; Bron. IV. 41 Bornemisza Krisztina 
conscr.]. 1839: Egy hajas gyűrű Crucifixussal | Egy 
arany gyürü ezüst Crucifixussal [Kv; LLt]. 

krucifixus-gyűrű feszületes gyűrű; inel cu cricifix; 
Ring mit dem Gekreuzigten. 1761: Egy Crucifixus Gyű-
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rű, mellyben négy kis Rubint [Nsz; Ks 73/55 gr. Eszter-
házi Kata hagy.]. 

krucsa 1. kereszt; cruce; Kreuz. 1662: az oláh pa-
pok crucsákat csináltatnának [Lupaş, DocIstTrans. 308 
fej.]. 

2. Krisztus ~ja feszület, crucifix; das Kreuz von Je-
sus Christus. 1759/1845: bé izenta azért Salamonhoz, 
hogy azon fára jó gondot viseltessen, és Pilátus éppen 
abból a' fából csináltatta a' Kristus Crúcsáját [Hermá-
nyi, EDem. 324. — aA dél királynéja]. 

3. szitk. 1779: Indrej Lovás vas villáson erkezvén 
kiáltozás közben Szidván minden hallattak Crutzajat 
[Záh TA; Mk V VII/12 Szoporán Szinnyion (36) zs 
vall.]. 1780: ŏszsze szidta anyát, lelkit, krutsáját ŏ nságá-
nak és Tselégyeinek [Buza K; LLt Csáky-per 113. L. 20]. 
1823: Rátzkövi István Uram egyszer tsak szidni kezdi 
krutsáját Pastyát — de Blos Pintya tsak halgatott 
[Mezőbánd MT; DobLev. V/1070]. 

4. határkereszt; cruce la hotarul satului; Flur/ 
Grenzkreuz. 1722: az Szarkadi határból M:Peterdi ha-
tárhoz osztottak M: Peterdrŏl a kuruczátol egyenessen 
bé 3 Indalji Torda Várossá to heljeig s gáttjáig [Puszta-
egres TA; JHb XIII/7]. 1742: mikor fel fogtuk a' bányát, 
megh egyeztenek az Jstalljosok és Gárgyásiak akkor 
a' bányának mind két óldalan hegyre krútsát tsinálta-
nak [Torockó; Bosla. Móréh András (31) jb vall.]. 1754: 
(Az) erdeje mi felé Jegyekkel Métakkal es Krutsak-
kal Distingvaltatik | tsinaltonak krucsakot | az métákon 
vagy krutsakon belől [Hosszútelke AF; Kath.]. * 

Hn. 1699: Krucsa körül (sz) [Egeres K; LLt]. XVII. sz. 
v.: az Krucsánál (sz) [Ludas TA; MúzRhédey]. XVIII. 
sz. eleje: Az Krucsa alat (sz) [Désfva KK; EHA]. 1713: 
Az Kurucsánál [Erdőszakái MT; MúzRhédey]. 1721: A 
Krucza hellyben [Cold K; BfN]. 1730: Az krucsanal (sz) 
[Kentelke SzD; BfN]. 1739: Az Thorda felé Faluból ki 
menő uton, es bérczén vagy kurucsan belől 1 | Az bér-
czen, es Kurucsán tull [Mezőcsán TA; Born. X. 12]. 
1740: A' Krucsánál (sz) [Gyerővásárhely K; EHA] | A 
Krucsánál a lejáróban (sz) [M.gyerőmonostor K; 
EHA]. 1764: az Krutsa Dombjánál (sz) [Doboka; 
ApLt]. 1786: A' Krucsa [Apáca Br; WLt]. 1810: Az Ha-
portoni Krutsánál (sz) [Szilvás AF; EHA]. 

krucsás keresztes, (meg)keresztezett; însemnat cu cru-
ce; bekreuzt. 1754: látott a Tanú . . . krucsas fákat le 
vagva [Hosszútelke AF; Kath.]. 1762: edgy Krutsás 
Tölgyfa | edgy Nagy Krutsás Kõ [O.léta TA; JHb 
XXXIV/1]. 1766: Mely Erdőnek . határa egy Kis 
Völgyre a ' Krutsás alma Fánál fel nyúlik a' Kratsun Pé-
ter szántó Földére [Torockó/Gyertyános TA; Bosla]. 

Hn. 1765: a ' Kurutsás kertbe a' krucsás telek [Szentki-
rály K; EHA]. 1804: A Krutsás Kútnál (sz) [M.fülpös 
MT; EHA]. 

krucsázás keresztcsinálás; făcutul crucii; Kreuzschla-
gen. 1662: Az oláh bagykoknak avagy papoknak sem-
minemű aféle babonás ceremóniát crucsázást, torozást s 
abban valo babonázást . peragálni ne engedgyen [Lu-
paş, DocIstTrans. 308 fej.]. 

krudamatéria nyersanyag; materie primă; Rohmate-
rial/stoff. 1766: Bécsben a pénzverőházban . . . a réztől 

meg nem tisztíttatott arany cruda materiát verték kraj-
cároknak [RettE 206]. 

kruditás gyomor-megterhelés; încărcarea stomacuM 
Magenbelastung. 1826: a gyomor igaz kívánja az ételt 
de elégtelen a megfözésre, innen jŏ a cruditás, az emész-
tetlenség [Dés; Ks 101 Bod Elek lev.]. 

krumpli, krumpi 1. burgonya; cartof; Kartoffel. 77P5-
A' Földi Magyarónak vagy ugy nevezett Krumpin^ 
termesztéséről, és hasznos voltáról | Egy Krumpit, ha 
nagyobbatska négyfelé, sŏt hat felé-is lehet el-dara-
bolnia | A Krumpinak két neme vagyon, a* veres apróbb 
hoszszukobb, és valamivel kedvesebb izű [DLt nyomt-
— aVetéskor]. 1798: En itt krumplival élek, és s o h a éle-
temben jobban nem éltem, mert a legjobb ízű tsemegék^t 
a már rég megholt Szakatsok főzték számomra [MNy 
XLVI, 156 Gyarmatin Sámuel Aranka Györgyhöz Göt-
tingából]. 1801: Krumper öt véka [Mundra AF; EMU]-
1803: Pénkan Avrám . Tyeji Szimán Nyika Malmá-
ból . . . feles Krumpita is lopott [Tyéj H; Ks 113 Vegyf5 

ír. — aA forrásban krumpli alakban is]. 1805: Quietantia 
. . két véka Krumpiröl [Kv; TK1 Karatson Gábor k^ 

zével]. 1815: A' Krumpinak Fajtáji. Kŭlőmbféle nevei a 
krumpinak, Kolompér, pityóka, földi mogyora (!) ••' 
Eredeti fajtáknak a mi Hazánkban ezeket nevezhetjük-
1. Disznó vagy Tehén krumpi Solanum anglicu111 

Englische Schwein- oder Viehkartoffel. 2. Szedeij vagy 
Gesztenye Krumpi. Solanum castaneum. Kastanie11 

Kartoffel . . . Sárga Krumpi, nevezik Hollandiai, Got-
tingai, Tzukor krumpinak-is. Solanum sacharaceaum* 
Zucker-Kartoffel Sommerkartoffel . . . Pernai vagy 
várd Krumpi [Kováts Sámuel, Utasítás a* Krumpi ter-
mesztésére (nyomt.)]. 1816: hány 'sák krumplit . . . vet', 
tél ki a pintzéből [Déva; Ks 116 Vegyes ir. vk]. 1816: a 
Detentus Házätol Mustrául bé küldött krumplţ* 
hosszuko Veresek éretlenek | Házadnál lévó Krumpé^ 
(!) meg nézettek . . de . . . koránt sem edgyeznek a* oal-
lad találtatott krumplikkal . . a ' nállad találtatott 
krumpli a' Mlgs vradalom fel vert pintzéjéből valo a 
Detentusnál találtatott . . . hosszuko és sárgás göm' 
bőllyég Czukker nevezetű krumpli [uo.; i.h.]. 1817: A 
mely Krumpit hoztak Kapusról, elöttek mindgyárt meS 
mértem . volt 7. azaz hét véka veress, appro KrumP1' 
a mely sákok pedig az oláhoké, azokban talaltam meres 

szerint 19 vékát a melyekŏzŭl (így!) 11 égy (!) nagy ffJlſ 

Krumpik 7. pedig apró veress mind ŏszve tesz 25 véka 
Krumpi a mely most jŏt [Héderfája KK; IB. Ütő Bálmt 
tt lev.]. 1826: A' Nagy Oldalba . Földi M a g y a r o t (• 
Krumpli:) szoktak tenni . . . a ' Falusiak [ M a g y a r ó k e r e -
ke K; HG Conscr. 583]. 1849: 20 véka Krumplit3 P®* 
DLt. — aElvittek]. — Vö. a cukkerdisznógesztenye 
ló- és tehénkrumpli címszókkal. 

Szk: fejér ~ veres ~ * göttingai ~ sárga ~' f 
hollandiai • sárga ~ * kék 1853: 4 véka keK 
krumplit küldeni el ne mulasd [Kv; Pk 6] * sárga 
1814: (1798) esztendőben hozott O. Dr. Gyarmathi Sá-
muel Göttingából két ujj, és akkoráig ismeretlen faj-
tákat: a ' tzukor- és levesbe való fajtákat, mellyek saſg 
színűek lévén, sárga kromplinak nevezték Ez a' dj" 
cséretes sárga krompli, ma már az egész hazában kö-
zönségessé lett . . és a* kiknek a' lókrumpli nem fér az 
ínyekhez a ' sárgát kívánva eszik [ETF 182. 44. — “ ' 
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délyben], 1815: Sárga krumpi, nevezik Hollandiai, 
Gottingai, Tzukor krumpinak is [Kováts Sámuel i.m. — 
A teljesebb szöv. előbb] * veres 1814: Nállunk3 

1789-ig tsak két fajta krumpli volt ismeretes, ú.m. a fejér 
vagy lókrumpli, és a' hosszukó (hosszúkás) veres 
krumpli [ETF 182. 44. — aErdélyben]. 

2. krumpli(növény); cartof; Kartoffelpflanze. 1815: 
234. fészek krumplimat . . . erö hatalommal . . . hajnal-
ban ki szántotta és el károsította [Kv; Pk 3] | A' Krumpi-
nak kapalása . . a ' távulabbrol kapával fel vágott por-
hanyu nedves földel . . . a' krumpi koronája simán el fe-
detik [Kováts Sámuel i.h.]. 1842: Krumplit töltötte fel 
[Hosszuaszó KK; Born. F. I lh Szemerjai Károly szám-
adó lev.]. 

3. krumpliföld; cîmp plántát cu cartofi; Kartoffel-
feld. 1815: két Tábla Krumpli [Nyárádsztbenedek MT; 
Told. 50]. 

Ha. 1789: Krumpi [Vingárd AF; KCsl 5]. 1818: 
Krumpi3 [Válja Dirse H; JF Prot 11.— aUo. Krumpli is]. 
1824: Krumpi [Háporton AF; Kath.]. 1829: Krumpi 
[Torda; TVLt 1250]. 

krumplikért grădină de cartofi; Kartoffelgarten. Hn. 
M l : Krumplikert [Sárvásár K; KHn 135]. 

krumplilopás burgonyalopás; furt de cartofi; Kartof-
felstehlen. 1819: Maga a' bé panaszolt sem tagadhatván 

Popa és Joszov Merintze és Gavrilla Muntyán 
krumplis vermekből való krumpli lopását [H; JF 36 
Prot. 2]. 

krumpli-masina kb. krumplitörő-szerkezet; presă de 
cartofi; Kartoffelquetschmaschine/vorrichtung. 1840: 
A Gabonásnál Krumpi Masina asztalos munkával 
készült [Mocs K; Told. 36]. 

krumplipálinka rachiu de cartofi; Kartoffel-Brannt-
wein. 1836: A krumpli pálinka főzetik, a Ménes egész-
ben Bráhát kap [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev.]. 

krumplis szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ kert grădină plantată cu cartofi; Kartoffelgar-
len. Hn. 1864: Krumplis kert [Sárvásár K; KHn 133] * 
£ verem burgonyatároló verem; groapă pentru cartofi; 
Kartoffelgrube. 1819: Maga a' bé panaszolt sem tagad-
hatván Popa és Joszov Merintze és Gavrilla Mun-
kán krumplis vermekből való krumpli lopását [H; JF 
36 Prot. 2]. 

krumplitartó-kaszten krumplisláda; ladă ín care se ţin 
e^rtofi; Kartoffelkasten/kiste. 1842: a ' pinczébe 
jjegy cserefa ászok van és égy gyűmőlts és krumpli tartó 
kasztén [Oprakercsisóra F; TSb 51]. 

krumplitermesztés cultura cartofilor; Kartoffel(an)-
bau. 1835: Bé hozta közinkbe a Krumpli termesztést 
jnaga adván eleb magot s annak a maga Lábján helyet 
[Zsibó; WLt]. 

krup a ló fara/keresztcsontja; crupă; Kruppe. Szk: 
áll kb. hátsó lábára áll; a cabra; sich auf die Hinter-

beine stellen. 1811: Farka vastag *s tövig tömött szőrös-
Sege Diszes, 's ha Krupra áll, főidet seper vége3 [ÁrÉ 

158. — agr. Bethlen János véleménye a ménesbe való jó 
lóról]. 

krupa árpakása; (bob de) arpacaş; Graupe | dara; 
uruială, crupe; Grütze. 1680: Mosot es szemen szedet 
kruppa(na)k való haricska vágjon Cub 8 [Fog.; UtI]. 
1683: fogarasi udvarbíró Szescsori Sorbán administrált 

krupát egy vékát [uo.; AUt 301]. 1684: Köles kasa 
. . Sax. Cub. 8//— Kruppa . . . Sax. Cub. 2// [Radnót 

KK; UtI]. 1685: porumbáki3 udvarbíránk administrált 
. . . Kruppát S. Cub. 2 [AUt 326. — aF]. 1686: Köles- és 
árpakását két-két krupát is két vékát, cub. 0,2 [Fog.; 
AUt 517]. 1688: Köles Kasa Sax. Cub 3//— Kruppa 
Sax. Cub. 1 [uo.; UtI]. 1783: Polygonum . Hung. Ha-
ritska . (Tatárka, Kruppa) [Benkő József: MKönyvh. 
1783/1. 363 id. Bakos: NyK LXXIII, 106]. — L. még 
AUt 307, 309-10. 513^1, 517-9, 523. 

krupa-csináltatás dara/árpakása-készíttetés; făcutul 
crupei/arpacaşului; Grützen/Graupenmachen. 1683: 
Eroga(ti)o Panici in granis: Krupa Csináltatasra eroga-
lodat Cub 2//2 [Fog.; UtI]. 

krupakása árpakása; arpacaş; Graupe. 1672: Szolga-
bíró uram, Hetei, küldött Uram Kegyelmednek két sas-
kó lengyelországi krupakását [TML VI, 206 Katona 
Mihály Teleki Mihályhoz]. 1682: Kruppa Kása Jelen 
Tábori Köböl 1 [Szúv; UtI]. 1686: Régyi (!) Krupa Kása 
Sax Cub. //2 [uo.; UtI]. 

kruszka anyatárs; cuscră; Mitschwiegermutter. 1748: 
Er(e)gy adgyak bort inni én az Kruszkámnak [Gyeke K; 
Ks 5. 11]. 

kruta-varrás ? sorhím; un fel de cusătură/broderie; 
Kradenstickmuster. 1654: Egj kendeob(e) való krutava-
ras [Csapó KK; LLt 100 Litt. C]. 

kubik vhány köbnyi; de un anumit număr de metri 
cub; einige Kubik/Raummeter (groß). 1825: 1° 0' 6" 
k(u)b(ik) kő falnak a fundamentumban lett le rakásaért 
kubik őlit 11 Rf es 10 xf számlálván 12 Rf 6 xf 4° 3' 11 
kubik vakolatlan, porondos agyaggal főid szint rakott 
falakert kubik őlit 14 Rf 20 xf számlálván 64 Rf 45 
1/2 xr [Dés; DLt 3]. 

kubik-mértékû vhány köbméter; un anumit număr de 
metri cub; einige Kubikmeter (groß). 1825: 3' 0" kubik 
mértékű Fundamentum ki ásásáért kbőlit (!) 1 Rf 30 xf | 
3' 0" kubik mértékű falnak a fundamentumban lett kira-
kakásáert (!), a kömíves napi bérét 1 Rf 20 xf szám-
lálván [Dés; DLt 3]. 

kubik-öl köb-öl, kb. 1,9 m3; metru cub; Kubikmeter. 
1804: Az Nagy egész ház boltostol, stakaturástol . . 
Boltozatokkal és falakkal fel mérettetvén Cubik őlőkre 
. . . betsűltűk igaz lelki esmérettel 1433. Rforintokra 
[Ne; DobLev. IV/876]. 1815: Az Udvar Háznak Tégla 
Falai 20 Cubik őll [Kosztesd H; Ks 111 Vegyes ir.]. 
1823: A Kömíves munka . . . Azon Telken lévő első és 
hátulsó szobáknak Kö falaikban találtatott 44 és 1/2 
Cubik öl, minden Cubik ölnek árra, az benne lévő min-
den féle matérialévai edgyŭtt estimaltatott 25 Rftokra 
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[Ne; DobLev. V/1081. la]. 1825:7 kubik öl kő . . 28 Rf 
[Dés; DLt 3]. 1831: 69° 4' 10" Cubikől Főid kiásás 
Rf. 279 xr. 6 [Kv; Born. IV 24]. 

? kucifor ' 1728: szegödöt szolgámot Kosa Bálintot 
el vittek illyen szókkal diffamalvan jere Battya ne szol-
gáld az illyen s ilyen kucifor fiat [Sszgy; HSzjP]. 

kucorgó kuporgó; care stă ghemuit; kauernd. 1761: 
káromollya vala Iffiu Sárosi György vramat, ugy mint 
lepedŏs, tsilyánban kutzorgo, ugy egyéb irtóztató te-
remtettékkel [Szentrontás MT; Sár.]. 

kucorog 1. kuporog; a sta ghemuit; kauern. 1635: lat-
tam azt hogy Patai Ianos sokadalmakban kûcziorgott 
(!), fólduarine sátoraba(n) mellette [Mv; MvLt 291. 
58a]. 1831: látám, hogy a' Láda előtt kutzorog, jobb 
kézzel a' ládába nyúlva Vonutz [Dés; DLt 332a Czako 
János kezével]. 

2. összegémberedik/kucorodik; a se ghemui; sich nie-
derducken. 1722: Tudom aztis, s lattam szemeimmel, 
hogy egy alkalmatossággal, estve késén kirekesztek 
az házból, Héderfáján üdvezült Bethlen István Uramot, 
s kŭn az konyhán kellett az Nagy hidegben kuczor-
gani [Mikefva KK; BfN X. 2/11.3 Maria Vajda providi 
Michaelis Molnár (32) cons. vall.]. 1823-1830: Felöltöz-
tünk ezen bányászköntösbe bementünk a bányába 

kucorogva [FogE 206]. 
3. kb. vhol magát meghúzza; a se retrage; sich drük-

ken/zurückziehen. 1705: Amíg behívatta a generál, ad-
dig künn kucorgott a külső palotán [WIN I, 445-6]. 

kucsma 1. bárány- v. gidóbőr-süveg; căciulă de blană; 
Pelzmütze aus Lamm- od. Kitzenfell. 1682: Végy ti-
zenkét apró fekete báránybőröket, a minemőből kucs-
mát szoktak csinálni [TT 1883. 165 id. MNy LVI, 474 is. 
Rosnyai Dávid lev.]. 1694: az el mult esztendőben Lu-
czai Janos Ur(am) beressének tőt jámborul szolgal-
tom fizetesemben még hat forintom, czondoram, Kucz-
mam oda vagion meg nem fizetet ő kglme it Kikellő va-
rat8 [Törzs, jb-folyamodvány a fej-hez. — aKüküllővár 
KK]. 1723: Bandula Gercsa pénz fizetese flr hung 7 
. . . két Szokmany, 1 Szőr harisnya, 1 kucsma, ket ing, 2 
labravalo [Holtmaros MT; Told. 29/7]. 1748: az I . . az 
4dik Fatens Fianak fcutsmájátis el lopta [Torda; TJkT 
III. 197]. 1761: midőn a Curiákról való Nyilak készek 
lettek volna, egy kucsmába tévék őket, és offerálá B. Dá-
niel Urffi ó Nga, Imreh Vrnak hogj elébb ő Nga vonna 
nyilat [Branyicska H; JHb XXXV/46. 13]. 1768: A kuts-
mákhoz . Gidobőr [K; DobLev. 11/390. 13a]. 1781: 
Káinoki Ferencz Uramnak . . két báránybőrt is adott, 
hogy kutsmát csináltasson belőllők [A.csernáton Hsz; 
HSzjP]. 1783: En ugyan külőnőssen nem ismerem Pop 
Flórát, hanem aszt hallom sokaktol beszélleni hogy az 
Uton járokatis huza vonya ráfogván hogy a vetésit ta-
podtyák, elveszi kusmájokat [Faragó K; GyL]. 1806: 
Ma egy kusmát kaptam [Dés; K M N 206]. — L. még 
RettE 89; RSzF 123. 

Án. 1718: Az Kucsma és Czigány nevű kopo megh 
döglött [Abosfva KK; Ks Mátis István lev.]. 

Szk: fejér 1797: Egy paraszt fejér hoszszú Kutsma 
Hf 1 Dr. 18 [DobLev. IV/775] * fekete 1696: Biro 
Gergely be is jőt vala Peselnekrea egy szürke czond-

rab(an) bocskorban, fekete kucsmába [Hsz; LLt. 
aHsz]. 1730: adott bé a Major Stephán Fekete Kucsmá-
nak való Bárány bőrt [TK1 Petki Nagy cs. szám. 84a]. 
1747: Láttam Pap Mihályt . . fekete kucsmája, nagy 
paraszt Bot vala a kezeben [Csícsópoján SzD; Ks 27. 
XVII] * három máriásos 1739: Szegõttem meg 
beresnek esztendeig lészen fizetése8 . . egy három Már-
jásos kucsma [M.köblös SzD; RLt Rettegi István 
DiarOec. 1. — aKöv. a fels.] * hétmáriásos 1740: az 
Ik Potentiat patráltanak ellenem, és vérengezés* 
megfosztván két máriásos kucsmámtól, p é n z e m t ő l , 
kesztyűmtől [Dés; Jk 341a] * hosszú 1783: Desi Sig-
mond Uram . ezt maga mondotta nékem . . hogy le 

vetteti a piros tsizmát az aszszonyokkal Toroczkon, s az 
Férfiaknak az hoszszu Kutsmájok tetejen ki lattzik az 
hajók [Torockó; Thor. XX/4 Jos. Literati (38) ns vallj-
— L. még báránybőr-kucsma al. , 

Sz. 1811: A' kutsma a * kézbe, nem a* főn vásik el [Árß 
201]. 

2. posztósüveg; şapcă de postav; Tuchmütze. 1769: 
Gyermán Togyer . a Bajuszsza szépen Serkedezik . • 
a kutsmája is Czondra posztobol vagyon tsinalva 
[UszLt XIII. 97]. 

kucsmagomba ciuciulete; Speisemorchel. 1750: Tövis 
alja gombát kellene gyűjtened . Hasonlo képpen le-
hetne Száradva Süveges, avagy Kucsma gombának is 

hijják, küldeni, az Havasokon Sok teremvén Kalotasze-
gen [Ks 83 gr. Gyulafi László tollba mondott lev. Bécs-
ből]. 

kucsmalopó hoţ de căciulă; Pelzmützendieb. 1732: 
kucsma s kaczor loponak diffamalt [Dés; Jk]. 

kucsmás 1. ? kucsma-készítő szűcs; blănar care face 
căciuli, Pelzmützen machender Kürschner. Szn. 1695: 
Stephanus süveges alias Bucsaki Kucsmás István [Visa 
K; MvRKLev. 40]. 

2. T Hn. 1825: A ' Kutsmáson (sz) [Légen K; EHA]. 

kucsói a Kucsó (Sz) tn -i képzős szárm.; derivatul for-
mát cu sufixul -i al toponimului Kucsó/Cuceu; mit dem 
Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kucsó: Ku-
csó lakosa; locuitor din Kucsó; Einwohner von Kucso. 
1816: Kutsaiak Mákbérbe 200—. Turbatza Makbéſ 
20 f [WLt Cserei Heléna jk]. 

kudarc szk-ban; ín construcţii; in W o r t k o n s t r u k t i o -
nen: ~ban hagyatik megszégyeníttetik; a se face de 
ruşine; beschämt werden. 1811: Miolta a* Tmolus He-
gyen tartott hartzba Apolló Midástól hagyatott ku-
dartzba A* Pán* sipolása szebbnek ítéltetett [ArÉ 75] * 
~ ö / nyer kudarcot vall; a suferi un eşec; mißglücken/ 
lingen. 1815: én előre tudtam, esmervén igaz Magyaros 
Chategoriaját, hogy kudortzat nyerendűnk [Kolozsj 
SLt évr. Koronka Lajos Margitai Jánoshoz] * ~ot 
kb. megszégyenül, szégyenben marad; a se face de 
ruşine; beschämt werden. 1593: Keobeolküti (!) Mathe 
vallia: Hallottam az Maiornetol hogi mongia vala feren-
czi Jstuannak, No las hozzam, viseld gondomat, mert bi-
zoni tes (!) kutarczot vallaz [Kv; TJk V/l . 382]. 1772' 
Tudom, Áporné idejében se keresztelni, se temetni nem 
volt szabad a mi papunknak bemenni, mely ha c o n s i s t o -
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rium eleibe ment volna, bizonyosan kudarcot vallott 
volna érette [RettE 265]. 

Võ. a kurc címszóval. 

kudarcul cudarul; mizerabil; schuſtig, lumpig. 1799: 
mig Sánta Antal Úrnál lakott Bán György ö kegyel-
mének a' Leánya Juliánná ollyan rongyoson, kudor-
tzul, tetvesen járt mezitlább mint egy leg alább valo 
Czigány Leány [Mv; MvLev. 8 Balog Ádám (5l) cívis 
vall.]. 

kufa 1. kb. csebrecske (szemgabona-mérték); cofå 
(veche unitate de măsură de capacitate pentru cereale); 
Eimerchen (Hohlmaß für Getreidekorn). 1808: tudom, 
hogy 5. mérő kufa elegy Búzát, kufáját egy egy márjáson 
adott [F.oroszfalu MT; Born. G. IX. 3 Borda Vonulyné 
Blága Máriska (35) vall.]. 

2. vhány csebrecskényi; de un anumit număr de cofe; 
von einigen Eimerchen. 1808: tudom hogy 5. mérő kufa 
elegy Búzát adott el [uo.; i.h.]. 

A magyarban a XVI. század közepe tájától az osztrák só mértékegysé-
geként kimutatható kuſ ~ kup bajor-osztrák eredetű jövevényszónak a 
fenti szövegekben jelentkező kufa alakváltozata alkalmasint a kupa és a vé-
ka hangalaki hatására vehette fel a késői, magánhangzóra végződő formát. 
— A szó német eredetére 1. TESz; Mollay, NyÉr. 375-7. 

kuſár piaci árus; negustor de piaţă; Markthändler, 
Höker. 1571: panazolkodnak eo K. hogy az kapuban 
valo Zolgak kufarra leottek, Az myt videkreol hoznak 
Thykot Nywlat Es egiebet, Beh Nem ereztyk az kapun, 
hane(m) Eok veszik Megh es eok arwltatyak [Kv; TanJk 
V/3. 29b]. 1584: Az Wasar Vamrol ualo ieczes Wala-
ky adot ad az Waroson, kwflar vagy penigh kenyersew-
theó Átül sem mith nem vezena [Kv; PolgK 9. — aA vá-
sárbíró]. 1591: 9 Tiikatt az kwffaroktoll kellet venem 

d 45 [Kv; Szám. 5/1. 26]. 1597: 20 Tiwkmoniat ho-
szadtam az kwfaroktwl az konyhara . . .—/IO [Kv; i.h. 
7/XIV. 17 Th. Masass sp kezével]. 1635: veztegh ulunk 
vala az kufárok, ahon arúlnak [Mv; MvLt 291. 36a]. 
1690: Az it valo Disznó Hentesek(ne)k és kufarok(na)k 
Disznót tizenket oraigh ne legyen szabad venni sub poe-
na fl. 6 [Dés; Jk]. 1729: az hol most az kufárok arulna-
nak a Ns Város Piaczczán [Dés; Jk 383a]. — L. még 
TML II, 663. 

Szn. 1711: Kufar Maria [Kv; Dica XXVII. 56]. 1737: 
Kufár Kŭs Anna [Kv; i.h. XII. 54]. 

kuſáráru piaci áru; marfå de la piaţă; Markthändler/ 
Hökerware. 1646: Városokon arullia vetemenyekbol 
valo kufar árut [HSzj vetemény al.]. 

kuſárasszony kofa, kofáné; precupeafă; Marktfrau/ 
weib, Hökerin. 1595: Orsolia Azzontol az kufar Azzon-
tol veőtte(m) egy veka kasat per f — d 36 Varganetol 
az kufar Azzontol veőtte(m) egy veka ziluat per f — d 40 
[Kv; Szám. 6/XVI. 95-6]. 1600: Attam el ket saytot egy 
kufár Azzo(n)nak f 1 d 28 [Kv; i.h. 9/XII. 102 Igyártó Si-
mon isp. m. kezével]. 1700: két kufár Aszszony [Kv; i.h. 
40/11. 105]. 

kuſárbír kószahír; ştire neîntemeiată, zvon; Gerücht. 
1657: Hallottam aféle kufár hírt . . hogy mindenben 
bőségben volnátok [TML I, 50 Teleki Jánosné fiához, 
Teleki Mihályhoz]. 

kufárkodás kalmárkodás; negoţ; Handel. 1585: sem-
mikeppen kwleomben az kapukon az Was be ne hozat-
tassek, hane(m) ha az Coloswary ember io lelky esmeret-
tel Awagy hwttelis vallast tezen hogy eo, neky vizy az va-
sas ember a vasat es eó veotte megh Es semmikeppen az 
varosban az illien küfarkodast Nekiek meg ne Engeg-
giek [Kv; TanJk 1/1. 8]. 

kufárkodik kofáskodik; a practica meseria de precu-
peţ; höke(r)n | kalmárkodik; a face comerţ; Handel trei-
ben. 1700: Borbély Győrgyné kufárkodik . Pál János 
Vinczellerkedik [Kv; Szám. 40/11. 113]. 1705: senkinek 
meg nem engedi, hogy bort áruljanak a táborán, hanem 
csak maga kufárkodik [WIN I, 437]. 

kufárkodó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ sátor (piaci) áruló sátor; gheretă, dugheană; 
(Markt)Verkaufszelt. 1740: kufárkodo Sátorok vicinu-
mába levő árultato helyemet elfoglalták [HSzj árul-
tatô-hely al.]. 

kuſárné kofa, kofáné; precupeaţă; Marktfrau/weib. 
1700: Edgy Asz(o)ny Mária Kufárné [Kv; Szám. 40/II. 
89]. 1745: a* Kufárne asztalátt ki, és miképpen dŏjtotte' 
fel .? [K; Ks 5. X. 6 vk] | egy kufárnénak az egetboros 
asztalát az ŏszve valo bomlásb(an) . . . ugy dŏltŏtek el 
[Tuson K; i.h. Bács Todor (80) jb vall.]. 1780: azt is ha-
lottam az Dévai Piarczon Koffárnék kőzől beszélgetni 

hogy Hajós Mester Dávid Uram erőssen biztatta 
volt az Hajós Embereket, hogy tsak árullyanak Pálinkát 
[Déva; Ks 113 Vegyes ir.]. 1785: Az uj esztendő napi Vá-
sárban) a Kolosvári Vásarhellyi Kufárnék árultak ela | 
Árultak el az Kufárnék az Illyés napi vásarb(an) öt ved-
ret [TSb 6. —• aBort]. 1793: a piatzon a' kufárnék előtt 
beszéllé eló a* Néhai Gróf urnák nehezen létét [Koronka 
MT; Told.]. 1826: a1 Déési kufárnék áruló Hellyeík 
Taxái figáltassank [Dés; DLt 306]. 1837: A Mikor 
Kolosvára mentem bé az oda valo kufárnéktol vásárol-
tam, egy mása soot 9 Rf 50 xr [Budatelke K; Born. F. 
Ih]. — L. még MetTr 438; MetTrCs 468. 

kuſárnéskodó kofáskodó; care practică meseria de 
precupeţ; als Marktfrau tätig/handelnd. 1831: Esmerié 
a Tanú O Thorda Várossában lakó és kufarnéskodo 
Székely Farkasnét . . . ? Ha igen Veszekedő é; 
motskolodo é, és miket szokot el-kovetni? [Torda; 
TVLt közig. ir. sztln vk]. 

kuſárság kb. üzérkedés; speculă; Spekulation, Scha-
cher. 1648/1650: Vegesztèk eo kglmek Cehwl . hogy 
nemely vraink sokadalmas vdeoben az Teglyet ketten 
harman magoknak foglalnak, es kufarsagot indittanak 
velle [Kv; öCJk]. 

kufárszín áruló szín; magherniţă; Verkaufsschuppen. 
1772: hallottam Dadai Josef Uramtol beszelleni hogy ő 
klme . a kufár szin közöt Eczczakának idején . Bo-
da Szabó András Uram Leányát Mariát égy Verbunkos 
katonával édgyŭtt Suttogni találta [Dés; DLt 321. 70b 
Adalbertus Törők (26) ns vall.]. 

kuffer 1. cufăr; Koffer. 1789: Egy viseltes Kufferbe 36 
font Haj por . . . Rf 6 . . . Azon Kuffer mellyben az Haj 
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por vagyon meg ér Rf 2 [EMLt]. 1797: Maradtanak kü-
lőmbféle Kōntōssei . . . mind ezen köntösök a' Néhai 
Úrfi nagyobb Kupferibe állanak [Cege SzD; WassLt 
Conscr. 561]. 1801: Két nagy roszsz, és egy kisded job-
ba tska Bŏrŏs Ládák, vagy is Kufferek [LLt 106/1]. 
7804: (A szökevény) vitt el magával egy Kuffert 
[DLt nyomt. kl]. 1823: Két kis ded rongyos kuffer [Ne; 
DobLev. V/1080. 3a Demény György hagy.]. 

2. kb. útibőrönd; valiză, geamantan (de voiaj); (Le-
der)koffer; kb. útiláda; geamantan de lemn; Reisekiste. 
1823-1830: a másnap való utazásra szekeret fogadtam 
. . vitt két nagy koffert vagy bőrős ládát portékáinkkal 
tele [FogE 173]. 1835: A' Gabonásban . . Egy kocsi te-
tejire valo Kuffer | Egy bakra járó hátulsó Kuffer 
[F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 1843: látván hogy a Bak-
kan Kupfer van fel bontattuk [Bágyon TA; KLev. 
Török István (26) vall.] | a kufferből egy Lepedőbe ta-
karva talált portékákat ki vettük [uo.; i.h.]. 1849: miu-
tán . Krizsán Mária haza jött, az általa tŏllem ennek-
előtte költsön kért 26 vftba égy kuffert le akartam tiltat-
ni [Kv; Végr. Vall. 69] | Két Cuffer bőrrel be vont ron-
gyosok [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

Szk: bőrös ~. 1808: két Frantzia záros . . . Bőrös 
kuffer [Szentk.]. 1815: Egy Gömbölyű Bőrös kupfer 
[LLt Csáky-per 20. L. 14]. 1816: Szőretlen bőrös kupfer 

. 5 Rf [Kv; Born. IV. 41]. 1823: fekete Bőrős Kuffer 
[LLt Csáky-per 601. L. 1]. 1849: Egy nagy bőres kupher 
[Mv; MLev.] * kerek 1843: Egy kisded hosszuko 
kerek kuffer [Kv; EMLt] * leveles ~ irat/levéltartó lá-
dácska. XIX. sz. eleje: Égy Leveles kuffer [Becskfr] * va-
sas 1793: egy vasas nagy coffer 6 1/2 fertály hoszsza-
sagu [TL Conscr.]. 

Ha. 1824: Kupfer [Dés; DLt az 1826. évi iratok között]. 

kufferláda kb. útiláda; valiză, geamantan (de voiaj); 
Reisekiste. 1791: Egy kuffer Láda, mellybe holmi drága 
Levelek vágynák bé petsételve [Déva; Ks 108 Vegyes ir. 
Grék Mikucz kereskedő hagy.]. 

kuſta 1. kukta 

kugli, kukli 1. tekebáb; popic; Kegel. 1704: ma vol-
tam kuglizni azokkal a kuglikkal, akiket tegnap csinál-
tattam volt [WIN I, 83]. 1775: Kilentz kugli, és kétt go-
ljobis avatagok [Bajitza3; Born. XXXIX. 23. — a A for-
rásban így; valószínűleg: Mezőbanyica (K) r. Băiţia]. 

2. tekepálya; popicărie; Kegelbahn/platz. 1818: a' Gyü-
mőltsős Kertben egy viseltes Kukli, melynek a' fenekiben 

a' végiben egy Teke rakó fa ráma . A' Kukli és a' 
Bodor Qvártélya féle kőzött vagyon egy Triangularis ki-
tsin fenyő deszka Pad fa czövekeken [Koronka MT; Told. 
18]. 1829: Hintákból, és kuklikbol jött bé 7 Rf. 58 xr [BLt 
12 a kv-i dolgozóház nyomt. szám.]. 1846/1850: A* kukli-
nála vagyon egy hosszú asztal két ŭlŏ szék . . A kuklinak 
oldalán van 6 és fél szál deszka [Algyógy/Szászváros H; 
Born. F. Ii. — a A leltár kivonatában kuglinál alakban]. 

kugliſa ? tekebáb; popic; Kegel. 1849: A Kukli Fák 
— tekéjével édgyütt [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

kugligolyó bilă (folosită la joc de popice); Kegelkugel. 
1845: Két viseltes kugli golyó és hat rósz tekék [Dobo-
ka; Mk]. 

kuglihely tekepálya; popicărie; Kegelplatz. 1818: A 
Kugli hely [Déva; Ks 103]. 

kuglis tekejátékos, tekéző; popicar; Kegler. 1836: 
Vári János . . . nagy kártyás; kuglis, biliárdos és tántzos 
[Dés; DLt 577 nyomt. kl]. 

kuglizik tekézik; a juca popice; kegeln. 1704: Ma is 
voltam kuglizni a klastromban Naláczi Lajos és Lázár 
György uramékkal [WIN I, 85]. 1806: az házban kugliz-
tunk [Dés; KMN 201]. — L. még WIN I, 83, 124. 

kuhar terméketlen, omladékos hely; teren nefertil, 
surpăcios; unfruchtbare/verwitterte Stelle. XIX. sz. 
köz.: A mi Határunk a Havasunk torkában esik, föl-
dünk Hideg, köves, agyagos, motsáros, palás Hegyes, 
oldalos, Kuhar hellyjen Marhalegelőre is elégtelen [Usz; 
Pf]. — A jel-re 1. Vadr. 506; MTsz. 

kujak ököl; pumn; Faust. 1768: Nagy András uram 
Bernáld uramot Pofon üté a kujakjával [Hatolyka Hsz; 
HSzjP Paulus Horvát (48) pp vall.]. 

kujakol öklöz; a tot lovi cu pumnul; wiederholt mit der 
Faust schlagen. 1780: az annyának nem e n g e d e l m e s k e -
dik aztot kujakolya [Zabola Hsz; HSzjP Clara Gyulai 
cons. Josephi Váradi (38) pp vall.]. 1794: az E x p o n e n s 
Asszonyt miképpen taszigalta, mihez tsapta miképpen 
szorongatta, kujakoltá és tapodta? [Eresztevény Hsz; 
i.h. vk]. 1870 k./1914: Köpenyegezés: néha pokrócozás 

két-három lesben álló a kiszemelt áldozatra kö-
penyt dobott, s olvasatatlanul össze-vissza pufázta, bú-
bozta . kujakolta, öklözte szóval helybenhagyd 
[MvÉrt. 21-2]. 

kujon 1. ſn gazfickó, zsivány; ticălos, mişel; Kujon, 
Gauner. 1763: azon injuriose bestelenitő huntzfutozási-
val sem adhatta ki maga egész mérgét, hanem imitt 
amott Infamisnak, Kujonnak . . . hirdetett, hirdet [Nsz; 
Told. 33/22]. 1786: Almási Miklós Uramot . . Veres 
Sámuel Uram Huntzfutnak, Kujonnak Szidta, karo-
molta, meg akarván verni [Torda; KW]. 

II. mn csalafinta, (nagy) huncut; şmecher; schlaü* 
schalkhaft. 1857: Tulu vagy Boer István a* leg k u j o n a b D 

— ő az asszonynak a* hírnöke — a' mellett más felőli js 
kétszinkedni akar [Komolló Hsz; BetLt 4 Sylvester Da-
vid lev.]. 

kujonérozás 1830: nem hogy illendőleg s z o v á n a k 
állott volna, és őtet . rendesen el bocsátotta volna, ha-
nem még több kujonérozás után Pofon is verte [Mv» 
Mv-i szabó céh iratai. Vándor szabólegény panasza Eh r ' 
linger Ferdinánd céh not. kezével]. 1832: Mennyire ér-
zem ezen szokat „elfognak csapni" csak én tudom — 
az illy kujonerozáshoz hozza nem vagyok szokva [Tor-
da; IB. Demény János udv. tiszt. nyil.]. 

kukk1 szk-ban; ín construcíh; in WortkonstruktiO' 
nen: egy ~ot nem ír semmit sem ir; a nu scrie nimic; kej-
nen Buchstaben schreiben. 1671: Béldi uram dolgírj1 

egy kukkot Naláczi uram nekem nem írt [TML V, 43* 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * egy ~ot sem kōP 
semmit sem kap; a nu primi nimic; nichts bekomme11. 
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1661: Isten úgy segélyjen, egy kukkot sem kapunk 
[TML II, 57 ua. ua-hoz]. 

kukk2 1, magas labdaütés; lovirea mingii ín cuc; hó-
hér Ballschlag. 1870 kJ 1914: Kukk: kukkütés, a lapda-
játék egyik neme; a magasra dobott vagy ütött lapdának 
a körülállók által kifogása, s azzal jogszerzés a dobásra 
és ütésre [MvÉrt. 22], 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
felrúg vkit magasra felrúg; a lövi cu piciorul ín sus; 

jn in die Höhe schlagen. 1791: Álly félre . mert úgy fel 
rúglak Kukra, hogy a béled is tsingilládzik [Bács K; 
RKA] labdát ~ ra üt labdát magasra üt; a lovi mingea 
ín sus; den Ball hoch schlagen. 1870 k./1914: Büdü: lab-
dajáték a bennlevő csoport . tagjai rendre magas-
ra (kukkra) ütötték a labdát | Ki a kukkra ütött lapdát 
kifogásnál elszalasztottaa, a kúria minden részéből 
hangzott feléje: szurok, szurok [MvÉrt. 6, 22. — aÉrtsd: 
a labda kifogását elmulasztotta]. 

kukkozás magas labdaütés, kukkütés; lovirea mingii 
ín cuc; hoher Ballschlag. 1870 k.[1914: Játékok: kó-
tyázás, kukkozás, lapdázás [MvErt. 17]. 

kukkütés magas labdaütés; lovirea mingii ín cuc; ho-
her Ballschlag. 1870 k./1914: széllabda: belül feszesre 
felfujt disznó- vagy marhahólyaggal, kivül szijfüzős bőr-
bevonással ellátott és csak ütőbottal büdözésre, kukk-
ütésre használt s csak nagyobb térségen érvényesülő lab-
da [MvÉrt. 22]. 

kukla ' 1826: Egy rongyos fekete sellyem keszkenő. 
Egy fekete kukla [Koronka MT; Told. 19]. 

kukli 1. kugli 

kuklikó ? könnyű pamutkelme; ţesătură fină de bum-
bac; leichter Stoff aus Baumwolle. 1804: Valdrán Péter 
• • • Visel egy veres selyem Plŭsch Kukliko sujtásos 
lájblit [DLt nyomt. kl]. 

Vō. a kukulikó-s összetételekkel. — A kuklikó ugyan nyilván a kukulikó 
alakváltozatának tekinthető, de minthogy a szó eredete ismeretlen és így a 
ket alak közötti viszony — az alakváltozatbeli elsőbbség, ill. másodlagos-
i g kérdése is — tisztázatlan, ezeket külön címszóként szólároztuk. 

kuklikószín ' 1806: ö t sing Kukliko szin fel Bárson 
Pántlika Egy Sellyem Kukliko szín fél viseltes pop-
Ion [Koronka MT; Told. 19]. 1823: Kuklikó szín Crode-
napol Köntös [LLt Csáky-per 601 L. 1]. — Vö. a kukuli-
kószin címszóval. 

kukmadár 1732: az gyümölcsös kertbeli tóban is 
van egy fejér kuk madár majd oljan mint az hattju [Kv; 
Ks 40 Varia XXVIIIc néhai gr. Kornis Zsigmond kül-
monostori házának leír.]. 

kukorica 1. kukorica (növény); porumb; Maispflan-
ze. 1766: Vagyon . égy szántó Ns Föld fen a Pojénban 
• • • kukorizának szántották, s vetették [M.köblös SzD; 
RLt]. 1775: Most utobbszor, a mikor kukuritza ért lett 
volna Togyer újra reá állott és hívta azon gyilkosságra 
[H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1777: az Exponens földe a hon-
nan most a Kukurizáját le vagtak aztat én magam tsinal-

tam volt Erdőből [Gambuc AF; KP. Prekup Torna (60) 
zs vall.]. 

2. kukoricaszem; boabă de porumb; Kukuruz/Mais-
korn. 1743: Vallyebrada in Comuni Exponállya hogy 

magok határakon kapával ássák az hegyeket ho-
vá keves Búzát és Kukurízàt vethetnek [Ks 62/22. — 
aH], 1757: Attam szeműi kukorizát Cub 1 [Déva; Ks 
107 Vegyes ir.]. 1768: A Malomba(n) Vám Gabon (!) 
találtatott é' szerint Kukuritza Metr. 50. 1/2 [TGsz 
23]. 

3. kukoricatermés; recoltă de porumb; Kukuruz/ 
Maisernte. 1742: itt enekelhettyűk azt, hogy ha kenye-
rünk van szükőn, kukorizank van bővön [ApLt 2 Apor 
Péter feleségéhez]. 1769: ă kukurizát ki vitte volt el azon 
hellyről? [H; BK sub nro 260 vk]. 1789: az aratásra meg 
hagynék; mint hogy buza níntsen, vagy 30. veka kuku-
razà [Karkó AF; RGyLt Acta cons. 173 Kasza András 
lev.]. 1818: nints a1 Szegénységnek hamarjaba miből 
pénzt tsinálni, valameddig pàlinkájokból nem kapnak, s 
Kukuritzájokat nem szárogattyák [Vályebrád H; Ks 
111 Vegyes ir.]. 

Szk: ~ szedni. 1782/1799: Szőts Getzi Nénnjét le 
hagyta volt ŏ Nagysága, de Praefectus Uram elé vette, 's 
az őszszelis Kukuriza szedni hajtotta [Torockó; TLev. 
5/16. 389]. 

Ha. 1762: kukurizát [Lászó H; Ks 113 Vegyes ir.]. 
1776: kukuritzát [Kálna SzD; Ks 39. XV 2]. 1778: Ku-
kuritzát {O.déllő TA; DobLev. III/520]. 1797: Kukuri-
tza [Lunka H; Ks 108 Vegyes ir.]. 

A címszóbeli növény nevének első erdélyi előfordulására van az itt beik-
tattaknál mintegy három évtizeddel korábbi adalékunk is; ebben az 1691 -
bői származó kijegyzésünkben azonban a név a románból átvett kukuruc 
alakban jelentkezik (1. alább a kukuna al.). Nem látszott ajánlatosnak egy 
erdélyi szótörténeti tárba felvenni azokat a XVII. század utolsó évtizedé-
ből származó adalékokat sem, amelyeket a szótörténeti kutatók Thököly 
Imre leveleskönyvéből szemelgettek ki [Csefkó: MNy XVII. 219: Balassa. 
MK.uk. 94; TESz]. A leveleskönyv tulajdonosa ugyan erdélyi fejedelem is 
volt, de szóhasználatát minden bizonnyal döntően nem az amúgy is rö-
vid időtartamú erdélyi fejedelemség, hanem a Felvidékről való szárma-
zás határozta meg. 

kukoricabeli szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ kár kukorica kár; pagubă produsă ín po-
rumbişte; Kukuruz/Maisschaden. 1771: Grohoti ifjabb 
Román Jánosnak egy darabotska kukurizás földit mind 
el gázolták, s rontották, a' holottis betsültetett kukuriza-
béli kára tsöűl 8 véka, és 1/4 szekér Kukuriza szalma 
[Grohot H; Ks 80. XL. 12]. 

kukoricaföld porumbişte; Kukuruz/Maisfeld. 1738: 
Gálfí Janos Vram kazállo rétek vagj kukuriza földek 
szomszédságiban edgj kukuriza földe [Káptalan AF; 
DobLev. 1/255. la]. 1753: (Egy föld) a Kukuritza földre 
mégyen [M.nádas K; RLt]. 1780: ket hőid (!) Kukuritza 
főid A Gerepen véginél levő Oldalbeli Kukuruz föld 
[Ne; DobLev. III/546. 3b]. 1792: Szántó Elek Ur adott 
volt Zálogban . egy holdnál valamivel nagyobb 
Quártás kukuriza földet [Ne; i.h. IV/691]. 1844: Apa-
hidja előtt való 4 belső kukuritza földek relujitiojarol va-
ló levél [Ne/Nagylak AF; i.h. V/1249]. 

kukoricakert kukoricás kert; grădină semănată cu po-
rumb; Kukuruz/Maisgarten. Hn. 1758/1798: A' Falu 
felső véginn a' Kukuritza kertben (sz) [Szentbenedek 
AF; EHA]. 
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kukoricapásztor kukoricacsősz; paznic la porum-
bişte; Kukuruz/Maisfeldhüter. 1744: Az Köles földön 
és Magyar Utza Végére Kukuruza Pasztornak eskettet-
nek be Osvat György, Simon György, Szekely Samuéi 
[Kv; TJk XV/4. 22]. 

kukoricás I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: ~ föld kukoricaföld; porumbişte; Kuku-
ruz/Maisfeld. 1771: Grohoti ifjabb Román Jánosnak 
egy darabotska kukurizás földit mind el gázolták s ron-
tották [Grohot H; Ks 80. XL. 12] * ~ kas kukoricagó-
ré; pătul/coşar de porumb, porumbar; Kukuruz/Mais-
scheuer. 1792: Vagyon egy kukurizás kas, jo uj erős epü-
let, a kas áll Tölgyfa Tőkéken [Apahida K; RLt O. 2 
Rettegi Zsigmond udvarháza]. 1815: a ' Kukuritzás Kas 

8 ~ nyoltz Sas Fák kŏzŏtt álló sövény fonásbol va-
gyon [Bálványosváralja SzD; Ks 77. 19 Conscr. 856]. 

II. ſn kukoricaföld; porumbişte; Kukuruz/Maisfeld. 
1864: Tamsa az Almás folyó balpartján — gyönyörű szép 
térség — igen jo kukuritzás [Középlak K; KHn 300]. 

kukoricaszalma kukoricaszár; cocean/tulpină/tuleu 
de porumb; Maisstroh. 1771: Grohoti ifjabb Román Já-
nosnak . . betsŭltetett kukurizabéli kára tsöűl 8 veka, 
és 1/4 szekér Kukuriza szalma [Grohot H; Ks 80. XL. 
12]. 

kukoricaszedő szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ napszámos ziler care lucrează la recoltatul 
porumbului; Tagelöhner zum Kukuruz/Maissanujaeln. 
1849: Egy kukoricza szedő napszámosnak 7 l/5 krajtzár 
[Somb. II]. 

kukoricatermés kukoricatermesztés; cultivarea po-
rumbului; Maisanbau. 1785: A Tõkŏs kertben Szabad 
hellyen kukuriza Termésre kapával kĕszitett irat-
vány [Görgénysztimre MT; Bora. G. VIII. 6]. 

kukoricavetés semănatul porumbului; Kuku-
ruz/Maissaat. 1751: Bulzesti Kertész Mihálljnak 
annuatim Curál néki fél véka Kukuriza vetés [Déva; 
Ks 107]. 

kukorló 1647: kukorló szarka fészek bástya 
[RákCsLev. 378]. 

kukrejt fűszernövényekkel készített mártás; sos pre-
parat cu condimente; mit Gewürzpflanzen (Küchen-
kräutern) zubereitete Soße/Tunke. 1594: második tall 
Etek kuícreyth. peczenieth kukreythez v(eo)tem f—/21 
[Kv; Szám. 6/X. 37]. 1621: Főzettem . . Ebedre Ti-
zennegi font Tehen hust kukrejtel f—/21 [Kv; i.h. 
15b/X. 40] | kezittettem . Negi font peczenjet kukrej-
tel, borai egiut tt f—/14 [Kv; i.h. 15b/IX. 201]. 1625: 
Peczenjet ismét Kukrejtheoz lib. 26 d 52 [Kv; i.h. 
16/XXXV. 17]. 1736: Régi magyar étkek ezek valának 

tehénhús polyékával, kukrejttel, árpa kásával3 

[MetTr 322. — âFels-ból kiemelve]. 
A jel-re és eredetre nézve 1. Mollay: NyelvT 23. 378. 

kukrejtes szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ pecsenye kukrejt-mártásos sült; friptură cu sos 

preparat cu condimente; Braten in mit Gewürzpflanzen 
(Küchenkräutern) zubereiteter Tunke. 1631: Haliam 

mondgja vala Koczineis hogj mit fözel az Uradnak, 
az jobagjnak, fözele kukrejtes peczeniet | monda 
Koczis Mihalyne hogy te olia(n) vagj . . . hogi az sze-
geny Urad megh jeö az Czepleöböl, viz leuest Czenalsz 
neki, ugj mond, az katonanak penigh kukrejtos pe-
czeniet [Mv; MvLt 290. 231b, 232]. 

kuksz bányarész; parte de mină; Grubenanteil | bá-
nyarészvény; cuxă, cotă-parte într-o cooperativă mini-
eră; Kux. 1772: Gávrilla Avrám és Avrám Juon nevü 
paraszt emberek . . . L. Báró Jósika Dániel ur ő Ngságá-
nak a Sztaniczai határon . . . Arany és ezüst Bányában 
lévő részekből adtanak által örökösön irrevocabiliter bi-
zonyos szamu kukszokat azon kukszok utan competalo, 
minden Bányabílí eszközöktől való reszszel edgyütt . • • 
a Tizenkét kukszokért adott ki Száz ötven, idest 150 
Rhenes Forintokot es 24, Veder jo Rápolti bort [Szta-
nizsa H; JHb XXXVII/21]. XVIII. sz. v.. Nemes Hu-
nyad és Zaránd V(ár)rm(e)gyei Bányákban van részem 
ezek Szerent, Stanizán a Sz. Nicolai Bányában van 
részem 16. Kuksz Sz. Péter nevű bányában 32. 
Kuksz . . Kurétzon A Sz. Nicolai Bányában van 
124. Kukszom [JF]. 

kukta szakács, szakácsné; bucătar, bucătăreasă; 
Koch, Köchin | szakácsinas; băiat de bucătărie; Kü-
chenjunge. 1672: Sarut adtam . . . Bocskai Ur(am) 
Kuktájanak p. 1 [UtI]. 1728: Bora Juon nevű kukta 
[Folt H; BK ad nr. 1124]. 1731: egy kuctájoktol hallot-
tam hogy ő nyilván látta egy mással való p a r á z n á l k o d á -
sokatis, mely kuktákis Fagarasi S(á)m(ue)l meg lőtette 
és meg ölette [Mezőbánd MT; Born. XXXIX. 16 Maria 
Kis alias Egerházi (34) cons. Nicolai Kis pp vall.]. 1744: 
Vettem egy pár kést a kuptának Den. 6 [Szászerked K; 
LLt]. 1772: beszéllé a Barátok Kuptája vagy szakátstsa 
. . . énnékem3 [Dés; DLt 321. 83b Catalina Nagy cons. 
nb St. Gyarmathi alias Kováts Senioris (50) vall. —* 
aKöv. a nyíl.]. 1777: Kuptának . . . 3 Ingre Tizen négy 
Tangyer Törlőre [Sáromberke MT; TGsz 54]. 1780 k.: 
Fodor Vram küldőt egy pár tsízmát az kuftaét meg pat-
koltam xr. 9 [Szászváros H; BK]. 1788: Sos Palli, Kupta 
es görbe fiu (így!) 1/40 [WLt Cserei Heléna jk 16b]. 
1796: az kuptát is küldőm, mindenével edgyűtt Semmije 
itt nem marad [Banyica K; IB. Gombos István tt lev.]. 
1816: A* Kuptának egy Fejelés Csizmáért patkolással 
együtt 6 Rfr. 30 xr [Mezőmadaras MT; Born. XVb]. 
1828: Az kisebbik kuptának vartam égy Frakatt [LLt]. 

Szn. 1742: Kukta Gjüri Kupta [Pókafva AF; JHb 
XX V/58]. 

Hn. 1835: A* kupta tetőn (sz) [Árapatak Hsz; EHA]-
Ha. 1752: kupták [Gyeke K; Ks 5. XI. 9 Miron Lup 

(17) jb vall.]. 1780: kuptát [Császári SzD; Ks Miss I 
Toldalagi Kata aláírásával]. 1788: Cupta [Nsz; TL]. 
1810: kuptának [Héderfája KK; IB gr. I. Bethlen Sá-
muel lev.j. 1816: kupta [Gyéressztkirály TA; TLt 1295]. 

kuktaság szakácsinasság; învăţarea meseriei de bu-
cătar; Beruf des Küchenjungen. 1774: éppen egy gyer" 
mek szökött az udvarból, kitis kuptaságra attanak vala 
[Szentdemeter U; LLt Vall. 241]. 
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kuktáskodik szakácsinaskodik; a sluji ca băiat de 
hucăţărie; als Küchenjunge tätig sein. 1823-1830: Szer-
zett is ő nékem egy Samu nevü legényt, aki . . . gróf 
Bethlen Sándornénál kuptáskodott, mint katipila tudott 
minden fejérnépi munkát [FogE 283]. 

kukucsál leskelődik; a se uita pe furiş; gucken, kuk-
kén. 1665: Jankó úgy örül, hogy látja, lefekszem, ugy 
kukucsál körülöttem [TML III, 399 Veér Judit Teleki 
Mihályhoz]. 

kukucsoló Hn. 1786: A' Kukutsoló [Hadad Sz; 
EHA]. 

kukuk tréf, alk penis. 1716: én el mérem mondani hogj 
az Lŏrintz kukukja járt az Aszszonya Czárinájában 
[Nagyida K; Told. 22 Petru Beres alias Furullyas (50) 
vall.]. 

kukukk 1. kakukk 

kukulikó-keszkenő keszkenőfajta; un fel de basma; 
Art Kopftuch. 1806: 1 Kazimir kukuliko kesz(kenö) 
[Mv; Ks 34. VII.]. — Vő. a kukliko címszóval. 

kukulikószín V 1807/1818: 7 1/4 küküliko Szin Sejem 
• • • 9 Loth kükliko Szin Selyem [Mv; Told. 19] | 1 sing 
Kukulliko szin Atlatz [Mv; i.h.]. 1808: 9 Loth Kuliko 
szin selyem [Mv; i.h. 22]. 

kukulikó-tafota kelmefajta; un fel de tafta; Art Taft. 
1807/7878; 9 sing kukuliko tafota [Mv; Told.]. 7808: 9 
Sing Kukuliko tafata [Mv; i.h. 22]. 

kukuri egymás felé kunkorodó (szarvú); (cu coarne) 
răsucite spre înăuntru; sich gegeneinander krümmende 
(Hörner). 1805: (A tinók egyike) kék szŏrŭ fel-állo ku-
kmi fejér Szarvú [DLt nyomt. kl]. 

A címszó egybetartozhatik a TESz tárgyalta több jel-ü kukora szóval. 
L. még MPászt. 148-9, 726; MTsz; OklSz; ÚMTsz. 

kukuruz, kukuruza 1. kukorica (növény); porumb; 
Maispflanze. 1691: Ezen háznak Nagy jövedelmes Kert-
Ve melj nek edgy Részében kukuruta (!) Vettetik [Kálna 
SzD; Ks 39. XV. 2]. 1719: ezen földnek énis eleget kapál-
jam edgy darabját. Kukuruzza lévén belé vetve [Bucsum 
H; BK sub nro 262 Filimon Joszív (60) jb vall.] | ezen 
Controversiás hellyb(en) . . Tamáspatakj kukurucz 
Rágjon benne [Marinesd H; i.h.]. 1754: Ki kaszáltotta s 
kaszálta le itten lévő Kukuruzájukat nem láttam [Nagy-
Boroszló Sz; WLt Dalye Togyer (46) zs vall.]. 1763: a' 
patak . . az elmúlt esztendŏb(en) a' Kukuruznak má-
sodszori kapállásának alkalmatosságával, és a' Mezőn 
Mártis tett [Szecsel Szb; JHb két r. tanú vall.]. 1782: a 
rell Enyed felé való két Hold föld, amellybe Kukuruzt 
etettek [Ne; DobLev. III/570]. — L még Hermá-
nyi,EDem. 746. 

Szk: ~ kapálni. 1782: ritkán esett meg az is hogj 
ŭetességre kukuruza kapálni, vagy szedni, vagy széna 
^xfs6] k i m e n t e n e k a z a P r o b b tselédek [Torockó; Thor. 

2. kukoricaszem; boabă de porumb; Kukuruz/Mais-
korn. 1751: Bulzesti Kertész Mihálljnak . . . annuatim 

Curál néki . . . három véka elegyes gabonája az az hol 
kukuruza hol elegyes buza [Déva; Ks 107]. 1758: Az 
ötödik kotárkábanis vagyon kukuruza . . . Kukuruz 
Cub. 807 [Laszó H; Ks 76. IX. 6]. 1761: találtatott ezen 
gabonas szakaszszának edgyikében Borso metr. 2 kettő 
. . . az Harman dikban (!) Kukuruz metr. Tizenedgy 
[Mezőcsán TA; Ks 15. LXXIX. 3]. 1763: alkuttak és 
vettek . . Juon Kretsuntol Ugrón István ur soly-
mosia udvaraban lévő Kukuruzzábol 40. vékát [Fejér 
m.; Told. 21. — aKissolymos AF]. 1789: az aratásra 
meg hagynék; mint hogy buza nintsen, vagy 30. veka 
kukuruzát [Karkó AF; Ks Kasza András lev.]. 1797: fi-
zettek . . . 30 Véka Kukurutzának arrát lORf [Lun-
ka H; Ks 108 Vegyes ír.]. 

3. kukoricatermés; recoltă de porumb; Kukuruz/ 
Maisernte. 1722: Malmok vámjából . . . percipialta(m) 
. . Kukuruzt kölessel elegy Cub 34 [KJ. Rétyi Péter lev. 
Fog-ból]. 1756: ezer két száz véka Küküruz Csőib(en) 
[Gernyeszeg MT; TGsz 16]. 1787: Kukuruz in Nodis 
Metretae Gelimae 40 [KmULev. 1]. 

Szk: ~ szedni. 1782: ritkán esett meg az is hogj 
hetességre kukuruza kapálni, vagy szedni, vagy széna 
tsinálni kimentenek az apróbb cselédek [Torockó; Thor. 
XX/5]. 

4. kukoricaföld; porumbişte; Kukuruz/Maisfeld. 
1714: öszve futulanak benünkett Ezt mondván jertek 
hajcsuk ki meg az kukuruezajakbol is őket [Kisdenk H; 
BK sub nro 261 Fortuly Kasaska (70) jb vall.]. 

5. kukoricából készült étel; mîncare gătită din (făină 
de) porumb; Kukuruz/Maisspeise. 1767/1845: a' Gazda 
vacsorát készíttet, 's midőn ennének elérkezének a1 Sza-
mosujvári Fiscális kukuruz Pásztorok — oda érkez-
vén mónda Kamarási: hiszem kukuruz ez! [Hermányi, 
EDem. 96-7]. 

Ha. 7722: Kukuruzza [Rápolt H; Born. XXIXa. 8 Bor-
nemisza János conscr. 12]. 1754: kukuruzát [Tóhát AF; 
JHb]. 1759: kukuruzt [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 

kukuruz(a)-ſöld kukoricaföld; porumbişte; Kuku-
ruz/Maisfeld. 1722: între Jazul 20 kaszara valo, most 
kukuruza főid [M.brettye H; Born. Vegyes]. 1747: A 
Csekertuluj nevű utak között lévő négy vékás Kukuru-
zá-Föld [Asszonynépe AF; DobLev. 1/225]. 1753: az 
Kukuruz földek . . . az üdŏnek rövidsége mia fel nem 
osztathatta(na)k [Marosillye H; Born. XXXIX. 50 Ho-
dor József nyil.]. 1757: Constitualtatot udvari Bátsnak 
Lázár Màtènek lészen fizetése . egy véka kukuruza, 
egy hold kukuruza főlda [Déva; Ks 107 Vegyes ir. — 
aFolyt. a fels.]. 1761: Kukuruz Földek A Fölső Fordulo-
ba(n) [Sztanisa H; JHb LXVIII/2. 38]. 1780: két hőid (!) 
Kukurutza főid A Gerepen véginél levő Oldalbeli Kuku-
ruz főid [Ne; DobLev. III/546. 6b]. 1786: tudjaé a Tanú, 
Hogy azon . . . kukuruz földhez vagy Rethez a Maros 
vize szaporította öblögette (így!) [Nagylak AF; i.h. 
III/620. lb]. 1822: Vagyon mas Kukuruza földje [Kisfa-
lud AF; RKA]. 

Ha. 1761: Kukuruz Földek [Mezőcsán TA; Ks 15. 
LXXIX. 3]. 1769: Kukuruz föld [Ne; DobLev. 11/407]. 

kukuruzahely kukoricaföld; porumbişte; Kukuruz/ 
Maisfeld. 1743: Exponállya Dosz Kracsun, hogy la 
Valye Plauluj kezdett irtani Kukuruza helynek . . . asse-
rálván hogy az hely övé volna [H; Ks 62/6]. 
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kukuruzás-föld kukoricaföld; porumbişte; Kukuruz/ 
Maisfeld. 1746: az Tyéj nevű Falunak Kukuruzás fői-
dők [H; Ks]. 

kukuruza-vetés kukorica vetés; semănăturile de po-
rumb; Maissaat. 1750: Kukuruza vetés, ocae 12 [Déva; 
Ks 107]. 

kukuruz-láb kukoricaföld; porumbişte; Kuku-
ruz/Maisfeld. 1769: az Apa hida előtt lévő Kukuruz 
Lábba, az az hold föld mellyet addig a Majoros birt 
[Ne; DobLev. 11/407. 2b]. 

kukuruz-liszt máléliszt; faină de porumb, mălai; Ku-
kuruz/Maismehl. 1722: Erogalta(m) . Almakerékred 

kukuruz Lisztet Cub 12 [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból. — 
aNK]. 

kukuruz-pásztor kukorica-pásztor; paznic la porum-
bişte; Kukuruz/Maishüter. 1767/1845: a* Gazda vacso-
rát készíttet, 's midőn ennének elérkezének a' Szamosuj-
vári Fiscális kukuruz Pásztorok [Hermányi, EDem. 96]. 

kukuruz-termő kukorica-termő; pentru cultivat cucu-
ruz/porumb; Kukuruz/Mais bringend. 1785: a ' Méltó-
ságos Exponens Posteritasok Jobbágyai Kukurutz ter-
mő Földeknek Szomszédságokban [Varsolc Sz; Born. 
XXIXb. 20. 425 Kornis Krisztina conscr.]. 

kulacs 1. ploscă; Feldflasche. 1784: nagyobb^ ede-
nyekb(en) italt bé hozni meg nem engedgyŭk . hanem 
kulatsb(an) meg engedgyŭk magának . maga költse el 
[Torockó; TLev. 4/9]. 1793: el vette a borát kulattsával 
[Déva; Ks 114 Jk 313]. 1802: Négy Cseber két kulats 
[Dés; DLt 4]. 1832: Korpos Istvánné Pentek Kata . . 
ajándékozott az Ekklesiának az Ur Asztalánál való 
használására égy szép kilentz fertályos Ujj kulatsot se-
lyem rojtal [Körösfő K; RAk 140]. 

2. vhány kulacsnyi; de un anumit număr de ploşti; 
von einigen Feldflaschen. 1760: Aza is meg volt, hogy 
mentől magosabb fenyőfát találtak, azt ásták fel, annak 
tetejébe egy kereket tettek, arra egy rendbeli köntösnek 
való posztót, egy-két aranyat, egy kulacs bort, s azt aki 
el akarta nyerni, oda fel kellett mászni [RettE 99. — 
dÉrtsd: Az a lakodalmi szokás]. 

Ha. 1843: Kulatsamat [Egerbegy TA; KLev.]. 

kulán nyeregheveder; chingă; Sattelgurt. 1620: Zaz 
apró teőreök hevederteül f—/50. Zaz kulantul f—/40a 

[Kv; KvLt 11/69 VectTr 16. — aA harmincad vám]. 
1628: Egy Tonnaba valami hevederek, fekemleók, 
kula(n), mazzaghok [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 2]. 

kulán-heveder nyeregheveder; chingă; Sattelgurt. 
7630: 6 sima karman zabolas fek agy . . 10 kulan heve-
der. 2 forint érŏ f — d 6 [Kv; Szám. 18b/IV. 97]. 

kulcs 1. cheie; Schlüssel. 1559: Az leueles ladanak az 
kocha En Nalam vagon [BesztLt 58 Nic. et Fr. Boszasy 
Suchy Lenarthoz Beszt-re]. 1568: Michael biro 
fass(us) est, hogy az Compoty Jlona az eo hazanal holt 
meg . es az kowach palnenal allot mynden kolchya 
[Kv; TJk III/ l . 221]. 1582: Az hid kapubely Eorizeo haz 

aytayanak az kolchya teoreot wolt meg attam chynalas-
tol d. 6 [Kv; Szám. 3/V. 10 Lederer Mihály sp kezével]. 
1589: Az kis templúmba való ladanak kiben a z ü n i e g e t 

tarttiak chynaltatánk egy kolchyatt . . d 15 [Kv; i.h. 
4/IX. 23]. 1591: Theompe Janos vallia . . Monda n * 
kem Leorincz deák i hon az kolczokat Janos vram ke-
zedbe a dom (!) [Kv; TJk V/l . 78]. 1592: adigh forga-
ta(m) az kuczioth az kerthnek az Szariaban, hogy az 
Maior kuczia el teorek [Kv; i.h. 218a]. 1600: Czinaltat-
tam az Ag ház zárjához egy eoregh kolczot . . . Az kòczi 
ladahoz egy kulczot czináltatta(m) Lakatos Benedekkel 
atta(m) Mind ezekteol d 36 [Kv; Szám. 9/XII. 67 Igyarto 
Simon isp. m. kezével]. 1672: Vagyon egy vas ab-
roncs kolcziostol [Kv; SzCLev.]. 1726: en voltam Gond-
viselő Néhai idvezŭlt Mikes Pál Ur(am) Udvarházánál 
Zagonban Szász János kolcsár volt, a Kolcsokot fel 
akasztotta egy szegre s el szőkék [Zágon Hsz; SzentkGy 
Fr. Veres (60) jb vall.]. 1770: a ' néhai Vr . . adta volt ál-
tal a Kotsakot [Algyógy H; BK sub nro. 1017 gr. Kun 
Susanna nyil.]. 1823: költs nélkül való bontatlan vas zár 
[Erdőszengyei MT; TSb 13]. 1850: nyolcad nap múlva el 
hozam a kocsat-is [M.dellő TA; DobLev. V/1285]. 
1883: Az Uj Kováts a napali ajtóba egy Kotsot tsináît 
[Etéd U; NkF]. 

Szk: kulccsal elfog bekulcsol, kulccsal bezár. 1622: az 
elmúlt zombaton kolczial fogta el az kapuiat [HSzj kapu 
al.] * generális 1823-1830: a szolgálónak vagyon 
generális kolcsa, mellyel minden ajtókat ki tud nyitni 
[FogE 226] * horgas ~. 1603: amikor immár a ' kar eset 
az vtan Apam Zegezte be a tw aytotokot az my horgas 
kolchiwnkkal, hogy az kwldwsok be ne mennienek [Kv; 
TJk VI/1. 642]. 1688: Az malom ajtaja deszka egy 
tőke zár rajta, azon molnár házacskánakis horgas kol-
csal nyiló deszka ajtaja [Csicsógyörgyfva Szd; BK] * 
tollas ~. 1816: két ajtó . . . nyilik az Capolnaba tol-
las kolcsal nyitatik [Jobbágyfva MT; BálLt 67] * vas-
horgas 1711/1761: A tornác végiben sövényből font 
kis kamarácska, deszka ajtaja, vassarkokon járó fazár-
ja, vashorgas kolcsa [Szászvesszős KK; ETF 108. 10] * 
vki kezén forog/jár a ~ rá van bízva a kulcs. 1667: illen-
dő képpen mind az urak ott létében, mind jelen nem léte-
lében, mindenkor egy ember kezéhez járna az kulcs 
[TML IV, 22 Keczer Ambrus Teleki Mihályhoz]. 1758: 
Enis ugj lattom hogj tisztėssegesen ki ruházták m a g a k o t 
az Leanjok mivel kezeken forgat az Lada koltsa [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II] | Szekej Boldisar ur(am) tisztes-
séges köntössel házasította ki az Leányit mivel kezeken 
jart az költs [Asz; i.h., St. Tőtőri (70) vall.] * vki kezén 
van a ~ 'ua.' 1675: azt bizony elhiszem, hogy Kegyel-
meddel együtt örömest feladnának e g y n e h á n y u n k o n , 

hogy kezeken lenne a kulcs inkább [TML VII, 62 Szé-
kely László Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: inkább a k a r o k 
kereskedni, mintsem ajándékot venni, mint ők, 
aminthogy nem is vettem noha kezemen volt volna 
talán nékem is a kulcs sokszor [Bön. 504-5]. 

2. (hadászati) kulcspont; (poziţie) cheie din punct de 
vedere strategică; (strategischer) Schlüsselpunkt. 1662-
Az keresztyénségnek egyik főbástyáját, M a g y a r o r s z á g 

kulcsát, Váradot . . . a török megszállotta [SKr 678]. “ 
L. még SKr 573, 627. 

3. (gerezdes) fakulcs; cheie de lemn (cu crestăturOj 
(eingekerbter) Holzschlüssel. 1695: Ezen nagy kapun 
vagyon egy gerezdes zár kolcsával együtt jó. — A fas-
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kertbe vezető kis kapun vagyon egy jó gerezdes zár kői-
fostól [O.csesztve AF; ETF 108. 7. — a A kúria kapu-
ján], 1699: Lo Istalo ajtaján gerezdes zár kolcsostol 
[Szentdemeter U; LLt Inv. 7]. 1743: a kapu . . . eléütő 
fazárral, vagyis gerezdes kolcsal jár [Erdősztgyörgy 
MT; ETF 108. 14-5]. — L. még ETF 108. 11. 

4. órakulcs; cheia ceasornicului; Uhrschlüssel. 1699: 
Asztalra valo rezes ezüstös, Aranjas Utő ora tokostul 
kolcsostul Nro 1 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László 
inv.]. 

5. puskakulcs; cheie de puşcă; Gewehrschlüssel. 
1673: ött pár Aranyas Sztucz mellyiknek ket Aranyas 
kolcsa es ket formaj Vadnak. Két kis aranyos Tersenyi 
Puska melynek egy formája egy kolcsa vagyon [Fog.; 
UtI], 1704: egy kölesért, puskához való d. 12 [Mv; EM 
XXI, 537], 

Szk: puskatekerő 1733: Puska tekerő költs [Ma-
rossztkirály AF; Told. 2]. 

6. lódingkulcs; cheie de cartuşieră; Patronentaschen-
schlüssel. 1687: Egy fejer bőrrel buritott ketszeres lodin-
got szyastol, palaczkostol es kulcsostol [Déva; Szer.]. 
1693: Andrisnak. Egy kard szablya (!) tarsolyostol 
Lodingostol Ezüst karikastol, kolcsostoll [Ne; DobLev. 
1/38. 10]. 

7. vasabroncshúzó; cheie de montat cercuri; Rei-
fenzieher. 1627: Egy Jo vas Abroncz kolezostol f 1 [Kv; 
RDL I. 134]. 1637/1639: Kett uas abroncsj nincsen kol-
csa [Kv; i.h. 111]. 7672: egy vas abroncs kolcziostol [Kv; 
SzCLev.]. 1679: Hordorä valo vas abroncs, kolcsostol, 
srofos vasastol nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 100]. 1747: Vas abrancs Kolcsával edgyütt Nro 1 
[Szpring AF; JHb XXV/88. 4]. 7792: Szorito Vos ab-
rants koltsával és Lántzával együtt [CU]. 1832: Egy 
Lántzos Hordo szorito vas abrants kultsával együtt [Sá-
romberke MT; TSb 26]. 1833: Egy szoritto vas abronts, 
koltsával [Katona K; Ks 73/55]. 

8. béklyókulcs; cheie de piedică; Fessel/Fußeisen-
schlüssel. 1644/1759: Vagyon . egy béko koltsostol 
[Ne; DobLev. III/651. 5a]. 1652: van . egy öreg biko 
forma lakattyaval kulcsával [Görgény MT; Törzs]. 
1675; edgy biko Lo Labara valo kulcsaval [Mezőmada-
ras MT; Borb. II]. 1677: egy vas béko Lo Lábára valo 
Kolcsaval edgyüt [uo.; i.h.]. 1789: 2. hitván Béko, Költs 
nélkül Rf — xr 36 [Mv; ConscrAp. 8]. 1810: Egy Vas bé-
ko koltsával Rf 1 xr 36 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály 
hagy. 14]. 

9. csapkulcs; cheie de cep; Zapfenschlüssel. 1736: Az 
Ur Házáb(an) Boros Hordoban valo Vas Csap kol-
tsal járó 2 [Várhegy MT; CU XIII/1. 100]. 1801: Egy 
Záros Csap koltsával [F.zsuk K; SLt 17]. 

10. satukulcs; cheie de menghină; Schraubstock-
schlüssel. 1741: Három Sutu kolcsostol szárnyastol 
[Kv; TL 90]. 

11. kaptánykulcs; cheie de capcană; Mordfal-
lenschlüssel. 1744: egj derék vas Kafftán (!), Ennek Kol-
^a Margit Asz(sz)on(n)ál [Szentdemeter U; LLt Fasc. 
67].a 

12. olajsajtoló kulcs; cheie de la presă de ulei; ölpres-
??nschlüssel. 1789: Egy Vas Srofos Cserefábol valo Olaj 
Sajtoló Koltsostol Rf 3. [Mv; ConscrAp. 8]. 

13. pincetok-kulcs; rfheia tocului de la sticlă de vin; 
Flaschenfutterschlüssel. 1585: Az waros pinche Toká-
nak Chinaltatta(m) megh Zaryat es egy kolchot hozza 

Lakatos Jstwa(nn)al f.—d. 12 [Kv; Szám. 3/XVIII. 20a 
Gellien Imre sp kezével]. 1597: w kegelmek ithon feled-
tek wolt az pinczetokok kwlcziat [Kv; i.h. 7/XIV. 101 
Th. Masass sp kezével]. 

14. T 1777: A' mult Napokban Embereimet Kőszvé-
nyesre fel küldettem vala, hogy Mosönia Épületemhez 
még egy néhány Szál Csere Fát, koltsoknak valót, vag-
nának 's hoznának [Told. 22/2. — aMT]. — Az esetleges 
jel-re nézve vö. a kulcsolás 7. al. adalékokkal. 

Ha. 1569: kolchat [Nsz; MKsz 1896. 372]. 1573: kwl-
cat [Kv; TJk III/3. 72]. 1581: kolchyot [Kv; Szám. 3/IV. 
14]. 1589: ladaya kulchyath [Szu; UszT]. 1593: kwczot 
[Kv; Szám. 5/XXI. 19] | kolchot [Kv; TJk V/l . 234, 325]. 
1631: (ladanak az) koczat [Mv; MvLt 290. 248a]. 1656: 
kolcsostol [Doboka; Mk Inv. 5]. 1670: kolcsot [Bodola 
Hsz; BLt]. 1676: kotsostul [WassLt Joh. Racz de Szt. 
Gothartt vszb kezével]. 1677: kolezokot [Fog.; UtI]. 
1681: kólez [Vh; VhU 539]. 1685 e.: kolcsostol [Borbe-
rek AF; MvRKLev. Urb. 6]. 1695: (várbéli) kolcsak 
[Fog.; BK]. 1730: Kotsaval [Kőrispatak U; Pf]. 1746: a ' 
Templom kolcsa [Lapugy H; Ks 62/11]. 1754: kólesakat 
[Gernyeszeg MT; TGsz 33]. 1763: kolcsokot [Nyárád-
sztlászló MT; Sár.]. 1773: Koltsokot [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 69]. 1783: Kóltsal [Perecsen Sz; IB. Elisabetha 
Kassai (25) cons. nb Georgii Somborii vall.]. 1787: kol-
tsastol [Mv; MvLev. Csiszár György hagy. 6]. 1797: 
költs, koltsostol [M.igen AF; DobLev. IV/777. 7, 9, 16]. 
1821: koltsat [Háporton AF; Kath.]. 1843: kutsot [Kv; 
Somb. II]. 1851: koltsat [Dés; DLt 606}. XIX. sz. m. /.: 
kocsa [Asz; EMKt Egyes versek gyűjt.]. 

kulcsár chelar; Schließer. 1578: Az haznal kysfa-
lwdona egy kwlchart es gazdat tartson, az koltsar az Bo-
rokra* wi<se>ljen go(n)dot [OL M.Kamara Instr. E-136 
Inreg. Fasc. 34. Fol. 104-6 V. Kovachoczy ut. 
Math.Niary gondv-höz. — aAF]. 1582: 8 Marty kis 
Mihály wizy az feyedelem kolchyarat Janos deákot két 
lowan Tordara attam Biro V. hagy(asa)bol d. 50 [Kv; 
Szám. 3/V. 50 Lederer Mihály sp kezével]. 1587: Ga-
raszda Giorginek az kwlchiarnak egi nadragnak valo 
scarlath 1 1/2 sing az arra f 3/37 [Kv; i.h. 3/XXX. 40 Se-
res István sp kezével]. 1590: Az Bor sepreó az kujehare 
vgja(n) az feiedelem itt liteben is [Km; GyU 14]. 1593: 
Janos Jspan Bathori Sighmond tiztartoia . . . es az kul-
cziar Nagy András [Perecsen Sz; WLt]. 7659: Per An-
num Borok teoltelekjekre, Erogalt a* Kulcsár . . . Bort, 
Ur. N. 23 [Borberek AF; WassLt Perc. 45]. 1679/1681: 
Az Ako borokatis az Urbárium szerint administraltassa 
. . . à várb(a) be szallittatván, az Szám tartó es Kolczar 
kezehez assignaltassa eo kglmea [Vh; VhU 670-1. — aAz 
ub]. 1724/1779: Az Kotsáris számot ád az bab adásról 
[Gerend TA; KS. Bethlen Ágnes lev.]. 1732: A Gabonás 
házban a Kótsárnit, edgy kasban s edgy hordoban har-
mad idei Dézma buza Cub. 22 [Szászsztjakab SzD; TSb 
51]. 1756: én mingyart hirt teszek . . . a Kotsárnak [Bá-
gyon TA; Told. 3a]. 1763: ott járok ide ád a koltsár egy 
palaczk bort hogy vigyem bé a házába [Betlensztmiklós 
KK; BKG Folnagj alias Kádár Mihály (64) jb vall.]. 
1774: Talp bőrökből Czepelust, Csizmát csináltunk 
az udvariak számára, ugy mint a Koltsárnaka [Szentde-
meter U; LLt Vall. 107. — aFolyt. a fels.]. 7797: a ' sze-
gény koltsárt . . . le szidta, gazolta [Náznánfva MT; 
Berz. 3. 3 N 21]. 
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Szn. 1453: ladislaus Kolchar [Kv; TT 1882. 538]. 1566 k.: 
Ioannes Kulchar alias claviger [Sárosmagyarberkesz 
Szt; Makkai, SzDPuszt. 55]. 1578: Kolcyar gergely es 
Kolcyar Janos [Diósad Sz; WLt]. 1582: Kulchar Jósa 
[Kv; TJk IV/l . 53]. 1590: Kolchár Gergelyne [Kajántó 
K; GyU 15]. 1594: Kolchiar Janos [Somlyó Sz; UC 
113/5. 2]. 1600: Külchjar Janos Diōsadj3 Nemes Zemelj 
[WLt. — aSz]. 1674: Kolczar Mihók [Beszt.; Törzs]. 
1757: Kótsár Tamásék [Gyszm; DE 3]. 1765: Koltsár 
Márton özvegye [Zentelke K; BfR Zentelki cs.]. 1808: 
Öreg Kóltsár Kis Ilona [Damos K; RAk 99]. 1810: 
Koltsár Simó [Szárhegy Cs; RSzF 99]. 1847: Kotsár Já-
nos [M.bikal K; RAk 156]. 1872: Kolcsár János [uo.; 
RAk 294]. 

Szk: ellenőrködő ~. 1846: Sterka Sulutz János ellen-
őrködő kulcsár8 [VKp 143. — aAláírásban] * hites 
1643: egj Nagj Banyai legent, ki hitós kulczaromot 
el akarta szeóktetni, . azért fogatta(m) megh [Toroc-
kó; Thor. XVI/2a]. 1657: Ment teoltelek Bor, a' hütŏs 
kulcsár szamadasa szerént Ur. N. 3 Az hŭtŏs Kul-
csár Keserűi Miklós altal csináltattam úy Eczetet . 
Ur. 26 [Borberek AF; WassLt Perc. 20-1]. 1674: egy Le-
nart Istva(n) hŭtŏs Korczara [Szamosfva K; Ks 33. I. 
18] * szabados 1594: zabados kulchiar Osuald Cas-
par varhoz ualo kulchiar [Somlyó Sz; UC 113/5] * ud-
vari 1842: Száva Udvari kutsár [Kv; Born. G. 
XXIVa]. 

Ha. 1585: Kolczart [Kv; Szám. 3/XVIII. 13a Gellien 
Imre sp kezével]. 1590: kolchiarnak [Kv; i.h. 4/XX. 32 
Hooz Lőrinc sp kezével]. 7640: kolczar [Szászlóna K; 
GyU 64]. 1659: kúcsár [TML I, 348 Teleki Jánosné lev.]. 
7 753: kolcsár [Mezőzáh TA; Told. 25]. 1756: 
Kotsár [Bágyon TA; Told. 3a]. 1770: koltsárja [Szász-
nyíres SzD; Ks 30. 28]. 1813: koltsár [Perecsen Sz; 
Szentk. Botos Péter lev.]. 

kulcsárház 1. casa chelarului; Haus des Schließers. 
1605: Az kolchar hazban uagion czipotarto lada ketteô 
[Gyalu K; Sennyei 11/47 fej-i lelt.]. 1647: az kapu mellet 
bal kezre terúen, vagion egy kulczar haz [Drassó AF; 
BK 48/16]. 1681/1743: a' Koltsár ház alatt való3 jo erős 
uj gerendás és deszkás [Balázsfva AF; KvAkKt Mss. lat. 
236. — aPince]. 1755: vagyon egy talpakra boronábol 
régen épített, Szalmával fedett, tornátzos, paraszt, Kol-
tsár vagy Cseléd ház [Ludesd H; BK sub nr. 1020 Nalá-
czi-conscr.]. 1763: boronábol tsinált és szalmával fedett 
kolcsár ház . . előtte való tornáczotskájával édgyütt 
[Szakatura SzD; TGsz 70]. — L. még UF I, 658, II, 115, 
716. 

2. camera chelarului; Zimmer des Schließers. 1736: 
AÍZ mint bementenek volt az konyháravalóknak egy 
setét ház, azontúl volt az konyha, azon tul az tisztartó-, 
kolcsár-, szakácsház [MetTr 432]. 

kulcsári szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ hivatal funcţia de chelar; Amt des Schließers. 
1797: Istvánnak ki koltsári Hivataltis viselt 34 Rf 
[Lunka H; Ks 108 Vegyes ír. 50]. 

kulcsárinas ajutorul chelarului; Schließerjunge. 
1637/1639: Az haznal való Kolcsár Inasnak Iakabnak 
fizettünk f 10 [Kv; RDL I. 111]. 1672: Szattyán Csizmák 
administrálásarul s erogatioyarul . . . Az három kolcsár 

Inasnak Mogyorósinak, Petérnek es Laczkónak par. 3 
[UtI]. 1673: érkezek utánnunk az eo Nga Mehesi kolcsár 
Inassa, egy lovon [WassLt Joannes Sárosi de eadem Kis 
Sárosa (37) ns vall. — aKK]. 

kulcsárkodik kulcsároskodik; a deţine funcţia de che-
lar; Amt eines Schließers bekleiden. 1714: Eles György 

Sz.Kiralya Udvarháznál kolcsárkadvan vágjon, 20 
esztendeje hogj el szöket [Told. 2. — aAF]. 

kulcsárlegény ajutorul chelarului; Schließerbursche. 
1752: a' kolcsár legény egy csizmát akart meg patkoltat-
ni | A kócsár legényünkis félek, hogy ide hadgya az ud-
várt, mert aztat igen felette gazolya [Szentdemeter U; Ks 
83 Sükei Mihály lev.]. 

kulcsárné gazdatisztné; soţia administratorului de 
moşie; Frau des Gutsverwalters. 1752: az miolta Tisz-
tartó Uram ide jött mindétig it az udvarban major-
néskodom, de én soha is sem edgyszer sem másszor eŐ 
kglmét a meg irt Koltsárnéval nem láttam sem jáczodni 
sem pedig enjelegni | soha nem hallottam senkitül hogy 
egy ágyban kapta volna . . . Tisztartó uramatt a meg i ſ t 
koltsárnéval mellybŭl azt mondhatnám hogy öszve 
szűrték volna egygyüt a Leuet a koltsárnéval [Gardán-
fva Sz; BK]. 

kulcsárpénz T 1590: Kolchar pinzt ad az biro d. 7 Ez-
tendeoben [Tiborc K; GyU 19]. 

kulcsárság 1. kulcsári tisztség; funcţie d e a d m i n i s t r a -
tor de moşie; Amt des Gutsverwalters. 1657: jőve mi 
elonkben egy Mező Gyeorgy nevü nőtelen ifjú legeny, je-
lentuen hogi az Attyat Marko Vajdane Aszszonyom 
meg fogatvan erővel tetette es eskütette volt kolczarsag-
ra udvaraban, holot nem volt volna eõ Nagysaganak 
jobbagya [Cege SzD; WassLt]. 1666: Ha Igassaggal es 
hűséggel Szolgálsz bennünket életedigh megh tartunk az 
kultsarsagban, ha az kultsarsagbul ki veszünk, az után 
adgy Eötth forint Taxat esztendőnként [VhU 442 Zó-
lyomi Miklós vál. Zára András Supplicatiójára]. 1672: 
En Desi Janos Deák adom tudtara az kik(ne)k illik 
hogy . . . rendelven engemet az Radnothia kulcsarsag-
nak Tisztiben . . . esküszöm . . . , hogy mindenekben . • • 
eo Ngokk igaz hű, serény, és hasznos szolgajok leszek 
[UtI. — aKK]. 1793: Sorban Peter meg lehetősön Tanul-
ván előbszőr az eo Nga Nagy Falusi Udvarában Kol-
tsárságra . . . vétetett fel [Kémer Sz; TKhf St. D o m b i 

(60) zs vall. — aSz]. 1807: a ' Mlgs Őri Károlly Ur Udva-
rába Koltsárságat viselő nemtelen Pasztai János [Mike-
szásza KK; DobLev. IV/902. 23]. — L. még TML lh 
243. 

2. kulcsári tisztség ideje; timp ín care cineva are 
funcţia de administrator de moşie; Amtszeit des Guts-
verwalters. 7 755: az én Kolcsárságomba minden e s z t e n -
dőbe üttetett eŏ Nsga maga Konyhájára le négy, ŏt, hat, 
s több Marhákot is [Gernyeszeg MT; TGsz 35]. 

Szk: udvari 1778: Udvari koltsárságomban 
magam is gyűjtöttem a' rajta lévő Széna rendet [Mezó-
méhes TA; WassLt Perperitze Pável (36) jb vall.]. 

kulcsárszolga kb. kulcsárlegény; ajutorul c h e l a r u l u i ; 

Schließerdiener/bursche. 1585: Az ket kolczar Z o l g a n a k 
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egy egy Janczar kapzat d. 48 . . . Attam [Kv; Szám. 
3/XVIII. 30b Gellien Imre sp kezével]. 

kulcsatlan kulcs nélküli; fără cheie; ohne Schlüssel. 
1849: Az Istálló végitől a* gabanásig, veres festékes sta-
kétás csinos kert — ezen egy ajtó — kulcsatlan zárral 
[Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

kulcscsinálás fãcutul cheii; Schlüsselmachen. 1600: 
ket kolch chinalastol attunk Lakatos Balintnak d 32 
[Kv; Szám. 9/IX. 27]. 

kulcsigazító vmilyen lakatos szerszám; un fel de une-
ahă de lăcătuşerie; irgendein Schlosserwerkzeug. 1656: 
Kolcz igazitto nro 6 [UF II, 96]. 1741: Kilencz kõlcs 
lazító [Kv; TL 90]. 

kulcslyuk gaura cheii; Schlüsselloch. 1614: Hunya-
don letwnkbenis . . . Az Aytora menüén be nèzèk az 
kolczy lykan [Nsz; VLt 53/5267 G. Keörtuelyesi (21) 
vall.]. 7632: Én is benézek az kócslyukon, s látám az 
asszont, hogy a tűzhelyen ül vala az házban [Mv; MvLt 
290. 79b—82b átírásban!]. 1637: az kolcz liukon benez-
Ue(n) latam hogy ketten . . . valami ezüst marhakat mer-
nek vala [Mv; i.h. 291. 87a]. 1656: Beczi aytora valo 
2ár nro. 7. kiknek . . . onnos kolcz liukara valo plehek 

megh vadnak [UF II, 112]. 

kulcsocska cheiţă, cheie mică; Schlüsselchen. 1807: 
s°k apró koltsotskák [Körtvélyfája MT; LLt]. 

kulcsol szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
fejére ~ja a kezét a-şi puné mîinile pe cap; die Hände 
jjber dem Kopf faltén. 1570: Zabo Janosne ky fwtot az 
nazbol hatra egy Zellyer hazaba, Es mykor eois ky Ment 
Volna vtanna, hogi lassa howa Menth Talalta az Zellyer 
nazba, es az feyere kolcholta volt kezet vgy zyr volt [Kv; 
rlk III/2. 106]. 1649: kezemet fejemre kolcziolua(n), 
nagi sirassal zokogassal ellenne mondotta(m) | ugi latta 
az Jt hogy fejere kolcziolta kezet es azt mondotta, hogy 
Jay mint uesztem maga(m)ot [Kv; TJk VIII/4. 369, 412]. 
1877: még keservesebben kezdett Sirni a Fejire koltsol-
ván a kezeit [Torda; KvAkKt 363]. 1823-1830: Kezeket 
fejekre kulcsolva . . rettenetes sírások közt panaszkod-
i k a vesztésen [FogE 157]. 

. kulcsolás 1. összeillesztés, táj fészkelés; asamblare, 
jmbinare; Ineinander/Zusammenfügung. 1761: Tserefa 
Gerendát hozatott bé eő Nga 40 . . . Szálat; ezekből 
e?inálták a kő falakban mindenütt bé rakott Kolcso-
lasokat . . . Ismét Tserefa Gerendákat . . . hoztanak 
Jdárola 13 . . . Szálakat Ezeket a ' felső Contignatio-
°an valo Kolcsolásokra fordították és a Kő falakban 
Jind bé rakták [Mv; Told. 15/53. — aNagyida K]. 1810: 
Az Ház fái töbnyire revesek és senyvettek, ugj hogj ne-
Jeljeknek az koltsolása leis tŏrŏ t t [Aranyosrákos TA; 
pk7]. 
. 2. * 1583: Az Thamas Vram feoldenek tuggiuk es 
lattiuk hog semmy kolcholassa Ninchen az eleót sem 
lQK Most penigh my Az Igaz hatarra Raktuk a' hatar 
keoweket . . amely feoldet el zantot Zabo Leorinch 

a' feóld Eowe. Nem Thamas Vrame [Kv; TJk IV/1. 

kulcsolkodik ráakaszkodik/fonódik; a se încleşta; 
sich schlingen. 1639: jove oda ez az Szantayne, az leginis 
othon vala s az leginnek mingiarast az niakara koczol-
kodik [Mv; MvLt 291. 196b]. 

kulcsoló (fa)kulcs; cheie (de lemn); (hölzerner) 
Schlüssel. 1743: (A) veteményes kertbe fából csinált ge-
rezdes kulcsolóval s gilinccsel záródó ajtóna [Erdő-
sztgyörgy MT; ETF 108. 15. — aMentek be az össze-
írok]. 

kulcsos cu cheie; mit Schlüssel. 1632: Az ebedleö há-
zán vagion egj bellett rakott Beczy zomanczos zaru aito 
. . . kolczios [Fog.; U F I, 165]. 1647: Az falba egy festett 
Almárium kolczos, zááros [M.királyfva KK; BK 48/16]. 
1679: vagyon ezen hazban : Olosz lábas, negi szeghü fes-
tet fiokos Aztal nro 1 (:az asztal fía plehes, kolcsos:) 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 18]. 1681: Fejér, 
hoszszu nagi lada, plehes, Kolcsos Nro 1 [Vh; VhU 502]. 
1692: nyilik azon kü Pinczebűl egy . . . fel szer ajtó vas 
reteszes, retesz fűs,lakatos kocsos [Görgénysztimre MT; 
JHb Inv.]. 1789: Találtatott még a ' Titt. Grof Toldalagi 
Ur felső Házaiban Egy régi paraszt Almárium két 
felől őt öt Fiókja vagyon Záros és koltsos Rf 1 xr 30 
[Mv; ConscrAp. 93]. 1819: egy kék festékü Kasztén egy 
Záros és koltsos ki húzójával [Baca SzD; TSb 6]. — L. 
még U F II, 124, 136. 

Hn. 1735: A Kotsos-oldalában egj darabocska Tövis 
Bokorbol állo berek [Gyéres TA; JHb XI/9. 47]. 1816: 
Kóltsos nevezetű helyb(en) másként Görlitze Szegb(en) 
(k) [Nyárádgálfva MT; EHA]. 

Szk: ~ ajtó. 1647: Az megh irt eoregh hazbol megien 
egy boltra egy Uy bogláros záros kolczos aito [Királyfva 
KK; BK 48/16]. 1697: Az Kis Tornáczbol, az nagj fes-
tett gerendaju, és padlásu házra nyilik edj festett jo Zá-
ros koltsos ajtó [Borberek AF; Mk Urb. 3]. 1745: Nyilik 
bé vas Sarkakon és pántakon forgó borított vas záros, 
fogantjus, koltsos ajto. [Marossztkirály AF; Told. 18]. 
1836: A' nappali Szobába nyilik — egy ujj vas sorkos — 
záros-vonos-kultsos ajtó [M.péterlaka MT; TGsz 18] * 
~ ſŭrészecske. 1656: Egy kolczos kis fureszeczke nro. 1 
[Fog.; U F II, 114] * ~ hordó. 1692: vas reteszfűs, laka-
tos, kocsos, hordok promiscue nro 5 [Görgénysztimre 
MT; JHb Inv.] * ~ kapucska. 1680: az harmadik vete-
menyes kertb(en) . . nyilik arra fa sarkon fa gerezdes, 
kolcsos, egy kisded kapucska [A.porumbák F; ALt Inv. 
28] * ~ láda. 1643/1687 k.: Egy koltsos záros láda kö-
zel egy singes [MMatr. 13]. 7656: eoregh fejer feödeles 
záros ütközös kolczos lada [Fog.; U F II, 112]. 1679: Vá-
sárhelyről az lakatosoktol ide hozott festetlen, plehes, 
kolczos, vas sarkas, vértes, öreg Láda, egi másb(an) téve 
nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 22] * ~ 
marokvas. 1780 k.: A' Frajjok kotsijának a ' hátolso ten-
geljére, két alsó kultsos marok vasat ki-tottam Rh. for. 1 
xr 34 [Szászváros; BK] * ~ pince tok. 1681: vasas, ple-
hes, kolczos pincze Tok Nro 1 [Vh; VhU 540] * ~ tõke-
zár. 1718: Az méheskertnek az ajtaja deszka, fasarko-
kon forgó, kócsos tőkezárja vagyon, tölgyfa ajtófélfája 
[Szászerked K; ETF 108. 13] * ~ zár. 1656: (vagyon) 
ayto, melinek plehes tollios kilinczes forditos kolczos 
zarja, vas be vonojaval ütközöjevel együth [UF II, 114]. 
7802: egy falban lévő almariomotska koltsos Zárjával és 
vas sarkaival edgyütt [Kv; Pk 4]. 1817: Az Oldal Házba 
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nyillo ajto. fenyő deszkából készült, vas Sarkakan forgo 
koltsos Zárral [Ördöngösfüzes SzD; ÖrmMúz. 2]. 1862: 
1 darab nagy kotsos Zár . . . 2 ft [Kv; SLt Vegyes per-
ir.] * gerezdes ~ félszerajtó. 1680: lisztelŏ malom' 
melyre nyilik fa sarkon fa szegekkel heveredeihez szege-
zet paraszt gerezdes kolcsos fel szer ajto [A.porumbák 
F; ALt Inv. 34] * gerezdes ~ kapu. 1680: (A sütőház-
ra) nyilik . . fa Sarkon gerezdes kolcsos egy hitvány ka-
pu [uo.; i.h. 28] * gerezdes ~ kapucska. 1680: nyilik 
. . az hazok meget való kertre fa Sarkon egj gerezdes 
kolcsos kapucska [uo.; i.h. 22] * gerezdes ~ parasztaj-
tó. 1680: Vagyon eô Ngok(na)k mas halas tova . . 
mellyre nyilik szalma fedel alat fa sarkon jaro fa szegek-
kel heveredeihez szegezet gerezdes kolcsos paraszt ajto 
[uo.; i.h. 33-4]. 

Ha. 1632: kolczios [Fog.; UF I, 135, 171]. 1656: kol-
czos [Fog.; U F II, 132]. 1676: kolczas [uo.; i.h. 711]. 
1679: kolczos [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
8]. 1681: kolczos [Vh; VhU 539, 543]. 1758: kolcsos 
[Déva; Ks 76. IX. 8]. 

kulcsosmester kulcsőrző céhmester; breslaş însărcinat 
cu păstrarea cheii; aufschließender Zunftmeister. 1561: 
ha walamely iffiw mester az elçttQk iaro ellen ky kolchos 
mesternek hiuattatik ha engedetlen lezen ugian azon egy 
egy nehezek ezwst az Bwntetese [Kv; öCArt.]. 7635/ 
1650: az Iffiu Mesterek czinaltak volt magok sza-
mokra egy Cristal forma mere(on) aranyozot poharocz-
kat mideon annak vtana rend szerent az vensegh 
keozze jutottak volna az vtolso, az ki ideieben az pohár 
keszwlt, az Kolczyos mester tisztit el erte volna . az 
megh neuezet pohart, az egesz Céh számára oíTeralak 
[Kv; öCJk]. 1639/1650: megh panazlak az Iffiu Meste-
rek neki, hogy az legenyek . . . rut gialazatos szokkalis 
illettek volna Eoket . . . az Kolczyos Mestertis [Kv; i.h.]. 
1657: Kolczos mester Elek Janos Vram Chemester Vra-
mek paranczolatyabol ki menüen. Vyheli marto(n)hoz 
hogi ha valami kontarsagot talalnak nálla [Kv; i.h.]. 
1752: Lévén az Betsŭletes Céhnak Congrégatioja, illjen 
vegézest tevenek hogy lenne es legyen . . . Koltsas 
mester Halas István [Kv; FésCLev.]. 1771: Kaszás Pál 
kulcsos mester [Kv; ŎCJk 2b]. 1777: választatot Nébb 
András Uram őh kigyelme koltsos mesternek es Nona-
lariusnok [Kv, FésCJk 64]. 1790: Koltsos Mester, Csen-
geri István [Kv; i.h.]. 

kulcsosmesteri szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ hivatal kulcsőrző céhmesteri tisztség; func-
ţia breslaşului care este însărcinat cu păstrarea cheii; 
Amt des aufschließenden Zunftmeisters. 1769: Leven a 
Betsŭletes Chenak Congrregatioja annak alkalmatassá-
gával választaték Neb András Koltsas mesteri hivatalra 
[Kv; FésCJk 24]. 

kulcsos város 1. kerített város; oraş împrejmuit cu zi-
duri; ummauerte Stadt. 7566: Szulimán császár . . . mi-
kor a Száva mellé szállott volna, a király3 nagy szép ké-
születtel, magyarországi főfő urakkal és erdélyi főurak-
kal és jámbor főszolgáival és a kolcsos városbeli fő né-
pekkel, császár hagyása szerént megkeresé nagy bizoda-
lommal [ETA I, 24 BS. — ttJános Zsigmond]. 1612: 
Fged kerített kolczos Városanak nagy romlassara volna 
Hogy oly Nemes Ember közünkben lakoúl szallana, ki 

az Varossi emberrel való egyenlő terhe visselestöl szaba-
dos legyen [Kv; PLPr 23]. 1653: orgona nagy és jó vala 
benne: annak oly szép és ékesen csinált háza és helye va-
la a templomban3, hogy annak is nincsen mássá Erdély-
ben egyik kolcsos városban is [ETA I, 71 NSz. — 3Mv-
en]. 7662: az országnak minden rendei, kolcsos és sza-
bad várasok lakosi egyházokban minden helyeken 
vallásokat szabadosan gyakorolhatják3 [SKr 271. 
3Az 1645-i linzi béke egyik pontja]. 1677: az Országnak 
legitimus Fejedelmi akarmely Kerített, Privilegiumos, es 
Kolcsos Városokban birodalombéliek kŏzzŭl, mind ma-
gok személyek szerint, Udvarok népe . avagy arra 
rendeltetet Tisztviselői . szabadossan be-bocsáttassa-
nak, lakhassanak [AC 160]. 1723: Királyi Kolcsos és 
Mező Varasok [Kv; Mv-i lakatoscéh lev.]. 1760: Kol-
csos kerített és mező Varasoknak a privilegiomos he-
lyeknek ara rendeltetet legitimus executòr Tisztei [Ret-
teg SzD; GyL Miss.]. — L. még BTN2 68; CC 57; SKſ 
438, 662, 665, 670; T M L III, 191. 

2. királyi ~ (szabad) város szabad királyi város; oraş 
municipal; königliche Freistadt. 1761: eo Felsege Kirá-
lyi Kolcsos Várassaban Nagy Szebenben [TK1 Sig.Tar-
csafalvi táblai skriba és jur. not. kezével]. 1771: ezen Ki-
rállyi kóltsos, szabad Kolosvár Várossának jó Civisse 
Nemzetes Fajk András Uram, es Lőrinczi Ersébet Asz-
szony eŏ Kigyelmek [Kv; KvRLt VI. 24]. 

kulcspuska kulcsból készített puskaféle; un fel de puş-
că; Schlüsselbüchse. 1653: Simonfi Máté fiai kolcspus-
kája miatt két ház elége a poklós-utczában [ETA I, 123 
NSz]. 1655: Adám Jánosnak levén két fiaczkája, az 
egyik valami kis kolcz puskával lŏdŏsvén, az eszterha-
ba(n) talált lőni, mely mia az Adám János háza megh 
gyúlván, más hazra kapót a tŭz [Mezőpagocsa MT; TSb 
21]. 1815: En láttam Bálás Andrásnit az Asztalon egy 
Lántsát, egy Költs puskát [Vécke MT; Told. 37]. 

CzF meghatározása szerint: „Üres csövű kulcsból kćsziletl puskaféle 
eszköz, melylyel a gyermekek szoktak játszani, kulcsi puska." 

kulcstartó 1. városkapu-kulcsár; persoană care pás* 
trează cheia unui oraş; Stadttorschließer. 1585: Biro 
vra(m) . . Az kolchtartoka<t> ereossen megh inche, 
hogy senkit Eyel hirenelkwl se ky se be az kapuk es Kis 
Aytok kolchtartoy Ne ereszenek hwteók Alat [Kv; Tan-
Jk 1/1. 16]. 1590: Chynaltatot Thimar Balint Az kolchy 
Tartó, egy Lakatot attam f. — d. 6 [Kv; Szám. 4/XXI. 
27 Kis István sp kezével]. 1592: Kolch tartokon az Saccz 
Adóban, es egieb Rendbeliekennis, a* Zolga r e n d e k e n 

kyweol veottek f 49/50 [Kv; i.h. 5/XI. 6-7]. 1595: W 
kapúban Borbély György kolcztartonak adata Biro W-
egy örög lakatot [Kv; i.h. 6/XVIIa. 124 ifj. Heltai Gás-
pár kezével]. 1605: az varosnak kapu kolchay allyanak 
az feo es királybíró Vram kézéinél mikor kaput kell 
nytny reggel az szász nation való kolchtarto mennyen az 
feo birohoz, az magyar penigh az kiralybirohoz es vgy 
vegyek kezekhez az kolchokat [Kv; TanJk 1/1. 495]. 
1625: Gaspar Schespurger kolcztarto. Lakatos Peter 
Kolcztarto [Kv; Szám. 16/XXVIII. 2]. 

2. ~ ember 'ua.; idem\ 1572: Talaltanak azért eo k 
varoswl Illen Rendet Az kapuknak es kys ajtóknak kvw-
chianak tartasa Es az kapwkra kys aytokra való gond-
wiselés feleol hogy Minden kapwra es kis aytora elegH 
egy kolcz tartó Ember, De Igh hogy Az mely Eztendeo-
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be Magiar az Byro, azkor Zasok legienek az kapwknak 
és kisaytoknak kolcaynak tartoy, Azonképpen Mykor 
zas az Byro Magiarok legenek az fele dolgosok [Kv; 
TanJk V/3. 55a]. 

kulcsú kulcsos; cu cheie; mit Schlüssel. Szk: ~ ajtó. 
1647: az eoregh haz . . . ebbeol nylik egy peruatara egy 
festet, tolio zarú, kolczú aito [Királyfva KK; BK 48/16]. 
1656: Kapu felet valo fa oszlopokon allo fel hazačzkara 
nyiHk egy V.s.P. czapo zaro kolczu Ajtó [Doboka; Mk 
inv. 5]. 1699: bé menvén vas sarkokon . . . forgo . . . kö-
zönséges vas zárú kolcsú . . . jó ajtón az Ur eŏ Nga házá-
ban) [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.] * ſran-
cia . 1813: a ' Tisztartói cseléd ház ajtaja . . . két 
vas sarkon fordul Frantzia Koltsu [Koronka MT; Told. 
18] * horgas 1647: Drasson vagion az Udvarhaz 
3 2 • . . kapú felett vagion egy tapaszos, sendelyes haz, 
melyre megyen egy fa gradicz, melynek felseö felén va-
gyon egy fęl szer vas sarkú pantú, horgas kolczú aito egy 
kis folyosóra [Drassó AF; BK 48/16] * sróſos ~ lakat. 
1813: egy kisded srofos kóltsu Lakat [Koronka MT; 
Told. 18]. 

kuliko-selyem selyemfajta; un fel de mătase; Art 
Seide. 1808:1 1/4 Loth Kuliko selyem [Mv; Told. 22]. — 
Vö. a kukuliko alakváltozatú címszókkal. 

kulimán vakolóhabarcs, kulimász; mortar de tencuit; 
^utzmörtel. 1844: mint Városi köz helyből ki szakasz-
tott ut — a' kulimán további ásásától mentesittessék | 
azon puszta hely . . . követses voltáért kulimánnak sem 
nûndenütt használható [Dés; DLt 1379, 1384]. 

kulimász vakolóhabarcs; mortar de tencuit; Putzmör-
ţel. 1836: kulimásszal készült fedeletlen kökért [Ajtón 
K; CU]. 

kulin ' 1812: a midőn a Groffné a' Fiával Kolosvárt 
JÜjegbetegedett, ki telvén a Hat Hét vitt ajándékba a 
pfoffnénak a Groff edj Kulint vagy nyakba vető arany 
j-ántzot mely a Grófinak eleiről maradt volt [Héderfája 
KK; IB. Takáts Joseff (45) gr. I.Bethlen Sámuel tisztje 

kulinálé, kulináré élelmiszer-féle; alimente; Lebens-
mittel. XVIII. sz. eleje: vajat, mézet es egyéb Culináre-
k?tis szoktak rajtok szedni [BfN Kszegi cs. — aA job-
bágyokon]. 1727: mind Számtartó uram 's mind az kol-
J?ar Pap György Tyúkért, tojásért és egyéb Culinarékért 
jjes czipót adta(na)k [Szentbenedek SzD; Ks 32. 
**XlI]. 1729: az első Fatens . . . akkor érkezvén éppen 
??a holmi culinalekkal . ugj igazított belé, hogj mi-
KePpen szedgjem falu szeriben ä Kapitány Konjhájára 
vaió Culinálékat [Sövényfva KK; TSb 51]. 1735: a Culi-
na*"ekot most szedik miként be hajthatom mindgyart 
Jeg tudgya Ngd [Imecsfva Hsz; ApLt Imecs Antal 

P° r Péterhez]. 1752: zabot, szalonat, és egyébb kulina-
Çkot sokat vittünk Koronkában a [Holtmaros MT; 
told. 37/44. — aMT]. 1756: Gyöngy és Riskására és 
®8yéb culinarékra x. 51 [TL 11 Teleki Ádám költségnap-

60b]. 1758: Kulinalékre (!) Rf.l xr 20 [i.h. 179]. 
785: Vagyon egy bólt, vagy Kamara ház, mellyben az 

Uraság a Culinárékot azaz a Szalonnát, Lisztet és egye-

beket szokott tartani [Kv; Born. XXIXb. 20/47 Komis 
Krisztina conscr.]. 1847: Nyoltz Holdnak le aratása a 
Mokányoknak Palinkára Kulináréra fizettem 8 Rns. 
[F.szentmihályfva TA; Bosla]. — L. még EM XVII, 173. 

kulinária konyhai élelmiszerkészlet; stoc de alimente 
din bucătărie; Lebensmittel für die Küche. 1741: két 
Napok alatt, Patkó Penzel és egyeb Culinariakkal, köl-
töttek el Borral edgjütt 7/79 [Hsz; ApLt 3]. 

kullog 1. ballag, bandukol; a merge încet; trotten, 
schlendern. 1584: Deák Adam vallia . . hogy az vton 
Az Jstwan biro ket fia es Sete Mateye chak kullagtak az 
vthonnis, bátorságoson Ne(m) Iartak az vto(n) [Kv; 
TJk IV/1. 350]. 1788: Balog István az Bundája alat sö-
vényt vivén kullog haza felé [Dés; DLt az 1790. évi ira-
tok közt]. 

2. dolog előtt ~ a munka elől eloldalog/párolog; a o 
şterge de la treabă/muncă; der Arbeit aus dem Wege ge-
hen. 1602: ha zerekzay Many Opra az Vitezleő 
Machkasy Ferencz Vram Neue alol, Es feŏlderwl uala-
minemw gondolatiab(an) el tauoznek, Es mas vrat 
auagy helt ualtana awagy az dologh elŏtth kullagna ta-
hat . . . Akmari Kenez Kriztian neuw Es Kerzte Mihály 
. . . kwleón kwleón òtuen òtuen forinton maradgianak 
[Bokaj H; BK]. 

kullogás kb. kóborlás, kódorgás; hoinăreală; Streife-
rei, Umherstreifen. 1648/1781: Bogya Triffa nevü Job-
bágyot . . . fogatott volt meg eő Nagysága némü némü 
Vétkeiért, és kullagásáért [O.fenes K; JHbK LII/4. 164]. 

? kullor ? alfél; fund, şezut; Hinterteil. 1644: Cathari-
na Consors Stephani Zago fassa est . Janos Papni 
feŏl fordità az Culloromrol az Inget s ugj mo(n)da hogj 
Jho(n) lasd megh hogj ne(m) Rwhes az segge(m) [Mv; 
MvLt 291. 423b]. 

kulpa vétek; culpă, vină; Schuld. 1763: A mi az egés 
után valo Circumstantiakat nézi, ezután egymás szemire 
hánták . . . , sőt Boros Miska a Culpát egészszen Farkas 
Josira mondotta, amazis tudván maga vétkét nem taga-
dazta [Torda; TJkT V. 154]. 

kulpál vádol; a înculpa/învinui; an/beschuldigen. 
7662: Csíknak elveszésében culpálták Petki Istvánt 
[SKr 667]. 

kulpálhat hibáztathat; a putea învinui; beschuldigen 
können. 1712: ha Klm(e)d jol fel tészi s meg gondollya 
bizony semmiben sem Culpalhat hogy klm(e)det írá-
sommal molestalni kenszerittetem [Ádámos KK; JHbK 
VI/1 gr. Mikes Mihály gr. Csáki Istvánhoz]. 

kulpáltathatik hibáztathatik; a putea fi înculpat/învi-
nuit; für schuldig befunden werden können. 1731: 
ebben az Materiaban a Deákok jure meritoq(ue) nem 
culpaltathatnak mivel későn serkentek fel [Nagyernye 
MT; Ks 99 Kun Zsigmond lev.]. 

kulpáltatik hibáztattatik; a fi învinuit; beschuldigt 
werden. 1729: kérem az Méltóságos Groff Vrat alázato-
son, ne culpáltassam az Mltoságos Groff urtol azért 
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hogy most ezen Portioskámot (!) által nem adhatom az 
Mltoság(o)s Groff ur(na)k, hanem Szüret utánra kell 
halasztanom [Gyf; Ks 83 Ecsedi József lev.]. 

kulpáz hibáztat; a învinui; beschuldigen. 1770: ez is 
elég volna világosan, mert ezek magok culpáztak az ac-
tor asszonyt hogy miért nem mutatta meg a pásztornak 
is, ha látta [M.hermány U; RSzF 208]. 

kultellusz késecske; cuţitaş; Messerchen. 1789: A' 
másik Fijokban 3 hitván Cultellus Rft 4 [Mv; 
ConscrAp. 43]. 

kultiváció (meg)müvelés; cultivare; Bebauung, Kulti-
vation. 1735/1826: azon Erdőnek . . edgy darabját Ki-
irtásra, és Cultivatiora a" Lodományiaknak3 engedvén, 
abból proveniálni szokott Dézma de facto-is ezen Hosz-
szuaszoi Lutherana Ecclesia számára exigáltatik 
[SzentkZs Lodormányi dézma 57. — a b K K ] . 1753: A 
tizen négy táblából allo régi ós szŏlŏ vagyon igen jo Cul-
tivatioban minden féle drága gyümŏlts fákkal bŏvŏs 
[Marossztkirály AF; Told. 18]. 1756: Hogy ha pedig 
anyi számmal impopulalnak a' nevezet hellyet, hogy a' 
mostani excindalt hely nem sufficialna Cultivatiojokra, 
ă quantitate Loci bizonyos censusért, szaporíthat [Laszó 
H; Ks 101]. 1763: Ha azonn fold . . . a Cultivatiotol ã 
Nms Város vagj Nms Colleg(ium) által impedialtatnek 

a levált 5. M Forintokat, és 50. pinzeket a Venditor 
maga, vagj . . . Posteritassi tartoz(n)ak meg fordítani 
[Ne; DobLev. II/34l]. 1798: Biro Uram . . . Igptzán 
Ignátot ezen helly usuálásátol, s cultivatiojátol inhibeal-
ta [Nagykrisztolc SzD; JHb Bornemisza Anna Mária 
lev.]. 

kultivál (meg)müvel; a cultiva; bebauen. 1769: Bírt 
még más-fél hold hat véka búzával bé vetett főidőt Gere-
penbena, kit Sorbán Gavrilának adott volt cultiválni 
[Ne; DobLev. 11/413. 2b. — aMezőgerebenes TA] | Az 
Utrizált hellyet ezen lákosok azon á nyáron Culti-
válták is [Gorhattya H; KB sub nr 260 Koruj Jánk (70) 
zs vall.]. 1798: akik azon Colonicalis Házba laktanak, 
tsak legg kissebb hellyetis itten nem cultiváltanak 
[Nagykristolc SzD; JHb Bornemisza Anna Mária lev.]. 

kultiválandó megművelendő; care este de cultivat; zu 
bebauend. 1791: hány Szénát termő és kaszállo 
hellyek . . . vágynák? s azok közzül mellyek minden 
Esztendőben Cultivalandok .? [BSz; Ks 74/56 vk]. 

kultiválhat (meg)mŭvelhet; a putea cultiva; bebauen 
können. 1781: (A) szöllön tett Epittésének . . . vehetné 
hasznát, ha továbráis Cultiválhatná [Ne; DobLev. III/ 
559. lb]. 

kultiváló (meg)művelendő; care este de cultivat; zu 
bebauend. Szk: ~ határ. 1757: egész cultivalo Hatá-
runkban mindennemű nevezetes szántó földeink és ka-
szálóink nagyobb részint hol erős erdőkből, hol pedig 
bokros tövissel el lepett helyekből nyittattak és készíttet-
tek [Guraszáda H; KB ad nro 144] * ~ hely. 1757: a' 
Gyógy vízi Jószág . mindennemű Cultivalo helyeit er-
dőből kell irtás által nyitni [uo.; i.h. Joannes Gulga de 
Déva (43) prov. vall.] * ~ kaszálóhely. 1757: A Gyógy 

vize mellyeken lévő Lakósokul mindnyájan Erdő hatsá-
gon nyomorgunk, Cultiválo Szanto és kászalo helyein-
ken erdőből kell irtás által tisztogatnunk [Középalmás 
H; i.h.] * ~ szántóhely ~ kaszálóhely. 

kultiváltat megműveltet; a cultiva prin cineva; be-
bauen lassen. 1792: a melly földeket cultiváltatt a z o k o t 
kik által szántattya, kapáltattya, Aratattya [H; Ks 80. 
XLVII. 5 vk]. 

kultiváltatik megmüveltetik; a fi cultivat; bebaut wer-
den. 1791: Vagynak-é Allodialis Szántó Földek s 

azok kőzt vagynak-é ollyanok; mellyek minden Eszten-
dőben Cultivaltatnak? [BSz; Ks 74/56 vk]. 

kultiváns dolgozó, munkálkodó; lucrător; Arbeiten-
de(r). 1796: a* Verők vgyan és Hámorok a* Cultivánsok 
neveiről szoktak neveztetni, de nem azért mintha a' Jus 
proprietatis övék volna, mert mind ezeket . . . a* Földes 
Urak engedelmébŏl bírják [Mv; TLev. 5/16 Transm. 27-
8], 

kultor művelő; cultivator, lucrător; Bebauer/steller. 
1786: Régi szabadságából, 's Jusaibol . . . ki esett To-
roczkoi vas, és régebben ezüst Bányák Cultoriis . . . egy 
szép kis városotskát formálhatnának magok Városok-
ból [Mezőmadaras MT; TLev. 5/5 Medve Mihály pró-
kátor lev.]. 

kultúra 1. (meg)művelés; cultivare; Anbau, Kultivie-
rung. 1736: az Pojania Possessorok az ő kglmek ke-
zek alatt levő szőlőket pusztulásra jutni, az város dez-
majanak diminutiojára s kárára ne engedgyék, sőt 
az possessorokat a culturara cogalják [Torda; TJkT 1-
115. — aTA], 1750: Dali István Culturaja alat levő szŏ-
lŏtt invadáltátok [Balavásár KK; Ks 13. XVI. 4 
1760: ezis sovány helly füvet sem terem, zabnak sem jo 
culturara alkalmatlan [Novoly K; BLt]. 1777: (Ami) A 
Földe Culturáját nézi, aztis fél culturájában valónak ta-
láltuk [Ne; DobLev. II/491]. 1782: Banyainknak is ren-
des Culturajat turbalni; 's meg változtatni kívánta [To-
rockó; Thor. XX/4]. 

Szk: ~ alá vesz. 1737: azon darab Rétet Néhai 
Méltóságos Groff ur ŏ Excellja . el foglalta, s maga 
Culturája alá vette ſDés; Ks 91] * ~ alá vétetődik 
1755: az Vaskapunál lévő most inculte állo szántó főjd 

annak idejében midőn Cultura alá vétetődik 
oszollyék a négy Atyafiak között négy egyenlő r é s z e k r e 

[Torda; DobLev. III/596. 213. — aSz]. 1771: Ha a' Pos-
sessorok és Lakosok a* pascuumra hagyatott h e l l y e k e t 
akarnák változtatni, és azok hellyett eddig fel oszlott 
hellyeket akarnának fel fogni azon pascuumra ha-
gyatott hellyek cultura alá vétetödvén, abbanis . . . a 

proportio observáltassék, kinek kinek a* magáé ki adat-
tassék [Fejér m.; i.h. 11/428. 29a] * ~ ~ban van. 1733: 
tartazzanak kezekből azan meg nevezett két hold földe-
ket (rollykor mikor Culturában nem lészen annál in-
kább vetések nem lévén benne :) ki bocsátani [Ne; i-h-
1/157] * ~ r a ad. 1776: Külső pedig Ház után járó Sem-
mi Nintsen, hanem tsak az a kit maga Tartza Mihálj eŏ 
klme ád Culturára az Emberének a ki benne lakik most 
[Kaba SzD; Ks 39. XV. 21 * kíván művelést szüksé-
gei. 1761: A Gyalakutai Határ a közelebb meg mon-
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dott Határahoz hasonlo Culturát kiván [JHb LXX/8. 
268. — MT] | az Udvarhoz tartózó szántó földek . . . 
hány kőből fereje földek, és mennyi culturát kívánnak? 
[Z; JHb LXVIII/2. 9 vk] * szabad 1643: paran-
tsollyuk, ez Commissionkat veven az megh fogott Ba-
nyaszokat mindgiart boczatassa el őket, s engedgye(n) 
szabad culturát mindenut az hol arra valo helyet lölnek 
[Thor. XVI/2 a fej. Thoroczkay Lászlóhoz]. 

2. mezei ~ mezei munka; muncă de cîmp; Feldar-
beit. 1703: e nyári dolog idején, az szegenység magais ér-
kezhessék mezei culturajara [UszLt IX. 77. 63 gub.]. 

3. civilizáció; civilizaţie; Zivilisation. 1801: Itt Ecck-
stein ugy nevezett Bába Doctor egy másra oltya a' Tehén 
himlőt — nagy a' Cultura Kolosvárt [Kv; SLt P.Hor-
váth Miklós öccséhez]. 1823-1830: Midőn az elébb ne-
vezett köves utakon gyalogolnánk, egyszer veszem ész-
re, hogy az én úrfim alig jöhet. Meg-megáll, gyakran 
nadrágot old, mintha peselne. Gyanúba jövök, hogy 
nyavalyát kapott, s Bécsben Dienes ágens manuductiója 
alatt kapott kultúrát hozza, mert a mái világ kultúrája 
közé tartják a kicsapongó Venust [FogE 180]. 

kulturális művelődési; cultural; kulturell. 1889: Er-
délyről adok közleményeket. Múltjáról, jelenéről, köte-
lességeiről . . kulturális, nemzetiségi tekintetben [Kv; 
^Lev. 149 Petelei István Szilágyi Sándorhoz]. 

Szk: ~ törekvés. 1896: Kérem, legyen segítségünkre 
mint mindig fel szokta karolni a kulturális törekvése-

i t [PLev. 189 ua. Réthy Lajoshoz]. 

kultusz 1. istentisztelet; slujbă bisericească; Gottes-
dienst. 1699: A 1699. die 1. Marty Vasarnap dellyesti 
cultu(s) utan 4. es 5. ora kŏzŏtt adott I(ste)n, egy szép 
fiat [PatN 49]. 1710 k.: a szegény oláhok és papok 
eEynéhány holnap múlva kezdették kívánni, hogy 
Prédikáljon egy nem unitus pap, és vigyen minden cul-
tust a régi mód szerént végbe nékik [BÖn. 875]. 1719: 
Cultus kedviért és holmi aprólék vásárlásocskáért ide 
Jotte(m) Felesége(m)mel [KJ. Rétyi Péter lev. Ebesfalvá-
ról]. 1823: éppen zab vetéskór el jött egy vasárnap reggel 
JJüg a Cultusra voltunk a' Templomba [Firtosváralja U; 
°°rb. II]. 1835: T. Uraim azon rendelést Vasárnap reg-
geli Cultus után . . a nép előtt szorol szóra fel olvassák 
(Nagykapus K; RAk 10]. — L. még CsH 463; RettE 

Szk: esteli 1796: 1796-ban Tartatott Grlis Syno-
dus két végezése lsŏ különös kötelesség lévén a' Sz. 
György naptol fogva, Sz. Mihálly napig a' vasár nap 
ręggeli Cultus után a* Legények Estvéli Cultus után pe-
dig a' Leányok oktatása a* Tanuló ifiak égy égy na-
Pot dolgoznak [HbEk] * reggeli ~ esteli ~. 

2. vallásgyakorlat; cult; Ausübung der Religion, Kul-
Kus). 1705: őa . . csak úgy állott ebbe az hadba, hogy 
ezek inkább mind lutheránusok, ő is lutheránus, hogy 
eultusa lehessen [WIN I, 634 — aWindischgrätz]. 1710 
k.: (jgy hallottam azután ez a templom, cultus és min-
ijén elvétetett a reformátusoktól szörnyű üldözés által3 

i°ön. 594-5. — aA francia hugenották üldözésére von.]. 
3. (meg)mŭvelés; cultivare; Anbau. 1731: az Expo-

nens Ur eó Nga . . azon deciaráit sessiok és azok(na)k 
appertinentiái akár mi uton modon történhető meg vá-
sarlássá(na)k, cultussá(na)k, usussá(na)k és éppéttetésé-
nek contradicál [M.csesztve AF; JHb XXVIII/36]. 

4. kb. ceremónia; ceremonie; Zeremonie. 1662: az 
szerdár hogy bele mehessena, az ő módjok szerént nagy 
sok babonás cultusokat tétethessen, alig hiszi vala [SKr 
618. — aA várba]. 

kultuszház imaház; casă de rugăciune; Bethaus | 
templom; biserică; Kirche. 1746: Tit. Unitaria Ecclesia 
Cultus házai 2 [Kv; Ks 11. XLVI. 25]. 

kultuszminiszter vallás- és közoktatásügyi miniszter; 
ministrul cultelor; Kultusminister. 1868: Köröztetik a 
cultusminister értesitvénye [M.bikal K; RAk 168]. 

kumnát sógor; cumnat; Schwager. 1725: Barna Birto-
lomély . . Circiter 8 Esztendeje aufugialt; és most Besz-
tercze székben egy Sude Paskuly nevü Cumnattyoknál 
commorál [Körtvélyes SzD; BK. Buta Birtolomej (78) 
vall.]. 

? kumpulárkodás ? üzérkedés; speculă; Spekulation. 
1603: ha kiknek az Varos Ados, es Adossagokert soth 
Akarnanak venny az Aknákról, tehát az Camara Jspa-
nok Adgyanak Ádossagokert soth mindazatal az 
Aknaknak praeiudiciumara az Aknán valo kumpulako-
dast hasonlóképpen ez Varoson valo el Adasatis megh 
nem engedik senkinek [Kv; TanJk 1/1. 438]. — Nagy va-
lószínűséggel tollvétség kompolarkodas h. — Vő. a kom-
polárkodhatik és kompolárság címszóval. 

kumulál 1. boglyába v. kazalba rak; a face clăi; (auf)-
fe(i)men. 1747: az I. facultalta az At, hogj fel gjűjtse a 
szénát és cumulallya [Torda; TJkT III. 157]. 

2. (össze)gyűjt; a aduna; (zusammen)sammeln. 
1841: Amely becsületes ifjú őkglmek közüla kiesik, az 
addig, amit cummuláltak, abból való portioját ki vehes-
se [Dés; DFaz. 39. — aAz ifjú fazekaslegények sírásó 
társaságának tagjai közül]. 

3. átv kb. halmoz; a acumula; häufen, (an)sammeln. 
1766: desistallyon eokeglme ezen Pertől, költségét, fá-
radtságát ne cumulallyon, mert akár mennyit kŏltsen, 
akár mennyit fáradgjon soha nem acceptalom [Tor-
da; TJkT V. 330]. 

kumulálhat (pénzt) gyűjthet; a putea aduna; (Geld) 
sammeln können. 1841: A becsületes ifjak addig, amit 
cummulálhatnak, magok szabadságokban lészen akár 
felosszák, akár elköltsék [DFaz. 38]. 

kun cumani; Kumane. 1661: Úgy látom, csak az 
könnyű hadak, mi leszünk az nehezek mellette; el kél 
kun az kenézről, míg szélyel kerengünk [TML II, 171 
Haller Gábor Teleki Mihályhoz]. 1811: Talám a' Kuno-
kat é Vidéken érted, Talám személyesen Szent Lászlót, 
ismerted! Sőt talám mikor Szent László előtt futott Égy 
Kun meg-pihenni arnyékodba jutott [ÁrÉ 64]. — L. még 
ÁrÉ 62. 

Szn. 1453: Johannes Kwn [Kv; MakkaiKvOkl. 24]. 
1497: Anthonium kwn de Maxaa [SzO III, 131. — 
aMaksa Hsz]. 1531: Gothardo Kwn [Vh; DomH 74]. 
1569: Kwn Ferench [Mányik SzD; IB VI. 225/13]. 1589: 
Kun Casparne [Dés; DLt 226]. 1598: kwn Jakab [Kv; 
Szám. 7/XVIII. 51]. 1610: Kvn Peter [uo.; DLt 320]. 
1613: Kun Istuan [Nagysajó BN; JHb XXIII/31]. 1619: 
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Kun Janos [Kál; MT; Berz. 10. 77/13]. 1676: Kun Ist-
ván [Karatnavolál Hsz; HSzjP]. 1679: Osdalaia Kun 
Miklós Osdalai üdősbik Kun István [Ispánlaka AF; 
JHb XXVIII/2. — aHsz.—Tornai László kijegyzése]. 
1753/1781: Kuun Miklós [Renget H; JHb LXXI/3. 
279]. 1772: Gróff Kun Istvánné [Dicsősztmárton; JHb 
XX/27. 23] | Groff Osdalai Kun István [Királyfva KK; 
JHb LXVII/190]. 1861: Kun György Abschietas katona 
[Györgyfva K; REAk 196]. — L. még Barabás, SzO 
302; BÒn. 556; Kemön. 107, 151; LevT I, 95; RettE 
197, 392; TT 1882. 534. 

Hn. 1592: az Kwn mező [Szu; UszT] | Kis Kwn meze-
re megie(n) [Fancsal U; EHA]. 

kuna vagina. 1640: ennek az leánynak az csecse s az 
fara s az kunája egyszersmind nŏ [Mv; MvLt 291. 236b 
átírásban!]. 

? Szn. 7602: Kuna Benedek. Kuna Ferencz szab. 
[Taploca Cs; SzO V, 230-1]. 1614: Kuna Istwan ppix 
[Zsögöd Cs; BethU 441] | Kuna Bernald ppix. Kuna 
Miklós. Kuna Marto(n). Kuna Peter lib. Kuna Istva(n) 
jb [Csomortán Cs; i.h. 469-70]. 1757: Kuna András 
[uo.; EHA]. 

kunbunda bundafajta; un fel de blană; Art Pelzman-
tel. 1855: orvosam jókora kunbundájával betakargatva, 
csendességbe hagyott [ÚjfE 155]. 

kuncorál kunyerál; a cere insistent; um etw. bitten. 
1807: az udvaron lovagoltam ámbár sár volt, tsak 
kuntzuraltam Nagy Papának míg meg engedte [Dés; 
KMN 259]. 

kuncsaft szabaduló levél; act de liberare; Freibrief | 
? kb. munkakönyv; carte de muncă; Arbeitsbuch. 1808: 
Balog Jstván nevezetű Asztalos Legény ide érkezvén 
de minthogy ugy nevezett Kuntsaíftyát az Uton el vesz-
tette volt sem tzédulát ezért innen nem kapott 
Műhelybe nem botsáttatott [Kv; ACLev.] | végeztetett, 
hogy már ennek utánna a felszabaduló legény nem csi-
nál ezután szabaduló levelet, hanem tartozik cuncsat-
tot (!) váltoni 8 garassal, notariusnak 4 garassal és azon 
cuncsatra a céh pecsétjét szokás szerint 1 forinttal tarto-
zik az ifjú (megváltani) [Dés; DFaz. 34]. 1819: Mihent a 
vándorlo legény az atyamester Házához meg érkezik, 
azonnal tőlle a Szabaduló Levele Cuntsaftya kerettessék 
elé az Ifiu Társaság Ládajába tétetödjék bé, és ottan 
tartassék mind addig, mig a Legény a városról ésmét el-
mígyen [Kv; MészCLev.]. 1822: Négy kundschafftért 
jött be 4 Rft [Kv; FésCJk 33] | Három Esztendő alatt el 
kelvén 83. Kundschafft ezekért jött Tizenötöd Krval 20 
Rf. 45 xr [Kv; ACSzám. 56]. 1823: 114. Kuntsaft nyom-
tatásáért 13 Rf 18 xr [Kv; i.h. 63]. 

kuncsaft-pénz (mesterlegény) szabadulólevél-díj; bani 
adunaţi din taxele plătite pentru acte de liberare; Ge-
bühr für den Freibrief (des Meistergesellen). 1810: 
Kundsaft pénz jöt bé in suma 20 Rf 24 xr [Kv; ÁCSzám. 
19]. 

kunikulusz 1. (robbantó) akna/lyuk; gaură de împuş-
care; (Spreng)Mine/Loch. 1662: Azmelly két bástyákat 
derekasan rontanak, lőnek vala, és már az víz elvétele 

után cuniculusokat, pornak való lyukakat is alájok ásni 
kezdettek vala [SKr 604]. — L. még SKr 297, 599. 

2. ? földalatti járat; trecere subterană; unterirdischer 
Gang. 1704.å Ugyan ma a citadellának az árkát és a cuni-
culusoknak is nagyobb részét az sok esők miatt való ár-
vizek igen elrontották [WIN I, 194]. 

kunktáció habozás; ezitare; Bedenken. 1Q57: az feje-
delem, nyakra-főre az magas hídról3 leesék az vízben. 
Egy Szegedi István nevű kengyelfutója minden tartozás 
és cunctatio nélkül töstént ugrék utána [Kemön. 48-9. 
— aA Morva folyóéról. bBethlen Gábor az 1623. évi 
morvaországi hadjárat idején]. 

kunktál habozik, tétovázik; a ezita; ratlos/unschlüssig 
sein. 1710 k.: a vértől is irtózott3, és annak eltávoztatásá-
ra nézve cunctála, amikor sietni diktálta volna a ratio sta-
tus et belli [BÖn. 711. — aBéldi Pál]. — L. még BÖn. 973. 

kunktálkodás habozás, tétovázás; ezitare; Unschlüs-
sigkeit/entschlossenheit. 1662: A tanács csak azon cunc-
tálkodásban lévén egy magyarul tudó legény külde-
tett be egy tatár murzától [SKr 657]. 

kunktálkodik töpreng, töprenkedik; a medita (la ce-
va); grübeln I habozik, tétovázik; a ezita; ratlos/un-
schlössig sein. 1619: ez dolgot ezenképpen Startzeſ 
uramnak megbeszéllém és igen sokat cunctálkodék rajta 
[BTN2 276]. 

kunktálódik töpreng, töprenkedik; a medita (la ceva); 
grübeln | habozik, tétovázik; a ezita; ratlos/unschlüssig 
sein. 1662: Szuhay Mátyás . . . addig cunctálódék, véle-
kedék, magok is azon helyben virradván, a pogányság 

szemek láttára békével elméne [SKr 444]. 1754: 
Cunctálodtam, hogj váljon mi tévös legyek [Gernyeszeg 
MT; TGsz 33]. — L. még SKr 656. 

kununálás esketés; cununie; Trauung. XVIII.sz.mſ-
minthogj az Exponens Ur(na)k udvari cselédje tett s z o t 

elsŏbenn a Leánnyal, várakozza(na)k addig a Cununa-
lássál mivel o Excia(j)a mint irta három negj nap alatt 
haza jŏ A Cununálás s Lakadalom utánn hánj nap-
pal érkezett haza az Exponens [BfR Korda I. R. No 
XXV. Mise.]. 

kununálatlan (meg)esketetlen; necununat; ungetraut-
1632: Eleitől foguan ualo rend tartas szerent Fogaras 
feőlde birsagh szedesben egienleő modott es rendett tar-
tott . . Felesegtol ha elualik cononalt ember f. 12 Ha 
penigh cononalatla(n) ualik el f. 6 [Grid F; UC 14/38. 6]. 
— L. még U F I, 706. 

kununált megesketett; cununat; getraut. 1632: 
Mulcta uel birsagia terrae Fogaras . . . Felesegetől ha el-
ualik cononalt ember f. 12 [Grid F; UC 14/38. 6. — A tel-
jesebb szöv. kununálatlan al.]. — L. még UF I, 706. 

kununáltatik megeskettetik; a fi cununat; getraut wer-
den. 1762/1845: egy éjjel addig hallgatodzám, mig meg 
értém, hogy Pelnicz Bethlen Eleknét éppen a z o n este 
mátkásitotta el, 's vélle cununáltatott is [Hermányi* 
EDem. 291]. 
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kununáltatja magát összeadatja magát, megesküszik; 
a se cununa; sich trauen lassen. 1762/1845: köszönje a' 
Leány is, hogy Apjával vagy oláh Pappal nem kununál-
tatta magát [Hermányi,EDem. 316-7]. 

kunyhó viskó; colibă; elendes Häuschen. 1640: Ztan-
csul Muntanul p(uzta) h(elye) Sell(er). Kaluger a falu 
épitet edgi kis kuniot neki [A.ucsa F; UC 14/48. 131]. 
1667 u.: kunyomban hon lakom [Kozárvár SzD; CartTr 
XVIII Deesi Ferenc Béldi Pálhoz]. 1694 k.: Fel-Vincza 

18 szabad ember most ment haza lakni, az czinterem 
körül telepedtek valami hitván kunyókban [Asz; SzO 
IV, 340]. 1718: Pestis alkalmatosságával . . Szükség 
praeservatiora nézve gondot viselni, az imit amót Bol-
tocskákban, és kunnyokban Sordidè magokot viselő, és 
Lakó Emberekre, [KvLt 1/225 gub.]. 1736: volt égy négy 
agasotskán állo kunnyo [Martonfva NK; CU]. 1742: 
egy Küs Kunnyonak való veszszőt, karót és Perelyet vá-
gót [Bernád KK; Sár.]. 1794: Szolga Biro . a' kiket 
elől tanált mind bé-kergette kunyhóikba [Ne; DobLev. 
IV/728. 2a]. 1852: szivesek voltak Ígérni, — ha nyeren-
dek helyet és fát, a ' télen le vágni, és el hordani az anya-
got, — hogy tavasszal fel bonyolíthatnám — kunyhó-
dat [Dés; DLt 608]. — L. még RettE 85; SKr 708; WIN 
I, 603. 

Szk: szalmás ~. 1827: holmi hitvány Szalmás Kuny-
hokot építtetett — azok közül csomboitot hitván 
Kerteket, alattomba mind csak künnebb künnebb lo-
Pogatta a Falu derék uttzájára [Körtvélyfája MT; 
LLt]. 

kunyhóforma kunyhószerü asemănător unei colibe; 
hüttenförmig. 1747: Az Falu alsó vegiben puszta 
Sessio melyen vagyon egy igen kicsiny kunyo forma regi 
házacska le omlo felben [Kilyén Hsz; LLt B/20]. 1760: 
egy kis hitván kunnyo Forma Sövény hitvány házatská-
n<*l Semmi egyéb épület rata (!) nem volt [Mv; Told. 
15/44]. 

kunyorál könyörög; a se milogi; flehentlich bitten. 
1743•: az illjen simplex Créátura mint én vagyok kúnyu-
ra)ni sem tud hathatos képpen [A.csernáton Hsz; ApLt 
5 id. Cserei János Apor Józsefhez]. 

kunyorálás esenkedés; implorare, milogire; Gebettel. 
1767. azt tudgya az Ur hogy a ' pénz kérés sok Instántiá-
jjal konyorálással jár, nekemis sok költségembe esik 
[Kv; SLt XL Ferenczi György Suki Jánoshoz]. 1849: 
Ekla gyűlése lévén, három jó — fél kedvű egyén hozzám 
feljővén — sok alkalmatlan kunyorálásokra el enged-
tem egy vékából — egy kupát [M.bikal K; RAk 43]. 

kunyorgó ? kunyeráló; müog, persoană care se roagă 
de cineva cu insistentă; Bettelnde(r). 1702-1764: Sok 
dolgak az kunjargoknak megh engettetnek az ő szorgal-
maztatasok miatt [Torockó; M N y IV, 233]. 

kupa 1. rég ejtel (űrmérték-egység); cupă (măsură de 
eapacitate); Achtel (das Hohlmaß selbst). 1593: (A ka-
pitány) lato pohart adot az porkolabnak kostolasra, eo 
•telte megh hami penzre kel kezdeni kupaiat [Szu; 
u,szT]. 1627: Hordattunk bort 78 ejtelt. Ennek ku-
Paja volt d. 6, mely bornak ára teszen f. 4 d. 68 [Mv; EM 

XVIII, 400]. 1679/1681: Az bor seprőt ã mint haszno-
sabbnak talaltak eddégh, vagi pénze(n) el adni, vagi 
belőllök eget bort főzetni s azt kúpával el adni, eó kgl-
mek ugi czelekedgyenek [Vh; VhU 672]. 

2. egy ejteles/kupás mérőedény; vas (de măsurat) 
avînd capacitatea de o cupă; Achtel (Art Hohlmaß von 
anderthalb Litern). 1570: Meg Értettek varoswl eo K a 

az Mathias kyral parancholatyat az Jdegen Bornak beh 
hozasa feleol . . . Azért eo-felsegewel megh kellene 
c(on)firmaltatny Az my Regy zabadsagunkat es zoka-
sunkat Mellyet az Mathias kyral leuele Mond Es az 
c(on)firmatioba Megh kellene specificalny Mind hordot 
kwpat palazkot és egieb Edenth, hogy semmyvel Beh 
Neh hozna sgnky [Kv; TanJk V/3. 17b. — aA városi ta-
nács tagjai. János Zsigmonddal]. 1593: Zabo Lukach 
vallia . latam hogi ez Simon Olbrich Janossal . es 
Vczas Matiassal pantolodik, kerdem min ne(m) alkhat-
nak, mondanak az leginiek, im kupankat akaria el venni 
[Kv; TJk V/l . 367]. 1621: Zaplonczaj Simon G. eo N. 
Zolgaja ala hogy az kupak Czinaltatasa feleol ide jeot 
volt, attak Zentesi Jstuan loat [Kv; Szám. 15b/IX. 119]. 
1679: Fél Jczes, hasatt, kis kupa nro 1. [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 77]. 1681: A' vas Kohra Keő Há-
nyó Tekenő minden Banja(n) mértékes legye(n) 
méljségénekis specificaltatni vala ; Ugi hogi: Vagi kupa-
val mertek meg vízzel vagi ahoz valo peezetes ve-
kaval [VhU 63] | Vagyo(n) eze(n) malomban . . Mértek 
(:kupa, vám vételhez valo:) [Hátszeg; VhU 604]. 1742: 
akkor látván az kupát mellyett eŏ kegjelme béllyegzett 
meg Groff Uram béllyegzö vasával, akkor azt mondgja 
hogj az nem az Uraság Ejtele hogy mérek azzal korcso-
márolni [Dombráva F; BetLt 6 Dóka Álgya korcsmáros 
vall.]. 1763: az Erdélyi Véka Tizenhat Kupás, a Bányai 
penig most ugyan kissebbíttetett, de eddig a' mint szok-
ták hívni Hat Vatyikos volt, melljek kőzzül minden Va-
tyiko négy négy Kupát tett és ugy volt a ' Bányai Véka 
másfél Erdélyi Vékás [TKhf 50/1. 480]. 1780: Dávid Ha-
jós Mester Uramis . feles Bort árult el, némelly részit 
vederrel, nagyobb részit pedig kúppával [Déva; Ks 113 
Vegyes ir.]. — Vő. a csatló- és félkupa címszóval. 

Szk: merítő nyeles ~. 1681: Vajda Hunyad vára . . . 
Vagyo(n) ezen kapu között . . . víztartó Czeber, merítő 
nyeles kupajavai [Vh; VhU 502, 509] * mérő 1573: 
valakyk az chiaplarsagot visellik hitessek legienek Es 
ahoz valo zerzamok legien Mint Mereò kwpajok Eyte-
lék [Kv; TanJk V/3. 88b] * nagybányai fedeles 1797: 
Nagy Bányai fedeles kupa fa kettő [M.igen AF; Dob-
Lev. W/111. 7] * nyeles 1673: Egj njeles kupa . 
nro. 1 [Fog.; U F II, 542] * nyeregre való 1662: Van 
itt velem: . . . ötvenkét nyeregre való kupám [TML II, 
240 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz] * seges-
vári viaszos ~. 1736: bekért az gazda hol két, hol három 
ejteles fazakat, hol segesvári ejteles viaszas szép új ku-
pát, azokot elköszönte akkor egyest kezdette-
nek innya . . vagy segesvári fél ejteles, vagy kisebb szép 
új viaszas kupából [MetTr 325-6] * szebeni 1783: 
Szebeni Kupával két vedres Csebreketis mérvén [Mv; 
Told. 20/5] * vámmérõ 1768: Jo 4 kõvŭ Lisztelo Ma-
lom . Mérő Vékák 6 Fóka vagyis vámmerő kupa l 
[Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb] * viaszos se-
gesvári viaszos ~. 

Sz. 1846: kupával jõnn, fertáljal megy a betegség [JHb 
br. Jósika Jánosné gr. Csáky Rozália Jósika Samuhoz]. 



kupa 642 

3. serlegfajta; un fel de cupă/pocal; Art Becher/Po-
kal. 1394: unum cipphum argenteum deauratum kupa 
nuncupatum [ZsigmO I, 393 vh-i összeírás]. 1574: Eo k. 
Nem Émlekeznek arról hogy senkynek kwppa arraban 
Adossa Marattak volna [Kv; TanJk V/3. 98b]. 1590: 
Gardinal vrúnknak való kúpa [Kv; Szám. 4/XXĔ 29 
Hooz Lőrinc sp kezével]. 1649: az Brassaj Eotuesek tes-
timonialissabol constal az hogy ne(m) ollia(n) ligaba(n) 
administralta az negy kupakot, az mint eŏ Nga paran-
cziolta [Kv; TJk VIII/4. 385]. 1674: adtak Az bras-
saiak egy ŏrŏg kupát [Fog.; UtI]. 1685 e.: vadnak 
Egy ládában kupak, poharok es apró kártok [Bor-
berek AF; MvRKLev. Urb. 18-9]. 1748: Az két ara-
nyazni való kupában van 20. Lóth [Sv; Szentk. Mich. 
Mathié, alias Sendellyes (76) ötvös vall.]. 

A magyar és német értelmezésre 1. az ejtel-h.cz és az ejtelkupá-hoz csatla-
kozó jegyzetet. 

Szk: aranyos 1549/1752: Hagjok magamnak két 
nagj aranyas kupát [Szentanna MT; LLt]. 1572: Colos-
warat . Azon ladaba voltanak Aranyas kwpai [Fog./ 
Kv; SLt S. 10]. 1658: az vezér tihaj<á>nak adtanak 
nagy, öreg, szép két aranyos kupákat [Kv; KvE 17 LJ]. 
1696: egy . . . holyagos Czapás fedeles belől kivül ara-
nyas kupa [LLt 102/24] * aranyozott 1668: hagyok 

Tordai Janos Battyam ur(amna)k egy merőn ara-
nyazott uiragos kupát [Komlód K; BLt]. 1705: Trebe-
lyezett Tarkáson aranyazat kupa [Cege SzD; WassLt 
Wass Dánielné lelt. Rettegi György keze írásában] * 
capás • aranyos ~ * csecses ~. 1645: Kupás r e t e r 
csinált egy csecses kupát gyermeknek valót [Kv; ACJk 
63b] * egybejáró ~. 1595: egjbe Jaro kupa M 2 p 11 
[Zsombor K; SL Sombori László reg.]. 1628: Egy tra-
bellezes merő Arannias egyben iaro kupa [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII/44. 4] * ezüst-aranyos 1647: Ezwst Aran-
nias kupatt [Kv; MúzRadák]. 1699: Három ezüst 
arannyas fedeles trebelezet virágos labas kupak [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 150] * fedeles 1595: Egy eoregh 
fedeles Aranjas kupa M 6 p 29 Egy víragatlan fede-
les Aranjas kupa M.l.p.13 [Zsombor K; SL Sombori 
László reg.]. 1629: Egy fedeles kupa [Kv; RDL I. 132] * 

fedeletlen 1574: vagion egy fedeletlen Aranias kupa 
[Gyf; JHbK XXI/12] * félaranyos 1598: Gerendj 
Istuannak hattam . egj fel Aranyas kupát [Gerend 
TA; Törzs. Gerendj Pál végr.]. 1628: Egy fel Arannias 
kupa [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 4] 7677: Kisannának 
jutott egy fél aranyos kupa [Kv; RDL I. 155b] * hólya-
gos ~ aranyos ~ * konoros ~. 1629: Egy K o n o r o s 
Eöszue iaro kupa, az mely nyom m.3.p.6. aestimáltuk tt 
ff. 56 d. 20 [Kv; R D L I. 132] * koronás ~ virágos ~ 
* lábas ~. 1628: Egy fedeletlen, kwúl Arannias, Labas 
kupa [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 4]. 1699: Három 
ezüst arannyas fedeles trebelezett virágos labas kupak 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150] * lábatlan 1650: La-
batla(n) kupa Nr 2 [Solyomkő K; SLt GH.5] * mester-
remek ~. 1596: Vrúnknak eö felsegenek, az meli mester 
remek kupát adot Biro vram veöttwk Iso Andrástól . . . 
f 11 [Kv; Szám. 6/XXIX. 85 Bachi Tamás sp kezével] * 
német 1628/1635: Egj arannias Nemet kupa fedel 
nélkül ualo, tizen niolcz nehezeket es ket gyrat nyom. 
Egi fedeles Nemet arannios kupa, három gyrat niom. 
Egi zeoleo gerezdes fedeles arannias kupa, negjed fél 
gyrat niom [Bodola Hsz; BLt néhai Béldi Kelemen inv.] 

* összeborítós ~. 1574: Vagion eŏzze boritos negiedik 
Aranias kupa [Gyf; JHbK XXI/12. 3]. 1585: Eg' Eozwe 
boritos kupa Niom M:12 p 39 [Kv; Szám. 3/XIX. 1] * 
összejáró ~ 1586: Az varas eószve Jaro kwpaiat vjab-
ban meg tisztotatta(m) . -50 [Kv; i.h. 3/XXIV 42]. 
1609: Bethlen Gabornak adtunk egi eozue Jaro Aranios 
kupát . f 38 d 66 [Kv; i.h. 12b/IV. 297]. 1637/1639: 
Egy bokor mereo Aranyas Eöszue iaro kupa nyo(m) m. 
3. p. 9 [Kv; R D L I. 1 1 1 ] * szölőgerezdes • német * 
~ törpe ~. 1655: Egy bokor aranjas törpe kupa egyben 

jaro M. 4. p. 39 [Kv; i.h. 29] * trébeléses/trébelyes/tré-
helyezés/trébelyezett ~. 1595: egi trebelleses kwpa 
eozwe Jaro [Kv; Szám. 6/XI. 39]. 1628: Egy trebellezes 
merő Arannias egyben iaro kupa [Gyalu K/Kv; JHbK 
XII/44. 4]. 1705: Harmadik Trebelyezet Torkáson ara-
nyazat kupa [Cege SzD; WassLt Vass Dánielné lelt. Ret-
tegi György kezével]. 1774: (Adott) Égy Ezüst Trébelyes 
Aranyos Filegrán munkáju kupát [MNy XXXVIII, 132] 
* udvari 1644: Karsai Ferencz, Karsaj Miklós, es 
Karsaj Anna javait3 . . Negy óregh udvari fedeles ku-
pát . . hagyott Karsai Uram [LLt. — aKöv. a fels.] * 
virágatlan ~ fedeles ~ * virágos ~. 1560: Egy wy-
ragos koronás Aranyas kwpa keoz [JHb QQ Temeswary 
Janos reg.]. 1573: wyragos aranyas kwpa 1 [Kv; JHbK 
XI1I/25]. 1653: (Hagyok) Kemeny Ferencznek T i z e n k é t 
viraghos kupakát [KemLev. 1402 Mészáros Péter Fejér 
m-i visp hagy.]. 1683: Két öreg virágos aranyos kupa ed-
gyik hojagos másik nem fedeles [UtI]. 1719 k.: Negy 
ezüst magos virágos kupak fedelestől harma virágokra 
trebelezet az negyedik Czapás [LLt Fasc. 115]. — L.még 
ezüst-, fa- és ónkupa al. 

4. ~ r ű kikap az elméje rákap az ivásra; a se deda la 
bejie; sich dem Trunk ergeben. 1710 k.: Anno 1659. ja-
nuáriusban visszavűn az atyám a nagyatyám és Apáczai 
János keze alá Kolozsvárra, sok károm és lézengésem 
után, mert kikapott az elmém lóra, kutyára, kupára 
[BÖn. 553]. 

5. (vhány) ejtel/ejtelnyi; de un anumit număr de cupe; 
einige Hohlmaße, anderthalb Liter (viel). XVI. sz. e. /• 
Gyekent kenj megh olayal rajta marad az wiz. Harmad 
fel widerben egy Negyed Rez kupa eczetet3 [MNy XXI, 
142. — aÉrtsd hozzá: önts]. 1590: Az Lukachy penzebe 
adott en neke(m) Basa Georgy egy kupa borra valoth, 
en megh Iúam [Szu; UszT]. 1688: ket jo kas miket ket 
veka Zabot es ket kupa bort kitelenitesbŏl hozattak ve-
lem [Kv; UtI]. 1722: Pap Péter . . sokan lévén rajtam, 
ugj meg üt főb(e) hogj à fejem bé fakad, egj kupa Vér 
follyt az Fejemből [Kecsed SzD; TL. Bálint Tivadar (42) 
prov. vall.]. 1754: Szegőttem meg . . Majoménak 
Kornis Frenczné Aszszonjom eŏ Ngã számára, kinek 
lesz . fizetése . . hat kupa Málé vetés [Szentmargita 
SzD; Ks 11. 18. CII]. 7774: Tŏrŏk Buza Szalmaért ad-
tam két kupa vajat [Mocs K; KS Conscr. Veres Mihálly 
(60) vincellér vall.]. 1780: Midőn Járába mentünk lo 
bért adtam a fiamnak egj máriást es még ittunk egj kupa 
bort tiz potrán [Torockó; TLev. 5. 5/3]. 1815: A Hordo 
Borrol ket Kupa Csepeges [Virágosberek SzD; Ks 77. 
19. 400]. 1862: 12 kupa mundliszt [Gyszm; LLt]. — L-
még ETA I, 140; FogE 99; RSzF 201; VKp 134. 

6. vhány ejtelnyi mennyiség; cantitate de un anumit 
număr de cupe; Quantität von einigen Hohlmaßen von 
anderthalb Litern. 1653: igen kicsid hasznom volt, mert 
mind nagy olcsósága volt a bornak — sokáig . . . ket 
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Pénz volt kupájának az ára [ETA I, 121 NSz]. 1659: 
Hordattunk bort . . . kup. 10 ; kupáját adták d 20 f. 2 
[Mv; EM XVIII, 405]. 1734: vaj is mint egy harmad fél 
vedernél több vagy 3 vedernél nincsen most egy márjá-
son kupáját meg vehetni [Szamosfva K; Ks 99 Veres Já-
nos lev.]. 1823: Szilva Pálinkát egy korsóba 4 kupát ku-
Pája ért a ' piatzon Rf. 2 [Firtosváralja U; Borb. II]. 
1873: (A zab) Felméretett és fel gyűlt 6 nagy véka és 4 
kupa [Burjánosóbuda K; RAk 122]. — L. még ETA I, 
92, 111, 155. 

7. sírásóedény; unealtă de gropar; (beim Grabgra-
ben gebrauchter) Erdschöpftopf/kübel. 1823: Györfi Io-
sef a' Sírba bé ereszkedvén kupájával a meg senyvedett ko-
porsot a benne lévő csontokkal égjütt kosárba húzván a 
Sir szellére Sir áso Társainak ki adta [Dés; DLt]. 

8. öntözőkerék-edény; cupă montată la roată de apă; 
Wasserschöpfkübel (montiert aufs Rad). 1820: 'A Pá-
linka fŏzŏnél a' viz Meritŏ kerék kupáinak igazítására 
30 Létz Szeg [Déva; Ks 105. 173]. 

9. ~ számra kupánként; cupe de cupe; humpenweise. 
1847: Vádoltatik még valló, hogy a bucsumi nemes Ma-
kave família a királyi físcus kárára kupaszámra italokat 
árulván, megtiltotta valló, hogy a közönség emberei . . . 
a praevaricative árulóktól vásárolják az italokat [VKp 
173]. 

f 10. inként 'ua.; idem' 1798: palinkájokat itten Mé-
lában czégér nélkül ugyan, de kupánként fél kupánként 
és titkán fertállyanként is szokták el adni . . . C. 108 
[Méra K; AggmLt]. 7800: A' vásárban . . . a' bornak 
kupánként, és vedrenként valo el nem adhatásának, ki 
kiáltásáért fizettünk két rendben /12 [Torockó; TLev. 
5]. 

11. íjában 'ua.; idem'. 1804: a* maga Házától alat-
tomban kupájában sok pálinkát adatt el [Makfva MT; 
DLev. 5]. 

O Szn. 1570: Kwpa Janos [Kv; TJk III/2. 139]. 1573: 
Kupa Antal [Kv; TJk III/3. 256]. 1591: Kvpa Mihalj 
[Szu; UszT]. 1614: Kupa Janos lib. [Sándorfva U; 
BethU 114]. 1638/1687 k.: Kupa György [Galambod 
MT; MMatr. 418]. 1785: Kupa Ferentzné [M.bikal K; 
KLev.]. 1872: Kupa János [uo.; RAk 298]. 

Ha. 7560: kuppa [JHb QQ Temeswary János reg.]. 
1582: kupakwal [Kv; Szám. 3/VIII. 19]. 1590: Kuppa 
[Kv; Szám. 4/XXI. 28 Kis István sp kezével]. 1593: kup-
Pakat [Kv; i.h. 5/XXI. 144]. 1649: kupakot [Kv; TJk 
VIII/4. 356]. 1780: kuppa [Déva; Ks 113 Vegyes ir.]. 

kupa-bor vhány ejtelnyi bormennyiség; vin de un anu-
mit număr de cupe; Wein(menge) von einigen Hohlma-
ßen. 7730 - kinek kiáltották . azt, hogy ne menny arra 
az Jószágra áskálni, s — kereskedni, mert meg bánod, s 

arra ki felelt vólna igy Meg érem én Mihálsz István 
Uramot egy kupa borra való pénzel [Altorja Hsz; Borb. 
1 vk]. 1822: az edgyezés minden pontyaiban Szorossan 
meg tartassék, és a* büntetés ne kupa Borokban Dorbé-
zolásban . . . essék, hanem . . . a* Constitutio szerént va-
lo büntetéssel bűntetődjék [Gyéressztkirály TA; TLev. 
9/27]. — L.még FogE 99-100. 

kupacsináló kupakészítőmester; meseriaş care face 
cupe; Hohlmaßmachermeister. 1639: Brazana vagion 

Tal tanier czinalo No. 2 Kupa czinalo No. 2 [UF I, 
671. — aF]. 

kupácska serlegecske; un fel de cupă/potiraş; Art 
Kelchlein. Szk: apró ~. 1597: Kwpas Janostwl wedtem 
Melybwl az Olahok idtanak 13 Apró kwpaczkat es po-
harokat — /36 [Kv; Szám. 7/XIV. 42 Th. Masass sp 
kezével] * aranyos ~ . 7560: Egy aranios Kupachka fe-
delestől. Masyk fedeletlen az ys aranias kuppa [JHb QQ 
Temeswary János reg.]. 1642: egy aranyas kupaczka ad 
fl. 30 [Koronka MT; Told. la II] * aranyos ezüst 
1739: egy virágos és ember személyekel rajzolt szép 
Aranjas ezüst kupácska cir fel ejteles [Szászerked K; LLt 
Fasc. 96] * fedeles ~. 1628: Egy kis fedeles Uiragos ku-
paczka [Gyalu K; JHbK XII/44. 4] * félaranyos 
7596: Egy fel Aranyas kűpachka m 0 p 38 [Kv; RDL I. 
65] * német 1638/1663: Két óh Nimet Kupáczkám 
vagion [Bethlen SzD; BLt] * összejáró ~. 1598: hattam 
az Gazda Azzonnak . . . egj eozue Jaro Aranyas ku-
paczykat [Gerend TA; Törzs] * virágos ~ -> fedeles ~. 

kupájú vhány kupa férőjü (föld); ín care intră un anu-
mit număr de cupe de . . . ; einige Hohlmaße/Achtel (Sa-
men) fassend. 1769: Bírt meg egy földöt három, vagy 
négy kupájú Tőrőkbuzának valo főidőt a' Borso-főld-
gyén [Ne; DobLev. 11/413. 2b]. 

kupak pipakupak; capac; Pfeifendeckel. 1842: két taj-
ték pipa ezüst kupakkal [Dés; Újf. 3 Újfalvi György 
hagy.]. — L. még az ezüstkupak címszót. 

kupányi vhány ejtelnyi; de un anumit număr de cupe; 
(von) einige(n) Hohlmaße(n) (viel). 1752: mind a hár-
man a Pintzébe bé menvén ott hellyb(en) a Pintze-
b(en) három kupányit meg ittunk [Algyógy H; BK. Pa-
kalina Petru (28) jb vall.]. 1758: Láttom . égy fazék 
iros vajat, melyis két kupáni fogot lenni [O.kocsárd KK; 
Ks 8. XXIII]. 1760: oláh Borso . im innen im 
amonnan, ahonnan lehetet denique kéregettem, ŏtt 
kupanit [Szőkefva KK; Ks 71/52 Szám.]. 7772: Imbrefi 
Szöts Ferentz Márisko Leányomat a Processio rendben 
orba ugy meg csapta hogy égy kupányi vérnél több folyt 
el a Léányomtol [Dés; DLt 321. 73a Mart. Nánási (26) 
ns vall.]. 1795: még vagyon Csinált iros vaj ket kupányi 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1810: egy Zats-
koban 6. kupányi megy . . . Más atskoban 3 kupányi 
Cséresnye [Jedd MT; LLt]. 1822: elhiszen hogy pénzt 
tsinál epeijböl megyböl Liktárjomatis tsinaljanak de-
nem ugy mint Tavaj hogy elis küldött egy kupányit [Mv; 
IB gr. Korda Anna lev.]. 1826: egy Kupányi Aranyat 
kapott a* Bihalos [Mv; Told. 7]. 

? kupa-pohár ? ejtel nagyságú pohár; pahar de mări-
mea unei cupe; Trinkglas (von) ein(em) Hohlmaß 
(groß). 1700: ezeket hozták elő Kupa pohart nro 3a [Ab-
rudbánya; Pk 6. — aFolyt. a fels.]. 

kupa-rajzolás ötv kupa-mintarajzolat; desen model 
reprezentînd cupe; Musterzeichnung für das Hohlmaß. 
1589: Wagion egj Eóregh constos (!) keónyw harthias 
vadnak constok benne kupa rayzolasok [Kv; KvLt Ve-
gyes 1/2. 47 Joh. Desy ötv. hagy.]. 

kupa-rubrika ejtel-rovat; rubrică de evidenţă pentru 
cantitatea de băutură exprimată ín cupe; Rubrik für die 
Evidenz der Hohlmaßquantitäten. 1834: a* Kortsoma 
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Listában 4 veder 5 l/2 kupa pálinkát teszen fel . . . a ku-
pa rubricában | a' kupa rubricában az egyes Szám nyol-
tzasnak van Corrigálva [Somb. II]. 

kupás I. mn 1. vhány ejtelnyi/ejteles; de un anumit nu-
măr de cupe; einige Hohlmaße (groß/viel). 1687: perci-
piált . . . 6. kupás vedret Nr. 5 [Bucsum F; MvRKLev.]. 
1758: Egy ló. kupás mérő Véka [Laszó H; Ks 76. IX. 6]. 
1763: az Erdélyi Véka Tizenhat Kupás [TKhf 50/l. 480]. 
1787: Egy negyedfél kupás kanna Dr. 18 [Mv; MvLev. 
8]. 1789: Egy fa Olajos pléh Edény 10 kupás Rf 1 [Mv; 
ConscrAp. 33] 1793: Egy kupás Bokálly Dr. 08 . . . Egy 
Kupás főid Kantsó Dr. 4 [Mv; MvLev. Prágai Tamás 
hagy. 2]. 1795: az Tőrőkbuzát pedig adtam a 16. kupás 
Vékával [Dobra H; Ks Dévai urad. Mixtae relatoriae et 
documenta XXVI/ l - l2 Kiss Lukáts volt krájnik lev.]. 
1811: Instructiom azt tartya, hogy a véka 16 kupás lé-
gyen [Mezőújlak K; KLev.]. 1815: 1. Merengetŏ Kupás 
Fa Kártya [Nyárádsztbenedek MT; Told. 50]. 1836: Er-
re nézve a' Czéh által meg határoztatott, hogy az inasok 
midőn fel szabadulnak és legénnyé lesznek, készittsenek 
próba remekül a' látó mester jelen létében egy két kupás 
korsot, egy két kupás fazakat; egy két kupás tá la t ; egy 
kupás lábost, égetetlen [ZFaz. látómester al.]. 1849: 
Tantrok Simonnŏ adott égy 8 kupás bor eczetes üveget 
üressen haza [Héjasfva NK; CsZ]. — L.még egy- fél-, 
három-, hat-, két-, négykupás al. 

2. vhány ejtel/kupa férőjü (föld); ín care intră un anu-
mit număr de cupe de . . ; (Feld) einige Hohlmaße/Ach-
tel (Samen) fassend. 1792: A fél kupás hojagas i lat (sz) 
[Derzs U; EHA]. 1796: A Berek nevezetű helyben egy 
Kis czompo három kupás főid [Nagykend KK; Told. 
39/30]. 1801: Az Horgos nyil 4 kupás [Várkudu SzD; 
EHA]. 1827: a Magyarok Temetŏjék alatt . . . vagyon 
égy nyomoro (!) kis Telke mellynek férŏsége fel adás sze-
rint két kupás [Cege SzD; WassLt Conscr. 75]. 

3. kb. homorú; concav; ausgehöhlt, hohl. 1720: négj 
véső, edgjik füles, ketteje vájó, a negyedik kupás [HSzj 
vájó-vésõ al.]. 

4. (kerékre szerelt) merítő-edényes; cu cupe (montate 
pe roată de apă); mit (aufs Rad montiertem) Schöpfkü-
bel (versehen). 1673: vagyon egy vas keö futató koh, kő-
ből rakott, négy fúvója, melly fúvókat hajt egy kupás viz 
kerék [Cssz; CsVh 43]. 1677: (A kovács) műhelynek va-
gyon fúvó hajtó egy vízi kupás kereke [Madaras Cs; i.h. 
49]. 1761: Vagyon ezen Malomnak Viz Csapó kere-
kei . . a Felsőnek 34, az alsónak 36 Cupás viz Csapó 
Fogai [Boz H; JHb LXX/3. 157]. — L.még CsVh 53-4. 

II. ſn kupacsináló-mester; meseriaş care face cupe: 
Hohlmaßmacher. 1600: Az Hadakozasra való költség 
. . Az kúpassok czjnaltak 533 kopiara való gombot 
fl 7 d 99 1/2 [Kv; Szám. 9/III. 37-8]. 1625: Atta(m) az 
Kupasnak, Kopiakhoz való gomb fa ert f 2 | az kop-
iakhoz czjnalt Gombot, Endres Reitt kupás nro 505 | 
czinaltanak s keszitettenekd, tiz medencze tokot, melj-
nek nyolczat ugyan magok faraghták kys mivel nagy 
voltok miat az kupás az Esztergarb(an) vellek nem birt 
volna [Kv; i.h. 16/XXVII. 21. — aAz asztalosok.] 1658: 
Kenderesi János Szabados kupás [Zilah; EM XLIII, 
305]. 1688/1789: Hántza György kupás [Hodák MT; 
EMLt]. 1763: Georgius Bányai Kupás [Kv; Dica XIV, 
90]. — Az adalékokból látnivaló, hogy a kupás nemcsak 
kupát készített. 

Szn. 1453: Ladislaus kupás, kwpas peter [Kv; TT 
1882. 256, 526, 534, 737]. 1567: Johannis Kwpas [Kv; 
TJk III/2. 138]. 1570: Kwpas Janos. Kwpasne [Kv; i.h. 
142]. 1588: Kwpas János Jobagy [Zsákfva Sz; WLt 
Mich. Talas jb vall.]. 1594: Kwpas Lukach [Somlyó Sz; 
UC 113/5. 2]. 1603: Kupás István szab. [Gyszm; SzO V, 
241]. 1614: Kupás Gergelj jb [Siklód U; BethU 149] I 
Kupás Janchj szolga pped [Szentábrahám U; i.h. 175]. 
1640: Kupás András [Mv; MvLt 291.231 átírásban!]. 
1648: Kupás Peter . . . csinált egy csecses kupát gyer-
meknek valót [Kv; ACJk 63b]. 1658: Kupás István [Zi-
lah; EM XLIII, 300]. 1665: Kupás Miklós [Kv; Dica, X, 
35]. 1685: Nemet kupás Janos [Kv; i.h. XXX, 31]. 1763: 
Georgius Bányai Kupás [Kv; i.h. XIV.90]. 1775: Kupás 
Mihaly [Tarcsafva U; Pf]. 

kupáscserép olan, ţiglă de coamă; Hohl/Firstziegel 
1637: (A színben) egy nehany ezer kupás és lapos heyaz-
ni ualo czyerep [UF I, 418]. 1681: Vajda Hunyad Vára 

Vagyo(n) itt: . Kupás Uy cserép Nro 300 | Va-
gyo(n) ezen Pitvarban: Csatornahoz es hejyzashoz való 
kupás cserep . . . Nro 700 [Vh; VhU 502, 533]. 1814: 
1000 Kupás Cserép [Szombattelke K; CU]. 1837: Lapos 
Cserép 30,000 . . Kupás Cserép 294 [Gombás AF; TSb 
20]. — L.még UF I, 411, II, 140. 

kupásflaskó ejteles-palack; butelie de o cupă; Flasche 
von einem Hohlmaß. 1796: Kupás Fiaskó 5 [Tresztia H; 
Ks 115]. 1819: egy 4. szegü kupás flasko [Kv; Pk 3]. 
1823-1830: (GTĘ Bethlen Pál) az asztalnál . . . a kenyeret 
és bort kupás fiaskóval maga eleibe tétette [FogE 152]. 

kupásfúró sfredel/burghii tubular; Hohlbohrer. 1528: 
I terebrum magnum wlgari kwpasfwro [Vh; MNy 
XXXI, 195]. 1817: Egy Furu 18 xr más kupás 22 
xr [Varsolc Sz; Born. IV.41]. 

kupáskancsó szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: vinci ~ alvincia ejteles-kancsó; cană de o cu-
pă din Alvinc; Karaffe von einem Hohlmaß aus Alvinc. 
7797: Vintzi Kupás Kantso egy [M.igen AF; D o b L ev . 
IV/777. 7. — aAF]. 

kupáskerék öntözőkerék; roată cu cupe; Rad mit 
Schöpfkübel. 1673: Vagyon az vas forrasztó hely, ennek 
két jó fúvója, mellyeket hajt egy vizi kupás kerék [Cssz; 
CsVh 42]. 1677: Ezen műhelynek vagyon fúvó hajtó egy 
vizi kupás kereke, gerendelyével két vas karikájával es 
két vas csapjaival egygyütt [Madaras Cs; i.h. 49]. — k 
még CsVh 51. 

kupáskő \ 1761: Ezen vdvarra . galambugos . 
sendely fedel alatt levő kapu zábék kŏzŏtt nyilik bé ku-
pás kõvõn állo tserefa sarkon . . tsak egj felé nyilo nagj 
Kapu [Siménfva U; J H b K LXVIII/1. 37]. 

kupásnyi 1. vhány ejtelre/kupára való; de un anumit 
număr de cupe; einige Hohlmaße (groß). 1794: Egy két 
kupásni általag [Gyalakuta MT; TSb 17]. 1816: W 
krispány szín festékes tserép kupásnyi kantsó [Szenthá-
romság MT; UnVJk 121] | Egy krispán Szín tserépbol 
való, ón fedelű és talpú kupásnyi Kantso [Kisadorjan 
MT; i.h. 134]. 
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2. vhány kupa férőjű (föld); ín care intră un anumit 
număr de cupe .; (Feld) einige Hohlmaße/Achtel 
(Samen) fassend. 1805: minden nyilas embernek hat. 
Kupásnyi Jussán, egyikből egyikből3 [Gambuc AF; 
TGsz 48. — aEgyik-egyik földből]. 

kupás-pöröly pörölyfajta; un fel de baros; Art großer 
Schmiede/Vorschlaghammer. 1665: Kupás pöröly no. 2 
[UF II, 314]. 7667: Kupás pörölyök nro 2 [UF II, 340]. 
1673: Kupás pörölj nro 2 [i.h. 541]. 

kupásság kupásmesterség; meşteşugul de a face cupe; 
Handwerk des Humpenmachers. 1652: Kupás alias Ru-
sza Dan kupásságával szolgál [Oroszfalu MT; EMLt]. 

kupás-szalu vájófejsze; bardă de scobit; Hohlbeil. 
1749: Az Korodi kádárnál Merk Iuonnál lévő Kádár 
miv Szerszámok3 . . Kupás szalu nu: 1 [Kóród KK; Ks 
18. XCII. 20. — aKöv. a fels.]. 

kupás-tégla ' 1726: adtam . 90 kupás tégláért 
az kápolnára d 50 [Kv; Ks 25. LIII. 4]. 

kupásvas 1818: Egy hordo szekér vasas Lőttsivel 
fel hertzivel négy kupás vasakkal [HSzj hordószekér al.]. 

kupás-véső daltă concavă/de scobit; Hohlmeißel. 
1692: Egy kupás veső [Szárhegy Cs; LLt]. 1749: ö t 
kupás véső [Kv; TL 90]. 1761: 1 Kupás véső 
[Szentmargita SzD; Ks CII. 16]. 1816: Egy kupás, és egy 
tollas véső [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza 
Krisztina lelt.]. 1848: Egy lapos és egy kupás véső 48 
xr [Görgénysztimre MT; i.h. G.XXIV]. 

, Frecskay 508 a különböző kézműves mesterségekben a fenn megadott 
németjei, mellett a 'Hohlmcissel, Hohleisen' névvel számol. 

kupás-vésőcske daltă mică de scobit; Hohlmeißel-
chen. 1656: Ezen saffar hazban vagyon Kupás kis 
veseöczke nro. l a [Fog.; U F II, 114. — aFels-ból kiemel-
ve]. 

kupec árus, kereskedő; negustor; Händler. 1662: Az 
Pinczében kupeczek bora volt [TML II, 310 Bánfi Die-
nes Teleki Mihályhoz]. 

kupeces szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: debreceni ~ kalap kb. debreceni pörgekalap; pălă-
rie cu bor mic; runder Hut aus Debrecen. 1838: Dima 
pani szökött el Debreczeni kupeczes kis karimájú 
kalapban [DLt 1165 nyomt. kl]. 1848: fekete kupeczes 
kerek kalap [DLt ua.]. 

kupeckalap kb. pörgekalap; pălărie cu bor mic; run-
der Hut. 1843: Andréjka Vaszilika . . . elszökött fe-
kete zsíros kupetz kalapba [DLt 1306 nyomt. kl]. 

kupec-zsidó negustor evreu; jüdischer Händler. 1847: 
temérdek a' kupetz zsído és más, kik a' gabonát egymás 
markából kitépve Moszágraa hordják [Kv; Pk 7. — 
01 v.: Magyarországra]. 

kupler ? kerítő; codoş, proxenet; Kuppler. 1847: Ara-
nyos Ferentz . . . a* Helberkre be menvén . . . 3 legények 

. . őtet az Asztalos Czéh szo hordozojának s Kupler-
nek neveztek [Kv; ACProt. 23-4]. 

kuplí 1. övszíj; cingătoare; Koppel(riemen). 1774: egy 
regi toldozott Jantsár Kés Kuplijával együtt [Hosszútel-
ke AF; Kath.]. 1802: Egy Ezüst Csatt Kuplira valo 
[Meggyesfva MT; CsS]. 

2. ? kanna; cană; Kübel. 1849: Rész Edények 
Két Kupli egyik kupás a másik fertájos 4 Rf 30 xr. váltó-
ba [Görgény MT; Born. G. XXIVd Grois Miklós udv. 
szakács feljegyzése]. 

kupon kötvény; cupon; Obligation, Schuldschein. 
1768: a' kiknek kezeknél még kuppon nevezetű Obiiga-
toriák tanáltattnának . . à Ima Aug: . . adgyák bé 
[Dés; Ks 84]. 1859: a Dobokai, Poklostelki2 és Derzsei 
Áprilisi Adóimat kuponokkal kifizettem ezen ide 
zárt 12 ft 30 kr értékű kupont küldöm | a kruponok 
helyett, más pénzt nem adok Adóban borsán0 [Doboka; 
BetLt 4 Hodor Károly lev. ill. rájegyzése. — SzD. CK]. 

kuprum réz; cupru; Kupfer. 1705: a capucinusoknál, 
több koporsó lévén réz ott húsznál. Ezért ezzela is azt kö-
vetik el. Mindezeket pedig cuprumra metszett és arról le-
nyomtatott figurákkal is demonstrálták [WIN I, 453. — 
aI. Lipót császáréval és királyéval]. 

kupta 1. kukta 

kuptor sütőkemence; cuptor; Backofen. 1720: az 
Molduvan Todor előtt (így!) en is ertém egy puszta kup-
tort [Velkér K; Ks 7. XV 4 Oltjan Ioszip (56) jb vall.]. 
1727: Ezen Pinczeben vágjon egy hitván sövényből font 
kuptor, vagy tüzelő helly [Csákigorbó SzD; JHbK 
XXVI/13. 13]. 1736: Azon Session lewő épületeket, 
Háznak Pitvarát, ben (!) levő Kuptorat, avagy Kemen-
tzejit ki horta, pusztította el? [Buza SzD; LLt 168 
Litt. B vk]. 1757: Bástya ház Régi Sendellyezés alatt 
veszszŏbŏl valo Kuptora [Nagyercse MT; Told. 18]. 

kúra 1. gondozás; îngrijire; Betreuung. 1702: eddig is 
. . . Thoroczkaj Ferencz vram(na)k Curája és gondvise-
lése alatt vólt Velczer Istvánné Aszszon [Kv; Pk 7]. 
1716: nincsen semmi vigasztalásara es hasznára az én 
kŏrŏlette valo curám és forgolodásom [Nagyida K; 
Told. 22]. 1738: Székelyhídi István diligens Curája 
respectáltatván, azon szénafű ő kglmének remittál-
tatik [Dés; EHA]. 1795: 62 Cura nélkült tseplesz módra 
feli nőtt, nagyobb és kissebb megy fák [Csapó KK; Berz. 
4. 8. C. 23]. 

2. gondviselés; îngrijire; Versorgung | törődés; grijă; 
Kümmern. 1732: Mind ezeket a mostan be esküdt megje 
Biraja(na)k Barabas Mihalynak es Adjunctus tarsainak 

. . curajok alatt hagjtuk [Árapatak Hsz; SVJk]. 1772: 
Maga az I. Groffne is suô factô recognoscalta, hogj nem 
a' rósz Cura, hanem a maga Malma praejudical akkor 
(így!), a' midőn Malmát alább szállittani kezdette 
[Kük.; JHb LXVII/227]. 1785: (Az ifjú) maga is magát 
el ne rontsa, szükség volna kis atyai kúrával értetni, azt 
tartom, maturescálván maga is megköszönné [FogE 
339]. 

3. (gyógy)kezelés; cură, tratament medical; (ärztli-
che) Behandlung, Kur. 1670: Kegyelmed maga curálta-
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tása miatt hogy bővebben nem írhatott, abbúl nincsen 
semmi vétek, csak Isten adja Kegyelmednek egészségére 
az curát [TML V, 130 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1720: Az én terhes fájdalmim ig(en) lassan szűnnek . 
à Curát énis félben nem hagjhatom [KJ. Rétyi Péter lev. 
Brassóból]. 1748: Mint hogj Finta Sámuel Hóhér verés-
ben elegyítette magát, hogj a' Curáért fizessen ŏt magjar 
forintokat, itiltetett [Torda; TJkT III. 205]. 1765: az 
meg holtnak Annya s Attyafiai azt vallyák, hogy tehett-
ségek sz(e)r(in)t egész Serénységgel minden curát adhi-
beáltak, de à Seb halálos lévén orvosolni nem lehetett 
[Torda; i.h. V 26l-2]. 1796: Gyenerálisné Aszonyom eŏ 
Nagysága Tamás nevü udvari emberének Curájáért a' 
Fercsernek adta(m) 12 ft [uo.; Ks 95]. 1820: tsak arra vi-
gyázz hogy a Curád félben ne szakadjon [Kv; Pk 7]. — 
L. még ArÉ 169; BÖn. 501, 528; RettE 127, 234, 269; 
WIN I, 95, 99. 

Szk: ~ alá ad. 1721: tsak hamar az jobb lábomon 
ki kezdet Sebesedni . . . mely sebeket Cura alá adtam 
[Ne; Ks 45 Jenei Mihály lev.] * ~ alá adja magát. 1823-
1830: Csakugyan nem lévén egyéb mód, tűrni kellett a 
nyavalyát, míg Drezdába érkeztünk, ott osztán kúra alá 
adta magát [FogE 180] * ~ alatt van. 1796: én a' 
Feldschernél Lippán Cura alatt voltam [Déva; Ks 115 
Pável Juon vall.] * ~ alá vesz. 1809: Á Kis Úrfinak 
nyakanak (így!) mitsoda baja volt . . . gondolom . 
hogy Reumatismus volt . Doctor Szotyori vette Cu-
rája alá [Zilah; BfR 62/11 dr. Zoványi Imre lev.] * ~ / 
kíván. 1710 k.: Universalis curát kívánt volna bizony ez 
a paciens [BÖn. 915] * ~val él. 1728: az Felesegjpm . . 
most ugyan az orvossággal éle . kőzél háromszáz fo-
rintba állo vásarfiáért vettem rea, hogy az curával éllyen 
[ApLt 1 gr. Haller János anyósához, Apor Péterné gr. 
Káinoki Borbálához Nsz-ből]. 1755: Groff Mikes Uram 
eo Nga curával éli [Ks 96 Bíró Antal lev. Nsz-ből]. 
1825: Pénteken két hete mult miolta az Ifju élni kezdett 
az curával a Tks Urnák praescriptioja szerint [Fiátfva 
U; Pf Barabás Ferenc pap lev.] * dekoktumos ~ főzetes 
kezelés. 1806: a rend szerént bé vett Decoctumos Cura 

. a' bőv viz itallal a gyomrot meg lotsositván, el hide-
giti a tagokra is generális gyengeséget Szokott hozni 
[Mv; Ks 94 Vegyes lev.] * doktori 7796: Doktori cu-
ra alatt kelletett magát hoszszoson nagy költséggel gyo-
gyitatni [Ilencfva MT; DLev. 3/XXXV. 4] * vki ~ja alá 
küld. 1772: 27-ma Junii kényteleníttettem a szegény édes 
feleségemet Kolozsvárra doctor Pataki Sámuel úr curá-
ja alá küldeni [RettE 279] * vki ~jávai élhet. 1797: Mar 
Pataki Uram MVásárhellyen mulatván jó lészen, maga 
is ha ide jő mert itt a Pataki Uram curájával élhet [Hé-
derfája KK; IB id.gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 

4. kurálás, orvosolgatás; tratament; Pflege, Heilung. 
1693: az eo feletteb való Curai miat, mint egyeb nyava-
lyaja miat eset Lovainak halaluk [Dés; Jk]. 

Szk: vki ~ ja alá ad. 1787: a fiam köszöni Lobeli gra-
tiadat a kovátsnak Curája alá adta is hogy az első La-
patzkájába való hibát orvosalja [Bolya NK; IB gr. Toldi 
Zsigmond gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 

kuráció (gyógy)kezelés; cură, tratament (medical); 
(ärztliche) Behandlung. 1657: noha azután is continuál-
ták ugyan az curatiót maga doctori. de heában | meg is 
betegedém vérhasbeli nyavalyával, . . . de Isten után egy 

Ascanius nevű doctor curatiója hamar segíte [Kemön. 
94, 258]. 

kurafi 1. kurvafi(a) 

kurafiaz, kurafiáz kurafinak mocskol/szid; a da cuiva 
epitetul de afemeiat; Hurensohn (be)schimpfen. 1710 k.: 
Vajda Lászlót, ugyan postamestert . . . az atyám . . . és 
Bánfii Dienes, és ez egyszer még fattyú lélek kurafiazta 
volt [BÖn. 692]. 1736: nem vala ekkor hire az karafiná-
nak, mert ha eléhoztad volna hogy: karafin, már megha-
ragudott volna, mert azt gondolta volna hogy kurafiá-
zod [MetTr 325]. 

kúrál 1. gondoz; a jngr i j i ; betreuen, instand faltén. 
1720: az oltatol fogva3 senki sem Curálvan falai őszve 
hasadozták, fedelei le Sorvadozták [Branyicska H; JHb. 
— aId. Jósika Gábor halála óta. A kastélyé]. 1728: a 
Papi Parochiara Csináltatott N(e)m(e)s Janos Ur(am) 
egj tanuló hazat, ez uta(n) a Megje tartozik curalni [Olt-
szem Hsz; SVJkj. 1738: Székelyhídi István . . . eddig se-
rinyen Curálta a Tekintő alatt levő Lŏrincz kuttyát 
[Dés; EHA]. 1824: azon Épületeket renovállyuk, curál-
yuk [Gőc SzD; SzConscr.]. 1849: Vannak egres ágyasok 
is igén szép lugas gyertyán fákból, tsinosan curálva 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. — L. még ETF 107. 8; 
RettE 61; RSzF 181. 

2. gondoskodik; a se îngriji; für etw. sorgen. XV777. 
sz. eleje: Mindenek felet Curáld, hogy Széles egyenes 
ályu Ménlora tehes Szert [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

3. gondját viseli vkinek/vminek; a avea grijă de cine-
va/ceva; um jn/etw. Sorge tragen. 1681: vagyo(n) egi 
malom Ez ket bokor kőre forgo volna ha jól Curál-
nak [Hátszeg H; VhU 148]. 1731: Tudom azt mikor Tu-
tora vala a Néhai Nagy Ur Groff Teleki Páál ur eŏ Nga 
Mlgs Groff es Generális Teleki Sámuel Urnák ugy 
tartották és Curálták eŏ Ngok mint a magok tulajdon 
édes gyermekeket [Szentpál K; TK1 St. Rátz (50) jb 
vall.]. 1756: Minthogy pedig az osztállyos atyafiak kő-
zött Mattyás Flóra maga Részét nem Curálta, — s 

abból tős szomszéd attyafiának . . nem kiss kára 
observáltatott; determináltatott azért az, hogy az 
osztállyos atyafiak a' viz vehementiajának obstaculu-
mára egyiránt concurallyanak, aztott gátollyák [Újbá-
resd H; Ks 62/3]. 1789: Ha eö nsga, ugy, mint illik a 
Malmot curálni, procuráltatta volna . . . az árvíz annyi-
ra meg nem rontotta volna [Désfva KK; GyL. Lörintz 
János (49) ns vall.]. 1791: eddig ezen Buzamezei Jószág 
kézről kézre járt . sem a' Határ Métáit, sem pedig az 
Erdőket nem curálták [Búzamező SzD; Ks 74/56 
Conscr. 10]. 1807 k.: A Néhai Székelly Mihálly Uramtol 
maradat Szekér és eke a Sok viselestŏl elpusztulván, 
mind ezek hellyében az Exp(one)ns tett igazitast, ő klme 

tsinaltatta és Curalta, az néhai edes Attya költségé nél-
kül [Sinfva TA; Borb. II Fülep Mihálly (49) ns vall.]-
1848: A' Kápolna félre egy hegyetskén vagyon építve azt 
a megye Curállya [Born. F. VIIc Csiki Sámuel lev.]. 
L. még BÖn. 528. 

Szk: vki kauzáját ~ja vki ügyének gondját viseli; 
1613: ada jure perennali Kover Istva(n) Ur(am) Reth1 

Ur(amna)k 3 hold főidet hogi mind Tablan s minddenút 
curallia causait [Altorja Hsz; Borb.I Czinpa István 
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Deák (50) ns vall.]. 1667: köte Arrais magat, Mihalcz 
Mihály vr(am) Eŏ kgme, hogy Elteigh procuratora le-
szen minden dolgaiban ha hogy penighlen . . . Az 
teőrueny megh ne(m) Engedne, hogy Eze(n) dologhbol 
Curallia Farkas Istuan vra(m), Es felesege Donát Kata 
Aszszony Causajat tartozzék procuratort . . . allat-
ni, 'Es az pert Árra valo költessel supportalni, usq(ue) 
Ad decisione(m) Causa(rum), Excepto Attiafiay Ellen, 
nem Curallja Eŏ kgme Farkas Istuanne Aszony Causajt 
[Ikafva Hsz; i.h.]. 
„4. (gyógy)kezel, orvosol; a trata/îngriji (un bolnav); 

(ärztlich) behandeln, kurieren. 1657: Lőcsén lakott egy 
hóhér, ki doctoros ember is volt, ezt is odahozták vala, 
és curálá [Kemön. 96]. 1710 k.: erősen megbetegedem. 
Pleuritisnek mondá a doktor, érvágás és izzasztókkal 
kúrált [BÖn. 527]. 1716: Curáltam es orvaslattam eo 
kglmét kötésből [Nagyida K; Told. 22]. 1721: Az vizet 
örömest meg innám de az Borbelj már Curalni kezdet s-
nem engedi [Szurdok Mm; TK1 Zólyomi János Teleki 
Pálhoz]. 1765: vallyon ä Sebet illendőképpen curáltáké 
[Torda; TJkT V. 261]. 1785: Máriskot Hétfőn kedden ki 
[elte az hideg . . . W . . curalja azt mondja hogy az ge-
leszta hideg [TSb gr. Teleki Sámuelné Bethlen Zsuzsán-
na lev.]. 1810: szegény Kis Antim mind kinlodik 
Doctorunk szüntelen vagyon, kettő is curálya [Buza 
SzD; JHb Jósika János lev.]. 

5. ápol; a îngriji; pflegen. 1762: (Az édesanya) bol-
dogtalansagában el hagyottattván az Atol . . . minden 
dolgait ezen I. Aszsz(ony)ra bizta . . súlyos betegségé-
benis ŏtet curalta [Torda; TJkT V.78]. 

6. törődik vmivel; a se interesa de ceva; sich um etw. 
kümmem. 1758: Rácz János . ilyen írást írt plajbáccal 

•.: „Váradon vannak Rettegi famíliát illető leve-
lek." Ezt szemeimmel láttam, de gyermeki állapottal lé-
vén, nem curáltam [RettE 55]. 1778: Viski József bá-
tyámuram az Istennek utait s maga idvességének út-
ját nem igen curálta [i.h. 388]. 1826: haragutt érette, de 
nem curáltam [Mv; Told. 7.]. 

7. ~ neki vkinek vmi jár; a i se cuvine; zukommen. 
1751; Bulzestia Kertész Mihálljnak annuatim Curál 
néki demensuma menstruatim három véka elegyes ga-
bonája, az az hol kukuruza hol elegyes buza [Déva; Ks 
107. — aH]. 

kúrálás 1. gondozás, karbantartás; îngrijire; Betreu-
ung, Instandhaltung. 1713/1750 k.: ki ki a Curatorok ŏ 
kglmek közül a melly Tractus(na)k Ecclesia(nak) 
Collegiumnak vagy Schola(na)k curálására rendeltetett, 
igyekezzek . . . annak mindennemű fogyatkozasinak or-
vaslásában minden rendes uton valo modalitast el kö-
vetni [RGyLt A. 12]. 1750: Bulzestia Gywrs Danilla 
hogy accordája szerént a két Bulzesti Beszerikát nem cu-
rálta az melly Gainėsz rész örökséget az Falu ezen 
fogadott építésére curálásért által adott volt. az tölle el 
vétetett [Déva; Ks 62/10. — aH]. 1826 k.: Kelementel-
kéé a Patgk, s annak az árkának curalásais egésszen a 
Balavásari határ szeléig ugy volt, s ugy áll most is [Gya-
lakuta MT; GyL. — a MT. KK]. 

(gyógy)kezelés, orvoslás; îngrijire medicală; (ärzt-
hche) Behandlung, Kur. 1656: sok Doctorokat hozatot 
minden feleol curálására [Dicsősztmárton; BálLt 85]. 
1657: már akkor is az fulladozás kezdette vala hábor-
gatni az fejedelmet, azután az hydropisis is érkezek; 

melyből való curálásra mind a maga ordinarius medicusi, s 
mind külsők conflualtanak ugyan, de semmit használ-
hattak [Kemön. 93]. 1667: Ha kívántatik Kegyelmednek 
curálása, valahova Kegyelmed fogja parancsolni, oda 
küldik [TML IV, 127 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 
1718: Választassék edgj értelmes Borbélly . . . és az által 
légjen Curálássa az ollyanok(na)ka [KvLt 1/225 gub. — 
a A pestises betegeknek]. — L. még T M L III, 595. 

kúrálhat 1. gondozhat; a putea îngriji; etw. betreuen 
können. 1797: Szilagy Sàndar mint nőtelen Legenke 
maga Joszagait nem curalhattya [Keresed TA; WassLt]. 
7800: (A földet) Katona György eo Kegyelme nem 
colalhatta Sem nem curálhatta, hanem mostis pusztájá-
ban hever [Seprőd MT; BalLev.]. 1809: Lengyelfalvá-
naka igen jo kezeügyibe vagyon ezen falu, mint határá-
ban lévő utat könnyebben, és jobb móddal curálhat 
[UszLt 1628 gub. — aU]. 1841: lévén . egy hidunk, 
úgy Fitodon alól . . . egy fél hidunk, amelyet is a távol-
ság miatt jó móddal nem curálhatván, áltoladtuk . . 
Balog József őkegyelmének jó állapotban tartás véget 8, 
azaz nyolc esztendeig [Taploca Cs; RSzF 103]. 

2. (gyógy)kezelhet, orvosolhat; a putea trata; (ärzt-
lich) behandeln/kurieren können. 1662: Az ifjú fejede-
lem . egészségében hogy nagy változást kezdett volna 
érzeni, a késmárki akkorbéli becsületes medicus Chris-
tianus ab Hortis tanácslására, ki hogy másképpen is cú-
rálhatná, egy hétig való helybenmaradását szorgalma-
tosan kívánja vala [SKr 289]. 

kúráltat 1. gyógyíttat, orvosoltat; a (se) supune unui 
tratament medical; heilen lassen. 1697: igen alazatosan 
kérem Uram kgd(e)t igen nyomorultul lévén Felesegem 
kitis Szebenb(en) akarok vinni Curaltatni Kőlőseri 
Uramhoz ne denegallya ithon valo maradasomat [Mike-
szásza KK; BK. Radák István Bethlen Gergelyhez]. 
1709: Ferencz Katanak fejin levő koszbeli nyavalyáját 

sok izbe(n) curaltattais de semmi keppen meg ne(m) 
gyógyíthatta [SzJk 366]. 1765: Toldi Adámné az 
anyja nyavalyájába esett, melyet curáltatván az ura, ext-
remum remediumot adhibeáltatott egy borbéllyal 
[RettE 181]. 1793: az elmúlt vasárnapon viradolag a 
Brányistyában lévő Metzetlen Esztendős Tsikonak az 
első Lába közét Karóé vagy egyébb Más fa meg sértette, 
mellyet az Istáloban fel fogván minden nap kuráltattyuk 
[Drág K; JF 36 LevK 261 Tollas György lev.]. 1804: 
Most a' szemeim fájnak és azokat curáltatom [Kv; Ks 
101 Thuroczy Károly lev.]. 1835: maga költségin hoza-
tott Orvasságokkal curáltatott [Zsibó Sz; WLt]. 

2. ~ja magát (gyógy)kezelteti magát; a urma un tra-
tament; sich (ärztlich) behandeln lassen. 1667: Én . . 
elmegyek Sorostélyra, onnét Szent-Péterre, onnét Kű-
várban curáltatni magamat [TML IV, 222 Teleki Mi-
hály Bánfi Dieneshez Ebesfváról]. 1710 k.: nem adom 
senkinek tanácsul, szemfájásban hogy úgy kúráltassa 
magát a feneke bajával [BOn. 528]. 1720: az fél lábom-
mal meg nyomorottam . mostan curaltatam egy 
Vinczi Aszszonjal magamat [Borosbocsárd AF; Ks 95 
R. Boer Sámuel lev.]. 1823-1830: Soholt olyan accura-
tióval az experiálást nem tettük, mint Drezdában, mert 
az úrfi, hogy kúráltatta piagát, azért is mulatni kellett 
[FogE 188]. — L. még FogE 289; Kemön . 185; TML 
IV, 335, 567, VIII, 474. 



kúráitatás 648 

kúráitatás 1. gyógyíttatás; tratament; Heilung. 1670, 
Kegyelmed maga curáltatása miatt hogy bővebben nem 
írhatott abbul nincsen semmi vétek [TML V, 130 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1765: Ha . . azonn Murvai 
fején esett Seb curaltatott vólna nem lehetett volna halá-
losnak mondani, de harmad nap mulva hivtanak Bor-
bélyt curáltatása végett, mikor már meg mérgesedett 
volt ă Seb [Torda; TJkT V. 259]. 1824: Azon beteges Bi-
kának Marha orvas által lejendö Curaltatását kérém 
vala [Dés; DLt 294]. 

2. ápolás; îngrijire; Pflege, Betreuung. 1737: Kilim 
Marton Felesége . Kécségben esésre vévén ma-
gát, étetőtt vőtt bé . . már tudtára lévén az etetés Kilim 
Mártonnak . . . Curáltatásában gyogyíttásában, sem-
mit sem mozdult [Kv; TJk XV/13. 35]. 

kúráltatik 1. gyógyíttatik, orvosoltatik; a fi tratat; ge-
heilt werden. 1765: Ha . . azonn Murvai fején esett Seb 
curaltatott vólna nem lehetett volna halálosnak monda-
ni [Torda; TJkT V.259]. 1831: h a j ó elein jo móddal daj-
kálják a' beteget 's orvosságai éltetik meg gyógyítható 
nyavalya a' Cholera, de ha nem curaltatnak hamar halá-
lossá válik [Vaja MT; HbEk]. 

2. gondoztatik; a fi îngrijit; gepfiegt/betreut werden. 
1772: Ádámosi Malma eŏ Excellentiájának más kü-
lőmb provisioval, s procuratioval curaltatott [Sövény-
fva KK; JHb LXVII/2. 358]. 

kurászta föcstej; coraslă; Kolostrum, Biestmilch. 
1838-1845: „Kurászta (:latin colostra" román „karász-
ié:) előtej szülés és borjúzás után. Erre jó magyar sza-
vunk van, a föcstéj" [MNyTK 107]. 

Feltűnő, hogy a román eredetű szóra Erdélyből csak egyetlen és vi-
szonylag késői adalék került a gyűjtő tollhegyére, holott ilyen alakban és 
szókezdő hangjának zöngésülésével keletkezett gurászta formában (mind-
két esetben több alakváltozatban) a XIX. századi szótárakban (Sándor, 
Sokféle XII, 180, Márton szótárai, Tsz, CzF) gazdag alakváltozatŭ adalé-
kokkal címszóként szerepel; a TESz első adaléka meg éppen 1797-bôl való. 
A magyar nyelvjárásokban való széles körű jelentkezésére a XIX. század 
második felétől főként a MTsz és még bőségesebben az RK szolgáltat te-
mérdek adalékával bizonyságot. 

kuratéla 1. gondviselés; îngrijire; Versorgung, Für-
sorge. 1724: Faragó Ferenczné, Imecs Mojsessel litiga-
lodván Néhai Imecs Mátyásnak jószágának és Arvai-
nak Curatelájok iránt provideállyon kglmetek edgy 
ollyan Curatorrol, aki az Árvákot jó erkölcsben 
cducállya [ApLt 1 gub.]. 

Szk: [a alá vesz. 1734/1784: az Méltoságos Ex-
ponens Ura árván maradván Néhai Méltoságos Groff 
Teleki Pál Ur vette Tutelája és Curatelája alá [TKJ 
St. Székelly de Gyérgyo (26) vall. — aGr. Teleki Sá-
muel]. 

2. gondnokság; curatelă; Kuratel, Vormundschaft. 
1768: Ö kegyelmek, mind a' Tanitas módjában, mind a' 
disciplina tartásba a* Titt Curatélátol fügjenek [Kv; 
SRE 226]. 1830: A' Tekintetes Ur(na)k . abéli ki nyi-
la tkoztatása hogy a Curatelája alatt lévő Szántó Sán-
dornak Szabadon lévő Javai tartására és ruhazattyára 
elégségesek nem volnanak . . . méltóztatott a Flgs K. Fŏ 
Kor(mány) Szék klmes Rendelése által a Tekin-
tetes Urnák, a Curatori Hivataláról való le mondását el 
nem fogadni [Ne; DobLev. V/1156]. 

3. gondnoki tisztség/hivatal; funcţie de curator; Amt 
des Kurators. 1726: Tiszt. Kurtány Josef Vram halala-

túl fogva vacantiaban lévén a T. Curatela annakokáért 
. . említett T. Kurtany Josef Uram helyében surrogal-

tatik T. Erdélyi Janos Uram ő klme Curatori hivatalra 
[Kv; SRE 153]. 

kuratélátus gondnokság, gondnoki minőség; curate-
lă; Kuratel. 1830: A' Tekintetes Ur(na)k Arvai Szé-
künkheza tett . . abéli ki nyilatkoztatása hogy a Cura-
telája alatt lévő Szántó Sándornak Szabadon lévő Javai 
tartására és ruhazattyára elégségesek nem volnanak . . • 
a Curatelatussa Segėdelmezésére . a Lutzai Elek de-
fectussával Szállott Jok(na)k Számára való applauda-
tioját oly formán rendelni; hogy annak jövedelméről 

esztendőnként Számoljon [Ne; DobLev. V/l 156. — 
aA Marosi Kerület Árvái Szék-éhez]. 

kurátor 1. gondozó; îngrijitor; Betreuer | gyám; tuto-
re; Vormund. 1577: Vtolzor A gyermek . . . haller ga-
bort es Haller Istvánt vallotta curatoranak maganak 
lenny [KvAkKt Mss 343]. 1595: Sombory Sandornak 
Farkasnak és Gabornak ez három rezre Jutottanak 
Somboron ket Aranj lanchok . . Ezekis Somborj Sán-
dor vgj minth Curator kezenel vadnak [Zsombor K; 
SL]. 1702 k.: Az Árvák Curátoránál 40 forint maradván 
fel 15. Esztendők el folyása alatt annuatim 4. forint 
Interessével Compútálódat 108 forintra [Abrudbánya; 
Born. XXXIX.6]. 1734: Groff Teleki Sámuel Urnák Cu-
ratora is ugjan az Ur volt [Kv; TK1 Andreas Huszti (34) 
vall.]. 1774: Férjem boldogtalanságára nézve ha tovább 
élne-is Házunk és kedves Gyermekeink melly nagy tehe-
tetlenségre 's boldogtalan állapotra jutnának, különös 
Gyámolok, Tutorok és Çuratorok nélkült [Kozárvár 
SzD; Told. 23]. 1799: az Árvák Vagyonnyainak számba 
vételek, és a mostani rendeltetett Curatornak Tkts Hat-
faludi Josef Urnák által adása véget Com(mis)sariusok-
(na)k denomináltatván el végezésit a dolognak meg 
akadályoztaták [M.egregy Sz; Somb.I]. 1820: A Szántó 
Sándorné Váradi Ágnes Személlyéről és a gyemekekről 
is gondoskodni kelletven ezeknek intertentiojakra és ru-
házattyakra Szili Ioseff . . . a gyermekek Curátorá-
nak . . . neveztetett ki [Ne; DobLev. V/1039]. 

2. kb. világi gondnok; curator; (weltlicher) Kurátor, 
Verwalter | felügyelő; supraveghetor; Aufseher. 1662: 
Curátorok előtt való perek [SKr 414]. 1710 k.: Karancsi 
Zsigmond pénzperceptor és az építés kurátora volt 
minden pénzfizetés nélkül [BÖn. 888]. 1726: minden me-
gyében fő megye bírája vagy curátor állíttassék [Somlyó 
Cs; SzO VII, 324]. 1739: Jósika Imréné, Bánfii Susánna 
Aszszony miképpen Certificaltatta Teleki Dávid és az én 
Curatorimat Executiora, arról való Relat(oria) [Kendi-
lóna SzD; TK1]. 1746: az intentalt poena Kováts István 
Curátor ő Kglmén hogy exigaltassék nem adjudicaltatik 
[Torda; TJkT III. 42]. 1752: A mi holtunk után pedig 
ezen Háromszáz ~ 300 Magyar Forintnak Interessirül 
való Dispositio hagyattatik a Kolosvári . . Ecclesiasti-
cus és Civilis Curátorok Dispositiojára [Kv; KvRLt 
VII. 22]. 1798: Vice Ispány Tekintetes Gilyén János Ur 

. Néhai Méltoságos L. Báró Szentkereszti Sámuel Ur 
Crida alatt lévő Jószágainak Curatora [Ne; DobLev. 
1 V/807]. 1828: A' Curator Urak jobb neven vették vólna 
a* bővebb Correspondentiát | A* könyv-vi'sgálat itt szo-
rossan veszen mindent; de tsak ugyan a \ Crisis alá jött 
Voltér munkái 's más mintegy 35 darab könyvekis — a' 
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mint a' Curator Urak biztatnak ki fognak adódni [BetLt 
4 Hodor Károly lev. Bécsből]. 

Szk\ fiskális ~ fiskusi gondnok. 1738: Endes Fiscalis 
Curatornak Biro Uramni kenyeret pisztrángot es hust 
de. 18a [Kvh; Bogáts 8. — aAdtam] * külső ~ világi 
gondnok. 1708: Belső Curator Ur(am) ŏ kglme, Külső 
Curator Uramékkal edgjütt az T. Ekklesia hasznát néző 
dolgokban edgjet értsenek es edgjütt percipiallya-
nak es erogallyanak [Kv; SRE 107]. 

reſ egyházközségi/megyei gondnok; epitrop; 
Gemeinde/Kirchendistriktsvorsteher. 1652: AÍZ itt valo 
Reformata Ecclesianak Curatori es Moderátori is az ket 
dologra vigiazanak . . . , hogy az felseges Jstennek tiszte-
leti kŏzŏttek viragzek, es a Ecclesia mellynek tarsosaga-
ba(n) vágynák naponkent eoregbullien [Kv; KvRLt X. 
A. 1]. 1673: Az Colosvari orthodoxa Eccle(si)a(na)k Cu-
ratori ugy mint Actorok, az I. Desi Istva(n) elle(n) alle-
gallyák, hogy kantorunkat rut illetlen pogányi mód-
ra valo bőgesevel megh czufolta [Kv; TJk X/l. 328]. 
1720: a Szász Natio reszerül is a Curator deficialvan 
Tiszt Pataki Pál Vr(am) ŏ klme Curatornak választatik 
[Kv; SRE 137]. 1724/XVÍII. sz. köz.: Hegyesi Mihálj 
Görgényi Tractusban lévő R(e)fta Ecclak(na)k Curato-
ſa [GörgJk], 1741: mais, az egjgjik Malombiró Catholi-
eus; noha az Reformata Eccla Curátorát illetné a Ma-
lombiroság [Dés; Jk 547b]. 1761: En magam tiltottam 
Lukatzi Sigmond Uramat az kullátor (!) porontsolattja-
bol hogy a Templomban ne járjon valameddig nem ta-
karittya magát abol az tísztatálan (!) életből admoniál-
tottam hogy nyolcad napon tisztítsa magat mivel hogy 
kulátor voltam [Tordátfva U; Pf]. 1874: Szavazat több-
séggel megválasztatott kurátornak Babos József volt 
kurátor 3 évre [Burjánosóbuda K; RAk 19]. 

Szk: belső ~ reſ kebli gondnok. 1708: Belső Curator 
Ur(am) ŏ kglme, Külső Curator Uramékkal edjütt a T. 
Ekklesia hasznát néző dolgokban . edgyet értsenek es 
edgjütt percipiallyanak s erogallyanak [Kv; SRE 107] * 
civilis ~ világi egyházgondnok. 1752: A mi holtunk 
után pedig ezen Háromszáz ~ 300 Magyar Forintnak 
ínteressirül valo Dispositio hagyattatik a Kolosvári . . 
Ecclesiastus és Civilis Curatorok Dispositiojára [Kv; 
KvRLt VII. 22] * első ~ egyházi-főgondnok. 1765: Ki-
szólítván Isten e' Világból Néh. Tiszt. Püspök Verestoi 
György vramat, ki ez Ecclesiában első Curatorságot vi-
selt; választatott és tétetett ö kegyelme hellyében . . 
mint első Pap, Ecclesiasticus első Curatornak Tisz. Es-
perest Soos Ferentz Vram [DobLev. IV/214] * inspek-
tor ~ felügyelő-gondnok. 1842: a* Consistorium tége-
det tett Inspector Curátornak [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez] * számadó ~ kb. gazdagondnok. 1882: ha a 
büntetendők büntetését a Számadó kurátor elmúlasz-
tandja a büntetés rajta vevődjék fel [Damos K; RAk 
200]. 

4. rk megyebíró; epitrop; Kirchensprengelverwalter/ 
vorsteher. 1804: Lukáts Simont az oda valo Venerabilis 
Rom Cath Ekklesia Megye Biráját v. Curátorát Szentegy-
házfiaival3 . edgyütt, a ki Nevezett Megye Biro Há-
zánál meg tanáltuk, Szorol Szóra fel olvasván előttek az 
Instructiot a' Megye Biro tőnn illyen feleletet [Szár-
hegy Cs; Born. XVd. — aKöv. két név. bKöv. a nyil.]. 

Figyelemre méltó a köv. kijegyzés: 1H35: hozzanak . . . Bizonyítványt 
a Tiszteletes Paptol is arról, hogy ki melyik esztendőben volt Megycbi-

r o OAeditans:) vagy Harangozo, Curatoroknak pedig magokat rectifica-

tiokor ne Írassák [Vaja MT; HbEk]. — Ebből úgy látszik, hogy — leg-
alábbis a Marosi reſ. egyházmegyében — reſ. eklézsiákban is volt megyebí-
rói tisztség, de ez nem volt azonos a kuratorsággal. 

5. kb. várgazda (a vár gazdasági ügyeinek gondvise-
lője); administrator al cetăţii; Burgverwalter. 1662: 
Gyulai Ferenc . . . egyik curátor volna . . . maga kaput 
csináltatna De a curátorok mind kapuját, s 
mind egy nagy öreg vigyázó csárdát csináltattak 
vala | a mostani igazgatás ott benn a curátorok kezé-
nél volna [SKr 482, 497]. 

Szk: principális ~. 1662: az népnek a várban való es-
küdtetése, pecséttel való bocsáttatása egyedül csak a 
principális curátorra hagyatott vala [SKr 579]. 

6. diákny felügyelő; supraveghetor; Aufseher. 1870 
k./1914: Congregatio: iskola szolgák gyűlése, melyre 
szerdán és szombaton d. u. 3 órakor, cantus után, ad 
congregationem kiáltással a kis csengettyűvel hivattak 
össze. Ezen a felügyelő, curátor, — pápa számbavette, 
beosztotta szolgálatokra (cursor, vigil) munkákra kiren-
delte, szóval igazgatta és fegyelmezte a kollégiumban in-
gyenesen lakó, szolga cimen tanuló ifjakat [MvÉrt. 8]. 

A ref. kollégiumokban a szegény sorsú diákok ingyenes tanulásuk fejé-
ben szolgai teendőket (takarítás, vizhordás stb.) végeztek. Kijegyzésūnk 
tanúsága szerint a szolgadiákság intézménye csak valamikor a múlt század 
végén szűnhetett meg. 

kurátorátus egyházi főgondnokság, egyházi főgond-
noki tisztség; func(ia de epitrop, epitropie; Amt/Stelle 
des Kirchenobervorstehers. 1748: Néhai Tiszt. Superin-
tendens Deáki Jósef Uram(na)k ez Életből lett kiköltö-
zése után Vacantiában maradván Ecclesiánkban az 
Ecclesiasticus Curatoratus es a Venerab. Consistorium-
ban lévő Praesesség: azon Curatoratusra es Praesesség-
re denomináltaték . . . Tiszt. Esperest Szatmári Sig-
mond Uram [Kv; SRE 181]. 1799/1802: ezek3, mint 
Ekkla Erdeji a' Refor Földes Uraság(na)k a' Curatora-
tus(na)k, és a Conceduens (!) Espereseknek dispositio-
jok alatt légyenek örökké [Erdősztgyörgy MT; MMatr. 
147. — 3Az erdők]. 

kurátori I. ~ hivatal gyámi tisztség; funcţia de tutor; 
Vormundschaft. 1761: Tudjae a Tanú hogy . 
Gróff Teleki Pál Ur . . . nemdenem hiven és igazán 
maga Tutori s Curátori hivatallyának3 megfelelt légyen? 
[BSz; TK1 vk. — aGr. Teleki Sámuel mellett]. 1830: A' 
Tekintetes Ur(na)k Arvai Székünkhez3 tett . . abéli ki 
nyilatkoztatása hogy a Curatélája alatt lévő Szántó Sán-
dornak Szabadon lévő Javai tartására elégségesek 
nem volnának (:a mely oknál fogva Curatori Hiva-
taláról lejendő le mondásatis jelentette:) méltózta-
tott a Flgs K.Fŏ Kor(mány) Szék Klmes Rendelése 
által . . . a Tekintetes Urnák a Curatori Hivataláról valo 
le mondásat el nem fogadni [Ne; DobLev. V/l 156. — aA 
Marosi Kerület Árvái Székéhez]. 

2. egyházgondnoki; de epitrop; (kirchen)kurato-
risch/vorsteherisch. 1765: Tiszt. Esperest Soos Ferentz 
vram, mind nehezedni kezdett idejére, mind Curatori és 
Esperesti Hivatalával járó sok rendbéli foglalatosságira 
nézve [DobLev. IV/214]. 1786: Consistorium gyüjtetven 

Néhai Tktes Radnotfáji Sigmond Ur Domesticus 
Curator halálával lett Curatori vacantiának suppleálása 
iránt [Kv; SRE 242]. 1823: Az Ekla Tōrvinyeit nem ob-
serváló Ember(ne)k bŭntetésebŏl 2. rése a' Curator ke-
zébe mennyen . . . a' Curátor kezibe mentnek bé kel téte-
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tŏdni a Curátori Számadásba [Nagykapus K; RAk 33]. 
1839: A Curatori számadás az érkező visitatiora készen 
lenni rendeltetik [uo.; RAk 16 esp.ut.]. 

Szk: ~ hivatal egyházgondnoki-tisztség. 1726: Kur-
tany Josef Uram helyében surrogaltatik T. Erdélyi Ja-
nos Uram ò klme Curatori hivatalra [Kv; SRE 153] * 
~ tiszt 'ua' . 1706: Curatori Tisztre választatott a ' T. 
Consistorium meg edgjező voxabol N. Ujhellyi 
Ferentz Ur(am) ő kglme [Kv; SRE 16]. 

kuratóría kb. várgazdai hivatal; administraţia cetăţii; 
Amtstelle des Burgverwalters. 1662: ottan meghirdette-
tek: senki a kapukon a curatóriáról adandó pecsét nél-
kül, valamíg a várba be nem esküszik, el ne bocsáttatnék 
[SKr 579]. 

kuratória-szék kb. egyházgondnoki testület; consiliu 
de epitropi; Körperschaft der Kirchenvorsteher. 1695: 
Ha mi difficultas esik . dolgaban a' Quartasnak vagy 
ugyan valami kár teteit a Curatoria Szék kezében talál, 
suhuva ne appellalhasson, hanem vegsò sententiát ezen 
széktul végyen, és ugyan azzal mégis elegedgyen [Kv; 
SRE 38]. 

kurátorné (egyház)gondnokné; soţie de epitrop; Frau 
des Kirchenvorstehers. 1846: Imre Mihály csúnyán ala-
tsanul le motskolta, gazolta Dosánét ha azon mots-
kolodás igaz — ugy mint Inspector Curatoménak azt el 
szenvedni-halgatni nem lehet [Kakasd MT; DE 2]. 

kurátorság 1. gondnokság; curatelă; Verwalterschaft. 
1734/1784: mig az Ur Teleki Sámuel Ur Cuhitorság 
alatt volt égy rendbéli Seprő szin Anglia köntöst csinál-
tatott volt [TK1 Steph. Székelly de Gyérgyo vall.]. 1761: 
Curatora s Tutora lévén néhai Mgs Gróff Teleki Pál Ur, 
Mgs Gróff Teleki Sámuel Urnák, tudom, hogy Curator-
ságát jól és hiven viselte [Csáka SzD; TK1 Kis Márk (50) 
jb vall.]. 1769: Sem Tutorság, sem Curatorság alatt nin-
csen Bálinth3, hanem én s' a' Leányom tartyuk [Ne; 
DobLev. 11/408. 7a Catherina Dobai alias Bán (65) vall. 
— aNéhai Dobai Dániel fia]. 1827: Hogy Curatorság alá 
ne tevödjen arra fontos okaim vágynák [Uzon Hsz; Kp 
V. 351 Kispál Károly Kispál Lászlóhoz]. 

2. egyházgondnokság, egyházgondnoki tisztség; 
funcţia de epitrop; Amt des Kirchenvorstehers. 1746: 
Tktetes Donát János Ur(am) önként maga Generosita-
sábol, és az I(ste)n Házához való kegyes indulatjából 
magára válalá a' Curatorságot [Sepsisztiván Hsz; SV-
Jk]. 1836: haladékon kivül jo kedvel végye fel a Curátor-
ságot, ha még meg nem tette [Bözöd U; Pf Árkosi Mi-
hály un. esp. lev.] 

Szk: első ~ (egyházi) főgondnokság, főgondnoki 
tisztség. 1765: Ki-szolitván Isten e* Világból Néh.Tisz. 
Püspök Verestoi György vramat, ki ez Ecclesiában első 
Curatorságot viselt; választatott . . . hellyében . . . Tisz. 
Esperes Verestoi Ferentz Vram [DobLev. IV/214]. 

3. az egyházgondnoki tisztség ideje/(idő)tartama; 
timpul cît un epitrop este ín funcţie; Zeit(dauer) des Am-
tes des Kirchenvorstehers. 1820: Básárol3 azt mondha-
tam, hogy ō éppen Curatorságomban Szoszátyárságáért 
a' Tėmplomba(n) a* Püspök jelen létibe a' Papot és az 
Ecclesiat meg követte [Aranyosrákos TA; JHb 48 Biro 
Gábor (69) hites assz. nyil. — aBása György udvari bor-
bély]. 1845: Árva Vintze János . . . Cura torságába . . . 

Sindejeződőtt meg a' torony [Domos K; RAk 119]. 1850 
k.: 1822 ujj Papi lakot építtetett az Ekklésia . . . Ns 
Szétsi Seres Sándor Curatorságába [Szucság K; RAk 
96]. 1861: Újvári Gáspár András a Templom is az ő 
Curatorságába 'Sendejezödött meg [Damos K; RAk 
191]. 

kuratrikátus gondnokság; curatelă; Betreuung. 1739: 
Máriának Ferje decedált, és . . az Annya Curatricatus-
sa alatt vágjon [Dés; Jk 316b]. 

kurátrix gondnoknő; femeie autorizată să exercitâ 
dreptul de curatelă; Betreuerin. 1651: menenk Nemze-
tes Banffi Sigmondne Azzoniomhoz . . . Vas Lazlonak, 
es vas Janosnak Curatrixahoz [WassLt]. 1781: Taplocai 
Holló György gyalog katona pretendálja . . Holló 
Ferenctől született gyermekeinek curatrixától . & 
csíktaplocai határban lévő szántóföldeket és szénafüe-
ket . melyek így constálnak a judicium előtt, azért tar-
tozik az incta curatrix azon 16 forintokot elvenni [Tap-
loca Cs; RSzF 248]. 1802: Dobolyi Joseff özvedgye T. 
Trauzner Judith Aszszony Gyermekeinek, István-
nok, és Kláránok természet szerént való Tutrixa és Jó-
szágainak Curatrixa [Torda; DobLev. IV/857]. 

kuratura irtás; curătură; Rodung. 1757: Folthi Balint 
Ur arra biztotta Őket hogy . . . ne féllyenek, benne3 meg 
tartya, Senki Kureturojokat hogy el foglajja nem e n g e d i 

[Kimpur H; BK ad nr. 144. — a A házakban]. 7767: Mél-
toságos L.Báró Zágoni Szentkereszti Sámuel Ur az Va-
lepodulujban kitől menyire való kuraturát betsültetett 
el, 's menyit fejetett két izben, 's mi restál, arról való Spe-
cificatio [Hosszúaszó KK; SzentkZs]. 1784: egy kis ok-
losi Embernek a Kosztesdi határban lévő k u r a t u r á j á b a n 

legeltetett a Biro . . négy ökröt [Kosztesd H; BK sub 
nro 310 Csogán Szándru (30) jb vall.]. 

kurátus kb. oktató-felügyelői tisztség/szolgálat; func-
ţia de instructor-supraveghetor; Lehr- und Überwa-
chungsamt/dienst. 1870 k./1914: Kuratus: volt a neve 
azon végzett theologusoknak, kik köztanitói vizsgát té-
ve, s év elején fölesketve, a rendes tanárok — különösen 
a pedagogarcha — felügyelete alatt az 1-4. elemi és 1" 
VI. gimnáziumi osztályokban — amazokban minden, 
ezekben a képzettségüknek megfelelőbb — tantárgya-
kat tanítottak. Ők voltak az egész bennlakás ( i n t e r n á -

tus) felügyelői a praecesre, templomba, temetésre, ját-
szóhelyre stb. vonulások vezetői [MvÉrt. 18]. 

kurázsi bátorság; curaj; Mut, Tapferkeit. 1799-
Győrfi Mária . nem átallotta . azt mondani . ki-
nek volna annyi kurásía a ' réá való feküvésre | kinek van 
annyi kurasia, hogy réám fekügyék [Dés; DLt]. 1823" 
1830: Ez a Pál3 Azt mondják, gyenge katona v o l t . 

úgy is látszott, sem tudománya, sem kurázsija, hanem 
egy kényesen felneveltetett úrfi volt [FogE 152. — Ot-
Bethlen Pál]. 

Szk: ~ r a vetemedik. 1823-1830: én sem mer tem vol-
na erre a kurázsira4 vetemedni, ha észrevettem voln** 
hogy az univerzitás törvényei között milyen nagy til*" 
lom vagyon akármihez is nyúlni [i.h. 223. — aA göttin; 
gai füvészkertben növényt kitépni] * ~ r ad. 1806: az 0 

alkudozásának egyéb czéllya nem volt, hanem hogy 
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ezen mézes reménység alatt, Nagyságodnak kurászit ad-
jon a' tőbb vásárlásra [Mv; Ks 94 Thuróczy Károly lev.] 

kurázsis kb. talpraesett; curajos, îndrăzneţ; erfin-
dungsreich. 1823-1830: Fogarasi Szabó Sámuelnek 
a felesége űzte a szabómesterséget . . . faluról falura 
járt dolgozni az urakhoz, s még katonatiszteknek is dol-
gozott, kurázsis bátor asszony volt; s talán ivutt is 
[FogE 58-9]. 

kurc szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
vall kudarcot vall; a suferi un eşec; mißlingen/ 

glücken | megszégyenül, szégyenben marad; a se face de 
ruşine; beschämt werden. 1575: Mikoron à Király népe 
ollyan kortzot vallott vólna à Nagy Simonnál, Halálra 
bankodnac vala à Ho°sec reyta, es czac nem à tuezre 
teßic vala magokat éroette. Mert ßégyenlic vala, és igen 
bánkodnac vala az oe ió nęueknec el veßtéssén | fél vala 
az iámbor Szilágyi Mihály, hogy ollyant ne inditana az 
o fel fuualkodasábol és hertelenkedésébocla, Hogy an-
nac vtánna kurtzot vallana miatta, és nagy ßocmérembe 
hozna magát, és mind az oc egéß nemzetségét [HeltKr 
1196, 123a. — aUnokaöccse, Mátyás király]. — E szóra 
nézve 1. TESz kudarc al. 

kuretor sajtféleség; curător; Käseart. 7805: a Nyári 
pásztoraltatáskor énis nem meszszére Juh pásztor Lé-
vén, egykor haza felé jővén ketten az pálinkára mentünk 

•. Lattam hogy egy darabotska kuretort a Tarisnyábol 
ki vett s azt ott ketten mégis ettük [Libánfva MT; Born. 
G. XVI. 1 Gliga Szimion (15) éfiu Legény vall.]. 

kuretura 1. kuratura 

kúria 1. udvarház; conac; Herrenhaus/sitz. 1597 k.: 
harmad fel Curiat Adott az Regius en kezembe, kit az te 
magad valloies meg fatealnak [JHb XXIII/3]. 1599: az 
Repulsioert, azon nagj Imre altal mi uelunk az eo felsege 
báthory Sigmond urunk Curiajaba(n) ok adasra Intete 
éş citaltata [Pócsfva KK; JHbK XIV/37. — a A fogla-
lásnak ellenálló Mikola Jánost]. 1681: Vagy(on) ezen 
Faluban egi Pap Ferenczne nevű Özvegi Aszszony, ki-
nek szabad Udvarháza, két teleken vagyo(n); Jobba-
gyokatis tart egi nyihanyat az Udvar ház Telekén; mi-
kor, s ki által eximaltatott ezen Curia, senki nem mond-
hattja [A.nádasd H; VhU 94]. 1706: Az Curianak 
vas Zárjait el vitték, s edgy faragó fejszét is [Hsz; Törzs. 
Rákóczi inv.]. 1732: A meg irt Curia Kŭlŏmben jo 
tágos lévén, az itt valo Oeconomiához valo Curia min-
denféle meg kívántatható épületeivel edgyütt rajta jo tá-
gossan s tisztességesen el fér [Szászsztjakab SzD; TSb 
51. — aEz a 2. jel. alá tartozik]. 1763: Curiám invádáltat-
ván, ablakaim bé rontattanak, ajtaim bé lődőztettenek 
[Nsz; Told. 33/22]. 1826: az egész falu tsudálkozott 
hogy lehessen ollyan hellyre Curiát Épitteni, melly a fa-
lutol félre egy magos hellyen fekszik iszanyu oldalos és 
hapa hupás [Alparét SzD; BLt 11.11]. 1851: Egy Orosz-
lán czimü vendégfogadó a* Curiával szembe [Erdőszt-
györgy MT; TSb 34]. — L. még U F I, 175. 

Szk: nemes ~ 1714: Szeredai István tserélt . . . holmi 
szántó földeket öszve hogy azokon nemes curiat eri-
gallyon [Mezőmadaras MT; Ks S. 16]. 7732: a Nemes-
Curia . . . oldala . . . nagy részint kül belőll tapasztott 

[Szentjakab SzD; Told. 11/67]. 7777: egy főldetskének a 
vegire tsínált volt Néhai Pap Gábor eó klme egy Juhász 
Házikot, azután a maga Nemes Curiáját ugj vitte azon 
földek végeiben valo nyilatskára [Marossztgyörgy MT; 
MkG 36. 5/5]. 1780: Tudgyae a Tanú . . hogy Néhai 
Tekintetes Osdolai Vas Ferencz Vr Reliktaja Tit Bóér 
Ágnes Aszszony . . . Berekereszturi Nemes Curiajaból 
egy Franczia posztóból valo Nemet Kőpenyegit a 
Pitvaraból ki lopta el? [Msz; BetLt 6 vkj * örökös 
1779: ezen Patzolai Curiát, és pusztulni hanyatlott 
Udvàrházat reparálhatná ezen örökös Curiának 
azért szükségesképpen lehető meg ujjitását jobnak, és jö-
vendőre is hasznasobnak allitotta lenni [Nagylak AF; 
DobLev. III/522. lb]. 

2. nemesi telek, udvarháztelek; curtea conacului; 
Grundstück eines Herrenhauses. 1638: Az eöregh Curia 
mellett oldalul vagion meghint egj Curiaczka [A.porum-
bák F; U F 1,662]. 1656: Kün az Curian vagio(n) egy kut 
sendely heizat alatt Vagyo(n) egy Malomis [Dobo-
ka; Mk Inv. 7]. 1680/1785: azon Curiában lévő alsó kő 
házat mind Curiájával èdgyütt adák örökösön Dé-
tsei István Uramnak Feleségenek [Szentbenedek AF; 
DobLev. III/596. 271]. 1720: hivata minket . . . Gróff 
Conspurgi Conspurg Pál ur(am) eõ Nga Simenfalvi 
udvarházához a végre: hogy eŏ Nga, az mellj kŏ és fa 
epületeket, kerteket épittet azon Simenfalvi Curiá(n), 
funduson . . . aestimálnok [Siménfva U; JHb XVIII/4]. 
1797: az Udvar, V(agy) Curia mellett bé-járo Eke ut [Ce-
ge SzD; WassLt Conscr. 538]. 1816: Vagyon ezen körűi 
szomszédolt Curiaba bé-járo kapu [Varsolc Sz; Born. 
XXIX. 24/6]. 1845: Szamosujlakon néhai feleségem 
Rátz Iustina árváit illető portiotskám áll egy Curiá-
bol [Szamosújlak Sz; Végr.]. 1862: A' Curia kerítve van 
avult sövény vessző kerteléssel, s alsó fele gaz kertel [Me-
zőbánd MT; TSb 39]. 

Szk: fogott ~ (közföldből) felfogott nemesi telek. 
1778: A fogott Ujj Curia . . Gyŭmŏltsŏssivel edgyütt 
légyen ŏrŏkŏsŏn Trauzner Judith Aszszonyé [Szentbe-
nedek AF; DobLev. III/513. 4a]. 1781: a Gerendi Lász-
ló Uram fogott Curiáján fellyül lévő helly a Detrehemi 
utig hasad kétfelé3 [Mezőcsán TA; i.h. III/560a. — aAz 
osztozás rendjén] * nemes 1702: Petki felső Szeri 
kenderes kerten alól nékem Nemes Curia helyett jutott 
darabotska pasintban lévő hellyel együtt [Hr 1/22. — 
aPetek U]. 1718: Tudom azt bizonyoson, hogy Miko Ju-
dit Asz(onyna)k az melly Joszagj voltan(a)k és vadnak 
minden proventussit az Sz Mihályj nemes Curiaban ta-
karítottak, és az mit acquiraltak is edgjútt acquiraltak 
eő Kglmek [Szentmihály Cs; Borb. II Fel Csik Széki Sz. 
Mihályj Búzás András (64) major pp vall.]. 1801: azon 
nemes Curiának Nap Nyugott felöl valo része . . el lé-
vén foglaltatva, és betsültetve . . a még hatra lévő hejá-
nosságot azon nagy Udvar Házból kellet volna potalni 
[Szőkefva KK; Kp II. 58] * nobilitáris ~ nemesi telek. 
1689: perbe(n) fogtam vala szegeny Boer Sigmond Ura-
mot, de az törvényre ne(m) mervén magát bizni az dol-
got velem bekeségre hoza es mégh az Nobilitáris Curia-
jatis Kobzos Tamás(na)k kéziből ki bocsatta [uo.; Szád. 
Sárosi János vall.]. 1716: Vagyan ezen fenn specificalt 
Grid nevű falunak dél felől való oldalában egy szép 
prospectusú dómban építtetett nobilitáris curia [Grid F; 
VKU 282]. 1727: Ezen Inventált Nobilitáris Curiat 
. . . bikfa deszkákból valo . . . Kollat veszi kőrnyül 
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[Csákigorbó SzD; JHbK XXVI/13. 12] 1794: lévén . . . 
Rosnyai János Urnák itten M Bándon egy Nobilitaris 
Curiaja s két Populosa Colonicalis Sessioja . . . mellye-
ket . . . elfoglalván . . . mint Vér Atyafi reluált [Mező-
bánd MT; MbK XII. 101]. 1797: Egy Nobilitáris Curia 
[M. igen AF; DobLev. IV/777] * puszta 1652: Egy 
puzta Curianal lakik egy Szeoleosi Georgy nevw Szaba-
dos | Vagyon egy puszta Curiais [Pusztakamarás K; 
GyU 138] * pusztás 1773: Nemes Zemplén Várme-
gyében Bodrok Keresztúr Várossában . . Lévő pusztás 
Curia [Incz. XI. 15a. — Alvincen (AF) kelt egyezségle-
vél] * udvari ~. 1850: Bokor Nyikuláj . . . azon telek 
meljbe most lakik a felső fele tiszta udvari kúriából sza-
kasztodott [Sárd KK; WassLt]. 

3. kollégiumi udvar; curtea şcolii/colegiului; Hof 
eines Kollegiums. 1870 k./1914: Curia: nagy és kis cu-
ria, a kollégium nagy és kisebb hátsó udvara, játszó-tér, 
kifutó hely, a tantermek és szobák fűtésre bevásárolt 30-
40 öl tűzifa lerakó helye [MvÉrt.8]. 

A Kolozsvári Református Kollégiumban a legújabb időkig az ó-kollé-
gium épületében levő zárt, négyszögű kisebb udvart és az ó- és új-kollégium 
között elterülő nyílt, nagy játszóteret kis-, ül. nagykúriának nevezték. 

kúriabeli udvarháztelki; din curtea conacului; von 
dem zu dem Herrenhaus gehörigen Grundstück. 1804: 
(A háza) Csűrés kertnek és major háznak használhatása 
végett a Curia beli részihez3 jutott [Marossztimre AF; 
DobLev. IV/874. 12a. — aA Barthos Juditéhoz]. 

kúriácska udvarháztelkecske; lot mic unde se află 
conacul; zum Herrenhaus gehöriges Grundstückchen. 
1638: Az eöregh Curia mellett oldalul vagion nféghint 
egj Curiaczka [A.porumbák F; UF I, 662]. 

Szk: nemes 1718: lévén az Piacz szerben egy 
puszta romladozott kő háza nemes Curiacskájával és 
kertecskéjével edgyütt [Torda; JHb XV/17] * nobilitá-
ris 1755: Nobilitaris fél Curiatska [Mv; Told. 47/52]. 
1804/1816: Patak falván3 egymás mellett két kis valósá-
gos nobilitaris Curiatskája a Falu derekába [Jobbágyfva 
MT; EHA. — aU]. 1846: Lévén . . Jobbágy Falván 
két kis valoságos nobilitaris Curiatskája [BálLt 92]. 

kúriahely udvarháztelek-hely; lotul unde se află un 
conac; zum Herrenhaus gehöriger Grundstückplatz/ 
stelle. XVIII. sz. eleje: Haczeszeli fŭ velő Livadiát, Curia 
helljet Csűrés kèrtétt Veteményes kertétt fel kell méretni 
[H; JHb XLI]. 1776: ottan az hellyet nem szeretvén 
transmutálták Lakásókót az mostani residealo Curia 
helyre [Marossztgyörgy MT; MkG 365/3]. 

kuriális I. mn 1. udvarházhoz tartozó; care aparţine 
de conac; zum Herrenhaus gehörig. Szk: ~ birtok. 
1853: Mely Arandaba ki vett Curialis Bírtokrol Szollo 
egyezmény . mind a két felek által a fen irtanak min-
den pontjai el esmértettek és el fogattatak arol igaz hi-
tem szerént bizonyíttok [Egerszeg MT; DobLev. 
V/1361] * ~ fundus. 1744: Curialis Fundus vagyon 
edgy Allvintzen az Piatz soron [Ks 23. XXIIb — *AF]. 
1761: az Curialis fundusnak nagy része körős kŏr-
nyŭl pusztán hagyatott az barazdais, mely distigval-
ta az írt Curialis fundust az szomszédoktol, obliteralo-
dot [Mezőcsán TA; Ks 15. LXXIX.3] * ~ háztelek. 
1773: ő kigyelme azon Curiális ház Telkét . . . Szaba-

doson építgesse és conserválgossa [Alvinc AF; Incz. XI-
15] * ~ hely. 1734: az ott lévő Curialis helynek Nalátzi 
János Uram felől való Particulája [M.brettye H; JHb 
XXXIV/34]. 1751: (A) Haller részre jutót curialis hely 
[Fiátfva U; JHbK XXIV/14]. 1844: Az Enyedi Curialis 
helynek az Uttza felól való ki egyenesittésére az Város-
tol nyert 60 • quadrat öleknek 30 Rforintokkal lett kifi-
zetéséről [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249] * ~ he-
lyecske. 1781: égy Curialis hellyetske [Berend K; CU] * 
~ jószág. 1767: A Bornyu Sziget vicinussa egy felől 
. . . ä Maros, más felöl pedig ezen rész Curialis jószág 
[Csapó KK; Berz. 7.C. 6]. 1817: Ifjabb Nagy György Ur 
. . . Gróf Lázár Josef Ur ő Nagysága Maros Sz:Annai 
Curialis Jószága fŏ Gondviselője [Bözöd U; Borb.II. 
aMT] * ~ lakótelek. 1815: Sáárdan résidiálo Szilágyi 
Ádám ő klmenek, hogy a ' Sáárdi Curiális lakó Telke 
épületei . . mind eddig elé a* birtokába Szabadan vágy-
nák . . bizonyittyuk [Sárd AF; KmULev.3] * ~ pusz-
tahely. 1844: Dobai Joseffnek 1767-be . . . a N a g y l a k i 

Curialis puszta helynek acquisitionalissa örökös Csere 
mellett [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249 levéljegy-
zék] * ~ telek. 1818: Égy Curialis Telek . . . vagyon a' 
Sipos nevű hely alatt [Élőpatak Hsz; EHA]. 1827: A' 
Curialis telek mellett lévő sövény kertek, roskatt álla-
potba vágynák [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 1846: a' tisz-
telt Groff Ur eö Nagyságát . . emiitett Curialis T e l k é -

be, és aval édgyutt járó minden Jogaiba i n n e p é l l y e s e n 

introducalnok [Dés; Ks 68.48.37]. 
2. ~ ház udvarház; conac; Herrenhaus, Edelhof. 

1761/1818: Vagyon egy hitván alá való 's romlásban lé-
vő ágasokra epíttetett alkalmas sendély fedél alatt lévő 
Curialis ház [Kisfalud MT; CU]. 1821: néhai Groff Te-
leki Károly Bartók nevezetű Tisztye tsináltatta azt a 
Curialis Házat [Sorostély AF; Ks 79. 72]. 1846: véllek 
. . . el mentünk az említett Curialis házba [Dés; Ks 68. 
48. 37]. 1853: azon Birtokok mik az Curialis házhoz tar-
toznak [Egerszeg MT; DobLev. V/1361]. 

II. fn 1. udvarház; conac; Herrenhaus. 1854: A Curia-
lis zsendély fedelö [Málnás Hsz; MkG]. 

2. udvarháztelek; curte seniorială; zum Herrenhaus 
gehöriges Grundstück. 1744: Az fen annotált Curialis-
hoz tartazando Appertinentiak vannak ez szerént3 [Al-
vinc AF; Ks 23. XXIIb. — aKöv. a fels.]. 1756: Vagyon 
magossan fel nőtt ki terjedet Ágaival egy szép Száldokfa 
lévén Díszére a Curialisnak | a Curialisra bé járó Kapu 

. . Áll három . . . Cserefa mellékekből [Branyicska H; 
JHb LXX/2. 13, 20]. 1776: ezen Curialisnak éppen a' 
Végiben . . . volt . . . nem régiben égy Vetemény es Gyŭ-
mõltsŏs kertyek [Mezőbánd MT; WassLt G. Szodos 
(74) ns vall.]. 1827: el mentem . . . Alsó Fejér Vármegyé-
ben Szent Benedekre a ' Tkts Dobai Klára Tkts Bartók 
Ádám Vr(am) kedves élete Paáija Curialissában [Dob-
Lev. V/1126. 2a]. 1854: Lévén Egerszegen3 Feleségem 
Réz Anna Jussán egy Belső Curiálisom most jelen 
Curiálisomba Brézsa Todor lakik [DobLev. V/1373 Do-
bolyi Bálint kezével. — aMT]. 

Szk: (fel)fogott ~ közföldből kiszakított udvarház-
telek. 1771: a' Pársoknak vettük fel a Lugosi Família ré-
szére e Communi Terreno fel fogott curiálisokot s kez-
dettük mérni a1 Faragó Elekné Gál Moinka (!)3 Asz-
szony fogott Curialissát [Fejér m.; i.h. II/428. 2la. 
aAlább kétszer is Mónika alakban]. 
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kurialista nemesi udvarháztelken v. környékén lakó 
zsellér; jeler care locuieşte pe sesia/în preajma unui 
conac; auf dem zum Herrenhaus gehörigen Grundstück 
°d. in seiner Umgebung wohnender Inste. 1764: Az Ud-
var előtt lévő Nemes helly vagyis Hostát . . . mellyen a 
Curialisták laknak [Marossztkirály AF; EH A]. 1795: a 
Cunalis hellyen lakok, Curialisták [Rücs MT; BfR 
^onscr.]. 1796: A Parasztok Curialistákkal édgyüt tsak 
jjyoltzan lévén . . . tartoznak két Kalangya búzát Papi 
bért adni [Szava K; SzConscr.]. 1799: az efféle Curialis-

a földes Uraság által a ' falun szerin kivűl tulaj-
don maga allodiális földire épitett Házakban laknak 

v> Told. 35a]. 1825: minthogy az itten fel adott Curia-
istak kőzött nékem is vágynák Curialistáim, a kiknek 
jako helyeik Eleimnek osztály szerint Curialis helyeknek 
Jutottak, hogy ezeket volta képpen meg bizonyíthassam, 
instálom a' Tekintetes Tisztséget méltóztassanak nékem 
a Szolga Biro Ur' Relátioját és opinioját felelet végett ki 
jţdatni [M.zsombor K; Somb. II]. 1851: K.Jenei3 Curia-
jstak másutt . . uradalmi szolgáknak írják magukat 
azamosjenő SzD; TGsz 35. — Ttisjenői (SzD)]. 1855: 

JA) Makfalvia Jószágban tartozott és tartozhatott curia-
"Ştak, s illetőleg Zsellérek, 's általuk lett és tejendö szol-
galatok [Mv; DLev. 5. — aMT]. 1857: Ha állodialis 

utokon lévő Curialisták szolgálnak évenként egyik 
egyik, 15. tenyeres napszámot [Cege SzD; WassLt]. 
l°67: haszon bérbe vettük legifjabb gróf Teleki Domo-

vr birtokait, minden azokhoz tartózó regálé jo-
Ş°kkal, meglévő curialistákkal hat egymásutáni 
evekre [RLt]. — L. még DHn 50. 

^"á l i s ta -ház kb. (kuriális telken v. környékén levő) 
ellérház; casa unui jeler (din preajma conacului); Kate 

jţw dem zum Herrenhaus gehörigen Grundstück. 1850 k.: 
obokai-Dersei és Sztinai építményeim: 1. udvarház, 

és ösvesen 10 Curialista ház [BetLt 1 Hodor 
karoly lev. — aFolyt. a fels.]. XIX. sz. köz.: Curialista 
n a * [Dányán KK; DE 5]. 

kuriozitás 1. érdekesség; lucru interesant; Merkwür-
gkeit. 1678: Az magyar praedicátorság állapotjáról 

0 1 aPologiát . Oda fel csak curiositásból is ki-
U ^ a t j á k [TML VIII, 110 Bethlen Miklós Teleki Mi-

yhoz]. 1758: Én pedig az magam privátim esett dói-
mat, hanem ha valami curiositásnak okáért, nem 

T j d i r o m le [RettE 53]. 
j6y kíváncsiskodás; curiozitate; Neugier(de). 16291 
l ; igy is miért csinállyak szivemb(en) töb terhet, 
ç j t y végére is akarjak menni ki mit mond, kgld(ne)kis 
S z n / c C u r Í O S i t a s n ( e m ) kevés busulására volt [Somkerék 

WassLt]. 1710 k.: megzabolázzuk veszedelmes 
am'°^ l t ^ S U n k a 1 , hitetlenségünket amaz nagy titok iránt, 
n e , I n e mü a szentháromságnak, Isten fia megtestesülésé-
1S23*, n bejövetele megengedésének titkai [BÖn. 457]. 
jet. ~'830ĕ- én kuriozitásból egykor a szobámnak szeg-
sznf ; va^ami szegeket kihúzván láttam, hogy a via-
] S 3 ç á l Z o n a l a t t a fal meg volt hasadozva [FogE 225]. 
m e l j kuriositásbol bele néztem3 . és szemeim-
Rát | t t a m * hogy egy zsaskó tele vólt pénzel [Borb. II 

Y L u P " j (77) szabados vall. — aA ládába], 
sal g o n d o s s a g ; grijă; Sorgfalt. 1787: olly Curiositas-

eonservaltassék a' Magazinum, hogy ha mi kár lesz 

benne, a ' Falus Biro több Társával fogja meg fordítani 
a ' Falunak [Torockó; TLev. 3/2. 3a]. 

kuriózus 1. érdeklődő; care manifestă interes/curiozi-
tate; interessiert. 1778: mint Curiosus ember igen szok-
tam observálni az ollyan hirü embereket . . tõllŏk néha 
sokat ki tanultam az mellyel sokszor másoknakis hasz-
náltam [Nsz; Ks 27. XVIIb St. Budai gub. janitor vall.]. 

Szk: ~ vmiben érdekel vkit vmi. 1749: Samarjai Péter 
. . . holta után a' Joszagával mit tsinált az Discus én ab-
ban Curiosus nem voltam [Szind TA; DobLev. 1/236. 7b 
St. Szilágyi (90) ns vall.]. 1752: (A földet) lehet, hogy an-
nak előtte más is birta, de én abban Curiosus nem vol-
tam [Nagylak AF; i.h. 1/251 G. Varga (50) jb vall.]. 
1753: nem voltam curiosus benne hány házhely lehetett 
a mit bírt [JHb XXX/9 Mich. Makai (55) de Recze Ke-
resztúr com. Doboca jur. ass. vall.] * ~ vmi iránt 'ua. ' 
1760: Mind ezen fúndusak mitsoda Vicinitásakban le-
gyenek, mitsoda nevezetű Jobbágyai, vagy Sellérei lak-
janak rajta, mivel Curiosus iránta nem voltam, nem tu-
dam [Dés; BK. J. Alsó (60) de Nagy Pestény vall.]. 1762: 
En Peti Mihálly Curiosus lévén az iránt hallottam bizo-
nyoson hogy azon bor az Úrfi eŏ Nságáé lett volna [Bra-
nyicska H; J H b XXXV/51. 9]. 1778: Hány Antiqua Ses-
sioji voltanak, és legyenek . . — ö Ngának a Vesselényi 
jusson én nem tudom, mivel hogy curiosus nem voltam 
az iránt [Mezőkók TA; JHb XI/23. 4] * ~ vmire a. 'ua.' 
1770: Az utrizált Maimat . . hogy az oltátol fogva fun-
damentumából el bontották volna, és renoválták volna 
arra curiosus nem voltam [Sövényfva KK; JHb LXVII/ 
109]. — b. törődik vmivel. 1796: Kovrig Marton a 
Boltom körül lèvö Epületekre legyen Curiosus [Nagy-
zsombor K; Somb. I]. 

2. kíváncsi; curíos; neugierig. 1761: az Ilkis magok 
leveleit melyeket in figura sedis exhibealtanak s felolvas-
tattanak ha Curjosusok kívántak lenni exhibiráltatták s 
lectáztatták [Kv; PolgK 41-2]. 1763: azon szuszékban 
lévő Búzát Sákokra töltvén meg nem számláltuk 
Curiosusok nem voltunk hogy nézegessük s számlálgas-
suk nem gondolván hogy még hitre kénszerittsenek éret-
te [Gálfva KK; Mk V. VII/1. 40] Muntyán Juon (50) zs, 
Vonya Todor (18) opilio vall.]. 1772: Dadai Josef . . 
mint Curiosus Fráter . azt mondá hogy Kerekes Já-
nosné, és ott ál vala a pincze Gator ja szegeletibe [Dés; 
DLt 321. 79b Sam. Tot (26) ns vall.]. 

3. '?' 1757: a Bethlen Josef Vr részin való Sudgja cu-
riosusabb ember lévén Popa (:alias Flemind:) Va-
szilyt a taxáért szorongatta [F.borgó BN; BK. Popa 
Leontye (50), Popa Graeci Ritus unit(us) vall.]. 

kuriózusabbacskán gondosabban; mai îngrijit/cu 
grijă; sorgíaltiger. 1774: Ezen occludált kis Demonstra-
tiotskat Curiosusabbatskan comportal tam volna de 
egész Confusioba voltam mert a mehes kertemet fel ver-
tek [Sáros KK; SLt XL Kŏrmŏtzi Joseff Suki Jánoshoz]. 

kuriózuskodik 1. érdeklődik vmi felöl; a se interesa de 
ceva; sich nach etw. erkundigen. 1793: A' Bor adás vagy 
vevés irántis mindenütt Curiosuskodtam ámint Ngdis 
meg parantsolta volt nekem [JF 36 LevK 366]. 

2. megérdeklődik vmit; a se informa despre ceva; 
sich nach einer Sache erkundigen. 1752: Meg parantso-
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lam Tisztartó Uramnak hogy . vévén a* tudositást le 
indítsa, addig pedig én nem bátorkodam le indítását, mi-
vel mikor meg indulék ere felé nem curiosuskattom . . 
az M.Urtol, ha ugyan tsak külgyeke? [Szentdemeter U; 
Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 

3. ~ vmiben érdekel vkit vmi; a interesa pe cineva ce-
va; an einer Sache interessiert sein. 1760: Mivel nem 
igen Curiosuskattam abba, bizonyoson nem tudam 
hógy hány esztendeje, miólta Mósa László Uram bé 
kezdett bírni Árpástó3 nevü Faluba [Dés; BK. Fr. 
Alsó (35) de Nagy Pestény vall. — aSzD]. 

4. kíváncsiskodik; a fi curios; neugierig sein. 1780: 
ebben az emlitett Lakodalomban a melly abroszokkal s 
asztalkeszkenőkkel, az asztal el volt készítve curiosus-
kodván, én szemeimmel láttam rajtok a Néhai Grof 
Bethlen Lajos Ur eŏ Nagysága nevit egy egy betűvel fel 
varva [Betlen SzD; BK. Juliana Érsekújvári (24) conj. 
St. Butzi vall.]. 

5. kb. forgolódik vmi körül/vminek érdekében; a se 
preocupa de ceva; um etw. geschäftig tun. 1756: eő Naga 
Udvarházai korul ruinak és defectusok ugy pusztulások 
estenek de nem Balog Mihály Uram incuriaja miatt mert 
azok körűi Curiosuskodot volna [Szakatura SzD; TK1]. 
1783: En mindenekre, nem vigjázhattam, s nem is Cu-
riosuskodtam [Buza SzD; LLt Csáky-per 110. L. 17]. 

6. ~ iránta/vmi iránt utánanéz vminek; a cerceta ce-
va; einer Sache nachsehen. 1765: tőrtént azis ollykor, 
hogy több s kevessebb a pénz Perceptor Uram asserál-
ván hogy nincs annyi mint a Paraszt affirmálta, éncurio-
suskodtam iránta, s observálván a számolás béli hibáját 
Perceptor Uramnak osztán en demonstráltam [Tövis 
AF; Esz-Mk Vall. 222]. 1793: A' Bor adás, vagy vevés 
irántis mindenütt Curiosuskodtam [JF 36 LevK 366]. 

kurír futár; curier; Kurier. 1663: Mihelt az vezértől az 
currer megjő, akkor válik meg, vagy békeség, vagy had 
[TML II, 559-60 Kászony Márton Teleki Mihályhoz]. 
1704: a kurucok egy kűriért küldöttenek fel plenipoten-
tiával [WIN I, 315]. 1804: 3. evocationis expositiot kell 
keszitteni ., hogy állyon készen és a második kurír 
hogy hozza el [Szásznyíres SzD; Ks 94 Thuroczy Károly 
lev.]. 1810: az adosságok dolga áll a mig a kurir viszszá 
jő [Kackó SzD; Kp II. 82 Újfalvi Krisztina lev.]. — L. 
még TML II, 557, III, 350; WIN I, 86. 

Szk: mezei ~. 1705: érkezének Várad felől valami né-
metek és rácok és egy mezei kurir, melyek azt mon-
dották, hogy békességet hoztanak [WIN I, 643]. 

kurka (posztó v. bőr) kabátka; scurtă, scurteică; 
Jäckchen (aus Tuch od. Leder/Fell). 1803: 'Siboi Tiszt 
Buzgó János visel hol fekete Mentét 's ugyan 
ollyan szinü Nadrágot, hol pedig Gyöngy szin kurta 
Kurkát feketébe szegve [DLt nyomt. kl]. 1804: Deák Já-
nos . . ruházattya vólt világos kék Kurka, zöld hajto-
kával [DLt ua.]. 1810: Egy bárány bőr kurka [Mv; Mv-
Lev.]. 1839: Majláth Jeremiás . visel fejér zeke nadrá-
got, durva vászonból készített tágos ujju olah inget, szé-
les övet, kurkát ujj nélkül [DLt 1355 nyomt. kl]. 

kurkász 1. kutat, fürkész; a cerceta/iscodi; nachfor-
schen/spüren. 1710: Oda is utánoka mentünk, mint a ró-
kákot, úgy kurkáztuk, soha ki nem vehetők őket [CsH 
378. — aA kurucok után 1706-ban]. 

2. kotorász, turkál; a scotoci; herumsuchen/stöbern. 
1768: Itt Károlyi leg szerentsésebb már negyed napja 
hogy ért dinyén tsemegészik, az övé előre érik, a m á s o k é 
senkije, de magajébol szerzié vagy másokebol kurkász-
sza az ö lelke tudja [Ne; Told. 5a]. 

kurlandus kurlandi; din Kurland; aus Kurland. 1823-
1830: Mikor Göttingába voltam, ott láttam előbb, hogy 
valami curlandus deákoknak muszka módra egészen le 
volt nyírva az hajók [FogE 67]. 

kurrál 1. (pénzösszeg) befolyik; a intra (despre bani); 
(Geldsumme) einfließen/kommen. 1756: Thordai ház 

és ehez applicaltatott Harsanyi Sámuelné Aszontôl 
reluált sessio Uzoni nevezeten lévő, ezek(ne)k is taxájok 
még nem currál | Mészár Székek mindeniketői esz-
tendőnként négj négj arany taxa az arról való különös 
Conventiok Szerint currál [Déva; Ks 101]. 1765/1783: 
Hogyha a' Venditorok azon Csekelaki3 Portiot 
valamely praegnans impedimentum miatt által nem ad-
hatnák, és által adása hoszszatskán terjedne tehát 
azontúl egész az által adásig legális Interesse, az Empto-
rok õ Nsgok fel adott pénzek(ne)k currályon [Kv; Dob-
Lev. III/574. — aAF]. 

2. kb. érvényben/forgalomban van; érvényes; a fi în 

circulaţie; in Geltung/im Umlauf sein. 1740: ennek 
utánna a Francziának és hozzá tartozandóinak pénze-
ket el ne vegjèk, mivel tsak ennek az Holnapnak a végéig 
Currál a féle pénzek(ne)k az eddig való válóra [ApLt 1 
Dombi János Apor Péterhez Nsz-ből]. 

kurrálható befolyható; (sumă) care poate intra; 
(Geldsumme) einkommen/fließen könnend. 1763: levált 
legjen ez előtt az I. az A. eŏkegjelmétŏl bizonyos ideig ft 
500 az olta curralhato interesse mind eddig fizetetlen 
[Torda; TJkT V. 184]. 

kurráltatik kb. törvénybe idéztetik/szólíttatik; a fi ci-
tat în faţa instanţei; vor Gericht zitiert/geladen werden. 
1629: Comparealvan egy feleol Paisos Istuan, mas feleol 
Thamas pap vram kepeben Istuan deák, s teonek illyen 
jelentest, hogy az melj ellenkezesert a statutiokor Paisos 
Istuan curraltatot volt . az az Euocatio le szal, miuel 
Thamas Pap vram megh engedj hogy az kútra az eo 
hazatol menetelt czinaltathasson az maga hazatol [Kv; 
TJk VII/3. 164]. 

kurrens 1. folyó (ügyirat); (acte) curente; ( l a u f e n d e ) 
Aktenstück. 1806: egy más szakaszos téka, melyben az 
1791 tői fogva való Currens Commissionális acták tar-
tatnak usq(ue) 1793 [Szu; UszLt XII. 87]. 

2. ~ jövedelem befolyó jövedelem; venitul o b ţ i n u t ; 

eingelaufenes Einkommen. 1825: Sokadalmok és Héti 
Vásárok curens jövedelmei A' két országos Sokoda-
lombol gyültbé juxta contra quetantiam 3 Rf. 63 [Szkſí 
Borb. I]. 

3. ~ ben folyamatosan; continuu; flüssig, fortlau-
fend. 1832: Bizony . . kenék segíteni, és jővitani, hogy 
minden currensben, és jol mehessen [Torda; IB. D e m e n y 
János tt jel.]. 

4. ~ arany érvényben/forgalomban levő aranypénz, 
monedă curentă; Kurantgoldmünze. 1763: én előttem lc 

olvasván negyven négy ő Felsége Curens őtőlt forintos 
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Aranyait, jóllehet tsak egyik kŏzűllők hollandus arany 
volt [Berekeresztúr MT; BetLt 6]. 

kurrentáció közhírrététel; publicare, anunţare; 
Kundmachung. 1789: A Parantsolatokot a proc. 
Tisztek az arról ki adott Norma szerént currentáltatták, 
s az Currentatióról kőit adtestumot béis szedte magához 
a' szóiga Biro [Csehétfva U; UszLt XIII. 97]. 

kurrentálé körözvény; circulară; Rundschreiben. 
1789: (A parantsolatokat) a Birák nem mindenütt értet-
tek, Németül lévén a Schemaja azon Curentálénak 
[Szentpál U; UszLt XIII. 97]. 

kurrentális körlevél; circulară; Rundschreiben. 1753: 
nudŏn viszszá jöttem vólna történt hálasom Maksána 

Maksai Gábornál, s beszéd közbe ele veve . egj irást 
melyben láttam . Orbán Miklós Subscriptioját, 

az nevirŏl az eŏ Cursualissának ismertem lenni . ezzel 
el tevé azon Currentalist [WLt 7 Simon Csobok jur. assz. 
vall. — aHsz]. 1798: A(nn)o 1798dik esztendőben Jú-
niusnak 2dikán kőit Currentalissa Tiszt. Püspök Uram-
nak [M.bikal K; RAk 25 püsp.kl]. — L. még Halmágyi-
Nír 684. 

kurrentális-levél körlevél; circulară; Rundschreiben. 
1795: Jött hozzánk T. Esperes Tordai Sámuel Ur(na)k 
Currentalis Levele [M.bikal K; RAk 19]. 

kurrentáltat közhírré tétet; a face cunoscut (prin 
anunţ); kundgeben lassen. 1789: A Parantsolatokot 
a,proc. Tisztek az arról ki adott Norma szerént curren-
táltatták [Csehétfva U; UszLt XIII. 97]. 1835: a' Bán 
eurrentáltatta, hogy minden falu vigyen Instántziát hoz-
ója [Zsibó Sz; WLt]. 

kurrentáltatik (irat) köröztetik; a fi dat să circule; in 
Umlauſ geschickt werden lassen. 1789: A Circularisok 
nund Currentaltatta(na)k, de nem a ki adott Circulari-
s°k Schemája szerént [Szu; UszLt XIII. 97]. 

kurrent-mértékű folyó mérték szerinti; conform mă-
sunlor în vigoare; nach laufendem Maß. 1825: 32 5' I I " 
^-urrent Mértékű 6-8 hüvelyknyi vastagságú Tölgy fák 
ki faragásáért és egybe kötéséért 8 Rf 15 xr [Dés; 

. kurta I. mn 1. rövid; scurt; kurz. 7686: Négj Fekete 
kurta fátyol [BK Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina kel.]. 
J 3 6 u.: Most éppen csúfot csinálnak magokból, olyan 
Kurták a dolmányok [MetTrCs 463]. 1776: (A szántó-
old) felső része . . tsapanolag menvén kurtább a' más 

ket résznél [M.köblös SzD; RLt]. 1823-1830: Egész tu-
tajgerendák voltak felásva, melléjük kurtábbak kap-
á l v a [FogE 106]. 

Hn. 1592: Kurta oldolaban (sz) [Impérfva Cs; EHA]. 
^04: Az Abastfalui3 hatarnak Zele . . . az Kis bykre az 
^mta patakhoz zál be az vege [UszT 10/107 Paulus Vas 

2ent Marton (50) jb vall. — aU]. 1638: Kurta Iában 
fagyon égy föld [Galambod MT; MMatr. 418]. 1681/ 
<748: A Tó Marton a' kurta rétb(en) (k) [M.péterfva 
nu E H A 1- 1 7 1 1 : K u r t a hegyen az bükön küŭl (sz) 
IMenaság Cs; EHA]. 1715: a Kurta Szerben (sz) 

[M.sárd K; KHn 228]. 1759: A' Kurta vagy is Csonka 
szeren [Mv; MvHn]. 1764: Az Gálprityben a kúrta sző-
lőkben (szö) [Ne; EHA]. 1797: Kurta lábnál (sz) [Bor-
dos U; EHA]. 1802: A' Kurta Széles Nyilakban [Náz-
nánfva MT; EHA]. 1891: Kurtaberek [Kalotadámos K; 
KHn 46]. 

Szk: ~ anglia-mente. 1734/1784: Mikor Tutorság alá 
ment a Méltoságos Exponens Ur, tudom hogy vitt ma-
gával égy veress kurta Anglia mentét [TK1 Steph. 
Székely de Gyérgyo (26) kővárhosszúfalusi racionista 
vall.] * ~ bánátusi szokmäny. 1820: egy fejér kurta Kö-
rösi vagyis Bánátusi szokmány [DLt nyomt. kl] * ~ bá-
ránybõr-bunda. 1802: Egy fekete kurta bárán bőr bunda 
[Ne; DobLev. IV/858. 4]. 7806: Edgy fekete kurta bá-
rány bőr Bunda [Ne; i.h. IV/897, lb] * ~ berbécsbõr-
bunda. 1795: edgy Kurta Ujjatlan Berbéts bör Bunda 
[Monostorszeg SzD; BetLt 5] * ~ bot. 1838-1845: Pa-
pik . . . félgömbre kiesztergált erős fagöcs, mit rézsúto-
san álló kőről vastag kurta botokkal ütnek ki a benlevő 
játszók [MNyTK 107] * ~ condra. 1803: Vonya Pa-
rászka nevezetű Rab Aszszony ŏltözettye volt 
viseltes kurta szürke Tzondra [DLt nyomt. kl] * ~ eső-
jű. 1744: Két hitván régi kurta Csőjü paraszt flinta 
[Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * ~ csűr. 1738: Ezen 
Csűrés kertnek . . végiben vagyon két Csürfias, jo kur-
ta tágos Csűr [Szászvessződ NK; Born. XX. 12] * 
~farkú. 1598: Eőtwes Antal Coloswary . wallya 
weztettem wala el . az en diznomat, meli dizno 
kurta farkw wala [Kv; TJk V/l . 175]. 1755: Két eszten-
dős) fekete keselly kurtafarku mettzett ōkŏr Borjú 1 [Ba-
tiz H; BK sub nr 1020]. 1806: édgy Kondor, szürke for-
ma kurta farkú Kutya [Dés; DLt 82/1820]. 1815: Fekete 
szŏrŭ kurta farkú paripa [DLt 215 nyomt. kl]. 
1827: Egy kurta farkú bival Tehén [Mezőcsán TA; R-
Lt] * ~ ſehėrnép-kesztyŭ. 1834: Két pár kurta fejérnép 
kesztyű [TLt Praes.ir. 1062 özv. br. Kemény Simonné 
ingóságainak lajstr.] * ~ ſersing. 1840: el loptam 
egy kurta kis fersinget [Dés; DLt 1073] * ~ ſosztán-
dolmány. 1596: Egy feyer kúrta foztan dolmány f 4 
[Kv; RDL I. 65] * ~/ò7<7. 1657: ördöngös szer labián 
valo kurta főid (Tarcsafva U; EHA]. 1674: az Tekeresbe 
az kurta Főid [Akosfva MT; EHA] 1782/1798: A* vizes 
végiben a * kurta földek kőzött (sz) [Szentbenedek AF; 
EHA]. 1850: A' Nyiren a' kurta föld [Szárhegy Cs; 
EHA] * ~ gránátmente. XVII.sz.köz.: Egi kurta 
gránátmentet roka malåual belettet [Szentsimon Cs; 
BLt] * ~ haj. 1774: a magyar regementekben a közka-
tonák is hátra tekerve czapban (amint most mondják) 
viseljék a hajukat, akik addig nyírt kurta hajat viseltek 
[RettE 323-4] * ~ hajú. 1847: Szilágyi Jó'sef . fekete 
kurta őszibe elegyedett hajú [DLt 1535 nyomt. kl]. 1769: 
Nemes Haromszeknek tömlecziböl egj Kozma Antal né-
vü Nemes ember el szőkót Fekete kondor őszi-
ben elegjedet kurta hajú [UszLt XIII. 97a] * ~ kana-
vász-dolmány. 1629: Egy Zeold Kurta Kanavacz dol-
mani tt f . l l [Kv; RDL I. 132] * ~ ködmön. 1769: sütő 
Mihálly kek nadragba, kurta ködmönbe, melly 
mente forma és veres köppenyegbea [UszLt XIII. 97a. — 
dSzökött el] * ~ körösi szokmány ~ bánátusi szok-
mány * ~kurka. 1803: Buzgó Janos . . visel hol 
fekete Mentét 's ugyan ollyan szinŭ Nadrágot, hol pedig 
Gyöngy szin kurta Kurkát feketébe szegve [DLt nyomt. 
kl] * rövid földdarab. 1766: Patakra Nyulo kurta 
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Láb [Szászfenes K; EHA] * ~ lengyolcs-ing. 1817: két 
kurta Len gyolts Ing Rfl.4 [Mv; MvLev. Simonffi Zsu-
zsánna hagy. 3] * ~ magyar mente. 1762/1763: Egy 
Zöld Bársony kurta Magyar mente 3rom ujní Szelessegü 
arany pontlispánnyal egész körül Nyusztal bérelve és 
prémezve flór. 200 [Hsz; Ks 23. XXIIb] * ~nád. 1843: 
Ezen Tónak . . . Szélein . . . vad kákával Sátéval elegyes 
Apró kurta Nád terem [Kötelend K; SLt Vegyes per-
ir.] * ~ nádpálca. 1710 k.: én a kezemben lévő kis kurta 
nádpálca végével az ajtót egyszer-kétszer megdöfém 
[BÖn. 880] * ~ nyelű. 1831: vettem a Magistratualis 
Hazba asztalok le seprésere egy kurta nyelű kefe seprűt 
50 xr [Torda; TLt nyugták] * ~ nyíl. 1825/1838: a Ná-
dasra járó kurta nyil [Tordatur TÁ; EHA] * ~ oláh-
kozsók. 1804: Pózna Jónás szökŏtt-el kurta fejér 
oláh Kosokba [DLt nyomt. kl] * ~ orrú. 1834: Nagy 
Julis kurta tonka orru, lapos ábrázatú [DLt 854 
nyomt. kl] * ~ oszlopocska. 1850: a kissebb Lo Istálo-
ba a Zablo hellyen vagyon a főidbe ásva 3 kurta oszlo-
potska [Gyéressztkirály TA; DE 5] * ~ pendely. 1720: 
két kurta Len vászonbol tsinált pendely [Köröspatak 
Hsz; HSzjP] * ~ posztópalást. 1673: Vágion egi Kis 
Kurta poszto palast, viselt barsoni prem az elein [Wass-
Lt Borsai István hagy.] * ~ posztórékli. 1821: Hatzl 
Joseflſ . viselt egy barna kurta poszto réklit [DLt 
nyomt. kl]. 1829: Földvári Ignatz szőköt el kék kur-
ta poszto Réklibe [DLt 9 ua.] * ~ r a vett rövidre fogott. 
1826 k.: a Kelementelki Praetensoroknak is felső ha-
tárjokat el kerülhetetlenül el iszapollya, a pataknak 
kurtára vett hirtelen való ki áradása [Gyalaktha MT; 
GyL] * ~ szalup. 1808: l Kurta szalup fejér régi modi 
[Mv; Told. 22] * ~ szár. 1815: egy fa gyökérből való 
pipa, fekete tsontbol esztergárolt kurta szárral [DLt 473 
nyomt. kl] * ~ szarufa. 1825: 6 darab kurta Bíkfa Sza-
rufákat Kakas ülőnek [DLt 1578 az 1841. évi iratok 
közt]. 1872: Marha istallora . . Kötés és Kurta Szaru 
fák 12. darab 2 őlős 4/6" fok öle per 10 x [TSb 38] * ~ 
szarvú. 1757: Egi szúrke kurta szarvú 3: es(ten)dōsd 

[Pusztasztmiklós T; Berz. 3. 1/9. — aTehén]. 1801: Két 
Szürke kurta Szellyel állo Szarvú négy esztendős Tulkak 
[TL]. 1816: két esztendős Tehén, setét szürke szŏrŭ kur-
ta bé forditott bogos és vékony szarvú [DLt 184 nyomt. 
kl] * ~ szõrkankó. 1841: Kositza Jósef nevü tót vi-
sel . . széles tüszöt, kurta szőr kankót [DLt 1396 ua.] * 
~ török-puska. 1823: Égy kurta Csontos Törők Puska 
[BK Inv.] * ~ überrok. 1823: Lila szín taffota, stráfos 
kurta Iberok [LLt Csáky-per 601. L. I]. 

Sz. 1710 k.: Az üdő kurtább lajtorja, mjntsem az 
örökkévalóság tornyába hághassunk rajta [BÖn. 447]. 

2. rövid ideig tartó; care durearã scurt (timp); kurze 
Zeit dauernd. 7666: Gerendena létemben hallám, hogy 
. . . Torda vármegyében is egy kurta gyűlés leszen ÍEOE 
XIV, 205 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz. — TA]. 
1710 k.: kurta tanácsot tarték élésmester- és mindene-
semmel Mohácsi Istvánnal [BÖn. 732]. 1892: Olyan fene 
kurta az élet [PLev. 160 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 
— L. még BÖn. 580, 933. 

3. alacsony; de înălţime mică, scund; niedrig. 1770: 
Magos patkó, kurta dáma, Tizenhat esztendős máma 
[EM XX, 498 „Kolozsvári ének"]. 1801: Neidt Ádám 

21 Esztendős . visel tsuka szín poszto kurta Kala-
pot [DLt nyomt. kl]. 1820 k.: Vagyon egy ká-
posztás kert, melynek az Uttza felől való végében tanál-

tatik égy kétfelé nyillo rongyos Kapu kurta avateg 
kapu Felek kőzőtt [Dés RLt]. 

4. ~ kancellária kicsi/kis létszámú kancellária; can-
celarie cu un personal redus; Kanzlei von k l e i n e m 

Stand. 1710 k.: Otta igen kurta lévén a fejedelemséghez 
képest a kancellária is, én voltam egyik kancellista [BÖn. 
553]. 

5. ~ deákocska kb. imokocska; scrib; Schreiberlein-
1666: Az protectionalisokat megküldtem; nem tudom, 
veszed-e csak annyi hasznát is, mennyit egy kurta deá-
kocska akar érette rántani [TML III, 594 Bethlen Mik-
lós Teleki Mihályhoz]. 

II. ſn becsm. 1573: Sophia Greinwald Tamasne . • • 
vallia Talalkozot volt Zembe Albert Leorinchne Be-
nedek telmanneual . ely kezdy zydny . te Buza Lo-
pó . . te kwrta Zoly Immár ha myt tucch Zolny [Kv; 
TJk III/3. 214]. 7597: Az J latua(n) az Actort monda 
kúrta beste [UszT 12/77]. 1708: Egj nehánjszor hallot-
ta(m) hogj Tolvainak . . . s Kurtának szidták Pap János 
Ur(ama)t az . . . Papok [Velkér H; Ks 101]. 

O Szn. 1614: Kurta Olah Péter zs [Csíkfva MT; 
BethU 61] | Olah Kurta Thamas jb [Jedd MT; i.h. 46] I 
Kurta Olah Peter Barczaja jb [Száltelek MT; i.h. 44. — 
aBarcasági], 1658: Kurta György [Zilah; EM XLIII 
306]. 1787: Kurta József ns [Árkos Hsz; RSzF 165] 
1819: Kurta András [DLt 571 nyomt. kl]. 1843: 
közadózó Báts Kurta István [Szacsva Hsz; HSqPj-
1851: Kurta János bivalyos [Erdősztgyörgy MT; TSb 
34]. 

Hn. 1607: Kurtaban (sz) [Szacsva Hsz]. 1646: az kur-
taban [Mezőkirályfva K; EHA]. 1669: a Pislena kurtaj8 

labjan(sz) [Szotyor Hsz; EHA. — aPislen Pál tulajdona]-
1670: Az Kurtaban (sz) [Uzon Hsz; EHA]. 7728: Kŭs 
Antal kurtajáb(an) (sz) [Illyefva Hsz; EHA]. 1767: In 
loco Kurták (sz) [Borosbenedek AF; EHA]. 1768: A 
Kurták gyepei [Oroszfalu Hsz; RSzF 134]. 1803: a Jarai 
oldal kurtájában (sz) [Körtvélyfája MT; EHA]. 1848: A 
Kurtágba (sz) [Miriszló AF; EHA]. 1891: Kurta 
irotványa [Inaktelke K; KHn 203]. 

O Sz: eb adós ~nak kolbász árával' 1638: Hallot-
tam közbesziddel hogi Istua(n) Ura(m) adósságot 
ker vala Garczo Gergeljteől, amaz azt mondotta 
volna hogj eb ados kurtanak, kolbász artaval4 [Mv; 
MvLt 291. 130b. — aElírás árrával h.] * ? megcsalja a 
~t T 1671: Az Kegyelmed írását . . . nem értem, noha 
Márton Uramra*1 gondolhatnám, ki is mesterkedik vagy 
mesterkedett más dologban ellenem, de bizony megcsal-
ja a kurtát [TML V, 462 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz 
— dSárpataki Márton]. 

kurtábbít megrövidít; a scurta; (ver)kürzen. 1765: ki 
ugrót belé tehát ezen fo}ldbe a' mellyen mos (!) állunk kur* 
tabbitani kívánván a' többitől ? [H; JHb XXXIII/19 vk]-

kurtabunda bekecsféle; cojoc; Pekesche, kurzer PelZ' 
rock. 1827: a* fejeken viseltek fekete sapkákot, és a' tes-
teken kurta bundákat [DLt 417 nyomt. kl]. 1830: egy ie" 
kete avaték kurta bunda zöld gombokkal [DLt 452 ua.J-

kurtabúza törpebúza; grîu pitic/cu paiul scurt, 
Zwergweizen. 1742: Vetettem a Pokol aj vermére végge 

az uton keresztül járó földben kurta búzát metr. I 
[M.köblös SzD; RLt DiarOec. 19]. 1745: Vetés . . • A 
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Szőlőre fekvő alsó láb mellett kurta buza [Marosszt-
király AF; Told. 18]. 1746: Tiszta kurta buza . . Ele-
gyes kurta buza [Borsa K; i.h. 49]. 1842: Kúrta buza 4 
véka [Csekelaka AF; KCsl 3]. 

Szk: magyarországi 1741: Vettettem . . . Magyar 
országi kurta búzát metr. 6 [M.köblös SzD; RLt Diar-
Oec 13]. 

kurtabúza-vetés törpebúza-vetés; holdă de grîu pitic; 
Zwergweizensaat. 1753: Tiszta buza vetes Kurta bu-
za vetes [Beresztelke MT; Told. 19]. 

kurtacopf-tekerés rövid hajfonat-fonás; împletitul pă-
rului ín cosiţe scurte; Flechten des kurzen Zopfs. 1823-
1830: a papi ház kapujánál . a copfom tekerő pántli-
káját lehúztam s kaputom zsebibe dugtam, mert akkor 
még nem jött volt erősen módiba az egész hajlenyíratás, 
hanem a kurtacopftekerés volt még szokásban [FogE 

kurtacsizma rövid szárú csizma; cizmă cu carîmb 
scurt; Stiefel mit kurzem Schaft. 1801: Szávu Popa mint 
egy 24. esztendős töbnyire kurta csizma avagy ugy 
nevezet kaltzunba szokott járni [DLt nyomt. kl]. 

kurtadisznó disznófajta; o rasă de porci; Art Schwein. 
1598: Leőrincz Venterer . wallia . Egy fekete holdos 
kúrta dizno fetreng wala it az piaczon [Kv; TJk V/l. 175]. 

kurtadolmány rövid dolmány; dolman scurt; kurzer 
Dolman. Szk: atlasz 1611: Egj oh granat uiselt kurta 
dolmá(n) f ő d Ferkeönck iutot egj zederies zineö 
attlacz kúrta dolman meljet beczwltek . . f 3 [Kv; RDL 
I. 88] * gránát ~ atlasz ~ * kamuka ~. 1629: Egy 
szederies kamuka kurta dolmány er tt f 10 [Kv; i.h. 
143] * londis 1616: Egj zederies londys uiselt kur-
ta dolma(n) [Kv; i.h. 101 Andr. Junck kezével] * ve-
res skarlát 1596: Egy veres skarlat kúrtha dol-
mány zeold prusszay bagaziaval bellct f 11 [Kv; i.h. 
65]. 

kurtadolmányos rövid dolmányt viselő személy; per-
soanà îmbrăcată cu dolman scurt; einen kurzen Dolman 
tragende Person. 1598: egy eyel hazara ieottek uala az 
Actornak, mo(n)dgiak hogy eggik egy kurta dolmányos 

ieott uala de en azt sem túdo (m) kj volt [UszT 13/31 
Anthonius Fazakas de Vduarhely vall.]. 1603: Varga 
Kaspar Azt vallia: egy feyer kurta dolomanios 
vagdalta volna eotet [Kv; TJk VI/1. 666]. 

kurtaforint magyar forint (50 krajcár); florin ungu-
resc; ungarischer Florin(t) (50 Kreuzer). 1705: egy négy-
százig valót elhajtottanak, bennek ökröket és teheneket, 
kiknek is bokrát tizenöt kurta forinton, amint most itt 
Jár, megvehetné az ember tőlök | Toroczkai Istvánné 
asszonyomnak . az százhúsz forintokat kölcsön az úr 
megadta . az interest relaxálván, hanem csak a kurta 
mostani forintért hogy hosszú forinttal fizessenek, 
amely elég interes [WIN I, 594, 613]. 1719: egy három 
Libertást es egy kurta forintot [OfLev]. 1736 u.: akkora 

• • aegy arany hat kurta forintokban járt [MetTrCs 448. 
A fej-i kor végén]. 

kurtafriskó rövid vászonujjas; haină scurtă de pînză; 
kurze Linnenjacke. 1847: Triff Dumitru ruházattya olá-
hos ing, lábravaló, egy kis fejér kurta oláhos frisco, egy 
rosz czepők | Juon Nyáncz . . Ruházatja fekete czond-
ra, harisnya, kurta fejér friskó [DLt 1035, 1160 nyomt. 
kl]. 

kurtaguba rövid posztókabát; sarică/gubă scurtă; 
kurzer Flauschmantel. 1803: Lepedat N. nevü Gyilkos 
Czigány . kurta Gubában fejér Harisnyában szõ-
kŏtt-el [DLt nyomt. kl]. 1817: Egy kurta guba [Mv; 
DLev. 3. XXVIII. A]. 1840: Markuj Máris mintegy 
32 esztendős . viselt világos kék pettyegetett ótska ba-
gazia kurta gubát [DLt 843 nyomt. kl]. 

kurta-gulyatyúk tyúkfajta; o rasă de găină (cu coadă 
scurtă); Art (stumpfschwänziges) Huhn. 1747: az J. eo 
Kglme maga féijével sajat tulajdon majorsagaim 
kŏzzül edgj kurta gulya tyúkot hat tsirkeiuel edgjütt meg 
fogott akaratom ellen [Torda; TJkT III. 151]. 

kurtagyolcs ? rövid gyolcs; pînză scurtă; kurze Lein-
wand. 1620: Egy Bál hoszszu, auagy keskeny, auagy 
haitot giolcztul f 4a . . Egy Baal kurta giolcztul f 1/50 
[Kv; KvLt 11/69 VecTr 10-1. — ^ A harmincad-vám 
összege]. 1687 k.: Egy Baal kurta Gyolcsbol f 2//25 [Mv-
RKLev. Vect. 15-6]. 

kurtabacuka (könnyű) felsőkabát; măntăluţă (uşoa-
ră); (leichter) Mantel. 1810: Görgényi Görög János 
mintegy 34. Esztendős szökött-el fekete kurta hatzu-
kába [DLt 181 nyomt. kl]. 

kurtahold (vhány) kis holdnyi; (de cîteva) pogoane 
mici; (einige) kleine Morgen (groß). 1818: Vagyon a' 
Kis Fekete Tóban 14. kurta hold Széna rétem [Ne; 
DobLev. V/1021]. 

kurta-jánkerli rövid ujjasféle; un fel de haină scurtă; 
Art Mäntelchen. 1795: visel egy rongyos kék szinŭ apro 
fejér gombos kurta Jánkerlit [DLt nyomt. kl]. 

kurtakabát rövidkabát; haină scurtă; kurzer Mantel. 
1860: Egy kurta kabát janot belléssel fl. 1 [Kv; Újf. 1]. 

kurtakalangya ? kiskalangya; claie mică; kleine Man-
del. 1722 k.: Proventus Pastoris. A Nemességtől nyolcz 
kurta kalangya Buza . . A Parasztságtol ket egesz ka-
langya Buza [Felfalu MT; GörgJk 91]. 

kurtakan kandisznó-fajta; un fel de vier; Art Eber-
schwein. 1656: Fejer kurta kan [Doboka; Mk Inv. 13]. 

kurtakaput rövid-felsőkabát; redingotă scurtă; kur-
zer Mantel/Oberrock. 1801: Vinter Ádám visel ha-
mu szin szürke kurta Kaputot [DLt nyomt. kl] | Egy 
Zöld kurta kaput fekete hajtokával és Sárga Réz gom-
bokkal együtt [Vargyas U; CsS]. 

kurtakarabély'rövid csövű puska; carabină; Karabi-
ner. 1823: Egy Par nyakba valo kurta korabéj | Egy kur-
ta Damastzerozot korabej sárga kötöjevël [BK Inv.]. 
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kurtakarakó rövid kabátfajta; un fel de haină scurtă; 
Art kurzer Mantel/Oberrock. 1811: egy Ujjas kurta Ka-
rakó Publikan szin [Mv; LLt]. 

kurtakesztyû rövid szárú kesztyű; mănuşă scurtă; 
Handschuh mit kurzer Stulpe. 1804: glazirtos bőr hoszu 
és egy kurta kéztyü [Koronka MT; Told. 19]. 1826: Egy 
pár kurta kesztyű [uo.; i.h.]. 

kurtakorbács rövid korbács; gîrbaci scurt; kurze Peit-
sche. 1828: Hosszú Korbáts kettő, nyeregből hajtó kur-
ta egy [Szentdemeter U; Told. 39]. 

kurtakorcsma (nem egész évben nyitva tartó) falusi 
kocsma; cîrciumă sezonieră (la ţară); (nicht das ganze 
Jahr hindurch offen gehaltene) Dorfschenke. 1780: Dé-
ván a Hajosok között Lostyán Moyses és Janku Fia 
Iuon ezen Esztendőbe alattomba kurta Pálinka korcs-
mát tartanak [Déva; Ks 113 Vegyes ir.]. 1843: Endes 
Antal a' faluban levő korcsomáig — hol én azon időben 
éppen korcsomárosné voltam — 's kurta korcsomának 
neveztetett — elcsalta (így!) [Szucság K; KLev.]. 

kurtakorcsmáros időszaki falusi kocsmáros; propríe-
tar de cîrciumă sezonieră; zeitweiliger Dorfschenk. 
1780: az Dévai Ör ményektül . . . Szokták venni az Tit-
kon Áruló kurta korcsmárosok az Pálinkát | én magam 
Szemeimmel láttam gyakor izben, hogy az meg irt kurta 
korcsomárosokhoz jártanak innya [Déva; Ks 113 Ve-
gyes ir.]. * 

kurtaköpenyeg rövid köpönyeg; manta scurtă; kurzer 
weiter Mantel. 1820: Barát szin nem egész fekete kurta 
Kőppenyeg [Kv; DLt]. 

kurtalájbi rövid mellény; vestă scurtă; kurze Weste. 
1815: Nemes Személly Domokos Miklós . . . Kőrtvélly-
kapun Lakos és Árendátor . . . Visel kék poszto fejér 
gombos kurta Lájbit [Torda; TLt 1237]. 

kurtaló ? gebe; gloabă, mirţoagă; Klepper. 1633: egi 
kurta fejer louais volt niereghben [Mv; MvLt 290. 
135b/2]. 

kurtamente rövid felsőkabát; redingotă scurtă; kur-
zer Oberrock. 1748: holló szin kurta aranyas paszomán-
tos bogár hátú Sinórral Nestell prémezett és bérlett men-
téje [Vargyas U; CsS]. 1750: Karmasin Szin kurta Men-
te, egy rend paszamántal, és szép elegyes Aranyai és 
Ezüstéi készült kötés az kerületin Szkofium Gombok-
kal. Béllése Jáuor, préme Nyüst [WassLt Wass Dánielné 
portékái]. 1790: most mind kurta mentékben vadnak az 
Gavalérok . Betlen Joseff magyar Mentében, kurtá-
ban [Nsz; Ks gr. Kornis Anna lev.] 1823-1830: mentem 
haza Marosvásárhelyre, sokat szenvedtem egy hitvány 
szőlőbeli sajtószinbe egy kis kurta deáki mentébe s vá-
sott köpenyegbe egész éjszakánként többnyire kint hal-
ván | a más ágy végénél ült egy előttem esméretlen em-
ber3 fekete csinos öltözetben, kurta mentében [FogE 
109, 272. — 3Vályi Pál gogánváraljai oskolamester]. 

kurtán röviden, rövidre; scurt; kurz. 1819: Barabás-
nak Kurtán és Rövideden, vilãgasan izentem volt [Gya-

lakuta MT; IB]. 1823-1830: A fát kurtán fűrészelik , 
hogy a rostélyra felférjen [FogE 193. — 31796 tájt a né-
metországi Halléban]. 1826 k.: A Pataknak záporos ki 
áradása sokkal kimélletesebben halad a Balavásárig tar-
tó hosszú follyamatjábann mintsem vagy három puska 
lövésnyi kurtán meg szorított új árkába [Gyalakuta 
MT; GyL]. 1829: Vaszi Patkovénak . a' haja kurtán 
bütüsön vágva [DLt 942 nyomt. kl]. 1830: irjál te is 
ennyi újságát de sok és hoszu levelet ne a' szokat Stylus 
szerént nagy kurtán [Kv; Pk 6]. 

Szk: vkit ~ vesz. 1846: A Ttes Praefectus Ur, Csán-
ba3 létŭnkőr (!), az arendátort, azt mondá azért nem ve-
szi kurtán, ne hogy meg ijjedve — holmijét el költöztesse 
[Budatelke K; Born. F.IIIa L.Luka György lev. — TA] 
* vkivel ~ jön ki. 1823-1830: De nem is lett volna sze-
rencsés, hogy engem próbálgasson, mert én megállapo-
dott karakterű, ép erkölcsű ifjú voltam és velem kurtán 
jött volna ki [FogE 155]. 1838-1845: Ha itt nem lész a 
parancsolt napra, velem kurtán jösz ki [MNyTK 
107. 26]. 

kurtán, kurtány udvari zsoldos katona; curtean; Söld-
ner am fürstlichen Hof. 1601: Jazvasartt3 volt tízezer 
kopias lengiel es tizenhet ezer Moldovay kurtaniok van-
nak vele Podoliay kozakokkal egiütt [Belényes B; 
Hurm. IV/1. 245 Bartholomeus Somogy Mihály vajdá-
hoz. — aJászvásár (Iaşi)]. 1611: lm ma hozának két 
zászlót urunknak, kit az kurtanioktul nyertek, kurtánio-
kat is hozának [Veress, Doc. VIII, 126 Imreffi Jáno* 
kancellár feleségéhez, Iffiu Katához Tîrgoviştebőlj-
1614: Talaltatnak sokan kik ez orzagban, T e o r e o k h e z , 

Tatarhoz es Kurtanokhoz aduan magokat, velek eggi^ţ 
Nemest, es Nemtelent egettek es puztitottak [Ks 87 ogy-1 

végzés]. 1644: Lupulra vigyáznotok nem árt lm az kas-
sai biró leveléből is megláthatod, mint jártak az beszö-
kött kurtányi [RákCsLev. 215 a fej. feleségéhez Tokaj-
ból]. 1662: Az kurtányok elmentek . Verestoronynal 
által Havasalföldében [KCs 451]. 1685: mikor Kemeny 
Janos idejeben, a kurtanokat Buzaban3 le vágtak vala 
[Meggyesfva MT; BálLt 59. — aSzD]. — L. még ETA I. 
62-5, 116, IV, 177, 269; Kemön. 187, 235, 238, 262; 
RákCsLev. 229, 306, 348, 376; SKr 526, 540, 548, 653; 
TMÁO I, 243, III, 309, 487, 513, VII, 400-1; TML J. 
295, 344, 350, 352, 371, 374, 376, II, 230, 259, 268, 281, 
285, 338, 344, 350, 352, 371, 373-4, 376; Veress, Doc. V, 
2 1 0 - Ulí 

Szn. 1614: Kurtian Janos [Köröspatak Hsz; Betnu 

267]. 1640: Kurtán Mihály [UF I, 687]. 1663: K u r t á n 

Péter [TML II, 563]. 1679: Kurtany Peter [Gyalu K> 
GyU 208]. 1869: Kurtán Balas [Oroszhegy U; UszLt IV-
53]. 1708: Kurtány Joseph ref. kurátor [Kv; SRE 1<W 
1712: Johannes Kurtány [Karácsonyfva U; UszLt Vll-
59]. 1723: Kurtány Mária Aszszony [Kv; TJk XV/4. W 
1740: Kurtány Istók [Cege SzD; WassLt]. 

Án. 1655: Kurtány (lónév) [MGtSz II, 52 II. Rákóczi 
György ménesének összeír.]. 

Szk: lovas 1620: Parancsojon ő nagysága ige 

serio Moldovában, küldjenek igen jó válogatott két eze 
lovas kurtánt én mellém, azonképen havaselföldi vajû 

. . ötszáz lovas kurtánt igen válogatott jókat [TMÁO » 
243 a fej. ut. portai követének]. 1623: H a v a s a l f ö l d é ^ 

ezer jó lovas kurtánt Szpotár Mihullal bocsáttá [T°! 

237]. 7626: Az moldovai vajda hogy válogatott tizenke 
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száz lovas kurtánt készítsenek, kiket magunk embe-
re válogathassan meg és azok készen legyenek [i.h. 461 a 
fej. Toldalagi Mihályhoz]. 

kurtanadrág rövidnadrág; pantaloni scurţi; kurze 
Hose. 1823-1830: Régen parókában, kurta német nad-
rágban jártanak, ezt ugyan már az én deákságamban el-
hagyták volt | egy napon a szállásomon, német kur-
ta nadrágban az ablakba való virágokat tisztítgatván, 
bejön egy hasonló német öltözetű ember | A német bur-
gerek kék köntösben, kurta nadrágban mentenek | 
el mentem gyalog indulva, németesen kurta Nadrágba 
papatsoson [FogE 213, 244, 259, FogEK 460-1]. 

kurtán-gyalog udvari zsoldos gyalogos; curtean; Fü-
silier-Söldner am fürstlichen Hof. 1611: Az Oltón innét 
ki volt azokat még ma hozza Eördög Boldisar Uram, 
mind kurtán gyalogot és mind földnépét ide be ö 
Felségéhez [Veress, Doc. VIII, 127 Imreffi János 
feleségéhez Tîrgovişteből]. 

kurtán-had udvari zsoldos sereg; oaste de curteni; 
Söldnerheer am fürstlichen Hof. 1645: jó Várad felé jőni 
az székelyekkel az kurtán és tatár hadaknak [RákCsLev. 
329 a fej. lev.fiához]. 1653: És mikor a futott kurtán had 
a Nyárád mellé jutott volna, két felé szakadának [ETA I, 
62 NSz]. 1662: az erdélyi fejedelem . valami kevés 
török és kurtán hadakkal Kolozsváratt megszállani 
kénszeríttetett [SKr 673]. — L. még ETA I, 150. 

kurtáni udvari zsoldos katonai; de curteni; höfisch-
söldnerisch. 1662: Constandin vajda, Mikes Kelemen-
nel amelly hadakkal moldvai Gyika vajdára mentek va-
la, hogy annak török-tatár kurtányi erejéhez hasonló 
erejek nem volna megveretének [SKr 526]. 

kurtán-ló udvari zsoldos katonai ló; calul unui cur-
tean; Pferd der höfischen Söldner. 1653: egyik, egy szép 
kék almás kurtán ló, ott marada az istállóban . . . de az 
apám leszállita a lóról, hogy viszsza alá menjek és a kur-
tán lovat is elhozzam [ETA I, 70 Nsz]. 

kurtán-lovaszászló udvari zsoldos lovas katonai zász-
ló; steag de cavalerie formát din curteni; Fahne der 
höfischen Söldnerreiter. 1663: Vágjon ez hazban 
Gyalog zaszlo no. 4. Kurtán lovas zaszlo no. 2 [UF II, 
313]. 

kurtán-nyereg nyeregfajta; un fel de şa; Art Sattel. 
1681: Fejervarra Eot kurtany, s Haro(m) murát 
Nyergek [UtI]. 

kurtánság, kurtányság (udvari) zsoldos katonaság; 
curteni; Söldner/Soldatenvolk am fürstlichen Hof. 
1611: Áz kurtánság öszvö verte volt magát mint egy szá-
zig való [Veress, Doc. VIII, 219-20 Baksi Mihály gr. 
Mágóchi Ferenchez Munkácsról]. 1613: az Moldovai es 
Havaseli kurtansagh az keossegh es szegenisegh 
keozzwl, a kit ereovel kenszeritesbeol el nem vehetet . . . 
el hitegeti [Kv; Hurm. XV/II, 859 a fej. Beszt. városá-
hoz]. 1653: Ezenközben, a kurtánság kettőt választának 
el ő magokban [ETA I, 63 NSz]. 1662: az Havasalföldé-

ből kijött nyolcz zászló kurtánság alja, mely szerencsét-
lenül járt legyen [Veress, Doc. XI, 15 Buday Péter és Cse-
rei Farkas a fej-hez Brassóból] | Stephanus Ebem 
Apafit az egész törökséggel és kurtánsággal Medgyes 
székben íija lenni [TML II, 371 Teleki Mihály Frederich 
Cobhoz]. 1680 k.: az visza jüt kurtansagot engedgje meg 
Ngod [UtI]. — L. még ETA I, 63-4; SKr 440, 652, 654, 
658; TML II, 237, 264. 

kurtán-zászló udvari zsoldos katonai zászló; steag de 
curtean; Fahne der höfischen Söldner. 1667: Vagyon ez 
házban . . . Gyalogh zászlók . . . nro. 5 Kurtán zászlók 

nro. 2 [Fog.; U F II, 338]. 1673: Vágjon ez hazban 
. . . Gjalog zászlók nro 6. Kurtán zászló nro. 1 
Taphota lovas zaszlo nro. 1 [i.h. 538]. 

kurta-ökör kis termetű ökör; bou de statură mică; 
Ochs(e) von kleinem Wuchs. 1687: Egy veres kurta ök-
rét [Déva; Szer.]. 

kurtaöl kisöl; stînjen mic; kleines Klafter. 1799 k.: ha 
hoszu ölbe hozzák egy ölet három szekeren ha kurtába 
egyet két szekeren szokták hozatni3 [AggmLt C. 
114. — a A fát]. 1829: Quadrát ől. Kurta öl [Hosszuaszó 
KK; Born. F.Ia Bod László tt jel.]. 

kurtapipa rövid szárú pipa; pipă/lulea scurtă; Pfeife 
mit kurzem Stiel/Rohr. 1823-1830: meglátta a gróf, 
hogy dolmányom zsebiben egy kis kurta pipám vagyon 
[FogE 146]. — A 'makrapipa' jel-sel is számolhatni. 

kurta-rékli rövid ujjasfajta; bluză scurtă; kurzer Tuli-
fant. 1811: Egy Fekete Kazimir poszto Kurta Rékli 
[Görgény MT; Born. XXXIX. 43]. 1817: volt egy kana-
fász nyári kurta reklije [DLt 744 nyomt. kl]. 1823-1830: 
Itta a fejérnépek tiszta fekete s hitvány posztóköntösben 
járnak derekakon fekete kurta rékli vagy ujjas, en-
nek ujja mint a fodorháj ráncos és felkonkorodott 
[FogE 247. — a A németországi Kasselben 1796 táján]. 

kurtás I. mn 1. alacsony termetű ló; (cal) de statură 
mică; (Pferd) von kurzem/untersetztem Wuchs. 1807: 
Egy kisded fekete Kantza kurtás [DLt 576 nyomt. kl]. 

II. ſn '?' Hn. 1641: Az Curtasban (sz) [Kakasd MT; 
EHA]. 1691: Az Kurtasban (sz) [uo.; EHA]. 1793: a' 
Kurtásban . . . fe le bokros (sz) [uo.; EHA]. 1816: A 
Kurtásban (sz) [Csúcs AF; EHÁ]. 

kurta-saru ? rövid szárú lábbeli; încălţăminte cu ca-
rimbi scurţi; Schuhwerk mit kurzem Schaft. 1801: Illo-
mola György3, 24 eredetére nézve Morvába Budschovitzi 

. visel . . . kurta Sarut [DLt nyomt. kl. — dKatona]. 
1802: Groschinger Mátyás (20) Morvába lévő Kanitz 
Várossából való visel kurta sarut [DLt ua.]. 

kurtaszárú rövid szárú; scurt; kurzstielig. 1802 k.: A' 
Szatsvay Sándornál található oltoványok(na)k Specifi-
catioja lo Paris alma. Hoszszu szárú kurta szárú es tsok-
ros [Kv; IB]. 

Szk: ~ cseréppipa. 1842: Kerek Pipa tartó egj 16 
hosszú 3 kurta szárú cserép pipákkal [Dés; Újf. 3 Újfalvi 
György hagy.]. 
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kurtaszék kb. kisszék; scăunaş, scăunel; kleiner Stuhl. 
7654: Az másik hazbanis . Egy kurta szék [Mezőrücs 
MT; Ks Bánffy Anna urb.]. 

kurta-szivar rövid szivar; ţigară scurtă; kurze Zigarre. 
7859: 125. darab kurta szivar f. 2,50 [Kv; Újf. l]. 

kurtaszokmány rövid posztó felsőkabát; suman scurt; 
kurzer Tuch/Flauschmantel. 1847: Kádár Márton 
mintegy 21 éves viselt kurta szokmány poszto 
konogányát kék posztóba szegve [DLt 118 nyomt. kl] 

kurta-szoknya fustă scurtă; kurzer Rock. 1823-1830: 
A fejérnépekneka kurta szoknyájok szárközépig ér 
[FogE 175. — aMorvaországban]. 

kurtatarack rövid csövű tarack; un fel de tun cu (eavă 
scurtă; Art Haubitze/Geschütz mit kurzem Rohr. 1637: 
Kiczin kurta Tarazk uagio(n) n.l [Ebesfva; UtI]. 

kurta-tehén kis termetű tehén; vacă mică; Kuh von 
kleinem Wuchs. 7647: 1 szeöke kurta tehen [Tompaháza 
AF; BálLt 40]. 

kurtékli kurta rékli, rövid ujjasfajta; bluză scurtă; 
kurzer Tulifant. 1838-1845: Kurtékli . rövid szövet-
ből készült ujjas [MNyTK 107]. — Vö. a kurta-rékli cím-
szóval. 

kurtézia udvariaskodás; curtoazie; Höflictíkeitsbe-
zeugung. 1812: Hoszszas Courtesia nélkül irok [Maros-
újvár AF; Ks 89]. 

kürti rövid női kabátfajta; jacheţică; Art kurze 
Frauenjacke. 7830: Vagyon 1 Kürti és 1 kis mejre valo 
[Oroszfalu Hsz; HSzjP]. 1835: két kürti egy selyem és 
egy merino 25 Rf 30 [Illyefva Hsz; i.h.]. 1836: Vagyon 
egy kürti kék, mely ér 3 Flo. 10 [Gelence Hsz; i.h.]. 1839: 
Vagyon két kürti Tiszta barson a másik karton 13 fr 
[Szászfalu Hsz; i.h.]. 1852: Két kürti Egyik sellyem más 
poszto 11 Rf [Nagyborosnyó Hsz; i.h.]. 1887: Egy roko-
lya, kürti, egy ruha 1 f. 50 xr [Nagybacon Hsz; i.h.]. 

Szk: briner ~ ? brünni kabátfajta. 1837: egy kávészin 
és egy fekete selyem és egy briner kürti 35 Rf. 30 x [Kvh; 
i.h.] * kávészín ~ briner ~ * kék 1845: Duduj 
Annis . visel kék fejtős fersinget, kék kurtít [DLt 
52 kv-i nyomt . kl] * selyem ~ briner ~ * tibet ~ 
kasmir kabátfajta. 1850: Egy tibet kürti 4. fl [Kiskászon 
Hsz; HSzjP]. 1852: Egy hitvány tibét kürti Becsára vál-
tóban 30 xr [Zabola Hsz; i.h.]. 

kurtuj rég, táj kürti (rövid kabátfajta); jacheţică; Art 
kurze Jacke. 1838: Vagyon két kurtuj egy kitsi Bun-
da [Gidófva Hsz; HSzjP]. 

kurtul rövidül; a se scurtă; kurz/kürzer werden. 1823-
1830: (Az apparitor) Egy hatágú lapos szijjú korbácsot 
hordozott kezében vagy vállán, melyet a csintalanabbak 
keményen vertek a földhöz, hogy hamarabb kurtuljon, 
mert új korában volt kétsinges hosszú is [FogE 104]. 

kuruc I mn 1. a kurucokhoz/kuruc hadsereghez tarto-
zó; al curuţilor, de curuţi; kurutzisch, Kurutzen-. 1705: 

a szász kalendáriumban Szent György 23-án vagyon, a 
másban pedig mind a kuruc magyar k a l e n d á r i u m b a n 

24-én vagyon [WIN I, 409]. 

A szó bekerült a hazai latinságba is. Pl. 1707: Curuconibus (abl., dat.)-
Kuruczoneŝ (tbsz aec.) [SzO IV, 352]. 

Szn. 1754: Kurucz András jb [Betlensztmiklós KK; 
BKG]. 1770: Kurucz Tivodor [Burjánosóbuda K; 
JHbK LVI/1]. 1777: Kurucz Todor [uo.; i.h.]. 1786: Ku-
rucz Kati [KLev.]. 1798: Kurutz János Futkoso 
[Bh; KszTJ]. 

Hn. 1740: A' Kurutz verem mellett (sz) [Gyerövásár-
hely K; EHA]. 1796: az Arapataki réten K u r u t z b u r o k 
nevezetű helyben (k) [Árapataka Hsz; EHA]. 1803: a' 
Kurutzborokba (k) [uo.; EHA]. 1835: A' Kurutz borok 
szélin [uo.; EHA]. 1864: Kurutz juk [Inaktelke K; KHn 
203]. 

Szk: ~ 1715/1761: Ebben a' boldogtalan időbenn, 
Sohol Semmiféle marhám meg nem maradott, az Ku-
rutz Atyafiak mind el hajtották [Nsz; Berz. 17a] * ~ 
balta. 1801: Egy hitván Régi kurutz Balta nyel nélkül 
[Vargyas K; CsS] * ~ bor. 1705:,nekia egy fél ejtel to-
kaji bort töltöttenek, és mondotta , hogy igyék, mert az 
kuruc bor [WIN ^ 384. — aKárolyi Sándor kuruc gene-
rális emberének. Forgách Zsigmond] * ~ erő. 1704: 
Érkezvén nagy kuruc erő Szamosfalva felől fel [Kv; 
KvE 285 SzF] * ~ generális. 1774: Felesége volta nagy 
híres kuruc generális Pekri Lőrinc leánya [RettE 330. —' 
aDaniel Istvánnak] * ~ háború. 1795: kiis min1 

hogy még az akkori, ugy Neveztetett kurutz haboru egé-
szen le nem tsendeset v<olt> Rész Jószágát feje 
Testverinek . . hagyta [Kápolna SzD; ÁLt Com. Szol-
nok Interior 2/1795. — aTollvétség férje h.] * ~ had-
1705: Károlyi valami kuruc hadakkal á l t a l m e n v é n , 
Austriába nagy kegyetlenséget, égetést c s e l e k e d t e -
nek volna [WIN I, 381] * ~ hadnagy. 1710: Szacsvai hí-
res kuruc hadnagyot sebesen elhozánaka [CsH 348. —~ 
a 1704-ben]. 1716: Kurucz Hadnagj lévén Pap Mihály 

Matájszával ketten mivelvén akkor az űdöb(en) a 

Bányát, ugj Csúszott belé Pap Mihály, es illyen uton bír-
ja mostis [Nagyalmás H; BK ad nro 184]. 1722: egy Ku-
rucz Hadnagy jött vala bé az is öszve gyüjtete valami* 
valamit hol megkaphata [Újfalu Cs; LLt] * ~ hajd* 
1705: Ugyan ma jött híre bé, hogy valami kuruc hajdúk 
. . . az éjszaka mentenek volna itt által Sellemberknéla 
[WIN I, 608. — aSzb]. * ~ hajdúság. 1705: Disznód 
körül amely kuruc hajdúságok voltanak, akik az Oltón 
innen vigyáztanak az ösvényekre, azok mi okra nézve 
onnan lejöttenek és elmentenek [i.h. 592. — aSzb] * ~ 
kapitány. 1704: Bethlen táján, aholott ö s z v e e l l e n k e z v é n , 
egy kuruc kapitány, Tordai nevü, elesett [Kv; KvE 283 
SzF]. 1710: Már az erdélyi kurucság f ő c o m m e n d ó j a 
Toroczkai István vala, mellette lévén Pekri Lőrinc 
több kuruc kapitányok [CsH 341. — a1704-ben] * 
posszesszor. 1704: örményszékesta , minthogy kuruc 
possessorok is bírtanak benne, mind felprédálták [WIN 
I, 214. — aAF] * ~ prezidium kuruc várőrség. 1705-É 

Huny adón és Déván kuruc praesidiumok vannak, és va-
lami kevés fennálló had is lehet ott [i.h. 609-10] * % 
rab. 1704: A generál pedig öt kuruc rabot ígírt érettek 
[i.h. 110. — aA német rabok helyett]. 1705: (A generális) 
hasonlót követ el rajta itt, mind a Vay László feledj 
gén, mind annyi kuruc rabon, amennyin ott azt fogjad 
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cselekedni [i.h. 441]. 1710: Teleki Mihály . maga is 
kuruccá lett . . a várban4 levő kuruc rabokot is Szeben-
ben elvivé [CsH 348. — aGörgény várában] * ~ salva-
gvárdia a. kuruc védőőrség. 1691: kurucz salag várda 
volt a közelebbi esztendőben Gidofalván [Gidófva Hsz; 
HSzjP]. — b. kuruc védőőrszem. 1711: Tudom hogj egj 
Kŭs András nevü kurucz Salagvardia, adott vala Újfalvi 
Kozma Thamásnak, egj nestes süvegért, egj Sárga Szőrű 
ökröt [Újfalu Cs; WLt Joannes András (35) ns vall.] | 
azon marhák . . Sárga fenn állo szarvuak valának 
mindenik helyről újfalvi Kastalj Győrgj ur(am) hajtatá 
el egj Kurucz Salvagvardiaval [Remete Cs; WLt Franc. 
Csortán (40) pix vall.] * ~ tábor. 1704: a falukra majd 
elviselhetetlen élést vettettenek a kurucok, akit admi-
nisztrálniok kelletik a kuruc táborra [WIN I, 76]. 1705: 
a bércre küldötte volt fel a generál, ahonnat belátta az 
egész kuruc tábort hun fekszik [i.h. 518] * ~ tiszt. 
1705: Horváth Ferenc nevü kuruc tiszt jött volna újob-
ban Brassó alá [i.h. 405-6] * ~ trombitás. 1705: Az-
mely kuruc trombitást tegnap felakasztata . azért 
akasztották fel, hogy a generálisnak szóló leveleken ki-
vül más seditióra való leveleket hozott volna [i.h. 565] * 
^ úr. 1704: egy ember . . . azt hozta volna hírül, hogy a 
fehérvári kuruc urak gyűlése holnap vagy holnapután el 
fogna bomlani és eloszolnának | ma hallottam, hogy va-
lami ember jött volna titkon egy kuruc úr feleségéhez 
[i.h. 141, 214]. 

2. kuruc érzületű; cu sentimente/simţăminte de curuţi; 
von kurutzischer Gesinnung. 1704: ma vivének fel 14 
német rabokat a profusztól a törvényre, kik kuruc né-
metek voltanak [i.h. 271]. 

3. ~ nevezete alatt kuruc meggyőződés okán; pe ba-
ză de convingeri de curuţi; infolge kurutzischer Über-
zeugung. 1716: az elmúlt Esztendőkben a Nimet vitézek 
alkalmatosságával az Laboncz es Kurucz nevezeti alatt 
az magyar nemzet egymás ellen Rebelálván edgyik az 
másikot rontotta pusztította [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 

4. szitk. 1599: mond megh krucz (!) kurwa hol az 
vrad [UszT 15/197 Zekely Isthwa(n) Betfalui Zabad Ze-
kely vall.]. 1738: irtóztató káromkodásokkal káromko-
dott, ördög attával kurucz kutya Teremtettével . . . illet-
vén sokakat kurucz kutya teremtettével káromkodott 
légjen [Dés; Jk]. 

II. ſn 1. kuruc katona; curuţi; Kurutze. 1641: mentest 
menék az kuruczok szekerihez vigyázni kezdek a szeke-
reken [F.volál Hsz; HSzjP Páter István Száraz Pataki 
Parochus (40) vall.]. 1690: egy Kolosvármegyei Szeploki 
Nagy Janos fia Andris, ki is volt Szép loki István Vra(m) 
jobbagya, mostan állót volt az Kuruczok kőzi (Szárhegy 
Cs; LLt). 1734: Tudgja e aztis a Tanú hogy azon Ilko 
István az Revolutiokor midőn az kuruczok Hét falut el 
hajtották volna . . kiis Fiatskájával Havasalföldébe 
menvén Feleségestől a Pestisben meg holt [Hétfalu Br; 
BrALt Stenner IV. 51. — Binder Pál kijegyzése]. 1782: 
az apám a sibaia Sántzlővő ütközetben jelen volt 
mint kurutz [Paptelke SzD- JHbT VIII/18 Petrán 
Togyér Şenior (72) jb vall. — Értsd: zsibói]. 1805: ezen 
Kastélyt4, a* Kurutzak égették el [Ózd AF; MúzRadák. 

Radák családét. — Tornai László kijegyzése]. 
Szk: ~ c ó lesz. 1710 k.: osztán Rácz István kuruccá 

lön, és így ez is elméne Páter János, Száva, Apor után 
[BOn. 887] * német 7705. hat német kuruc szökvén 
bé, azok azt referálják, hogy Forgách azt mondja, hogy 

a német kurucokat azért tartja, hogy ha az erdélyiek va-
lami hamisságban járnak, azokkal öszveöleti őket [WIN 
I, 438]. 

2. kurucság, kuruc hadsereg; curuţime, armata curu-
ţilor;; Kurutzentum, Kurutzenheer. 1709: A német 
Ez előtt is Abrudról kinyomta volt a kurucot [Kv; KvE 
253 VBGy]. 1753/1781: a Tutora Labontz lévén mi-
veltette az oeconomiat a kurutz távozván maga is itt a 
kastélyban lakott [Algyógy H; JHb LXXI/3. 194. — 
dBr. Jósika Imre]. 

kuruci szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ revolúció kuruc-felkelés; răscoala curuţilor; Ku-
rutzenaufstand. 1736 u.: (Gr. Apor István) minden bo-
numai . . az kuruczi revolutióban oda lettenek 
[MetTrCs 447]. 1748: (A föld) az kuruczi revolutio előtt 
egész az patakig biratott [Ks 7. XV. 31]. 

kurucia kuruc-felkelés; răscoala curuţilor; Kurutzen-
aufstand. 1739: Néh Csetre Sámuel uram is Magyar or-
szágra az Kurucziab(an) ki bujdosván odá ki meg is 
hólt [Mezőbánd MT; MbK VI. 6]. 1758: a Kuruczia 
után az eŏ Nga Jobágyai hat rudnyi szelességü da-
rab kaszállot . eŏ kglme eheza foglalta [Mocs K; 
JHbK XLVI1/18 Mintyes György (60) jb vall. — aA 
földhöz]. 1760/1767: a' kurutziaba ezen Falu Szálántzi 
Istvánné Aszszonyomtol hetven veder Bort kért [Szent-
margita SzD; Ks 92]. 1762: ide Perecsenben szakadott 
volt egy bujdoso szegény Legény Czeglédi Szabó István-
nak hívták, énnékem Daroczotis varrót itten az első ku-
rucziában [Perecsen Sz; IB IV. 76 Th. Balla (74) jb vall.]. 
1767/1782: Mikes Kelemen Vr az Kurutzia alkalmatos-
ságával el bujdosván vette kezéhez ŏketa néhai Lázár 
György Vr [M.bénye KK; LLt Balog Vonya (70) jb vall. 
— aBizonyos jb-okat] | kurutiaban Pojana Sakuluj neve-
zetű kaszálót Kretsun Ignat bírta de viszsza Jővén kuru-
tziabol egy Bátyám magáénak mondotta [Gyurkapata-
ka SzD; JHbK LIV/28. 17]. 1770: értük az elöbbeni hi-
datis, mely itt a Marus Vizén volt, és a Kurutzia alkal-
matosságával el égettetett [Radnótfája MT; Born. XVI]. 

kurucjárás kb. kuruchadakozás/hadviselés; luptele 
curuţilor; Kurutzenzug/kriegsführung. 1710: Mocskos, 
hazug pátenseket is bocsáta ki Pekri Lőrinc, hogy a né-
metet Magyarországban mind levágták Senki, aki 
okos ember vala, nem ada hitelt Pekri pátensének, mert 
ismerték jól, hogy azelőtt is mindenkor hazug ember 
volt a kurucok között hozzá kellett szokni a hazug-
sághoz, s biztatáshoz, mert mindenkor a kurucjárás ha-
zugságon fundáltatott [CsH 375]. — L. még CsH 125. 

kuruckodik kurucként katonáskodik; a intra în rîndul 
curuţilor; als Kurutzensoldat dienen/kämpfen. 1725: 
Bukur, Miklós. János és Sztojka, itt lakának ők is a ku-
rucz világkor kuruczkodának [Szépvíz Cs; Sándor 
conscr. 268]. 

? kuruckó-tartó 1730: égy kalamáris Porczoval, 
Csengettyűvel és kuruczko tartovall edgyűtt [Kv; Ks 15. 
LVIII. 6]. 

kurucné kurucfeleség; soţie de curuţ; Frau eines Ku-
rutzen. 1704: Már holnap ki fog mennia innen . . . az 
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több kurucnéknak elfelejthetetlen keserűségekre [WIN 
I, 264-5. — aPekri Lőrincné]. 

kurucokféle kurucokkal tartó; care ţine cu curuţii; 
sich zu den Kurutzen haltend. 1705: ma estve érkezének 
tizenegy kuruc németek bé, kinek hárma . . . németekfé-
lék voltanak, a többi pedig a lengyel király, úgymint a 
saxo hadaifélék voltanak . kik azok közül az égetni 
rendeltetett kurucokfélék voltanak, kik Balázsfalváról 
elszaladtanak [WIN I, 598]. 

kurucónia kuruc-felkelés; răscoala curuţilor; Ku-
rutzenaufstand. 1750: az németek által a kuruczoniaban 
elégetetvén végső pusztulásra jutattak volt mind az ud-
varházok, mind pedig egyéb appertinentiák [Déva; BK 
ad nro 144 Mich. Somlyai (50) ns vall.] | Mlgos Grófné 
Folthi Maria Aszszonynak Folton azon udvarháza 
és kastélya, az kuruczoniab(an) az németek által egészen 
el égettetett volt [Folt H; i.h. Tabák Juon (60) jb vall.]. 

kurucoskodik kurucként katonáskodik; a lupta în rîn-
dul curuţilor; als Kurutzensoldat dienen/kämpfen. 
1704: Nyavalyás Gyárfás halálosan lévén lűve ma 
délután meg is hala. Az többet nem kurucoskodik [WIN 
I, 22-1] 

kurucság 1. kb. kurucpártiság; faptul de a fi alături de 
curuţi; von kurutzischer Parteieinstellung. 7696: En Vá-
radi Inczédi Mihálj . . recognoscálom, hogj Dosa Mi-
hálj ur(am) a mellj Feleséget Kuruczságában el íet t volt, 
minekelőtte el vette volnais kurva volt [Gyf; Berz. 17. 
XII]. 1704: Másként, ha itt is meg lött volnaa, Kolozs-
vár, Fehérvár el nem hányódott volna és a bennevaló fő-
rendek is kurucságra nem hagyattattanak volna [WIN I, 
285. — a A fegyverszünet]. 1706: egy kuruczczal sem 
Czimboraltam senkit kuruczságra nem geijesztet-
tem [ApLt 1 Apor Péter lev.]. 1719: Ez élőt öt vagj hat 
esztendővel azon ember titkon vagj nyilván fogadotté 
iflfju legenyeket és hazas embereket is kezeket bé vévén 
hogj eŏ, katonai legjenek, és eŏ Hadnagjok leszen, la-
bonczsagra vagy kuruczsagra igyekezetté [Dob.; RLt vk]. 

Szk: ~ból leültet kuruc pártiságról lemondat. 1704: 
Ugyan ma ment ki Conrad Sámuel uram haza Medgyes-
re hogy Medgyest székestül . lecsendesítse és leül-
tesse a kurucságból [WIN I, 266] * ~ra áll kurucpárti 
lesz. 1710: a várata Fel is adák, s a német commen-
dánst árestálák, a praesídium kurucságra álla [CsH 336. 
— aKővár várát] * ~ r a vetemedik. 1717: Varadi Már-
ton . az el mult Revolutiob(an) kuruczságra vetemed-
vén, égy akkori Zászló Tartó két t jólovát t elvit-
te [Kv; Ks 89]. 

2. kuruc katonaság; armata curuţilor, armată de cu-
ruţi; kurutzisches Soldatenvolk. 1703: a kuruczság már 
annyira bé hatot ebben az Hazában, hogy annak leg job 
s tehetŏseb részét, az adózásra tellyességgel alkalmatlan-
ná tŏtte [ApLt 6 Apor István Káinoki Sámuelhez Nsz-
ből]. 7774/7787: a mostani leg közelebb való Revolutio-
ban a kuruczság általi, minden Jószágokban eŏ Nagysá-
gok igen meg pusztultak volt [Lóna TA; JHb LXXI/3. 
467]. 1715: egyszer egi Falka kuruczság jővén az Mond-
rai Erdőb(e) . a mi szénát készen ott Talaltanak 
fel egették [Sárkány F; UtI]. — L. még CsH 313, 341, 
353, 392, 454; TT 1890.321; WIN I, 83, 157, 589. 

Szk: ~ közé/ ~ra megy. 1706: A kuruczság kŏzzi 
mentek ezeken kivŭl Uzoni Szakács János, Szakács Ist-
ván3 | A Jobbágyok kŏzŭl ment Kuruczságra Sz.Léleki 
Kis Márton, ki most is oda vagyon [Hsz; Törzs. 
aFolyt. a fels.]. 1715: Pál Ianós . Néhai . . Rhedei 
Istvá(n) Vram(na)k ős örökös Iobbagja volt, innen men-
vén a Kolosvári Unitaria Scholáb(a), onnét Kurutzság-
ra, most(an) hol lakik, nem tudom [Városfva U; WH. 
Mart. Gedő (33) pp vall.] 

3. kuruc felkelés/szabadságharc; răscoala curuţilor; 
Kurutzenaufstand, Freiheitskampf der Kurutzen. 7777; 
Varró Jánost . édes Feleségével kicsinységétől 
fogva tartotta3 tanitatták varroságra is és Conti-
nualta Szolgálottjat mind addig valamig az kuruczság 
dolga be következett [Koronka MT; Mk Ugrón lev. 
1717-38 Király János (55) ns vall.]. 1725: az idŏ tájb(an) 
mikoron az kurucságból haza jöttünk . Horváth 
Kristina Aszszony, Sírván panaszolkodott nékünk hogy 
minden arany s ezüst portékáit azon Ioszágért adta vol-
na az Vra [Náznánfva MT; SzentkGy Joh. Katona (38) 
alias Literati de Náznánfalva ns vall.]. 1753/1783: hogy 
meg jőve Kun Miklós ur a kurutzságból, a Tutorságnak 
vége szakada [Nagyrápolt H; JHb LXXI/3. 331]. 

kuruc világ epoca curuţilor; Kurutzenzeit. 1709: a 
kerdőben forgo kertet most ebben a zene bonas kurucz 
vilagban kerteltek oda [F.csernáton Hsz; HSzjP Bod 
Dániel (50) ns vall.]. 1711 u.: 1703-ba kezdődett az ku-
rucz vilagh tartót het Esztendejigh [Torockó; MNy IV, 
233]. 1746: két nyilatska kaszálóját . zalogositotta a 
Kurucz világkor néhai Dábo Jstván relictajátol [Szőke-
fva KK; Ks 91]. 1766: a kurutz világbanis ezen Falu kö-
zönséges kis hellyetskéjin Pásztor ház volt [Szentegyed 
SzD; WassLt öreg Pop Iuon (76) zs vall.]. 7779: néhai 
nemes Pap Lupuj és meg nevezett fiai soha az Kurucz Vi-
lág utanis senkit Jobágj képen nem szolgáltának [Orbó 
SzD; GyL. — Vajda Jonucz (52) ns vall.]. — L. még CsH 
383; RettE 55, 59, 71, 90, 92, 170, 274, 310, 352, 386. , 

Szk: beáll/következik a 1742: a' Kurutz Világ is bé 
állván, egjszer tsak elé vetődött Veres Sámuel 's látta 
hogj pusztába áll Jószága [Kisenyed AF; JHb Geor. Pet-
rikovits (46) ns vall.] | Meg hallván Apor Istvánis a* Ku-
rutz világis bé következvén, elé vetődött valahonnan Ve-
res Sámuel s' belé ült a* Jószágba [uo.; JHb Opra Oltyán 
(64) jb vall.]. 1753: ĕgy ŭdŏ telve háború ŭdŏ következ-
vén ugy mint Kurucz világ az egész falu ell pusztult [Ara-
nyossztmiklós SzD; Ks K. 82]. 

kuruc-világi din epoca curuţilor; aus der Kurutzen-
zeit. 1752: Gáspár Mihálly meg a* kurucz világi revolu-
tioban vetemedett el [Szentmargita SzD; Ks 16-
LXXVIII]. 

kuruzslás vajákolás, rég bűbájoskodás; vrăjitorie; 
Zauberei, Kurpfuscherei. 1694: Mivel Gergely Erse-
be<tne>k sok rendbeli varaslasi kuruslasi őrdőgi Practi-
kai mellyek szerint Uranak veszedelmére sőt halálára is 
igyekezet . . Azért . az infídelis őrdőgh Taghja Fele-
sege vinculaltatik [SzJk 279]. 1699: Pet(er) Kelemen 
azért hogy kuruslassal akarta feleseget vissza szerez-
tetni kŏvesse(n) Ecclat [i.h. 317]. 1712: Ki volna Boszor-
kány: ördögi Praktikaval elŏ, vagy kuruslassal fenyege-
tőző? [MúzBethlen vk]. 1759: Hát azt tudjaé, avagy lát-
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taé a' Tanú, hogy ő kegyelme babot vetett . közönsé-
ges tréfából, játékból, vagy pedig nyilvánságos és való-
ságos boszorkányságbol és kuruslásból? [Kovászna 
Hsz; HSzjP]. 

kuruzsló-asszony vajákos/vajákoskodó nő; vrăjitoa-
re; Quacksalberin, Kurpfuscherin. 1736: Márton ko-
vátsné Szendrei Judith gonosz cselekedetei, ugjmint 
kuruslo; vagj Varáslo Asz(sz)onyhoz valo fojamodása . . . 
subinferáltatik de most élete meg hagjatik [Dés; Jk 
219-20]. 1769: egy kurusolo Aszszonyt házánál tartott sok 
ideig azért: hogy eö ngát kurusallya meg hogy nékik 
semmit ne árthasson [T; Told. 3a]. 1789: Kecsedbena 

ment valami Kuruzolo Asszonyhoz [Dés; DLt. — aSzD]. 

kuruzsoltat táj vajákoltat; a puné pe cineva să facă 
vrăji; kurpfuschen lassen. 1669: Szent Páliné asszo-
nyomnak egy nagy rendű azt mondotta, az asszony fele-
ségemmel edgyütt edgy boszorkánt tartanak és az 
fejedelemasszonyt curosoltatjak, meghaljon [TML IV, 
432 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1823-1830: A fe-
lesége . templomba sem ment, hanem hozzá jartak be 
eigánynék, azokkal kuruzsoltatott [FogE 154]. 

kurva l.ſn becsm, szitk 1. rima, szajha; curvă; Hűre, 
Dirne. 1567: Vrsula Rita Emerici thakach . . . fassa est 
• • • A z Anyadis egy cigan kurua vala [Kv; TJk III/1. 
118]. 1631: Szalontajne . szitta az Urat hogy Baczki 
Kata az te kuruad, inkab eled eötett hogj sem engem ugj 
mond [Mv; MvLt 290. 238b]. 1718: a sokszor említett 
Gyermek egy Kata nevü Kurváé lett volna, kitis innét 
Kolosvarrul csaptak ki [Kv; Told. 2]. 1761: ötet a ' Mol-
nár János feléségihez Catharinához illyen szóval hivta, 
gyere a' kurvához [Szászsztiván KK; BK. Michael Fejér 
(63) jb vall.]. 1832: mert hogy én mint egy rósz kurva ugy 
csapattassam ki — ugy inkább vesztem volna örök felej-
dekenységbe [Torda; IB. Demény János tt nyil.]. 

Szk: baszomteremtette ~. 1772: Nem veszema ba-
szom Teremtette kurváját [Dés; DLt 32 l. 76b P. Etsedi 
(45) ns vall. — aFeleségül] * becstelen 1745: Sárvári 
Bota Mária Captiva Meretrix . elsőbben a Plengeren; 
Mint afféle Szokásos Bestelen Kurva kéményén meg 
veszszőztessék [Kv; TJk XVI/5. 4—5] * beste/bestye hí-
res 1567: E bozorkany bazo bestye hyres kurwa, 
leány koraba is egy bozorkany bazo bestye hires kurua 
uala [Kv; TJk III/l . 82 Anna vxor Jacobi Nagy vall.]. 
1629: a nylua(n) valo beste hires kurua be gyűjti az lat-
rokat azokkal vendegeskedik [Mv; MvLt 290. 173a] * 
besteIbestye lélek ~. 1567: czoel czoel bestye lelek kurua 
[Kv; TJk III/l . 110 Benedictus Koach vall.]. 1683: meg 
híd lellek beste lelek Curva [Aranyosrákos TA; Borb.] 
* bestiális (hires) 1769: Simon Juczi; Bestiális hires 
nagy Kurva [Mv; Told. 19/45]. 1797: az sokadalom hal-
latára gyalázta, motskolta, bestiális kurvának ország, 
vármegye kurvajának teli torokkal kiáltozta [Dés; DLt] 
* bestye eretnek nyilvánvaló 1591: Teglasne igi 
ziggia vala Zekely Mihalnet, the sakos, bestie Eretnek 
nyluan valo Curua [Kv; TJk V/ l . 121] * bestye hamis 

1697: (Hogy) bestye hamis kurvának kialtottam 
vagy szidalmaztam volna . . . Simpliciter tagadom [Dés; 
Jk] * bestye lotyó 1570: Mond az zora Zeoch georgy 

Bestie Lotthyo kwrwa, Iliién Zydalmakal Illette 
[Kv; TJk III/2. 11] * boszorkányos (hires) 1689: 

diffamalt boszorkányos hires kurvanak [Zabola Hsz; 
HSzjP]. 7800: megnyergellek illyen teremtette vén Bo-
szorkányos kurvája [Bereczk Hsz; i.h. Gábor András 
özvegye Szép Anna (72) vall.] * boszorkányos lidérces 

1782: Kézdi Széki Hatolykai Bak Istvánné Ilona 
proclamaltatá ugyan Kézdi Széki Hatolykai Kozma 
Györgjöt és Feleségit Pál Susát, mint Inctusokat . . . dif-
famáltak az Inctusok boszorkányos lüdérczes kurvának 
[Hatolyka Hsz; i.h.] * bűbájos bestye lélek 1592: 
Georgy Eotweos Marton Inassa Ach Antal fia vallia Jgy 
zidta Kalmar Tamasne a ' Njari Marton Anniat: Megh 
egettetem Az Bw Bajos bestie lelek Curwat [Kv; TJk 
V/l. 300] * bűvös-bájos 1593: Ersebet Ieowegh Pe-
terne vallia hallotta(m) hogy Cassaj Kalmar Ta-
masne Buweos Bajos Curwanak zidta, a Nyary Mar-
gton) Anniat [Kv; i.h. 333] * céda 1835: Feleségével 
illetlenül bánt, szidalmazta Kristus tagadónak, czéda 
kurvának [Szentkatolna Hsz; HSzjP Cseh Josefné 
Köntzei Susánna (39) vall.] * cégéres 1591: Hal-
la(m) . hogi czegeres kuruanak ziggia vala [Kv; TJk 
V/ l . 112] * cifra ~. -> szép ~ * cigány ~. 1831: a ' fér-
je Jantsó Péter ötet álmából fel döfölte ezt mondván: 
kelj fel te czigány kurva [Kvh; HSzjP] * cseren hordo-
zott 1729: Cseren hordozott kurvának. Sok károm-
kodási és mocskolodási között diffamálta [Dés; Jk. — 
aSzékelyhidi Anna Bakos Mihályné Cserei Juditot] * 
ebadta 1700: az I. rút szidalmakkal szidalmazta, eb 
adta kurvajanak [Dés; Jk 317a] * eretnek 1591: Szil-
uasi Benedekne vallia Keczkemethi Georgine fejer-
dinet takniosnak, rezegesnek ziggia vala nyluanvalo 
Eretnek Curuanak [Kv; TJk V/l . 113] * esse/essez/este-
(lélek) 1570: Martha Nagy Marthonne . vallya, 
hogy . . . Zabo Janos az feleseget ky wzte az hazbol 
Es ezt kyaltya volt vtanna, hamoch (!) esseh lelek kwrwa 
Kardos Myklos kuruaya [Kv; TJk III/2. 35]. 1572: azta-
los Ilona eomaga kezdy Mondany Eo damakos Ma-
tiasnal lakozot Jol tartottak . . Essez kwrwa legien Eo 
ha oda Nem megien [Kv; TJk III/3. 12]. 1590: az Vra 
mo(n)dgia vala az felesegenek este kwrwa te giakrob-
ba(n) vagy agiassa Pribeknek ne hogy neke(m) [Szu; 
UszT]. 1634: hazuczy abban lelek esses lelek kurva [Mv; 
MvLt 291. 9a]. 1635: mondgia uala az kathona Turi Fe-
renczy, Aha kurua keritŏ eszes lelek kurúa, Te is ollian 
kurua uagy mint az kit el keritez [Mv; i.h. 59a] * fatilla 
lélek ~. 1584: Laktam eztendeig Zabo Catonal . Az 
fazakasnet igy fenyegette égkor megh en Mia(m) kel 
meg halny az fatilla lelek kwrwanak vagy enneke(m) kel 
miatta meg halnom [Kv; TJk IV/1. 216] * fattya/fattyú-
vetett ~. 1693: Ország kerülte fattya vetett nilvan valo 
kurvanak szidot [Barátos Hsz; HSzjP]. 1820: Demén 
Márisko Székelly Rosi mind Fattyú vetett kurvák 
[Várfva TA; JF 48/70 Buszujok Anna Matzodi Szamui-
láné vall.] * ſattyas ~. 1573: te egy ſattias kwrwa vagi, 
Az eleotis az voltai [Kv; TJk III/2. 106] * ſattyazô 
1736: Jut eszemben gyermekkoromban, hogy egy 
fattyazó kurva vala Toiján [MetTr 346] * fertelmes ~. 
1631: Szilagj Janos . . . ezt mondgja vala Szanto Peter-
nenek, te fertelmes lilék kurua [Mv; MvLt 290. 258a] * 
fosos ~. 1584: így ziggya vala Az Isac Peter az gazdaia 
feleseget, fosos kwrwa [Kv; TJk IV/1. 208 Regeni Ta-
masne ersebet vall.] * fosztos nyilvánvaló ~. 1691: Ba-
log Klara mint A. proclamaltatta Balog Annát . dif-
famalt . . . fosztos nyil(van)valo kurvanak [Kovászna 
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Hsz; HSzjP] * francos 1845: Madarasiné a 
leányomat francos kurvának nevezte [Dés; DLt 502. 
2] * görbe ~. 1844: Szakmán Ferentz . . görbe kur-
vának szidta Cseresnyés Dánielnét [A.sófva U; DLt 
1441] * gráciás 1573: Hegedwsne azt Mongia volt, 
Mind addeg orzagh kwrwayanak gracias kwrwanak 
Mondom ky Iambor vrat ely hatta [Kv; TJk III/3. 74 
Anna Aztalos Imrehne vall.] * gyilkos teremtette 
1816: Várj meg Kutya Gyilkos teremtette Kurvája; 
mert most meg menekedél [Dés; DLt 99] * házi 
1849.š Krisán Mária . felemlített portékákat . . Kele-
men Béninek ajándékaiból — mint ki ötet házi kurvajá-
nak tartotta — szerezgette [Kv; Végr. Vall. 78] * híres 
~. 1568: Anna Borbély Janosne . . . fassa est, hogy hal-
lotta hogy . András Kato Rácok fekta hires Kurua-
yanak zytta [Kv; TJk I1I/1. 237] 1572: Marton Azt 
Mongia vala Lakatos leorincznenek . . En Keore Ja-
nosnak Igaz germeke vagiok, De teneked Az anyad egy 
híres kwrwa volt [Kv; TJk III/3. 329 Lakatos Péter és fe-
lesége, Lakatos Álbert vall.] * húgyos 1597: aztis 
haliam hogy húgios kurwanak zida [Kv; TJk V/l, 113 
Zekely Andrasne Ersebet vall. — aNagy Mathe Nagy 
Jstwannét] * huncſut teremtette 1728: te Rebeka 
huncz Fut teremtette Kurvája, ha Istentül nem felnek, az 
fejedbe lőnek [MNy XXXVI, 269] * istentelen 1631: 
latam hogi . be kezkeóneőttek s mondám nekiek 
hogy Istentelen kuruak . . . ty megh sem keretietek egj-
mast [Mv; MvLt 290. 246b] * keringő 1754: Tud-
gyaé a tanú . . Hogy Karathnán lakó Szabó Klárais 
fattya vetett, féli eszű, keringő kurva volna? ßtltorja 
Hsz; HSzjP] * kerítő (bestye) 1570: Zabo Janos ky 
wzte hazabo (!), Mert az egy hyres kerytheo kwrwa vol-
na [Kv; TJk I1I/2. 28 Vrsula Boldyzar Mesterne vall.]. 
1585: Az palastos Istwan Annyat keriteó Bestie Curwa-
nak zitta volna [Kv; TJk IV/1. 417 Meraj Tamas vall.] 
* kicsapnivaló 1689: ki Csapni való soros nyilván 
való kurvanak mondotta [Dés; Jk]. 1814: Te mond meg 
annak a ki csapni való kurva Nénédnek [Dés; DLt 222] 
* kicsapott ~. 1688: ki Csapat kurvanak nyilván való 
Boszorkánynak kialtat ingemet [Dés; Jk] * kriminális 
teremtette 1793: hazud a' Kriminális teremtette Kur-
vája [Koronka MT; Told.] * lélek 1591: Anna Biro 
Kelemenne vallia, Nagy ereossen ziggya vala eleozeor 
teglasne a' Zekel Mihalne leaniat, Lelek Curwanak, pe-
renger rontogatot lelek Curwanak [Kv; TJk V/l. 119-
20] * lepcses ~. 1781: ugy el perlem hogy hammas faza-
ka sem marad, mostis egy lepcses tetves kurvát tart 
[A.csernáton Hsz; HSzjP Catharina Matéñ vall.] * lo-
csos/loncsos ~. 1573: Valamely kwrwa engem kwrwa-
nak zyd Mind addeg eomaga legen Míglen Ream Ne(m) 
byzonitod, te hitetlen graciasd lochios orzagfolta essele-
lek kwrwa [Kv; TJk III/3. 74 Margit Biro Myhalne vall. 
—7 aElőtte kihúzva: Eretnek]. 1629: te Öregh Aszony 
miért nem tanítod megh az leaniodat az lonczos esse li-
lék kuruat . de en megh tanítlak az szarodat orro-
do(n) torkodon niomon ki lonczos esse lilék kurua [Mv; 
MvLt 290. 177a] * lotyó 1567: Zőcz Fabyane . . . 
Jgy felelt de mayd merne az lotyo bestye kúrúa velem 
perleny [Kv; TJk III/1. 95] * lucskos 1590: Jstuan 
kowachyne Zitta az Peter kowachinet luchikos kurwa-
nak [Kv; TJk V/l. 39 András kowachi legeny vall.] * 
lustos ~. 1625: Falabu Janosneis . . . tutta az leanianak 
kuruasagatt . . . sokszor Zitta az leaniat mondua(n), Te 

lustos hires kurua regen megh erdemletted volna te hogi 
keőwel vertek volna ágion vagi el vermeltek volna, vagi 
az vizbe vetettek volna [Mv; MvLt 290. 32b] * neste 
(híres) ~. 1568: Anna Pechy Matiasne fassa est 
neky azt monta András Katho Jm mynt vezek gergel 
deakne mya, az Rácok Neste hires kuruaya mya [Kv; 
TJk III/1. 236]. 1582: Monda igiarto Georgy3, Ieozte 
Neste kwrwa vgianys kellez vala, sok wdeoteól fentem 
fogat reád [Kv; TJk IV/1. 53 Cathalin Somogy Paine 
vall. — aRengeo Annanak] * neste lélek ~. 1568: hal-
lottam hogy eyel azt monda gergel deák, halnod kel 
neste lelek kurua [Kv; TJk 111/1 ş 237 Pal Ilona vall.] * 
nevezetes 1823: elmentem Szász Régenbe a hol egy 
nevezetes kurva kérdezte tőllem ha nem láttámé Cserná-
toni Sámuelt [Radnótfája MT; TLt Praes.ir. 65/827-hez 
Roska Mitruj (50) szolgaember vall.] * nyilvánságos 
1739: Szabó Gergely né Kibédi Ersébeth nyilvánsá-
gos kúrvának kiáltatott [Dés; Jk 301b] * nyilvánvaló 
~. 1568: Ezt hallottam hogy monda András Kato ger-
gel Deaknenak, Te nylvan való kurua vagy, Raczok 
kuruaia voltai . es kuruasagod mya . ne(m) leze(n) 
gyermeked [Kv; TJk III/l. 33 Miklosy Kato vallj * 
ocsmány 1637: monda balogh Giörgjneis, oczman 
Kurua talam ugia(n) megh igiztek most [Mv; MvLt 291-
117b] * orv 1574: Zalay Istwan . . . Mongia Magá-
ba hogi Meg fogtatom az or kwrwat [Kv; TJk III/3. 371 
Katalin Zatmary Ianosne vall.] * ördög ~. 1590: mon-
da á este lelek Eordeogh kwrwak bizony megh leolek 
bennetek [Szu; UszT] * ördögadta 1707: Hallottam 
Csehi Istvanak a Szajabul hogj Peter Deakne asszonyo-
mat ördög teremtete meg a lelketis Ördög atta kurvaja-
(na)k Szítta [Dés; D L t 488] * ördög lelkű 1684: Bal-
tavai elemben hatalmasul allat, engemet őrdőgh atta, 
őrdőgh Lelkű kurvajanak, fatya vetett, országh nyilván 
való kurvajanak Ucza hallatara méltatlan voltomra szi-
dot s szidalmazat [Dés; Jk G. Kapronczai jun.vall.] * 
ördög teremtette 1772: Egy alkalmatossággal haza 
jővén Szilágyi Josef ittasson a maga szájából hallottam 
tudniillik Nyisd ördög teremtette kurvája miért Zárod 
bé az ajtót előttem [Dés; DLt 321. 80a Jos. Sarkadi (48) 
ns vall.] * pellengérezett lélek ~. 1591: Az Teglasne le-
aniatis haliam hogi igi ziggia vala, Te faggias, pelenger 
ala való, pelengerezet lelek Curua, nyluan való es Cin-
kos kezebe való [Kv; TJk V/l. 121 Margith, Czako 
Ambrusné vall.] * piros ~. 1813: Barátosiné azt felelte: 
Jol tette, hogy le Kurvázta mert piros Kurva volt, örök-
kön öröké azis lesz holtig [Dés; DLt 56. 178] * szép 
1816: Halgass te Szép Kurva, ugyan Szép Czifra Kurva 
vagy, s mind ezen Szókkal kurvázta [Dés; DLt 99] * 
szokásos 1731: Szilagyi Szécsi Maria . . . fertelmes-
kedéséért hóhér altal a pelengéren mint igen szokásos 
kurva meg csapottatik [Kv; TJk XV/8. 26] * talléros 
beste lélek ~. 1595: az Alperes Talléros beste lelek 
kuruanak zida [UszT 10/61] * tetves ~ lepcses ~ * 
vágott hajú 1771: száma nélkŭlt hallottam Détan 
Marit . . . káromkodni mikor öszve veszett égy vágót 
hajú kurvával [Dés; DLt 321. 29b P. Marton (30) ns és 
Judith Király cons. Petri Király (22) vall.] * vén 
1806: Varró Katinál az Ingek még nem lévén készen 
meg intetem a1 vén kurvát hogy tzucht hausba duga-
tom [Mv; K s 94 Vegyes lev.] * veszett teremtette 
1816: nem-is nyugszom mig meg nem ölöm a* veszett Te-
remtette Kurváját [Dés; DLt 99]. 
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Sz. 1724: az melj eb eczczer altal uszsza a dunat, mász-
szoris meg probalja kurvának Csak kurva az dolga 
[Nyújtód Hsz; ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 

2. szitk kurafi; nemernic, om fară caracter; Huren-
sohn. 1593: Kuti Marton vallia . Baka ferencz engem 
ebnek, kuruanak, arulonak zid vala [Kv; TJk V/l . 250]. 
1626: latam, hogj Boczkor Matthiasnak . . hegies teór 
uala az kezibe(n) ereossen feniegetj uala az molnárt, 
hogj Kurva latod eh hogy ha akarnék (!) altal verhetne-
tek az hegies teöruel [Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 1820: Bása 
György egy Szo szátyár Ember a' többi pedig . . vagy 
Kurvák vagy Tolvajok [Várfva TA; JF 48 Biro Sigmond 
(49) hites assz. vall.]. 

Szk: akasztófára való ~. 1638: az Aszony . . szida 
varga Ianost . . akaztofara valo kuruanak [Mv; MvLt 
291. 134a] * bálványozó 1590: Ereossen szida à pa-
pas Balwaniozo Eordeogh lelek kwrwak [Szu; UszT] * 
beste/bestye (lélek) 1573: Molnár Kelemen Ezt 
Mongia volt Ihol Ieo Amaz varos arwltato Bestie lelek 
kwrwa az Roz eb halaz gergel [Kv; TJk III/3. 77]. 1591: 
Halla(m) monda Karacho(n) Mihály az zolgainak beste 
lelek kúruak nem aszert tartlak hogy kurualkodni Jaria-
tok [UszT 13/70 J. Demeter de Thelekfalua jb vall.] * 
1640: Polgár István . . . fassus est . . . mondá Török 
András, hogy mit beszéllesz, Asztalos bátya ?! — s mon-
dá Asztalos Márton: De beste kurva, te is egynéhány-
szor tevéd meg az én feleségemnek [Mv; MvLt 291. 212a 
átírásban!] * beste hitetlen 7630: Hallotta(m) azt 
hogj ezt az Varga Andrást szolitotta Szanto Marton, s 
mondotta . . hogi te beste hitetlen kurua te András 
Mester gieztea ugj mond [Mv; i.h. 206a. — aOlv.: gyesz-
te ~ gyöszte; értsd: jöszte] * cifra 1761: az I. 
kalodáb(a) kívanta verettetni ŏketa , s' nagyon diffamal-
ta Czifra kurváknak nevezvén [Torda; TJkT V. 45. — 
A deputátusokat] * cigány 1617: hallottam, hogi 

az niavalias Antalfi Matiast zitta Antalfi Tamasne, hogi 
czigan kuruak voltak minden nemzetsegestol [Kobátfva 
JJ; Pf Torok Istuanne Erzebet vall. — Kelemen Lajos ki-
jegyzése] * eretnek 1591: Hegedws Peter . . . vallia 

monda Berekzazi Mathe nekem miért allaz fel ez 
eretnek kuruak eleot, mert ezek az papok Eretnekek 
[Kv; TJk V/l. 103] * esse (lélek) 1591: haliam hogi 

Nagi Marton ki hya vala Berekzazit, Jwi ki vgimond 
te esse lelek kurua, te oruia Jwi ki mert or vagi te [Kv; 
ŢJk V/l. 158 Orsolia Bekken Antalne vall.]. 1592: Cata-
lin Merten Grüzne vallia: haliam hogi Mihali ezt mon-
da, vgian illienek az Coloswari Aratok az Esse kuruak 
[Kv; i.h. 289]. 1736: Bethlen Gergely mondja vala 

Sándor Gergely essekura (ez kedves szolgája volt) 
uramnak adj egy darab bort [MetTr 328] * essez/ez s ez 
lélek 1584: Hallottam ezt Zaiabol Danch Leórincz-
nek hogy zemebe monda ezeket viczey Andrasnak, The 
vgmond . Essez lelek Curwa Eb, Rut eb . . emberb 
vagiok minden Nemzetednelis Rut eb [Kv; TJk IV/1. 
359 Simon Marthon vall.]. 1599: Egy Haydu Balinth 
Neueó Zolgaia Christoph Vramnak . . kezdy Rut ikte-
len zokkal Zidalmaznj zegeni Vramath . . monduan 
• • • The Nagy hasú ez s ez lilék kúrua Rhadak András 
Ieoy reám most, ha kurua nem vagy, Nem vagy vitéz 
Ember kurua vagy [Dés; Eszt-Mk] * fertelmes 
1631: haliam hogy Beőruey Istuanne mo(n)gia vala nagi 
fel szouall, az maga Edesenek Aha fertelmes kurua io 
lök addig migh az hasamon fetrengell, de immár megh 

unal [Mv; MvLt 290. 47b] * gyilkos esse 1626: hal-
lek zitkozodast tehát az molnárt igen zidgia Boczkor 
Matthiast (így!), igen mongia hogi ieoy közeleb gilkos 
esse kurua [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Gjwteo Pal (60) pix 
vall.] * híres 1600: Nyreo Miklosne Catha azzony 

vallya . . Darabosne kezde mondany lm vgi-
mond edes Ángyom azzony minth Jarek Amaz hyres 
kurwa Jakab deák miatt [Kv; TJk VI/1. 516] * lélek-
(beste) 1573: Sophia Kadar Myhalne Azt vallia 
hallotta . . . Nagy Zokat feddeodet Balasy gergel Lw-
kach deakal . . . Mond Balasy gergel Nem Megiek Mint 
Lelek bestie kwrwahoz [Kv; TJk III/3. 233] * 1599: azt 
ne(m) weötte ezebe hogy Király Ferencz lelek kurwanak 
zitta wolna Wargha Balast [UszT 15/197 Nagy Isth-
wa(n), zabad zekely, Makfalui (MT) vall.] * lotyó 
1573: Molnár Kelemen . Mond Kelemen Gergelnek, 
Te Lotthio kurwa hyzelkedew vallottam 32 fl kart az 
telbe myattad [Kv; TJk III/3. 142] * neste 1584: 
Marta Bota Ianosnę hallotta hogy Danch Leorincz ig 
gialazta Vinczey Andrást, The Neste Curwa, Roz eb, 
leochieos labu, chonka pechiw az beoreodet zalmaual 
theolteóm meg, es az Zarad chontiabol sipot chinaltatok 
[Kv; TJk IV/1. 360] * nyársba való 1638: az Aszony 
. . . szida varga Ianost megh iuad az veremett Niars-
ba(n) valo, akaztofara valo kuruanak szida az batiat 
[Mv; MvLt 291. 134a] * nyilvánvaló híres 1637: kez-
de mindgjart szidni szantajne Aszoniom szabó Iakab-
net, hogy te Ecclesia keöuetett kurua vagj, s az eöczedis 
nylua(n) valo hires kurua, s ra bizonitom egj nehany em-
berrel hogj nylua(n) valo kurua [Mv; i.h. 81a] * 
orv (bestye lélek) 1592: az J. szida kemetök szemelit 
kewetteom or bestye leleok kwrwanak En or sem wa-
gyok bestye leleok kwrwa sem wagyok [Szu; UszT]. 
1644: haliam azt hogj Haidu Marton Lakatos Jánost Or 
kuruanak ziggia vala hogj Regen megh erdemlette volna 
az Akasztofat [Mv; MvLt 291 435b] * pápás keresztes 
~. 1590: Haliam hogy szidgia vala az kerezteseket à este 
lelek papas kereztes kwrwak [Szu; UszT] * részeg 
1630: haliam hogy vajologat vala oda megiek az tol-
uai kialtasra mert ne tala(n)tan az reszegh kuruak megh 
eolik az szegeni Embert [Mv; MvLt 290. 201a] * tolvaj 

1599: az apiat Wargha Palt, Nagy Zakalu Tolway 
kurwanak zitta Kys Thamasne [UszT 15/187 Molnár 
Mihalyne, Orsolia Kobadfalui vall.] * városárultató ~. 

besteIbestye (lélek) ~ * vén ~. 1652: Buxa Istvanne 
Eyel Nappal szidalmazta az urat Wen embernek 

Wen kurvának [Böd SzD; BK. Ki vid (!) nemes Mihály 
(76) zs vall.]. 

3. hitvány (állat); (despre animale) slab; schlecht, 
wertlos (Tier). 1570: Bak Matthias . vallya . . az Ja-
nos kowachne az ew gyermekewel Leh vagata az Jnat egy 
Tehennek, Azt Mongya vala Neky hogy vagd ely az kwr-
wanak az farkat es vzd ky Thowa [Kv; TJk III/2. 18]. 

II. mn szitk 1. szajha, ringyó; destrăbălată, desfrînată, 
stricată, curvă; hurerisch, buhlerisch. 7J84: balasi ger-
geli tartót egi madarat . . az madarrol azt mondatak 
hogy kürua kato kurua kato erre tanitotak [Kv; TJk 
IV/1. 194a]. 1779: égy Kurva Aszszonyt . . . az el mult 
nyáron Szabó Ferkŏne szállásolt [Dés; DLt 321. 22a Eli-
zabeta László cons. Valentini Bálint (40) vall.]. 1814: Te 
mond meg annak a Kurva Nénédnek, hogy kurva, most 
is a* Németekkel csináltatta fel magát [Dés; DLt 22]. — 
L. még BÖn. 947; RettE 356; T M L V, 82. 
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2. ~ bankó hamis bankjegy/bankó; bancnotă falsă; 
falsche/gefälschte Banknote. 1823: e nem igaz Bánko 

evel porul jársz, mivel e' csak Kurva Bánko [Rad-
nótfája MT; TLt Praes.ir.65/827-hez Roska Mitruj (50) 
szolgaember vall.]. 

O Hn. 1765/1801: Kurva szöktető [Timafva U; 
EHA]. XVIII. sz. v.: a' Kurvák uttyánál (sz) [Bita Hsz; 
EHA]. 

kurv(a)anyáz kurva anyájúnak mocskol/szid; a aduce 
insultă cuiva spunînd despre mamă sa că e curvă; jn eine 
Hurenmutter habend (be)schimpfen. 1765: volté azért 
arra eŏ kgylmének oka, hogy egyben szidgya, kurv-
anyázza, Hunczfutozza Varga Györgyöt .? [Dob.; 
Esz-Mk Vall. 8 vk]. 

kurv(a)anyja 1. szitk muiere curvă; Hurenmutter. 
1590: Hogy az Pribék hazanal megiek vala, szidgia vala 
az kerezteseket à kirie Elejsomos bestie kwrwak kwrwa-
aniatok (valaga) [Szu; UszT]. 1780: ezt is mondván be-
széd közben: de külőmben kurvannya az ilyen attáknak, 
mi gondja réá akár kinek [Bethlen SzD; BK. Juliana Ér-
sekújvári (24) conj.St.Butzi vall.]. 

Sz. 1753: monda Nyikulitza Eregy akár hová a kurv-
anyadba [Abrudfva AF; Ks 27 Szekuje Gyorgyice (22) 
Krísznyik Eccl(esi)ae vall.]. 

2. szitk kurafi, lator; curvar; Hurensohn. 1712: Az 
eb születte Jáger es Czigányok kurvannyokban min-
őién) kutyaimban is nem kevés kár esett [Farkastelke 
AF; Told. 4]. * 

kurvácska ringyócska; curvulişcă, curvuliţă; Dirn-
chen. 1570: Mond volt zabo Janosne Meny ky kwr-
wachka Mert Beled verem az kest [Kv; TJk III/2. 28]. 

kurva-ſeleségű cu soţie de curvă; eine Hure/Dirne zur 
Frau habend. 1582: Besan Anna vallia hallottam hog 
Rengeo Anna Igiarto Georgieot, kwrwa felesegeo bestie 
hires kwrwafinak monta [Kv; TJk IV/l. 69]. 1585: Nagy 
Janos vallia, hallotam ezt Istuantol, Ah Curwa felesegw 
Te biro Mihalj [Kv; i.h. 537]. 1591: Nagi Sofia vallia 
Jeoue ki Santa Jstuanne, es monda, te kurua felesegw 
Tot Jstuan [Kv; TJk V/l. 153]. 

kurvafí(a) 1. szitk kurafi, lator; curvar; Hurensohn. 
1555: Ha valakit kurva fiának mondanak ha a 
más jel meg bizonyítja, hogy ő hozzája bűntelen mon-
dotta, eleven díján, az az tizenharmad fél forinton ma-
rad: mert tisztességében jár [Szu; SzO II, 121]. 1598: az 
A Vaida Janos, zidott enge(m) rut zitkokkal kúra 
fianak [UszT 13/21]. 1760: (A) Praefectus . . . azt mon-
dá Kúra fiai jusson eszetekb(e) hogj ez a' Nyil ház vtán 
valo nyila az Ur eŏ Nsgá(na)k [Dés; Ks 28. 5]. — L. még 
fia 13. al. 

Szn. 1657: (Báthori Gábornak) volt egy Imrefi János 
veszedelmes, de feleségéjért3 igen kedves embere; ezt az 
atyám Kurvafi Jánosnak hítta, és több akkor élt böcsü-
letes főrend hazafiai is [Kemön. 27. — aEz — férje tud-
tával — a fej-nek kedvese volt]. 

Szk: akasztófára való ~. 1645: en nem költök többet 
Az menyit költöttem az akasztó fara valo kurva fiara 
[Felvinc TA; Berz. 12. 92/83] * áruló 1568: mond 
brassay Janos hazuc bestye veren termet, arulo kura-

fiaul benne [Kv; TJk III/l. 218]. 1653: Áruló kurvafiai! 
hiszem nagy dolog, hogy meg sem fogták a madarat, ad-
dig immár melyesztik [ETA I, 32 NSz] * beslak 
1573: Mond Nyreo András vgian Beslak kwrwafy 
legek ha azt aggyak myglen az Jele megh leszen [Kv; TJk 
III/3. 78] * beste/bestye áruló 1595: Vrnap Vtan va-
lo hét feon . . engemet az eggik al peres . beste arúlo 
kúruafinak zida [UszT 10/19]. 1605: hazüch benne bes-
tie Arulo Kurua fyaŭll [i.h. 19/82] * beste/bestye híres 

1568: Az rezeges pelengerthwl zakat bestye hires 
kurua anyad uuolt az bestye hires kurua fia [Kv; TJk 
III/1. 147]. 1638: rutul szidgja Cziszar Mihalyne, az sze-
genj Cziszar Istuant Hoher bestie hires kurua fianak, 
Niarsba valónak minek [Mv; MvLt 291. 130a] * bestéi 
bestye (lélek) ~. 1567: fog meg fogy meg a Gylkos bes-
tye kuruaffiat En magam lezek hohera [Kv; TJk III/l. 
49]. 1568: Kpzep vchyabays perengerezed bestye lelek 
kúrwa fyaynak zitta, gabor az mihalt [Kv; i.h. 193]. 
1593: Cathalin Azzoni Keomies Mihalne vallia 
monda ferenczi Jstuan, No bestie kuruafiae® ninch ne-
kem felesegem [Kv; TJk V/l. 384. — aOlv.: kurvafiáé?] 
1597: András Balinth . ige(n) zidgia vala beste lelek 
kúrúa fianak [UszT 12/78 G. Gelerd de Farkaslaka (V) 
jb vall.]. 1684: asztis haliam, hogy szidák az bestelelek 
kurafiaval [Kvh; HSzjP G. Fogarasi (36) negociator Fo-
garasiensis vall.]. 1702: hazudot à beste lélek kúra fia 
[Ádámos KK; ÁpLt Mikes Mihály Apor Péterhez] # 
beste bolond ~. 1673: írhatom Kegyelmednek, ezek az 
beste bolond kurvafiak az beszterczeiek, a Kemeniczbül 
jövő vagy inkább szökő 15 jancsárt az országban . be-
bocsátták [TML VI, 454 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz] * beste fattyú ~. 1673: Tudtam urunk, nehéz 
felőliem való szavait, beste fattyú kurvafiával felőliem 
való emlékezetit [i.h. 438 Teleki Mihály Bánfi Dienes-
hez] * beste tolvaj (lélek) 1631: azt m o n d a bizony 
neki aha ehel holt Gilkos beste toluai lelek kurua fia ugj-
mond, s miért jöz ide, mikor tudod hogj nem szeretlek 
[Mv; MvLt 290. 53a]. 1656: Mikor oztek be jötek 
volna a hazahoz az pénzért, megh szitta ezt m o n d v á n 
. . . hon laktok beste Tolvaj kurva fiai [Kv; CartTr H-
933 Hunyady Janos (35) vall.] * beste tökéletlen 
1669: nem keveset búsultam azon levelek miatt, kiket at-
túl a beste tekelletlen kurva fiátúl Szuhaitúl elköldtem 
volt [TML IV, 572 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz] * 
bestye hamis lélek ~. 1653: Nyerges Janos . monda 
nékem: Ám el vittik az eőrdőgők az bestye hamis lelek 
kurua fiat Mészáros Petert . menny hamis bírságot 
vont [Ne; KemLev. 1394 Martinus Kolosi (35) ns vall ] 
* bestye hitetlen ~. 1603: az Ázzon ereosse(n) kezde si-
kotanj, es rut ondok zitkokkal kezde zidalmaz(n)i vitéz 
chonka rut bestie hitetlen kwrwa fia [Kv; TJk VI/l. 674-
5] * bestye pogány ~. 1710: Ha vétettünk is, jobb volt a 
két gonosz közül kisebbiket választani, mint az egész or-
szágot veszedelemre vetni, mert ez a német fegyverre 
hánta volna az ország népit, ha mi be ne esküdjünk, s tö-
rök uram, a bestye pogány kurva fia, nem vette volna el 
rólunk [CsH 209-10] * bitang bestye 1573: meg 
hallia Grwz peter Meg ter es Mond Neky hogi Mondai 
(!) te Bitang bestie kwrwafy hogy Záros az gatiam [Kv; 
TJk III/3. 305] * bolond 1573: Marton Vduarhely 

vallia . . Mongia volt Neky Kapa Myhalne . Bo-
lond kwrwaffy Nem Thwcz az Mas partra towa Zatmaſ 
fele lowaywal Menny [Kv; i.h. 70] * cincius beste 
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alattomos beste kurvafia. 1667: Isten úgy segéljen, ilyen 
czinczius beste kurvafiai között nem maradok [TML IV, 
107 Bethlen Gergely Teleki Mihályhoz Husztról] * 
disznó bestye 1590: (A tizedes) dizno bestie kwrwa 
fianakis szigia Albertott [UszT]. 1592: Nagi Bachi Mik-
lós . vallia: Hallottam Zaiabol Zabo Georg'nek . 
ziggiatok vgimond ez rezeges diznott, mert chak hasa Js-
tene ez dizno bestie kuruafianak [Kv; TJk V/l. 183] * 
eb 1570: zeoch peterne . ezt Mongia Had Jarion 
Az Eb kwrwafya, Mert Mindenbe elsseo akar lenny 
[Kv; TJk III/2. 74d Zygartho Mathias vall.] * eb-hen-
ger bestye ~. 1570: Ilona Zattyros Peterne . . vallya 
•. . hallotta ., hogy az Zeoch Peterne azt Mongya 
volt Te chygan eb henger Bestie kwrwaffia [Kv; i.h. 74] 
* eretnek bestye/esse 1572: Kalmar Marton, Hal-
lotta hogy 2koch Benedekne Zytkozodot Illenzowal 
hogy hazwd Eretnek esseh kwrwafyawl benne ha ferfy 
[Kv; TJk III/3. 18]. 1603: Bwrkeome . zidgia vala 
Ballos Jstwant, mondgia vala hogy, im a chonka eretnek 
bestie kurwa fia le mordalla itt [Kv; TJk VI/1. 674 Relic-
ta Andreae Eordeogh Anna vall.] * esse (lélek) ~ 
1570: Feyerdy Kato . vallya . hallotta hogy az 
Montha Zabo Janosne Trombitásnak . az kert ayta-
yan Bochyatom beh az esseh kwrwafyat [Kv; TJk III/2. 
26]. 1593: Barbara Azzoni Balasfi Gergelne vallia: 
Mondek mit chinalz esse kuruafia minem latornak 
való az en hazam [Kv; TJk V/l. 362]. 1630: ki vonta vala 
Halom Gieörgy az kardot s ereössen szidgja vala Azta-
los Marton (így!), hogy jöj ki esse lilék kurwa fia [Kv; 
MvLt 290. 228b] * esse pogány 1592: Nagi Mihalj 
vallia Nyreo Istuan Tamassal vezekedik vala, es 
mongia vala ad megh esse pogan kurua fia az fw 
arrat es meni dolgodra, mert nem iol Iarz meg ma [Kv; 
TJk V/ l . 261] * essez/ez s ez (lélek) ~ 1584: Helfer 
Mihalj vallia, Balassy Gergelteòl Az wsteok vonaskort 
illyen zitkot hallottam Nemet Menyhartra, Ah essez 
Kurwafy hazadatis el Árultad [Kv; TJk IV/1. 197]. 
1598: Kwn Iacab varos zolgaia . wallia . az horwat 

monda. Birohoz! essez lelek kúrwafiah [Kv; TJk 
v / l . 149]. 1612/1613: megh lattiàk az Essez kurva fiak, 
hogi az kik engemet abban az rósz hírben kevertenek 
megh keresem őket erette [Szászzsombor SzD; KJ] 
1653: De bizonyára a közrendnek is a hajdúk és néme-
tek ugyancsak oda mondották azt: „Áhá, tarka hitű ha-
jas török, ez s ez lélek kurvafiai! . “ [ETA I, 83-4 NSz] 
* este (lélek) ~. 1600: latam hogy ket beres gjermek 
ket tiukot kergetnj kezdenek, igen zida eoket Lazlo 
pal, mondua(n) este kúruafíak vgymo(n)d yssetek 
megh tys az kit megh ne(m) ytettek [UszT 15/27 St. 
Hoggiay de Hoggia ns vall.]. 1657: Azt mondod Este 
lelek kurua fia hogi en rontottam be ekkor, ekkor az 
hazad aytaiat [Csíksztmárton MT; Berz. 12. 92/127] 
* fattyú ~. 1654: az nótáriusnál kard leuen, meg szi-
da fattiu kurua fianak Istuan deákot [Ksz; BLt 7] * 
hamis bestye ~. 1693: megh kívánom az törvény kőz-
b(en) me'gh szidot hamis béstye' kurva fianak [Szent-
egyházasoláhfalu U; Törzs. Janos András (30) ns vall.] 
* henger cigány bestye 1570: Az Zeoch peterne ky 
Jeot az hazbol, Mond Nagy kyaltassal Mely Henger chi-
gan Bestie Kwrwafya vtek az ebeth [Kv; TJk III/2. 74 
Margith Nyerges peterneh vall.] * híres 1591: 
Zeogh Istuanne . felele . . hazud hyres Curwa fîaul 
Aky azt mongia [Kv; T J k V / l . 157] * hitetlen bestye 

1617: Hallottam hogi elegge zitta ez az Antalfi Tamasne 
Antalfi Matiast fatiu hitetlen bestie kurua fianak [Ko-
bátfva U; Pf Fr. Bencser de Medeser nb és Th. Bŏleoni 
rector Scholae Tarcziafalviensis vall. — Kelemen Lajos 
kijegyzése] * kerítő essez ~. 1585: Caspar . mikor 
keritheo essez Curwafianak zida vizza Adam Neky 
hogy eo maga legie(n) az Az Bestie Curwafia [Kv; TJk 
IV/1. 419] * kurvás (bestye/esse) 1570: Besterchey 
chyriak vallya hogy az Azzony ezt Mon-
tha Symonnak Menny el kwrwas Bestye kwrwaffy 
Te egy kwrwas orzag Bestie kwrwaffy vagy chigan Bes-
tye kwrwafy nemzet [Kv; TJk III/2. 167]. 1573: Es hogi 
ky ment volna vduarara . kerdy my dolog es vgi zolal 
egi legeny Eleh . Im az kwrwas esse kwrwafy zegent 
tezen vala hazadon [Kv; TJk III/3. 58]. 1602: Zep Mik-
losne Magdolna azzony . . vallya Molnár Mihalne 
kery vala hogy az eo mustiat haza hoznaya, vgi monda 
hogy nem vihety mert Baka ferencznek igerte magat, de 
az vthan az kurwas kurwafy vthan nem gyeozeok vara-
kozny [Kv; TJk VI/1. 564] * lélek 1635: Ezt hallot-
tam ettől az Járai Pálnétól, hogy mondja vala, hogy az 
egyik katona — az lélek kurvafia — kétszer megtötte 
őneki [Mv; MvLt 291. 500 átírásban!]. 1683: megh su-
ketultel lellek Curva fija [Aranyosrákos TA; Borb.] * 
lélektelen/lelketlen 1638: Czakine . kezde szidni az 
legent ugian agjarkodot az legenre aha hitetlen lélekte-
len kurua fia . toluai lelektelen kurua fia megh kel hal-
nod ugj mond [Mv; MvLt 291. 170b]. 1736: Minden 
szitkozódások az férfiaknak, uraknak, nemeseknek, 
alábbvaló rendeknek ez volt: lelketlen kurva fia, po-
gány kurva fia, szamár kurva fia [MetTr 415] * neste 
(lélek) ~. 1572: Keowet Matthias Kakas András zol-
gaya vallia, hogy . Mathe kowacz Iliién Mo-
don zydya volt Caspar Mate kowachot Neste lelelek (!) 
kwrwafia [Kv; TJk III/3. 45]. 1573: Barat ferench Azt 
vallia hogi . egi pénz myat haborodot Eozwe zeoch 
gergy fekete Matewal, addeg versenget rayta hogi Mate 
Neste kwrwafianak zitta gergiet gièrg Archwl chapta 
Erte [Kv; i.h. 289]. 1584: Perecheny Mihalj vallia 
eszt(is) mongya vala Balinth eleghę Immár Neste kwr-
wafy [Kv; TJk IV/1. 203] * orv 1633: azt m o n d o t -
ta hogi nem lakik eö mint ollia(n) orv kurua fiauall, mert 
az az szegeni embertis ugi mint Rado Petert eö koppaz-
totta megh [Mv; MvLt 290. 13la/2] * parázna (bestye) 

1573: Rosa azzony Medues palne, Azt vallia hogi 
Aztis bezelete Neky gergel deakne hogi az parazna 

kurwafy Janos deák Ieot vala hozzam az Boltba en 
egy zingel ky haitam az Boltbol az parazna kurwafiat 
[Kv; TJk III/3. 154. — aValami gyalázót mondott Med-
vesnének]. 1582: Martha Daly Martonnę vallia azt, 
hallottam Rengeo Anna zaiabol, Mondwan: Ezt mon-
dom en Igiarto Georgnek hog Kwrwas fattias erethnek 
parazna bestie kwrwafia [Kv; TJk IV/1. 69] * pellengé-
rezett ~ besteIbestye (lélek) ~. * pellengérezett 
nemzetŭ ~. 1568: Julianna Alba Narrasset Meg 
valtai az apadtwl a sententiazot Beste pelengerezet Nem-
zetw kurwafiatul [Kv; TJk III/I. 145] * pogány híres 
1634: uerjetek megh az Pogány hires kurva fiat [M.köb-
lös SzD; D L t 383] * pogány ~ lélektelen/lelketlen ~ 
* rossz (áruló) 1620: Ezzel többítette uçunk felől 
való rossz hiteket az rossz kurvafia3 [BTN 396. — 
aKöv. a nyíl.]. 1664: Elég bajt szerze egy rósz áruló 
kurvafia mindnyájunknak, mert el hitette az egész köz-
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séget, hogy Kegyelmed s én hoztuk ez kóborló hadat ez 
országra [TML III, 178 Ebeni István Teleki Mihályhoz] 
* szamár 1736: igen jámbor ember volta, legna-
gyobb szitka ilyen volt; szamár kurva fia [MetTr 337. — 
Ápafi Mihály fej.] * szentenciázott 1568: retorsis-

set vxor Petri grúz az anyad wolt az rezeges bestye hires 
kwrwa pelengerezet nemzetw bestye Kwrwafi, senten-
ciazoth kuruaffy [Kv; TJk III/l . 146] * tökéletlen bes-
tye ~. 1665: Az dévai kapitány pedig oly tökéletlen bes-
tye kurvafi, hogy még ő ad tanácsot nekik, hogy ne 
engedelmeskedjenek az ő nagysága parancsolatjának 
[TML III, 490 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; attributiv 
gebraucht: 'ua.; idem' 1573: hallotta aztis Mongia volt 
az Azonnak Nem az kwrwafy ageb attyatok veot (!) volt 
az chatornat hogi Ely vittetek az chatornat de esmet 
ebwl vyzza hozzatok sem az te kwrwafy ageb batiad 
veotte volt hane(m) sayat penzemen veottem [Kv; TJk 
III/3. 232 Anna Zent lazlay gergelne vall.]. 1584: ſerkelj 
Miklós monda lm az Curwafy kabalat Mezitele(n) 
talala(m) hogy Balhaz vala [Kv; TJk IV/1. 226]. 1602: 
Stamp Janosne Cathalin azzony vallya . . . fenessy 
marton megh hazutata az azzont mondwan hogy ha-
zudcz kurwafi egeb (!) azzony [Kv; TJk VI/1. 612]. 76/2/ 
1613: hallottam az aszzonnak zaiabol hogi szitta a gier-
meket azt mondván Tiztessegh adassék kegk(ne)k 
besttie czonka őtódfel vyu kurvafi ageb apaiu kurva fia 
[Sajókeresztúr SzD; KJ], 

Szk: A. tulajdonnév előtt; înaintea numelor proprii; 
vor Eigennamen: beste/bestye ~. 1600: Bek Petehie zol-
galo leanya Ersebet vallya hallottam Kis Cas-
pamé azzoniomtol hogy mondotta . . Amaz hwgyòs 
bor lopo kachyba kezeo bestie kurwafy Bek Peter [Kv; 
TJk VI/1. 480]. 1705: az én jámbor szolgám, a beste ku-
rafia Kaszta . Décsivel elszöktenek [WIN I, 415] * 
esse 1573: Pestty Katus Cassay Janos deakne 
vallia hogi Erzebet Kappa Myhal zolgaloia vgi-
mond az esse kwrwa fia Kerestury peter haromsor Ieot 
vala Rea(m) [Kv; TJk III/3. 50] * neste lélek 1583: 
Magiar András vallia Haliam Balintol hog monda 
Kis Thamasnak, The Neste lelek . . kwrwafi Kis Ta-
mas kurwas vagy [Kv; TJk IV/1. 183] * rossz bestye 
1568: mikor Jmar a per meg volt, haza megien volt ger-
gel deák hegedwlúe, es hogy András Kato meg hallia, 
mond hogy Jhol az en hegedçsom az Rosz bestie kurua-
fia gergel deák [Kv; TJk III/1. 236 Barbara vxoris Cas-
paris Jaxit (!) vall.]. 

B. köznév előtt; înaintea apelativelor; vor Gattungs-
namen: ~ bestye áruló. 1572: Monostory Kabos Fe-
rench zygga wala . . hogy Kwrwafy Bestya Arwlok 
Myth cynaltok [Jákótelke K; KP] * bestye ~ aggeb. 
1570: Vernyka Taligas Janosne, Kalara Vas Martonne 

vallyak azt felely More Janos, hazwd Tyztesse-
gem arwloywl (!) az Bestie kürüafy ageb Mert nem en 
zom [Kv; TJk III/2. 102b]. 1585: Monda az Azzony ha-
zuch Bestie Curwafy Ageb Abba(n) . . . Mondany kezde 
. . Biro Mihalnę, Megh vonalak hize(m) Bestie Curwa-
fi Ageb egzer [Kv; TJk IV/1. 537] * bestye ~ asszony. 
1590: Peter Kowach Zayabul hollottam . . . monda io 
zerencheye az bestie kurwaffy aszonnak, hogy Nem ir-
tem it [Kv; TJk V/l . 38 gal kowach vall.] * bestye ~ 
ebaggnő. 1585: Torday Was Georgy vallia, haliam 
hogy Tapazto Istua(n) Trefakepen igy zola Az Ázzon 

Nepeknek Hallatok Bestie Curwafi ebagneok Aggyatok 
pénzt hozassunk bort [Kv; TJk IV/1. 537] * bestye ~ 
fattyú. 1625: Jm az bestie kurvafi fattiaj addig kergettek 
az Demeter Ferenczj Giermek louat hogj az Karóba 
szeókeótt [UszT 920] * bestye rossz ~ asszony. 1600: 
Kanndert Mihaline Cathalin Azzony vallja . Or-
bán rea mene, es torkon ragada, s vgy eote az feold-
hez mondwan neky męrt bestie roz kur(ua)fy azzony 
hogy fattywnak zydad az fiamatt Nem chinaltam en 
fat tyhat [Kv; TJk VI/1. 431] * rossz cigány ~ aggeb. 
1619: ezért az pénzért meg kellett fogatnom az rossz cigáfl 
kurvafi agebet, Jakab doktort [BTN 286] * rút bestye ~ 
aggeb. 1582: Nireó Kalman Zidogatny kezde enge-
met Mondwan, Oh wen rut bestie kwrwafi Ágeb, myt ha-
zucz [Kv; TJk IV/1.41]. 1585: mikor Seggel fordula Igyar-
to Georgre ezt monda veres peterne, ezt wsd úgymond, 
fattias felesegw Rut Bestie Curwafi Ageb [Kv; i.h. 511-2] 

L. még a beste, esse, este címszók al. 

kurvafiáz 1. kurafiáz 

kurvafi-nemzet lator-fajzat; ticălos, nemernic; Schur-
kenbrut. Szk: cigány bestye 1570: Besterchey 
Chyriak . vallya hogy az Azzony ezt Montha 
Symonnak . . . Te chigan Bestie kwrwafy nemzet 
[Kv; TJk III/2. 167]. 

kurva-forma asemănător unei curve; hurenartig-
1771: Detari Maris . . affele Lézengő kurva forma Asz-
szonyokat be szokot fogadni a házhoz [Dés; DLt 321. 
15] | Szabó Ferkőné minden féle idegen kurva forma 
Aszszonyokat és katonákat bé gyűjt a házban és ottan 
éjjel nappal dorbézolnak [Dés; i.h. 19a Eliszabeta Kis 
Georgii Széki (60) vall.]. 

kurvahaj kb. álhaj, paróka; perucă; falsches Haar, 
Perücke. 1736: A fejét majd mindnyájan borotváltatták* 
ha kopocz volt, nem viselt idegen kurva hajat, az kit 
most barokának hinak [MetTr 350]. 

kurvái szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: 1. ringyóra/szajhára jellemző; caracteristic prosti-
tuatelor; für eine Hure charakteristisch. ~ integetés. 
1583: ualtig intëm uala kegielmednek hogi ualanak de 
en Nem tudok az fele Curuai Integeteshez [Kv; TJk 
IV/1. 150a]. 

2. ringyót/szajhát megillető; care se cuvine prostitua-
telor; eine Hure betreffend. ~ név. 1735: Azon Kuryaj 
nevnek meg bizonitására más bites Aszszonynak Férjé-
vel egj Lasnak alatt egesz etczakákon hált [Dés; M š 

1736: mind kurvái Név, mind mással való együtt hálása 
egy Citatoriába Íratott [Dés; Jk]. 

kurva-kerítés (practicarea) proxenetism(ului); Kup-
peln. 1636: en soha semmi feslet erkeőlczjét ne(m) lat' 
tam sem kurua keritessett [Kv; MvLt 290. 117]. 

kurva-kerítő I. mn care practică proxenetismul; 
Kupplerei treibend. Szk: ~ asszony kerítőnő; proxenę-
tă; Kupplerin. 1633: említem Bekessi zőcz M1' 
halinett, mely io Aszony, arra Zabo Marto(n) mo(n)dJ 
eze(n) az varassonis ninczjen nagiob kurua keriteo 
Aszony annal [Mv; MvLt 290. 117a]. 
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II..fn 'ua.; idem' 1639: Szilagi az hadnagy monda 
te magad lator vagy, az feleseget (!) kurva kerítő [Mv; 
i h. 291. 201b]. 

Szk: essez lélek ~. 1635: mágátol hállottám phuloph 
palnetol hogy sirua pánázolkodot ennekem hogy az en 
szallo(m) Fejeruari András ven eszes lelek kuruá kerito-
nek szitta uolna [Mv; i.h. 55b]. 

kurvalélek I. ſn szitk kb. kurvafajzat/származék; bes-
tie; Hurenbrut. 1573: Borbei Myklos . vallia hogi 
egyzer Borbel Balint hozatot volt egy Eytel Irmes Bort 
Eo wele az felesegenek Az Iwt benne az vtan 
hogi panazolkodot az azzony az vranak hogy az Irmes 
Bortwl vagion Neky Nawaliaia, Azt Monta Borbel Ba-
lint vgian sem Io dyznonak gěmber por kwrwalek | Ágo-
ta Tothazy Imrehne Azt vallia hogi Kowach Bene-
dek Mongia volt Bochassatok ely Meg latom en az 
kurva lelek My okaert taglotta leh az en germekemet 
[Kv; TJk Hl/3. 113, 229]. 1590: kurua lelöknek szydoth 
[UszT]. 

II. mn szitk kurvalelkü; ticălos; hurerisch gesinnt. 
Szk: ~ kurvafia. 1585: Biro Mihalne, Monda Te tapaz-
to Istua(n) Curwa lelek Curwafia, hize(m) kezembe vala 
most egszer a' zakalod, hizem meg vonalak egszer [Kv; 
TJk IV/l. 536] * ~ kurvanõ. 1585: Anna Aztalos Im-
rehne vallia Tapazto Istwa(n) monda: Ha megh 
Ittatok kurwa lelek Curwanók az gazda borát 
Aggyatok ide ket ket pénzt [Kv; i.h.]. 

kurvalelkü kurva lelkületü; ticălos; hurerisch/buh-
lerisch gesinnt. 1700: rút szidalmakkal szidalmazta, . . 
kurva lelkűnek, eb s kutya lelkűnek mondotta az A(c-
tor)nak [Dés; Jk]. 

kurválkodás fajtalankodás, paráználkodás; viaţă des-
frînată; Hurerei, Buhlerei. 1710: Forgács . csak ré-
szegséggel vesztegeté el az időt, s kurválkodással 
[CsH 357]. 1766: Midőn kurválkodásáért Tőrvény 
Székre ideztetet volna, a Szék Szine előt Petrucz Győr-
gyöt gyermeke attyának vallotta [Grohot H; Ks 10/9 
Román Juon (40) jb vall.]. 1803: Vonya Parászka 
keringő és kurválkodáshoz szokott személy [Torda; 
DLt]. 

kurválkodbatik fajtalankodhatik; paráználkodhatk; 
a putea trăi ín desfrîu; huren können. 1584: Dorothea 
Zabo Caspar zolgaloia vallia hallotta . Ko-
wach Ianosnetol hogy Így zolot Az vranak: No eleget 
kwrwalkodhatale vgmond [Kv; TJk IV/1. 367]. 1761: 
Molnár János kertit, és Sertés pajtáját iffiabb Ferentz 
Lőrintz gyújtotta volna fel, talám a' béli boszszúságábol 
hogy a' Feleségivei Molnár Jánosnak nem kurváikadha-
tott [Szászsztiván KK; BK. Laurentius Kólcsár (68) jb 
vall.]. 

kurválkodik 1. fajtalankodik, paráználkodik; a trăi ín 
desfrîu; huren. A. nőre von; despre femei; in bezúg auf 
Weib. 1597: Chizar ferencz wallia . Chizar Peter 
panazolkodek hogi az felesege az zolgayawal Chizar 
Giergiel kurwalkodik az zeoleobe [Kv; TJk VI/1. 73-4]. 
1731: Szilagyi Szécsi Maria a bástyáb(an) találtatot kur-
válkodni [Kv; TJk XV/8. 26]. 7769: Tóbiás Juonné . . . 

mondotta Tyu Györgynek miért mondasz te engem kur-
vának, mert ha kurváikadtam is, mással nem kurvál-
kodtam, hanem tsak veled [Bukurest H; Ks]. 1771: Ugy 
hallottam Szabó Ferkoné felől hogy égy idegen Asz-
szonyt tartót a maga házánál és ott ketten kurválkodta-
nak a katonákkal [Dés; DLt 321 Anna Szombati cons. 
nb Petri Király (60) vall.]. 

B. férfira von.; despre bărbaţi; in bezúg auf Mann. 
1591: Miklós megh mondotta(m) en the neked . 
hogy ne(m) azzerth fogadott eő teged hogy kúrúal-
kodgyal hane(m) hogy a lohoz lass | Halla(m) monda 
Karacho(n) Mihály az zolgainak beste lelek kúruak nem 
aszert tartlak hogy kurualkodni Jariatok [UszT 13/70 J. 
Demeter de Thelekfalua jb vall.]. 1631: monta az Apia 
neki, meniel meniel kuruas kurua és uid el Uarga Meny-
hartnett az szeretődet és kurualkodgyal uele [Mv; MvLt 
290. 61b]. 1724: panaszolkodott az a Leány, h(ogy) . 
Pekri minden nap háromszor is kurválkodótt véle [Híd-
vég MT; BK. Lúdvégi Ferentzné (48) ns vall.]. 7802/ 
1816: Ismerem Nagy Sándort tudom hogy Lázár And-
rás Ur szolgálójával kurválkodott őrökké [Dálnok Hsz; 
Kp IV. 317 Bajka Susánna (28) vall.]. 

2. bujálkodik; a avea relaţii sexuale; jm beischlafen. 
1623 k.: fel vgra(m) agiambol es egy faual ki vete(m) 
az lege(n)t az Azzoni melleol . mondua(n) nekie ith 
bizoni ne(m) kurúalkottok [Mv; MvLt 290. 30a]. 7732: 
az Incta Ászszony maga lakó Házat bordély háznak tar-
totta ott Kurvákat tartott és magais mind peniglen azon 
személyek külön külön Szemelyekkel Kurválkodtanak 
diversis vicibus Temporibus et locis Csokolodtanak és 
minden utállatosságokot Cselekedtenek [Dés; Jk]. 1796: 
ő látta volna hogy Gál katival kurváikadott [Kv; Aggm-
Lt B. 15]. 

kurválkodó bujálkodó; curvar; hurerisch, buhlerisch. 
1756: Ezen a ' földön nagjob Lator, kurvalkodobb 
Molduán Vonyánál nem lehet [Galac BN; WLt Zegrán 
Nyikuláj (30) zs vall.]. 

kurva-nemzet kb. kurvafajta; neam de prostituată; 
Hurenart/schlag. 1573: Palfy Gaspar Apahidy, Azt vall-
ia hogy Mond az Ember No thwdom ky vagi esse 
kwrwaffy Mert egy kwrwa Nemzetbeol valo vagy [Kv; 
TJk II1/3. 88]. 

kurva-nemzetség kurvafajta/szårmazék; neam de 
prostituată; hurerisches Geschlecht, buhlerischer 
Schlag. 1629: Hallotta(m) az Üstgjarto Jstua(n) gjerme-
keteöl, hogj megh szida Rado Peternett, Locsos kurua-
nak, s kurua nemzetsegenek [Mv; MvLt 290. 154a]. 
1634: Cziki Georgy mondá Bakos Andrasnenak; Te 
ugian kurua nemszetseg vagy [Mv; i.h. 291. 5b]. 

kurva-nemzetű kurvafajtájú; de neam de prostituată; 
von Hurenschlag. 1603: Bwrkeorne zidgia vala Ballos 
Jstwant . hogy im a chonka eretnek bestie kurwa fia 

legie(n) valamegh ram bizonyttia hogy en kurwa 
Nemzeteo vagyok [Kv; TJk VI/1. 674]. 1630: mikor Ka-
lóz Giőrgj az feleseget megh verte haliam hogy 
mind ketten valtigh szidak egimast kurua nemzetwnek 
[Kv; RDL I. 19 eoregh Barbara azzonj Thorday Laka-
tos Tamasnak relictaja vall.]. 
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kurvanő 1. szajha, ringyó; curvă; Hűre, Dirne. 1567: 
audisset deinde p(er) Maritu(m) (!) Bestia(m) apellasset, 
ac. vxore(m) Nagy Kontyw kuruanew [Kv; TJk III/ l . 
70]. 1573: Mond zeoch gěrg . . . Enis terwenniel Rea ke-
reslek, vakar ely chiak Roz kwrwaneo [Kv; TJk III/3. 
201]. 1584: Barbara Peter deák zolgaloia vallia . . . 
Monda mit hazucz kwrwanő [Kv; TJk IV/l. 286]. 

Szk: eretnek 1597: monda Sardine The eretnek 
kúrwaneo soha megh ne tagad az mit nekem mondottal 
[Kv; TJk VI/l . 94-5] * esse 1592: Giroti Peter vallia 
. . . Hallam . . . Mond megh az hazad nepenek az esse 
kuruaneoknek, hogi az meli legint ot tartanak bochassal 
el mert sok gonoz hirt hallok feleolle [Kv; TJk V/l . 264] 
* híres ~ . 1589: Ne oztogatnad az buzat hogi mas hires 
kúrwaneo teoltëozzik velle [Dés; DLt 226] * hitvány ~. 
1593: Anna Azzoni, ſeierdi Balintne vallia monda 

az Maiorne, Am ott vagion ez hituan kuruaneo nagi 
hasa vagion, mert ferenczi Istuan vgi eli mint egi felese-
get [Kv; TJk V/l . 383] * kurvalėlek 1585: Anna Az-
talos Imrehne vallia . . . Tapazto Istwa(n) . . . le wle 
s monda: Ha megh Ittatok kurwa lelek Curwanók az 
gazda borát . Aggyatok ide ket ket pénzt [Kv; TJk 
IV/l. 536] * rózsás valagú 1628: a ' te rósás valagú 
kurvánéd [Szentgyörgy Cs; SzO VI, 89]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: 'ua.; idem' 1568: Michael Landor 
fas(sus) e(st) az (!) monda hogy lm az Rezeg lopo 
kuruano leanya el eset es azt mo(n)ga hogy meg zeget az 
laba [Kv; TJk III/l . 200]. 1573: Ilona Zyw Andrasne 
zolgaloia . . . vallia Mazas peterne Mond az^olga-
lonak Te Bestie kúrwaneo leania ha az haz eleybe kap-
hatlak meg verlek [Kv; TJk III/3. 272]. 

kurvanőcske szajhácska, ringyócska; curvuliţă; Dirn-
chen. 1568: Anna consors Stephani Nagy fassa e(st), 
Ezt halotta(m), hogy az leant Jgy zida, kurúa 
nçchke, veryelek, de egzer se(m) wtte [Kv; TJk III/l . 
185]. 

kurvás 1. bujálkodó, fajtalankodó (férfi); (bărbat) 
curvar, desfrînat; unzüchtig lebend(er Mann) | ringyós-
kodó, szajháskodó (nő); (femeie) desfrînată, stricată; 
hurerisch/buhlerisch lebend(e Frau). 1582: Iulia Zemet-
biro Gergelne . vallia hallottam Rengeo Annatol 
Mikor Iarhatnek, megh talalna(m) Az Igiartho Georg 
fattiat Seót vgian verte Az kezet es azt monta hog 
kwrwas [Kv; TJk IV/1. 69]. 1583: Magiar András vallia 
Hallam Balintol hog monda Kis Thamasnak, The 
Neste lelek . . kwrwafi Kis Tamas kurwas vagy [Kv; 
i.h. 183]. 1778: Gróff Komis István Vr ő Nsga . . tsak 
egy Vén Kurvás [Pósa SzD; Ks 34. V]. 1820: Nem hiába 
hogy a* Báró Kurvás volt, mert volt mivel [Várfva TA; 
JHb 48 Biro Zsigmond (49) hites assz. vall.]. 

Szk: ~ asszony. 1771: Tudom mondani . Szabó 
Ferkŏnérŏl, hogy à mig à katonaság ide bé vala az Exer-
ciciumb(an) égy olyas kurvás Aszszonyt tartót a ka-
tonáknak [Dés; DLt 321. 9a Sámuel Borzási (54) ns 
vall.] * ~ beste (lator). 1591: Kuruas beste vgjmond te 
neked Jámbor feleseged vagio(n), nem lakol Jámborul 
velle, hanem kuruath tartasz aszal lakol | Kúruas beste 
lator soha nem megj toúab, ki toliom az lelkedet [Szu; 
UszT] * ~ bestye kurvafi(a). 1570: Besterchey chyriak 
. . . vallya, hogy . . . Nagy Symon, Lattha hogy az Az-

zony ezt Montha Symonnak Menny el kwrwas Bes-
tye kwrwaffy [Kv; TJk III/2. 167]. 1572: Ieo oda panity 
gaspar . Es mond kurwas bestie kwrwafy, chigan 
vagy [Kv; TJk III/3. 88]. 1582: hallottam Rengeo Anna 
zaiabol . Ezt mondom en Igiarto Georgnek hogi Kur-
was fattias erethnek parázna bestie kurwafia [Kv; TJk 
IV/1. 69] * ~ ember. 1724: Hallottam hogy az a Pekri 
Ferentz igen kurvas ember [Mv; IB. Rápolti Sámuelne 
(50) vall.]. 1758: minden rosszal bevádoltattam, hogy 
tudniillik korhely, részeges, vesztegető s kurvás ember 
vagyok [Re t tE 74] * ~ eretnek ~ bestye kurva-
fi (a) * ~ esse (kurvafi). 1573: Mond hogi lm az kwr-
was esse kwrwafy zegent tezen vala hazadon [Kv; TJk 
III/2. 58]. 1583: Chizar Balint vallia, Igiarto Ianos . . • 
eg Nehanzor zitta Igiarto Georgieot kurwas essehnek 
[Kv; T J k IV/1. 137] * fattyas kurvafia ~ bestye kur-
vafi(a) * ~ kurva. 1631: monta az Apia neki meniel, 
kuruas kurua [Mv; MvLt 290. 61b] * ~ kurvafi. 1602: 
Zep Miklosne Magdalna azzony vallja . . mondot-
tam Neky myert nem Adgya Baka Ferencznek leányát, 
vgy monta hogy nem adgya Az kurwas kurwa fianak 
[Kv; TJk VI/1. 564] * ~ lator. 1582: Orsolia Kis Ist-
wannç vallia hallottam Rengeo Anna zaiabol, kezet 
eozwe verwen, hogy kurwas Latornak mondotta Igiarto 
Georgieot [Kv; TJk IV/1. 70]. 1591: Az feleseged Jám-
bor volna teneked, de te magad kuruas lator vagj [Szu; 
UszŢ| * ~ ország bestye kurvafi. 1570: Besterchey chyr-
iak vallya hogy az Azzony . . . ezt Montha Sy-
monnak . . Te egy kwrwas orzag Bestie kwrwaffy vagy 
[Kv; T J k III /2. 167] * ~ parázna -»• ~ bestye kurva-
fi (a) * vki ~ élete. 1724: Egyebet kglmetek(ne)k ne(m) 
mondhatúnk . . . hogy a Pekri Fere(nc) Ur(am) kurvás 
és hamis életének elég rut hire van [Mezőbánd MT; BK]. 

2. T Hn. 1746: A' tehen tsorda járjon à Kurvás völ-
gyig [Torda; TJkT III. 37]. 

kurvaság ringyóság, szajhaság; viaţă desfrînată; Hu-
rerei, Buhlerei. 1568: Miklosy Kato fassa est, Ezt 
hallottam hogy monda András Kato gergel Deaknenak 
. . . az kuruasagod mya ne(m) leze(n) gyermeked 
[Kv; TJk III/l . 233]. 1583: Ieremias paxi vallia . . • 
gergely kowachnenak se keritesse se kwrwasaga feleol 
nem tudok semmit [Kv; TJk IV/1. 149-50]. 1630 k.: En 
egjeb kuruasagat nem latta(m) sem tudom Böruejnenek, 
hanem Kalmar Istvantul halottam hogy megh teötte 
Böruejnenek kerkedet vele [Mv; MvLt 290. 45a]. 1679: 
Azt kivano(m) bizonyits meg az mit Borzasi Peterne 

felesegem ellen mondottal hogy kurvasagatt lattad vol-
na [SzJk 142]. 1739: minémü becstelen szókkal illette 's 
kurvasággal vádolta az A. Feleségét az I. Nms Fekete 
J u d i t Asz(sz)onyom, exhibeált Citatoriambol C o n s t á l 

[Dés; Jk 304b]. 1755: Kalos Katát ki kiáltatta ezen vere-
kedés elöt kurvának . Hát az mentionalt A s z s z o n j n a k 

kurvasãgat Boszorkányságát ki látta [Dob. WLt 
vk]. — L. még RettE 169. 

Szk: ~ban élő személy. 1757: Tudom bizonyoson • • 
Czirilla Mária nevü szász személynek e r k ö l t s t e l e n s é g é t , 
hogy kurvaságban élö személy, mert kétszer is vetett 
fattyat [Kv; Mk IX Vall. 194] * ~ban találtatik. 1757: 
egy Pál Ersók nevü bestelen személy már sok vers-
ben találtatván kurvaságb(an) végeztetett . . . , hogy 
ha többször a' Városban redeálna Hóhér által elimi" 
nináltassék [Kv; TJk XVI/8. 350] * ~gal adattatik ki• 
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1701: Kasa Sára kurvasaggal adatatvan ki igert fara vál-
ságáért két bárányos juhokot [Vécke U; Ks 90]. 

kurváskodik bujálkodik, fajtalankodik; a trăi în des-
frîu; huren, Unzucht treiben. 1769: Hallottam hogy . . . 
azért nem házasodot volna meg, hogy felettébb kurvás 
volt de nevezetesen kikkel kurváskodot légyen nem tu-
dom [K; Told. 3a]. 

kurvául 1. kurva módján; ca o curvă; hurenhaft. 
1570: valaky azt Mongya . . hogy latrokat fogattam en 
hazamba . . hazwd Bestie kwrwaywl benne [Kv; TJk 
®/2. 71]. 1574: Sofia Alch Matiasne Azt hallota 
Antalne Mongia volt hazwch esse kwrwaywl Mig Ream 
Nem byzonitod [Kv; TJk III/3. 404]. 1584: Anna Iso 
Boldisarne vallia Azt(is) monda ozta(n) hagyone 
hogy Zep Miklosne Curwaul hazudna [Kv; TJk IV/1. 
365]. 7593: Duruttia Azzoni Chizar Balintne vallia 
monda Leorincz Hazuch abba bestie lelek kurvaúl 
pert en ne(m) eoltem [Kv; TJk V/l . 356]. 1689: az Deák-
kal kurvavul szöktem ell [Dés; Jk], 

2. rosszul, cudarul; prost de tot; schlecht, elend. 
1^29: monda az gjermek(ne)k . . . az eleöt sem szidot en-
gemet effele rósz gjermek soha is kurvajul tanjtottanak 
[Mv; MvLt 290. 154a]. 1662: Én félek bizony, az nagy 
hűség mellett kurváúl leszen nekünk dolgunk [TML II, 
356 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1675: Én úgy lá-
tom, magam személyemre nézve kurváúl vagyok, na-
ponként böcstelenebb kenyerem [TML VII, 7 Béldi Pál 
ua-hoz]. 

kurváz 1. szajhának/ringyónak mocskol/szid; a numi/ 
fece pe cineva curvă; Dirne/Hure rügen/schelten/ 
schimpfen. 1570: Angalyt Borbei Marthon Zolgaloia 
• • • Ázt hallotta hogy az zwr takachne kwrwaza volt az 
zahoneth [Kv; TJk III/2. 94]. 7597: Horwat Peter 
vallia mikor eozve haborottanak volna, Molnos 
Miklós es Tot Istuan valtigh kuruazak Santa Istuannet 
[Kv; TJk V/l. 153]. 1688: Szilagyi Ersébet vallja . . 
hogy ŏtet Ferje . szidgya veri kurvázza boszorká-
ţyozza [SzJk 230]. 7778: Ilona . . . rutulis kurvaszta 
Tolnai Clara Aszszont [Kv; Told. 2]. 1744: hallottam, 
hogy ã napájával együtt kurvázták a* korcsomáros-
net és azt mondottak, hogy Hunyadról is a ' kurvasá-
gáért csapták ki [Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 1772: aztis 
hallottam füleimmel hogy . . . Major Iuanat Gligorás 
kurvázta [Záh TA; Mk V.VII/17 Lupu Nyigyi (29) zs 
vall.]. 1841: Sármásinét meg támadván kezdette czi-
ßánynézni, kurvázni [Dés; DLt 109]. 
. 2. latornak/kurafinak szid/mocskol; a numi/face pe 

cineva curvar; Schuft/Hurensohn rügen/schelten/ 
schimpfen. 1573: Kinches Georgy Azt vallia hogi . . . 
Peter . . . Megh zitta kwrwazta Eoket [Kv; TJk I1I/3. 
202]. 7593: Georgi kouach vallia tudom hogi Cas-
par kouachot az vra Jstuan koüach rutul kuruazta zidal-
mazta [Kv; TJk V/l . 390]. 1610: azt monda Gergelj Ja-
nos, Ferencz uram engem igen meg szidott rutult, kurua-
jott [Martonos U; UszT 33a]. 1644: Elseóbennis rutul 
Matthias deakne kezde zidni Marto(n) Deákot, kuruaz-
ta rŭtŭl [Mv; MvLt 291. 429b]. 

kurvázás kurvának nevezés; insultarea cuiva cu epite-
tul de curvă; Huren/Dirnenbenennung. 1600: Teowissy 

Zabo Janos vallya Az Rwt Zidalmozast hallotta es 
egymass ellen való kurwazast Aztalos Istwannetol, feke-
te Jlkotol es Vargha Casparnetol [Kv; TJk VI/. 395]. 

Szk: lélek 7599: Geobeol Martonne Ersebet az-
zony vallja Balasnak izoniw Zidalmazasat lelek 
kurwazasat hallotta [Kv; i.h. 367]. 

kurzilis levél kb. körlevél/irat; circulară; Rundschrei-
ben. 1685: ide erkezek N.B.D. Uramnak szolgája, ki az 
ő kglme Házassági allapottya felől, az en Cursilis levele-
met Esperestektöl Esperestekre hordozta [Fog.; BLt 9 
Horti István Mikes Pálhoz]. 

kurzor, kurzur 1. futár; curier; Eil/Sendbote. 1670: 
Beszterczén honnét az nemes 23 vármegyék és kirá-
lyi s montana civitasok Nemessányi Bálint nevü cursu-
rok által már régen fen forgó gravaminájokat fel 
küldvén ő feleségének, azokat nagypénteken exhibiál-
ván azon cursor ő felségének, az locumtenens és több ta-
nácsúr hivei . . Bécsben . . . consiliumot tartottak vol-
na [TML V, 243 Ujhely Pál Teleki Mihályhoz]. — L. 
még TML V, 244. 

2. diákny kollégiumi szolgadiáki tisztség; elev (sărac) 
care fãcea serviciu la poarta liceului/colegiului; Amt 
eines diensttuenden Schülers in einem Kollégium. 1870 k.\ 
1914: Cursor . . a kapuban 3-4 óránként felváltott ál-
landó kapuőr, aki egyszersmind köteles volt az idegene-
ket, koldusokat távoltartani a városi toronyórák 
ütésére az osztályok előtti oszlopon levő kis csengettyűt 
óránként meghúzni | A cursor, mint mindig kéznél levő 
végrehajtó volt a contra által . . megbüntetett suhan-
cok nádpálcás csapója | Kapuzás, kapuzárás: a kollé-
gium főkapujában reggel 5 órai nyitástól esti 8-9 órai zá-
rásig 3-4 órás felváltással állandólag egy szolga (cursor) 
állott őrt. Ennek kötelessége volt az ott állingálókat 
vagy ki, vagy be tessékelni [MvÉrt. 8, 9, 19]. 

kurzus 1. (idő) eltelés, lefolyás; trecerea/curgerea 
(timpului); Vergehen/streichen. 1750: leváltam Ts Nts 
Borsai István Uramtol . . . 12 Magjar forintakat 
edgj hold szanto földemnek Zálagjára ea Conditio-
ne hogj Nolcz Esztendőknek Cursusa alat eŏ kegjelmé-
tŏl ki ne válthasam [Asszonynépe AF; DobLev. 1/238 
Domokos György kezével]. 

2. terjedezés; răspîndire; Aus/'Verbreitung. 1719: 
ige(n) nagy bodulásban vad(na)k mert ä Pestis csak foly-
tattya Cursussat [KJ. Rétyi Péter lev. Ebesfalváról]. 

3. körlevél, körözvény; circulară; Rundschreiben. 
1665: Kun István uram cursust bocsátott vala ki az vár-
megyére, az fejedelem commissioját hozván alá [TML 
III, 540 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1744: Itt Kõ-
peczen volt egy néhányszor Faluból az Ádozo Rendek-
nek minden Faluból Gyűlések arról való Cursust in-
nen küldöztek ã Falukra [Köpec Hsz; INyR 44 Baláss 
András (40) pp vall.]. 1795: jött Cursus mellb(en) paran-
tsoltatik hogy Viaticumot kel adni a ' nagyobb hellyek 
Dr 40 az alább valók Dr 34 a' Mesternek [M.Bikal K; 
RAk 19]. 1840: 17ik octobr. datalt Cursus foglalatja 
[Nagykapus K; RAk 17]. — L. még BÖn. 877. 

Szk: ~ jár. 1744: Tudom hogy ä nyárban Cursus járt 
hogy a fel vetett Pénzt vigyük bé Kŏpeczre, de ä Cur-

sust nem ismertük hogy ki irása lőtt volna [Középajta 
Hsz; INyR 5 Nagy Gergely (30) pp vall.] * ~sal jár. 
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1744: ä Kápolna Kuttyánál tanálék edgy Embert Nagy 
Ajtait, azt mondá Cursussal járt [Bölön Hsz; i.h. 44 
Gazdag György Mediocris (45) ns vall.] * ~ í ad. 1744: 
énnékem mint Falusi Bironak, Tiszt, és Connumerator 
Vraimék 11. Cursust adtanak, hogy à Falukra el kŭldŏ-
zem [Középajta Hsz; i.h.] * köröl körlevelet köröz-
tet. 1798: Tiszteletes Tsiki János Esperest Urunk 23a 
Aug 1798 botsátott Cursust kőrlötte Tisztts Püspök Ur-
(na)k e következendő Rendelésit [HbEk]. 

4. kb. eljárás; procedeu; Vorgehen, Handlung. 1727: 
Az Inquisitor Cancellista Deákok mellé . rendeltetik 
Commissarius(na)k Benczenczi Rácz András Uram, kiis 

mindenütt azan Deakokkal fog járni a Specificalt 
szemelyekhez hogy minél hamaréb és minél 
hasznasabban, producallya(na)k, Végezvén egész Cur-
susakat [Déva; JHb XLII]. 

5. jog (per)folyamat; proces; Prozeß. 1733: Tudva 
van pedig ezen Nms Sedria előtt ezen Causanak az előtt 
való Cursussa, sŏt bizonios exceptio mellett továb való 
folyásais [Torda; TJkT I. 4]. 

6. tanfolyam; curs; Kursus, Kurs. 1853: vívásért 
(:egy cursus 24 ora:) 6 tallér [KCsl 3. — Berlini följegy-
zés]. 

l ŝ (kollégiumi, főiskolai) tanulmányi idő; anii de stu-
dii (la liceu, la universitate); (Kollégium-, Hochschul-) 
Studienzeit. 1657: Ha valakik pfotopap vagy falu be fo-
gadnák, a Magistratus büntetésében maradgyanak, a bé 
álott pap is jobbágja tetettessék, hanem ha a scholában 
jöne mingyárást tanulni, s cursusát ott végezne el [UF II, 
187]. 1751: Atyánkfia Pataki Sámuel Collegiumfcnkban 
Cursusát rendesen és igen ditséretesen folytatván . 
mostan Academiakra szándékozik [Pat.]. 1823-1830: 
Ebben az időbena a deákoknak csak két classisok volt, 
úgymint filológusok és teológusok. Mind a kettő há-
rom-három esztendő alatt absolválta a maga kurzusát 
[FogE 138. — a1796 táján]. 1832: Dobolyi Klára . . kö-
szönöm, hogy Fiamnak hiv dajkája voltál, Há-
zodnál nevelni meg szenvedted egész Colégyomi 
cursussa alatt [Szentbenedek AF; DobLev. V/1186 Bar-
tók Ádám végr.]. — L. még FogE 217, 228. 

8. diákrty szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ / folytat előadást hallgat; a frecventa cursuri-
le; Vorlesung hören. 1823-1830: már az új fél esztendő-
re is a professzoroknak befizettem s kurzusomat folytat-
ni elkezdettem3 [FogE 217. — a l796 táján, a göttingai 
egyetemen]* ~ f hallgat 'ua.; idenT 7823-/830. írtam 
Oexcellájának, hogy elmegyek, csak tavaszig még egy 
kurzust hallgatni kívánok [i.h. 215] * kihallgat elő-
adást végighallgat/látogat; a asculta cursurile cuiva; 
eine Vorlesung bis zum Ende hören/besuchen. 1823-
1830: Amint az akadémiákon szokták mondani, aki 
nem fizetésért, nem is egész kurzust hallgat ki, hanem 
csak egynéhányszor megyen valamely professzor lecké-
jére, hospitáltam [i.h. 190]. 

9. diákny (kollégiumi, főiskolai) kéziratos jegyzet; 
curs (servind ca manual); haridschriftlicher (Kollé-
gium-, Hochschul-)Lehrstoff, Kurs. 1823-1830: Azon-
ban a logicai cursust Feder szerént írván, minden logi-
cusbeli praeceptor újabb kurzust írta [i.h. 125. — aAz 
1780-90-es években a mv-i ref.kollégiumban]. 1870 k J 
1914: Cursus: így neveztünk minden kézikönyvet pótló 
s egy-egy tantárgy egész évi, vagy félévi tananyagját 
(pensum) magában foglaló kéziratos füzetet. Néha a ta-

nár adta ki az általa kidolgozott kéziratot ivenként egy-
nek s a többiek ugy másolták tovább, néha előadás után 
„lekapott" jegyzetekből állítgattuk össze s e g y m á s é b ó l 
másolgattunk. A cursus másolásból (ivenként egy sus-
ták, 6 p. krajcár) sok szegény jó és gyorsirásu tanuló tar-
totta fenn magát egész tanulói pályáján [MvÉrt. 9]. 

10. napi árfolyam; cursul bursei; (Geld) Tageskurs. 
1816: A Pénznek ugy nevezni szokott Cursussa és annál 
fogva a mostani Pappyros Penznek nagyon alá szál lot t 
betse [H; Ks91. C. 8]. 

kurzus-másolás diákny jegyzetmásolás; copiatul cur-
surilor; Kopieren der Mitschrift. 1870 kJ 1914: A cursus 
másolásból (ivenként egy susták, 6 p. krajcár) sok sze-
gény jó és gyorsirásu tanuló tartotta fenn magát egész 
tanulói pályáján [MvÉrt. 9]. 

? kusiny ' 1781: 10 Gomb fából Kúsiny [Berz. 17]. 

kussol meglapul; a se piti/pitula; sich kuschen, duk-
ken. 1769: De Idána avagy másutt is ha szinte B a r á z d á t 

Szántanánakis az ŏ Nga Hátán, azért nem kellene ör-
vendezni jó Testvérnek, nem is kellene kusolni [Mv; 
Told. 19/45. — aNagyida K]. 

kussoló meglapuló; care stă pitit; (sich) kuschend, 
duckend. 1769: jó Testvérnek, nem is kellene kusolni 
legjobban tanult Vislához Ngdk ŏ Ngát hasonlítani, 
mert ha ő Nga hasonló a Kusoló Vislához, Ngdis 
szintén ugy hasonló azon Kusoló Vislához, mellyhez Ŏ 
Ngát hasonlittya Ngd [Mv; Told. 19/45]. 

kusti coki, kuss; marş (de aici)!; kusch. 1843: Kotsis 
Károlly pedig szembe találva az uttzán azt mondotta 
volna a Grófnak kusti czuki állj ki az utbol előliem [Mo-
són MT; TSb 49]. 1847: Varga Katalin . . engem meg-
fenyegetett, mondván: „Kusti, mert mindjárt szekérre 
rakatom, s hozzája küldöm3 , hogy tartsa!" [VKp 286. 
— aA tanítót az ispánhoz]. 

kustigat cokigat (cokival/kussal szidogat); a spune 
marş (de aici) în repetate rînduri; wiederholt kusch sa-
gen. 1843: engemet ne urazzon — mert ma engemet le 
Huczfutozot — czukigatot — kustigatot [Moson MT; 
TSb 49]. 

kuszkru apatárs; cuscru; Mitschwiegervater. 1769: az 
Oprán Vutzul Kuszkriai is bé jővének [Bukuresd H; Ks 
Aramie Stefán (40) vall.]. 

kuszkuria fáskamra; magazie de lemne; H o l z k a m -
mer. 1870 k./1914: Cuscuria: fáskamara. Ott, hol hely 
volt reá soronként, sőt szobánként egy-egy kis fáskamra 
jutott, hová a szolgák3 által fölvágott tűzifát elraktároz-
ták [MvÉrt. 9. — Értsd: szolgadiákok]. 

A MTsz Zilah vidékéről 'viskó, vityilló', a nagyenyedi és székelyudvar-
helyi diáknyelvből 'spanyolfallal elkerített, primáriusi lokus' jel-ben szota* 
rozta e szól. — A szerk. e század elejéről a dési köznyelvből a szónak 'lo1*1* 
tár, lim-lomos kuckó' jel-érc emlékezik. 

kusztódia 1. őrizet; pază; Haft. 1678: urunk kemény 
válaszszal bocsáttá az követeket, várják csak az tor-
vénytől, sőt éjjel-nappal távol való custodia alatt va-
gyon [TML VIII, 84 Toldalagi János Teleki Mihályhoz] 
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17/0: illendő volna, hogy olyan nevezetes raba őfelsége 
mint magyar király custódiája alatt tartatnék3 [CsH 102. 
— aA Rabló Bék]. — L. még CsH 120. 

2. őrizés; păzire; Be/Verwahrung. 1749: eddig el fojt 
dolgait az I. malitiosë fojtatta, s, ezen lovak(na)k is 
cüstodiajat és p(ro) curatioját magara vállalta [Torda; 
TJkT III. 263]. 

3. iskolai diákzárka, diàkny kárcer; carceră; Schul-
arrestzelle, Karzer. 1870 k./1914: Piskiria (carcer, custo-
dia) azon sötét kis szobácska, melyet a bezárásra itélt ta-
nuló fogságára használtak [MvÉrt. 31]. 

kusztodiáltat őriztet, rég strázsáltat; a ţine sub pază; 
bewachen lassen. XVIII.sz.köz.: a Szármány végin Ma-
lomra jövö Güdütz vizet nem kustodiáltattya [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 152]. 

kusztos 1. börtönőr; temnicer; Kerkermeister, Ge-
fangniswärter. 1586: Iffiw Janos az Varos hiteós Teóm-
leócz tartoia Custosa, Vallia3 [Kv; TJk IV/1. 587. 
Köv. a vallomás]. 

2. kb. felügyelő; supraveghetor; Aufseher. 1618: itt 
vagyon Markó vajda uram s legyen custosom, az épület-
re mit költök [BTN2 119]. 

3. diákny kapuőr/kurzor-ellenőr; supraveghetor la 
poartă; Torwächter/Kursoraufseher. 1870 k./1914: 
Cursor, Custos: a kapuban 3-4 óránként felváltott ál-
landó kapuőr, aki egyszersmind köteles volt az idegene-
ket, koldusokat távoltartani . . az osztályok előtti osz-
lopon levő kis csengettyűt óránként meghúzni Az 
ezekre hetenként felügyelő nagyobb szolga3 volt a Cus-
tos [MvÉrt. 8. — aÉrtsd: szolgadiák]. 

4. betoldójel; semn care indică locul unde trebuie in-
tercalat ceva; Einschaltungszeichen. 1816: Meg igazít-
tatták áltálam az 100 Lapon a 3k rendb(en) Custos mel-
lett oldal Írással [Asz; Borb. II Rákosi Borbélly János a 
szék assz. kezével. — aAz irat első lapja bal felső szélén 
valóban ott a kiegészítő betoldás]. 

O Szn. 1758: Kusztos Peterne Aszszonyom [Albis 
Hsz; BLev.]. 1761: Kusztos Andársni ment [F.csernáton 
Hsz; HSzjP Ambarus Márton (60) pp vall.]. 

kút 1. íîntînă; Brunnen. 1564: Az biro vram es Tana-
ehy meg hata hogy en Tóth ferencz Adyag az Kúth hoz 
Kozep vzaba Kadar Peter Tyzedebe Atam R 1 [Kv; 
Szám. 1/X. 53. — Kiss András kijegyzése]. 1570: Veres 
Benedek, Ezt valya latot otth egy germeket hogy az 
kwth kĕrnywl forgodyk volt [Kv; TJk I1I/2. 74g]. 1584: 
veottem egy Nagy eoreg Talpfath. az Kwthoz az kyre az 
heyazatot Chinaltak [Kv; Szám. 3/XV. 10]. 1625: Lelek-
leseo Mathenak fizettem hogj az Keözep kapunal az 
Teőmlőczj mellett valo kutott megh tisztította . d 50 
[Kv; i.h. 16/XXX1V. 244]. 1692: Ezen kúthoz való vas 
füles abroncsos, és kávás vider . . 92 szemű vas lanczo-
kon áll [Mezőbodon TA; BK 2]. 1744: illyen illyen atta, 
hogj mérted az én kutómón itatni a Lóvadót [Szászsztja-
kab SzD; Told. 11/81]. 1814: a ' Tiszteletes Ur . . a ' pin-
tzében is Kutat ásatott . . és a pintzét szárazabbá tsi-
nálta [Banyica K; RfR 117/17 Clara uxor neorusticii 
Adami (35) vall.]. 

Hn. 1366: venissent ad locum opis dicitur Bursuskuth 
[Kv; Ub. II, 262]. 1367: in loco egerkuth vocato [Dés] | 
Puteo Fizkut vocato [Burjánosóbuda K; BHn 39]. 1408: 

Riuulum pontis Kweskwth nuncupati [Meregyó K]. 
1432: Hydegkuth ere [Vajdasztiván MT]. 1464: puteum 
Bwdakwtha vocatum [Nagyernye MT; Barabás, SzO 
112]. 1465/1539: in Kavaskuth hegyen [Bh- KHn 6]. 
1500: unam piscinam supra dictum Soskuth [TelO II, 
241. — aSomkerék (SzD) környékén]. 1568: Locum wa-
sarmezeo kuttia vocatum [M.gyerőmonostor K; KHn 
76]. 1572: Koueczes Kut [Bh; KHn 6]. 1574: az was kwt 
folyamya vermen tul [Erked K; LLt Fasc. 29]. 1591: az 
bydeos kut Alljaban [Szu; UszT]. 1603: Kut pataka ha-
gojaban [Bogárfva U]. 1604: az vgro(n) kuttia tarto-
manjaban [Lengyelfva U]. 1611: az Aszzw kwt patakia 
uagion mellette [Jedd MT]. 1641: az Czyepegő kúton 
alol [Csepegőmacskás K; SLt AM. 19], 1668: az Sos kut 
foljamia [M.szovát K]. 1676: Az Büdös kutt farán (sz) 
[Radnót KK]. 1694: A kórtvelljkutt oldalon [Fejérd KJ. 
1710/1792: az küpŭs kútra feljáró Jószág [Albis Hszj. 
1712: Az kutoknál az Ponkon (k) [Gelence Hsz]. 1728: 
A Liba Kútjánál (sz) [Kalotasztkirály K; KHn]. 1740: 
az Bodomos Kut folyamjára jár véggel [Szamosfva K]. 
EHA]. 1747/1781: 1. Az Bodonos Kutan innen Szamos-
falva felőli (sz) 2. Bodonos Kútan túl az ország uttyán 
feljül (sz) [uo.; Hr 1/25. — Tornai László kijegyzése]. 
1756: A Küpűskútnál (sz). az Aszszúkut oldaláb(an) 
(sz). A Nádas Kútnál (sz) [Jedd MT]. 1768: ã Nevezett 
Kűpüs Kúton valo Réten tull [Mezőmadaras MT; BK]. 
1794: Szappanyozo Kut (k) [M.bece AF]. 1816: A* Gár-
gyás Kut nevezetű hellyen (sz) [Iszló MT]. 1835: A* Puti-
nás kútnál (sz) [Bodola Hsz]. 1864: Hordoskut [Vista K; 
KHn 273] | Patikarus kut [Dés; Pesty, MgHnt 41. 477b]. 
— A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

Szk: ~ ásni. 1865: Egy kutásni való csiga [Szárhegy 
Cs; LLt] * ~ û / vágat. 1653: a gőrgényi kútat vágaták 
véllek; mert az a kút nem vala még elvégezve, melyet vá-
gatni kezdett Ferdinandus primus császár [ETA I, 32 
NSz] * eleven ~. 1652: Az Bothaz szegeletiben vagyon 
egy eleven kut 15 agasokon allo négy szegre csinált ava-
tag zendelyezes alatt erősgardas viz merő vedre 
avatagh vas forgo kavájával, 39 szem lancz karikai-
val egyőtt, egy bel kerek forma kerek fogas, mellyet egy 
korong vasan forgatnak [Görgény MT; Törzs]. 1681: 
Kapitanyok Háza Szobája. Keő boltos, (:Ez nevez-
tetik Eleven kút felet lévő Háznakis:) [Vh; VhU 522] * 
élő ~. 1580: az zekes wyz Newo foljo patak mellet 
partyaban egy kwt wagion ab őrien te elo es Jo Jwo Kutt 
[Pókafva AF; JHb XXVI/8]. 7778: Egy jo élő kut az ud-
varon, s ahoz való vas abrontsokkal való veder [Csicsó 
Cs; Ks 65. 44. 13] * filegóriás 1632: Az Swteő ház 
megett egy filegorias kutt, melljen vagion egy vasas vider 
kerekeuel es tengelieuel [A.porumbák F; UC 14/38] * 
gárdás/gárgyás 1647- Áz Uduar keozepin vagyon 
egy Gardas kut, egy vasas veder raita, keotellel, es egy 
darab lanczal [Nagyteremi KK; BK 48/16]. 7783: a ' Sü-
tő Ház megett vagyon szinte a ' Föld szinén egy 
Gardgyás kút, Ágas Gémes Veder nélkül [Mocs K; 
JHbK XXXI/1. 6]. 1825: egy derik bővizű jo forrású 
gárgyás és ostoros kut [Szárazpatak Hsz; SzentkZs 
Conscr. 358] * itató ~. 1673: az Falu itató kuttya [Diós 
K; Ks 65. 43. 10]. 1850: A' kibérlett helyen találtató 
itató kutat vállyujával a haszonbérlő megigaz-
gassa [Km/Kajántó K; KmULev. 2] * köpiis 1742: 
egj rósz Csűr es egj kűpűs kut az pincze faránal [Backa-
madaras MT; Born. XIV. 10 Agyagosi Benedek (60) 
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szabad székely vallj. 1768: ã Medve István Uram Béres-
sei . . . ă Réten keresztül egyenesen eleiben szaladtanak 
ă Kŭpüs Kútnál [Mezőmadaras MT; BK. St. Szabó (38) 
vall j * közönséges ~ közkút. 1816: a' Déllői Árokban 
lévő közönséges Kútnál [Dés; EHA] * ó ~ . 1662: a fe-
jedelem, Nagy Andrást igen megrészegítvén megva-
saztatott és egy ó kútba vettetett vala [SKr 89] * os-
toros ~ | gårgyás ~ * rakott ~. 1680: az nil Kere-
kes Mihaly viciniumiaban rajta leveo rákot kúttal 
egiut [HSzj ſőző-kutacska a l j * száraz 1817: Ezen 
kertnek fenekében találtunk égy puszta Száraz kutatis 
[Ördöngösfüzes SzD; ÖrmMúz. 6] * tövis ~. 1852: ál-
tal adom Tövis kut javíttására a Szőllők Gödribe lé-
vő Tővissemet [Nagylak AF; DobLev. V/1341 Dobolyi 
Bálint kezével] * urusos ~ gyógyforrás/kút. 1864: Uru-
sos kut melybe régen sok helyekről összegyűlő kŏsvé-
nyes, otvaros és más egyéb nyavalyás emberek gyógyu-
lásokat érzették [Oroszhegy U; Pesty, MgHnt LVII, 
282]. — Vö. az ivó-, kô- és sóskút címszóval. 

Sz. 1762: Sákokat Sokat csinálánk de az is 
mintha az kutb(a) eset volna mind oda vagyon [Oltszem 
Hsz; Mk RN. IX. 109]. 

2. csigáskút; fîntînă cu seripete; Rollbrunnen. 1584: 
veottem esmeg Az kwthoz egy Chygat Balassy Gergeli-
teol fyzettünk errete f.l [Kv; Szám. 3/XV. 17]. 1596: 
Hogy az Scolaban való kuton az chyga karikan az was-
sok el teortenek volt most (!) chynaltattúnk a helybe 
[Kv; i.h. 7/II. 20]. 1609: az germekek az scholabeli kút-
nak chigaiat el teortek volt chinalta megy Georgy ko-
wachy d 22 [Kv; i.h. 12b/IV. 127]. 1747: tartáltatott 
az Udvar kòzepin, egy kerekén kőből ki rakott Csigás 
kut [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1777: vagyon az 
Udvar közöpin egy Csigány (!) Járokutt Sendely fedél 
alatt, egy darabig kővel, azon feljül Csere fával ki rakva, 
és ugyan Cserefa gárgyával jo móddal fel készítve 
[Meggyesfva MT; LLt Fasc. 28]. 

3. gémeskút; fîntînă cu cumpănă; Galgenbrunnen. 
1595: Biro Wram hozatot . 1. Ágast az Kutthoz ada-
tot . . erette f 2 d 60 . . tetettem fel az ghçmet . . . fizet-
tem tőle f 1 d 25 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 249 ifj. Heltai Gás-
pár sp kezével]. 1649: Safar Polgár Ur(am) . . . ket szál 
padló fát . . szegeztetet az Fördö haz kutianak Agassa-
hoz [Kv; i.h. 26/VI. 559]. 1694: vágjon a' Konjha-ház 
. . Énnek mellette vágjon az Kúth Agassán állo Ghem-

je készségevei, vas abrontsos es fogantos vedrivel egj-
gjűtt [Kisenyed AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 
urb.]. 1773: vagyon egy kőből ki rakott jo Kut felső ré-
sze Gárdjája Cserefából van ki építve Cserefa Ágossa és 
fenyő fa Gémje mellette egy Nyárfa vállyu [Ksz; EMLt]. 
1821: Az Udvaron vagyon egy bővséges vizű Cserefa 
blánákkal ki rakott kut ujj gárgyákkal ujj ágassával a1 

gémnek az ostora vason függ, a végibenis vagyon egy 
vas horog [Koronka MT; Told j . 1851: Kut gémes ve-
derrel vasazva tűrhető gárgyával [M.bogáta SzD; BetLt 
2]. — Vö. a gémeskút címszóval. 

4. kerekeskút; fîntînă cu roată; Radbrunnen. 1638: 
az színnek vegeben vagion eggj fabol fel rott sendelyes 
fedelű, kereken jaro kut [A.porumbák F; U F I, 661]. 
1679: Kút . . . vagyo(n) négi szegü oldala — az feneke-
tői fogva az felső Kávájáigh barona faval rott . . . Ten-
gelyes kereke nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 91-2]. 1694: Va(gyo)n egy vastag fakkal felgerendá-
zott mély kút . . . kerekdeden fel van gardozva, Tenge-

lye kerekes [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1824: A' kut kerekes, 
bé fedett, 's rajta egy vas veder egy darab lántzal [Kv; 
BetLt 2]. 

5. szívó/szivattyús kút; fîntînă cu pompă; Pump-
brunnen. Szk: pumpás/pumpenes/pumpos 1833: 
Pumpás Kut Huzoja [Nyárádsztanna MT; MvLev. 8]. 
1838: az odavalo Ser háznál lévő Pálinka főző Pumpos 
kútnak meg tsináltatására szükséges költségek [Kv; 
DLt 146]. 1849: Az Udvaran van égy veress fedelű 'sen-
dellyel fedett, faragatt kövekkel körűit pumpenes kut 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * szivárványos 1822: 
Szivárványos kut minden hozzá tartózó fa és vas Szer-
számokkal [Nyárádsztanna MT; MvLev. 8]. 1827: Szi-
várványos kúthoz való két agu vas 1 [F.zsuk K; SLt Ve-
gyes perir.]. 1852: Egy Szivárványos kuthaz való 
pump rézből Két vas rudjával édgyűtt [Dés; DLt 923]. 

6. ~ köble kútgödör; groapa fîntînii; B r u n n e n g r u b e . 

1776: parontsolt nékünk Vlásza Ignáth hogy szolgá-
latban szednénk Szŏllŏ kŏtŏ veszszŏkŏt . . szedtünk, és 

Kut Köblének való fákot vásárolt vélle [Mihálcfva 
AF; MvRKLev.]. 

7. forrás; izvor; Quelle. 1811: Most-is neveztetik 
ama* szép Forrás Szent László Kuttyának [ÁrÉ 63]. 

Hn, 1399: fontem Olachwewlghkuta vocatum [M.bi-
kái K; KHn 70]. 1465/1539: fontem Laposkwt vocatum-
fons Paklyaskwt ad fontem Chygankwtha n o m i n a t u m 

[Bh; KHn 5]. 1514: iuxta fontem Monyaroskwth nomi-
natum [Tóhát BN; TelO II, 328]. 1548/1755: f o n t e m 
scaturientem ~ Kencses kut nuncupatum [Incsel K; 
EHA]. 1623: fontem Kis Szarmany kuttia [Bodola Hsz; 
EHA]. 1740: Feredő kut nevű Forrás, holott is régen fe-
redőhelly vólt [Inaktelke K; EHA]. — Lehetséges, hogy 
az 1. jel. alá sorolt hn-ek némelyike ide tartozik. 

Szk: csorgós 1599: a ' chorgos k u t p a t a k a r a 

[Oroszhegy U; E H A ] * gárgyás 1797: a Tek in tő 
megett a' Betzei élen sövényből font gárgyás forrás 
vagy kut [M.bece AF; EHA]. — Vö. a bodon- és bodo-
noskút címszóval. 

kutacska fîntînită, fîntînel; Brünnlein. 1751: Bos pa-
takán innen lévő Láb főidének alsó borozdáján való 
kutatskáig rug [Koronka MT; EHA]. 1768: Vagyon egy 
kutacska, rosz kut gárgyával [Sarmaság Sz; TGsz 23]. 
1781: én meg szonyazván le mentem inya egy K u t a c s k á -

ra [Mezőszopor K; M k G 36. 3/2 Petrásk Atyim (50) jb 
vallj. — Vö. az ivó- és kökutacska címszóval. 

kútágas furca fîntînii; Brunnensäule. 1766: egj kut 
ágosnak való fát adott fizetés nélkűlt [Pocsfva KK; Ks 
8. XXV. 18]. 1810: (A) kut egészszen bé omlott tsak a 
kut ágos, és vallu vagyon meg [Kisjenő SzD; Ks 77/20 
Conscr. 129]. 1851: Az udvaron vagyon egy jó kőkút 

. a kút ágas meg avult tölgyfa négy támaszokkal [Eſ" 
dősztgyörgy MT; TSb 34]. 

kutas ? kútcsináló; fîntînar; Brunnenmacher. 1570: 
Anna Ázzon Borbély Janosne, Es Lakatos E s t h w a n n e 

Jlona . . . vallyak, hogy Eleozer Engeztellyek az pe-
rest Kwthy Anthalt, Mert Jgen Rea Erĕszedet, Es az 
wtan mykor az Byrothwl Ely Jeot volna, B o r n e m y z z a -

newal Lakathos esthwannewal egetembe harman • * 
hyak Be az Kwtas hazaba Kwthy Antalt [Kv; TJk M/2-
100]. 
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Szn. 1482: Johannes Kwthas jb [M.zsuk K; TelO II, 
148]. 1554: Kwthos pether [Kv; Szám. 1/IV. 16]. 1562: 
Stephanus Kutos [Kv; i.h. l/VIII. 43]. 1570: Kwtas Isth-
wan [Kv; TJk III/2. 137]. 1572: Kwtas Jacabne [Kv; TJk 
UI/3. 43]. 1583: Kutos Marton [Kv; Szám. 3/XI. 17]. 
1590: Kutos Jacab [Kv; i.h. 4/XXIV. 14]. 1614: Kutas 
Mathe zs [Udvarfva MT; BethU 39] | Kutas Mihalj. Ku-
tas Gyorgj [Agárd MT; i.h. 61]. 1726: Kutas István fia 
Kutas Gyurka (inas) [Kv; CsCJk III. 170a]. 7763: 
Georgius Kutas [Kv; Dica XIV. 36]. 

Hn. 1438: Kuthus [Kv; Csánki V, 316]. 7737: A Ku-
tos Kertben [Nyárszó K; KHn 122]. 1756: A' Kutas ne-
vü Lábban (sz) [Szemerja Hsz; EHA]. 1758: A' Kutas 
Völgy főb(en) (sz) [M.kiskapus K; EHA]. 1771: A Ku-
tasban (sz) [Dálnok Hsz; EHA]. 1777: a Kutos nevezetű 
hellyben (sz) [Albis Hsz; EHA]. 1784: A' Kutas Irot-
vánnya alatt (k) [Szásznyíres SzD; EHA]. 1808: a Ku-
tasban (sz) [Mezőbánd MT; EHA]. 1891: Kutas v(ölgy) 
[M.kiskapus K; KHn 173]. 

kútásó fîntînar, săpător de fîntîni; Brunnengräber. 
1^70: Eotthues Ferench es Borbel Janos Byzonsagy, 
Kys Estwan es Masyk Esthwan kwt ások ellen . . Me-
gen volt azon eleh az kwt asonak egyk . . Mongia neky 

hogy ky apad az vyz beleole3 Azt felelte az kwt aso 
hogy Mondom vala Tarsomnak hogi az honnat Egy 
kewes wyz Jeo wala Rea, Arra Jobban asswnk [Kv; TJk 
III/2. 194. — aA kútból]. 1589: Az kut asokat hogi zaz 
GeorgiaCegebea vitte, attam neky f. 1 [Kv; Szám. 4/X. 
69. —- aSzD]. 1592: fizetem ket kut asonak az keózep ka-
pu alat valo teómleócz meg tiztitasaert f 0 d 40 [Kv; i.h. 
5/XIV. 160 Éppel Péter sp kezével]. 

Szn. 1564: Kwth asso mathe [Kv; i.h. 1/XII. 19]. 
1573: Kwtasso Mate [Kv; TJk III/3. 192a, 340]. 1588: 
Az Nemet Kuthasso Balint [Kv; Szám. 4/III. 33]. 7589: 
Az Kutasso Balintnak att(am) 2a [Kv; i.h. 4/XII. 10. — 
Sajtot]. 

kútbeli vmilyen kútnál levő/fekvö; de la fîntînă; an 
irgendeinem Brunnen befindlich/liegend. Hn. 1702: 
A Bocskut bali föld [Tarcsafva (U) körny.; Pf]. 
1869: Kintcses kutbeli szántó föld [Csomafája K; BHn 
63]. 

kútcsináló fîntînar, săpător de líntíni; Brunnen-
macher/gräber. 1824: A Kut Kihányására és Rakására 
• • • ha az Aknai3 Kut Csináloval ki Rakatva, a' Raka-
sért kell 6 öl méségert 25 Rf [Dés; DLt 424. — aDésak-
nai]. 1847: Idős Bálint János, meg holt Ketesden3 

Kőmives és kút csináló volt [Damos K; RAk 121. 

kútfalvi a Kútfalva (AF) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Kútfalva/Cut; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kútfal-
va: Kútfalvához tartozó; care aparţine de Kútfalva; zu 
Kútfalva gehörig. 1683: a Kútfalvi házhoz tartózandó s 
mostan jelen lévő mindenfele bonumokrol valo Eőszi 
Generális Extractus [UtI]. 

kútfej kútfő, forrás; izvor; Brunnenkopf. Hn. 1700: 
Az másik vagyo(n) az Erdő alatt Kútfej nevü hellyben 
[Aldoboly Hsz; EHA]. 

kútforrás forrás; izvor; Brunnenquell(e). 1702: az er-
dő alatt rakottyás tó mellet vagyon egy kutt forrás 
[Szentkirály; Cs; EHA] 

kútfő 1. forrás; izvor; Brunnenquell(e). 1634: (A ha-
tár) azo(n) . . kut fönek az uizen ala menuen hassittia 
megh Pettkj Istua(n) Ura(m) ö kegme igassaganak hata-
rat [Cssz; BálLt 61]. 1636: Egyéb iránt nem az folyam 
eredne az kut főből, hanem az kut fö az folyamból [OGr 
Aj.]. 1724: az Kútfőnek egyike, melly Vizzel tartya ezen 
Haltartot István Déak Uramék birodalmáb(an) marad 
[Hévíz NK; JHbT]. 1753: minden Embernek aki tiszta 
vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet 
[Illyefva Hsz; HSzjP]. 

Hn. 1639/1687 k.: A' Kút főnél vagyon 2. hold főid 
[Nagyernye MT; MMatr. 279]. 1641/1687 k.: Kút fő-
b(en) égy réth [Székes MT; i.h. 286]. 1677: Kutfön (sz) 
[Balla Sz] 1682/1687 k.: Kut fö nevü helyben [Fele MT; 
MMatr. 404]. 1691: a ju l so Kútfőben (sz) [Harasztkerék 
MT]. 1693: Az Kut főben (sz) [Harangláb KK]. 1714: 
Kutfo nevü helyben [Petek U]. 1724: Az kórtueljes kut 
fün (sz) [Kide K; BHn 88]. 1740: Kútfő Berke oldalán 
(sz) [Gyerővásárhely K]. 1744: Kut fön (sz, k) [Pipe 
KK]. 1758: A Kutfü felett (sz) [Nyárszó K]. 1759: Az 
Hideg kút főben vagy Nyires közepén [Zovány Sz]. 
1770: a kut fö nevezetű patak [Nagyadorján MT]. 1774: 
A Kut fü felett (sz) [Pókafva AF]. 1822: Kutfŏ berkibe 
(k) [Gyerővásárhely K; KHn 156]. — A forrásjelzet nél-
küli adalékok az EH A-ból valók. 

2. átv vminek forrása; izvorul unui lucru; Quelle 
einer Sache | vminek eredete; sursa unui lucru; Ur-
sprung einer Sache. 1659: Nem csudálom, ha az ő ke-
gyelme akkori időbeli gyermek elméje megvesztegető-
dött és én tőlem megidegenedett, mert az kik az fejede-
lem elméjét, szívét minden rosszra bírták, az kútfő meg-
vesztegetődvén, az folyamok is olyakká lettek [TML I, 
469 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: A jó 
hírnév, akár igaz, akár hamis . praesumáltatik, felté-
tetik az emberektől, hogy jó kútfőből, jó gyökérből, úgy-
mint a híres, neves emberek virtusiból vészen erede-
tet [BÖn. 441]. 1759: minden e világi haszontalan dolgo-
kat tegyünk félre s csak egyedül őfelségéhez, mint élő 
víznek s minden tökéletes ajándékoknak kútfejéhez ra-
gaszkodjunk [RettE 86]. — L. még AC 210. 

Szk: a gonosznak kútfejére emeli lelkét. 1662: ne azt 
tartsuk keserves bánátink, törődésinknek fő s első oká-
nak, hogy illy nagy rettenetes romlásba estünk, hanem a 
gonosznak kútfejére emeljük lelkünket, melly a bün, s 
azt sirassuk [SKr 701] * a gonosznak kútfejére megy. 
1662: ha igaz, kegyes embereknek tartjuk magunkat, ne 
a legyen a mi keserves bánatinknak . . fő és első oka, 
hogy illy rettenetes nagy romlásba estünk s vagyunk, ha-
nem a nagy Istenért, a gonosznak kútfejeire menjünk 
[SKr 698] * vminek a kútfejéből merít. 1799: A Pénz 
szűke is majd ollyan kŏzes nállam is mind Fiam Uram-
nál, mert énis csak ugyanazon kut fejekből merítem a 
Pénzt, ugy mint Istenünk Segedelméből a Sarló kapa és 
kotzor után gyüjtegetünk [Ne; DobLev. IV/810. lb 
Szántó Sándor lev.] * vminek a kútfejéül tesz. 1766: Vé-
gezetre ugj látom Ra(ti)ojit az A. ö Kegjelmének, 
mellyekkel engem debellálni akar öt Positiokba Contra-
hálta, ezeknek Kútfejéül tette azt, hogy én az Vdvar kö-
zös voltát magamis agnoscalom [Torda; TJkT V. 328]. 
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kútgárgya kútkáva; ghizd; Brunnenkranz | kútkáva-
gerenda; grinda ghizdului; Brunnenkranz/kastenbal-
ken. 1655: ueőtt egy Kut Gardat az kútra [Kv; SzC-
Lev.]. 1750: kut gárgyá csinálásáért és kut tisztittasaért 
Hflor 1 d. 2 [Kv; Szám. 70/VIII. 17]. 1791: égy háróm ól-
nyi hószszuságú Cserefa tőkéjit Kózma Ferentz Urnák, 
kut gárgyák(na)k fel hasagattatta [Mezősámsond MT; 
Berz. 15. XX/9]. 1835: a' Felesége . már kútba ia 
akart volna szökni, 's a' kut gárgyájárol rántották visz-
sza [Zsibó Sz; WLt]. 7850: A Retsei Legelőbe az itató 
Kútnál nintsen, Vallu Gém, és Kut gardja [Kajántó K; 
KmULev. 3]. 

kútgém cumpăna fîntînii; Brunnenschwengel. 1732: 
egy kőből kereken ki rakott, cserefa gárgyás, gémes kut, 
a kut gémen vas lánczocskán függ egy fenjõ rud [Kv; Ks 
40 Varia XXVIIIc]. 1774: Csutak Uram . . . adot 
Néhai Gyöngyősi Uramnak kútnak valo két fát égyet 
ágosnak mást pediglen keresztül valo kut Gémnek 
[Mocs K; KS Conscr.]. 1804: Horváth Dániel Nobilitá-
ris Sessioján . Kő kut, kut Gemmel Gargyaval együtt 
8 Mfor . . az el romladozott kut Gém és küpü [Radnót-
fája MT; Born. G. IVa. 6]. 7805: Int(e)r(imalis) Had-
nagy atyánkfia mégma jártassa el Fertályonként, és Há-
zanként az ollyanokat, kiknek kút gémjek az uttzára ki 
áll [Torda; TLt Közig. ir. 252/825]. 1837: vagyon edgy 
kővel ki rakott derék kut, a föld színén fellyül bükfa gár-
gyájával, a ' kut gém ágassa tölgyfa, a' viz edgy tölgy fa 
vasas vederrel húzódik, melly a' kut gémhez egészszen 
vassal vagyon foglalva [A.szőcs SzD; BetLt 5].*i844: A 
palinka fözö mellett, van egy kut fából ki rakva — csere-
fa ágossal kút gémmel és egy hitvány kut ostorral [Aba-
fája MT; TSb 35]. 1851: Az udvaron vagyon egy jó kő-
kút avult tölgyfa gárdjákkal; a kút ágas meg avult tölgy-
fa támaszokkal, — a' kút gém is tölgyfa, mely vas szeg-
gel van az ágasba alkalmazva, — fenyő kút ostor . al-
só végén küpüs vas horoggal, melyen áll egy vas kávás vas 
abroncsú cserefa rosz veder [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

kúthorog cîrligul de la fîntînă; Brunnenhaken. 1656: 
ezen hid mellett vágjon allol feleől, egy két agu labu kut 
horogh meliben vagyon egi eoregh vas szegh [Fog.; UF 
II, 144]. 

kúti 1. ' Szn. 1567: Antonius Kwthj [Kv; TJk III/l . 
117]. 1568: Anna Kwty Antalne [Kv; i.h. 186]. 1576: 
kuty peter [Uzon Hsz; Kp I]. 1602: Kúti János szabados 
[Szentiván Hsz; SzO V, 202] | Kuti Ferencz jb [Várdot-
fva Cs* i.h. 230] | Kúti Pál jb [Csomortán Cs; i.h. 229]. 
1712: Ŏrŏg Kuti Mihálly jb [Kissáros KK; Ks 39. XVI. 
6]. 1763: Kuti Sándor [Uzon Hsz; HSzjP]. 

A személynévadás szemléleti alapja, és következésképpen a címszó jel-e 
nem világos. 

2. vmely kútnál lévő; care se află lîngă fîntînã; bei/an 
einem Brunnen befindlich. Hn. 1846: gárgyas kuti tábla 
(sz) [Tasnádszántó Sz; EHA] 

kutink 1. kutnik 

kútkáva táj kutgárda; ghizd; Brunnenkranz/kasten. 
1884: Nálam minden nyugodt . . . verekedő varjúk a 

kútkáván, verebek a fedelen [Mv; PLev. 110 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz]. 

kút-kôgárda kő-kútkáva; ghizd de piatră; Brunnen-
kranz/kasten aus Stein. 1586: Dauid Janos viszen 14 
eokreon egy kwt keo Gardat, Sombory'zamara Zent 
Egiediga attam f. 3 [Kv; Szám. 3/XXIV. 53. — aSzD]. 

kútmocsár mocirla de la fîntînă; Brunnensumpf/mo-
rast. Hn. 1589: Tudom hogy ennekem vala egy Tanoroj 
kom az Kutt mocziarban [Szu; UszT]. 1628: Szolokma 
fele fordulo hatarban Kut mocsár nevü helyben (k) 
[Küsmöd U; EHA. — aU]. 1760: a Nyarád fojàmattya 
és a Kut motsár közt lévő háton [Nyárádremete MT; 
EHA]. 1835: alsó Határban Kut motsára nevű helység-
ben (k) [Küsmöd U; EHA]. 

kútnáli kút melletti; de la fîntînă; am/beim Brunnen. 
Hn. 1838: Sós kutnáli innenső láb. Sós kutnáli túlsó láb 
[Csekelaka AF; EHA]. 

kutnik 1. kelmefajta; un fel de stofå, cutnie; Art Stoff-
1628: Egy kutnigbul czinalt antependium [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII/44. 6]. 1676: Két vég kutnikra adt(am) . . . 
f. 15 . Szabó Mátyás Uramnak adtam Kutnikra f.8 
[UtI]. 1683: Négy vég kutnyikot, végit fl.6/50 [UtI]. 
1684: Macedóniai Száva nevű Gŏrŏgtŭl . . . Négy víg 
Kutnyikot, vígit per fl.7// teszen fl.28 [UtI]. 1686: Hat 
vég Kutnyok no 6. Ket Karmasin Szin, két eg szin. Két 
narants szin [UtI]. 

Szk: kék ~. 1595: Egy granat chyonka vjw menthe 
kek kutnikkal bellet f.32 [Zsombor K; SL Sombori 
László reg.] * tarka ~. 1628: Egy kis darab tarka kut-
nik [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 5] * veres 1685 k.: 
Vettem . . . Egy vég Veres Kutinkat f.6//50 [UtI] * zöld 

1628/1635: Egj sarga atlacz fostan dolmanj 
zeold kutnjkalotta Egj metzjn atlacz forma dolmanj 
zeold kutnikalotta [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kele-
men inv.] 1642: Egy mente ala valo Zóld kutink [Koron-
ka MT; Told. la. II]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; attribuţiv 
gebraucht: kutnik kelmefajtából való; de/din cutnie; 
aus Kutnik-Stoffart. 1614: Io kutnik uj papplan [Kv; 
PLPr 1612-15. 114]. 1709: Refeji mihaly fijamnak 
kiatam az magajet 1 kutnyik Supelatota [WassLt 
Árva Matskási Ersébet lelt. — aFels-ból kiemelve], 

kutnik-kaftán caftan de cutnie; aus Kutnik verfertig-
ter Kaftan. 1628: kutnik kafftan ueres [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 9]. 

Szk: kék aranyos ~. 1628: Egy kek kutnik arannias 
kafftan [uo.; i.h.j * veres aranyos 1628: Egy uerez 
arannias kutnik kafftan0 [uo.; i.h.]. 

kútostor prăjină de fîntînă; Brunnenstange. 1823: A 
Kut . meg lehetős állapatb(an) vagyon . . . a Kut 
Gém és Kut ostorjok [Egerszeg MT; LLt 63/7]. 1844: A 
palinka fözö mellett van egy kut fából ki rakva — csere-
fa ágossal kut gémmel és egy hitvány kut ostorral [Aba-
fája MT; TSb 35]. 

Szk: vasas ~. 1819: egj arbotz fas es Gemes Kutt va-
sas Kút ostoraval és vedrével [Nagypacal Sz; Berz. 8. 72). 
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kúttengely sul la roata fîntînii; Brunnenachse. 1681: 
Vagyo(n) ezen kút tengelyen fel s alá járó jo vasas nagi 
veder Nro 2 [Vh; VhU 521]. 

kúttisztítás curăţatul fîntînii; Brunnensäuberung. 
1825: Négy Kut tisztításhoz való ágas [Dés; DLt 595]. 

kúttisztító 1. kúttakarító; care se ocupă cu curăţatul 
fîntînii; Brunnen säubemd. Szn. 1666: Kut tisztító Leő-
rincz [Kv; Dica XXII. 2]. 

2. ~ masina kúttisztító készség; instrument folosit la 
curăţatul fîntînii; Mittel/Instrument zur Säuberung des 
Brunnens. 1825: Egy kut tisztitto maschina [Dés; DLt 
595]. 

kuttog gunnyaszt, kuksol; a sta/şedea (undeva re-
tras); hocken, kauern. 1724: Akarom, hogy vígan töltöd 
oda ala az időtt (így!) en itt csak kuttogok [ApLt 2 Apor 
Péter feleségéhez]. 1785 k.: Papot kérnék De hogy a 
Pap csak otthon kuttogna. Nem kell nékem karimás ka-
lapja [EM XX, 500 Bálás kódex]. 1789: láttam hogy egy 
èmber szokmányban a Sebestyén Márton Ur(am) kat-
ianya mellett hajladozott kuttogott [Dés; DLt]. 1838: 
Csőtörtőken fel is rontá a' Csizma lábomat a* sok kas-
matlásban, 's azóta sántán bénnán a' házban kuttogok 
[Kv; Pk 7]. 

kutya I. ſn 1. eb; cîine; Hund. 1586: Anna Zasz 
Georgine vallia . . Monda vram, Eregy las ki la mint 
vghat a' kuthia [Kv; TJk IV/1. 562]. 1603: Gaspar Ba-
lint nagy Galambfalwi . ezt wallia . Egy kutia Jő 
wala az menesek wtanna Jarnak wala bwzelik wala 
mondok is . . . czioda dolog mint bwzelik az menesek oz 
ebet [UszT II/3 B. 40]. 1644: az Haydu Marton kuczay 
az giermek vta(n) rohananak Az giermek hatra vete az 
palczaiat az Eb fele megh riualkodek az eb, Haydu Mar-
t í n ) . . Monda miért bántod az kuczat [Mv; 
MvLt 291. 43la], 1710: a hazámból senki hazugságára 
ki nem bujdosom, jobb, hogy az erdélyi kutyák egyék 
meg a testemet, mint idegen országra menjek reménség 
fejiben [CsH 232]. 1759: az dŏglŏt kutyát meg pökdös-
vén azt mondották volna: hogy valamiképpen a döglött 
kutyát utálják az emberek, ugy utáljon minden Aszony 
állatott [Kvh; HSzjP J. Rapolti de Peselnek (59) vall.]. 
1780: a' Béres reá uszitá a* kutyakot [Buza SzD; LLt 
Csáky-per 113. L. 20]. 1828 k.: Elmennék én ti hozzátok 
De harapós a kutyátaka [Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. 

dTáncszó]. 
Hn. 7663: kutyapatak (e) [Hidegszamos K; EHA]. 

1720: Kutya kő [Nagykalota K; EHA]. 1891: Kutyair-
toványa [M.valkó K; KHn 118]. 

Szk: ~ picsájából/picsáján/valagából esett. 1768: Sze-
derjesi Istvánt szídgja vala kutya pitsåjábol esetnek az 
utrizált Aszszon [Tarcsafva U; Pf]. 1772: Széplaki La-
josné Aszszonyom . . sziddta s. v. kutya Pitsájából 
esetnek [K; CsV]. 1773: Kútja valagából eset vén 
Kannya [Tarcsafva U; Pf]. 1800: annal jobban kezdett 
lármázni kutya pitsáján esett fertelmesnek kiáltván 
[Dés; DLt] * ~ r a kap kutyával törődik/foglalkozik. 
1710 k.: Mikor osztán nagyobbat nővén, lóra, puskára, 
kutyára kaptam . . vadászat, füijészés halászás etc. 
voltak igen a mulatságim [BÖn. 501] * ~t táncoltat. 
1806: délután egy Olasz jőt valami bubákat és egy ku-

tyát tãntzoltatott [Dés; KMN 175] * dániai 1705: 
Holotta is láték egy nagy dániai kutyát [WIN I, 631. — 
aWindischgrätznél] * dühös 1776: számba se kel 
venni had ugassanak mind az dühös kutyák [GyL gr. 
Lázár János lev. Nsz-ből]. 1819: mint a dühös kutya 
martzongol mindent [K; KLev.] * megdühödött 
1838: egy dühödött kutya által sertessei meg martzan-
goltatvan [Dés; DLt 786] * menkõ 1810: Ugyan 
menkö kutya az a' ménes pásztor Kutyaja, ha az enyim 
volna, nem adnam sokért [Dés; DLt 82] * vadászó 
1710: Ebéd után megindulván3 feles puskásokkal és va-
dászó kutyákkal, egész estig mind hajtatják az erdőket 
[CsH 73. — aZrínyi Miklós]. 1746: ha kiknek vadászó 
kutyái vadnak, az krajnyikátus tartozik az dévai udvar-
ba beküldeni [Déva; ErdO II, 36] * veszett 1764: 
estve késón . . . halván hogy a patakba jön felém valami 
a paltzámat jol fogám a kezembe hogy ha valami veszett 
kutya volna meg ne marjon [Bögöz U; IB. Oláh Bukur 
(18) jb vall.]. 

Sz: ~ba se veszi. 1879: Az a falusi pap . kutyába se 
vette a levelemet [Mv; PLev. 59 Petelei István Jakab 
Ödönhöz] * ~ nak sem jó a legelső kölyke. 1811: kutyá-
nak sem jó a' legelső köjke. Ez égy fontos paraszt példa-
beszédetske Azokról mondják ezt, kik elsőbben áll-
nak-ki Mesterségekkel s elsőbben próbálnak, Mint a' 
Varga inas első csizmájával, *S A' Fazakas inas első csu-
porjával [ÁrÉ 48] * ~ teremjen a lelkében. 1728: 
Constal hogy az I: Citatoriamb(an) deciarait . sze-
melyt Tüzes ördög attával, kutya teremjen a Lelkeb(en) 
görbe eb ágjab(an) születetnek káromlotta [Dés; Jk 39a] 
* a ~ t megköszönni nem jó. 1659: kérem, küldjön egy 
pár jó agarat; az kutyát megköszönni nem jó, de az jó 
akaratot megszolgálom Kegyelmednek [TML I, 453 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * ~ v a legyek, ha . 
1678: az mennyi levelét vöttem Kk, kikkel csak hat ár-
kus pappiros sem tölt volna meg, mind elégettem, kutyá-
vá legyek bár, ha csak egyet is pariáltattam benne [TML 
VIII, 273 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz] * az én ebem az én ~ m. 1593: az én ebem az én ku-
tyám [Szentegyházasoláhfalu U; OfLev.] * becsülete 
van, mint a ~knak. 1705: a magyaroknak közönségesen 
micsoda becsületünk van, mint a kutyáknak . a néme-
teknek a szarvok is égig nevekedett és olybá tartják, 
mintha egy magyar sem volna ez világon [WIN 1,602] * 
csak a ~nak való. 1704: Az egyike az úr tíz lovának csak 
a kutyának való [i.h. 79] * eben gubát vagy ~ t cserél. 
1710 k.: eben gubát vagy kutyát cserélni [BÖn. 711] * 
hazudik ebül, mint a 1672: Gyerőfi hazudott ebül, 
mint az kutya [TML VI, 228 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz] * kiveti, mint egy ~/. 1748: magától Molnár 
Jánostol hallottam mondani, hogy . . ugy ki veti Joszi-
vot a malombol mint egy kutyát [Déva; Ks 112 Vegyes 
ír.] * mint egy gazdátlan ~ kapuról kapura vándorol. 
1880: miért nem tudsz álláshoz, nyugodalomhoz jutni, 
miért kell mint egy gazdátlan kutyának kapuról kapura 
vándorolnod [PLev. 83 Petelei István Jakab Ödön-
höz] * nagyobb becsülete van egy ~nak, mintsem... 
1736: azon fejedelemasszony3 előtt nagyobb becsületi 
volt egy kutyának mintsem egy catholicus embernek 
[MetTr 441. — aI. Apafi Mihályné Bornemisza Anna] * 
sem kendnek, sem a íjának nem vét. 1768: haj tsd bé , 
add ki, mert meg pirongat Uram ha bé hajtod, hiszem 
sem Kednek, sem a' kutyájának nem vétettem [Mező-
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madaras MT; BK. Kalányos Miklós (30) jb vall. — aAz 
ökröket] * semmi tisztessége nincs, mint egy ~nak. 
1585: Theneked mondom Lator Bestie Curwafia, sem-
my tisztesseged Ninch Mint egy küczanak [Kv; TJk 
IV/1. 529] * sok ~ban több hűség van, mint sok gonosz 
emberekben. 1710: Egy Körtövély nevű vizslája volt . . 
mikor a szegény úr megholt, a temetésinél egy hétig 
mind ordított, mert sok kutyában több hűség van, mint 
sok gonosz emberekben [CsH 147] * tégy jól a ~val, s 
megugat érte. 1820: a Köz mondás szerént tégy jol a' 
Kutyával, 's meg ugat érette [Várfva TA; JHb 48 Sigm. 
Biro (49) hütes assz. vall.] * úgy jár, mint az Aesopus 
~ja. 1663: bizony bánnám, ha úgy járnék, mint az Eso-
pus kutyája [TML II, 442 Teleki Mihály Bornemisza Su-
sánnához] * valamint a ~nak a fürágás, úgy fér fogára a 
tanulás. 1815: tudom, hogy valamint az kutyának az fű 
rágás; ugy fér néked az fogadra az Tanulás, s ugy mész 
be Iskolába, mintha nyuzni vinnének [Kóród KK; Ks 
101 gr. Kornis Gáspár öccséhez] * verjenek agyon mint 
a ~t. 1742: Marti Janos arra tanyitatta Bodor Mártont 

hogy verjenek agyon . mint a kutyát [Szemerja 
Hsz; ApLt Gazda Mihály Apor Peteméhez]. 

2. becsm, szitk alávaló/semmirekellő (személy); tică-
los, netrebnic; niederträchtige/nichtswürdige (Person). 
1666: ha engem kapitánnak több ő nagysága s ugyan az 
nyakamban hagyja, bizonyára nem sokára azt a hírt 
hallja ő nagysága, hogy két darabbá esett az kutya 
[TML III, 633-4 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710: 
Te dolgod ez, kutya, hogy hatalmas császár vitézeit így 
vágattad le a németekkel [CsH 189]. 1724/1779: András 
fel menetelekor vitt fel hirem nélkül egy satsko borsot 

adgyon számot rolla, Szégyen az vén Kutyának 
hogy mégis lop [Gerend TA; KS. Bethlen Ágnes Székely 
Ferenc sajói gondviselőhöz]. 1752: te is ollyan kutya 
vagy mint Urad, Urad ollyan mint te, ebnek parancsol 
Urad, eb Ura [MNy XXXVI, 269]. 1822: Bernárd Bene-
dek, hozzá hasonló boszorkányos Groff Mikes Jósi etc. 

. . az ő boszorkányos modgyok Szerént kiáltozó ör-
dög, kutya, veszett (:castis omnia casta:) baszom terem-
tettekkel rajtam ördöngöskődnek [Kv; RLt ismeretlen 
rk pap panasza]. 

Szk: csorba 1800: Horváth Lőrinczet tsorba ku-
tyának kitsoda kiáltatta, és mi formálag szidta? [Dés; 
D L t vk] * disznó-teremtet te jobbágy 1762: László 
Ferencz . azt mondgya vala; hogy: jo szerencséje ugy 
mond a Disznó teremtette Jobbágy kutyáinak, mert ha 
oda érkeztem volna, mind ki hajtottam vólna őket a 
Házból [Geges MT; IB. St. Nemes (34) jb vall.] * goly-
vás 1763: minden ok nélkül velem háborgott, szidott 
. . . eb ágyában szültnek szidott, kopacz Gojvás kutyá-
nak csúfos szókkal gazlott [Sár.] * kopasz ~ 
golyvás ~ * kálvinista 1724: Hunczfut, Istentől re-
bellálo Calvinista kutya [Kantafva Hsz; MNy XXXVI, 
269] * lecsi ~ nyelves/szájaló kutya. 1696. várjon reá 
az lecsi kutya most nem kaphatám megh de holnap 
mind őszve rontom [Mikháza MT; Berz. 17. XII] * pá-
pista 1726: Nagy János Kis Anna, Paris János Uram 
házastarsa . . fassa (est) . egyben háborodván velem 
Molnár Mihálynĕ illy bestelen szokot vetett szememre 
mondván te is olly két Istenŭ Papista kutya vagy mint 
Urad [Ne; Ks 90] * tolvaj 1752: hova hajtod tolvaj 
kutya a Tehent [Teke K; BLt] * vak 1675: az Dnus 

I. házamb(a) jővén, engemet iámbor Nemes Embert, el-
sőben) rutul szidott, vak kutyanak [Kv; TJk XI. 359] * 
vármegye ugató ~ja. 1840: Ide való Darabont István 

engemet ország, világ koborlonak; 's vármegye uga-
tó kutyájának mondott [Dés; DLt 1008] * vén(csi-
pás) 1693: Nemes Nagy Kata vén csipás kutyá-
nak szidta Urát és egyéb mocskos szókkal illette [SzJk 
273]. 1717: Becski ura(m) . . . Dobai Uramat ebnek és 
vén kutyának nevezte [M.köblös SzD; RLt Máramarosi 
Marika (30) szolgáló vall.]. 1762: az edgyik A(ct)ort az 
I(nct)a vén kutyának, ven tolvajnak vén latornak mon-
dotta [Torda; TJkT V. 139]. 

Sz. 1677: úgy látom, eb a török, kutya a német és ezek 
ketten megemésztenek bennünket [TML VII, 507 Beth-
len Miklós Teleki Mihályhoz]. 

3. kb. a rosszak; cei răi; die Bősen. 1887: A kutyák 
eszik a fejemet, s nem tudok neked írni. Mihelyt jobban 
leszek, írni fogok [Kv; PLev. 132 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

II. mn 1. becsm cudar, gyalázatos; mişel, nemernic, ti-
călos; gemein, schmachvoll. 1667: Én, Uram, az szegény 
Rédeiné asszonyommal is Írattam annak az kutya Zó-
lyominak [TML IV, 230 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1676: Az budai vezér mind szépen ír mindenről, de 
ezek a kutya basák semmit sem cselekesznek [TML VII, 
277 Vesselényi Pál ua-hoz]. 1704: Apor azt feleli: Csak 
hallgasson excellenciád, mert most ama kutya Commis-
sió jü és az én javaimat mind rakatta és elvitette [WIN I. 
281]. 1710: (Bécsben) a német szidván: „Aha, kutya 
magyarok, ti hoztátok ránk a törököt." [CsH 169]-
1724: Ez à kutya tekergő láger két hete oda van, soha 
nem nyughatám még viszsza nem fogadám [Altoija 
Hsz; ApLt 2 Apor Péterné Káinoki Borbála férjéhez]-
1729: ördög koma, kutya koma Tüzes lobogos, lánczos 
Menykő Teremtettével és attával káromkodott [Dés; 
Jk]. 1899: be kutya nehéz dolog az első lépést megtenni 
[Mv; PLev. 203 Petelei István Gyalui Farkashoz]. 

Szk: ~ fortély. 1768: ismertük a ' Nagy Kantzát . 
fortellyárol, mely a volt, hogy ha meg kutjálta m a g á t 

nem elé hanem hátra tojta a* Szekeret, mostis hogy ele 
hoztak próbát tevén rajta azon Kútja fortellj benne volt 
[Páké Hsz; SzentkGy Ios. Szörtsei kezével] * ~ prakti-
ka. 1710: nem olyan bolond vagyok én, által ne látnám a 
te kutya practicádot [CsH 189] * ~ privátum. 1711: így 
volt ez mindenkor Erdélyben, a kutya privátum szerel-
me miatt elrontották a publicum bónumot, s nem veszik 
eszekben, mikor a publicum oda leszen, bizony a privá-
tum sem durál akkor [CsH 464]. 

2. szitk 'ua.; idem' Szk: ~ disznó teremtette. 1843: 
portékáit mind ki hánta az ereszbe ezeket mondván: Ne 
kutya disznó teremtette [Karatna Hsz; HSzjP prov. Ke-
resztely András felesége Tamás Ágnes (30) vall.] * ^ 
hóhér teremtette. 1756: Jöszte Biro nézd meg le arattata 
ă Kutja Hóhér Teremtette Gazdag kutjaja az földemben 
Termett buzàmat [Petek U; Hr 3/15] * ~ menkô szülét" 
te. 1740: kutya menkŏ születte nem adok én néktek sza-
mot [Szentbenedek SzD; Ks 54/72] * ~ ördögadta te-
remtette. 1756: Kut ja őrdŏgatta Teremtette D i s z n ó 

Pásztori tű még az én udvaromban jŏtek portio kérni 
[Petek U; Hr 3/15]. 

Ha. 1585: küczanak [Kv; TJk IV/1. 529]. 1712: ku-
tyakot [Szurdok Mm; JHbT]. 
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kutya-adta szitk ebszülte/fajzotta; porc de cîine; Ver-
dammte(r)/fluchte(r). 1717: Kutya attával valo szitko-
zodását hallotta(m) Becski Ura(m)nak [M.köblös SzD; 
RLt Pataki Sámuelné Dósi Kata (28) ns vallj. 1771: Pap 
György nevü kádár . Felesége is mindgyárt az kutya s 
Menko attával valo szitkot el sújtja [Dés; DLt 321. 
16a Borbara Szŏlōsi cons.nb Lad. Mak (26) vallj. 

kutya-baszta szitk kutyacsinálta/nemzette; porc de 
cîine; vom Hund(e) gezeugt. 1675: hallottam hogy kutia 
baztanak zitta az feleseget [Kőrispatak U; Pf]. 

kutyacenk kutyakölyök; pui de cîine, căţel; junger 
Hund. 1765.š Földben ásott két vékony cserefa lábak kö-
zött forgo megavult pecsenyesütő-kerék mellyet ku-
tya-czenk szokott forgatni [HSzJ pecsenyesütő-kerék a l j . 

kutya-csinálta szitk kutya-fajzotta/nemzette; porc de 
cîine; vom Hund(e) gezeugt. 1700: Hallam Kuti 
Georgytől hogy szida Kovacz Tamast es az Eőczit Palt 

eőrdőg lelkűnek is kutia czinaltanak [BLt]. 

kutyácska kutyus; căţeluş; Hündchen, Hündlein. 
1704: Pekriné asszonyomtól valamely kicsi kutyácska 
adattatott volna az asszonynak [WIN I, 269]. 1721: egy 
kicsi kutyacskát küldet Ngdnak [Nsz; Ks 96 Bornem-
isza Imre lev.]. 1736: Sok óra volt a házában:3 az többi 
között egy az asztalán állott, mint egy bojtos kicsin ku-
tyácska, mikor ütni kellett, megmozdult az asztalon va-
lahány óra volt, annyiszor az száját feltátotta s annyit 
ugatott, mintha valóságos kutya lett volna [MetTr 337 
— I. Apafi Mihálynak]. 

kutya-ette kutya-rágta; ronţăit de cîini; vom Hund(e) 
angenagt. 1824: Vitt el a Szőcsné csáválni . . édgy ku-
tya ette fejér Notyin bőrt [M.köblös SzD; RLt] 

kutyaſa kutyabenge; Frangula alnus; cruşîn; Faul-
baum, Pulverholz. 1754: az mezŏszélj meg gŏdrőztetet 
egy kis vad alma fa mellet, feljéb öszve tekerve gánja fa, 
varjú tövis fáual johor fával, kútja fával [Mezőma-
daras MT; Berz. 18]. 1758: a kollégiumnak3 szász sütője 
fanítá arra, hogy a kutyafájnak megfőzött hajáról való 
ivás hasznos orvosság volna [Heçnányi, Emi. 28. — aA 
nagyenyedi ref. kollégiuménak. A sárgaság ellen. — 
Benkő Samu kijegyzése]. 

kutyafia szitk gazfickó; ticălos, mişel; Gauner, 
Schurke | huncut; şmecher; Hundsfott. 1675: Húszain 

. olyan a kutya fia, mint cigány; arra bizony semmit 
se hajtson Kegyelmed [TML VII, 102 Vesselényi Pál Te-
leki Mihályhoz]. 1676: Bizony el veszünk a kutyafiai 
miá, ha itt nem élhetünk [i.h. 276 ua. ua-hoz]. 1728: 
Ebregy meny el kutya fia, mert ihol jŏn amaz hév kŏ az 
Urát értvén inkább hiszem rajta [BfN Krasznai csomó]. 
— L. még MNy XXXVI, 269; TML VII, 277. 

kutyaful kutyafül alakú hajtóka a ruhaujjon; manşetă 
ín formă de ureche de cîine; hundsohrförmiger Ărmel-
aufschlag. 1736: Az uraknak, első főrendeknek az pom-
pára való mentéjek hosszú volt . az két újja úgy fitye-
gett az földig . az végin az kutyafül felé, az kutya füllel 
együtt egy kevés bérlés volt | az ki ezen bakacsinban öl-

töztetett lóra ült derekában pánczél-ing az két kar-
ján két karvas, annak az kutyafüle felé pánczél volt 
[MetTr 350-1, 407]. 

kutyafules kutyafül-hajtókás; cu manşetă ín formă de 
ureche de cîine; mit hundsohrförmigem Aufschlag (ver-
sehen). 1736: Az uraknak, első főrendeknek az pompára 
való mentéjek újja kutyafüles volt [MetTr 350]. 

kutyaharapás kutyamarás; muşcătură de cîine; Hun-
debiß. 1806: latott-é azon Sertések közzül valamellyiken 
s milyen Szerű kutya Harapásokat Martzangásokat Ve-
rezéseket? [Dés; DLt 82/1810 vk]. 

kutyahenger becsm kutyapecér/ütő, sintér; hingher; 
Hundeschläger/fanger. 1570: Erzebet fekete Balintne 
leány a . hallotta hogy Zeoch peterne Mongia volt 
Zygarto Georg felesegenek hogy nem Zoktak kwtya 
hengert cehben Tartany [Kv; TJk III/2. 74]. — L. az eb-
henger-hez fűzött magyarázatot. 

kutyahitfi szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ lélek megátalkodott ember; om înrăit; 
Hundsfott. 1683: kivált képpe(n) enghemet Tizedessét 
bötstelenitet szemtől szembe aszt mondta: Te 
Jobbagi kutya hütŭ lelek [TJk 111/13. 130] * ~ legény 
kb. kutya fickó; flăcău încăpăţinat; Hundskerl. 1891: 
Én, kedves Zoltán úr! én, ki elég kutyahitű legény va-
gyok, nem átallom bevallani, hogy szívtelenül irigylem 
magát [Mv; PLev. 157 Petelei István Ferenczi Zoltán-
hoz]. 

kutyahús carne de cîine; Hundefleisch. 1710 k.: A ci-
gányt láttam a kutyahúst megenni; megnyúzta [BÖn. 
564]. 

kutyaketrec kutyaól; cuşcă de cîini; Hundehütte. 
1882 k.: Olyan kutyaketrec ez a szerkesztőség, s olyan 
nehéz lánc van az én nyakamban . — hogy minden 
egyéb lehet, csak az nem, hogy egy-két napra megszök-
hessek [PLev. 102 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kutyakölyök kiskutya; căţel, pui de cîine; junger 
Hund. 1710: a városbeli kútban a kiszökött németek ku-
tyakölykeket hántak [CsH 350]. 1734: adtam is néki 
egy kútja kŏljkõt jót [Szentmargita SzD; Ks 12. 
LXXVIII. 14]. 1768: olyan Kutya Kőlykemet ütötte 
meg, hogy sokat ért vólna [Szentlélek Cs; BLt 7]. 1783' 
azon Pap Flóra, itt Faragon jártában egy s.v. Kutya 
kőllykemet el lopta a Házomtol [Faragó K; GyL. Bukur 
Thodor (60) jb vallj. 1797: a Gyermekek a kutya köjke-
ket az utzán bé vivék [A.csernáton Hsz; HSzjP Judita 
Batz cons. Andre Alexa (29) ns val l j . 

kutyalelkfi szitk eblelkű, csirkefogó; ticălos; Lumpen-
hund/kerl. 1670: Szilagyi Janosne . . monda Kotsis Fe-
rentz(ne)k, no te hamis lelkű, ö rdőgh lelkű, Kutya lelkű 
[Görgénysztimre MT; RLt 1 Petri Szilagyi cons. Marga-
rita Nagy (32) ns vallj. 1682: Sok izben vert szidal-
mazottis, kutya, s eb lelkűnek s egyéb sok rut szitkok-
(na)k nemével [SzJk 163-4]. 1700: az I. rút szidalmakkal 
szidalmazta . . . eb s kutya lelkűnek . . mondotta [Dés; 
Jk 317a]. 
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kutyalelkűz vkit eblelkűnek szid; a face ticălos pe cine-
va; jn Lumpenhund schelten. 1668: Kívánságom nekem 
az, hogy engemet ne verjen . ne kutya s eb lelkŭzzön 
[TML IV, 401 Szalánczy Krisztina Teleki Mihályhoz]. 

kutyálkodik kb. csintalankodik, helytelenkedik; a fa-
ce drăcovenii; Unfug treiben, sich schlecht benehmen. 
1755: B. Bálintot ide hozá a' Tatár, mikor asztalnál va-
gyon, nem nagy győnyőrüsegh .— mivel anyit kutyái-
kodig (!), hogy a* katzagom már mind egybe romlott [Ks 
96 Baló Antal lev. Nsz-ből]. 

kutya-marakodás kb. kutyahörgés; hîrîială de cîini; 
Hunderöcheln. 1843: a közelebb mult vasárnap a falu 
közöt leindulván s hallok valami kutya marakodást s 
ugy látom meg hogy az uttzán a két udvarbeli kutyák 
marakodnak [Moson MT; TSb 49]. 

kutyamarás kutyaharapás; muşcătură de cîine; 
Hundebiß. 1806: az 3. Süldőit láttam, hogy az Ház előtt 
Sántikálva járnak, mellyeken kutya marás a Fülein és az 
hátulsó Lábán láttzatt [Dés; DLt 82/1810]. 1810 k.: nem 
is látott senki a' Sertéseken a' kutya marásokon kivul ve-
réseket [Dés; i.h.]. 

kutyamarás-forradék kutyaharapás-forradás; cicatri-
ce formată după vindecarea muşcăturii de cîine; Vernar-
bung von Hundebiß. 1831: a' bal láb-szárán egy kutya 
marás foradék látszik [DLt 388 nyomt. kl]. 

^ 
kutyamarcongás kutyamarás/marcangolás; muşcătu-

ră de cîine; Hundebiß. 1806: látott é azon Sertések köz-
zül valamellyiken s milyen Szerű kutya Harapásokat 
Martzangásokat valhattya é a Tanú hogy a Sertések 
közzül valamelyik(ne)k nem a kutya martzongás ha-
nem bizonyosan a Verés miatt kellett el dögleni? [Dés; 
DLt 82/1810 vk]. 

kutyamódi kutyamódra; cîineşte; hundeartig. 1770: 
Sok rühes kezen forgás, Kutyamódi vigyorgás [EM XI, 
498 Kolozsvári ének]. 

kutya-nyakravaló kutya/nyakörv; zgardă; Halsband. 
1843: Egy kutya nyakra valót csináltam 50 xr [Kv; Újf. 
Nemessányi András szgy szám.]. 

kutyaporció náspágolás, verés; bătaie straşnică; Prü-
gel, Verwalken. 1801: Te ne szólj egyet is . mert ha 
szollasz mingjárt te is kutya portiot kapsz [Bács K; 
RKA]. 

kutyaság 1. kb. gazemberség; ticăloşie; Schlimm/ 
Schlechtheit. 1670: Máthé kutyaságát én nem kétlem, 
Uram. Magunk vétke, nem tudunk egy emberséges em-
bert oda commendálni [TML V, 342 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

2. kb. hányavetiség, hetykeség; aroganţă; Mutwillig-
keit, Dreistigkeit. 1823-1830: Ezután is csak magokat 
gondolták a debreceniek, kutyaságból mindjárt-mind-
járt vágtatni kezdettek, eleget kértük a szolgát . . , hogy 
ne hajtson olyan sebesen [FogE 264-5]. 

3. ~fl / űzi bujálkodik, fajtalankodik; a duce o viaţă 
desfrînată; sein liederliches Leben führen. 1777: Hát 

Márton Gazda űzi é még ked az elébbeni Kutyaságát 
[Bh; KLev.]. 

kutyaszülötte I. mn szitk eb-kölykezte, kutya-nemzet-
te; blestemat, împeliţat; vom Hund gezeugt. XVlll. sz. 
eleje: halgass Kutya születte tacskója [Kv; EMLt Néme-
thi lev.]. 

II. ſn szitk ebadta; şnapan, potlogar; Verdammte/ 
fluchte. 1724: A Német Leánt Etsedi Uramék hoz-
ták el Segesvárrúl, kitis Szorongatott Pekri és mondotta 
a Leány Etsedi Uramék(na)k No kutya születtek el hoz-
tatok engemet Seges-Várrúl [Koronka MT; BK]. 

kutyatartás dreptul de a ţine cîini; Hundehalten. 
1813: kik(ne)k a' Kutya tartás meg eng<ed>tetik, meg 
parantsoltassék, hogy mihelyt leg kissebb Kornyadazá-
sokat észre veszik, azonnal meg kössék [Dés; DLt 329. 
— Veszettség elleni int.]. 

kutya-teremtette szitk ebadta; porc de cîine; Ver-
dammte(r)/fluchte(r). 1739: Szabadé ebben a' Faluban 
katonának jóni, mellyre monda a' katona: tartozzál 
kutya teremtette, mert mindgyárt meglőlek 
[Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Elisabetha Dobos Georgy 
Farkas de Ernye cons. (37) ns vall.]. 1772: hallottam 
Tőrök Josefnétŏl száma nélkŭlt hogy az Urát kutya 
Teremtettével káromolta [Dés; DLt 321. 66b Sámuel 
Berekszászi (24) ns vall.]. 1786: Tott Jstván káramalta 
rudul (!) az nevezett Fogadost illyen szókkal 
Baszam a Lelkedet kutya Teremtette [Hidvég MT; 
GyL]. 1803: kiseb pál András szidja Pál Gyömét 
ugy meg verlek hogy a kutya isza meg az veredet kutya 
teremtette Cofrongosa [UszLt ComGub. 1201u]. 1813: 
Kitsit beszély te te piros Todora S.v. Kutya teremtette 
[Dés; DLt 34]. 

Szk: disznó 1762: az la masokat ördög hóhér, 
Disznó kutya terem tettével . káromlott [Torda; TJkT 
V. 139]. 1771: Szabó Ferkönét száma nélkült hallottam 
káromkodni Disznó kutya Teremtettével [Dés; DLt 
321. 26a]. 1779: Hát te Vén disznó Kutya teremtette, 
miért bünteted meg az Fogadosomat [K; KLev.] * 
ördög mennykő 1771: a Gyermek Inas fel ment a Bé-
la Hegy tetőre . ott étette az õkrŏkket Imbrefi Fe-
rentz is hogy ki jőve azt mondá az Inaskának hat té mért 
butái el előlem hogy ide jöjj Lantzas Disznó Ordôg Men-
ko Kutya Teremtette? [Dés; DLt 321. 39-40 Lad. Mak 
(26) vall.]. 

kutyatetem kutyahulla; cadavru de cîine; Hundska-
daver. 1695: Gyakorlati anatómiaóránk volt kutyatete-
men, ahol a nyirokereket tanulmányoztuk [Kv; KvE 
237 VBGy]. 

kutyaugatás lătrat de cîine; Hundegebell. 1804: egy* 
kor halyuk hogy valami kutya ugatás . vagyon az Ex-
ponens ur Szőlőjének kapuja fele [Dés; DLt 82/1810]-
1810: mihcnest a' kutya ugatást meg hallották volna a' 
gyertya világ mingyárt meg szűnt s el alutt [K; KLev.]-

kutyául alávalóan, cudarul, gyalázatosan; m i ş e l e ş t e ; 
niederträchtig, schändlich, gemein. 1672: Az az hamis 
kutya Strasoldo . . . hazud kutyául [TML VI, 50 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 
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kutyfalvi a Kutyfalva [AF] tn -i képzős szárm-a; deri-
vatul formát cu sufixul -i al toponimului Kutyfalva/ 
Cuci; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des 
ON Kutyfalva. 1. Kutyfalváról való; din Kutyfalva; aus 
Kutyfalva stammend, Kutyfalvaer. Szk: ~ fontos kör-
tövé ly. XIX. sz. eleje: Kuty falvi Fontos kŏrtŏély 
[Kelementelke MT; JB] * ~ nyári Katalin körtövély. 
XIX. sz. eleje: Kutyfalvi Nari (!) katalin kŏrtŏély Nro 6 
[uo.; IB] * ~ őszi piros körtövély. XIX. sz. eleje: kúty 
falvi őszi Piros kŏrtŏely Nro 6 [uo.; IB]. 

2. Kutyfalván levő; de la/din Kutyfalva; in Kutyfalva 
befindlich. Hn. 1779: A' Kutyfalvi köteles hidnál [Ma-
rosbogát TA; EHA]. 1786: A Kutyfalvi hidasnál való 
Fogadó [uo.; EHA]. 

kutyó . 1673: Kemény Janos bellet Nadraga. Két 
Kis Kutyó [Fog.; UtI]. 

kutyos 1587: Vagyon egy kuthios Arany gywreó. 
fel ort hėan egy Arany benne [Kv; KvLt Inv. II/2. 13]. 

kuttyanás kb. csámpásodás; semne de subdezvoltare; 
Krummbeinigkeit/füßigkeit. 1848: Régóta tapasztal-
tuk, hogy a' dajkának kevés a' teje, a' gyermek étkes, és 
sokszor nem kap annyit, mennyi neki kellene . szóval 
kínlódik, — noha külsőleg a' gyermeken semmi kuttya-
nás nem volt észrevehető [Kv; Pk 7]. 

kuttyocska 1629: Egy Ezwstbeol czinalt Kuttiocz-
ka aestim: tt.f.15 d.33 Egy Ezustbeol czinalt Bika 
[Kv; RDL I. 132]. 

kuvad 1. guvad 

kuvasz 1. házőrző kutya; cîine de curte; Haushund. 
1748: ott kaptuk a' Tatár Vr(am) sok sertessit, és ha ker-
getni kezdettük tsak ugj által ugrostanak a' kerten, mint 
valami kuvaszok [Torda; TJkT III. 241]. 1761: az mai na-
pig is olly félelemb(en) vagyon hogy jó Kovászok nélkül 
Házát éppen tartani nem méri, ugj hallottuk egytülis más-
tulis hogy jo Kovaszszát Toldalagi Pál ur eō Naga 
lövette meg | eŏ Naga lövette meg az utrizált Kovászt3 [Ka-
rácsonfva MT; Told. 76. — aAlább többször kuvasz alak-
ban is], 1776: azon meg nyuzot bornyut . . . a' ket viz közé 
huztatván ottan a kuvaszok meg ették [Kiskáján SzD; 
BK]. 1785: azon napnak éjszakáján az kuvaszam ugatván 
ki menék a' gyepün kivül [Backamadaras MT; CsS]. 

Szk: házőrző 1756:Jo Haz õrzŏ veres, és szürke 
kuvasz Numero 2 [Branyicska H; JHb XXXV/35 Mol-
nár István molnár vall.]. 

Sz. 1680 k./1715 k.: Ha a ' kuvasz kőzt jársz, ne hadd 
el a* Füstéit [Rosnyai, HorTurc. 139] * 1710 k.: a világi 
hírnév, becsület . . . valójában az Aesopus kuvasza szá-
jában való koncnak az árnyéka, melyhez mikor a vüág 
kapdos, magát a valóságos becsületet veszti el [BÖn. 419]. 

2. juhászkutya; cîine ciobănesc, dulău; Schäferhund. 
1764: Az Juhok mellett lévő fejer kuvasztis esmérte az 
Inctuséinak lenni [Torda; TJkT V. 202]. 

Szk: juh őrző 1734: adok néked egy jo juh őrző 
kuaz<t>. [Szentmargita SzD; Ks 15. LXXVI1I. 14]. 

kuvert levélboríték, táj kóperta; plic; Briefumschlag. 
1869: Leveledet, illetőleg kuertedet vagy is az abban le-

vőt olvasván egészen föl csigáztad eszemet lakadalmad-
ba valo hívásoddal [Kv; Pf]. 

küküllőgálfalvi a Küküllőgálfalva (KK) tn -/ képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului 
Küküllőgálſalva/Găneşti; mit dem Ableitungssuffix -/ 
gebildete Form des ON Küküllőgálfalva: Küküllőgál-
falván lakó/müködő; care locuieşte/activează ín Kükül-
lőgálfalva; in Küküllőgálfalva wohnhaft/tätig. 1823-
1830: az ispotály papja, Imreh Zsigmond azt mondotta, 
hogy ő beszélt az akkor idevaló küküllőgátfalvi esperes-
sel, Kónya Ferenccel [FogE 214]. 

küküllőkeményfalvi a Küküllőkeményfalva (KK) tn -
képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponi-
mului Küküllőkeményfalva/Tîmovila; mit dem Áblei-
tungssuffix -/ gebildete Form des ON Küküllőkemény-
falva Küküliőkeményfalván lakó; din/care locuieşte ín 
Küküllőkeményfalva; in Küküllőkeményfalva wohn-
haft. 1600: Alperesek Kikelleo Kemenj falj lwfeyek 
Alberth míhaly, Albertt Janos Marton Janosne, Mar-
to(n) Gábor [UszT 15/45]. 

kükûllővárí a Küküllövár (KK) tn -i képzős szárm.-
derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Küküllö-
vár/ Cetatea de Baltă; mit dem Ableitungssuffix -/ gebil-
dete Form des ON Küküllövár. 1. Kükül lő váron levő, 
Küküllővárhoz tartozó; care se află ín Küküllövár, care 
aparţine de Küküllövár; in Küküllövár befindlich, zu 
Kököllővár gehörig. 1570: Segeswary peter vallya 
hogy Ez elymwlt kykelleowary zokadalomnak eleotte 
egy Nap Megen ky az piachra feyerdy Balint es hoz 
valamy Dyzno hws pecheniet Es egy Mayost [Kv; TJk 
III/2. 114]. 1684: Kŭkŭlövarj Tyukfi nro 7. . Kŭkŭl-
lŏvarj pipe nro 2 [UtI]. 1782: ezen épületeknek min-
den alkalmasobb fái, a' Küküllövári Dominiumhoz tar-
tózó Erdőkből töltenek ki a' fenyő fákon kivül [Dombó 
KK; JHb XIX/22. 10-11]. 

2. Küküllőváron lakó; din/care locuieşte ín Küküllö-
vár; in Küküllövár wohnhaft. 1801: Kikelő vari Szabó 
Marton3 [Sajósárvár SzD; SzConscr.] 

kül1 külső; exteriőr; äußer. 1849: A' két szabák pad-
lázattyai a' belsőnek tölgyfa, a kŭlnek fenyő deszka 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55). 

Hn. 1685/1792: az Rét kŭll Labján [BLev. Transs. 14]. 
1757: kül szegben (sz) [Malomfva U; EHA]. 1863: A 
külmagyar utcai házak és telkek [Kv; Végr.] 

kŭl2 1. kívül 

kŭlajtó külső ajtó; uşa exterioară; Außentür. 1849: 
a' Külajtobol a' Palotára vagyis a' nagy kastéllyba va-
lo feljárásra használtatnak faragatt kövekből gara-
ditsak, fa karazatakkal a' garádits mellett ellátva j a' 
pintze kül ajtaja létzes | Csupán a ' kertbe nyillo kül ajtón 
van szimpla Zár [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1851: 
közönséges ló-istaió . . Van egy bik ſábol készült hül-
ajtó (!) is rajta, vas kávával [Erdősztgyörgy MT; TSb 
34]. 

külbirtok külső/határbeli jószág; proprietate (de pă-
mînt) din hotar; auswärtiges/in der Feldmark liegendes 
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Gut. 1846: A' szolgálat egyenlő lévén, legyen a' külbir-
tok is egyenlő [Gernyeszeg MT; TSb 1]. 

külbirtokos (máshonnan) bebíró birtokos; proprietar 
care nu este localnic/din partea locului; (von außerhalb 
kommender) Besitzer. 1853: küldöttünk vala egy tudó-
sítást Uraságodhoz, hogy mint meg bízottya a tőbb kül 
birtokos uraknak mentől hamarabb velünk édgyet 
értőleg, erdeink posztulását meg menthető modot ki-
gondolván égy ujj rendet (:tőrvényt:) hozzunk [Pálfva 
U; Pf], 1868: A' legelésre nézve, ha jónak látják szapo-
ríthatják a' marha számot csakhogy a' belbirtokosoké is 
csak annyival szaporodjék, mint a külbirtokosoké [Szu; 
Pf Gálffy Sándor lev.]. 

külbirtokosság (máshonnan) bebíró birtokosság; pro-
prietari care nu sínt localnici/din partea locului; (von 
außerhalb kommende) Gutsbesitzerschaft. 1861: Ura-
ságodnak mint a kül Birtokosság Biztossának tudtul 
adatik a tőbb kül Birtokossággal tudatni, hogy kinek mi 
sérelme arra fel szollalni Február. 20áig jo, ellen esetbe 
20 évig fel nem léphetik [Pálfva U; Pf]. 1868: a régi com-
positiot pedig mig ez ujabb nem alapul addig mind a bel, 
mind a kül birtokosság kellően tartsa fen | sem a 3ik Esz-
tena, sem külső marhák bé fogadása a kül birtokosság 
belé édjezése nélkül ne tőrténnyen [uo.; Pf]. 1878: Hiva-
talból ki follyolag értesíttetik Uraságod, hogy . a kül-
birtokosság égygyet értéséből a külbirtokosság részire 
Uraságod elnöknek neveztetett ki [uo.; Pf]. 

küld 1. elküld/meneszt vkit vhová; a trimite pe cineva 
undeva; jn irgendwohin (ab)schicken/gehen lassen. 
1548: Továbbat im az kecskéhez majort költem, ki mind 
sajtját, ordaját , berenczéit vaját megtudja csinálnia 
[Fog.; NádTLev. 137 Nádasdy Anna Nádasdy Tamás-
hoz]. 1553: Az nagyssagos wr Azth poroncola, hogy . . . 
Az dobosth Az Dobai myngiarast my hozank kwlged 
[BesztLt 38 Pestesy Mathe lev.]. 1590: Replicat A Az 
hol mondgia hogj Varos kildett fejedelemhez Az re-
szeben felely azt hogy nem kildett eò engemet. Ezekreól 
engemet az theorúeni ki bochasson megh Bizonjtom 
hogj eó kyldett Varos ziksegeertis vgj vagio(n) 
hogj Enge(m) oda kjldott volna akkor, de te magadnakis 
Zoltak es keónyeórgóttek hogj ne kwlgj oda megh ma-
radgiak Itthon [UszT]. 1592: Anna Sos Mihalne vallia 

. fel kel az legini, es az swtetbe meg keresi az Azzont, 
es le fekeznek, eo ne(m) tuggia az vtan mit chelekettenek 

Eotet ket eyel is kwltek masuais halni: eo magok ot 
hon marattanak [Kv; TJk V/l . 269]. 1593: Kowach Ba-
lint vallia, Latta(m) hogy Kajtar Anna, Nalla halatta 
vincet, és a' leankat Mas hazba kwldeottek [Kv; i.h. 
423]. 1630: Czegej Vas Janos es Vas Gyórgj Vramek ne-
kem Jutalmomat megh külduin Vasas Zentivanra 
kólduen engemett, Certificaltatak . . Főzési Janos 
Vramat ez Jóuendó Quasimodo Vasarnapra'1 Indi-
caltatot Coloswarat Celebralando Brevis Terminusra 
[WassLt. — aÁpr. 24]. 1657: Mind eddig akartam Ke-
gyelmedhez szolgámat küldenem [TML I, 102 Rhédci 
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1744: Közép-Ajtáról Vágó 
Mihályt küldöttük volt Kŏpeczre hogy Szebenbe 
készŭIlyenek az Adónak meg Szállítása felöl [Középajta 
Hsz; INyR 5-6 Nagy Gergely (30) pp vall.]. 

Szk: anyjába ~. 1848: miért kŭldŏssz az anyámba? I 
le parasztozott — s az anyámba küldött [Dés; DLt] # 
együvé is, másuvé is ~. 1668: Édes Komám uram bi-
zony sokszor küldenék együvé is, másuvé is, de nincs kit 
[TML VI, 350 Bánffy Ágnes Teleki Mihályhoz] * reá 
~. 1550: wk az kereztes kort haytottak volt neg' szaz ek-
rötth, fel a Cylla mezőre, Banffi Janostwl való feltekben, 
es mykoron walkay wrak eszt megh ertöttek volna, hog 
az barmot otth tartanayak reayok kwltek es az baromba 
ala haytottak walkora3 [Szentkirály/Damos K; MNy 
XXIV, 291 Lucas Mathe de Szent kyral jb vall. — aK} 
1668: az bátyjait reám küldötte, rajtam házamnál rút 
dolgot követtek . hatalmaskodtak [TML IV, 398 Pas-
kó Kristófné Szalánczy Krisztina Teleki Mihályhoz]. 

2. vmit eljuttat vkihez; a trimite ceva cuiva; etw. zU 

jm senden, jm etw. zukommen lassen. 1540: k: kereffl 
mynth kegyelmes uramath, hogy the k: kwlgyen walamy 
kewes pénzt kywel gywgythassam meg a labomat [Kv; 
LevT I, 9 Petrus Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1564: 
Wallom ez lewell alttall: hogy azz tiztelendew Bezter-
czey Biro: kwldeth: w felsige paranczolattya vtann: 
szazz õtwe(n) kobell zobboth . Deesre [BesztLt 11]. 
1594: 31 die Janiari B. vram kilde egi Leuelet, B a r l a s i b 

Gergeliel, Kaplaniba . . d 62 1/2 [Kv; Szám. 6/VIII. 7 
Caspar Semel sp kezével]. 1600: egy zeker sendelt kwldet 
wolt Peter vram ala megyesen [UszT 15/40 András Leó-
rincz Tiboldi, Zabad zekely vall.]. 1633: Szabó Jacabne 
az scholabanis kvldeòt Abrugi Istuannak ludas k a s s á t 

talba [Mv; MvLt 290. 125b]. 1703: a bor akit küttél igen 
Szeretjük [Ks 96 Kornis István feleségéhez]. 1793: egy 
sajtot küldek kednek ajándékba [Drassó AF; GyL p-
Lázár János lev.]. 1832: ithon kell ülném Janit kül-
dettem, tŏlle kŭldem az Ispanlaki . . Contractusţ 
[O.asszonynépe AF; DobLev. V/1184 Zabolai F.Pál 
Kŏkŏsi Dobolyi Sigmondhoz]. 

Szk: kézbe/kézhez ~. 1629: Suki pal vram ezen 
dolog felől mely uallasomrol ualo relatoriat kezemben 
kuldet mostis azt mondom hogj ualamit ennek előtte 
uallottám . . az elebbely hitem es uallasom zerint mon-
dom mostis [SLt TU. 7 G.Nagylaki de eadem (48) ns 
vall.]. 1661: Ez levelet az rukari porkoláb kezéhez hiteles 
alkalmatossággal küldje hüségtek, ne is czégéresen [SzO 
VI, 235 a fej Fog. főtiszteihez]. 1722: Szolga Biro Vrai-
mek(na)k mindenüvé ki irtom, hogj a Conscripţoſ 

Urakra tett expensa iránt való Ratiojokat . küldgiék 
kezemb(e) [Pókafva AF; Ks 95 Borsaj N.Pál lev.]. 1833: 
(A tabellákat) Tiszteletes Director Atyámfia kezébe kül; 
deni esmerjék szoross kötelességjeknek [Vaja ML 
HbEk]. 

3. szk-ban; în construcţii; in W o r t k o n s t r u k t i o n e n , 

küldést ~ sietve/sürgősen küld vmit; a trimite urgenj 
ceva; etw. dringend/eilig schicken. 1666: Az lovak fel°' 
való kegyelmes parancsolatját is Nagyságodnak effeC' 
tuálni el nem mulatom . és valamihelyt szerit t e h e t e m , 

küldést küldöm, tartván is nyereségnek, ha véghez vihet-
ném [TML III, 620 Teleki Mihály Wesselényi Ferenc 
dorhoz] * küldtön ~ a. 'ua.; idem' 1619: Mihelt őnék* 
levelét s emberét látjuk, minden tartozás és késedelem 
nélkül küldtön küldöm mind az ajándékot és ha kell, at 
segítséget [BTN 313]. 1670: Kérem Kegyelmedet becsü-
lettel, ezen kegyelmes urunknak szóló levelemet kültőfl' 
küldje ő nagyságának [TML V, 110 Kászonyi Márton 
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Teleki Mihályhoz]. 1705: Buzat, Lisztet, Bort, Sert kül-
tőn küldőt mikor modgja volt benne [Pálfva U; Pf]. — 
b. sietve/sürgősen meneszt vkit; a trimite urgent pe cine-
va; jn dringend/eilig gehen lassen. 1633: az Inassat az 
ficzkött külteőn külte koncznehozis az Aszony uta(n) es 
vgi hiuatta ki [Mv; MvLt 290. l22a]. 1649: mindgiarast 
kwlteo(n) kwltem Verner Mathiast [Kv; TJk VIII/4. 357]. 

4. (katonaságot) kivezényel; a trimite (soldaţi); (Mi-
litãr) ausrücken lassen. 1596: Haggiuk ti nektek, hogj az 
menni huzad es Kapw zamrol ualo gialoggal onnét tar-
toztok, azokat . minden ok uetetlen, mingiart ide fe-
ţeruarra kulgietek taborunkba [APol. I. 61]. 1659: Az 
jobbágyokra katonákat kell küldeni [TML I, 473 Teleki 
Mihály feleségéhez, Pekri Sófiához]. 1705: Verestorony-
hoz is ma küldött az generális németeket [WIN I, 604]. 
1739: öt hat Regimentet ugyan előre küldöttek exploràl-
ni [Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1744: Tiszt és Connumera-
tor Vraimék eleghet erőltetek illyen szókkal: Hogy 
allyanak elō ã Connumeratiora, mert kŭlőmben edgy 
Campagnia Németet küldenek rájok [Középajta Hsz; 
INyR Incze György (54) vall.]. 

Szk: haddal ~ 1614: Ez időben az fővezért császár a 
persákra nagy haddal küldvén maga helyébe kajme-
kámnak hagyá Giurcsi Hadon Nehemet bassát, egy igen 
eszes vén vezért [ToldE 224]. 

5. hadba ~ katonának küld, besoroz; a încorpora; 
ausheben, mustern. 1597' Mikor az Darabantokat az 
hadban kwldek B V Adata Az sátort vellek [Kv; Szám. 
7/XII. 38 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1600: Ki aka-
rattiabol kwldettek az Lenarth Marto(n) fiat az hadba 
azt ne(m) tudom [UszT 15/2 Chur Jakab Zentleleki 
vall.]. 

6. úrdolgára/munkára rendel; a ordona să meargă la 
robotă; zur Fron/Herrenarbeit bestellen. 1546: myko-
ron az thooth meg chenaltatyak, az wagy az thoon az 
molmot meg eppythykh esz mykoron az zegeny nep-
peth kyldyk reya mywelny chak anya zegeny nepeth 
thartozzanak menden napon kyldeny . az chenaltha-
thasra mynd az gatthra mynd az malomra, menyeeth 
Bogathy Chaspar kyldeth esz adhath az felereel [Panot8; 
DanielO 6. — aPanád KK]. 1551: kwldiwk Egh Embe-
rwnketh, Es achyokat kyk keressyk es wagyak megh Az 
fakath [BesztLt 49 Joannes Dobai Vincencius swcts (!) 
beszt-i bíróhoz]. 1621: Azzonjunk eo fels: paranczo-
lattyara kuldue(n) Bjrak Vrajm Varad eppitesere 
keomjes mestereket Hat eokren zekeren Huniadig f l/50 
[Kv; Szám. l5b/IX. 166]. 1702: Az szebeni Fortalitium 
épétésere kegjeltek szekibül küldött dolgosokban visza 
szöktenek Nro 13 . . kegjeltek . küldgjen masokat 

ujjobban a munkára kemény fenyiték alatt hogj töb-
ször meg ne probállyák [UszLt IX. 77. 53 gub.]. 1770: 
Szolgalatra Sokszor küldöttünk Gyermekeket 
Senki visza nem hajtotta [A.várca Sz; IB]. 1771: Zilahi 
István Ur(am) egykor a Béla hegyére küldőt szánta-
ni [Dés; DLt 321. 33b St.Gyŏngyŏsi (67) ns vall.]. 1784: 
a széna gyűjtésre nékünk annyi gyalog nem kéne keve-
sebbelis fel gyujthetnŏk az mennyi szénája terem itt a 
Mlgs Uraságnak, de soha egy valamire valo embert nem 
küldenek, hanem tsak Gyermekeket [Torockó; TLev. 
4/9. 14b-5a]. 1843: Nékem parancsolatom lévén, hogy 
ide Szent György napja után való napra, úgymint május 
6-án erdőmagvetésre munkásokat küldjek ki, küldöttem 
18 embert [VKp 115]. 

7. tömlöcbe/rabságba vitet; a trimite pe cineva la în-
chisoare; ins in Gefangnis/in Gefangenschaft führen las-
sen. 1565: Svender Lázárnak az öcscse Svender Kristóf 
ott esék foglyá a bassának, kit császárnak rabul külde-
nek [ETA I, 23 BS]. 1720: Jósika Sigmond Ur(am) 
Tot Gyõrgjet Dévára küldötte Tŏmleczbe, es ott tártot-
ta [Branyicska H; JHb Vlad Demeter (42) jb vall.]. 1723: 
Némasági vram . Lukára haragút s eŏtŏtt verte sŏtt 
Tŏmlóczreis külte [Hodák MT; VGy. Prekup Ojnicza 
(40) jb vall.]. 1741: mondotta volna Egri Janos ur(am) 
fogadja(na)k szot az esküttek, mert ha szot nem fogad-
nak az Tömleczbe küldi őket [M.fráta K; BLt 1 Pap Lá-
zár (46) zs vall.]. 1767: Lengyelországban a muszka rú-
tul gazol két nagy püspököt . Szibériába küldött 
[RettE 212-3]. 1794: a Potentiariússokat, szo fogadatla-
nakat a Drassai Tŏmlõczre küldöm [Vingárd AF; TSb 
24]. 1801: a Tőmletzbe küldette a rabat [Torda; KW]. 
1812: indulatosságáért arestomban szándékozván kül-
deni [Dés; DLt 522]. 

8. vkiért/vmiért/vki után elküld/meneszt; a trimite pe 
cineva după cineva/ceva; für jn/etw. gehen lassen. 1582: 
Istúan Polpesser (!) Keleme(n) fya valia hogy az 
attia küldette, kett penzara kolbazert [Kv; TJk IV/l. 
98]. 1583: Ersebet Dabo Thamasned Égkor kwldeok ez 
Ilona lea(n)t thywkmonyert, de ige(n) kessen Jeowe meg 
[Kv; i.h. 153. — aVallja]. 1632: ha czak ket penzel vala-
houa vagi piaczra vagi korczoma (!) küldöttelek, megh 
abbanis el loptál [Mv; MvLt 290. 86a]. 1755: Engemet 
küldött . Páterért étzakának idején, hogy meg azon 
étzakán hozzam Vasas Sz. Iványba [Altorja; HSzjP Ve-
res Sámuel de Dálnok (35) ns vall.]. /776: Csizi Had-
nagy nagy Sebessen tsak Szőrin Loháton, egy Kato-
náját utannam küldé [Kóród KK; GyL. G. Vizi (30) rk 
kántor vall.]. 1823-1830: Orvos után küldöttem, de 
mást nem találtak, hanem egy Horváth Mátyás nevü 
doktort [FogE 130]. 1848: kőldjön utánna még meszsze 
nem halad [Dés; DLt]. 1852: ha valami bajad van 
töstént küldj utanam [Kv; Pk 6]. 

9. iskolába járat; a trimite/da la şcoală; in die Schule 
gehen lassen, zur Schule schicken. 1689: ertem hogy 
kgld Janos Deákot oskolaba küldötte, azt nem bánom 
hogy Kgld tanittattya mert most ideie [Nagykászon; 
BCs]. 1736: az Jósika István fiait és Jósika Imrét, Jósika 
Istvánt, Jósika Dánielt kivéteté az fejedelemasszony erő-
vel az udvarhelyi catholica iskolából és erőszakoson 
küldé az enyedi kálvinista iskolában, s erővel kálvinistát 
csinála belőlök [MetTr 438-9]. 

10. vitet; a trimite prin cineva; tragen lassen. 1570: 
Borbelj Marton ezt vallya az wchan az Byro ha-
za eleot fekzyk Kowach Kalara Ew egy zaroglya-
ra tety (!) es az byro kwldy az ew hazahoz, ew hazanal 
meg latya hogy Megh Theort az Laba [Kv; TJk III/2. 
56]. 

11. biz, udv levélkezdő v. végző köszöntésben; ín for-
mulele de începere sau încheiere a scrisorilor; im Gruß 
am Briefanfang od. -schluß: küld; a trimite; schicken. 
Szk: csókot ~ 1847: ezer csokot küldek maganak édes 
kedves Titim [Kv; Pk 7] * köszöntést ~. 1886: Én sze-
retetteljes köszöntésemet küldöm neked is, a feleséged-
nek is [PLev. 130 Petelei István Jakab Ödönhöz] * szol-
gálatját ~ i. 1663: Bethlen uramék küldték Kegyelmed-
nek szolgálatjokat [TML II, 624-5 Teleki Mihály Ká-
szoni Mártonhoz]. 



küldendő 684 

12. 1743: Mészáros Gligor és az Nyisztor Iuon gyer-
mekei . . . jáczodozván, és ott egymással végtére mint 
gyermekek ŏszve veszvén egy másnak szemire hányák 

. . Anyád a boszorkánokot az mi Anyánkra küldötte 
vólt, s az Apánkra, de Anyám is tudót anyit hogy Visz-
sza küldötte Anjadra [Szásznyíres SzD; Ks]. 

O Szk: execuciót ~ vkire végrehajtást foganatosít 
vkin; a ordona execuţia; Zwangsvollstreckung durch-
führen/vornehmen. 1703: az hátra lévő pénznek fel sze-
deseben penig vgy szorgalmatoskadgyék, hogy ha ha-
mar meg nem lészen . . . Meltgos Generális Vr(am) ke-
gyelmetekre magokra küldi az Executiot [UszLt IX. 77. 
72 gub.]. 1765: az mü falusi Biráinkot nem praemoneál-
tatta . . Regius Perceptor uram arról hogy a rendes 
üdöre legyünk készen a pénzel, mert külömben Execu-
tiot küld reánk [Ompolyica AF; Eszt-Mk Vall.] * Isten 
segedelmet ~ Isten megsegít; Dumnezeul ne va ajuta; 
Gott hilft. 1784: kívánom . . . a mostani szorongottatá-
sokb(an), hogy külgyen az Isten segedelmet a Ngtok Há-
záb(a) [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] * sem jöve, 
sem ~ e se nem jött, se nem üzent; nici nu a venit, nici 
vorbă nu a trimis; weder gekommen, noch Nachricht 
gesandt. 1607: mikor Etedre mene az A engemis el 
hyt uala velle, de setetigh az napo(n) sem jeowe sem kwl-
de az J [UszT II/4. A. 239 Mich.Zabo de Keóríspatak 
lib. vall]. * teremtettét üzenetben szitkozódik; a tri-
mite vorbe înjurioase; in der Nachricht fluchen/schimp-
fen. 1823-1830: Dósáné . . mérges, káromkodó 
asszony volt, majd minden cipóval egy-egy pár teremtet-
tét küldött be a kollégiumba [FogE 117]. 

küldendő 1. vki menesztendő vhová; care urmează să 
fie trimis undeva; der zu sendende. 1653: Academiaban 
küldendő Deák szamara harmad fel száz araniáta 

[KemLev. 1402 Mészáros Péter Fejér m-i viceispán végr. 
— a Értsd . hagyományoz]. 1661: Ha Kegyelmed Husztra 
küldendő szolgáim felől talál urunknak ő nagyságának 
emlékezni, megmondhatja, ő nagysága felőlem ne gon-
dolkodjék [TML II, 60 Rhédei Ferencz Teleki Mihály-
hoz]. 1780: Bányászok Fizetéséről. Az Bányákra kül-
dendő Béres dolgozok iránt való rend tartás így határoz-
tatatta [Torockó; TLev. 7b. — dKöv. a részi.]. 

2. eljuttatandó vhová/vkinek; care trebuie trimis un-
deva/cuiva; irgendwohin jm zuzustellend. 1722: En már 
purizalom . . eŏ Ng(ana)k küldendő Memorialisomat 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1800: Ezen Expressusam 
által küldendő válaszát el várom [Gerebenes TA; Ks 34 
Szásznyíres I. 9 gr. Kornis Zsigmond lev.]. 1812: vigasz-
taló jo válasszát az Esperestnek küldendő levéllel ki 
instálván maradok engedelmes tisztelő szeren-
tsétlen Attya fia Szolgája [Héderfája KK; IB gr. I.Beth-
len Sámuel lev.]. 1816: ha Kedves Sogor Urnák különös 
alkalmatossága a' Levélküldésre nem lenne; tehát a' né-
künk küldendő Levelét méltóztassék tsak az Hidasnak 
által adatni [Kv; DobLev. V/1000]. 1848: a Föispány-
hoz küldendő Lovat add által ezen embernek [Csúcs 
AF; i.h. V/1272]. 1866: a gabona pénzé teendő s circulus 
utján hova hamarább esperes úrhoz küldendő [M.gye-
rőmonostor; RHAk 13 esp. kl]. 

3. kivezényelendő; care trebuie trimis prin ordin; 
auszurücken lassend. 1662: a fejedelem is . . . az ármáda 
elmeneteliről . . . s hogy maga is már félinduló készületi-
ben volna, tudósította , és hogy a generál, Duglás nevű 

generált is vagy nyolcezer jó könnyű haddal a F e h é r h e -

gyen innen eleibe küldendő volna, csak tudhatná indu-
latját, erre képest is megindulásáról bizonyosan tudósí-
totta vala [SKr 254. — Gróf Dorstenson generálist]. 

küldés 1. vkinek vhová menesztése; trimitere; Schik-
kung, Sendung. 1596: az bizonságok megh Vallyak 
hogy naznagisaga miatt egyzer az A rendi a' chjrcalasbúl 
hatra maratt Estrasa allasbul, az tizedes kyldesere el kel-
lett volna men(n)y [UszT 10/48]. 1599: Megh ertettek eo 
Kgmek az vrunk eo fel(se)ge paranchyolattyanak Teno-
rabol, mith paranchiolion eo felesege az hadban való 
keoldes feleol [Kv; TanJk 1/1. 345]. 1643: ennekem ma 
penteken estve fele hozak az kd Varosahoz tartózó hó-
héra ellen . . . ualo leuelett Alya Samuelne Aszonyom-
nak oda Saioraa küldésé feleöl [Sófva BN; BesztLt 33 P-
Gavay Andreas Vegh beszt-i bíróhoz. — a N a g y s a j ó r a 

(BN)]. 1678: Kegyelmed parancsolatjára nézve szolgám 
a mezei hadak közzé való küldését, egyebet a készen való 
lételeknél s a közöttök való jó rendnél . s egyességnél 

. . nem javallottam [TML VIII, 154 Wesselényi Pál Te-
leki Mihályhoz]. 

2. vminek vhová eljuttatása/küldése; trimiterea/ex-
pedierea unui lucru; Verschickung, Absendung. 1663.š 

Szekereknek küldését az mi illeti, kegyelmes A s s z o -

nyom, én kiküldettem, meghagytam, készen legyenek 
[TML II, 435 Teleki Mihály Lónyai Anna fejedelem-
asszonyhoz]. 1722: Hét öles Fenyő Gerendák küldésiről 
ir Ur(am) kgd [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1746: Sok-
szor volt tŏllem szenvedése a Csesztvei G o n d v i s e l ő n e k 
a' Levelek után restül való küldése miá [Gagy U; Ks 83 
Péterffi Sándor lev.]. 1770: ezen három esztendők alatt 
igen súlyos teherviselés volt a vármegyén sok száz 
szál fáknak szállítása . a campamentumra való natu-
ráknak, hetelő szekereknek és manuariusoknak küldése 
[RettE 243-4]. 1787: és mind eddigis azért késtem a kül-
déssel, mert kászu sajtat vartom, de még nem hozának 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

3. (börtönbe) kísérés; excortare (pînă la î n c h i s o a r e ) ; 

Führung (in den Kerker). 1810: Thordai Musikus Czi-
gány Suki Vojsza Latzi az itten Quartélyban lévŎ 
Baro Knézovits N . Dragonos Regementyéhez t a r t o z o t t 
Káplárt agyon ütvén, azonnal el-szŏkŏtt, kinek-is fel-
kerestetése, és ide Thordára léjendŏ küldése minden Ju-
risdictionak ajánltatik [Torda; DLt 151]. 

küldet 1. vkit vová menesztet; a dispune/ordona să fi® 
trimis undeva; schicken lassen. 1593: Kildete Esmeg Bi-
ro vram Andrást az Loûas Legent feierŭara [Kv; Szám-
5/XXIII. 48 Casp. Schemel sp kezével]. 1662: K e g y e l -

med kívánta vala, hogy egynehány lovast küldjek oda s 
Nagy Jakabékat azért küldettem, hogy talám inkább ve-
het valamit bé a szegénységben [TML II, 346 L ó n y a i 

Anna Teleki Mihályhoz]. 1800: nyoltzadikára T o r d á r a 

Érkezik a' Comonderazo Generális, és a' Bellicus Com-
missarius Urak (!) . . Ezek mellé küldettünk egy fellaj-
tárt [Torockó; TLev. 5]. 

2. vmit vhová eljuttat/küldet; a dispune să fie trimis 
ceva undeva; etw. irgendwohin zustellen/schicken las-
sen. 1595: Christoff Deaknak az Warmegye l s p a n y a n a k 
küldette Biro W. Ajándékot . . . küldete ö kme bősége-
sén* [Kv; Szám. 6/XVII. 181 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel. — aKöv. a fels.]. 1712: az Néhai Galgai Racz Ist-
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va(n) Ur(am) szŏlójetis akkor ősszel Racz Peter, es Or-
pan Elek ur(am) szedtek meg, de az meg irt Asszonynak-
js küldettek az borban az utan tudom minden esztendő-
ben [Vadverem AF; JHb XXIX/21]. 
^ 3. (tömlöcbe) vitet; a dispune să fie escortat (pînă la 
mchisoare); (ins Gefänenis/in den Kerker) führen las-
sen. 1725: a Beretholmi Templomát fel verték volt . . . 
nyomozván a dolgot itt Ivánfalván Suspicalodván ott 
emberre . . hármát meg fogottam es . . . Tőmlötzben 
küldettem [Ks 99 Miske Imre lev. — aNK]. 1786: Sako 
Mihálly panaszra Becsben ment, azért ithon az Feleségét 
Mlgs Groff Thoroczkai Sigmond Ur eŏ Naga el fogatta 
es Galdraa Tömlöczre küldette [Torockó; TLev. 4/13. 
23. - aAF]. 

4. vki után elküldet; a dispune să trimită pe cineva 
după cineva; nach jm schicken lassen. 1835: valahány-
szor hirtelen valami betegség adta elé magát, tüzen vizén 
mmd annyiszer küldetett ŏ nga a' Doctor után éjjel nap-
Pal [Zsibó Sz; WLt]. 

küldetés menesztetés; trimitere; Schickung, Entsen-
dung. 1614.ñ Báthori Gábor . egész télen mind vonta-
ta-haladoztatá az Portára való küldetést [BTN 6l]. 
1062: Kapronczai Györgynek Liptó s Árva vármegyék 
J?eghajtatására való küldetése [SKr 215 Tartalomjelző 
fejezetcímből]. 

küldetett 1. menesztetett; trimis; geschickt, gesandt. 
j657: (A) császárhoz küldetett követ urak tractálván 
Bécsben, jártak ottan-ottan az posták | már az ellenség^ 
nek is az tábornak megütésére küldetett derekas csatája3 

•• fekvü helyében verték volna fel az táborunkat 
[KemÖn. 152, 179. — aÉrtsd: csapat, osztag]. 1816: Má-
Jor Cserei Farkas Urnák Krasznáig3 küldetett Esraffe-
taért . . 23 Rhf [Kv; Born. IV. 41. — aSz]. 

2. vhová eljuttatott/küldött; care a fost trimis unde-
va; irgendwohin geschickt/zugestellt. 1710: él vöttem én 
noszam küldetett Levelet [Dánfva Cs; BCs. Dánfalvi 
Lukács Péter lev.]. 1802: a* királlyi ide küldetett Pátenst 
k e t egymás után következő Vasár napokon a' predikállo 
székből fel olvassak [M.bikal K; RAk esp. kl kiv.]. 

küldetik 1. vki vhová menesztetik; a fi trimis undeva; 
ßeschickt/entsandt werden. 1670: ím Uram, panaszunk-
ba egy kapuczi agáját küldette ő nagysága, az ki minden 
^olgoknak eligazítására s végére való menetelire külde-
îs [ ™ L V, 96-7 Bojér Sigmond Teleki Mihályhoz]. 
1810: újesztendő nap után mintegy két héttel erdőbe 
Küldettem gazdám által [Szárhegy Cs; RSzF 275]. 

vmi vhová eljuttatta tik/küldetik; a fi trimis/expe-
d ,at ceva undeva; zugestellt/geschickt werden. 1661: ha 

nekem teljes plenipotentia nem küldetik, nem sok 
embertül búcsúzom el Bécsben [TML II, 58 Bánfi Die-
nes Teleki Mihályhoz]. 1681: Elsőben a Szőcs leveleben 
volt takarva levelem . második küldetett March An-
on uram embere által, harmadik logofet uram embere 

altal havasalföldi postátúl [TML VII, 110 Paskó Kristóf 
ua-hoz Drinápolyból]. 1827: Jelentem alázatosan a' 

kts Törvényes Derék Széknek hogy procedálás végett 
• • • Instructio küldetett a' kezemhez [Fejér m.; DobLev. 
V/1J26]. 7838.- küldetnek Nyíresről Hosszufalvára3 

nyolcz füzet pitonka . egy véka fái mogyoró [Nagy-
nVires Szt; TKhf — aSzt]. 1849: Postára becsbe köldet-

vén egy levél recepisse 30 krajcár [Somb. II]. 1864: Min-
den Anya, és leány Egyházak számára egy egy példány3 

küldetik [Gyalu U; RAk 95 esp. kl kiv. — Nyomtat-
vány]. 

3. kivezényeltetik; a fi trimis (prin ordin); komman-
diert werden. 1662: Bornemisza Pál és Bakos Gábor ge-
nerálisok a fizetett hadaknak derekával a bányavárosok 
és a Füleken felül levő végek meghajtásokra küldettek 
vala [SKr 216]. 

4. (tömlöcbe) kísértetik; a fi escortat (pînă la închi-
soare); (in den Kerker) geführt werden. 1837: el-szőkött 
rab Pojána Juon . . ha megcsipetethetik, küldessék a1 

Szebenszéki fogházhoz [DLt 587 nyomt. kl]. 
O Szk: exekució ~ reá végrehajtás foganatosíttatik 

vkin; a fi ordonat execuţia împotriva cuiva; Zwang(s)-
vollstreckung durchgeführt werden. 1810: a provinciális 
bíró admoniálya Gábor Pált, hogy ha harmad nap alatt 
eleget nem tészen, executio küldetik reá [Szárhegy Cs; 
RSzF 100 Mikó János vkb rend.]. 

küldettetés (tömlöcbe) vitetés; trimitere (la închişoa-
re); Führung (in den Kerker). 1790: Okát értettem a* 
Bukurésdi Dominális Dsugyának Magistratualis Tŏm-
lőtzre lett küldettetésinek [Valyebrád H; Ks 75. VII. 
250]. 

küldettetett menesztetett; trimis; entsandt. 7667: Több 
szavak is volt, de én arra csak azt mondtam, fejedelem s 
az országhoz küldettetett követek, azért ha mi panaszok 
vagyon, ott mondják meg, s leszen válaszok [TML IV, 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

küldettetik 1. vki vhová menesztettetik; a fi trimis un-
deva; irgendwohin entsandt werden. 1662: egyik viceis-
pán . Boldvai Márton portai kapikihaságra küldet-
tetvén, főispán nélkül viceispánt is állítani nem szintén 
szokásos volna [SKr 308]. 1672: Szerdán hajnalba For-
gács uram is beérkezék3, küldettetvén az méltóságos fe-
jedelemhez ű nagyságához [TML VI, 400 Vér Mihály 
Teleki Mihályhoz Kővárból. — aDebrecenbe]. 1760: 
küldettetett ide Abosfalvárol egy Mihálly nevezetű Ma-
gyar malom mester [Mihálcfva AF; Eszt-Mk]. 1791: 
Mü ezen kerdesben forgo Erdőre nem küldettettünk 
[Ádámos KK; JHb XIX/58. 26]. 

2. vmi vhová eljuttatik/küldetik; a fi trimis/expediat 
ceva undeva; etw. irgendwohin zugestellt/verschickt 
werden. 1754: küldött Szarvas, Vad Disznó, Vad 
ketske husokot . sok izben küldőttettenek ezen Natu-
ralék [Gernyeszeg MT; TGsz 33]. 1758: A Város Bírái-
nak küldettetet ily parontsalot3 [Torockó; TLev. 8/6. — 
3KÖV. a részi.]. 1780 k.: A' Borgai Jószág . két rendben 
egy esztendőben küldettetett Padovdába [JHbB 46]. 
1805: az Kovátsok az Bírákhoz minyájon be gyűj-
tessenek a Csinalgotas iránt tegyenek egy oly allando 
végzést mely meg erösites veget előmbe küldettessek 
[Torockósztgyörgy; TLev. 9/40 br. Thorotzkay Josef 
kezével]. 

3. kísértetik; a fi escortat; begleitet werden. 1792: a 
Szovatyosok egyŭt, ha szépen nem akartak fogva mi-
nyájon kŭldettettek volna Topánfalvára [Kv; Somb. I]. 

4. (börtönbe) vitetik/kísértetik; a fi escortat (pînă la 
închisoare); (in den Kerker) geführt werden. 1788: ă ket 
fenn irt Tzigányok a* Magistratualis Tömlötzbe Sz. Ré-
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genbe küldettettenek [Teke K; KLev. a tekei városi ta-
nács Species Factioja]. 1801: Argya Eva az Őtsivel 
Sándor Jantsival a Tiszt Groffné Aszszony eŏ Nga 
Erdejét meg gyújtották és . ez okbol Sándor Jantsi a 
tseleicedeten el fogattatvan tőmletzre küldettetett [Erdő-
sztgyörgy MT; WH.Nagy Péter (36) szabad székely 
vall.]. 

küldhet 1. vkit vhova meneszthet; a putea trimite pe 
cineva undeva; jn irgendwohin gehen lassen könilen. 
1637: Czehffei Lazlo vram . . az Tora nem küldhet, 
mert az Vass Gieörgi Uram szolgay az mitt az szolgáink-
nál Es embereinknel kaphatnak mind horgostol el 
von(n)ijak [Noszoly SzD; WassLt]. 1796: Mást rajta ki-
vül akárkit küldhet ă jó Hugóm [Hagymásbodon MT; 
IB gr. Toldalagi László lev.]. 1809: A Tegnap a szörnyű 
essö miatt nem küldhettem Embert [Jára MT; Berz. 11. 
F. 75]. 1826: A Kalandos gyűlésébe s egyebütt is à hol a' 
kalandosbélinek személyesen kell megjelenni, maga he-
lyett feleségét, kalandos-társát vagy mást akármit is nem 
küldhet [Kv; EM XI, 376 A külközép-utcai Kalandos-
társaság art.]. 

2. vmit vhová eljuttathat/küldhet; a putea trimite 
ceva undeva; etw. irgendwohin zustellen/verschicken 
können. 1569: Kwlthem eo felsege hazabol thyz masa 
salétromot kegielmetekhez es egy masa keny koweth. 
Jolehet azt hata vala hogy thyzen keth masa legyen de 
thobet nem kwldhetek [Gyalu K; BesztLt 31 Ha-
raklyany Lazlo gyalay Wdwarbyro a beszt-i bíróhoz es 
polgárokhoz]. 1630: (A) hatalmas császár Pottájára is 

császárnak és az anyjának ha mit küldhet, küldjön* 
[BTN 434. — dA fej. helyzete megerősítése végett]. 
1659: az fel vetet summát ejjel nappal siessen be küldeni 
jo pénzül az komornik kezehez, küldhessŭk be az Porta-
ra mentől hamareb az mit küldhetünk [UszLt 15 fej.]. 
1719: elég kesőre kűlthettem á Czitrom levet s fa olajat 
[O.csesztve AF: Ks 96 Ágoston György lev.]. 1770: 
olyant küldhet az ember az mitsodás van [Ne; Told. 5a]. 
1787: Majorságot Tojást s egyebetis bővebben kŭldhe-
tek ezentúl [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1853: mi-
kor a* Bogdánt le öleted akkor a' más disznó ázalék he-
lyet friset küldhetnél [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez 
Ádámosra]. 

3. úrdolgára rendelhet; a putea ordona să meargă la ro-
botă; zur Fron/Herrenarbeit bestimmen können. 1696: 
Hallattam az Bírótól hogy panaszlotta Naskulyit nem 
küldheti az Ur dolgara [Mánya SzD; Ks 9. XXXI. 4]. 

4. (fogva vhová) kísértethet; a putea escorta; (gefan-
gen) führen/begleiten lassen können. 1765: Hogy ha pe-
dig ezen Conditiok ellen tsak legg küssebbenis vétene 
. . Székely Elek eokgylme . . az édes Annya . meg 
fogathassa és Szebenben küldhesse, minden kegyelem és 
irgalmasság nélkül [Torda; Pk 2]. 

5. vmiért elküldhet; a putea trimite pe cineva după 
ceva; um etw. schicken können. 1796: holnap küld-
hessek a gabana után [Vaja MT; Ks 101 Balla Imre lev.]. 

O Szk: részvétet ~ a putea trimite condoleanţe; Bei-
leid schicken können. 1886: írj, Ödön! . . . A levélben 
küldheted részvétedet [PLev. 130 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

kŭldődik küldetik; a ñ trimis; geschickt werden. 1833: 
A' Fiam azt mondá hogy 500 Vft vagyon ott a ' Tulkok-

ba, 's rendre nekem viszszá fizeti, már 150 Vft abból 
Raffnénak küldődet . . . a' többit itt meg adja a' Fiam 
[Hadad Sz; Borb. II Árva Kendeffi Rakhel lev.]. 

küldött I. mn 1. vhová menesztett; trimis undeva; ir* 
gendwohin verschickt. 1653: a küldött jancsárok is oda 
érkezének [ETA I, 133 NSz]. 1668: Az Kegyelmedhez 
küldött étekfogónak megindulása után érkezem én is ide 
Vinczre udvarhoz, mivel én is haza rugozkottam vala 
[TML IV, 367 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1768: 
Örvendezve értettem ide küldött legényedtől, Mélt 
Groffnédnak jobb létit, asztot nagyobbára okozta az én 
imádságom [Szilvás Sz; TKhf Alvintzi Gábor lev.]. 

Szk: Istentől ~. 1847: három falu lakosai úgy ţe' 
kéntettek magok közt engemet, mintha az Istentől kül-
dött jóltévő angyalt látták volna, becsülték hívségemet 
meg voltak győződve igazságomról [VKp 159 Varga 
Katalin sk]. 

2. vhová/vkihez eljuttatott; care a fost trimis undevaI 
cuiva; irgendwohin/jm zugestellt. 1670: A Kgd nékünk 
küldet levelet igen kedvesen vettem [Algyógy H; Ks 41 
Miss.]. 1774: mihent vettúk az battyám urom kúldett 
pénzit mingárást (!) el elindittottom . . . Szebenbe 
[Meggyesfva MT; LLt Fasc. 115]. 1787: Leveledet vet-
tem a fiamnak küldett szürke Loval edgyütt [Bolya N& 
IB gr.Toldi Zsigmond gr.Bethlen Sámuelhez]. 

3. érte/vkiért elküldött; care a fost trimis după cine-
va; für jn geschickt. 1662: (Sapia) a várban megrésze-
gedvén éjféltájban jött ki, a mezőben lefeküdt, érette 
küldött emberimet megfosztván, a gyalog jovének meg 
[SKr 377]. 

II. fn-i haszn-ban; cu valoare de substantiv; substan-
tivisch gebraucht; rendsz tbsz ajándékba küldött dol-
gok; lucruri trimise (în cadou); (als Geschenk) V e r s a n d -
te(s). 1822: Habari Leveledet az a mellett küldőtők-
kel együtt vettük [Kv; Pk 7]. 1830: kőszőnyŭk a' kűldet-
teket de meg romlottak a ' meleg idŏ 's Vuntujnak hoszu 
utazasa miatt . . tsak ugyan a' kolbászbol . ettem 
énis egyszer [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

küldötte, küldte 1. vkitől küldött; trimis prin cineva; 
von jm geschickt. 1670: Ebbül az Ispán Ferencz uram 
küldte levélbűi fog érteni Kegyelmed [TML V, 262 Ken-
de Gábor Teleki Mihályhoz]. 1672: Kegyelmed küldte 

híreket egészen communikáltom urunkkal [TML VI* 
175 Székely László ua-hoz]. 1681: Mihály szpatar küldte 
fakó paripa [UtI]. 

2. vkitől kivezényelt; trimis din ordinul cuiva; von jm 
kommandiert. 1657: az qvartirmesterek Árvában érkez-
vén, s hírek esvén az én küldöttem csata felől is, néme-
lyek visszaszaladtanak Lengyelországra előttök, néme; 
lyek pedig az várban salválták magokat, és így jüvéne* 
vissza azon csatáról [Kemön. 231]. 

küldöttség delegaţie; Abordnung, Delegation. 18^ : 

hálá Istennek hogy a* kŭldŏtsigel bé jösz; akor ha arra 
való leszek vélled énis haza megyek [Kv; Pk 6 PákeI 

Krisztina férjéhez]. 

küldöz 1. menesztget; a tot trimite; wiederholt gehen 
lassen. 1587: Farkas ferenchj Negi louan voltunk ^ 
Varos falwiban az Meg holt ember vere latasara 
vgian akkor az louas legini velünk volt es hogi Neme5 
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népeket kellet kwldeoznunk Zolga Biroert is fizettem 
~/37 1/2 [Ky; Szám. 3/XXX. 51 Seres István sp kezével]. 
1678: En még élek; engem itt cirkálnak az emberek, kül-
döznek ide felé [TML VIII, 34 Teleki Mihály Naláczi 
Istvánhoz]. 1710: a császár . . . bizonyos követjeit kül-
dözé [CsH 77]. 1799: Samukátis a' mire hová kellett 
küldözték [Mv; MvLev. Vall. 6] 

Szk: alá sfel ~ 1597: Gyulai Mihály vallya 
Peter mester az Inast Petit alasfel küldesze . . Csak 
hogy gondoltom hogy ez Asszonyhoz küldezj [Kv; TJk 
V/l. 129] * hol ide, hol másuvá ~. 1586: az vtban hol ide 
hol masua kwldeoztunk zolga birakert [Kv; Szám. 
3/XXIV. 52] * idestova 1586: Junj 12 Az louas légi-
nek hogy idestoua kwldoztwk lóháton -/36 [Kv; i.h. 
3/XXIV. 54] * imide-amoda 1746: minthogj Béres 
voltam imide amoda küldeztenek bennünket [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 150]. 

2. küldözget vmit; a tot trimite (cuiva) ceva, a trimite 
mereu ceva; etw. wiederholt schicken. 1570: Molnár Ba-
linthne Ilona . . . vallya, Latta hogy Zabo Janosne gyw-
meolchet kwldezet Trombitás Demeternek [Kv; TJk 
III/2. 23]. 1595: Miért hogy az Zab draga vala és sok fele 
kel vala zabot küldeznem: Vöttem 24 sing vásznát: És 
czjnaltattam keskeny 4 saakot: Abban küldeztem ajan-
dekot [Kv; Szám. 6/XVII. 115]. ifj. Heltai Gáspár sp ke-
zével. 1606: Az Felperes pedig azt magiaraszá hogy mi-
kor Bedeŏ Istua(n) ura(m) a Capitansagra jeŏtt leuelet 
kŭldezett minden felé hogi minden ember haza taka-
rodgiek [UszT 20/11]. 1632: küldeöztek egjmasnak hol-
mi eggyetmást [Mv; MvLt 290. 82a]. 1767: tŏllem kŭl-
dŏzŏt enni innya Josefnek Ersebet [Ditró Cs; LLt Fasc. 
145]. 1776: Jött Kettzeris M Groff Lázár János Urffi ŏ 
Nga . . . Etelt, italt, Kaffét eleget küldözött [Kóród KK; 
GyL. Christ. Kováts conj. St. Miklós (55) vall.]. 

Szk: alá s fel ~. 1573: Somogy Leorinch Azt vallia 
hogy . . az Kanna Iarto Janos hazatwl wyt on palazko-
kat fodor István hazahoz . onnat eo Nem twgia howa 
leottek Mert az biro szokzor kwldeozte alasfel Borral 
[Kv; TJk III/3. 152]. 

3. (börtönbe) vitetget; a tot duce (la închisoare); nach 
und nach (in den Kerker/ins Gefängnis) führen lassen. 
1655: onnét pünköst-tájban követek jövének a széjmé-
nyektől urunk ő nagysága3 . . a követeket el nem 
bocsátotta, hanem megtartóztatá és várakba tömlöczbe 
küldözé őket [ETA I, 158-9 NSz. — aII.Rákóczi 
György]. 

4. vki után küldözget; a trimite mereu după cineva; 
nach jm wiederholt schicken. 1570: Orsola Bor Janosne 

• • vallya, hogy . . . az Erzen Jarto Balint fya ely Jeot 
volt Gywlay Myhaltwl Es vthana kezd kwldeozny hogy 
vyzza Menneh [Kv; TJk III/2. 164-5]. 

küldözés 1. menesztgetés; trimitere încoace şi încolo; 
wiederholte Abschickung. 1615: eleitől fogva ott Keő-
vár vidékin, inkább minden faluban afféle megnemesi-
tett Boerok, kiket vaidáknak is hinak voltanak . . . regi 
királyoktól es fejedelmektől vagyon szabadságokról pri-
yilegiumok; attul elválva, hogy a' várhoz lovok hátán 
imide amoda való küldözéssel tartoznék szolgálni [Gyf; 
Veress, Doc. IX, 62 Bethlen Gábor Dóczy Endre kapi-
tányhoz]. 1677: Mint egyebek, ugy a' Székelyekis hami-
kor extra Regnum Fejedelmek, vagy a' Haza szolgá-
lattyában kŭldettetnek, elegendő költség adassék nékik, 

a' szolgálathoz és úthoz képest, ide nem értvén a" rend 
szerint Oláh Országokra, vagy másuvá valo postálko-
dást, küldözést, vagy hirek tudására, vigyázásra a' Tisz-
tektől expediaitatni szokott embereket [AC 240]. 1710 
k.: A három követ elment azalatt Béldihez3 . Elment 
azután Nemes János avval a küldözéssel, tractával, 
mint a róka a kölyök agarat a farkával, úgy hordozták s 
veszteg ültették Béldit [BÖn. 707. — aBéldi Pálhoz, Há-
romszék főkirálybirájához]. 1838: Altallom egyszers-
mind szégyellem is Sogor Úrhoz valo sok kuldozesun-
kot, keren (!) Atyafiságoson ne hogy meg ne nehezke-
gyek (így!) mert a szegensèg es nyomorúság kentelenit 
[Usz; Pf Mátéfi Károly lev.]. 

2. küldözgetés; trimiteri repetate; wiederholte Schik-
kung. 1596: Azzoniunknak, Egieb feo Embereknekis es 
minden rendbeli Aiandek kwldezesre Valo keolchieg3 

[Kv; Szám. 7/XII. 91 Filstich Lőrinc sp kezével. — 
Köv. a fels.]. 1597: Mindenestwl wolt 37. Tiwk . . . 

Melleknek Aiandekban walo kwldoszesit az kowetke-
zendo latwssokban meg Mwtogatom [Kv; i.h. 7/XIV. 2 
Th. Masass sp kezével]. 1679: Ngodat is kérem, az írá-
soknak küldözésében bírja meg magát [TML VIII, 474 
Teleki Mihály Lónyai Annához]. 

küldözget 1. menesztget; a trimite mereu; wiederholt 
gehen lassen. 1761: Gyermek koromba engemet is a Né-
hai edess Anyám küldözgetvén . . . Nagy Bentser Pálné 
Kovács Margith Aszszonjhoz, és emlékezem arra vilá-
goson, hogy mind elméjében, mind pedig erejében 
meg fogyatkozott volt [Medesér U; Ks]. 1767: engemet 
gjakran el küldettenek házul hói Potsfalvara3 hol együ-
ve hói máshuva, de mi okon kŭldezgettenek en Semmit 
abban eszre nem Vehettem [Abosfva KK; Ks 4 St. Sza-
bó (14) jb vall. — aKK]. 

2. küldöz; a trimite mereu ceva; wiederholt schicken. 
1735: Szalonnat, s* egyéb enni valott küldözget Titkon, 
az Urffi szamára [Drágavilma SzD; TK1 Csuka Kosztán 
(48) jb vall.]. 1793: az Aszszony őNga külőmb külőm fé-
le leveseket kŭldezgetett Csernatoninak | Fejér Lisz-
tet . . . küldözgetett Csernátoni Urnák [Koronka MT; 
Told.]. 1819: útra valót én tőllem alattomba küldezgetet 
[Kv; Pk 2]. 1823-1830: (Trencséni Sámuel) holtáig Ma-
rosvásárhelyt lakott egyes-egyedül . felkereste a gyer-
mekes házakat, ott tanította őket vallásra, szent histó-
riácskára, azután küldözgettek neki egy-egy kenyeret s 
egyebet [FogE 94]. 

küldözgetés küldözés; trimitere repetate; Schickerei, 
wiederholtes Shicken. 1793: Fejér Lisztet küldözgetett 

Csernátoni Urnák, és mind ezen küldözgetések a' N. 
Gróf Urnák hire 's akaratja nélkül estenek | A' . . 
küldezgetések a Kakas nevü Inas által estenek, az itt 
létem előtt vgy hallottam hogy az illyen színű 
küldözgetésekben Csenusár nevezetű Czigány vólt a* 
posta [Koronka MT; Told.]. 

küldözhet meneszthet; a putea trimite; gehen lassen 
können. 1661: Latrány András vigye az Székelyhídia-
kat, az többi jüjön hozzánk, küldözhessük, az hová ren-
delve lesznek [TML II, 75 Kemény János Teleki Mihály-
hoz]. 1663: Kérem azon is Kegyelmedet, szerezne 
Rácz Istvánra is egy parancsolatot, ha(dd) küldözhet-
ném szolgáimat be, csak az anyám látogatására is nem 
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merek küldeni, akasztással fenyegeti embereimet [i.h. 
442 Teleki Mihály Bornemisza Susannához]. 

küldöző I. mn küldözgető; care tot trimite; schickend. 
1677: mind a' szeginy kŏség s' mind pedig egyéb rendbéli 
emberek a* magok dolgokban jaro avagy küldöző embe-
rektől ne terheltessenek [AC 244]. 

II. ſn vkit vhová menesztgető személy; persoană care 
tot trimite pe cineva undeva; jn irgendwohin abschik-
kende Person. 1710 k.: A három követ elment azalatt 
Béldihezd Elment azután Nemes János, az is csak ha-
szontalanul a közönségesre nézve, de a küldözök részé-
ről felette hasznoson [BÖn. 707. — aBéldi Pálhoz, Há-
romszék főkirálybirájához]. 

küldözött küldözgetett; care este mereu trimis unde-
va; wiederholt geschickt. 1670: Már azután esett kóbor-
lásokat le kellene írni, úgy szathmári német generál dol-
gait, és Nagyságod országabeliekre küldözött pátensek-
ben meg is kellene neki az páternek mutatni [TML V, 
133 Teleki Mihály a fej-hez]. 

küldöztetés menesztgetés; trímitere; wiederholte 
Abschickung. 1823-1830: Küldöztetése sem sok vagyon 
a szolgálónak*, mert a deákok ifjak, s maguk is minde-
nüvé megérkeznek, s dolgokat igazítják [FogE 226. — 
aA göttingai egyetemisták diákszállásain dolgozóknak] 

küldöztetík rabságba vitetik; a ñ dus în robie; in Ge-
fangenschaft geführt werden. 1662: a szombatosok 
mindnyájan fejők, jószágok elvesztésén maradtak vala; 
a megsententiázás után, az kamaraház előtt lévén egy 
szép öreg puszta egyház naponkint abba reggettet-
nek vala, míg annyira szaporodnának, hogy a várakba 
együvé is, másuvá is, százon-, másfélszázonkint jó gond-
viselés alatt küldöztetnének, úgy, hogy Váradon, Szé-
kelyhídon, Jenőben . vasakat is alig győznének ková-
csolni nékiek [SKr 192-3]. 

kŭlesemény külső esemény; evenimente exteme; 
äußeres Ereignis. 1854: A kül események beléletünket is 
roppant reformoknak tették ki [ÜjfE 4]. 

kiilfal külső várfal; peretele exteriőr al cetăţii; äußere 
Burgmauer. 1676: Fogaras Várának kettős keő fala va-
gyon, az belső keritesenek vadnak az négj szegeletin, 
negj tornyos bástyái, külfalais pedigh belől duplás az 
lövő lyukokra való állásigh, földel töltet [Fog.; UF II, 
735]. 

kiilfelől kívülről; din/de afară; von draußen. 1786: 
Oly rosz volt ezen Malom hogy az ahaz p(rae)tendà-
lo Attyafiak tűznek a' fáit fel akarták osztani egy más 
kőzt, mellyet azoltátul fogva az Exponens Vr Conservált 
Curiose meg támagatván kül felöl három támaszakkal, 
Ugy a' K ŏ padotis meg tamagatatta mellyetis ha nem 
tselekedet volna rég már fel dölt volna [Apahida K; RLt 
0. 2]. 

külföld más vidék (a nyilatkozattevő lakóhelye hatá-
rán kívüli terület); altă regiune; äußeres Land (außer-
halb der Grenzen des Wohnort(e)s des Áußerungtuen-
den liegendes Gebiet). 1662: És ha a külföldön tanált is 

esni valami csintalanság, de ha annak szerző oka a vá-
rosra nyomoztathatott, ha katona vagy egyéb rend lenni 
találtatott is, azonnal feltaláltatott | egyik fél is, másikjs 
a győzedelemre nagyon igyekezvén, magok mellé kül-
földről is nagy sok ifjúságot lázzasztottak vala [SKr 
421-2, 629]. 

E jel-re legrégebbi adatunk Cal-ból való, de MA és nyomában PP j* 
PPB is szótározta. Máig eltokozódott nyj-i életére I. kiſóld, küföldès külföl-
di al. a jegyzetel. 

külföldi I. mn 1. más helységbeli, más vidékről való; 
din altă regiune/localitate; aus anderer G e g e n d / O r t -
schaft stammend. 1632: egy külföldi kovacstol el vevek 
az sarlót [HSzj kovács al.] 1629: bizony eleget szida min-
denkeppen, utalatos kuruanak, külfeöldi kuruanak 
ugian czak egy külfeöldj kurua volt eő ugj mond [Mv; 
MvLt 290. 160b]. 1662: Külföldi szaszsaghrul való mi-
vesseknek Az mikor dolghoznak per diem lib 5d [UF H» 
222. — aValószínüleg búzajárandóságra von.]. 173T-
akármelly Városi és kül földi Emberek(ne)k szabad volt 
marha, berbécs, bárány, sertés etc. húst árulni [Gyalu K; 
MNy XXXVI, 188, SzE 433]. 1738: senki az külföldi be-
tsületes emberek közzül sem pedig Városunkbeli ke-
nyérsütő Aszszonyok közzül tellyességgel semmi Gabo-
nát, sem vajat, sem tyúkot, sem tojást egy szóval semmi 
ételre valót (:az egy szék húson kivül:) meg-venni 12 ^ 
Tizenkét óra előtt ne merészeilyenek [Dés; Jk 490. — ^ 
teljesebb szöv. a II. al.]. 

E címszót vö. a külföldés külföldi cimszóval. — Ezt a jel-t a régiségből -“ 
a NySz adalékainak felhasználásával az EtSz és a TESz is szótározta. 
Az 1737-bõl beiktatott gyalui adalékkal kapcsolatban érdemes megjegyj*' 
ni, hogy a Gyaluval töszomszédos Nagy kapuson a falubeli magyarság a 
lu határán kívül cső területet ma is külföldnek, a más helységbelit külfi 
nek nevezi [MNy XXXVI, 188; SzE 233]. A köz- és irodalmi nyelvből & 
avult e régi jel. mai nyj-i életére további bizonyság, hogy a kolozsvári Ho* 
tát kertgazdálkodást folytató és a piacon áruló asszonyai a nem kolozsvan 

árusokat ma is külföldiként emlegetik. 

2. külországi, külföldről származó; din străinătatej 
ausländisch. 1837: az ablak sarkai, riglii és bé horgoloj1 

mind kül földi onozott vas munkák [A.szőcs SzD; BetLj 
5]. 1849: 1 Paquets Panonia szivar 30 xr 100 dr külföld1 

Trabucos 4 f 30 xr [Kv; Újf. 1]. 
II. ſn más helységbeli, más vidéki személy; persoană 

din altă localitate/regiune; aus einer anderen Ortschaft 
stammende Person. 1738: Sok kárát tapasztalva a Nms 

Város abb(an), hogy mind az örmény Városbéliek s 

mind egjéb k ü l f ö l d i e k , mind búzát, mind zabot egj szó-
val mindenféle Leguminát p(rae)ripiáln(a)k Nms Vara-
sunk Lakosaitól, melly miá, még ezen sullyos Quárte-
lyos kivánságira valókat sem vehetünk, C o n c l u d á l t a t o t 

azért firmiter, hogy . . senki az k ü l f ö l d i betsülletes em-
berek közzül sem pedig Várasunkbéli kenyérsütő AsZ' 
szonyok közzül tellyességgel semmi Gabonát, sem vaja*' 
sem tyúkot, sem tojást, egy szóval semmi ételre való 
(:az egy szék húson kívül:) meg-venni 12 ~ Tizenkét ora 
előtt, nem merészellyen(e)k [Dés; Jk 490]. 

külfűtő 1. kívülfűtő 

kŭlhatóság világi hatóság; autorităţile laice; weltlic^ 
Behörde. 1867: Minden Papi, és Mesteri bérek fel haj-
tassanak addig, mert akkor őket4 exequaltatja a' T. E5' 
peres a1 kŭlhatóság által [Gyalu K; RAk 128 esp. kl. ^ 
A gondnokokat]. 1869: ugy az eddig történt, mind & 
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ezutáni történendő névváltoztatások a kŭlhatóságok 
megkeresésére az anyakönyvbe le jegyeztessenek [M.bi-
kal K; RAk 176 ua.]. 

külhavas külső havas; păşună alpină; äußeres Hoch-
gebirge. 1864: Szárhegy községe külhavasaival határos 
Ditro községével [Szárhegy Cs; EHA]. 

kŭlkapu utcai kapu; poarta de la stradă; Straßentor. 
1849: A' kül nagy kapu . . Ezen kapun bé menve jobb-
ról égy sorba rostéllyas (:stakétás:) kert, használható ál-
lapotba | Darabant ház . . . (A) kül nagy kapuhaz közel 
a' kertbe van égy ház | A' Kül nagy Kapu [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55]. 

küllég szabad levegő; aer liber; freie Luft. 1849: Mig 
a' szem borongatás len ruha által ezen szem vizzel folyta-
tandatik a' ruha a' szemen egyszer se száradjon meg 's az 
alatt etzetes étel, édes téj, turo, bor, pálinka s küllég 
telyességgel el távolittandok [Etéd U; Pf Kendi Ferenc 
lev.]. 

küllő rég, táj fentő, kerékküllő; spiţă; Radspeiche. 
1586: Egj vj kereket az varas kochiahoz . - /40 Mas 
kereket meg talpalt az kerekes es három kwllieot is Csi-
nált bele attam -/18 [Kv; Szám. 3/XXIV. 19]. 1587: Ke-
rekes Mihalj három kereket Czinalt wj falozassal 
kwlliokkel fiszettem teolle - /78 [Kv; i.h. 3/XXX. 13 Se-
res István sp kezével] | Chinaltattam az eoreg zeker-
re 3 Falfat egj kŭleot p(ro) d. 17 [Kv; i.h. 3/XXV. 51 
Suweges György isp.m.kezével]. 1590: fyzettem Kerekes 
Matyasnak hogy 3 Kereket foldozott meg és 2 
kyulotol attam f — d.70 [Kv; i.h. 4/XX. 19 Hooz Lőrinc 
sp kezével]. 1662: míg rájok derekasabb erő érkeznék, a 
három lövőszerszámoknak gyújtó- és deréklyukait is 
csontokkal, szegekkel úgy beverték, s kerekek küllőit 
úgy le kezdették vala vagdalni, hogy csak alig vehetnék 
meg tőlök [SKr 327]. 1681: Kerék agiára küllő melle va-
lo vas karika Nro 1 [Hátszeg; VhU 597]. 1698: negj lőcs, 
kerek küvŏ nr: 16. viseltes kŭvŏ nr: 22 [Kóród KK; LLt 
Fasc. 72]. 1729: az Hajdúk házába(n) Fentŏ vagj kŭvŏ 
az gerenda(n) 200 [Marossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb]. 

? Hn. 1813: Küllő Völgy (sz) [Nagykapus K; KHn 
164]. 

Ha. /597: kwlot [Kv; Szám. 7/XIV. 49 Th. Masass sp 
kezével]. 1600: kiweot [Kv; i.h. 9/XII. 69 Igyarto Simon 
isp.m. kezével]. 1649: kwllöt [Kv; i.h. 26/VI. 464]. 7778: 
Küllő [Csapó KK; Berz. 4 F. 8 C. 18]. 

kŭllőfa rég, táj fentőfa; lemne pentru spiţe; Speichen-
holz. 1632: Ez mellet kiuwl uagion egj nagj rakasban 
algiu kerekekhez ualo kwleö fa [UF I, 187]. 1637: Egy 
falka kerekre ualo kwleö fa [i.h. 418]. 1679: Kerekhez 
valo vj Küllő fa, czak ki nagyolva nro 166 [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 90]. 1681: Beres szekerhez 
valo Uy küllő fa Nro 37 [Vh; VhU 567]. 1794: Avart kik 
gyújtottak meg mondani nem tudam, hanem azt láttam 
hogy őrökké égett ezen a tavaszon, és hogy a Papnakis 
vagy két száz küllő fája el égett az erdőn [Nagykristolc 
SzD; JHb]. 1816: Négy kerékbe valo ki vont küllő fák 
[Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 

A 'kerekküllő-készítéséhez való fa* értelmezéssel is számolhatni. 

küllős ' * Hn. :Küllősvölgy [Nagykapus K; KHn 165]. 

Vö. a bizonytalanul és értelmezhetetlenül — küllő címszó alá vont 
Küllõvölgy hn alakváltozattal. 

külön I. hsz 1. külön-külön, egyenként; fiecare separat/ 
ín parte; jeder/jede/jedes einzelne, einzeln. 1570: Seges-
wary Damakos testamentom zerent ezeket hatta ky-
leon az fiaynak leanyanak fl 50 [Kv; TJk III/2. 1300 Ek-
kert Janos vall.]. 1596: Én úgy túdo(m) hogy az ado ren-
deleskor mikor az Raúas volth ne(m) kylen róttak ha-
ne(m) chak egy sum(m)ara hattak az falut [UszT 12/111 
Marthi(nus) Farkas de S. Abran ppix vall.]. 1604: az Zö-
löt Tudom hogy görfi lazlo es Balas kwlön mieltek az 
öueköt [i.h. 18/138 Barla Tamas Kereszturj vall.]. 1629: 
hatart küleon nem bírtak hane(m) tauaszal az Oh mind 
az vj Thordaiak egyben gyülve(n) vgj mentek ki feold oz-
tanj [Kv; TanJk II/1. 57]. 1699: van . hat puszta mely-
lyeic(ne)k nem tudhattuk meg neveit minthogj régen hol-
tak ki a meg irt emberek ezen pusztakrul és ezek utan ja-
randó földeknek neveit is mind külön meg ne(m) visgal-
hattuk mivel ŏszve elegyedtenek [Rava U; LLt Inv. 107]. 
1760: az hol akór az meg írt kezesek fel találtatnának 
mindenik kezesen külen 40 ~ 40 ~ magyar forintokat 
akár mi nével nevezendő Javaikból meg vehesse vetet-
hesse [Retteg SzD; GyL]. 1798: 12 véka ösz gabona féré-
jü földeket fen hagytanak két szántó földek mindenik 
külön három véka féréü föld [Uraly MT; CU]. 1846: A 
Lisztelő Malom Vannak itten 3 jo gerendelyek 
mindenik gerendely a falon belõll külön egy egy bél kere-
ket — kivül egy egy vizkereket forgat [Bács K; KmULev.]. 

2. elkülönítve, más-más helyen/helyre; separat (de ci-
neva); gesondert. 1568: Ezt tudom hogy meg minek 
elçtte, az anyam az zçlçth el atta vala atta el az hazat 
barla peternek, annak elçtte penig barla peter masut la-
koth, kwlyçn lakot az anyatul [Kv; TJk III/ l . 203 Vrsu-
la c(on)sors francisci korchyolas vall.]. 1570: Thakacz 
Antal ezt vallya, hogy Ezek sok Jdeie hogy egymas-
twl kywlŏn laknak, lm vgy zerzettwk eoket egybe hogy 
Minden vetthkeket ky Eddegh volt Megh engettek egy 
Masnak es ez vthan Jamborwl es Tyztessegel Thartjak 
egy Mast [Kv; TJk III/2. 147]. 1592: En Niluan tüdo(m) 
hogy Balas Janos az apiattol Balas gjergtŏl külo(n) voltt 
es oztozüa valanak [UszT]. 1597: Ne(m) tudo(m) hogy 
kylen lett volna valakj resze a' fyben [i.h. 12/89 St. Leo-
rinch de Bogatfalúa jb vall.]. 1647: Azon pajtak vegeben 
. . külön mas szin alat vágjon negj öregh fenyő gerenda 
[Marosillye H; VLt 55/5415]. 1696: a ' melly Typogra-
phiat néhai Gilányi Jakab Uram vŏtt volt az Colosvari 
Eccla es Collegium számára, aszt noha kezéhez vŏtte 
Tótfalusi Kis Miklós Uram, mindazáltal eo Kglme az 
ország Typographiajaval ne confundallya, hanem . . . 
külŏnn tartsa es reparallya a' betűket a ' szerént a' mind 
in compendio egy Typografiacska kitelik belõlle [Kv; 
SRE 47]. 1783: az Ujjfalvi határon lévő zalagos bé vetett 
földből gabonát vitetett bé M.Szent Királlyi gondvise-
lőm, a' mellyet jo gond viselés alatt külön is tétetett, és az 
enyim közé nem is elegyedik [Mezőszakái TA; DobLev. 
III/582 Kendeffi Pál Szántó Sándorhoz]. 1802: Tulok 
Pajta külen [Mezőbánd MT; Hr 3]. 1851: a1 szujszékbol 
vegyenek fuszujkát mérve — azt válagassák meg nagy 
lapast külön, apró lábút külön nagy gŏmbelyeget mezei 
fuszujkanak az elegyest tŏltsik ŏszve [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 
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Szk: ~ veszi magát. 1847: Édes idvezítőnk, éppen 
ilyen tájba vevéd külön magad, s menél a pusztába böj-
tölni [VKp 159 Varga Katalin sk.]. 

3. magában, egyedül; singur; in sich (selbst), alléin. 
1545 k.: az en atyamfya . rakosta ha kewlen akarya 
meg valtani adyon keth zaz forintoth [MNy XL, 138. — 
aAlmásrákos Sz]. 1589: Az fogháznál Jacab az poroztlo 
kylen Lakyk [Kv; Szám. 4/VI. 51 Stenzely András sp ke-
zével]. 1593: Az scholaban az nagi Cloacaban chynaltat-
túnk a lectornak kilen eo maganak egi wleo helt [Kv; i.h. 
5/XX. 122-3]. 1618: Azután az én szolgáimnak soha 
csak egy csepp bort sem adatott az császáréból is,^ianem 
külön magam pénzéből tartottam őket [BTN 102]. 
/645: Katona Istuan Vram Szwlkereken kwleőn 
Szantatot vettetet maiorkodot [Szükerék SzD; RLt 5 
Boldis János (45) jb vall. Fr. Patkó vicejudex nob. com. 
Interioris Szolnok kezével]. 1736: Az erdélyi tisztessé-
gekről Volt egész ország főgenerálisa, volt váradi ge-
nerális, a székelyeknek külön volt generálisok [MetTr 
411]. 1785: néhai Jantso Kelemen, tudom hogy külön 
szekereskedett egy kevésség [Kvh; HSzjP St. Benkő (68) 
vall.]. 

4. nyomatékosan, hangsúlyozottan; accentuat; nach/ 
ausdrücklich. 1758: Igen nehezen vettem magamat a ta-
nulásra, de osztán, hogy Dobai János bátyám is külön 
számot kért tőlem a szálláson a leckéről, megijedtem a 
kétféle praeceptortól s tanulásra adtam magamat [RettE 
61]. 

II. mn 1. más, nem közös; altul, nu acelaşi; ein ande-
rer, eine andere, ein anders, nicht gemeinsam.*/570. Le-
kenchyek (!)a hitek zerent vallyak hogy . . Annyok az 
ket azzonnak kylen voltak [Kv; TJk III/2. 125. — 
aÉrtsd: lekenceiek (BN)]. 1590: ez Alperessel en vgj ua-
gio(n) hogj Atiaual egj uagiok, de Ániank kylen volt 
[UszT]. 1593: Püngracz Marton . . vallia: Tudom bi-
zonnial hogi olaios Georginek es Gresp (?) Martonnak 
egi anniok volt, Ersebet azzoni, de az apiok kwleón volt 
[Kv; TJk V/l . 387]. 1618: Kamuti uram meghadta vala 
Sajgó Istvánnak hogy rovásra hordjon bort az asz-
talra az én szolgáimnak sem adtak ebben, hanem 
külön rovások volt [BTN 86]. 1687: külón szalma fedél 
alatt edgy tornáczos talpra csinált deszkás gabonás ház, 
mely foglal magába(n) tiz szuszékokat [Mocs K; JHbK 
LVI/6]. 1789: aridei Csikókat külen pajtába szoktuk re-
keszteni, [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1835: a' 
Rectoran kivöl külön Praeceptort hozott [Zsibó Sz; 
WLt]. 

Szk: ~ áristom. 1842: mind engem, mint az Szólgálot 
a város Hadnagygyához vitettek, 's mind kettőnket kü-
lön árestomban tettek [Dés; DLt 730] * ~ atya. 1597: 
Nemezgyarto Kelemenne Sophy Asszony vallya 
Nyirö Josanenak fodor Gergelynenek Zakal Benedek-
nek és az meg holt Orsiknak és Zekel Adrasnak mind 
egy Annyok volt . . . Nyirö Josanenak külen Attya vala 
[Kv; TJk V/l . 121] * ~ bélyeg. 1781: Minden verőnek 
külön bélyeget adjon az Mlgs Familia melyei azon verő-
hez tartazó Gazdák magok vasakat tartozzanak meg bé-
lyegezni [Torockó; TLev. 9/20] * ~ erszénye van. 1812: 
a Groffnénak külön Erszénye volt és külön kereskedett, 
's az ebből gyűlt vagyont közre nem botsátotta [Héder-
fája KK; IB. Bali Borbára (22) grófi konyhaszolgáló 
vall.]. * ~ erszényt tart. 1812: ugy Nyilatkoztatta ki 
magát Szathmári Anna, özvegy Szabadi Joseffné, hogy 

a Néhai férjével mindig külön Erszényt tartottak [Mv; 
MvLev. Szabadi József hagy. 15] * ~ házban lakik-
1592 k.: en teteolled kwleön voltam kwleőn k e ö l c h i e g e n 
es kwleön hazba laktam [UszT]. 1806: külen házakba la-
kunk [Dedrád K; LLt] * ~ ház tüzük van külön háztar-
tásuk van. 1744: külön Házok tűzök is vagyon [Uzofl 
Hsz; HSzjP Dánér Mihály jun. (16) pp vall.] * ~ ke-
nyéren van külön háztartásban él. 1570: Farkas pal Azt 
vallya hogy Twgya Az Markos Antal attiafiay eggy^t 
laktak Antalal es zolgaltak neky, de Nem Thudja ha 
penzeyert vagy Ingen, azt sem Thwgia ha Egy k e n y é r é n 
vagy kyleon voltak [Kv; TJk III/2. 138]. 1681: Ezen négi 
gazdák Jobbagiok mindenik külön kenyere(n) vagyo(n) 
[A.nádasd H; VhU 94]. 1807 k.: Nemes Székelly Márton 
őklme hogy meg házasadat nem sok üdő múlva kü-
lön kenyeren volt [Sinfva TA; Borb. II. Fülep Mihály 
(49) ns vall.] * ~ kenyérre áll. 1807 k.: Az Eskettetőt 
tudam házassága után a néhai edes Attyátol kulon ke-
nyérré és keresetre allatt, és sem edtzer Sem mattzoſ 
néhai edes Attya haláláig egy kenyerre és keresetre visz-
sza nem alat<t> [uo.; i.h. Fodor István (50) a szék assz. 
vall.] * ~ kenyérre veszi magát. 1807 k.: az Ex(pone)fl$ 
hazasulása után kŭlŏn kenyérre vette magát [uo.; i)1-
Fülep Mihály (49) ns vall.] * ~ kenyérre vet. 1638: Csil-
lag Giörgj megh teötte Uarga Miklosnenak, s kŭleön ke-
nierreis vetette volt Uarga Miklós akkor tajba(n) az fele; 
ségett, nem eöt vele, az uta(n) ismét egi son keniere(n) 
volt vele, s eggyütt lakot vele sok eztendeigh [Mv; MvU 
291. 146a. — Értsd: egy són, egy kenyéren] * ~ kere-
seten van. 1734: Székely Ferencz Uram az Átyai Joszag' 
ra maga epitet Pinczet Pájtat es egyebeket is, noha külön 
kereseten volt az Annyatol es báttyatol Szekely Sig' 
(mond) uramtol [Asz; Borb. II] * ~ keresetre áll 
kenyérre áll * ~ költségen van -*• ~ házban lakik. 

2. elkülönített; izolat, separat; gesondert. Szk: ^ 
instrukció. 1800: jobbnak láttya külön Instruktiot irni eZ 
iránt [Széplak KK; Ks Simon Elek lev.] * ~ jegyze}-
1861: íiják fel a* Tabellába, külön jegyzetbe azt is* 
hogy egyféle nyelvet beszél-é az Egyházközség, 's minőt* 
ha vegyes nyelvű, mitsoda nyelvek divatoznak ? [Gyalu 

K; RAk 59 esp. kl] * ~ numerus. 1821: az Alpere(s) 
a Falu protocollumába külön nrus alatt mint Ménes 
pásztor protocoláltatott [F.rákos U; Falujk 115 Bír° 
Mihály not. kezével] * ~ regesztrum. 1595: Sombory 
Sándor zamara Nyl zerenth Amminemeo Jobagyok J u ' 
tottak Azokat keoleon regestumban Irwan kezebe(n) 
Attuk [Zsombor K; SL] * ~ rekesz. 1849: Van ezen hl; 
juba egy külön rekesz fenyő détzkákbol a' gálámba* 
hellye [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

3. saját; propriu; eigen. Szk: ~ bíró. 1702-1764: Az 

Cziganjokis ebben Rebelláltanak volt az varas Ellen ku-
len Birot teven magaknak [Torockó; MNy IV, 234] * 
~ erdő. 1652: Kwleőn Erdejek itt az Szazfenesi hataron 
eő Nagnak ninczen [Szászfenes K; GyU 122] * ~ h a ' 
vas. 1654: it az Kozmasi hauason nincz kulo(n) haua-
sunk nam sz: Georgion, magamnak kűlo(n) uagio(fl| 
hauaso(m) [Kozmás Cs; BLt] * ~ nyíl. 1759: az E r d ö t t 

mikoron felnyilalak külön nyilat nem adánok a GroH 
Ur ŏ Ngnak [Vaja MT; Ks 17/LXXXI. 16] * ~ szántó-
föld. 1677: A Mikola-jobbágyok külön Szanto földeke1 

Széna Réteket ne(m) birtak, hanem az faluval edgyW 
adták ki nyil szerént azon részen valo j o b b á g y o k ( n a ) K 

[Velkér TA; JHbK XXIV/23] * ~ szénarét ~ szán-
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tóſöld * ~ szoba. 1823-1830: Ezen közönséges istápo-
lyon kívül vagyon még különösöbb is, ahol minden be-
tegnek külön szobája, külön hozzá járó doktora, az if-
jabbak közül szolgája vagyon [FogE 261]. 1880: Szállá-
sotok volna nálam. Külön udvar, külön szobák — ket-
tő! [PLev. 73 Petelei István Jakab Ödönhöz] * ~ temet-
kezőhely. 1873: a ref. családoknak nagyobb része külön 
temetkező helyet szakítottak saját kertjökbe, vagy tago-
sitott birtokba [Burjánosóbuda K; RAk 18]. 

4. kb. megkülönböztetett; aparte; besonder. 1593: 
szolgalo lyaniomot (!) myert verttek annak es kwleon 
terhet warom [Szu; UszT]. 1596: mas feóldemre, parlo-
gomra vetette louait . . . Ezertis kylen terhen vagion eó 
kgme [i.h. 11/24]. 1597: Nagy Andrasne kepebe pedigh 
azt mondo(m), hogy engemet zihemek zihernenek mon-
dod koponenak myert keresztiensegemteŏl megh 
valaztott, kylen dion vagio(n) erette [i.h. 12/27. — a E két 
szó utólagos betoldás]. 1600: wgyon aszón kertünkbe 
ment Rea egy Gywmölcsj fankra melliek (!) piros edes 
almanak hinak asztis p(er) potentia(m) megh zette 
azertis kilen hattalmon wagyon az Rolla el vit 
Giwmeolchett bwchjwiewel kewanywk meg [i.h. 15/56]. 

5. ? egyes, bizonyos; unele, anumite; einige. 1572: Áz 
my egieb Supplicatiokat kywlen zemeliek Be attak azok-
rolis Mas gywlessen zolnak [Kv; TanJk V/3. 57b]. 

különállít a separa; seitwärts/abseits stellen. 1736: 
Mikor osztán az faluhoz közel érkeztenek az hol az lako-
dalom volt az vőlegény résziről egynehány paripát 
külön állítottanak [MetTr 380]. 

különálló elkülönítetten/egymagában álló; izolat, se-
parat; isoliert/abgesondert stehend. 1862: van egy 4 lóra 
való külön állo istálo koré fedél alatt nem rég épitve ava-
ték cserefa sasfákkal és fenyő deszka oldalokkal [Mező-
bánd MT; TSb 39]. 

különb 1. mn 1. külön; separat, special, aparte; (ab)ge-
sondert/getrennt. 1566: My az Nemesség kywlemb 
thewrvynyel Elewnk hogy Nem Mynth Az zazsag Min-
den theorvynywnk nekywnk az warmegere Megien 
[Szentmihálytelke K; BesztLt 12 Sebastianus Erdély 
Aulicus Regiae Ma(ies)t(a)t(is) a beszt-i bíróhoz]. 1590: 
A tíz kalongya szaboth . . be hoszta hiszwk aszt szaba-
ditas nelkil, tiszt tartó hyre nelkil, eó magha erejeteol, 
Azerth Annakis kilemb terhet kewannyúk az Kegtek 
teorúenyeteol [UszT]. 1619: Én az uradnak soha többet 
nem írok fdőle, hanem erre külömb gondot kell visel-
nünk [BTN2 244]. 

2. mai deosebit; besonder. 1603: más külemb utat ke-
resünk az kegyelmetek hozzánk való hajtására [SzO VI, 
7 Székely Mózes rend.]. 1619: Mert Jenő nem Lippa, ha-
nem külömb s nem olyan hetyen is vagyon^ mint Lippa, 
hanem külömb helyen [BTN 179]. 1660: Állapotom is, 
Uram nekem, Istennek hála, érdemem kívül volt, mert 
kik ezelőtt esztendővel nálamnál elébb szolgáltának is, 
külömb állapotjuk nincsen, mint a ki nekem van [TML 
1, 558 Teleki Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1662: mintha 
hatalmas, győzhetetlen császárnak annál* különb erős-
ségeknek is, amellyeknek elfoglalására, akaratja indul, 
elegendő ereje és hatalma nem volna! [SKr 572. — aVá-
rad váránál]. 1753: mert már szokásul vette kigyelmed 
hogy ennekem mindenkoron ollyan leveleket küld hogy 

egy jo szolganakis mas külömb levelet kellene írni [Lő-
rincfva MT; SLt XIV. 13]. 1770: mentünk Gorbóra gr. 
Haller János úrfihoz . . . Udvart és abban helyesebb 
rendtartást ma Erdélyben senkinél különbet látni nem 
lehet [RettE 227-8. — aCsákigorbóra (SzD)]. 1772: égy 
Mentét is adot vala Gázmér Kriskának melyet az Alpa-
reti Sokadalomba el loptak volt tőlle, de tsak hamar ka-
pat külömb uj Mentére mint az első volt [Dés; DLt 321. 
79a St. Sárosi (46) ns vall.]. 

Sz. 1781: hogyan lakhatot itten Kovásznai Kata 
Aszony aszt okozta a maga gassága mert nem volt kü-
lömb mint az pokrotzos tzigányné [Besenyő Hsz; 
HSzjP]. 

3. más; alt; ander. 1571: plébános vram dolga feleol 
Ez elymwlt gywlesben vgy vegeztek, hogy . eo k. plé-
bános vram visellie gongiat Az egyhazy zolgaknak fize-
tesenek, Azért mostanis arról kyleomb vegezest eo k. va-
roswl Nem teznek [Kv; TanJk V/3. 48b]. 1584: ha pe-
nigh Isten olchiosagot adand ackor ew kegmeknek kew-
leomb gondwiselesek tractatusok lezen feleolle [Kv-
PolgK 13]. 1615jl616: Mondek Gaspar Uramnak 
Uram mind Jo volna az, de külömb most az üdŏ, kü-
lömb az alapat is, nem vezen ki az Feiedelem minketis az 
mi tŏruenyünkböl, nekúnkis azon igassagal tartozik 
mint masnak [Kv; RDL I. 100 Emericus Nagy Bikfal-
vinús előbb kolozsi préd. vall. — a A kolozsi esküdtnek]. 
1619: vettem az Bocskai fejedelem példáját is elő. Arra 
csak azt mondá, hogy külömb volt az Bocskai dolga. 
Mert mikor Bocskai feltámadott volt, akkor nyilvánva-
ló ellensége volt az német az hatalmas császárnak11 

de most müelőttünk csak az áll, hogy ilyen nyilvánvaló, 
csak most megerősített szent békességet hogy bontsanak 
fel? [BTN2 350-1. — aA török szultánnak]. 1623: Az 
giulesa vtan való szallagossok allapattia kúleomb mert 
az giules utan semmi uto(n), es modo(n), szyn es titulus 
alatt nem volt szabad Zazlo alol jobagiott chenalnj 
[Csíkszereda; Törzs. — aA besztercei ogy 1622 okt. 8-án 
hozott a székely szabad rendre és a jobbágyságra nézve 
határozatot (EOE VIII, 106)]. 1629: az Constitutio nem 
az illyen foglyokrol szol az peldais külemb ennel [Kv; 
TJk VII/3. 143]. 

Szk: ~ harc. 1662: Arad nevü török kastély és pa-
lánk, Lippán alól egy mérföldnyire, de a Maroson in-
nen, Jenő felől lévén, hogy azoktól a lippaiakkal együtt a 
jeneiek . . azt felégetvén, ha különb harcot adni nem 
akarnának is, de azzal felingereltethetnének s indíttat-
hatnának az általjövetelre [SKr 411] * ~ szokás. 1554: 
Myert penygh az Maros Zeken lakozo Zekely wraym-
nak az ló fewseghbewl kylemb Zokasok wagyon az töb 
zekelynel [Mv; SzO II, 108] * vmi ~ (színű) dolog. 
1657: Ez nem különb dolog, mintha valahány latrok 
magokat egybenadván, akarnának menni valamely 
jámbornak háza felverésére [Kemön. 170]. 1797: Ami 
pedigh az acqviralt joszágokatt illeti semilet képpen osz-
lásra azt nem bocsátom, mivel az külömb szinü dologh 
[Nagyrápolt H; JHb XLVII. 18]. 

4. jobb, kiválóbb,^ mai deosebit/remarcabil; besser, 
vorzüglicher. 1619: Énnékem úgy tetszik, hogy Markó 
vajda uram csak most is nem az az ember, azmikor én 
idejöttem, hanem sokkal külömb, s igen meg is emendál-
ta magát [BTN2 248]. 1815: Péterffi György . . . Remek-
je sokkal külömb volt a' Héthársi Gergelly ŏ kegyelme 
Remekjénél, tehát a' Péterffi György neve elébb irato-
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dott a ' Catalogusba a' Héthársi Gergely nevénél [Kv; 
ÖCJk]. 

Szk: ~ ember. 1658: hogy jó állapotod vagyon ud-
varnál köszönd az Istennek, annak utánna nekem, mert 
jobb s külömb ember gyermeki is voltanak udvarnál, 
nem olyanok, mint te [TML I, 155 Teleki Jánosné fiá-
hoz, Teleki Mihályhoz] * ~nek tart. 1671 Kegyelme-
det penig . . nem különbnek tartom, mint az magam 
véremet [TML V, 6132 Bánfi Dienes ua-hoz] * ~wé/ ~ . 
1662: azon bástyának . . meredek töltése különb-
nél-különb szép szőlőkkel barackfákkal beültettetett 
[SKr 301]. 1695: Mongják, hogy rák hal igaz elégh és kü-
lömbnél külömbek vad(nak) [Bogártelke K; KHn 183]. 
1732: az a tőkéletlen Banyás Koller hirünk s akara-
tunk ellen Nemet Ácsokat fogadott, es külőmnél kü-
lömb Házakatt akar építtetni fából az Bányához [Kv; 
Ks 99 Gyeröffi Kata lev.]. 

II. ſn más/egyéb dolog; alt lucru, altceva; andere 
Sache, ein Anderes. 1573.é Markos Janos azt vallia hogi 

Az vtan hogi hallota volna hogi kylĕmbet zolna be 
Ment az Toromba Rea kerte Myert vallana Maskeppen, 
Azt Monta hogi azzoniom kert Rea hogi Neh Mon-
gia(m) [Kv; TJk III/3. 64]. 1588: ez varosis ebben nem 
Akar kyleombet chelekedny [Kv; TanJk 1/1. 73]. 1589/ 
XVII. sz. eleje: Mikoron penigh . az ki szabót apród 
esztendeőket éppen ki teoltid, mégis tartozzék azon ö 
Uranal mesterenęl hat holnapigh heti bér fizetésre lakni 
es szolgálni, mivelni. Ha ebben kwlŏmbet czielekednek, 
tehát ez vetekert négi forintal bwntettessék [Kv; Kőm-
CArt. II. 5 — aAz inas]? 1591: itt az tw Capitanfcigtok-
ban, kinek kinek gazdagulását, neuekedeset, es Apa-
dasat, marhaiaban megh mongiatok Igazan, sem ked-
uet (!), sem baratsagert, sem Adomaniert, sem bozzusa-
gert keoleombet nem mondotok [Kv; Szám. 5/VIlI. 35]. 
1594: Temeswari Istvanne viczej Magdalna Azzoni vall-
ia . . mondek neki, Jo fiam András vram, kerlek ha vet-
ke ninch Balassi Gergelnek ne vali reaia, mert az Isten az 
eo orszagaba be nem fogad ha kwleonbet mondaz az 
igáznál [Kv; TJk V/l. 465]. 1603: Gagi Antalfi mihalj lo 
fw Ember hwti wtan minden czikeliben ezt wallia az mit 
palfi András, cziak aual különbet hogy az haznak wra-
saga wagi tulajdonsaga felöl eö nem tugia ha marton ko-
waczie wolte wagi kie [UszT 17/25]. 1605: Gyulaffy 
Vramnakis irnya kell, es arrolis certificalny kell hogy az 
Toluayok kergetesere prouidealny akamúk, eo Nagok 
kwleombet varosunk feleol ne itelyenek hogy egyeb veg-
re bochatanuk ky fegyueres embereinket [Kv; TanJk 
1/1. 518]. 1662: De hogy különbet cselekedni nem meré-
szelnének s az fejedelem által cselekedni nem is engedtet-
nének, az portára íratni kénszerítettek vala [SKr 
408]. 

különben 1. különbül, másként, másképpen; altfel; 
anders. ? 1503: Az en Hutom szerynth írattam ezeket 
Nyncz különben dopzay Janos györgy dyak elóth 
[Szentlélek Hsz; MNy LX, 105]. 1561: Myâçn az zwk-
segy mwtattya az mesterek zombatnap gwllyenek eg'be 
Mynden mester tartozzék ot ielen lennj ha penig uala-
mellyknek olly zwksege tçrtennek ky mia ot nem lehet-
ne. Éz illyen se merezlyen el maradni kwlomben hanem 
az ceh mestereknek hírre agg'a [Kv; öCArt.]. 1573: Alcz 
gaspar hity vtan azt vallia hogi eo ne(m) Twgia ky-
lemben hane(m) az mynt Eomaga Kis Antal bezellete 

neky [Kv; TJk III/3. 187]. 1596: Kegmed haragiat vegie 
el rólam mert kulomben vagio(n) az dolog az Mint Nagy 
Georgj kegnek monta [Radnótfája MT; BálLt 1]. 1607: 
Azt penigh mindeneknek felette cziudalliuk hogy kgme-
tekkel ualaki fegiuerrel es haddal ualo meneswnkett el 
hitette, es hogy az haza zabadsaga ellen . az Orzagh 
romlasara mw indítottunk uolna es uinnénk innét nagy 
hadat, ha uoltakeppen ualaki az mw meneswnknek ue-
gere ment uolna mw rollunk kgltek kwleőmben gondol-
kodott uolna [Lompért Sz; Törzs]. 1649: utsza ajtajat be 
zarolua leue(n) potentiose le ueŏtte, es azt kwleom-
b(en) czinaltatta seŏt ot leueŏ jovaim(na)k latogata-
sara boraim(na)k teòltesere emberemet be ne(m) eresz-
tette [Kv; TJk VIII/4. 386]. 1717: Amely levelek rész sze-
rént én nállom vadnak igen is ki adom, noha némely jo-
szágok(na)k mi voltarol szüksegh lett volna külemben 
gondolkadni, és egy más kőzött inkab Conferalni 
[Nagyrápolt H; JHb XLVII. 18]. 1757: Virágos neveze-
tű Bányász Czimborak banyajok tilolom alatt 
hagjatik mind addig mig kŏztŏk levő Contraversia vagj 
tŏrvenyes utan vagy Külemben decidalodik [Torockó; 
Bosla]. 1802: olly akadállyakot keres az Ur, hogy a' je-
lenvaló Határ osztállynak 'a Törvény, és az emiitett íté-
let Szerint való végét, az Urak Sombori Fiakul ne érhes-
sék külömbön, ha tsak az Exponens Ur Néhai nagy-
atya, és édes-Atya Acquisitumárol le nem mond, és az 
Urakat meg nem osztya [M.zsombor K; Somb. II]. 

Szk: nem 1603: hostátunknak elégésekor az tűz 
nem külemben hullott be városunkra, mint az kőeső 
[Kv; SzO VI, 8 a kv-i tanács Nsz városához]. 1759: pénzt 
is nem külemben hanem az odajának ki poltalasara vőn 
[Csekelaka AF; KCsl 3]. 1824: erősen sok Gabona Szé-
na, sarjú és szalma, nem külömbön Bor és Pálinka ada-
tott volt által [Szentdemeter U; Told. 40]. 

2. ellenkező esetben; în caz contrar; im Gegenfall. 
1607: tudom aztis hogy keri uala egjezer giorgj András 
hogi penzel megh ualttja az iozagot azt monda Becz Im-
reh uram hogi ha az fulit orrát elmeczy megh adgia de 
kulomben ha zaz forintot hoznais megh nem adgja az 
olta tudom hogj Becz Imrech uram bekesegesen bírta 
mind halalaig [Szentsimon Cs; BLt 1 Daruas Benedek 
(75) pp vall.]. 1623: ha valamely ver avagy Attyafiu hoz-
za akarna nyolni, az szaz Forintot . . le tegye . . . kw-
lönben hozza ne nyolhason [Uzon Hsz; BLt]. 1688: az 
sokadalmi alkalmatossaggal, megh engedtetik az Me-
szarosok(na)k három napok alat hogy az Tehen húsnak 
fontyat negy negy penzen arullyak az utanis Becsi fontai 
ha mérik megh engedtetik . . Az Becsi fontra fel legyen 
belyegezve az font szám kűlőmb(en) az itt való fontai 
negy penzen árulni, megh nem engedtetik [Dés; Jk 26b]. 
1761: Ferentz Lörintz . . Az el múlt esztendöb(en) az 
Öcsivel Andrással tántz közben egyben veszvén, kést ra-
gada reá, 's a hasába üte, de szerentséje volt az öcsinek 
Andrásnak azzal, hogy tsapanolag ment belé a' kés mert 
különben a' mia meg kelletett volna nékie halnia [Szász-
sztiván KK; BK. Michael Demeter (37) jb vall.]. 1813: 
réz szerént el buttunk külemben tulajdon G a b a n á i n k 

mellet megöltek volna [Déva; Ks 117 Vegyes ir. ]. 1831: 
Meghatározta a B: Céh Hogy az Umständereket ho tsak 
idegenek nintsenek más napon mint Vasárnap, és Szer-
dán ne Tzusíkolyák akkor is Béjáro Mesterei, mert kü-
lömbön az Dékán 3 fotig (!) fog büntettetni [Kv; AC-
Lev. 1]. 
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3. egyébként, máskülönben; altfel, altminteri; an-
sonst(en), übrigens. 1570: Thakacz Gčrgh, Ambrosius 
falth, Thymar Symon vallyak Alcz Antal Ilüen 
zowal zolt Torozkay gergelnek Jo gergel vram en zoltam 
Kalmar Janossal az 18 forint feleol, Azért en annak gon-
gyat visele(m) es Kegnek Arra semmy gongia Neh legen, 
Bathor kylĕmben Neh Tharthad mynt ha Mostan az Ál-
domás Itallal leh teottem volna eleotted [Kv; TJk III/2. 
84a]. 1596: Tuggiak az Iambor zolgak minemw faratsa-
gom volt ennekem ott hogj lowam hatarol hajnaltol fog-
va kwleömben estigh le nem zallottam hanem az mikor 
eöttem [Kv; Szám. 6/XXIX. 170 Bachi Tamás sp kezé-
vel]. 1598: Jakab eòlt volt egy embert megh, es azért 
megh foghtak . zegeni Vram Az dolgoth meg ert-
wen ugy ieó megh, es sok Jamboroknak teorekedesekre 
el vegezy diath az megh holt embernek, kinek az meg fi-
zetesere kilemben elegek ne(m) voltak, hane(m) az megh 
neúezett peres feóldeket Adgyák Istua(n)fj Kelemennek 
[UszT 13/48]. 1729: a gyümölcsös kosárt Viszsza kül-
dötteim), Udvarhelj széki Borsos nevü körtvéljek teli, 
külömben inkáb mondhatni őszszi Muskotálynak 
[Szentdemeter U; Ks 98 Gyulafi László lev.]. 1730: 
Minthogy most ágyban fekvő beteg vagyok az Leve-
leknek resignatiojab(an) mondom nincsen, különben 
nem vagyok feledékeny iránta, csak hogy mostani beteg-
ségem miá nem kereshetem öszve [Kendilóna SzD; 
JHbK L. 24]. 1755: a' describált házok alatt lévő Pin-
tzékben . a' kŭlŏmben vékony gerendákot tálpokra 
tsinált és rész szerint földbe vert ászkokkal segítették 
[Ludesd H; IB sub nr. 1020 Naláczi conscr.]. 1760: tő-
visses helly, külőmben jó féle szénát termene [Novaly K; 
BLt]. 1810: Egy különben fakó szekér, de negy vasas 
roszsz kerekekkel edgyütt [Csapó KK; LLt]. 1826: A 
Csitko külömben ép, hanem a' tavalyi Seb helye mostis 
egy kevéssé bogos [Kv; Pk 7]. 

Szk: ~ is. 1662: És így, hogy idejekorán a népet a vár-
ba be nem vitték és rendelést nem tettek volna, az követ-
kezek belőle, hogy a vitézlő népnek is java elmenvén a 
véghelyből, különben is csak nagy készületlenségben ta-
náltatnának, városokat fölégették vala [SKr 429]. 1731: 
őrőmestebb adnok ollyan Atyafinak kinek különbenis 
közi vagyon hozzá [Gerend TA; Told. 21]. 1764: gyanú 
fér hozzá miért alteralta fassiojatd . külembenis in re-
liquo azon egy tenorral fateal mindenekben [Torda; 
TJkT V. 206. — aA tanú] * ~ sem. 1600: Hogy Zilwas 
Miklós walamit igirth wolna neki, ne(m) hallottam kw-
leombe(n) sem lattam hogy egymassal zembe leöttek 
wolna [UszT 15/49 Demien Ambrus Betfalui, Zabad Ze-
kely (60) vall.]. 1662: nagyobb részbül különben sem kö-
telességünk [SKr 578] * úgy 1766: Ugy külemben 
Ezen folyo Esztendőben a Tavasz félt Tanáltam eő 
Nagyságák egyben falyó Erdeji kőzött orozva Le vágott 
es egy rakásban rakatt 100 Gőmőlyü szőlő karoknak valo 
lat [A.kápolna KK; BK. Dikuj Száva (30) jb zsitár vall.]. 

4. rosszabbul; mai rău; schlechter. 1590: mond Bodo 
Marton, No fekedg le te kozos ezes (!) lelek — mert meg 
ma kulemben iarz [Kv; TJk V/ l . 44]. 1628: Ennél külön-
ben nem leszen, ha minket akarnának is requirálni, de 
haszontalan leszen, azzal üdőt ne vontassák [SzO VI, 
79-80 fej.]. 1672: sokkal különben vannak az dolgok; a 
miben az előtt ő nagyságokat nem tartjuk vala fösvé-
nyeknek, immár az is megváltozott [TML VI, 70 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz]. 

5. ksz-szerüen; ín funcţie de conjuncîie; als Binde-
wort: egyébként; altfel; sonst, übrigens. 1662: Külön-
ben ez esztendő mindenféle gabonával, búzával nagyon 
bővölködő vala [SKr 343]. 1705: A Citadellában és kívül 
is rajta két forrás fakadott Különben kifolyó forrá-
sok és tiszták, kiknek eddig itt híre is soha sem volt 
[WIN I, 578]. 1744: külömb(en) nyakaskodnak az em-
berek, az minthogj Bartók Ferencz ur(ama)t meg is kel-
lett dulatnom [Ikfva Hsz; ApLt l Dombi János Apor 
Péterhez]. 1755: Külőmb(en) az Doctorok eo Excelíya, 
hideg lelését jónak tartyák, jobb egésséget remélvén 
utánna [Ks 96 Baló Antal lev. Nsz-ből]. 1784: Azért ha 
a' szép szóra innen el mészsz (:nem lévén Semmi kerese-
ted itten:) jo; külőmben tud meg azt hogy verésselis in-
nen el kergetünk [Vormága H; JHb XXXIII. 36]. 1843: 
Varga Katalint láttam a templomunk előtt a közelebb 
múlt húsvét másodnapján és hallottam, hogy még az-
előtt is járt Abrudfalván. Különben ki és honnét való lé-
gyen, nem tudom [VKp 84]. 

Szk: ~ is. 1672: Külömben is. Uram, az Veselényi 
uram dispositioja az, hogy tŭlem hétfün induljon meg 
[TML VI, 116 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1799/1800: 
Külőnbőnis emlékezem magára az időre [Harasztkerék 
MT; Told. 30]. 1857: Különben is az emberek ugy lát-
szik bujtogatva vágynák [Komolló Hsz; BetLt 4 Syl-
veszter Dávid lev.]. 

különbféle különböző féle; de diferite feluri; unter-
schiedlioh. 1595: 1 1/2 Eyttel Eczet külömb fele Lengyel 
çtekben tt d 18 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 160 ifj. Heltai Gás-
pár sp kezével]. 1621: Gubernátor vramnak eo Naganak 
kwlduen az hauasely feoldy Vayda egy vizát es egieb kw-
leombfele Testebeli (!) halakat . attunk alaya Szegedy 
Marton hatt Eőkret, szekeret Uywarigh, fizette(m) . f 
1 d 12 1/2 [Kv; i.h. 15b/XI 273]. 1622: Iarmi Miklós 
Vra(m), ez ideigh sok kwleomb fele io akarattiat, szolga-
lattiat mutatta volna Tetey Boldisar Vramhoz [Kük.; 
DobLev. 1/4]. 1633: azért haragusznak az Vasarheli 
Ifiiak en reám hog' óket ne(m) szeretem hane(m) aztd 

igenis szerete(m), mert ez talpig skarlatba(n), es min-
déin) nap kúleómb fele keónteósben jar mégis nem ke-
vely es azért szeretem [Mv; MvLt 290. l2b. — aAbrugi 
Istvánt]. 1714: Gyönge Vaszonybul agjra való Lepedő, 
alsó s felső részén külomb fele arany Pkofium Virágok-
kal ékesített fl. Hung. 24 [AH 30]. 1756: a Táblák szé-
l<ei>n vadnak 15 meg fogont külömb féle Alma és kŏrt-
wély oltványok [Branyicska H; JHb LXX/2. 39] | Bás-
tyába . . . Virágoskertbe virág mellé Pálcza tetejébe kí-
vántató feles külőmbféle üveg gomb [Déva; Ks 92. I. 
32]. 1830: a' dolgok érdemét vagy igen fel, vagy igen alá 
betsűllő betsüsők által külömb féle, és a perlekedő Fe-
leknek kárt okozó rendetlenségek csúsztattak bé [Kv; 
Borb. II. gub.]. 1849: Kelemen Beni engemet . . hol 
vad disznó hússal, hol külőmbféle gyümöltsökkel 
kőldőtt a' Gróf úrhoz [Kv; Végr. Vall. 54]. 

Szk: különbnél ~. 1662: Az kastélytula fogva kü-
lönbnél különbféle gyönyörűséges ültetések, mestersé-
gesen nevelt zöldségek, árnyékos helyek [SKr 261. 
Lichtenstein herceg morvaországi kastélyától]. 

különbféleképpen különbözőképpen; ín fel şi chip; un-
terschiedlich. 1714: Tengeri Rakok, különb félekép-
pe(n) meg festett | Külőmbfélekeppen figuráit ovit böres 
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kárpitok külömb külömb Quantitásu fl. Hung. 60 [AH 
11, 17]. 1743: a' Rütsia Lakosok . . . a ' Possessorokat 

Zállogolni, büntetni, s külombféle képpen vexalni 
áttentalták [Ks 14. XXXII. 4. — aMT]. 

különb-különb 1. különféle; fel de fel, de tot felul; ver-
schieden. 1543: Az ezer forinth felöl nylwan wagyon the 
k., hog ely kewlthem wala Hawasaly waydahoz, hog ze-
geythene megh az my vrvnk zabadulasat wele, bathor az w 
embere wynne be chazar porthayglan, ozthan the k. mw-
tatnak be az bassaknak. Abba wayda kyllemb kyllemb fo-
gassokat thesen [Fog.; LevT I, 23 Gerdy Demeter lev.]. 
1570: Az eleby gywlesben Rendelt, varas adaya Melle, 
kylĕmb kylemb zwksegnek Beh tellesitesere Az felekyek-
re Rendeltek adoth fl 25 [Kv; TanJk V/9. 5a]. 1625: mi-
uelhogy eo kgmek méghis Regestumiban külemb kü-
lemb abususokat animadvertáltak zallitottak le benne 
f//100 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 261]. 1677: a ' mi szegény 
hazánk minden felöl külömb külömb Nemzetekkel 
vétetet kŏrnyül [AC 36], 1747: az Ja magát külömb 
külömb személlyekkel paráznaságban elegyítette [Tor-
da; TJkT III. 145. — aGeorgius Lovas de Torda]. 1783: 
külömb külömb meg tzífráztatott iszonyú adta s teremtet-
te szüntelen a' szájába, mellyeket minden tartozkodás és 
félelem nélkül sürü záporeső módjára szór [uo.; KW]. 

2. eltérő, különböző; distinct, diferit; abweichend, 
verschieden. 1582: Ez kilenczwen eoth keóbleoth az 
wdeó hozassa zerenth kwleomb kwleomb Arron el Atta, 
es teót eg Summaba f. 92/48 [Kv; Szám. 3/VI. 12 Diósy 
Gergely not. kezével]. 1592: egy dologrol Nem dhak egy 
lewel, hanem teobis talaltatik, de inkab mind kileomb 
kyleomb Numero alath [Kv; Diósylnd. 14]. 1678: Az 
német az Rakomázi sánczban vagyon; ki azt mondja 
erősíti, ki azt, hogy csak tisztíltatja, úgy azt is külömb-
külömb formában hozzák, ki öt, ki hat, ki hét ezernek 
mondja az ellenség számát [TML VIII, 204 Teleki Mi-
hály Ábsolon Dánielhez]. 

3. más-más; diferit; verschieden. 1573: Kodos 
Matthias hity vtan azt vallia hogi eginehanzor hallotta 
Istwan deák zajabol kywlĕmb kywlĕmb helien hogi Koz-
ma gergelnet Kwrwanak Monta [Kv; TJk III/3. 96]. 
1582: Lederer Mihalnak az eggik Safar polgarnak kw-
leom kwleomb wdeokbe Attanak, eg Summaba ki te-
ze(n) f. 1810/79 [Kv; Szám. 3/VI. 8 Diósy Gergely not. 
kezével]. 1627: Egy pappirosban viszalt Atlacz selyem 
kwleomb kwleomb szinw, veres selyem szyllel [Kv; RDL 
1. 132]. 1677: Sóldosit peniglen mindenik Vármegyebéli 
jószágáról egybe comportálván és transferalván, onnét 
állassa csak, külömb külömb Vármegyebéliek közzé ne 
kénszerittessék szaggatni jószágát [AC 96]. 1791: Asz-
tatis tudgyuk hogy Orvgazda Lovakat is külömb 
külömb Szörüeket tart és tsak hamar rajtak elébb ád, az 
melyeket áldamás ital nélkül veszi, és ugyan a nélkül 
elébb is álitya [Sebesel AF; JHb]. 1809: különb különb 
időben és alkalmatossággal hirhesztette is azt, hogy az 
Alperesek ajándékbeli ígéretekkel fogadták meg őtet 
[Dés; DLt 406]. 

4. kiválóbb, szebbnél szebb; minunat, fermecător; 
ausgezeichneter, wunderschön. 1619: Ö magának az kö-
vetnek patyolatját egynéhány helyen tekerték vala 
által aranylánccal, azmely aranyláncnak mindenik sze-
me külömb-külömb drágakövekkel vala megrakva 
[BTN2 280]. 1823-1830: Vágynak az Vorstadtban kü-

lönb-különb kertek, melyekben gyönyörűséges sétálók 
és mulatóhelyek vágynák [FogE 194]. 

Ha. 1590: kilemb kilemb [UszT]. 1597: külemb kü-
lemb [Körtvélyfája MT; LLt]. 

különb-különbféle különbözőféle; fel de fel, de tot fe-
lul; unterschiedlich. 7560: az ew kewlchegeeth . ha 
męlthonak Itęlyk hath azokrol Lagistromokath . • • 
hozhasson, Nemellyeketh Embery Byzonssagales megh 
Byzonythhasson Ees azon kywewl walo kylemb kylemb-
fele k<ew>lthsegewth mellyekrewl Byzonyal Nem Emle-
kewzhethyk [Dés; SLt AB. 3]. 1573: Azt vallia Eottwes 
András, hogi . . Mywelt egi Mas Approlekot nekyk 
hoztak approlek ezwsteot hozza kylémb kylěmb felet 
[Kv; TJk III/3. 173]. 1580: Megh ertettek eo kegmek az 
kwlemb kwlemb fele fogiatkozast az Molnok kernywl 
[Kv; TanJk V/3. 225a]. 7630: valami Elégi belegi kw-
leomb, kwleomb fele köuek, vgi mint feyr teorkesek, 
Dupletek, Almadinok [Kv; RDL I. 147]. 1699: Ezen kö-
zépső Udvarról mennek bé az Kastélyba ket erős csere-
fákra külömb kŭlőmb fele fábul csinált fel vono kapun 
[Szentdemeter U; LLt Inv. 8]. 1714: az kert veres 
hagyma, fok hagyma, murok, petrezsejem, kapor, kü-
lŏmb kűlŏmb fele saláta tárkony, sálja szopora hagymá-
val ékesítve [Kászonfelsőfalu; LLt Fasc. 85]. 1780: egy-
mást halálosan gyűlölik, üldözik, külömb külombféle 
boszszukkal illetik, perlekedésekkel egy mást rontyák, 
farásztyák, egyet nem értenek [Mv; Told. 27]. 

Sz. 1594 k.: egy nehany eztendeőteől fogva az Vristen 
kwlemb, kwlemb fele latogato ostorit reánk bochyat-
uan, mind az twz miath ualo puztulast, mind penigh zeo-
leoheginknek es feoldi uetemeniwnknek nem termese 
miath ualo Zwksegek, ki miat telliessegel el fogiatkoz-
tunk [Dés; DLt 247]. 

kŭlönb-különbféleképpen különbözőképpen, többfé-
leképpen; în diferite feluri; unterschiedlich, ver-
schiedentlich. 1746: Éltető Ur(am) Az emberek(ne)k 
Marhájit reggette és kŭ lŏmb kŭlŏmbféle képpen kínzot-
ta [Szentegyed SzD; WassLt Barbocz Prekup (34) zs 
vall.]. 1775: sokat kezdenek beszélni a németről és azo-
kat különb-különbféleképpen gyalázni hol németül, hol 
csehül [RettE 352]. 1794: Azan Eskető Cancelisták en-
gemet is sokat keringettek hol ide hol oda v a l t a s z t a t v á n 

külömb kűlőmb féle képpen Eskető kérdéseiket [Koron-
ka MT; Told. 42/1]. 

különb-különbképpen különbözőképpen; în diferite 
feluri; unterschiedlich. 1618: Az perzsiai hírek igen sok 
külömb-külömbképpen forgattak eddig [BTN 170]. 

különb-különbſorma különböző formájú; de diferite 
feluri; von verschiedener Form. 1720: Tötséresnek való 

külömb külömb forma kalapáts nro 7 [HSzj tölcsé-
res al.]. 

különbözés 1. különbség; diferenţă, deosebire; Unter-
schied. 1573: ez May Napon egyreol egyre feyenkent vo-
xot adwan hozza, azkor ely vegezet Akaratyokat heley-
be (!) es Ereyeben akariak megtartany, Semmj kywlem-
bezest sem akarnak tenny es vegezny [Kv; TanJk V/3-
73b]. 1629: Oh Thordanak es vy Thordanak egy biraja 
volt . . . az szanto feóldeket es kaszalo reteket küleom-
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bezes nélkül birtak mind az ket varosrol [Kv; i.h. II/1. 
56]. 1653: A Kalendáriumban látom kezdettek valami 
históriát írogatni De a mint látom és olvasom, vala-
mi különbözés vagyon benne, mert a mint az egyik Ka-
lendáriumban vagyon, a másikban különben vagyon 
[ETA I, 41 NSz]. 1767: mind őröké szabad volt kűllőm-
bezés nélkül a falusiaknak tulkoit jártottni az ökör tilal-
masba [Burjánosóbuda K; JHbK LVI/5. 16] | Az Határ 
dolgában egyéb különbözést nem tudunk hanem ki ki az 
maga földit bírja [Hidvég Hsz; Eszt-Mk]. 1834: a' Con-
ventioknak ilyen Szembe tünŏ kŭlŏmbõzését hozza tisz-
tában, külömben ki tétetik difficultásul [Somb. II]. 

2. 1710 k.: Hogy egy holnap, egy esztendő ennyi vagy 
amannyi napokból álljon, azt ugyan az emberek vették 
ugy rendben, mégpedig sok különbözésekkel, veszeke-
désekkel [BÖn. 452]. 

különbözhetik a se putea deosebi; sich unterscheiden/ 
von einer Sache verschieden sein können. 1869: a te la-
kadalmad is olyan mint az enyim;d csak abban kűlöm-
bŏzhetik hogy meg lehet nem egy farsangba lesz a kettő 
[Kv; Pf. — válása]. 

különböz(ik) a se deosebi; sich unterscheiden. 1570: 
Chodalatos az emberek közöt kynek kinek termezete-
ben distincciot tenni, Miuel hogy Miuel kwlömböz az 
égik termezeti az Másiktól [Nsz; MKsz 1896. 366-7]. 
1573: Zabo Marton polgár Balasy Georgy olah Mihal 
jstwan deák Azt valliak, hogi mykoron . . Jeot Be Iffia-
bik Bwday Georgy egi ados lewelel . . kiben fl 99 volt 
Irwan Monda Bwday Georgy hogi Regestumais va-
gion róla, Aztis latny kewanta András deák, mykor oda 
ho?ta volna es meg Nezte András deák, Mond hogi ky-
lembez az ados leweltwl Mert Ninchen Annye Benne Ir-
Wa [Kv; TJk III/3 296]. 1605: Kys András hoggyay Ve-
res drrabant . fass(us) est azont felely myt az elseo 
myndenben, chyak annjual kwleombeoz hogy az Zab-
j á t azt ne(m) latta [UszT 19/89]. 1681: Vannak idegen 
országból ki bujdosott, es ezen Hunyadhoz tartózó Er-
dő hátságon levő jószágban egi nyihány Falukb(an) meg 
telepedet muntyánokis; kiknek szolgalattyok az ŏrőkos 
jobbágyok szolgalattja külőmbőz, mert azok Levelek 
Continentiaja szerint esztendőt által 15 napi munka-
dal többel nem tartoz(na)k; excepto eo: hogi aratáskor 
Oá 15 napoko(n) fellyül:) Hunyadon három egész napo-
ko(n) aratni tartoz(na)k [VhU 200-1]. 1710: Semmi ezen 
siralmas állapotok között nem esék nehezebben mind a 
magyar rab uraknak, mind az egész országnak annál, 
hogy a császár nem magyar törvény szerint, nem is ma-
p a r magistrátus előtt, hanem német nemzetből álló de-
egátusok előtt, austriai törvény szerint, mely sokkal kü-
lönbözik a magyar törvénytől, láttata és mondata sen-
tentiat reájok [CsH 82. — á 167l-re von. feljegyzés]. 
1757: Találtatik a' folyo vizekbenis igen szép arany, 
mellyet többire a' Bányász Czigányok szoktak keresni, 
es mosogatni . . . tsak annyival külőmbőz ennek keresé-
se* s mosása, hogy az Aranyász Czigányok nem tesznek 
fotakat deszkájokra, hanem azokat sűrűn meg rová-
dzollyák, és az ollyan rovádzatokban meg ülepedik s 
meg marad az Arany [Zalatna AF; JHb Borsai István 
kezével]. 1827: égy ily veszedelme a Juhoknak fedez-
tetett fel kőzelebről az ők legelőjekre nézve egy fű 
"ajka árva leány haj tollú fűnek neveztetik . . . Ezen 

Plántának . . . két neme szokott lenni, Egyik a Tollas 
. . . a másik a Hajas hajka tulajdon képpen árva léány 
haj de a kettő égy mástol kevésbé külőmbőz [TLt Közig, 
ir. 836]. 

különböző 1. deosebit; verschieden. 1657: Parancsolá-
nak is, hogy bizonyos időre Kolosvárhoz gyűlne az or-
szág hada, melyben az gubernátor is nem ellenkezett, de 
az két fél különböző végekkel [Kemön. 126]. 1662: Min-
denek, akik a fejedelemtül különböző elmével volnának, 
előttök jelenvaló félelem forog vala! [SKr 406]. 1766: A 
tanú hol egy, hol más Jobbagyá(na)k, vagy Sellerinek 
mongya magát, mely ezen kŭlembezŏ szavaiért hitele ne-
kie nem lehet [Torda; TJkT V. 302]. 1804: az ök magok 
írásoktol sokkal külembezö kéz vonásoknak találtattak 
[Dés; DLt]. 1848: Négy külőmbőző kávés keszkenyő 
fáin 50 rft [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 

2. különféle; diferit; unterschiedlich, verschieden-
artig. 1672: Tudja Kegyelmed az külömböző religiokot 
[TML VI, 340-1 Sárpataki Márton Teleki Mihályhoz]. 
1704: ha iránta különböző votumok szakadoznának, az 
apellatióval kívána felvitetni az olyan különböző voxo-
kat is, minthogy erről őfelsége is már parancsolt kegyel-
mesen [WIN I, 173]. 1820: ugy vészem észre, hogy kü-
lönböző színek 's titulusok alatt Adámosi kevés jövedel-
memből ki akarsz forgatni [Kv; Pk 7]. 1823-1830: a kü-
lönböző nyelvek is elenyésznek [FogE 110]. 

3. egymástól eltérő; deosebit, diferit; voneinander 
abweichend, verschieden. 1761: Azon fatensek kŏzzŭl 
többire mind a kik az A Ur Inquisitoriajab(an) meg 
eskettettenek . . . én nékem kŭlembezŏ modon vallanak, 
és az dolognak valóságáról sokkal külembezö decla-
ratiot tesznek [Torda; TJkT V. 70]. 1766/1802: A Mél-
tóságos Actorak Inquisitoriajakban más metalis ductust 
előbbeni ki menetelekkel Commissarius Uraimeknak 
ugyan most, utolbszori ki menetelekkel pedig ismét 
kűlőmbező ductust adtanak fel és contemplaltattanakis 
[Bsz; JHb LXVI1/3. 8]. 1775: Kŭlŏmbõzŏ fassiojaért 
itelet szerént ŏttettetett reája 12 páltza [H; Ks 124 
Vegyes ír.]. 

különbözően különféleképpen, különbözőképpen; ín 
mod diferit; verschiedenartig. 1730: a nép is nagyon kü-
lönbözően él. Az oláh pl. sokat böjtöl, nem eszik hús 
ételt, kenyeret sem eszik, csak málét [SzO VII, 359]. 

különbözőképpen különféleképpen; ín mod diferit; 
verschiedentlich. 1771: Ezeken kívül lévő katona faten-
sek közül is, akik különbözőképpen vagy értelemmel fe-
lelnek, hogy meg ne állhasson, megkívánom, confron-
táltassanak evégre a relatóriák [M.hermány U; RSzF 
268]. 1803: a Vas Bányászok mind a többi Hazabéli 
Bányászokkal a praestatiokra nézve égy Cathegoriba (!) 
légyenek. Ugy de mostan külömböző képpen vagy (!) a 
dolog; mivel égy helyt nagyobb, más helyt meg szoritot-
tabb immunitasba tartatnak a Bányászok [Torockó; 
TLev. 15/9]. 

különbözőleg különbözőképpen; diferit; verschieden-
artig. 1797: tapasztaltatott, hogy az Assessorok a* Rela-
toriákat kűlőmbőzőleg intitulálják, azért ezutánn ezen 
titulast kell observálni [Mv; MbK XII. 113. — aKöv. a 
részi]. 
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különböztet 1. elkülönít/választ; a separa; trennen. 
1763: Ezen Erdőt mitsoda jegyek vagy határ boroz-
dák külembeztetik avagy határozzák az más részeken 
való Erdőktől? [Forró AF; JHb XXV1II/48 vk]. 7772: 
(Az ablak) Rámái Hársfából két kissebb, és két nagyobb 
Táblákra vadnak külŏmbeztettve [BethKt Mikes 
conscr.]. 1816: (Az erdőt egy másik erdőtől) keresztes-
fák, és hompok kŭlõmbŏztetik [Jobbágyfva MT; BálLt 
67]. 

2. megkülönböztet; a diferenţia; unterscheiden. 
1657: az unitáriusokat pedig ezzel különböztetik vala: 
dissidentes in religione [Kemön. 296]. 

különböztetés 1. elkülönítés; separare; Trennung, Ab-
sonderung/grenzung. 1765: a Néhai Szt Péteri Papné 
ezen Halmokon alól a Botfalviaktola Zallagjara birta 
azon Hellyet akkor tudom hogy a Hatarok különbözte-
tèse véget fűzfakot ültettetett innen a vidomback vizétől 
fogva keresztül az alte grabenig [BrÁLt. — Binder Pál 
kijegyzése. — dBarcasztpéter és Botfalu (Br) egymással 
tőszomszédos település]. 1791: hogy ez után, a két 
Mlgos Atyafiak Tisztei kőzött a Széna fűben bizonyos 
jel esmértetnék s à viszongás is el távosztathatnék ezen 

részek kűlőmböztetésére nagy borozdálo ekével Bo-
rozda huzattattassék [Szászsztlászló TA; JHbK XXVI/ 
10]. 

2ŝ megkülönböztetés; diferenţiere; Unterscheidung. 
1779: A gubernátor ur indul Bécsbe, udvarhoz hívatta-
tik. Azt mondják, hogy a császár őfelségének az (a) szán-
déka, hogy a status equestris három részre claftificáltas-
sék s mindenik a maga rendi szerint obveniálandó gra-
dusát, melynek lészen valami jele és különböztetése, bi-
zonyos summa pénzzel redimálja minden esztendőben 
[RettE 399]. 

különböztetett elkülönített/osztatott; separat, împăr-
ţit; getrennt, abgesondert. 1772: Hat Ablakai vadnak 
ezen két részre kűlőmbeztetett Istállónak [Kozmás Cs; 
BethKt Mikes conscr.]. 

különböztetik megkülönböztetik; a fi deosebit/dife-
renţiat; unterschieden werden. 1697: Lévén mű előttünk 

két Molduvai Olahok mind kettőnek neve Ola Si-
mon nagyob es küsseb szóval kŭlŏmbŏztetven egy más-
tól [Kilyén Hsz; LLt]. 

különböztető elkülönítő/választó; de separare; tren-
nend, absondernd. 1798: amikor én itt a fiammal irtani 
kezdettem, se Dávid Nyikulajnak se Dingà Maftyejnek 
egy mästol való külembeztető Métái nem voltanak 
[Nagykristolc SzD; JHb Bornemisza Anna Mária lev.]. 

különbség 1. eltérés, különbözőség; diferenţă, deose-
bire; Unterschied. 1570: Ekhert Janos Azt vallia, hogy 
Az mynt heltay gaspar vra(m) az Testamentum lewelet 
Jrta, Mind azon keppen eo maga Segeswary Damakos 
Zabad Akartya zerent zamlalta eleh semmy kylĕmsegh 
Mostan s ninchen (így!) benne [Kv; TJk III/2. 131]. 
1688: Mivel az Disznók közöt külömség van az ki kövér 
avagy Pasitnak mondatik vegere menven, a szerent ad-
gyanak Harminczadot tolle [Mv; RKLev. 31]. 1757: 'a 
Mineralis Vénát tartó Hegyeknek hol egy, hol más részé-
ben találtatnak gazdag Vénák, és igy akár mint argu-

mentalodgyanak a' Phisicusok, de az experientia semmi 
külőmbséget ebben nem tanit [Zalatna AF; JHb Borsai 
István kezével]. 1799: énis csak ugyan azon kut fe jekből 
merítem a Pénzt éppen csak az a külembség vagyon 
közöttünk, hogy en a Fogadokbol való jövedelmemmel 
házam tartását, Cselédeim fizetését, és az interest meg 
nyertem [Ne; DobLev. IV/810. lb Szántó Sándor lev.]-
1843: A szolgálatra nézve pedig ezek is úgy vallanak, 
mint a bucsumi tanúk, azon különbséggel, miszerént áz-
tat, hogy a bucsumiak által megnevezett helyekre hány 
öl fát és szál deszkát visznek, s azokért a kamara mit fi-
zet, megnevezni nem tudják [VKp 134]. 

Szk: tesz. 1636: reá hagygyuk az testi e m b e r e k e t 
az kik a' kortsoma kőzött s — az templum között, kü-
lőmbséget nem tesznek [ÖGr Aj.]. 1782/1799: azt tudom 
a' Molnárok relatiojábol, hogy a' pohár, vagy foka 
mellyel vámot szoktak venni, nagyobb mint eddig 
abban sem tudok külőmbséget tenni, mennyivel volt kis-
sebb az helységünkbéli Malmok pohára vagy mértéke, 
a' más helységekben lévő Malmok Mértékeinél [Toroc-
kó; TLev. 5/16 Transm. 349]. 1812: Más privátusok-
(na)k is vagyon egy egy kis Berkek, és pedig egy vég-
tiben lévén az Éklésia berkivel, annyira hogy alig lehet 
külőmbséget tenni [Nagylak AF; DobLev. IV/943. 27b 
Morsinán Luka (60) col. vall.] * jóságbeli 1795: M1" 
vei a ' borok között tanáltatott jóság béli kŭlömbség, 
ezenn osztálybann a vedrek számát Sinor mértekŭll ven-
ni nem engedte igazságos elintézésünk szerént kitettük 
[Ádámos KK; JHb XIX/50]. 

2. különbségtétel; diferenţiere; Unterscheidung, Di\ 
ferenzierung. 1629: Szanto főid kaszalo ret ki oztas es ki 
fogasbannis semmi valaztas es küleombsegh nem volt» 
hane(m) indifferenter az hol ki akarta foghni ot foghta 
kj [Kv; TanJk II/1. 54]. 

különbül 1. másképpen; altfel; anders(wie). 1619: Az-
előtt azért megmondottam vala nektek, hogy titkon ţs 

elküldöm Budáig az kapucsi pasától az ajándékot, k|t 
már el is rendeltem vala, Kürt Áli agát, de erre a nagy bj' 
zontalan dologra hogy indítsam meg az hatalmas csá-
szár fő kapucsi pasáját bottal, zászlóval ? Nincs nekem 
annyi fejem, valamég ehhez az urad külömből nem fog 
[BTN2 348-9]. 

2. egyébként különben; altminteri; altfel; sonst-
1814: mondottam hogy vessük ugyan tömötten, mivel 
külőmbül semmire kellő lészen, melyre nehezen hajlott 
is de tsak ugyan ritkán és szigorán kelvén igen gyarló zab 
termés lett [Buza SzD; LLt Csáky-per 131. L. 38]. 

különféle különbözőféle; diferit; verschiedenartjg; 
1837: A' Csehi vagy Pánczélcsehi Pánczél nemzetség 
leányivadékai 's különféle avatkozatú számos utodJ 

bírták ezen falut3 [Hodor ,Dob . 543. — aPáncélcsehet]. 

különhív félrehív; a chema la o parte; beiseite/zur Seite 
rufen. 1823-1830: Egy alkalmatossággal elmegyünk az 
úrfival hozzá. Estvefelé az úrfit különhívja, sokat puS ' 
tognak együtt [FogE 172]. 

különjártat a trimite separat la păşune/păşunat; 2>c' 
trennt (herum)gehen/auf- und abführen lassen. 1739:1 

levő kanczak közül négy meg csitkozot ketŏnek parip* 
csitkoja vagyon; és kûlŏn jartatom az gyermek lovaka 
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[Pálos NK; Ks 99]. 1741: ha kik pedig lovokat külön 
akarnák jártatni, azoknak Lovokatis az Ménes közzé 
Jártatni cogálhassák [Dés; Jk 553b]. 

különkenyeres különtelkes; care are locuinţă separa-
a ' mit getrenntem Grundstück/Sondergrundstück. 
1640: Census . . . Az mellet minden küleön kenyeres há-
zas ember fel fel köbeöl komloual tartozik [UF I, 692-3]. 
'674: Minden külön kenyeres ember (.ertsed ä ki házas 
ember:) ád metretas Tritici nro 2 Az Somlyai vekaval 
ISomlyóújlak Sz; SzVJk 63]. 1676 u.: Bort minden külön 
kenyeres ember ad két ket veder bort a ' Somlyai vederrel 
IBalla Sz; i.h. 173]. 1677: Fejedelmek hűségére homa-
gmmokat prestalni tartoznak minden rendek kŭlŏn 
kenyeres gazdaságban szállók is húsz esztendős korok-
o n [AC 256]. 1683 k.: Minden külön kenyeres ember ad 
d- 25 [Zovány Sz; SzVJk 53. — a A papnak]. 

. különköltözik a se muta separat (unul de altul); aus-
einanderziehen. 1640: Opra Jonika Most epit edgy ha-
zat hogy külön költözzek eocseitöl [F.vist F; U F I, 799]. 

különköt különválasztva összeköt; a lega separat; ab-
gesondert zusammenbinden. 1854: a Jószágaimat és más 
egyéb tárgyakat érdeklő Leveleim kózŭl azokat, a me-

n 5 v e z e t t r o s z fiamnak által adhatok és adni kelletók 
külön választva és kòtve indorsàltam [Kv; Végr.]. 

külön-külön I. hsz 1. egyenként; fiecare separat/în par-
e» einzeln. 1554: En feyrdy ferench sardon az en zwk-

Slgymnek kwlem kwlom el tawoztatassayrt, sardon szaz 
jstwan haza ky wala a t tam orok arron fi Somaj 

alint vramnak es az w ſelesigynek Katalin azzonnak 
°Jokke meg hihatatlan kypen [Sárd K; Törzs]. 1573: 
^largit greb Petér leanya, orsolia Karos Iacab leanya azt 
Th. u e o k e t kwlen kwlen hywatta volt hazahoz az 

nakochne es rostát vettetet velek hogi ky vitte volna ely 

t ú d ° I n g C t [ K v ; T J k I I I / 3 ' 1 3 5 ] - 1 5 9 0 : h a a z J ' k e w a n n a 

ii T ° m a n t t e z wnk keseó ne legyen mind tizwnknek neúe-
taî» k y l e n kylen megh neweznwnk ha az teorwenj mú-
jattya [UszT]. 1670: leuenek mu előtunk kezesek kü-

rt kúlen mindenikert negyven magyar forentokert 
^ s a p o KK; Berz. 12. 91/44]. 1673: Nemzetes Rudnaj 

nna Aszszonj(na)k egy Vajda János Nevü jobbágiáért. 
• e r i t B er tala(n) napigh kilen kilen Negjven Negjuen fo-

"ntigh Lének kezesek [RLt 5]. 1726: sellerek házait, 
^avarat, kertit, gyûmöltsős kertit, szőlőit, tilalmas Er-
c - .mmd külön külön, fel járván, fel visgálvãn, meg be-

H t l ë î r t u k ţ E s z t é n y S z C ) ; T o l d - 291- 1 7 8 7 ö t 

syni -1 e n k ü l e n m i n d e n i k m(a)gok erejeken Ökörrel 
mén [ M a j o s M T ; T o l d - 3 5 J- I 8 2 0 : T i z e n k e t S z e " 
den í r C u V a l ° K i l e n t z sáhos abraszok, külön külön min-

nik abraszhoz ugyan tsak 12 az az egy egy tuttzet Sa-
'os asztal Keszkenyŏk 117 D a r a b [Felőr SzD; BetLt 5 

^ rater Theresia kel.]. 
n egymástól elkülönítve; izolat (unul de celălalt); 

v oneinander) getrennt. 1588: Egy Eoregh rákot lada 
S n n L M 1 A z k e l Arwaknak Melybe Marhaiokat ky-

mel k e l r a k n i I K v ; K v L t V e g y e s l l 2 261- 1 5 9 6 : 

<y-aÍ\ ] ſ m ê g h kyien kylen fel nem oztottúnk mos-
U/73i a / d l y é l m e g h l r t Állapottal t i z e s z a m r a a11 [ U s z T 

b ' t l ? 9 7 : (A) tanorokoth el oztottak volna, hogy 
n kwleon kazalliak [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 

1638: egykor latok hogy ki ki mind kŭleön küleön szag-
gatia az eökreit [Mv; MvLt 291. 150b]. 1783: Fel mer-
vén a Mustot külön kŭlōn Hordo Szám Szerént Szin 
Mustot Sajtolást [Mv; Told. 20/5]. 1827: Szabó Márton, 
itten Gyaluba tőlle meg esett Menyetske Székelly Susi-
val Házassági életre akarván lépni . . . ki kérdeztetvén, 
külön külön egyenként ezt feleltéka [Gyalu K; RAK 18. 
— a Köv. a nyil.]. 

II. mn 1. különféle; diferit, deosebit; verschieden | 
más-más; divers, felurit; verschiedenartig. 1637: 1637 
esztendeöbeli uetesek kwleön kwleön hatarokon es feöl-
dekben [UF I, 426]. 1638: mellyet ha Docealhatok külen 
külön seriesset kivanom [Dés; JK]. 1673: Vágjon mégis 
ezen alsó czejtházban külön külön rekeszekben agjuhoz 
való goljobis e' szerént3 [UF II, 538. — aKöv. a fels.]. 

Szk: ~ alkalmatosság. 1734: mint hogy mind a Czeh3 

s mind Sallaj János külön külön alkalmatossággal ma-
gok authoritassokbol a Vevőktől a bürökét el vőttek, 
Hadnagj Atyankfia eo kglme, mind a Czéhet külön 
mind Sallaj Jánost külön 12/12 forintokig Zallogoltas-
son [Dés; Jk 449a. — a A varga céh] * ~ állapot. 1664: 
Most igen szép alázatos, engedelmes levelet írattak sere-
gestül urunknak, melyet reggel be visznek, ha meg nem 
változnék szavok szokások szerint, mert ezek minden 
nap külön-külön állapotban változtatják szavokat 
[TML III, 319 Sztepán Ferencz Teleki Mihályhoz] * ~ 
forma. 1608: Vadnak hett kalanok kuleon kuleon for-
mák [Kv; R D L I. 83]. 1678: A mostani világban bajos 
igen, Kglmes uram, az emberektül külön-külön formá-
ban hallandó híreken eligazodni, nem tudván kinek-ki-
nek szívében mik legyenek elrejtve s mire célozzanak 
[TML VIII, 27 Teleki Mihály a fej-hez] * ~ ház. 1737: 
a melly régi egj (egj) Házhellyen . két s több jó portio 
fizető emberek laknak külön külön Házakb(an); azok-
(na)k úgj adattassék ki nyilok, mint két Ház-helyekre 
[Dés; Jk 478a] * ~ hely. 1609: Vadnak relictak melliek-
nek Gazdaiok külen kúlen helyeken az Hadban holtak 
aúagy el veztek [Kv; Szám. 12b/IV. 450]. 1755: Constal-
ván . . Margítai Kovács Mariának Sok izben általa 
végb(en) vitt külön külön hellyeken fertelmes parázna-
sága azért végeztetett hogy hi(n)c et nunc a deresben 
sullyos és kemény korbács ütésekkel verettessék meg 
[Kv; TJk XVI/8. 107] * ~ helység. 1765: A Bukovitsan 
Martin apjának Istvánnak vadnak mais életben három 
Házos fiai külen külen helysegekben 's országokban. 
[Fintóág H; Ks 113 Vegyes ir.] * ~ igazgatás. 1662: így 
e világi birodalmak is a külön-külön igazgatások által 
szépen megállhassanak [SKr 69] * ~ koh. 1736: a ' Re-
gius Fiscusn(a)k . . vágynák illyen nevezetű ŏs őrőkŏs 
czigány Jobbágyi: Flore Sigá(na)k két fiai mind kŭlŏn 
külön kovai . . . Flore Kosztának négy fiai kŭlõn külön 
Kóhval . . . Talpas Stephán, há rom házas fiai, kik(ne)k 
is ketteje kŭlōn kŭlŏn Kohon [Hosszúfalu Szt; TK1 Kar-
dos Gábor (50) cigány jb vall.] * ~ planéta. 1570: Min-
den ember kwlön kwlön planetak alatt fogantattak es 
zwlettettek, azoknakis mind kwlömb kwlomb termeze-
tük vagion [Nsz; MKsz 1896. 366-7] * ~ teher. 1591 
kinek mindentek feleol kik hatalmaskottatok kyleon ky-
leon terhet varom [UszT]. 1592: miért eo kegme Jgj ell-
foglalta3 az maior petentianak terhen vagio(n) erette az 
felett hogy megh nem beochywlleotte az eoneo(n) tilal-
mat es chiowalasat, azertis kyleon kyleon terheken va-
gion [i.h. — a A jószágot]. 
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2. elkülönített; izolat, separat; getrennt, abgesondert. 
1710: Rákóczit Bécsből elviszik Németújhelyben erős 
fogságra, a több magyar rabokat is oda viszik külön-kü-
lön házakban [CsH 329-30]. 1823-1830: Voltam ottan 
az ispotályban is, a közönségesben, mert Bécsben sokféle 
ispotályok vágynák . . Vágynák külön-külön nagy szo-
bák, mind a férfiaknak, mind a fejérnépeknek [FogE 260]. 

Ha. 1592: kilón kilón [Kv; Szám. 5/XI. 1]. 1592 k.: 
kylen kylen [UszT]. 1600: kilen kilen [i.h. 15/45]. 7606: 
kjleón kjleón [i.h. 20/269]. 1619: kólón kólón [Dob; Ks 
42. E]. 1649: kwlen kwlen [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 
24a]. 1664: kúlún kúlún [Mezősámsond MT; Berz. 12. 
92/159]. 1666: külen külen [Pókafva AF; Törzs]. 1712: 
külen külen [Mezőuraly TÁ; BLt]. 1755: külen külen 
[Csapó KK; Berz. 12. 91/161]. 

külön-különféle különbözőféle; diferit, de diferite fe-
luri; verschiedenartig. 1580: eo kegmek az tawaly 
vraink nylwabban megh Attak erteny az varasnak Ba-
lassy Gergelnek wetket es engedetlenseget kyt kwlen-
kwlen fele engedetlen bezedywel It fen mah is nylwa(n) 
confirmala es erossyte seot vgia(n) wyeta is [Kv; TanJk 
V/3. 218a]. 1595: Mind az Scolara smind templumra es 
kwlenkwlenfele zwksegekre való expensa [Kv; Szám. 
6/XIII. 33]. 7600: Kewetkezik . . . az Malomra walo kw-
leon kwleon fele Keolchieg [Kv; i.h. 9/VIII. 5]. 1680: 
ezen hazok(na)k ablakaiban ki rakva melegre lapos 
Űvegekb(en) külön kŭlŏn fele fŭvek(ne)k, es viragok-
(na)k vizei in vitris no. 40 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 12]. 
1683: comprobalta az Allperes az Actrának kŭlőft külön 
fele Lopogatasit [Dés; Jk]. 1715: Ismét az új király és fe-
jedelem születését nagy solennitással megülök és üdvez-
lők generális Branner őnagysága házánál, holott sok és 
külön-különféle illuminatiók estenek [Kv; Kvr/256 
VBGy]. 

különlakás különélés; vieţuire separată; Getrennt-
sein. 1762: Die 29 Mártii Katona János ellen, a Felesége 
Szöts Ersébet panaszolván, akarta volna a' Venerabile 
Consistorium őket öszve békeltetni, de nem lehetet, mi-
vel a' Felesége tsak külön lakást kivánt betegsége miat 
[Kv; SRE 203]. 

különlakó különtelkes; care are locuinţă separată; mit 
getrenntem Grundstück. 1823-1830: Vettem volt már 
egy lovat egy odavaló gazdától 24 forintokon . . Estve 
megvettem, reggel az eladónak testvére, aki különlakó 
gazda volt, reám jött, el akarta venni magának, de én 
nem adtam, s minden fenyegetőzése mellett is a ló nekem 
maradott [FogE 282-3]. 

különlakta vkinek különélése; vieţuirea separată a 
cuiva; js Getrenntsein. 1741: hallottam . . . , hogj 
Dumitrut a' Dédai vratol való külön laktáb(an) az 
Annya az urnák egj Muczok nevű Jobbagjátol bitang-
ban kapta volna [Gléden BN; Ks 7. XIX]. 

különlét különélés/lakás; vieţuire separată; Getrennt-
sein. 1585: teónk Jllyen wegezest . . . mindeneket igazán 
kette ózzanak p<al> es balas keozeött három darab feol-
det azok keozwl kj weűen mely feoldet az ketteyt az mar-
hanak keőzteok el oztasakor gyeorgfi balasnenak depu-
taltanak volt harmadikatis, mellyet ez meg neuezet 

gyeorgfi balas kwleon leteb(en) irtot mellyek azon gagy 
hatarban wadnak az machykas weólgyben [UszT]. 

különmegy különköltözik; a se muta separat (unui de 
altul); aus/voneinanderziehen. 1700: miolta Sinka Já-
nos Ur(am) külón ment az Atyatul, Sinka György 
Uramtul minden-kor szabadoson korcsomallot, ez mos-
tani ideig [Makfva MT; DLev. 5]. 1757: lakott a Fia 
György vélle addig még jóbbanis észre vette, hogy az 
Attya mindeniből ki pusztította magát akkor külen 
ment asztán az Attyától [Gálfva KK; Ks 66. 44. 17c]. 
1761: (Bányai Ferentz és felesége) egymás ellen pana-
szolván . . Minthogy a' kőztök való háborgásnak 
nagy részént nevelője az Férjfinak At(t)ya, tehát az 
Atyoktol külön menyenek [Kv; SRE 200]. 

különös I. mn 1. különálló; independent, separat; all-
einstehend. 1662: Fogaras vára ahhoz tartozó sok szép 
latifundiumokkal, egynéhány különös udvarházú jószá-
gokkal, majorságokkal, Monostor is az örményesi szép 
jószággal a fejedelemasszonyé volna [SKr 306]. 1733.ŝ 

Vagyon egy különös Törők Búzás kertis avagj Tonorok. 
Vágjon más különös Törökbuzás Tanorokis [Nyárád-
sztlászló MT; Sár.]. 1736 u.: (Mikes Mihályt) oda tették 
bé hol apja anyja feküdt mely különös kis temető-
boltot ugyan Mikes Kelemena csináltatott volt a temp-
lomnak ajtaja felől való résziben, abban felyül szép ké-
születtel való oltárt is [MetTrCs 479. — aA Törökorszá-
gi levelek írójának nagybátyja]. 1761: fenyő fűrész desz-
kából tsinált két különös gabona tartó szakaszok 
awagy hámbárok, melyek capiálnak, circiter kilecz száz 
véka gabonát [Spring AF; JHbK LVIII/1. 498]. 1776: 
(A bányászok) féltélig más fél ló követ, tavaszra két ló 
követ hordhatnak a' régi usus szerént, de ezt sitt felett 
különös rakásban önteni tartozzanak [Torockó; TLev. 
7/5]. 1784: hogy ezen kŭlŏnŏs keritesben lévő hely vala-
ha a Vintzi nevezet alatt lévő Telekhez tartozott volna 
vagy abból szakadott volna-ki, soha se hallottam 
[M.gorbó SzD; JHbK LIX/4]. 1794: Vagyon ezen fun-
damentumból való ujj épületnek . . . egy különös fel 
járó gráditsa [Kv; CsS]. 1824: a ' Felsőbb rendelések sze-
rént különös Isputály éránt gondoskodtasson [Dés; DLt 
1003). 

2. külön, saját; propriu; eigen. 1710: Így szakada el 
Erdély a magyar koronától és különös titulus alatt feje-
delemség alá juta, melyben a török nemzet tovább egy 
saeculumnál nagy boldogságban s nyugodalomban tar-
tá az erdélyi fejedelmeket [CsH 67]. 1724: az Controver-
siaban forgo buzais maga különös majorsága s keresmé-
nye volt [Asz; Borb. I]. 1759: ha az közönséges Erdő fel 
osztodnék abban ä proportione lenne különös része 
ezen Urasagnakis [Kornicel AF; Born. XXIX. 18]. 
1774: Férjem boldogtalanságára nézve ha tovább élne-
is Házunk és kedves Gyermekeink melly nagy tehetet-
lenségre *s boldogtalan állapotra jutnának, különös 
Gyámolok, Tutorok és Curátorok nélkült [Kozárvár 
SzD; Told. 23]. 1776: maga mondotta Groflf Kornis An-
na, hogy minden böjtön Különös imádsága vòlt azért, 
hogy Gróff Lázarné légyen [Szentdemeter U; GyL gr-
Teheresia Eszterházi (35) vall.]. 1804: (A csordának) kü-
lönös Sertés Pásztora ugyan nem volt, hanem . . Házi 
Cselégyei is vigyáztak a Sertésekre, hogy kárban ne 
mennyenek [Dés; DLt 82/1810]. 1807 k.: A melj Ekeje és 
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Boronája mostan jo állapattyäban van (!) az Esketető-
nek maga tsinaltatta az Eskettető maga külenes költsé-
géből, a Szekerít pedig meg ujjitatta mikor mi része el 
romlatt [Sinfva TA; Borb. II Fodor István (50) Asz assz. 
vall.]. 

3. elkülönített; separat, delimitat; getrennt, abgeson-
dert. 1715: még a Cáptalanbanis ugy találták hogj ezek-
(ne)k az Faluknak nincsen különös határok, Sŏt Ponor3 

nmcsenis az Faluk Laistromáb(an) [WH. - - aAF]. 7778: 
az Gyertyanasiaknak nincsen sémi különös hatarok, mi-
vel az Falujakis az Aranyi hatarban vagya(n) [H; JHb 
XXl/46]. 1737: minthogy különös, mindenkor ugyan 
egyféle Gábonával vetendő Határ nintsen . . külőmb-
seg nélkül őssz buza férőjüségre vétetődik-fel [Pujon 
SzD; WassLt Conscr. 487]. 

4. különböző; diferit; verschieden. 1753: soha sem 
hallottam tölle is, hogy a Mihálcz Famíliához valami 
atyafiságát tartotta vólna . . ugy másoktol is soha sem 
hallottam, hogy azon két különös Famíliának egymás-
sal tsak atyafisága is lett volna | úgy tudom, hogy a' Ge-
lenczei Mihálcz Família különös és distincta Família a' 
Mihãts Famíliától [Dálnok Hsz; Told. 30/46]. 7757: 
Különös árron kit ocsobban, kit dragábban adván 26 
pyapjuért és 2 bárány gyapjúért Forint 6 Den. 25 [Kis-
kend KK; Ks 71/52 Szám.]. 1808: a ' Betsületes Ns Czéh 
• • • már Tavasz felé, mind eddig 'a Télből nagy költség-
gel majd ki tartott Legényeimet, mintegy elragadozni, s 
különös nem is képzelt utokon modokon s az Igazságtul 
Jol távul járva el venni szándékozik [Kv; ACLev.]. 

. 5. kb. egyes (személy); solitar, singular, particular; 
emzeln(e Person). 1754: Nevezetesen a sokaság kőzött 
eszre nem vettem kik hánták, de azt observáltam, hogy 
nem valamelly különös Possessor Urnák Jobbágyai tse-
jekedték [Gálfva KK; Ks 66. 44. 17a]. 1769: a* Falu 
Nyárádtö Neve alatt esett a ' Panasz az Mélgs Exponens 
Ur ellen, nem valaki külenes ember akarattyábol esett 
[Nyárádtő MT; SLt XLVIII. 15] | Ns Erdélly Országá-
ban a régi háború és táborozó üdökben sok féle hasznos 
es publicumot s Hazánk jovát néző Levelek a Mlts Gu-
bernium Archívumából el tévelyedvén, akadtanak meg 

némellyek . . különös Possessorok és adozo renden 
levő Emberek(ne)k kezénél [UszLt XIII. 97]. 1770: a To-
rom oldal beli Bányák . . nagyob része külenes embe-
rek földein vadnak [Thor. XVI/39]. 1785: a Felseges Ki-
rallyi Rendelések(nek) is nem a tzéllya hogy annak ob-
servatioja miá illyeten Casusok és károk akár Commu-
nitasok(na)k akar külenes Gazdáknak emergalodgya-
n ak [Torockó; TLev. 4/11. lb]. 1792: igen Szerfelett erő-
szakos ember . . . ottan ottan hol az Faluban kŏtelődzik 
minden ok nélkül, hol pedig más különös Gazda embe-
rekben [Szováta MT; Berz. 16. XL. 5] | noha Városunk 
nem tsak közönségesen, hanem annak különös Lakossai 
js a Só árulás ez előtti ussussában voltanak . . ezen Szo-
kásnak ellenére a Só Áruihatásnak Beneficiumával 
Hazánk fiai kõzzül égy is nem élhet [Zilah; Borb. II]. 
. egyénileg birtokolt; ín posesiune personală; per-

sonlich besessen. 1717: Az Kŏzŏs füle szőlő, Az Külŏnes 
mle szŏlŏ [Tasnád Sz; EHA]. 1731: Fát tudom hogy Ko-
Josvárra Sz Pálról és Vajdaházárol . . . hordatott az 
Nagy Ur . az eŏ Ngaa különös Jószágából pedig még 
î?ak edgy szálatskát sem vittenek egyszeris [Szentpál K; 
H U — Gr. Teleki Pál]. 1735: A Sz. Jakabi Jobbágyok-
nak es Sellereknek különös Ház hellyek utan valo szántó 

főlgjek, es Kaszalojok nincsen [Mezősztjakab TA; JHb 
X/9. 22-3]. 1815/1817: Allodialis Erdejek, vagy különös 
Páscuumok itten nintsen [Szu; TSb 47]. 

7. egyéni, személyes; individual, personal; indivi-
duell, persönlich. 1710: így veszének el a nagy dicsősé-
ges vitéz magyar fejedelmi urak . hazájoknak elnyo-
mattatott szabadságát, minthogy különben nem lehe-
tett, fegyverrel akarták extorqueálni, nem a magok kü-
lönös hasznát, hanem a közönséges jót forgatván, gyalá-
zatosan, hóhér keze által ölettettek meg [CsH 91. — 
167l-re von. feljegyzés]. 1710 k.: Gondolhatja akárki, 
hogy mind a haza közönséges, mind a maga különös 
nagy romlási között az én atyám pénzzel nem bővelke-
dett [BÖn. 566]. 1776: Csizi Hadnagy-is feljőve ă Gróf-
fal, és engemet kikülde, Csizi Hadnagy az Házból, 
mondván: egy Küs Különös Beszélgetésünk vagyon, 
addig Fordullyon is Tisztdő Atyaságod [Egrestő KK; 
GyL. Jos. Székelly (28) parochus cath. vall.]. 1783: né-
mely Atyánkfiai . . . Városunk határán magok kaszállo 
Réttyek mellett lévő Gyepű fáikot kívánták magok kü-
lenes szükségére és házi tüze pótlására fordítani [Toroc-
kó; TLev. 10/3]. 1840: Csató Gyurka kerítette Leányo-
mat.— ö volt a ' meg rontoja — tette Szerentsétlenné — 
mert a káplárnak különös barátja volt [Dés; DLt 277]. 
1849: gróf Mikes Jánossal semmi különös esmeretségem 
nem vólt [Kv; Végr. Vall. 36-7]. 

8. különleges, rendkívüli; deosebit, extraordinar; 
außerordentlich. 1720: Magam kŭlŏnŏs meg terhelteté-
sem iránt kelleték az Mlgos urat busittano(m) [Szőkefva 
KK; TK1 Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 1756: Nagy vas 
Láda, melly Dominális, vagy Provisoralis Cassának ne-
veztetik, holott az Uraság pénzbéli Proventussa Conzer-
váltatik különös nagy kemény mesterséges Zárral mu-
niálva [Déva; Ks 92. I. 32]. 1758: az Árnyékszékre . . 
szolgáló ajtokis különös fordittos zárokkal pántokkal és 
sorkokkal [Déva; Ks 76. IX. 8]. 1765: Énnékem méltóz-
tatván Ngod parantsolni lehetőségemig Mlgs parantso-
lattyát tellyesiteni tartom, igen kŭlŏnŏs alázatos obligá-
tiom(na)k [Torda; Borb. II Alsó Lajos lev.]. 1774: Ipom 
Gróf Földvári Ferentz Ur Testamentuma . . . a' Fiúhoz 
külőnősőbb indulattal viseltetett és a ' Leányoknak ke-
veset hagyott [Kozárvár SzD; Told. 22]. 1814: kérem 
édes Bartalis Ur! külenes bizadalammal, valamiképen 
jáijan végire, hogy ha meg kaphatnám, őremest meg fi-
zetném [Apanagyfalu SzD; TKhf Bethlen Sámuelné Fe-
kete Klára Bartalis János insp-hoz]. 1835: Ugy látom, 
de különös őrömmel látom leveléből, hogy Maga igen jo 
humorban van — hálá Istennek [Kv; Pk 7]. 

Szk: ~ érdem. 1767: T. Prof. Huszti György vram 
. . ö kegyelmének, régi szolgálattyára, és különös érde-

meire nézve, egész fizetése . . intacte ki járjon [Kv; SRE 
222] * ~ gond. 1797: az emiitett Fogados, és Fogados-
ne . . a ' gyakron betegségben vólt idegen Legényekre 
különös jó gondot visel [Kv; ACLev.] * ~ haszon. 
1796: a' távul jutott részinek kŭlŏnŏs hasznát nem vehe-
ti [Ilencfva MT; DE 3. XXXV/4] * - juss. 1815: Allo-
diális Erdők sem voltanak kúlônŏs Jussal bírátok [Virá-
gosberek SzD; Ks 77. 19. 396] * ~ kár. 1821: Egy Bir-
tokos is Somboron a Ketskék iránt, semmi panaszt, Se-
hovă nem kivánt tenni, Sombori István Ur is, koránt 
sem annak tekintetéből kívánt panaszolni, hogy abban 
valami különös kárát tapasztalta volna [M .zsombor K; 
Somb. II Sombori Farkas kezével] * ~ kegyelem. 1786: 
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Régi szabadságából, 's Jusaibol a' változo idők mosto-
hasági által ki esett Toroczkoi vas, és régebben ezüst Bá-
nyák Cultoriis . . . personalis szabadságokotis Felséges 
Urunk különös királyi kegyelméből meg nyerték [Mező-
madaras MT; TLev. 5/5] * ~ megelégedés. 1829: Négy 
esztendei Számadásaink műdön . . Felséges Asz-
szonyunk lábaihoz terjesztettek, nem tsak különös meg-
elégedését méltóztatott ki jelenteni, hanem . . . szép 
Summával meg is ajándékozta az Institutumat [Kv; BLt 
12 a kv-i dolgozóház nyomt.szám.] * ~ privilégium. 
1800: a* Flgs Rendelések szerént meg vagyon tiltva, 
hogy senkiis praedicatumaval ne élhessen, ha az ŏtet 
Törvény vagy különös privilégium szerént nem illeti 
[Msz; D E 4. XL]. 1815: Vass Jos(ef) Instantiája mely-
b(en) a felséges udvartol különös Privilegyimot kért 
[Kv; ACSzám. 35] * ~ végezés. 1855: Az Isten különös 
bölcs végezése szerént bizontalan lévén e földön szeretet 
kedvesseim közti mulatásom ideje kivántom földi 
dolgaim elrendezése áltól ez enyémekhezi forro és igaz 
szeretetemet holtom után is tanusitani [Sáromberke 
MT; TSb 7 gr.Teleki Sámuel végr.]. 

9. furcsa, szokatlan; ciudat, neobişnuit; sonderbar, 
ungewöhnlich. 1762: observaltattanak . . . az la eŏke-
gyelme arant az ŏ kegyeimé nehezkes állapattyát repre-
zentáló jelek, az irt ŭdŏben úgymint, hogy . . . kŭlenes 
vastagsagu lett légyen [Torda; TJkT V. 92]. 1776: A sze-
gény Órás Sámuel is megholt, kit is csak azért említek, 
hogy ez különös természetű és conceptusú ember volt. 
Mesterségére nézve órás, de azt csak imígy-amúgy foly-
tatta, egyebekben törte az eszit, úgymint hogyjehetne az 
embernek szárnyat csinálni [RettE 372]. 1794: ŏ azonn 
ettzakán, mellyet mindgyárt követett azonn különös 
tŏrténetű ettzaka, mellyen Czirla Vonyának Csűre 
és Csűre körül levő Gyűjteményei elegtenek, tanálta 
Irimia Csugugyánt jönni a Falu fele . . . kezében egy da-
rab aszú tüzes Ganéjjal [Szászvölgy KK; BK. Dán Vonu 
(50) col. vall.]. 1834: Nemes Budafalvi Bors Sámuel Hi-
tes Ügyész . . . szeles magaviseletű, különös ruházatú 
leginkább Atilla dolmány, szük, vagy az alján szinóris 
pantalon nadrág, bakkants [Dés; DLt 48]. 

II. ſn 1. egyéni tulajdon; proprietate particulară/indi-
viduală; eigener Besitz, Eigen/Privatbesitz. 1736: úgy 
békéllődtenek õszve az két Poss(ess)orok, nem lévén 
szabad senki(ne)kis különöst tartani a közönségesből 
[F.detrehem TA; Born. XI. 7 Kivorán Mihálly (70) zs 
vall.]. 1803: Mind ezen erdők ma el vágynák pusztulva 
mert a' különöst a' volt örmény arendátor, a közőst pe-
dig a' részesek el élték [Berekeresztúr MT; BetLt 5 Mart. 
Sinka (50) ns vall.]. 1851: Találtatott Kész pénzbe a 
Czéh Különössé 6 Rf [Kv; ACLev. Kül.Perc. 66]. 

2. különálló személy; persoană aparte; alleinstehen-
de Person. 1786: most az közelebbről el mult 1785. Esz-
tendőben a Fō Szolgabiro Titt. Miske Kristoff Ur az 
Thoroczkai Lakosak panaszaira tett kegyelmes rendelé-
sei ki hirdetettek itten Thoroczkon . tudam . Hogy 
az Varos képeben sem pediglen Valaki kŭlŏnes leg kis-
sebb illetlenséggel nem felelt arra nemis mondatta senki 
aszt hogy Nyomtatásban nincsen nem kötelezi [Toroc-
kó; TLev. 4/13. 32.] 

különösebben különösképpen; mai cu seamă, îndeo-
sebi; seltsamer/merkwürdigerweise. 1808: Ezek3 közöt 
Gyalut különösöbben ki kell hirdetni [M.bikal K; RAk 

40. — aA tűzvész pusztította helységek között]. 1826-
Szükség, hogy a' Kalandos társaságnak egy igazgatója 
legyen kitől az egész társaság függjön, az e g y m á s k ö z t 
való szeretetnek 's jó rendtartásnak fentartására külö-
nösebben vigyázzon, mint jó apa, a maga háza népért 
[Kv; EM XI, 373 A külközép-utcai Kalandos-társaság 
art.]. 

különösecskén kissé különösen; puţin ciudat; ein we* 
nig/bißchen sonderlich/merkwürdig. 1854: ha előtted 
különösetskén is jöna , ne nézd le [UjfE 73. — aA patriar-
chalis gazdálkodást folytató Cserei Ilona maradisága]. 

különösen 1. különállóan; separat; a l l e i n s t e h e n d -
1746: Lévén két To és egy To helly, a Felső To vetteti* 
egyb(en) a To hellyel az a To pedig a hói a Malom va-
gyon különesen egy részre [Mezőbodon TA; JHb XI/22-
10]. 1757: azon a ' hellyen sokat dolgoztam Széna Csina-
láskor, juhokkal laktam ott, tavaszonként, mind addig* 
a' míg a' Fejér János Hadnagysága alatt való Tolvajok 
fel Verék azon Számos Embereket , az után nem mervén 
különösön bírni, közönséges Megye birtokára botsáták 
[Gyszm; DE 3. — aAkik a Keményest bírták]. 1759: 
ezen Falunak határán valami allodialis erdő különösön 
birattatott volna, vagy most is birattatnék, nem értök, 
nem is hallottuk [Lázárfva Cs; BLt 9]. 1768: Világos az 
hogy azon Szanto Föld nem az alatta Lévő Láb Földhöz 
tartozott, hanem különösön mind az osztozás előtt mind 
azután Groff Wass Miklós Ur Embere háza után bira-
tott [Cege SzD; Wass LtJ. 1803: Az Tekintetes Expo-
nens Aszszonynak különösön biratni szokott allodialis 
erdejét sehol sem tudom [Berekeresztúr MT; BetLt 
1814: a' Dálnoki Jusson lévő Telket különösön bírta 
volt Vice Ispány néhai Salánki Gábor Ur [Dés; Ks 79-
29. 784]. 

2. külön; separat; eigens, extra. 1702: Méltóságé 
Gubernátorunk Banfi Gjŏrgy Ŏ Nagytsága kűlenesen 

tsak maga egy alkalmatossággal Privilegialis Levelűn-
ket kívánta látni [Torockó; TLev. 4/3. 2a]. 1744: ő vágta 
volna le Felcsán Nyikolyi Sellére Sertéssét mivel Ö 
nem atta volt az falu sertéssei közzé, h(ane)m csak külö-
nösön jártatta a faluétól [Szentmargita SzD; Ks 1': 
LXXXIV. 27]. 1756: Néhai Bátsi István Batizi Vlád 
Muntyánnál Cimborála olly kötés és Conditiok alatt 
hogy Néhai Bátsi István az Vlád Muntyán Ökreit sem-
miképpen különösön ne fogja, ne tseréllye, és egy ma5 

mellett jártossa [Bácsi H; BK. Joannes Onadi (53) n.s 

vall.]. 1762: az fel adot panasz szerént p(rae)sumalhatni' 
hogj már ez elŏt Mészáros eŏkegjelmek az bŏreknek sze* 
pit kiválogatván, kűlenesen el adták [Torda; TJkT †š 

126]. 1774: Praefectus Uram négy Tulkot teleltetett it-
ten, mellyeknek gondviselésekre különösön égy 
bágy Bérest tett [Mocs K; KS Conscr. 90]. 1839/1840: 
Pepi kedves Leányomnak . . különösön hagyom azo*1 

summa pénzt egészszen [Kv; Ks 100 gr. Kornis Ján<>s 

végr.]. 
3. másoktól elkülönülve; izolat de ceilalţi; von 

anderen getrennt/abgesondert. 1713: Mind az két félneţ 
bé adot Relatoria(i)bol világoson ki jő Széki Tamásn^ 
Tóth Lõrincz Ersoknak rut feslet erkölcse . . m á s o k k a l 

egj hazban különösön való létele s még egj ágjban vaKJ 
fekvéseis [Kv; TJk XV/1. 102]. 1762: hitetlenül Férje 
Babor Panda el hadta és Vésza Siliphez advan magát e 
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szŏköt az Thordai szállásokon mások láttára 
edgyŭt csokolodtanak, éjjelenként magokra külenesen 
egy házban edgjütt háltanak [Torda; TJkT V. 133]. 
1776: egy Csizi nevezetű . . Hadnagy mind a Mlgs 
Groffnéval, mind pedig Annikó Kis Aszszony ŏ Ngával 
sokat suttogott, s különösön beszélgetett [Kóród KK; 
GyL]. 1778: mivel . . . ezen Divisionak állapottyáb(an) 

a Condividens Felek tsak különösön egy más kőzött 
meg nem edgyezhettek; erre nézve kivánának . ma-
guk keziben Divisor Bíráknak fel venni [Szentbenedek 
AF; DobLev. III/513]. 1820: egy idŏ tájba Tktes Tőtőri 
Ferentz Ur Házához menvén meg állottam kemetzéje 
meget . . . hogy tsak különösön beszélhetnék az Ifjú asz-
szonnyal [Aranyosrákos TA; JHb 48 Groza Marisko 
Luka Monujne (50) zs vall.]. 

4. külön-külön; fiecare separat/în parte; gesondert 
für sich, jeder, jede, jedes besonders. 1748: notificaltotik 
hogj . . Harmincz kilecz kobol Borsos es Szegeny Ta-
vasz Buza, melly az több Buza közi nem inventáltotha-
lot hanem külőnesen hat fele subdividaltunk [Aranykút 
K; Ks 11. 23. XXlIb]. 1780: szivem őrömére szolgál az 
nekem hogy T P Szatmári Uram a Nemes Ifjakat kü-
lönösön fel jártatya és az Valásra tanítya [Borb.II Beth-
len Kristina lev. Nsz-ből]. 1796: a' szolgálattyak fellyebb 
meg vagyon kinek kinek különösön írva [Balázsháza 
SzD; WassLt]. 1798: Minek utánna mind ki takaradta-
nak különössön ki mit beszéllett a' sok ember közzül 
meg választani nem tudom [Déva; Ks 115 Vegyes ír.]. 

5. személyesen; personal; persönlich. 1783: En 
ugyan kűlőnőssen nem ismerem Pap Flórát, hanem aszt 
hallom sokaktol beszélleni hogy az Uton járokatis huza 
vonya ráfogván hogy a vetésit tapodtyák, elveszi kus-
májokat, kőntőseket [Faragó K; GyL]. 

<>. egymagában; singur; alléin. 7677: Volt-e gróf 
uramnak urunk túl ő nagyságáiul arra authoritása, hogy 
Forvallal, Veselényi urammal s másokkal tractálhasson, 
végezhessen magátúl különösön, vagy együtt is disposi-
hókat tehessenek, én nem tudom [TML VII, 525 Teleki 
Mihály Baló Lászlóhoz]. 

7. főként, kiváltképpen; mai ales; hauptsächlich. 
1782. ha valakit arra rendelendő Embereink altol rajta 
kapatunk, hogy potentiose Erdeinket akarholott az 
Thoroczkaj hatarunkan vagja elsőbbenis azt a ki inva-
dalta Tőrvény szerint büntetetni fogjuk, az Birakat pe-
dig az Vigyázotlansagert külőnesen [Torockósztgyörgy; 
Thor. 21/24]. 1786: Tisztelem Pápait az Ifjú Aszszony-
"yal . . . Susikát pedig külenesen [Mrégen MT; Dob-
Lev. IIl/615. 2b Szántó Sándor lev.]. 1793: a ' Gyerme-
kekről annyit tapasztaltam: Hogy . . . még akkor is a' 
Nagyobbikat halálban gyűlölte, s átkozta, ellenben a' 
kissebbiket különösön szerette [Koronka MT; Told.]. 
1816: Mely felfedezésemre3 nézve különösön kérem 
kedves Sogor Vrat, hogy addig, mig nem sokára a' Cir-
kuláris Rendelések innét ki nem mennek, másoknak eze-
ket ne jelentse ki [Kv; DobLev. V/993. 2a N.Sz. Szigethi 
György lev. — aÁ pénzértékcsökkenésre von. felvilágo-
sítás]. 1817: az költségre külenesen ügyel [Kv; Ks 101 
Kornis Imre fiához, Lajoshoz]. 1841: a ' Nagy Erdőbe 
Jsak is a' Várhegy tetőn van e'gy kitsiny fiatal cserefás 
hely, melyet különösen meg kimélleni tanátsos [Gyala-
kuta MT; EHA]. 1846: maga az épület is oly rosz lévén, 
hogy abba a lakás leg veszedelmesebb 's különösön a 
gyulástol mindég rebeghetni lehetett [Dés; DLt 1040]. 

különösít elkülönít/választ, különválaszt; a separa; 
abtrennen/sondern. 1761: Udvar Biro Uramtol valo ne-
kem igért Busztolnikáér Bukuresdi Groza Iván Sugyá-
hoz Panaszra mentem egy néhányszor, és kértem hogy 
azon nékem igért Busztolnikát hogy jőjen el és a' több 
Nyikulajestyiek örökségektől külőnősítse meg . . De 

. . azon Busztolonikát a' több Nyikuléstyiek örök-
ségektől nem külőnősítete [Bukuresd H; Ks 62/4]. 

különösség 1. különállóság; separare, separaţie, des-
părţire; Getrenntheit, Selbständigkeit. 1770 k.: Talal-
tattott a ' Verös-Kovatsok kŏzzűl egy Koronkai Ja-
nos nevezetű Atyankfia. kiis Constitutionkat invi-
goralni praesumalta, merészelvén a nro négy ágos vason 
kivül még egy ágos vasat futtatni illyen ki keresett 
okbol. Hogy irt Koronkai Jánós maga Fiától kŭlŏnŏs 
Gazdagságot fójtattna. De . az Gazdagságba Fiától 
lot különösségét, mind eddig Városunk Semmibennis 
nem tapasztallya s nemis tapasztalta, jól lehet . iratik, 
hogy különössön Oeconomiàznának [Torockó; TLev. 
9/14]. 

2. különlegesség (különleges fajta); particularitate; 
Besonderheit. 1824: az érdeklett fekete Farkast 
anyival nagyobb különösségnek lehet venni, hogy még 
tudtunkra eddig elé hazánk ilyet nem termett egy felöl, 
de más felöli midőn a több vele együtt született Kölykek 
természeti színekben jelentek meg — ezt egynek lehet 
tartani a munkáiban oly szabad törvények alatt lévő ter-
mészet szebb Játékai közül [Torda; TLt Közig.ir. 114]. 

kŭlönözés különbözés; diferenţă, deosebire; Ver-
schiedenheit. 1657: Noha pedig talán harmadik eszten-
dejében együttlakásunknak vallásban is megegyeztünk: 
mindazáltal addig nagy szübéli fájdalommal szenyved-
tem az vallásban kűlönözést . . de minden kénszergetés 
és az miatt való ízetlenkedés nélkül Isten megtéríté 
[Kemön. 151]. 

különöz(ik) 1. különbözik; a se deosebi; sich unter-
scheiden. 1675: en ertemre az bóéri rend, az min hogy 
ket karban állott, ugy szabadságokis kűlönőzőtt, az 
mint az atyám udvarbiroságában az öregh Rákóczi 
György Fejedelem idejeben experialtam [Fog.; U F II, 
662 St. Leszai de Fogaras (43) juratus nótárius Sedis Su-
perioris Fogarasiensis vall.]. 

2. összekülönbözik, más véleményen van; a fi de altă 
părere; sich mit jm entzweien, anderer Meinung sein. 
1618: Mi légyen penig, Kegyelmes uram, az őkegyelme 
követségére az Nagyságod derék válasza, azt én ple-
narie nem értettem, minthogy őkegyelme néha különö-
zött is tőlünk3 [BTN 107. — 3Célzás Kamuti Farkas, a 
portai főkövet és Borsos Tamás, meg a többi követségi 
tagok közötti ellentétekre]. 1697: nagy Banjai Banyai 
Janos uramnak . . felesege mint hogy kűlőnőznek mos-
ta(n) éo kglmek jelen nem volt [Kv; Ks 12. XLVI]. 1795: 
Fejér Ferentz eörökke egygyes volt az Édes Annyával, 
de Antal eőrökké különözöt [HSzjP Zsögön János (62) 
vall.]. 

3. ts elkülönítve kezel/tart; a ţine separat; getrennt 
behandeln/halten. 1812: Bizonyoson tudom hogy az 
öreg Grof ſné eő nsga Arany és ezüst pénzt ajándékoz-
ván mind a Grófinak mind a Groffnénak, a ' Groffné eb-
ből Joszágot árendált, Kortsomákot tartott 's külön ke-
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reskedett — a' Groff ur eŏ nsga a' magáét nem külőnőz-
te, mindazonáltal ha a Groffné költsön adott azt viszszá 
fizette [Héderfája KK; IB. nemes Jánosi Ersébeth Ta-
káts Joseffné (28) gr. I.Bethlen Sámuel tisztnéjének 
vall.]. 

különöző vmitől különböző, eltérő; care se deosebeşte 
de ceva; verschieden, unterschiedlich. 1657: Én mindaz-
által senkinek nem tanácslom, hogy azt próbálja, külö-
nöző vallásra házasodjék: nagy lelki gyütrelem [Kem-
ön . 151]. 1678: Ha pedig Kd ki jü, miért nem parancsolt 
nekem is felőle, látván készségünket. Félek, egy rossz 
confusióban ejtik magokat is, minket is ha Kdtől külö-
nöző parancsolatjok nincsen, mint mi nekünk [TML 
VIII, 59 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

különöztetés elkülöníttetés/szakíttatás; separare, des-
părţire; Trennung, Absonderung. 1703: ennek előtte 
esztendővel felültetvén elméjeket valakik a Zetelakiak-
nak a ns. széktől való elszakadásokat munkálódták és 
adózásból nemes széktől való különöztetést [Bögöz U; 
SzO VII, 119 gr. Pekri Lőrincz Usz főkapitányának 
nyil.]. 

különöztetik elkülöníttetik, különválasztatik; a fi des-
părţit; getrennt/abgesondert werden. 1756: (A) virágos 
kert az udvar felőli külŏneztetik valami tŏrpé olaszoson 
készült kőfallal [Déva; Ks 92. I. 32 kúrialeír.]. 

különszakad el/különválik; a se separa; sich keheiden/ 
absondern. 1662: Az Szabolcs vármegyei hét hajdúváro-
sokbéliek idejénkorán megintettek vala kik is mind 
az ügynek igazságát, s mind a vármegyékkel egybekö-
tött szabadságokat előttök viselvén, az vármegyéktül 
különszakadni nem akarnak vala [SKr 207]. 1687 k.: 
Azt kivánnya Geges falva Sz. Simon megyétől ugy mint 
külön szakadott résza, hogy mind az időtől fogván hogy 
ők külön szakadtanak à nagyobb résztől, à Sz.Simon 
megye béli fő Sz. egyház fiak minden esztendőnkint való 
jövedelmiről a Templomnak vagy írással vagy hittel szá-
mot adgyanak [Geges MT; MMatr. 174. — aElőzőleg 
Szentsimon társ- v. leányegyháza volt]. 1692: inkáb szal-
littom kapu szamokat ha ugjan jo alaisa, hogy sem kvlŏn 
szakadgjanak, mert ugjan tsak valamit egjeb adozo ren-
dek nem supportalhatnak, ne(m) esik tsak az varmegje 
nyakaban, s, ne(m) uezik ŏk tauul, hane(m) edgjvt ve-
lvnk supportallyak az terhet [Szőkefva KK; Törzs. Sa-
rosj Janos kezével. — aA szász nációnak]. 

különszakadás különválás; separare; Trennung, Ab-
sonderung. 1692: Hogy az accordaban az Contributio 
oszollyek meg es vagj fele vajy egjeb valami bizonjos ré-
szé haromollyék eŏ kglmek re , en aszt . ne(m) jaual-
lom . . Mert mentest az külön szakadasnak lattzanék 
[Szőkefva KK; Törzs. Sárosj János kezével. — dA szász 
nációra]. 1737: semmiképpen az külön szakadas a 
Tordai Possesorok(na)k meg nem engedtetik, hanem 
mind Dékány és Pásztor tételben, ugy büntetésekben is 
Communi Consensu procedályanak [Torda; TJkT I. 
147]. 

különszakadott el/különvált; separat, despărţit; (ab)-
getrennt/gesondert. 1687 k.: Azt kivánnya Geges falva 

' a A 
Sz. Simon megyétől ugy mint külön szakadott rész, » 
Templom közönséges pénzéből és jövedelmiből a 

Sz. Simon megye béli fő Sz. egyház fiak minden eszten-
dőnkint való jövedelmiről a Templomnak vagy írással 
vagy hittel számot adgyanak, mivel nekikis abba(n) a 
Templom jővedelmib(en) ugy mint édgyik résznek ré-
szek vagyon [Geges MT; MMatr. 174. — aElőzőleg 
Szentsimon társ- v. leányegyháza volt]. 

különszakaszt különválaszt; a separa; trennen. 1623: 
ha . . eggiüt deponalta uolna az summát, megh tud-
tunk uolna mi Tholdalagi Vrammal oztozni, de hogi e 0 

Kelme kűleőn szakaztot benünköt, az nem en uet-
kem [Szamosfva K; KCs IV. 102]. 1674: eő Ngoknake* 
falu hataran vagyon külön szakasztva egy darab bik 
makkos erdeje [A.porumbák F; UF II, 628]. 1680: Va-
gyon ŏ nagak(na)k it külön szakasztva egy darab Bra-
nistájok is, melljen mak termesnek idein kétt szaz disznó 
megh hizhatik [F.ucsa F; ÁLt Urb. 59]. 1750: A' Koron-
kai Reformata Eklésia, Parochialis Házak, Czinterme* 
Conservatiojára az Eclesiának eddig való három darab 
Erdejeihez . . . még egy darabot külön szakasztának 
[Koronka MT; EHA]. 

különszakasztás külön/szétválasztás; separare, des' 
părţire; Trennung, Absonderung. 1711: Ecsedi Mihály 
Feleségevei Szoboszlai Ersebethtel viszáson elvén •• 
mindenik edj mástol külön szakasztást kíván [Kv; SRE 
119]. 1766: azon jószág kŏzenséges élesre leéndŏ mara-
dása, vagy külen szakasztasa s kertel való elrekesztése-
ben kinek kinek mennyi haszna vagy kára [Torda; T J k T 
V. 340]. 

kŭlönszakasztatik 1. külön/szétválasztatik; a fi sepa-
rat/despărţit; getrennt/abgesondert werden. 1662: & 
gyalogság pedig, hogy különszakasztatott volna, vala-
kik közülök az havasokra, erdőkre nem szaladhattak, 
mindenestül fogva odavesztek, s lövőszerszámok elnyc' 
rettek vala [SKr 520]. 1701: Huják István . . . igen em-
bertelenül, és tűrhetetlen kegyetlenséggel viselte magat 
Feleségéhez . . . azért külön szakasztatnak edgj idetë 
edgjmástol [Kv; SRE 75]. 

2. elkülöníttetik; a fi separat; g e t r e n n t / a b g e s c h i e d e n 

werden. 1747: egy darabotska hely a soványság míá kü-
len szakasztatott [Nagyida K; Told. 9]. 

különszakaszthat különválaszthat; a putea separa* 
(ab)trennen/sondern können. 1680: Szekely L e ő r i n c Z 

Vr(am) is . . kevannya az Bernhard Kis Anna reszel 
Job Annya Balk Anna Aszony decessussa uta(n) exci-
daltatott harmadott inacte eő kenek adatni, de hogy 
eő keme azon particulat külön szakaszthassa, es vehesse 
abba(n) modot ne(m) latva(n) veheti eo keme extra om-
ne(m) controversia(m) az harmadnak harmadgyát, en-
nek penigh ket részét az város masokkal edgyütt [Kv» 
RDL I. 158]. 

kŭlönszakasztott elkülönített, különválasztott; sepa-
rat, despărţit; (ab)getrennt/gesondert. 1632: Ennek ^ 
vegeben uagion egj darab kwleön szakasztott szin [Fog;; 
UF I, 187]. 1692: azon Erdő . . külön szakasztot Erd<> 
az töb közőnseges falu Erdeitül [RLt 1 Szöcs Gábor ( w 
jb vall.]. 
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különszáll különköltözik/válik; a se muta separat 
(unul de altul); sich (besitzmäßig) trennen. 1590: szántá-
sunk vetesunk egy volt, ez mostani tauazigh, most kilen 
szallottam az Alperesektől [UszT]. 1654/1681: Hogy ha 
penigh idő jár tába(n) az Eőttse más örökségre külön 
szallana, rea vigyázván akkori Gondviselőim hozzaja il-
lendő szolgálattal kűlőn szolgáltassak [VhU 470-1]. 
1740: még az Kováts György és Péter meg kŭlŏnŏzések-
tŏl fogva mindenik Atyafi birta a maga részit a földek-
ből . . a Szŏlŏtis egymás közt rúddal mérték volt két fe-
lé hógy kŭ lŏn szállottak volt [Szásznyíres SzD; Ks 17. 
LXXXIV. 13]. 1753/1781: mikor arra az időre léptenek 
hogy fel serdŭltenek, K u n Gáspár az előtt nagy idővel 
kŭlŏn szállott [Algyógy H; J H b LXXI/9. 192 Lup Filip 
(88) jb vall.]. 

különszállít különköltöztet; a face să fie separaţi (unul 
de altul); sich trennen lassen. 1654: Somaj Tamas 
ura(m) . . . intette ne veszekedgjenek mert ha veszeked-
nek, bizonj az hazat ket fele rekeszti, es kólón szallittia 
òket [M.újfalu K; Ks 42. C. 42]. 

különválaszt elkülönít; a separa; trennen, absondern. 
1722: Az Csitkoknak egyéb gongjok nincse(n) hane(m) 
nem atta(na)k j o szénát el este(ne)k, Jo ha fele meg ma-
rad látván veszet dolgokat ŏ kglme az ige(n) hit-
vánnyat kŭlŏn választotta, azért úgyis tarcsák hogy azo-
kat jobban jobban táplálhassák [KJ. Rétyi Péter lev. 
fog-ból]. 1854: a Jószágaimat és más egyéb tárgyakat 
érdeklő Leveleim kózŭl azokat , a melyek nevezett rósz 
fiamnak általadhatok és adni kelletók külön vá-
lasztva és kótve indorsáltam [Kv; Végr.]. 

különválasztás elkülönítés; separare; Trennung, Ab-
sonderung. 1798: A ' Trauzner Jusnak Conscriptioját 
• • • a Fel peres Aszszony nem ellenzi ezen móddal: 
Hogy az örökségek ne Confundáltassanak, és kűlőn vá-
lasztásokat ne szenvedjenek, hanem mindenik belső 
Ülés Házhely az ahoz tartózó appertinentiák, a ' Felipe-
res Aszszonynak részére reaplicáltassanak [Gergelyfája 
ÁF; DobLev. IV/797, lb]. 

különválasztat elkülöníttet; a dispune să fie separaţi; 
(ab)trennen/sondern lassen. 1722: rettenetes roszszak 
azok az kgd Sertéssi, most edgy néhányat kűlőn válasz-
tattam, és szemecskével tar ta tom, másként bizonj el vez-
(ne)k [Fog.; KJ Miss.]. 

különválik 1. elkülönül; a se separa; sich absondern/ 
scheiden. 1591: Mielhogy Constal az bizonsagokbol 
hogj ell allottanak melleoleok kwleón valtanak tehát 
mostis cziak az lofeiek tartoznak adni8 lo feonek, vrwnk 
lobbagj nem [UszT. — a A lófők a darabontoktól és a 
jobbágyoktól. Nyilat, azaz földhasználatbeli részese-
dést]. 

2. egymástól elszakad; a se despărţi; sich voneinan-
der trennen. 1811: Ama vén Szilurus . . Elé szóllitotta 
ötven Gyermekeit, 'S Mondta ; hozza elé ki-ki égy vesz-
szejit, Az ötven veszszőket tsomóba fogatta, Melyik tör-
heti el, meg próbálgattatta . . . E'képpen folytatta azok-
hoz, szavait: Láttyátok! Fiaim! e' tsomó veszszőket Égy 
sem ronthatá-el öszve kötve őket . . . Ugy ha tü egyesek 
lesztek, ne féljetek, Meg nem ronthat senki, nem birhat 

véletek, De ha külön váltok, és meg-hasonlatok Abból 
következik végső romlásatok [ÁrÉ 100-1]. 

különváló 1. elkülönült; separat; abgesondert/ge-
schieden. 1671: Felek nem leve(n) külön valo hely Co-
losvartol, seőt inkab reputaltatva(n) Colosvarnak hos-
táttyá(na)k, mennyibe(n) in territorio Ci(vi)t(a)tis Co-
losvar va(gyo)n [Kv; TJk XI/1. 151]. 1710 k.: Mikor a 
pap után az imádságot mondod, de az elméd mást gon-
dol, az a gondolat a testtől külön való munkája akkor a 
léleknek [BÖn. 435]. 

2. saját; propriu; eigen. 1591: Thudom hogy ez peres 
széna fw nem tulajdon sem kwleón valo Eoreokseg 
hane(m) nyl feold fele [UszT]. 1598: az Actornak kylen 
Valo zolgaia volt a ' Simo Janos Auagy ne(m) [i.h. 13/35 
vk]. 1629: noha, a ' meg mondott Czizmazia mesterek-
nek, az elébbi Instantiaiokra meg engettűk volt, seőt hŭ-
ségteknek paranczoltúnk volt is kglsen, hogy az Czizma-
ziakat az Varga Mesterektül seiungálván, különváló Ce-
het institualni és tartani az Czizmaziaknak meg engedne 

De mivel informáltattunk felőlle, hogy az Csiz-
mazia Mestereket arra a scissiora, nem valami derekas 
és helyes ok, hanem czak valami egymás kőzött valo pri-
uata iniuria vötte . végeztük kegyel(me)ssen az mint 
eddigh, ugy ez utann is azon Varga mestereckel egy unió 
alatt tartassanak, és . . . kűlőn Cehet ne tarczanak 
[KvLt Céhir. I fej-i rend.]. 

3. külön; aparte; besonder. 1573: Feierwary Mar-
tonne Marta ázzon felelty Zeoch Georgy ellen hogi 

Engemet Bwntelen Igh zydalmazot, ha az teorweny 
engedj Nyelwęhez zolok erte, Es valamenyezer Zidot 
Minden Zer valónak kywlen valo Terhet varo(m) az 
TheorwentwJ [Kv; TJk III/3. 200a]. 

4. ~ dolog testi szükséglet; trebuinţă, necesitate, ne-
voie naturală; Notdurft. 1770: Amikoris külön valo 
dolgara a rab ki kerezvén, minekutánna ki botsáttatott 
volna tettetvén magát mintha végezni akarna, hirtelen 
által szőkék a kerten [Mezőpagocsa TA; SzentkGy]. 

különválogattat különválasztat; a dispune să fie sepa-
raţi; trennen/absondern lassen. 1814: a ' groff Ur ő 
Nagysaga a régi Istálonak senyvedő félben lévő fáit 
egybe szedette, a1 jobbakot Kűlőn vállogattatta [Banyi-
ca K; BfR 117/1 Andr. Csatt (58) ns vall.]. 

különvált elkülönült; separat; getrennt, abgesondert. 
1823-1830: Itt mindenféle kötelességről lemondottam, a 
szolgaságról semmit is tudni nem akartam, az urak közé 
elegyedni nem bátorkodtam, hanem mint egy minden 
rendüektől különvált személy úgy éltem, kertben s más 
különös magányos helyeken magamra andalogtam 
[FogE 156]. 

különvehet elkülöníthet; különválaszthat; a putea se-
para; trennen/absondern können. 7680: Szekely Leő-
rincz Vr(am) is . kevannya az Bernhard Kis Anna ré-
szere Job Annya Balk Anna Aszony decessussa uta(n) 
excidaltatott harmadott intactĕ eő kenek adatni, de 
hogy eő keme azon particulat kűlőn szakaszthassa es ve-
hesse abba(n) modot ne(m) latva(n) veheti eo keme extra 
omne(m) controversia(n) az harmadnak harmadgyát 
ennek pedig ket részét az város masokkal edgyütt [Kv; 
RDL I. 158]. 
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kŭlönvet külön/szétválaszt; a separa; trennen, abson-
dern. 1760: 12 Octobris, hivatván a' Venerabile Consis-
torium Kis Mártont és Feleségét . nem jött el paran-
tsolattyára Kis Márton. Külön veti azért a' Vene-
rab. Consistorium őket a' jövő Partialisig [Kv; SRE 
194]. 1761: panaszolván Albert Kata, férjére Tsizmadea 
Fazakas Janosra, a' Venerabile Consistorium, őket kü-
lön vetette, minthogy a' Felesége is Udvari Dajkaságra 
kötelezte magát [Kv; SRE 196]. 1764: tapasztaljuk hogy 
minden viszszálkodások(na)k az oka az Aszszony(na)k 
mérges és indomabilis indulatja . őket külön vetettük 
a' Jövő Gergel pápa napi Partialisig [Kv; SRE 211]. 

különvetés külön/szétválasztás; separare; Trennung, 
Absonderung. 1761: Die 28 9bris . . Lakatos Sára, pa-
naszolván Férjére Dőmsödi Jozefre, hogy tudni illik 
Férje tsak iszik, nem dolgosuk, őtet kurvának nevezi, és 
öléssel fenyegeti a ' Ferfiu éppen semmi jora nem 
akarván magát igerni, sőt maga is külön vetést kiván-
ván; a Venerabila Consistorium őket egymástol külön 
veti Gergely Pápa napig [Kv; SRE 202], 1764: Jővén a 
Vener. Consistorium eleiben . . . Szombati Jósefnek és 
Feleségének Boër Marianak Házassági Causájok, eze-
ket az együtt való békességes Cohabitatiojára réá vettük 

ha . valamelyik ezen eleiben tétetett Conditiot bé 
nem töltené, tehát minket requiralván, az ártatlan fél 

avagy tsak égy ideig való külön vetéssel Consolálta-
tik [Kv; SRE 211]. 

különvettetés külön/szétválasztás; separare?* Tren-
nung, Absonderung. 1763: Kolosvarott lakó Civist Kis 
Istvánt és Feleségét Pap Evat kiket a felyebb el mult Esz-
tendőben Sz. Mihály Napig külön vetet(t)ünk volt, 
minthogy akkor nem Comparealtanak most ezen külön 
vettetéseket prorongaltuk (!) ezen Esztendőben lejendő 
Gergely Pápa Napig [Kv; SRE 208]. 

különvettetik elválasztatik, szétválasztatik; a fi sepa-
rat; getrennt/abgesondert werden. 1700: Besztertzei Já-
nosnak Feleségével való egyenetlen életéről tettzett igj 
végezni a T. Consistoriumnak. Bizonyos ideig Beszter-
tzei János Feleségétől külön vettetik [Kv; SRE 69]. 
1761: Felszegi Gyorgjnek és Belenyesi Susannának első 
meg jelenesek lévén a Ven. Consistorium előtt, hellye-
sebbnek iteli, hogy mostan külön ne vettessenek | (Bá-
nyai Ferentz és felesége) egymás ellen panaszolván, nem 
ítéltük helyesnek hogy még most külön vettessenek, ha-
nem inkább hogy együtt istenesen békességben éljenek 
[Kv; SRE 200]. 1765: Mostan őket . . nem separalják 
hanem mig az Aszszony mostani terhet le tészi addig 
együtt lakjanak Édes Annyok Hazoknál, az alatt pedig 
leg kissebb kedvetlensegre is se égyik se másik fél okot ne 
szolgáltasson, külömben a' Hazasok-is külön vettet-
nek [Kv; SRE 213]. 

külső I. mn 1. kinnebb/kívül levő; exteriőr; äußer, 
auswärtig. 1597: Aztalos Lúkachinak, hogy az feredeo-
haz ablakara mind kwlseö es belseo ramat chinalt fizet-
tem f — d 70 [Kv; Szám. 7/XII. 17 Filstich Lőrinc sp ke-
zével]. 1681: Munitiós Bástya Az bastya külső sze-
geletin vagyon nyolcz szegre rákot Czirkalo hazaczka 
[Vh; VhU 564-5]. 1732: Uti hintó . . . külső bé vono bő-
rökkel [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 34]. 1818: A Kül-

ső Oldalán e vala: A Martonfalvi Katona Bironak adas-
sék Levelünk [F.csernáton Hsz; HSzjP]. 

Hn. 7600: az kulseo labban egi zoleó [Kisgörgény 
MT; EHA] 1609: Az Kewlseo Magiar vtzay palo [Kv; 
Szám. 12b/IV. 35]. 1647: az poklos utzaban az kuso 
Várbali hazanal [Mv; EHA]. 7666: Kiüssŏ (!) alatt 
[Illyefva Hsz; EHA]. 1720: a felső Mezőre fordulóban a 
külső dorma tetőn a pastos utt mellet (sz) [Alfalu Cs; 
EHA]. 7770: Külső Liget (szö) . Belső Liget (szö) 
[Somlyó Sz; EHA]. 1773: Külső Lentse hely nevü 
hellyén (sz) [Szentsimon Cs; EHA]. 1824: Külső Hiúz 
árok vagy is Szatsvai féle Hegy [Dés; EHA]. 1842: a 
Nagy orotvány külső ponkja [Bodola Hsz; EHA]. 1863: 
a Külső főimező nevű helyen (sz,l) [Nagygalambfva U; 
EHA]. 

Szk: ~ ablak. 1797: egy külső Ablak Salokáterit bé 
petsételtem [Mv; Told. 42/1]. 1830: Az oldal s z o b á b a 

két belső ablakjainak nyoltz táblái el hasadozottak 
külső téli ablakjainak viszont nyoltz táblái o n o z o t -

tak [Kv; Somb. II] * ~ ajtó. 1573: hogi kylleb M e n t 

volna az kylseo aytot meg Nitni, latot egi Nergetis az 
Thomachba [Kv; TJk III/3. 49]. 1852: A konyha külső 
Ajtóját meg vasaltam újonnan [Kv; SLt Vegyes perir. 
Géng Ádám lak. m. nyil.] * ~ kapu. 1597: Az kozeb (!) 
kapŭban az kwlso kapwnak az allia el bomlot wala [Kv; 
Szám. 7/XIV. 104 Th. Masass sp kezével]. 1774: Szám-
tarto Uram ki kóltsolta 'a külső kaput [O.zsákod KK; 
LLt Vall. 196]. 1849: A' Nagy Udvari lakból ki menve 
találtatott égy a' nagy kerten keresztül alakított nagy ut 
egéssz az külső kapuig, két felŏlrŏl Barierrel el látva 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * ~ kerék vízikerék. 
1587: az Alpret Molnabol uitettwnk egy Malom k e o u e t 

fel chinaltattuk. Az felseo kwlseö kereket megh chinal-
tattuk fl.l [Kv; Számk 3/XXXII. 12]. 1620: Onah Bobes 

a kvlsö kereketisa megh czinaltatta [Récse F; S z á d . 

Stroya Morar (35) fej-i jb vall. — aMalomkereket]. 
1840: Külső kerekek kereszt fájának való ki faragott fa 
1 [Km; KmULev. 2 papirosmalom] * ~ udvar. 1597: A 
C(om)p(ro)bat hogy eő az Molnos Peter kylseő Vduara 
kapuiat . soha ne(m) wegezett az falúúal hogy eó chy-
nallya [UszT 12/131]. 1843: a ' jövő héten . . . a' külső 
Udvar planirozgatásáhaz kívánnék fogni [F.zsuk K; 
SLt évr. Szigethi Cs. Zsigmond P. Horváth Ferenc-
hez] * ~ vár. 1633: az külső varbanis egi haz helje vala 
[Mv; MvLt 290. 133a]. 1694: Ez az Középső Kapu, az 
belső és külső Varak keőzőtt levő Udvarnak Kapuja 
[Kővár Szt; JHb Inv.] * ~ vízkerék. 1637: vagyon há-
rom liszteleö malom bel kerekejuel kwlseö viz 
kerekejuel eggywtt [Fog; U F I, 425]. 

2. felső; care se poartă deasupra; ober, Ober-. Szkî 
~ ing. 1736: Igen viselték azelőtt mind az a s s z o n y o k 

mind az leányok, mind belső kis ingen, mind az külső in~ 
gen is sűrűn egészlen mindenütt megrakva rézből c s i n á l t 

igen apró, mint egy lencse szemnyi islógokat [ M e tT r 
342] * ~ smizérli felsőing. 1832: Külső és belső Smizér-
li hat [HG br. Brukenthal lev. — A „főre s egyeb a p r ó s á g 

öltözethez valók" között]. 
3 . szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruk t ionenj 

~ ház. a. elülső szoba; cameră din faţă; Vorderstube/ 
zimmer. 1619: Béhívák Gratianus uramat az külső ház-
ból [BTN2 200]. 1790: A Leg Külsőbb Házba Diófa 
Asztal 1 [Sv; Ks]. 1825: Első vagy kűlsŏ haz . . . régenn 
Palota lévénn . . . [Szárazpatak Hsz; SzentkZs Conscr-
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328], — b. elülső helyiség; încăpere din faţă; Vorder-
raum. 1679: Serfőző Ház . Vagyon ezen külső házban 

Malátás Kád nro l a [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos inv. 137. — aFolyt. a fels.] * ~ palota elülső terem; 
sală din faţă; Vordersaal. 1594: Az Várbeli hazakban 
ualo Inuentarium . . . Az kwlseő kis Palotaban. Aztal 
uagjon No. l [Somlyó Sz; UC 78/7. 22, 33]. 1710: Künn 
vala akkor a külső palotában Barcsai [CsH 177] * ~ 
pitvar pridvor din faţă; Vorderflur/diele. 1656: Ezen 
hazbol nilik az külseö pitvarra, egy vas sorkon pánton 
forgó, holliagos szegekkel vért tarkan festett bellett ajtó 
[UF II, 128] * ~ tornác; cerdac/pridvor din faţă; Vor-
dergang/flur. 1725: A* kúlsŏ Tornázban Gabonának 
valo egy rekesz fájáért es Deszkáiért f 2 d. 71 [Kv; 
Szám. 54/11. 8]. 1774: A külső Tornáczra applicalt 32. 
deszka [Déva; Ks 73. IV. 10]. 

4. házon kívüli; din afara locuinţei; außerhalb des 
Hauses liegend | külső gazdaságbeli; din gospodărie; in 
der äußeren Wirtschaft befindlich. 1587: Az haz zwkse-
gere es egyeb kwlseo zwksegre walo keolchyegh [Kv; 
Szám. 3/XXXIV 11 Zabo György isp.m. kezével]. 1625: 
Engemet az J hazahoz fogadott volt enis Vgy Visel-
tem az ott valo mind kwlseő es belseő gondot a mint 
illien szegeny legeny ertekem szerent fogiatkozas nekwl 
[UszT 107a]. 1732: Kastal Ur(am) . irja . hogy . . . 
minden külső belső dolog Conscribaltassék [Kóród 
KK; Ks 99 Kornis Ferenc Komis Istvánhoz]. 18241 
1826: kedves Feleségem . az Házomnak belső, külső 
terheit szakadatlan fáradozásával az én, és Házom jól lé-
tét kieszközlette [Koppánd AF; DobLev. V/1092 Kökö-
si Dobolyi István végr.]. 

Szk: ~ gazdasági. 1837: A Czél arányos hasznos, 
Szükséges külső vagy belső gazdasági önkényes, és sza-
bados építményekben, és elkerülhetetlen jovittásokban 
• • • azoknak értéke a ki váltó által fordittassék meg 
[Dés; BetLt 5]. 

5. kinti; de dinafară; außenliegend, auswärtig. 1586: 
egy Voxal vegeztek varosul, hogy senkinek az Clast-
romba, es keo kertbe Ne legie(n) zabad senkit temetnj 

hane(m) tulajdon chak az Nagy vy kylseo Seoweny 
kertbe8 [Kv; TankJk 1/1. 35. — aAz ez évben a Házson-
gárdban létesített temetőkertbe]. 1694: az . . . külső és 
belső Filegoriak(na)k avagj njári házak(na)k sendeljes 
fedelek . . ujjitást kevánó [Borberek AF; BfR néhai ifj. 
Bálpataki János kúria-leir.]. 1725: Az Ház mellett lévő 
külső Arok ki hányatásáért f : l d 02 [Kv; Szám. 54/1. 5j. 

6. vár- v. városszéli; de la marginea cetăţii/oraşului; 
am Rande der Burg/der Stadt liegend/befindlich. 1588: 
Az keozep kaput a' kilseo torniot Építtessek megh, mert 
Immár zinte le zakadologh vagion [Kv; TanJk 1/1. 75]. 
1681: Vajda Hunyad vára. Ennek külső keretese 
Oamely vár hidgjan kivül levő Palanknak-is neveztetik:) 
mind à negi oldalrol köböl rakatott [Vh; VhU 502]. — 
L. még SKr 246, 300. 

Szk: ~ bástya. 1662: Haller Gábor majd minden 
kikeleten, tavaszon, nyáron egy-egy külső reguláris bás-
tyáját a várnak3 megépítteti vala [SKr 319. — aA boros-
jenői várnak] * ~ kapu. 1662: A vár külső kapuja és 
Bethlen-bástya között a külső várban . . . egy sor föld-
házak volnának [SKr 601]. 1694: Arx Keövár Az leg 
alsó es külső kapuja eleiben menven ki az Varnak 
Ezen belől mindgyart van, egy kőből rákot Arkocska 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 1823-1830: Estvéli 4-5 óra között 

beérkeztünk Prága városába, és a külső kapunál passu-
sunkat elkérték [FogE 176] * ~ palánk. 1662: Ara-
nyasmedgyesnek várasát és vára előtt való külső pa-
lánkját is mind fölégette s elpusztította vala8 [SKr 659. 
— aA tatárság]. 1681: Vajda Hunyad vára . . Ezen kül-
ső keretesb(en) levő Epületek Délről valo Szegelet 
kő bastyaja az külső Palank(na)k [Vh; VhU 502-5] * 
~ sánc. 1662: És így a bástyák alá való bemenetelre a 
külső sáncoktól fogva az egész árkon által . . szabados 
passust, menőhelyt csináltak vala [SKr 600]. 1823-1830: 
Theresienstadt igen kemény erősség, négy kerítése va-
gyon, ugyanannyi sáncokkal, és így négy kapun kell be-
menni, míg a városba behat az ember. Á külső sáncban 
akkor is folyt a víz [FogE 178] * ~ sorompó. 1595: By-
ro vram megh paranchiollia hogy az kewlseo sa-
rampokra zorgalmatoson vigiazwa(n) wgia(n) azon 
vczabelliek sarral megh thapazzak es illendeo helieken 
leoweo lykakat haggyanak raytha . . eyelys penigh az 
kewlseo sarampok be tetessenek [Kv; TanJk 1/1. 278]. 
1662: (A várnak) csak a külső sarampója s gémje való-
nak belakatolva [SKr 568] * ~ szolgálat. 1662: Török 
Istvánnak is, ott való jó egy külső szolgálatra való nemes 
embernek, ki alá a Veres-bástyán a fizetett száz számú 
szabad legények gondviselésére bízatott vala, csak a 
nyaka bőre alatt menvén el a golyóbis, Ravazdi György 
és András sebesen jővén ki, ugyan Debrecenben meghol-
tak vala [SKr 611] * ~ várkapu. 1662: Az árva Rákóczi 
László udvarbíráját . másoknak példájára a kül-
ső várkapu bálványára lábbal felakasztatván, a több 
tisztviselőket . Patakra hozták vala [SKr 232]. 

7. hóstáti, városfalon kívüli, elővárosi; din suburbie; 
in der Hofstatt befindlich, außerhalb der Burgmauer lie-
gend, vorstädtisch. 1586: valahol kyweól valaky megh 
haland, azokat az kylseo temeteó emberek temessek el 
[Kv; TanJk 1/1. 35]. 1597: Az kwlso drabantoknak az 
ho pinzesseknek Ez May Nap keztem el az fizetist [Kv; 
Szám. 7/XIV. 110 Th. Masass sp kezével]. 1604: így ve-
geztenek eó kegek feleolle, hogy az kewlseo megh egett 
fel hagiott haz helyeket vonasraa ne vessek [Kv; TanJk 
1/1. 465. — aAdókirovásra]. 1647: Az Szam vetes legyen 
az Kwlseő Kapitanok eleŏt [Kv; TJk VIII/4. 225]. 1705: 
mind a1 városbéli mind a' Hostátbéli Atyafiak buzgó 
kegjes adakozasokbol annyira fel éppŭlt romlásábol a' 
Külső Templom, hogj az Isten szolgálat benne el kez-
dődhetett [Kv; SRE 94]. 1740: Isten ŏ szent Felsége 
22da et 23tia xbris lőtt példás és szomorú nagj árvizne^ 
violentiája által külső Hidunkat3 egészszen, a* belsőt 
pedig nagj részib(en) el rontotta 's desolálta [Dés; Jk 
544a. — bDésen közvetlenül a város széle mellett folyó 
malomárkon volt a belső, a vmivel távolabbi nagy Sza-
mos ágon volt a külső híd]. 1833: (A taligást) külső nagy 
Vizi Maimakra vecturáztattyuk [Torda; TLt Praes. ir. 
1534]. 1839: A ujjanon építendő Külső templom építésé-
re 25 Fl [Kv; ACSzám. 131]. — L. még SKr 451-2, 493. 

8. külsőségbeli; care se găseşte ín cîmp/hotarul satu-
lui; in der Flur befindlich. 1573: Ieot volt oda kalachsitë-
ne Mely Nap meg holt Zitane . Es Tyltotta Biro pe-
chetewel Mind kylseo Belseo Marhaiat myglen az Eowe 
meg leszen [Kv; TJk III/3. 240 Borbara Eotthues Antal-
ne vall.]. 1596: Viczey Anna azzony az gyermek hazat, es 
kewlseo eöreöksegit birya [Kv; RDL I. 65]. 1650: min-
den kilseő belseő hova tartózandó Szanto földei 
[Gyszm; LLt Fasc. 69]. 1756: Münker Márton Uram 
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Lénardot tsak imigy amúgy tractalta, külső múnká-
ra a' mikor minek ideje volt el hajtotta [Mv; Told. 
16/42]. 1810: Brie Von 'Sellér. Belső Tehettsége Őkőr 
kettő . . . Külső Tehettségei. Szántó Földök . . . Kaszá-
lok [Kisjenő SzD; Ks 77/20 Conscr.]. 1871: (A) külső 
kaszâllo birtokot . kételenîtetik el adóvá tení [Szová-
ta MT; Bereczki József lev.]. 

Szk: ~ allodiális hely külsőségbeli földesúri birtok, ek 
majorságföld. 1763: ad Faciem Loci ki menvén elsőb-
ben is az belső Néhai Lippai Andräs örökös Sessioját ki 
járván, kimutogatvãn, . . nem külömben az külső allo-
dialis hellyeketis barazdärol barazdärã ki mutagatvän 
häny vĕka Ferüek, kik szomszédságokban legyenek 
[A.detrehem TA; Born. IX. 44] * ~ appertinencia kb. 
külsőségbeli ingatlan-tartozék. 1690: ezen örökségét 

veve meg külső pertinentiak nélkül Kovasznai Ianos 
Pap Uramtul [Makfva MT; DLev. 3. XXXIA. 25]. 
1827: bir . . az Exponens aszszony itt a faluban . . két 
minden külső appertinentiák nélküli való belső telkeket 
[Koppánd AF; DobLev. V/l 109. 6 Boros Mihály (43) zs 
vall.] * ~ birodalom. 1766/1800: Enis a' Harasztkereki 
Joszagomat azutánn járandó minden nével nevezendő 
külső Birodalmimat . . hagyom fogadatt Fiamnak 
Tutoramnak Osvath Ferentznek [Harasztkerék MT; 
Told. 30]. 1809: az Havasalji Falukbeli belső s külső Bi-
rodalmai [Nyárádsztlászló MT; Sár.] * ~ birtok. 1814: 
zallogositatat külső birtakán [uo.; Sár.]. 1871: mü el-
adgyuk egy Darabotska külső haszony vehetetlen bírto-
kunkott [Szováta MT; Bereczki József lev.] * ~ föld. 
1592 k.: az teob kwlseö feoldeket eo magok kfeozeot eo 
magok Limitálták [UszT]. 1631: kyseő feoldeket nem 
adának [Szentgyörgy Cs; IB] * ~ gazdaság. 1826: Né-
hai Dobollyi István Ur . . magával is joltehetetlen lé-
vén, mind a belső, mind a külső Gazdaságot . a Fele-
sége fojtatta [Ne; DobLev. V/1114. 6a]. 1836: Mi-
hály . . a külső gazdaságot is . . . közősön viszi [Szent-
imre MT; BalLev.] * ~ ház. 1850: Az alsó Berekbeli 
külső ház gömbelyég fenyő fából van épitve [Gyéresszt-
király TA; DE 5] * ~ jó. 1607: vet volt . . . egy Lofeo 
hazat hozza tartózandó mind kwlseö es belseo . . ia-
waiwal es eoreoksegiuel egyetemben [Berz. 8. 72/27]. 
1651: hiuatanak minket . . . , hogy néhai ugyan 
Szent Egyedi Deák Istuan Vramtol marat minden . . . 
ingó bingo belseŏ es külső jókat . . fel osztanánk 
[Szentegyed SzD; WassLt]. 1696: az Néhai Üdvezült Ur 
Tekentetes Nemzetes Bethleni Bethlen Elek Urnák it 
Bethlen Varaban és Hozza Tartózandó Joszagban min-
den Fele külső es Belsó Java [Bethlen SzD; BK]. 1831: 
Béldi Antal Ur bizonyos Nyieni s ahoz tartózó belső és 
külső fekvő Jovai [Keresztvár Hsz; EHA] * ~ jószág. 
1684: contraháltanak uolt kglmek precise az Kaszony 
Pal Deák Uram magha tulaydon Kaszonszeki Imper-
falui eostŏl maradót külső és belső joszaga felől [Impér-
fva Cs; BCs]. 1798: én bizony nem tudam . . külső Jo-
szagais ma mennyi maradatt nem tudom [Komjátszeg 
TA; Pk 7] * ~ örökség külsőségbeli jószág. 1820: Mü, 
kiknek egyforma külső örökségeink vágynák, hetenként 
két két napi szolgálatot teszünk . négy vagy két ökör-
rel czimborába, vagy pedig gyalogszerbe [Km; KmU-
Lev. 1] * ~ porció külsőségbeli részjószág. 1612: Keó-
peczy Janosnak valaminemeó kilseó belseó porcioia es 
Jussa Maros szent Geórgj hatarban Maroszekben volna 
[BálLt 54]. 1804: periette az irt Deficiensnek holtával 

maradott belső külső portiot hozzátartozandókkal 
[Ne; DobLev. IV/878]. 

9. szélső; lateral, care este la margine; äußere. 1718: 
ugja(n) azon Lábban Kosa Máté földe féle . . ennek az 
Külső része is ős földből áll [Szentmihály Cs; Borb. H 
Kosa Péter (65) pp vall.]. 1801: a' nagy vőlgybeli S z ő l l ő k 

külső gyepüje mellett fel, vagy le járó út [Sövényfva KK; 
EHA]. 1811: A' völgy teteire négy sor fát ültettem A' 
külső sor Dió, Barkotza 's Gesztenye [ÁrÉ 46]. 

10. máshonnan/hova való; din altă parte, de altunde-
va; von anderswo stammend. 1585: Maradék peter 
vallia . . Lattam hogy kwlseö idegenek haltak Nala 
[Kv; TJk IV/1. 491. — aMészáros Mártonnénál]. 1597: 
kwlseö tanukat allassanak jeoweo zekre [UszT 12/121]' 
1671: Ha kik penigh akar Kalmarok, akar más rendbe-
liek, kŭlseo es eladó sarukat hoznanak be . . . arestal-
hassak, es el vennj tartozzanak [Kv; KvLt Céhir. I. 17]. 
1682: ez Hazaban ab antiquo soha szokás nem volt 
hogy külső szolgabirak, Nemes emberek hozanak Divi-
sor Uraimek eleib(en) instructiot, vagy allegatiot [Kv; 
RDL I. 161]. 1737: mostani Borbirák Atyánkfiai 
Conscribállyák mennyire való Dési Borok találtathat-
nak, és mennyi külső Borok, és revideállyák ha az idegen 
Borok Hordói bélyegeseké; vagj nem? [Dés; Jk 468b]-
1781: ha pedig valami gonoszságban, tolvajságban vagy 
egyéb roszban járni találtatik valaki . . ha külső idegen 
lesz, a* Nemes Vármegye Tisztyeinek által a d a t t a s s é k 

[Torockó; TLev. 2/5]. 1808/1809: (A) szalonnát . ŏ 

nem adja el itt, mert inkább adja más idegen külső embe-
reknek [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1823-1830: (Az 
univerzitásbeliek) ha Göttingán kívül perelnek, akkoſ 
fizetnek úgy a külső perlekedők is az Academicus Sena-
tusnak [FogE 232]. — L. még AC 170, 269; CC 84; 
RSzF 269; SzO VI, 74. 

Szk: ~ ember. 1671: kwlseó emberek blrua(n) Desen 
eŏreŏksegheket . Az illyenek tartozzanak, az olly?n 
eóreőkseghekreôl szolgálni, az szwkseghnek idein; 
Auagy állítson Soldost rolla [Dés; Borb. I ogy-i bizott-
ság jel.]. 1768: Akiknek molnároknak vagy külső 
embereknek — tehenyek vagyon az csordában, azok bi-
kabért tartoznak adni [Oroszfalu Hsz; RSzF 178] * ^ 
posszesszor. 1763: Szentkereszti Sámuel . . . a' külső 
Possessorok(na)k is a ' kik soha nem nevelték, nem őr-
zőtték a' falút bajaiba, s Törvényeibe nem s e g i l t e t t é k 

azok(na)k is mindenb(en) részt akart adni [Zágon Hsz; 
Szentk. Fr. Domokos (57) pp vall.]. 1815: hirt sok tórsoj 
kos és gazda embereknek sem külső P o s s e s s o r o k n a k 

nem adtanak [Sóvárad MT; LLt 88/12]. — L. még RSzF 
187. 

11. külföldi/országi; străin, de peste hotare, din strâi-
nătate; ausländisch. 1597: az Georeogeoket es egieb 
kewlseo kereskedeoket harmad napnal touab it nem 
akarnak az Áros vraim zenwedny [Kv; TanJk 1/1. 294]-
1614: Menniuel nehezeb az nem cziak kwlseö ellen-
segekteol keorniwl uetetet, es giakran megh rontatot, 
hanem beliwl eonen magaban felhaborodot orzagoka* 

gubernalni [Ks 87 ogy-i végzés]. 1615: sem faratsa-
gunkat, keoltsegwnket nem szántuk, hogj az kwlseö Ha-
talmas Feiedelmeknelis Orzagunknak kedues állandó 
bekessegett, szerezhesswnk [Gyf; Törzs, fej-i rend. UsZ ' 
hez]. 1677: semmi követséget . . . Gubernátor Urunk o 
Nagysága és Tanácsok hire nélkül ŏ Felsége ne hally0^ 
és választ semmi külső Fejedelmeknek ne adgyon [A^ 
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23]. 1769: keményen parantsallya eo Felsége Hogy Ne-
mes Magyar Erdély és Német Országokba külső Tot és 
Horváth könyveket Passualis nélkül bé vinni senki ne 
bátorkodgyék [UszLt XIII. 97]. 1796: ŏka eleitŏlfogva 
más külső Nemzeteknek tartattak, és hasonlok a' Szá-
szokhoz [Mv; TLev. 5/16 Transm. 23 tábl. — aA toroc-
kóiak]. 1823-1830: Elkezdődik pedig egyszer, hogy 
amely külső emberek pántlikába tekert hajat, úgyneve-
zett copfot viseltek, nagyobb kommoditásért elöl a fejük 
tetején tőbe lenyíratták az hajukat, ezt dupénak nevez-
ték [FogE 108]. — L. még CsH 167; Kemlr. 346; Kern-
Ön. 189, 425; MetTr 425; SKr 293. 

Szk: ~ mester. 1589/XVII. sz. eleje: az Legeny rend 
ez Varasból el mehet . idegen mesterekhez, országo-
kat iárhat az tudomány kedueert, igaz hellieken, kwlseő 
mestereknęl szolgalhat tisztesegesen [Kv; KőmCArt. 7 -
8]. 

12. kül-; extern; Aus-, Außen-, auswärtig. Szk: ~ 
földi más helyről/helységből való. 1829: én a külső föl-
dieknek Borvíz tsorgatásokra voltam rendeltetve [Bor-
szék Cs; LLt] * ~ ország. 1657: ha recusáloma, nagy-
ságtoknak fognak valakik olyat mondani, hogy az külső 
nemzetekkel és országokkal való nagyságod erősödését 
valami mala intentione nem akarom [Kemön. 309. — 
A románsággal való konfederációt]. 1805: az Zállago-

sitto Báró ur külső országban lakik [Usz; Hr] * ~ 
országbeli. 1623: mind a kulseo orzagbelik es mjnd ezen 
három zekbeliek, ha mit kereskedesnek es vasarlasnak 
okaert behoztak zabadosan arulhattak [HSzj kereskedés 
alj. 1662: Udvarát3 pedig szakadatlanul külső orszá-
gokbéli nagy úri és főrendek gyermeki is nagyon tartot-
ták [SKr 126. — aA Bethlen Gáborét] * ~ országi. 
1813: a' külső országi Académiákra szándékozó Ifjak 
• •. neveiket a' Mlgos Fő consistoriumnak fel jelentsem 
[Ne; NylrK XII, 139]. 1815: Körösi Sándor3 a' külső or-
szági Ácademiakra passualtatott [Kv; i.h. — aKőrösi 
Csorna Sándor] * ~ város. 1662: a csúnya kegyetlen 
pusztító nép . . az egész nagy rakott épületü külső-bel-
ső várost porrá és hamuvá tevék [SKr 439]. 1825: Brigit-
tenau nevü Bétsi Hostátban (:Külsö Városba:) [DLt 543 
nyomt. kl]. 

13. világi; lumesc; weltlich. 1631: ezennis eöreökke 
áldom eő szent felseghenek szent neuęt, hogi engemet 
kegyelmessegebeol nem tsak ep elmeuel es testei adot ez 
vilagra, hanem az felett külseö iouaiualis [Nagyteremi 
KX; JHb XXI/1. 1]. 1677: Az Oláh Püspökök, Esperes-
tek, és Papok a' visitalásnak idején a' külső Tiszteknek 
hivatallyokban magokat ne elegyítsék . külső dolgo-
kat ne igazgassanak, executiokat affélékről ne tegyenek, 
hanem visitállyák csak a* magok Papjait, és Deákjait, 
Beszerikájokat [AC 14]. 1704: a generális parancsolatjá-
ból mind páterekre, mind szász papokra ráizentek, 
hogy hagyjanak békét a külső dolgoknak, azt ne egyelít-
sék a prédikációra [WIN I, 115]. 1723: minthogj a mag-
zatokban propagalodik az Isten Háza, mint a külső ve-
szendő jókban a mik (!) marad hadgjak édes magzatok-
nak [Kv; KvRLt VII. 19]. 

Szk: ~ rend. 1677: meg-kivántatik az-is, hogy azon 
Collegiumnak mind külső és belső állapottyára, mind az 
Ecclésiai Statusból, s* mind penig külső rendekből bizo-
nyos fö Inspectorok állattassanak, kik az Orthodox Fe-
jedelmek után vigyázzanak a ' Collegium derekasb álla-
Pottyára [AC 17]. 1710: uj Curátorok választattak . . . 

ugj mint a belső rendből Curatornak Tiszteletes Sóós 
Ferencz uram3 a Külső rendről penig Nemzets Keczeli 
Sámuel ur(am) [Kv; SRE 114. — aAz eklézsia egyik lel-
késze]. 

14. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ bíró (erdélyi) úriszéki bíró; jude al forului dominál; 
Richter des (siebenbürgischen) Patrimonalgerichts. 
1607: Deliberatum. Miért hogy az Alsó, auagy kwlseó 
biro eleót nem excipialt, se(m) ne(m) appellalt az J: Jm-
mar az felseö zeken semmit hozza az eó Actioyahoz sine 
dicendi facultate, per noúas adductas allegationes, et 
responsiones, nem annectalhatt [Torda; TJkT I. 20] * 
~ ember világi tisztségviselő; funcţionar laic; weltlicher 
Dignitar. 1710: Azért csak haszontalan dolog volna a 
külső embereket büntetni, sőt inkább a büntetést azok a 
papok érdemlenék0 [Csţí 95. — a A császárellenes ma-
gyarországi rebellióért. A magyar ref. és ev. papok. 
1674-re von. feljegyzés]. 1823-1830: báró Jósika Antal 

. . . előbb jezsuita volt, s ezeknek elosztattatásokkal lett 
külső ember3 [FogE 92. — aA districtualis tábla praese-
se] * ~ fórum úriszék; for dominál; Patrimonalgericht, 
Herrentag. 1644: nem tudatik mi okbol az ő felesege tői-
le el ment . . . ha szinten haza Jőne is, melleje nem fogad-
na; hanem tőlle absolutiot kiua(n) Deliberatu(m). 
Tudgia hol vagion mennien utanna es az kŭlseő foru-
mo(n) persequallia hitőtlen el hagyasaert [SzJk 61]. 
1690: Gyergyai Annok . . . Férje ellen . divortiumot 
kiván mint paráznatol. Deliberatum. A sz: Szék nyil-
ván láttya Fejér Péternek latorságát, de . nem proce-
dal addigh . . migh a' Tisztek a' külső forumon el nem 
igazittyák [i.h. 245] * ~ hivatal világi hivatal; funcţie 
laică; weltliches Amt. 1769: Meg határozta kegyelmesen 
Felséges Aszszonyunk hogy három esztendök(ne)k el te-
lese után senki külső hivatalokra fel nem vetettetik, ha-
nem ha az ŏ Felsége orszagaib(an) lévő Akadémiákon a 
Tudományokat el végezi [UszLt XIII. 97] * ~ kurátor 
világi gondnok; epitrop laic; weltlicher Kurátor. 1708: 
Belső Curator Ura(m) ŏ kglme, Külső Curator Ura-
mékkal edgjütt az T. Ekklesia hasznát néző dolgokban, 
ő kglmek is viszontag ő kglmével edgjütt edgjet értse-
nek, es edgjütt percipiallyanak s erogallyanak [Kv; SRE 
107] * ~ magisztrátus vüági hatóság; autoritate laică; 
weltliche Behörde. 1646: az ollian Causa Diuorty most 
az szent szeken nem agitaltatik azért . remittaltatik az 
kulseo Forumra őt (!) agitaltassek ã hol illik az külseö 
Magistratusok eleőt [SzJk 64]. 1671: Azzal az jussal 
ne(m) elhet az Incta, mellyel az teőb indubitata Eccle-
siastica personák szokta(na)k élni, mint hogj külső ma-
gistratussnak bottia alatt, ez városi territóriumon az vá-
rosnak usussaval fructussával élődik [Kv; TJk XI/1. 
165]. 1795. meg kivanyuk hogy az Alperesek eŏ kegyel-
mek, el károsodott marháinkat vagy Lábán elŏ adják 
vagy pedig azoknak árokat meg fizessék gonoszsá-
gokért pedig az Külső megistratussal transcribaltassa-
nak [Msz; MbK 104] * — szék a. úriszék; for dominál; 
Herrentag. 1608: Dheliberatum. Miért hogy az kulseo 
szeken nem Excipialt az zekre be hozot relatoriahoz 
semmit sem annectalhat [Torda; TJkT I. 27]. — b. ? más 
törvényhatóságbeli/saját törvényhatóságon kívüli szék; 
for din alt municipiu/din altă unitate teritorială autono-
mă; Stuhl/Stelle aus einer anderen/außer der eigenen 
Munizipialbehörde. 1667: Dali Miklós es Nagi István 
. . . az Kirali Birotol Tilalomra tŏrvent kerenek, es szo-
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kot jussát az Kirali Birá(na)k megh advan első szekre el 
Tilta(na)k, de, külső avagi belseŏ szek legiene azt nem 
aperialtak [Asz; Borb. I] * ~ szolgálat a. úrdolga, ro-
bot; robotă, slujbă; Frondienst/arbeit. 1666/1681: így 
értvén Sztojka István es Felesegehez . . . való jóaka-
ratomat praespecificalt hazanak is Uri joakaratombul 
megh nemessitéset Semmi nevel nevezendő külső 
avagy paraszti szolgalattul, postalkodas, dézma es ki-
lenczed adasra erőltetni semmi p(rae)textus alat megh ne 
merészellyek [VhU 36l Zolyomi Miklós ad.lev.]. — b. ? 
(házon kívüli) gazdasági cselédi szolgálat; slujbă servi-
torească externă; Dienst des Ackerknechts außerhalb 
des Hauses. 1781 k.: Mind a' belsőbb mind a' külsőbb 
Szolgálatra valónak pedig légyenek fizetések e' sze-
rint: . . a ' palotás inasoknak 15 forint a' külsőbb Tselé-
deknek pedig tiz forint [Told. 27] * ~ tiszt törvényha-
tósági tisztségviselő; dregător municipal; Munizipial-
dignitar. 1689: Darna Mihály mivel nyilvánvaló hamis 
hitű parazna Feleségével Ballo Anokkal post sepa-
rationem cohabitalt, és magát paráznavá tőtte, Tetczett 
a' sz: Széknek, hogy Darna Mihály Ur(am) excommuni-
caltassék, és a' sz: Társaságtolis3 relegaltassék, a" Fele-
sége és maga dolgát penigh a1 kúlsó Tisztek előtt igazit-
tassa [SzJk 241. — aA papságból, papi testületből]. 
1780/1804: valameddig akár mely Causa Torotzkai Bi-
rák előtt foly minden processusokba, mellyek Bányák-
ról, Kohokról vagy Verőkről lesznek a' família és ordi-
narie a Torotzkai Biró petsétje jelével éllyen a Peres 
nem k ülöm ben addig ollyan Casusokban külső Tisztek-
kel Ass(ess)orokkal semmi némŭ Literale Instwmentu-
mokat senki ne expediáltasson [Torockó; TLev. 40-1]. 
— L. még AC 14 * ~ tisztviselő 'ua.; idem' 1847: nem 
tartván az elfogatástól, sőt inkább azt gondoltam, hogy 
ha szinte a külső tisztviselők el akarnának is fogni, azt 
fogja mondani mint belső hivatalt viselő főpap, hogy az 
én ittlétem alatt ne történjen [VKp 156 Varga Katalin 
kezével] * ~ törvény a. úriszék; for dominál; Herren-
tag. 1607: J. replicat Az hol Azt mongya hogy az kwlseó 
teórúenyben az bizonsagoknak mind helt Attam, heltt 
Attanak az en teórúeny teweoym [Torda; TJkT I. 20]. — 
b. úriszéki ítélet; sentinţă dată de un for dominál; Urteil 
des Herrentags. 1628: 12 eztendeoteol fogua birta az mi 
Jobbagiunk az ki benne lakot, az en Erdeomót, Zanto-
íeoldemet elte, en hatalmom alat uolt, az en Jobbagim 
semmi potentian ninchenek, mert az az Jobbagis en za-
mo(m)ra volt s vagio(n) mostis az ki benne lakik, es igi 
az kwlseö teorueny in vigore maradhat [uo.; i.h.]. 

15. kinn való; extern, exteriőr; auswärtig, draußen 
(befindlich). 1670: Az vármegyébül is leszen 150 gyalog 
s 50 lovas, az ki kinn vigyáz Most is én csak kinn lak-
tam, úgy vigyázhattam jobban az külső dolgokra [TML 
V, 70 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1679/1681: (A 
főporkoláb) magat à külső dolgokb(a)d ne elegyicze 
[Vh; VhU 667. — aA vár biztonságán kívüli, gazdasági 
ügyekbe]. 

16. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen. 
~ cselekedet külsőleges/látszatra való cselekedet; faptă 
prin care se pot salva aparenţele; äußerliche Tat. 1661: 
őfelségének mindenekben engedelmes szolgái leszünk 

és noha külsőképpen az töröknek adózással s 
egyéb külső cselekedetünkkel oda is engedelmességet 
kell mutatnunk, de szívünk mindenkor őfelségénél lé-
szen [Kemlr. 345] * ~ pompásság színlelt pompásság; 

pompă/strălucire aparentă; Scheinprunkhaftigkeit / 
pomp. 1636: A' Pápa részegítő borának árulói . . . hogy 

az igaz vallást a ' külső pompasságrol és gyönyörű-
sęgrŏl bŏtsŭlõ ítéletien embereket reá hitegethessék . • -
mŭsikásokot . . . tartanak, az kiknek szü g y ö n y ö r k ö d -
tető zengedezések miatt az balgatag emberek az sok 
hiuságos emberi leleményekkel meg trágyáztatott babo-
nákra futnak [ÖGr Aj.] * ~ szolemnitás kb. formális 
külsőség; formalitate pură; formelle Áußerlichkeit 
1826: azon esketés mind belső mind külső Solemnitássá-
ra nézve a fel fedezett okokbol bizonyitto erővel nem 
bírván cassáltassék [Ne; DobLev. V/1114. 10a]. 

O Szk: ~ áer szabad levegő; aer liber; freie Luft. 
1778: tsak a* hideg szél a ' beteget ne éije, mert a* meg fá-
zás is veszedelmes, annyival inkább a külső hideg aerre 
ki vinni [MvÁLt Mátyus,ConsSan. gub.]. 1824: beteg 
embernek a' Tavaszi külső Aër nem használ [Hosszútel-
ke AF; DobLev. V/1084, lb ifj. Dobolyi Sigmond kezé-
vel] * ~ büntetés, a. testi büntetés; pedeapsă corpora-
lă; körperliche Strafe. 1662: (Isten) amelly nemzetséget 

meg akar büntetni, annak egy ideig ugyan eszét is cl 
szokta venni, hogy látván ne lássanak, hallván ne hallja-
nak, értvén ne értsenek s érthessenek, és így az ellenek 
rendeltetett külső büntetés rajtok végbemehessen [SKr 
343]. — b. világi büntetés; pedeapsă, amendă; weltliche 
Strafe. 1677: Mind Visitationak idején, s' mind egyéb-
kor az Egyházi rendek a ' Szegénységet ne taxállyák, 
mulctallyák, egyébirantis az efféle kŭlsŏ büntetéseknek 
rendi nem az ŏ kegyelmek hivatallyát illetvén [AC 10]. “ 
L. még AC 14, 15 * ~ jel kézzelfogható/látható jel; 
semn palpabil; faßbares/sichtbares Zeichen. 1634: Er-
dély István eo kegymehez való belseo szwbeli affec-
tusomnak kwlseö jelet akaruan declaralni, hattam eo 
kegmenek az en kis Hebenum fabol chinalt, R o m á b ó l 

hozott Reliquiaimat [WassLt 73/1 Vass János végrj; 
1666: jó ideje szándékozék az én kegyelmes uram 0 

nagysága, hogy Nagyságod udvarlására b ö c s ü l l e t e s 

szolgáját küldhesse, kedveskedő jó akaratjának külső 
jelével [TML III, 586 Teleki Mihály Csáki Ferenchez] * 
~ jó anyagi jó; bunuri materiale; materielles Gut. 1658: 
Itt azt beszélik némely emberek, hogy ők inkább adnak 
az töröknek adót, sem mint az németnek, mert az német 
őtet lelkében háborgatja, de az török csak külső jovai-
ban [TML I, 275 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz] # 
~ mesterséget folytat gazdálkodik; a gospodări; wirt-
schaften. 1763: Nagy Sámuel Angyalosi mester nem ta-
nít hanem inkább külső mesterséget folytat [Szemerja 
Hsz; HSzjP] * ~ nemesség városon kívül lakó nemes-
ség; nobilimea care locuieşte în afara oraşelor; außeſ-
halb der Stadt wohnender Adel. 1671: (A) Tisztek 
magát-is a' Debitort meg-foghassák . . Ha penig az 
Debitorok deficialtak vólna, azokra szállyon az adós-
ság, kikre az Debitornak javai szállottanak, valamint a 
külső Nemesség és egyéb rendek-is adosságokat ez Arti-
culusunk vigoraval extorqueallyák a' városi rendeken, 
ugy azok-is meg-vehessék a' Nemesi és más á l l a p o t b é l i 
rendeken [CC 77] * ~ rend városon kívüli/városi ki-
váltságokkal nem rendelkező rend; populaţia din afara 
oraşelor/care nu are privilegiul orăşenilor; Über Vor-
rechte außerhalb der Stadt/in der Stadt nicht verfügen-
der Stand. 1603: lattyak eo kgmek egez varosul az ha-
zassagoknak kywaltkeppen az keolseo rendek miat val° 
nagy abususat [Kv; TanJk 1/1. 434]. 1660 k.: it Colosva-
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rat mind ennek az Városnak lakosi s mind kűlseő rendek 
vadnak [BLt]. 7677: ha valaki az ŏ adóssát az elég-tétel-
fe nem vihetne kŭlŏmben, competeiis Birája eleiben 
idézze . . a ' Birák mindgyárt elég-tételt szolgáltassanak 
az adósságot kereső félnek . . . Ez igazitásnak modgya 
néz a' kŭlsŏ rendekre, egyébiránt a' Városoknak és Szász 
Székes helyeknek lakosi, éllyenek a' magok eddig való 
privilegiumockal magok kŏzŏt, és tŏrvényeckel [AC 
180] * ~ szabadság függetlenség; îndependenţă; Unab-
hängigkeit. 1657: Bocskai . . . állatta helyben Magyar-
es Erdélyországnak mind külső, s mind belső szabadsá-
git [Kemön. 26] * ~ színnel látszólag; aparent; schein-
bar. 7780: ezek . . külső szinnel erős Argumentumok, 
melyekre nyertekis jó resolutiót [Torockó; TLev. 9/16] 
* ~ teherviselés városon kívüli teherviselés; obligaţie/ 
prestaţie în afara oraşului; Lastentragen außerhalb der 
Stadt. 1712: az Nemes Varos(na)k semmi kŭlsŏ tereh vi-
selésének hordozásával ne(m) tartozo(m) [Kv; Pk 6] * 
* vármegye tisztei a városon kívüli/vármegyei tisztség-
viselők; funcţionarii judeţului/din afara oraşului; Di-
gnitàíe außerhalb der Stadt/im Kreis. 1786: Az előtt 
az Város szokot volt venni Számat az Biraktol, hanem 
már mostan . az külső Nemes Vármegye Tiszteire 
ment az Szám vételek [Torockó; TLev. 4/13. 19]. 
# II. fn-i haszn-ban; cu valoare de substantiv; substan-

tivisch gebraucht. 1. vmi kívül levő (dolog/vagyon-
tárgy); (lucru/bun material) care se află în exteriőr/ 
afara a ceva; außerhalb einer Sache befindlich 
(Ding/Besitzstück). 7699: Vágjon az Udvarháznak két 
udvara melly(ne)k a külsőjen kezdettük elsőbennis 
munkánkat [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.]. 
1744: A belső Pinczébe edgy Ajtó hellyel választódik 
meg a külsőtől [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1747: 
találtatnak két Kŏ házak Ezek kŏzŭl a külsőben 
tanáltatnak katona Fogasok 3 A Belsőben penig katona 
Fogas 2 Karos Fogasocska 1 [Királyhalma NK; Ks 23. 
XXIIb]. 1765: alsó fálu végen a külső félen a* belső 
betűjén az Ut, a' külsőn Isák Gyŏrgj 
vicinitássokban [Kissolymos U; Márkos lev.]. 

2. határbeli ingatlan/jószág (a belsőségbeli telek tar-
tozéka); pămînturile din hotarul satului; Liegenschaft/ 
Gut in der Flur/Feldmark (Appertinenzien der Gewan-
ne). 1606: az az haz kŭs faludba(n) mind hoza tartó-
z a n d ó iozagiual mind belsŏkel, s külsőkéi enge(m) ugi 
Jllet, mint eŏ kegielmet [UszT 20/47]. 1630: Ada . . . 
Pettkj Farkas Ur(am) . Pettke(n)a levő iobbágit Cum 
omnibus pertinentys külsőkkel es belsőkkel Pettkj Ist-
ván Ur(am)nak [Ks 67. 46. 24a. — aPetek U]. 1652: az 
Feleseghemmel egyŭt kerestük az mi kevés bonumunk 
vagyon mind belsők es külsők az mi marad mind 
külsőket es belsőket Inghokat es Jngtalanokat (!) ha-
gyok az en kedves hwtős Feleseghemnek Makai Balasi 
Annanak [Kv; RDL I. 139]. 7767: ezen belsőa utan tu-
dok külsőkőt [Tasnád Sz; Hr 11. - aBelsőséß, belső te-
lek], 1772: Lévén egy Jószág Verebesben kŭlseivel 
edgyŭt [Hr 9/7. — aCs]. 1793: volt itten egy ben való 
puszta Jószága külsőivel edgyütt [Kisillye MT; TSb 51]. 
1800: minden szolgalo Ember fizet . . a kŭssŏkért . . . 
Egy véka féréjü földre egy garast [Bikszád Hsz; H G 
Conscr. 81]. 1850: Sziminák Mitruj . . . Kozma Iuon 
• • • Kozma Irimia Nincs semmi külsojek [Bács K; 
KmULev. 3]. 1857: Nyáguly András . . . elment a* bir-

tokbol s birtoka allodizalodott — a Telek puszta. Pász-
tor András — ennek külsője allodizálodott a' belsőbe 
benne lakik [Komolló Hsz; BetLt 4 Sylvester Dávid 
lev.]. — L. még AC 144; RSzF 232, 243; VKp 132. 

3. elülső szobalakó; persoană care locuieşte în came-
ra din faţă; Bewohner des Vorderzimmers. 7688: Külső 
Házaimnal vadnak hat szállóim, a belsőtt sóval fával 
gyertyával tartom, a külsőketis kénáltam vélle, de el nem 
vőtték, hanem mégis pénzes fát kel mindenkor számok-
ra vitetnem [Kv; UtI]. 

4. hóstáti/városfalon kívüli/elővárosi személy; per-
soană care locuieşte în suburbie; außerhalb der Hof-
statt/Burgmauer/in der Vorstadt wohnende Person. 
1597: Ha ky penigh az Mezaros Vraim mind kewlseok 
belseok keozzewl ez vegezes ellen barmat laban el 
adna, . . . az el adot marhanak az arraval bewntettessek 
[Kv; TanJk 1/1. 301]. 1621: 24. April . . . az hidona alol 

az Vtakat, czinaltattuk es teolteottuk meg Viulag az 
magiar Vczajakal az kulseokel [Kv; Szám. 15b/VIII. 11. 
— *A Nádas alsó hídján]. 1782/1799: A' Külsőkisa 

kezdették a' Sertés Husokot darabiában árulni [Toroc-
kó; TLev. 3/16 Transm. 343. — A hóstáti/külvárosi 
mészárosok]. 

5. máshonnan/hova való ember; persoană din alte 
parte; Mensch von anderswoher. 1597: Palfalúiak fe-
leóll ieott szo be hogy az sora íaroknak az ky ereztett he-
lyekreől marhaiokot be haitiak holott az eleott Regennis 
ki erezteó helyek voltak ollyan helyekreól sem kylseok-
nek sem pedigh az Korondiaknak marhaiokot ne haito-
gassuk [UszT 12/97]. 1671: Ismét senki, vagy kŭlseo, 
vagy ennek az Varosnak lakossa, . masun(n)at ebben 
az Varosb(an) nyeresegre, sarukat el adni be ne hozzo(n) 
(ki vévén az szabad sokadalmok(na)k napjait) [Kv; 
KvLt Céhir. I. 17] | Minden sokadalmokban külsők-
nek meg-engedtetett az adás és vévés [CC 83]. 1740: kül-
sőknekis megengedtetik, szalonnát bé hozni és fonttal 
árulni [Dés; Jk 536a]. 1782/1799: eleitől fogva ususban 
volt közöttünk hogy Szombati Vásárokra Szalonnát, 
Fadgyut szőrös bocskor, Sertés hust, darabjában bé 
hozzanak a* külsők, *s fontalis adhassák [Torockó; 
TLev. 5/16 Transm. 356]. — L. még RSzF 157. 

6. külföldi ember; străin(ă); Ausländer. 1677: Rez-
nek ez Országból való ki-vitele szabados: De az Haza 
fiainak a' külsőktől, pénzek le-tévén, mindenütt szaba-
dos magokhoz venni [AC 267]. 

7. külföldi ellenség; inamicul străin/din străinătate; 
auslăndischer Feind. 1542: Azt jol erthy k., hog en wg 
erthem az mw porkolabynkthol az wraynkthol, hog 
azon ewk meg eskewtthek, hog ha kewol walo ellensege 
lenne az haznak, ewk kethfelol walo ellensege lenne az 
haznak. ewk kethſelol walo ellensegre nem wyselnenek 
gondoth hanem chak az kewlsewre [Fog.; LevT I, 17 
Petrus Orozy Zalay Jánoshoz, Poson m. ispánjához, Fo-
garas vára urához]. 

8. 1851: Anikó a' fözŏ el fog menni helyette mást fo-
gattak kŭlsŏ még nintsen [Kv; Pk 6]. 

Ha. 1574: kylseo [Kv; TanJk V/3. 104a]. 1584: kewl-
seó [Kv; PolgK 9]. 1589: kilseo [Kv; TanJk 1/1. 107]. 
1590: keólseó [Km; GyU 13]. 1606: kilseŏ [UszT 20/74 
Brúltanus (!) Zabo de Orozhegj (50) lib. vall.]. 1609: kyl-
seő [i.h. 20/349]. 1651: keolseo [Szászcegő SzD; JHbK 
XIX/26]. 
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külsőképpen 1. látszólag, színleg; aparent; scheinbar, 
anscheinend. 1657: (A fejedelem) ha római császárral 
való szövetsége végbenmehet vala, igen szomjúhozza 
vala az pogányság ellen való hadakozást, noha külső-
képpen igen színezett és kereste kedveket [Kemön. 58]. 
1661: őfelségének mindenekben engedelmes szolgái le-
szünk minden igazsággal, és noha külsőképpen az tö-
röknek leszünk alája vetettek, és . oda is engedelmes-
séget kell mutatnunk, de szívünk mindenkor őfelségénél 
lészen [Kemlr. 345]. 1710: Teleki azért külsőképpen azt 
tétetvén, hogy mindeniknek igaz barátja, serénységihez 
képest hol egyiket, hol a másikot mind az udvarnál, 
mind házoknál gyakorta meglátogatja, oly okoson 
mindazáltal, hogy egyik is esziben nem venné, amit 
akarna [CsH 110]. 1786: a' kik külsőképpen jobb gaz-
dáknak láttatnak is, szúk állapotban lenni véllek valo 
Conversatiobol tapasztalom [Torockó; TLev. 4/13. 55]. 
— L. még BÖn. 720; CsH 387; Kemön. 115. 

2. külsőleg; extern; äußerlich. 1664: Az doctor 
jegyzésben írt holmit, az kivel külsőképen orvosoltat-
hatja magát [TML III, 176 Teleki Jánosné fiához, Teleki 
Mihályhoz]. 

3. láthatólag; mai cu seamă, vizibil; sichtbar. 1631: 
Ha kwlemben czelekednenek, tehát Istennek rettenetes 
sulios atka szallion reaiok. Külseó keppenis ezekteól az 
ioszagoktol wressek legyenek [Teremi KK; JHb XXI/1. 
8 Sükösd György végr.]. 

külsőleg láthatólag; vizibil; sichtbar. 1848: Régóta ta-
pasztaltuk, hogy a' dajkának kevés a' teje, a' gýfcrmek ét-
kes, és sokszor nem kap annyit, mennyi neki kellene 
szóval kínlódik, — noha külsőleg a' gyermeken semmi 
kuttyanás nem volt észrevehető [Kv; Pk 7]. 

külszoba elülső szoba; cameră din faţă; Vorderzim-
mer. 1849: a ' Tiszti kül szabában . . A' padlásan függő 
égy stelázsi. 13 darab nagyabb és kissebb rajta lévő üveg 
Czilinderekkel, — mellyekben jó Etzetek vannak [Szent-
benedek SzD; Ks 73/55]. 

? külter ' 7666: Ozdi Peter Uram ö kglme . Szaba-
don lakó egy Jobban Marton nevű Iffiu nőtelen Jobba-
gya . külter volt az Gőrgeny Varb(an) [Gálfva MT; 
Berz.]. 

kŭlü 1. kölyü 

külvaló kintlevő, használatban levő; care este uzitat/ 
ín folosinţă; im Gebrauch befindlich. 1620: vagyon szép 
ezüst mívünk és egyéb valamennyi aranyunk, tallérunk 
is, azmellett kül való apróságaink is [BTN 422]. — Vö. 
a kívülvaló címszóval. 

külvár külső vár; cetate de apărare; Vorburg. 1846: a' 
Medgyesi külvárban lakó [DLt 281 nyomt. kl]. — Vö. a 
külső I. /. ~ vár szk-tal. 

künn 1. kinn 

künting 1. könting 

küpü 1. köpü 

kürt 1. goarnă, corn; (Signal)Horn. 7636: vagy mint 
az Molochnak gyermekikkel áldozók tselekesznek vala, 
kürtöt kell funiok, s dobot kell zŏrgetniek [ÖGr Aj.]: 
1807: kűrtet csináltak és azzal adnak hírt hogy lopni 
mennyenek [Mészkő TA; EMLt Mészkői lev.]. 

Szk: székely XIX. sz. m.ſ.: Ne felejtsd el házadat 
Édes szülőanyádat A székejkürtnek szavára Indui egyre 
a csatára3 [Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. — ^ a n c -
szó] * tengeri csiga ~. 1804: Egy meg ezüstezett Tenge-
ri Csiga Kürt [Hosszútelke AF; Kath.]. 

2. 1697: Jöt(t)em Jákóhalmára, it(t) az Lehel kürt-
őjét m(e)gh fu(j)tam m(e)gh pirongatám a város bí-
ráját, azután job(b) ember volt [ÁIN 145-6]. 

3. kályhacső; burlan, urloi; Ofenrohr. 7589: Az 
megh neüeszet kamaraba(n) chynaltatunk egy wy ke-
menczet Egy Eoreg kűrtet vettünk p(ro) f. — d. 32 
[Kv; Szám. 4/IX. 19]. 1747: a Tisztarto uram mostani la-
kó Házában találtunk . Kürtét, réz pléh vagyon 
szélesen rajta Nro 1 [Szpring AF; JHb XXV/88. 3]. 

A címszónak a kürt-sütő fa összetétel tanúsága szerint lehetett 'kürtös* 
kalács' jel-e is, de erre önállóan nem került a gyűjtő elé egykorú bizonyság-

O ? Szn. 1505.ě in genere Meggyes in linea Kwrth [Ba-
rabás, SzO 211]. 

Az ágnév ide vonásának lehetőségére nézve 1. a TESz-ben kifejtett véle 
ményt. 

kürtő 1. kályha/kemencecső; burlan, urloi; Ofenrohr-
1558: Byro wram az thyzedeseknek Ees kapitanoknak 
megh hagyak hogy kywrtheketh kemeneketh megh 
lassak Arthalmasth el thewryewnek (!) [Kv; TanJk V/l-
48]. 1585: Margit Bachi Mihaline vallia Ne(m) lak-
hatot benne3, mert el teortek vala a' kwrteoyet, Igirt vala 
Zeoch Caspar es adottis vala eg' kwrteót [Kv; TJk IV/1-
443. — aA házban]. 1597: Egy wy kemenczet chinalta-
ta(m) . Egi kwrteot vette(m) p(er) - /25 [Kv; Szám-
7/XIII. l 1—2]. 1682: hazamra jöven engemet kiűzve ke-
menczemnek kürtéit levagta [HSzJ kemencze-kürtő al.] 
1699: vagyon romladozot paraszt tüzelő kemencze 
kürteje nyúlik az megirt sŭtŏ ház kemenyiben [Vécke Uî 
LLt]. 1732: a le irt házban vagyon edgy sŭtŏ Kementze' 
mellyen hoszszan nyul paraszt kájhabol rakott Csere-
pes, a Kürtője a ház fedelivel edj iránt ki nyulo Kémény' 
b(en) bocsáttya a füstöt [Erdőszengyei MT/Szentjakab 
SzD; TSb 51]. 1761: Ezen ház . Kementzéje kö-
böl rákot köz tűzhelyre paraszt kájhákbol rakatott kŭs-
ded fűttŏjével, álván a Kementzének eleje vas pánton-
Melynek kűrteje az Hijjuban nyúlik fel [Pagocsa MT» 
JHbK LXVIII/1. 14]. 7772: Vagyon ezen Házban mint-
egy singnyi magosságra Téglából fel rakott Tüzhelly* 3 

mellyen mázotlan kályhákból égy Fűttö nélkül valo kß' 
mentze áll, ennek kürtője az konyhára ki szolgál [Szász-
fenes K; BethKt Mikes conscr.]. 1780: a tselédházban 

Pujkát sütöttek s mikor ked kiment, mindenkor * 
kürtőben fel dugták a nyársat, hogy ked meg ne lássa 
[Berekeresztúr MT; BetLt 6 Sophia Varga (26) vallj-

2. kémény; coş, horn; Schomstein. 1573: Beso AnJ* 
fundatorne . vallia, hogy Mykor . . Kapa 
halnet keresnek, Egy Eyel az eskolaba hagyak eg> 
kamaraba, Mykor otth Nem byzta volna Magat eg; 
kwrteon akar volt ki bwny eo vgi erkezik oda [Kv; 
III/3. 62]. 1681: Elegyes, Lapos kályhás, belül szenei0 
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Sütő Kemenczeje, mindenik téglából rakott, es jó; egi 
Sátor alatt; fűstys egi kürtőn megyen ki [Vh; VhU 520]. 
1718: Láttáké . lángot az kürtő torkán honnan gon-
dolhato volna belső tüztűl gyűlt (!) meg a ház? [H; JHb 
vk]. 1745: mondek a feleségemnek: „kelj fel, vigyázz . 
boszorkány vagyon a házban", osztán bizony mindjárt 
haliám, hogy a kürtőn kimene nagy suhogással [Kőris-
patak U; Ethn. XXIV, 161 Simén György (42) un. préd. 
ns vall.] | Hallottam Sánta Tódornétól, hogy ő az ő házá-
nak kürtőjében látta Borkát mezitelen Todorné pe-
nig azt mondja, hogy ő álmában látta [uo.; i.h. 162 Bo-
szorkánysággal gyanúsított Stephan Majomé Bundás 
Borka (30) jb vall.]. 1789: Korom Bírót tartanak a ki 
minden héten a kŭrtökŏt Házról házra visitálván a ki-
nek kormoson találja azokot meg bünteti [UszLt XIII. 
97]. 1823: Vagyoné minden Faluban Korom Biro és 
minden héten azok meg vizsgáljáké a kürtőket és kemen-
czéket .? [Bölön Hsz; HSzjP]. — L. még FogE 265. 

3. füstfogó; hotă, separator de fum; Rauchmantel. 
1583: Catalin, Zondos Bertalannę vallia, Hegedews Ia-
nosne Zolgaloia theot volt az kwrtheobe, eg Zeoleó le-
welbe be takarwa, melliet esmertenek az lewelen Valo 
Bekanak lenny, mikor az leant firtattak volna . ta-
gadny kezdj [Kv; TJk IV/1.143]. 1584: Veimen Mihalj 
vallia, semmy fewsteot hertelen Nem lathek, ha-
ne(m) ozta(n) egszersmind Ieowe kj a' langh az paytarol 
• •. alygh volt egy araznyera a' zalma heazat a' Sereny-
teól (!) akj a' kwrteó felet Allot [Kv; i.h. 207]. 1638: Vin-
czi Istuan oston ugi rekeztette be az ket inast, s az eggik 
az kwrton bŭt ozton ki [Mv; MvLt 291. 143b]. 1679: (A) 
Sütő Ház Teglabul czinalt Sütő Kemenczeje nr. 1. 
• . . Belől szenelő, kürtös Tűzhelye is ; teghlabul rakott. 
Ezen szenelő hely kürtőjét az mellette levő Nagi konyha 
kéményere hajtották által, es az füsti oda jár | Serfőző 
Ház . . . Belső háza . Téglából rakott szenelő helye, 
kürtőjével együtt nro 1. Ennek melege, füsti, az ház pad-
lásan vagyo(n) által véve, Vagyon ezen padláson; 
Teglabul rakott szabad szaraszto, két Leszajaval 
eggyütt nro 1 (:ez az szoba kürtője felső végere vagyon 
csinalva; Az házban valo tüzelő helyen égő tűznek mind 
oda alá, s mind ide fel hasznat veszik:) [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 66, 137-8]. 1774: (A legényt) 
Számtarto Ur(am) az udvarban lévő fog házban du-
gatotta, 'a honnat 'a kürtőn ki but [O.zsákod KK; LLt 
Vall. 198]. 1801: a Pitvarba vagyon egy Kőből tsi-
nált, Sütő Kementze, és felette egy fenyő Fából hoszszá-
ban kürtő feljebb a Sípja rövidebb modilak (!) fél tsinált 
két ajtaival [Nagynyulas K; DLev. 5]. 1813: Konyha 
Tüszej ebbe 4 vas . . A' Kürtön vas Tábla ajtó [Veres-
egyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. 

4. lélegző/szellőztető cső; tub de ventilaţie; Entlüf-
tungsrohr. 1793: jo szárazon hordassa bé az zabot eppen 
olly nagy asztagokba ne rakassa, sőt a' midőn kevés 
Nedvességet tapasztalna is benne, inkább kűrtőtt tétes-
sen bele minthogy az őszve melegedvén, hamar el romlik 
[JF 36 LevK 189-90]. 

Ha. 1621: kwrteyehez [Kv; Szám. 15b/IV. 27]. 

kürtődugó sz-ban; ín expresie; in Redewendung; 
olyan, mint egy ~ szurtos; foarte murdar; sudelig, 
schmierig. 1799: A Bán György Uram Leányát Juliskát 
Sánta Urék alá valo modon jártatták, Sánta Umál 
laktában eleget dolgozott . . . 's ollyan volt mint egy 

kürtősfánk-sutés 

kürtő dugó [Mv; MvLev. 8 György Rebeka Bajnotzi 
Györgyné (50) vall.]. 

kŭrtőkalács kürtőskalács; cozonac secuiesc/în formă 
de burlan; Baumkuchen, Prügelkrapfen. 1723: Kdet 
azon kéreti a Méltgos Vajdáné mi általiunk . . hogy egy 
inast küldene ki Kghez az kit is ne sainállya Kgd meg ta-
nittani minden afféle sütőgetésekre a többi kőzött kürtő 
kalácsra is | a M Vajdáné kéreti a mely inas iránt 
igirte kgd io akarattyát hogy meg tanittattya . Edes 
néném Aszony . ne sainállya Kgd annyi io akarattyát 
mind Czipo sütésre <s> egyép (!) gyenge sütőgetésekre és 
kürtő kalácsra is és valami pástetomra és valami gyenge 
eledelre megtaníttatni [ApLt gr. Ferratti Lajosné Kái-
noki Ágnes Apor Petemé Káinoki Borbárához a jászvá-
sári vajdai udvarból]. 

A szó történetére 1. Cseſkó: MNy XLVI, 257-8, Szabó T. A: i.h. 269-
71 és SzE 354-60. 

kürtőkalács-sütő cserép cserép borítású kürtőskalács-
fa; unealtă/instrument de lemn folosit la coacerea cozo-
nacului secuiesc; Baumkuchenholz mit irdenem Über-
zug. 1772: Kürtő kaláts Sütő tserép [Kv; MkG]. 

kürtőkalács-sütő fa kürtőskalács-fa; unealtă/instru-
ment de lemn folosit la coacerea cozonacului secuiesc; 
Baumkuchenholz 1744: Kürtő kaláts sŭtŏ fa [Szentde-
meter U; LLt Fasc. 67]. — Vö. a kürtőskalács-sütõ fa 
címszóval. 

kürtöl a suna din goamă; das Horn blasen. 1806: Kis 
Papa egy Posta kürtőt hozott, aval sípoltunk délig 
(Másnap) Egész nap játzodtam, kürtöltem | tsoka fiakat 
szedtünk, kürtöltünk [Dés; K M N 319]. 1828: a Teheny 
Pásztor tartozik . mikor a Csordát regvelenként ki 
hajtsa mindenkor kürtölni [Étfva Hsz; HSzjP]. 

kürtöltet a puné pe cineva să sune din goarnă; das 
Horn blasen lassen. 1626: hatar j ami . műnket fel 
küldenek a Maira szburatojrara, es ot . kűrteltetenek 
velünk, hogj megh halljak hol jarú(n)k [A.szöcs SzD; 
WassLt]. 

kürtös 1. trombitás; gomist, trompetist; Trompeter. 
Szn. 1554: Kurthos pether [Kv; Dica IV. 16]. 1814: a Bi-
ro Kürtös Anton [Sóakna MT; Born. G. IX. 6]. 

2. T Hn. 1728: A Kürtös ton alol az kürtös to erin. 
Konyak lesdűje [Illyefva Hsz; EHA]. 1749 k.: az Kürtös-
b e n ) levő bányák. Kürtös nevü helyben az mely Bányák 
az Kabla kuttyán aloll vad(na)k [Torockó; TLev. 2/1]. 

kürtös füstfogós; cu hotă; mit Hornmantel. 7679: (A) 
Sütő Ház Teglabul czinalt Sütő Kemenczeje nro 1. 
. . . Belől szenelő kürtös Tűzhelye is; teghlabul rakott 
[Uzdisztpéter U; TL. Bajomi János inv. 66. — A telje-
sebb szöv. kürtő 3. al.]. 

kŭrtőseprő kéményseprő; coşar, homár; Schornstein-
feger. 1809: Dévai Kürtő Seprő fiának Interes 2 f 30 xr 
[Déva; Ks 99]. 

kŭrtősfánk-sütés kürtőskalács-sütés; coacerea cozo-
nacului secuiesc; Backen von Baumkuchen. 7679: Kür-
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tős Fánk Sütéshez való fa nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 63]. 

kürtőskalács kürtőkalács; cozonac secuiesc; Baum-
kuchen. 1806: 6 után osonálván elmentünk Déési Úrhoz 
Klára köszönteni ot kürtös kalatsot ettünk [Dés: K M N 
325]. 1807: Kis Papáék haza jöttek Benedekről békes-
séggel kürtőskalátsal [Dés; K M N 350. — aA várossal 
tőszomszédos Szentbenedekről]. 1808: Esmérem a Hegy 
Farki Nyékuláj Molnárt . . Palatsintát és Kürtös Ka-
látsat tudam hogy eleget sütettek [Sóakna/F.oroszfalu 
MT; Born. G. IX. 3]. 1814: az azon földből termendő 
Búzából nem fognak Kürtös Kalatsot enni az 
Arendatorok [Dés; DLt 174]. — Vö. a kürtõkalács 
címszóval. L. kürtõkalács al. a jegyzetet. 

kürtőskalács-ſorma cserép borítású kürtőskalács-fa; 
instrument de lemn folosit la coacerea cozonacului se-
cuiesc; Baumkuchenholz mit irdenem Überzug. 1792: 
Kürtös kaláts forma [TL Conscr.]. 1793: Kürtös Kalats 
forma [Kv; i.h.]. 

kürtőskalács-ſormájú kürtőskalács-alakú/szerü; de 
forma cozonacului secuiesc; baumkuchenförmig/artig. 
1761: Kürtös Kaláts formájú földbe való föld Tsatorna 
Nro 10 [Vessződ NK; JHb XXIII/31. 27]. 

kürtőskalács-sütő (cserépborítású) kürtőskalács-fa; 
unealtă/instrument de lemn folosit la coacerea cozona-
cului secuiesc; Baumkuchenholz (mit irdenem Über-
zug). 1840: Egy Cserép Kürtös Kaláts Sütőt Bajnotzi 
László (vett meg) 10 xr [Dés; DLt 456]. 1850 k.: kürtös 
kalács sütő 1 f 40 kron vétetett [Pk 2]. 

kürtőskalács-sütő fa kürtöskalács-fa; instrument/ 
unealtă de lemn folosit la coacerea cozonacului secuiesc; 
Baumkuchenholz. 1810: Egy Kürtös koláts sŭtõ fa | Egy 
kürtös kalats sütő fa xr 16 [Mv; MvLev. Trincseni 
Mihály hagy. 19]. 1811: égy Kürtös kaláts sütő fa [Me-
zőőr K; MkG]. 1816: Egy kürtös kaláts Sütő fa [Varsolc 
Sz; Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 1822: 
Egy Kürtös Kaláts Sütő fa [Nyárádsztanna MT; Mv-
Lev. 8 br. Gyalakuti Lázár József udvarház-leír.]. 1827: 
Kürtös kaláts sütő fa tserepével 1 [F.zsuk K; SLt Vegyes 
perir. P.Horváth Kánöly inv.]. 1849: AÍZ élés kamáraba 

. . égy Kürtös Kaláts sütő Fa [Somkerék SzD; Ks 
73/55]. 1851: Egy nagy fejér fenyő fa láda benne . egy 
kürtös kaláts sütő fa [Dés; DLt az 1852. évi iratok közt]. 

kŭrtösné trombitásné; soţia gornistului; Frau des 
Trompeters. 1591: kwrteosne [Kv; Szám. 5/IX. 23]. 

kŭrtôtien kemencecső nélküli; fară burlan; ohne 
Ofenrohr. 1621: Az mester hazaba(n) az kwrteotlen es 
Zayatlan kemenczehez veottwnk Egj vy Eóregh kwrteot 
p(ro) d. 50 [Kv; Szám. 15b/IV. 29]. 

kürt-sütő fa kürtőskalács-fa; instrument/unealtă de 
lemn folosit la coacerea cozonacului secuiesc; Baumku-
chenholz. 1819: Egy kürt Sütő Fa [Mv; MvLev.] 

kürtszó kürthang; sunet de trompetă; Trompeten-
klang. 1747: látom hogj keményen ég az Soma, kopo 

hajtást és kürt szót is hallottam [Báré K; EMLt Székely 
lev. Supl. 28-39 Moldován Gligoras (42) zs vall.]. 

kŭsmödi a Küsmöd (U) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu suñxul -/ al toponimului Küsmöd/Cuşmed; 
mit dem Ableitungssufíix -/ gebildete Form des ON 
Küsmöd. Szn. 1614: Kis Meodi Balas oltalomért adta 
Lazar Janosnak [Sóvárad l^T; BethU 70. — aUtána 
tollban maradhatott: magát, Jb-ként]. 

kŭső fogó-fajta (lakatos- és ötvös-szerszám); un fel de 
cleşte (folosit de lăcătuşi şi giuvaergii); Árt Zange 
(Schlosser- u. Goldschmiedwerkzeug). 1629: Az mW-
heliben lakatos Gergelinek volt három sutuia . . . kçtt 
kwsw vagio(n) egy pók reszelő [Gyf; EMKt VI. E. 2. 
228b]. 1741: Három srőf tábla 3 Három kŭsü 3 Egy 
Görbe kŭsü 1 [Kv; TL 90 lak.]. 

Szk: foglaló 1622: Egj foglaló küseö tt f. — d. 25 
. . . Egj hozzŭ niako uereo tt f. — d. 10. Egj teöke kwseö 
tt f. — d. 6 [Kv; RDL I. 119 néhai Tótházi Eötues Mi-
hály ötvös műszereinek lelt.] * görbe 1741: Egy 
Görbe kŭsü 1 [Kv; TL 90 lak.] * töke foglaló 

küszködés 1. vesződés; necaz; Plage, Mühe, Mühsal-
1823-1830: Istennek hálá, mind is ép gyermekeim voltá-
nak . . . testi épségekre nagy gondom volt, ezért a felesé-
gemmel is küszködésem volt ha láttam, hogy egyéb 
sok dolgai miatt tágítja a gyermekekre való ügyeletet, 
azért mindgyárt megszólítottam [FogE 227]. 

2. dulakodás, viaskodás; luptă; Gerangel, Rauferei. 
1724: a Leány mondá, bezzeg én tŏbszŏr Pekri hez 
ne(m) megjek, mert ha ugjan nem erŏlkedtem vólna 
epen meg ejtett vólna, de az Inas is halván küszködése-
met, az ajtót meg zŏrdite [Királyfva KK; BK. Hét Falusi 
Istvánné (50) ns vall.]. 

3. utolsó ~ėben van haláltusáját vívja; a fi în stare de 
agonie; mit dem Tode ringen. 1797: a* Néhai Gróff 
utolso küszködésében volt, és azon Testamentumot . 
el nem készíthetvén, maga a ' Néhai Groff Ur ő Nagysá-
ga nem subscribálhatta [Kolozs; Told. 42/24]. 

küszködik 1. viaskodik; a se lupta; ringen, kämpfen-
1679: úgy gondolom, már tovább Istennel, a portával* 
kgls urunkkal nem küszködik Vesseléni uram is, hanem 
bejü, Kgld is akadály nélkül folytathatja a dolgokat 
[TML VIII, 518 Teleki Mihály Thököly Imréhez]. 169T-
Minemű nyomorúságokkal kűszködgyek szegeny vára-
sunk, a mindennapi rajtunk altal menő Contributioc 0) 
es vecturak elegge bizonyttyak [BK]. 1772: Másfelől sok 
különféle injuriáltatásommal küszködtem. Egyfelől a 
fiam Zsigmond kikölt ellenem s a guberniumban azzal 
vádolt be, hogy én az ő materno-aviticum bonumit dila-
pidáltam, holott egy talpalatnyi örökössé sem volt 
[RettE 290]. 1799: hozzám utasított Levelit Kedvf 
Fiam Uramnak kedvesen vettem. Melyből látom mine-
mű bajoskodásokkal küszkedjék de bizony velem is kö-
zös, mert a F. Királlyi Gubernium parancsolattyábol 
csak a mult héten tentáltatott a Tekintetes Tisztség elle-
nem Executiot 64. Rforintokig [Ne; DobLev. IV/810 
Szántó Sándor lev.]. 1807: esedezem méltóztassék a 
Felséges Királyi Fő Kormanyozo Tanáts atyaiképp60 

gondoskodni, hogy . . . az ínséggel küszködni ne kénte-
leníttessünk [Ks 73/55 gr. Kornis Gáspár foly.]. 
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éppen ollyan Éhséggel küszködnek Colonusaink, 
millyennel tusakodtak az el mult Tavaszszal [Vályebrád 
H; Ks 118 Vegyes ir.]. 1832: csak mi tudjuk, hogy 
mennyi bajokkal küzködünk [Torda; IB. Demény János 
tt lev.]. — L. még BÖn. 472. 

2. a halállal ~ a halállal tusakodik, haláltusáját vív-
ja; a agoniza; mit dem Tode ringen. 1775: nehéz beteg-
ségben fetrengek és szinte az halállal kŭzkŏdŏm [Ör-
ményszékes AF; BetLt 6]. 1793: mit keres itt az aszszony 
•; • ? menynyen oda a' kivel flangérozott, a' mig a' sze-
gény néhai Grof itten az halállal küszködött [Koronka 
MT; Told.]. 

3. gyötrődik, vergődik; a se zbate; sich (ab)quälen/ 
Plagen. 1796: ez előtt hét nyoltz esztendőkkel olly terhes 
nyavallyákkal kűszkedett3 hogy magát Vásárhellyenn 
kelletett orvasoltatni költségesen [DLev. 3. XXXV. 4. — 
Alább a forrásban küszködött alakban is]. 1797: Szilá-

gyi Mihálly . . . a' szegény gyermeket . . . ugy a' földhez 
verte ŭtette hogy máigis nyomorék farába . . kiis mi-
nek utánna haza jött házamhoz tsak nem a' Nyavalya 
rántással kűszkedett [Náznánfva MT; Berz. 3. 3. N. 21]. 
1829: Sajnállom hogy terhelnem kelletik a' T(ekintet)es 
Sógor Urat de tám ember ollyan nagy nyomorúságban 
nem küszködik mint én — tsuda hogy még élek 
[Asszonynépe AF; DobLev. V/1154 Zabolai Pál Kŏkösi 
Dobolyi Sigmondhoz]. 1852: akar merre megyek bajak 
között kel küszködném [Kv; Pk 6]. 

4. bajlódik, veszkődik, vesződik; a se necăji/trudi; 
sich (ab)mühen. 1736: az Kotsisis dehortalta hogy ne 
küszkŏdgyék lovaival hanem bizzá reaja, de nem tsele-
kedte [Torda; TJkT I. 117-8]. 1826 k.: A mint mi Gyala-
kuti közönség két Patakunknak Küküllöbe follyo vizé-
vel küsködünk; az árkoknak ki takarittásával, ne restel-
lené a kelementelki közönség is ezen egygyetlen egy Csu-
lak ágy Patakjoknak árkát kitakarittani, és partjait erö-
sitteni [Gyalakuta MT; LLt]. 

5. dulakodik; a se lupta; (sich) raufen, sich herum-
schlagen. 1724: Pekri a Kamarába be húzta, hivta, ott 
küszködött a Lean(n)y(a)l, h(ogy) nézzen a fejében, be-
szélte a Leány h(ogy) meg indult a rósz természetis Pek-
rin erössen, ŏ erővel keze közül ki Szalatt [Msz; BK. 
Halmágyi István (24) ns vall.]. 

küszködő I. mn viaskodó; care se luptă; ringend. 
1730: en sok nyomorúság látott, es ez mostoha vilagnak 
sok gonoszival küszkedő gyamoltalan arva [Folt H; BK 
sub nro 140 özv. Folti Bálintné Jósika Mária végr.]. 
1792: hogy ha ezeket, kŭlŏmben is, igen sok terhekkel 
küszködő Városunk szorgalmatoson nem tsinálna, min-
den felé járhatatlanok lennének az innen ki menő Utak 
[Zilah; Borb. II hív.]. 1851: instálam hogy pénzen foga-
dat követemet üres válaszai ne botsássa visza mert én 
nagy szükségekel küszködő el nyomaradatt beteges öz-
vegy aszszony vagyok [Ó-Torda; DobLev. V/1321]. 

II. fn 1. viaskodó ember; persoană care se luptă cu ce-
va; Kämpfer, Fechter. 1810: mennyi bajoskodással 
sullyositatnak a' szegények sorsai küszködők Terhei, ha 

• a' kolosvári malmok meg állani kéntelenittetnek 
[Kv; KmULev. 3]. 

2. ~be megy dulakodni kezd; a se încăiera cu cineva; 
zu balgen/raufen beginnen. 1772: Gazmér György az 
edes Apját meg támadta és kŭszkŏdŏbe ment az édes 
Apjával [Dés; DLt 321. 56b Jos. Getse (60) ns vall.]. 

küszöb 1. prag; Schwelle. 1570: Agotha Bakó Myhal-
ne vallja . . . Mykor eleget farsangoltak volna haza 
Mennek, Es az kwzeobre leh fekeznek [Kv; TJk III/2. 
148]. 1585: faragtatúnk Keomiwes Balasal az waras ha-
zanak a kybe az harangozo lakot égik aytayanak egy ki-
zebet f 2 d. 25 [Kv; Szám. 3/XIX. 39]. 1597: Chizar 
ferencz . . . wallia . . . Chizar Peter . . . egi zabliat vi-
zein) welle az legent ige(n) megh wagdallia, az azzonnak 
az kewzeobeon vezy feyet [Kv; TJk VI/1. 73^] . 1623: 
Az Istalloknak kwzéobéókeőtt igen Alacziononn Czye-
nalliak ne kellessek az Louaknak vgrany [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 1690: Ny lik ezen Pitvarból be az nyári 
Hazba(n), Füresz Deszkából csinált Vas Sarkakon Pán-
tokon jaro bellet parkanyazatos Ajto, Ajto mellyeki 
Szömoldeki küszöbe Cserefa [BK Kentelki inv. 3]. 1692: 
ezen rend hazaknak ajtajinak ajto mellyeki, küszőbői, 
szemőldeki, ablakainak parkannyai faragot kőből va-
lók [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1731: Vagyon . . . 
Kászon Jakabfalvában a Kászon Vizén edgy fellyül 
Csapó két kövü malom . . . ajtajának faragott cserefák-
bol való küszöbje, szömöldökje és küszöb labja van [Ká-
szonjakabfva; BCs]. 1732: 6, fenyő deszka ajtók vas 
sorkokon es horgokon berlet küszöbén, s ajto mellye-
keken forognak [Tancs K; Told. 11/70]. 1794: meg ve-
tette a' lábát a' pitvar küszöbiben [Dés; DLt az 1799. évi 
iratok közt]. 1809: 'a Vám ház Ajtaja küszebin [Dés; 
DLt 145]. — L. még FogE 461; U F II, 114, 122, 129; 
VKp 72. 

Szk: vki vkinek háza ~én belől nem volt vkinek házá-
ban nem járt vki. 1570: Sofi ázzon pesthy Zabo Lwkach-
ne ezt vallya . . . egy nap az korban mykor Zabo Ba-
linthnenak Marhaya ely vezet volt, Megien oda 
Zeoch Jmrehne Es Mond neky Az legent . . . fogtasd 
meg Zabo Balinthne azt Monta hogy en Nem fogtattom^ 
Mert . . az en hazam kwzeoben soha beleöl nem volt 
[Kv; TJk 111/2. 65. — aA legény]. 

Võ. az alsó- és ſelsõkŭszöb címszóval. 

2. határ; hotar, granită; Grenze, Feldmark. 1598: 
mikoron az Coloswary wagy egieb ez orzaghy Áros em-
ber az mas parthi harminczadon altal iew illien valazzal 
bochiattiak eoket. No im my bekewel el bochiatúnk, de 
mikor zinte hazatok kewzeobet ernetek az ti orzagtok-
beli harminczadosoktol leze(n) bantastok [Kv; TJk V/l . 
180 Petrus Filstich junior nb vall.]. 

3. szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktionen: a 
halál belépik ~én beteszi lábát házába a halál; a sosi 
moartea în casa cuiva; der Tod tritt in sein/ihr Haus. 
1658: az en eltemnek Utolso Napia nem messe (!) Vá-
gyóin), mert az halai az Eo keóvetet, es postáját en hoz-
zam ely kúldótte, Melyből Veszem eszemben hogy Ma-
gais az halai, Ezen ket napon keŏszŏbŏmŏn be lepik, 
Noha meg mostan fekóveó Beteg nem Vagyok [Mv; 
Nagy Szabó Ferenc végr.] * vki ~ e előtt lakó közvetlen 
környezetében levő; care este în apropierea cuiva; in 
seiner/ihrer unmittelbaren Nähe befindlich. 1662: Az ré-
gi jó magyari hírnek-névnek csak a seprője maradott 
volna, mert . . . az magyar nemzetnek sok végházai 
nagyobb részént elfoglaltatván, azok mind ollyan nagy 
keresztyén vüágra kiterjedt hatalmas császári igazgatás 
alatt is nemcsak vissza nem vétetnének, hanem maga a 
palatínus küszöbe előtt lakó jobbágyok is töröknek 
szolgálnának, holdolnának [SKr 488-9] * vki ~e előtt 



küszöbkő 714 

van hamarosan bekövetkezik; a bate/fi la uşă; bald er-
folgen/eintreten/treffen. 1662: Gyulai Ferenc pedig jól 
látván, hogy már Váradnak is a förödő mindenképpen 
valójában elkészíttetett, és hogy csak annak is romlá-
sa csak szinte küszöbe előtt volna . . . s hogy Ali 
passa . . maholnap Váradot megszállandó volna, a vár-
bul végképpen kimenni készült vala [SKr 558] * vmilyen 
iskola ~ét nyomja kb. vmit megtanul, vmilyen szokást 
felvesz; a se obişnui/deprinde cu ceva; etw. erlernen, ir-
gendeine Gewohnheit annehmen. 1676: én ha lehet 
senki kedvéért hazugságot nem írok, mivel nem ügye-
keztem az olyan scolának az küszöbit nyomni, meg sem 
szokom, ha lehet [TML VII, 137 Székely László Teleki 
Mihályhoz]. 

Ha. 1588: kywzebet [Kv; Szám. 4/III. 30]. 1606: kw-
szeóbreöl [UszT 20/190 Gŏrgj Deák lakabne (Vágás) 
vall.]. 1772: küszebe [Szászfenes K; BethKt Mikes 
conscr.]. 

küszöbkő 1. piatră de prag; Schwell(en)stein. 1584: 
Sophia Zeoch lakabne vallia Zolgalo leány valek 
Latam ezt Zabo Catotol, hogy az Zoba Ayto eleot kew-
zwob keowet fel vewe es Sowal s hamüwal hinte megh az 
helyet es Hirser Martonnewal haromzor leptete Altal 
[Kv; TJk IV/1. 216]. 1656: Az filegoria . . aytaia 
előtt valo küszeöb keö, eoregh egesz [UF II, 93]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
alsó ~ kő-ablakpárkány; glaf (de fereastră) din piatră; 
steinerne Fenster(sohl)bank. 1656: Ezen 2 ablakoknak 
faragott keö melljeki faragot keö kereztej felseé es alsó 
küszöb keővej megh vadnak [Fog.; i.h. 123] * felső ~ 
kő-ablakszemöldök, buiandrugul de piatră al ferestrei; 
steinerner Fenstersturz. 1656: Ezen 2 ablakoknak fara-
gott keö melljeki faragot keő kereztej felseö es alsó kü-
szöb keővej megh vadnak [uo.; i.h. 123]. 

küszöbláb ajtófélfa; proptea, toc de uşă; Türpfosten. 
1637: uagyon kett, boronabol rott ayto nelkwl ualo 
jstallocsyka, kwszeob labajual | uadnak három reszbe-
li pinczek; ketteinek aytay ninczyenek hanem 
kwszeöb labj puszták [UF 1, 424, 425]. 1714: Az Eresz-
ből Fenyő fából valo kŭzŏb Lábon fa sorkokon forgo 
bélletlen fenyő deszkából valo szin házba nyilo ajtó | 
Csere fa küszöb lábon fa sorkokon forgo belletlen ajtó 
[Kászonfelsőfalu; LLt Fasc. 85]. 1731: Vagyon . . . Ká-
szon Jakabfalvában a Kászon Vizén edgy fellyül 
Csapó két kövü malom . . . ajtajának faragott cserefák-
bol valo küszöbje, szömöldökje és küszöb labja van 
[BCs]. 

küszöbös (prevăzut) cu prag; mit Schwelle. 1694: Nji-
lik innét az ebédlő Palotára faragott kő melljékes kűsző-
bős és szemőldőkős puszta Ajtó [Borberek AF; BfR] | 
találtatik az Udvar-ház a* Tornáttzán . . . njilik fa 
melljekes küszőbős, és szemőldőkős puszta Ajtó [Kis-
enyed AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1738: 
Ezen Pitvarból az elébb irt Legények házában nyilik 
jo Tőlgj fa mellyékes kűszőbes jo Ajtó [Szászvesszõd 
NK; Born. XX. 12]. 

Szk: alsó ~. 1694: vágjon egj Nagj Pajta, avagy Jstál-
lo ket szakaszokb(an), barona fákal fel rótt . . . nyilik itt 
a ' Felsőre, vas sarkako(n) pantoko(n) forgó, fa hevede-
res feîszer Ajtó. Az Alsóra is nyilik, tsak puszta, fa 

melljekes, alsó es felső küszőbős Ajtó [Borberek AF; 
BfR néhai ifj. Bálpataki János kúria-leír.j. 

Vö. a ſelsõkūszöbös címszóval. 

küszöbű vmilyen küszöbös; cu un anumit fel de prag; 
mit irgendeiner Schwelle. 7699: vas űtkőzőjŭ Csere fa 
mellyekű, küszöbű, s szemöldökű berlett festett jó ajtó 
[O.csesztve AF; LLt]. 

küül 1. kívül 

küvő 1. küllő 

kŭvül 1. kívül 

küzd küszködik; a (se) lupta; ringen, sich müde 
kämpfen. 1710 k.: Ne küzdjél hát tovább, ó frigynek 
örökkévaló angyala, a mü erőtlenségünkkel [Blm-
1023]. 1823-1830: Én pedig az öcsémet tartoztattam, s 

küzdöttem vele, hogy ne elegyedjék közikbea [FogE 264. 
— aA „tépelődök" közé]. 1879: Azonban, Ödön, a n*1 

édes jó öreg urunk* meghalt Küzdött, kínlódott so-
kat [PLev. 66 Petelei István Jakab Ödönhöz. — aMento-
vich Ferenc] 

küzdelem átv harc; luptă; Kampf. 1889: Az erdélyi 
magyar küzdelmeknek nagy céljairól a múltban csak ak-
kor beszélhet magyar historikus ma, ha Bátyám hallgat-
ni akar. Kérem, ne akarjon [PLev. 151 Petelei István Szi-
lágyi Sándorhoz]. — L. még i.h. 149. 

küzdelődik dulakodik; a se lupta; sich balgen/herum-
schlagen. 1849: ösze mentünk, s mint küsdelöttünk ugy 
eset az ágy arrára4, hogy a feje bé hasadt [Szentkatolna 
Hsz; HSzjP. — Értsd: orrára]. 

küzdés 1. küzdelem; luptă; Kampf. Sz. 1861: mŭ 
Nagyságodal nem akarunk perelni mert tudgyuk hogy 
a1 szúnyognak a* bikával valo kűsdése szintén hasztalan 
[M.zsákod U; Told. 31]. 

2. birkózás; trîntă, luptă; Ringkampf. 1710 k.: a test-
nek ingatásával járó játékokban gyönyörködtem, mini 
a labda, forgattyú, parittya versfutás, küzdés, ugras 

[BÖn. 501]. 

küzdhet küszködhet; a se putea lupta; sich müde 

kämpfen können. 1710 k.: én nemcsak az egyik, hanein 
mind a két lábamra megsántultam immár, és nem küzd-
hetem tovább [BIm. 1023]. 

küzdik birkózik; a se lupta; ringen, sich balgen. 1605-
az Peter djakne fja en velem kwzdik vala az F e < r e n c z ) 
Paine fja meg Segetthe azon el valank egj mastol [Usz* 
19/87 Nagy Peter fia Janos Zent mihalj vall.]. 1637: a 
Kovacz Legeny torkon igio(n) megh fogta vala s az ki$ 
kertre deöiteötte vala, egi kor tekintek hatra s hatţ 
Moldouai Martonis ereossen kuzdek vala az Jnassal egi 
kapa felet [Mv; MvLt 291. 119a]. 

küzdő 1. küszködő; care se luptă; ringend, kämpfen^-
1845: Ő Szegény el aggatt vén korába ehel halással küz-
dő nyomorult, a mult télig még volt egy Fejős Tehene. 
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VlIf|Z ÍS m é t e l y b e e l döglött [Görgény MT; Born. F. 

2. ~ be megy dulakodni kezd; a se încăiera; zu raufen 
heginnen. 1772: Almási Mihályis . . torkon ragadá 
Vernes Jánost, és küzdőbe menvén a' két fél el dőltek 
[Torockó; Bosla. Vidallyi Mada Száv (40) zs vall.]. 

küzdődik 1. dulakodik; a se încăiera; raufen, sich 
(herum)balgen. 1762: Tudom azt világoson hogy az Ut-
rizált Házhoz Kassai János jőve, és ott küskődőtt, hatal-
maskodott el akarván venni a Hegedüst a táncoló Ina-
soktól [Geges MT; IB. Fr. Csok (35) ppix vall.]. 7823-
1830: volt egy nagy hoszszu léha Fia . volt egy nagy 
Szilindekje, az két lábra álván, az uttzán sokat küs-
dödtek együtt [FogE K 411]. 

2. birkózik; a se lupta, a se lua la trîntă (cu cineva); 
ringen. 1823-1830: Ezekbe a faházakba egy rakás novi-
tius embert behánytak, kik között semmi függés nem 
volt, ha valamelyiknek a tanuláshoz lett is volna kedve, 
nem volt módja, mert táncoltak, fütyültek, énekeltek, 
küzdödtek [FogE 97]. 

kváderkő négyszögű kő; piatră cubică, calup; Qua-
der(stein), viereckiger Stein. 1829: (A malomnak) a' Viz 
felöl való oldala . . a ' kerekeknél égy darabig quader 
Faragot kövekből vagyon kirakva de vakolatlan 
[Km; KmULev. 2]. 

kvadraginta szk-ban; în construcţii; in Wortkon-
struktion: hites ~ a negyven tagból álló, évenként vá-
lasztott városi nagytanács (quadraginta viratus) tagja; 
membru al adunării generale orăşeneşti, constituită din 
Patruzeci de membri aleşi anual (consiliul mare); Mit-
glied des aus vierzig Mitgliedern bestehenden, jährlich 
gewählten großen Stadtrats. 1755: Székely Sámuel N(e-
me)s Torda Várossá(na)k hŭtös Quadragintaja, és Sza-
niszlo Sigmond hŭtŏs Szolgabirája [Asz; Borb. II]. 
1797: Hivattattam az Grof Teleki Lãszlo udvarába Rë-
gyiusnak felméretvén valami tavasz Búzát let 27 véka 
adom ezen hiteles Testimonlãlis levelemet jövendő bèlî 
hizonsãgul Gegesi Sîgmond Hites kvotraginta mp. 

kvadrál egybevág, talál; a cadra/corespunde, a se po-
trivi; passen, übereinstimmen. 1681: megh visgalván 
egyszersmind az fatensek(ne)k élő nyelvekkel in facie 
Sedis lőtt fassiojokat is, . fassiojok nem mindenben 
lattatot első tekintettel qvadralni [Kük.; SLt AM. 37]. 

kvadranguláris négyszögű; pătrat; viereckig. 1713: az 
nagy házbul van egy bé vágott ajtó kicsiny quadrangula-
ris dirib darab hitván padlásu fenyőfa [MNy XXXVIII, 
56]. 

kvadrangularitás négyszögű forma/nagyság; formă 
pătrată; viereckige Form/Größe. 1747: minthogy a' 
fundus ne(m) egjenlő quadrangularitasban va(gyo)n 

Pap János Vr(am) reszire . . . excindaltassék az há-
rom singes Rúddal tiz Rud főid, a ' más két Atyafinak 

kilencz, kilencz és fél Rud [Torda; TJkT III. 113-4]. 

kvadrát 1. négyszögöl; stînjen pătrat; Quadratklafter. 
1801: a' Halál uttyánál más föld . . . ennek hoszsza 50. 

Szélessége . . 18. a más végin 10. ölek tészen 700. quad-
ratot ~ • [Mezőbánd MT; MMatr. 369]. 1852: Egy 
nagy Plattenes Kementzéhez Egy Lang Soritto Su-
ber 13" hoszu 14" szeles hamu Suber 6" kvádrátt 
[Kv; SLt Vegyes perir.]. 

2. vhány négyszögölnyi; de un anumit număr de stîn-
jeni pătraţi; von einigen Quadratklaſtern. 1825: 2" 0" 
quadrat mértékű 'Sendely fedélhez kivántatik 1 • 
ölre 250 Sendely [Dés; DLt 3]. 

kvadrátöl 1. négyszögöl; stînjen pătrat; Quadratklaf-
ter. 1794: a ' szerint fel-mért Kőfalakat quadrát, vagy 
négy szegű ölökre reducalván tesznek mind ŏszve 189 
quadrat őlőt [Szentmargita SzD; Ks 68. 49. 41]. 7799/ 
1802: (A föld) hoszsza 70. Szélessége mind két Végin 47. 
Német őlőt tészen, és igy jön ki belõlle, 3220 quadrat ől 
[Erdősztgyörgy MT; MMatr. 146]. 1801: Az egész M.N. 
Sombori Határban azok az Földek, mellyeket ugy adtak 
ki mint Comunekot, feli mérettetvén találtattak mind 
őszveségel 3186 Hold földeknek, avagy 6372 köböl ala 
valóknak, és 545 quadrátöleknek [M.nagyzsombor K; 
Somb. I]. 1817: A' stricklázott linea jelenti, hol lehetne a' 
kőz kertet elvinni hogy mindenik fél annyit nyerjen egy 
helyt, a ' mennyit veszt más helyt quadrat ölekbe [Mv; 
DE 4]. 1842: (Á) földnek egész kiterjedése mérnöki mé-
rés után tészen quadrát ölökben 3292 5/6 • ŏlŏket 
[Szentbenedek SzD; Ks 92] | Jakab János Kőz-
hellyek béli jussából . . még ha a magának meg mara-
dót fél secsíon (!) feljel hami Quodrát őle találtatik által 
adá . . . Vas Jánosnak [Bözöd U; Borb. II Bözödi Lász-
ló István székely ns kezével]. 

2. vhány négyszögölnyi; de un anumit număr de 
stînjeni pătraţi; von einigen Quadratklaftern. 1800: 
ezen szőlőtskéjért ada Cserett két anyi quadrátt ől 
szöllött [DLev. 2. XI A. 6]. 1829: Örőg Bartóknak egy 
Maiam Gerendejér 1 Quadrát őla [Pókafva AF; Born. 
F. Ia Bod László tt szám. — aFa]. 1831: 20-5'-8" Quad-
ratől fekvő Tégla pádimentom [Kv; i.h. IV. 24]. 1836: 
112. quadrát ől kiterjedésű gazos gyűmőltsős, betse Rh 
fl. 30 [Kv; Pk 3]. 1841: A' Gyalakuti 650 Juger. és 370 
quadrat öl kiterjedésű Nagy Erdő [Gyalakuta MT; 
EHA]. 

kvadrátölez négyszögölez, négyszögölben számit; a 
calcula în stînjeni pătraţi; in Quadratklaftern rechnen. 
1831: Ezen Főidet, melj • . őlezve 866 • öleket foglal 
magába meg tseréle [Szőkefva KK; Kp II. 132]. 

kvadratúra kb. négyzetes/táblás beosztás; împărţire 
pătrată; quadratische/tafelförmige Einteilung. 1743: Az 
felső tractúsban csinyál Hamer Ur(am) az nagy palotát 

. . sima s qvadratúrával való Stukaturat, mindazonál-
tal lészen az egyikben valami czirádais [Nsz; Ks 107 Ve-
gyes ir.]. 

kvadrátus átv kb. egyenes; drept; gerade. 1771: (Egri 
János) Kolozs vármegyében nótáriusságot és viceispán-
ságot is viselt, de nem volt quadratus ember, könnyen 
hajlott az igazságtól s ha módja volt benne, maga is sza-
porán eltekerte in favorem alterutrius [RettE 256]. 

kvadrup bútorfajta; un fel de mobilă; Art Möbel. 
1849: a* falba van alkatva szalma szinre festett égy 
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quadrup, égy kaszli három fîokas polituras [Szentbene-
dek SzD; Ks 73/55]. 

kvadrupláz megnégyszerez; a cvadrupla/împătri; ver-
vierfachen. 1792: azt tartom triplázva qvadruplázva, 
praetensioimat [Bezdéd SzD; BálLt l]. 

kvalifikáció 1. kb. fenntartás; rezervă; Vorbehalt. 
1671: Az kiknek Urok el raboltatott, eletek feleŏl semmi 
hir ninchyen, . Az ollyan fundusra, ha epitteni akarna 
valaki, Áz hadnagy . . . mutassa ki Annak az hataratt, 
es tartozzék kezeben bochyattani, illyen qualiñcatioual; 
hogy ha succesu temporis, szabadulasa teŏrtennek az 
hely gazdajanak, Istenesen valo aestimatio szerent, az 
valorat ha akarya deponálhassa, es azis ki epittett rayta 
[Borb. I ogy-i biz. jel-e Désről]. 1739: a controversia-
b(an) lévő széna fű a Venditortol . olly conditioval s 
qualificatioval adatatott által az Emptor Sebestyén Já-
nos Ur(amna)k, hogy minden esztendőb(en) kaszáltat-
hasson az emtor rajta hat szekér szénát [Torda; TJkT I. 
178]. 1753: Nagy ruinában vagyon mind a templom, 
mind az harangláb . . . de mivelhogy erős assecuratióval 
a ruinák reparálására magokat kötelezték, még most 
. . . a büntetés condonáltatik, de olly qualiñcatioval, 
hogy a jövő pünköstig reparálják [Mezőköbõlkút K; 
ETF 107. 16]. 

Szk: tesz. 1780/1804: A' Városi Lakosok(na)k 
ugy a' Mlgos Famíliának Torotzkó Körűi levő Joszági 
Lakosinak Város petsettyével való Élhetést a* Mlgs 
familia maga szabad Dispositioja szerént meg^engedi, 
ezt a qualifîcatiot tévén hogy Exmissios Deliberatu-
mokra, és egyébb apróság dolgokra a' szegénységnek ta-
xálásával petsétet ne tegyenek, hanem az illyeneket tsak 
subscriptio alatt [Torockó; TLev. 40]. 

2. kb. észrevétel; observatie, remarcă; Bemerkung. 
1647: Mind ket fel comparealua(n) es az exmissio sze-
rent coliigalt Testimoniumokot, es az peres szeöleŏert 
valo ok leueleket exhibealua(n) az szek szenin Birak 
Uramekis rend szerent minden arról valo exhibitakot 
megh oluastatua(n), ě mellet qualiñcatiojokot admittal-
ua(n) igy deliberalnak [Kv; TJk VIII/4. 218]. 1682: Jm 
latom az ketek Exhibitait, s hallom az mellet valo quali-
ficatioit, de azokbol nem elucescal megh üdvözült Berki 
Jstvan Ur(am)n(a)k nilvan valo adossaga [Kv; RDL I. 
161]. 

3. kb. állítás; afirmaţie; Behauptung. 1658: Sos Mar-
ton Ur(am), ma . . . érkezvén hozzám à kegyelmed leve-
lével s inclusájaval, mellyekbõl meg èrtém a' kegtek kö-
zött valo villongást az én testa(ti)om és qualiñca(ti)om 
felett, mellyekrŏl mostanis rotunde minden kedvezés 
nélkül, mivel hitben s jo lelki esmèretben jár a dolog, igy 
declaralom magam [Nagykereki B; CartTr II. 101 Colo-
man(us) Igaz nyil.]. 1798/1799: az Al Peres Báró Úr, a ' 
Processus follyamatjában nem ezt erősitti, hogy ezen 
Recognitiójaa extrajudicialis lett volna, hanem tsak azt 
állítja, hogy az illusive lett vólna . . . melly kvalificatio 

meg-mútattatott, hogy az tsak illusióból nem eshe-
tett [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 424. — ^ i . annak el-
ismerése, hogy a perben forgó kiváltságlev. birtokában 
van]. 

4. (vallomáshoz való) hozzátétel, megtoldás, rég töb-
bítés; completare (a mărturísirílor); Zufūgung (zum 
Geständnis). 1813: Mi is azért tartózó kötelességünk 

szerént el mentünk . . . Héderfájára . . . az hová is a 
meg nevezett Inquisitoriában is nevezett Tanukat törvé-
nyesen magunk eleibe idéztetvén, és elsőbben is kemény 
hittel meg esketvén, a kérdő pontokat és az arra tett val-
lomásokat kűlőn kűlőn mindenik Valló előtt fel olvas-
tuk, kik is arra valo hellybe hagyásokat 's qualiñcatiojo-
kat meg tették e szerént [Kük.; IB]. 

kvalifikál 1. kb. értelmez; a explica/comenta; erkla-
ren, deuten. 1598: Az dologh mjuel hogy niluabban lú-
cealtassek az zek eleótt qualíficalno(m) kell [UszT 
13/102]. 1667: Panajot írását mint qualificálja Kegyel-
med, holott azt írja: Propter firmissimam juramento 
factam pacem amplectari non potuit? . . . nem is íija; 
non potest, sed non potuit [TML IV, 168 Baló László 
Teleki Mihályhoz]. 1672: Ado. Az Boldogh üdŏben . • • 
volt Szent György Adaja f. 20 Szent Mihály Adajais f-
20. Ezt mind az által ugy qualificallyák hogy alazatos 
Supplicatiojokra üdvezült Groff Ur(am) harmínczőt fo-
rintra szállította volt le [Szu; Born. VI.24]. 1780: ámbár 
találtattak légjen Commúnitásunkban némely Emberek 
óllyanok, kikis ezen Kŏz Jónak elŏ mozdittását Contra 
Jnstantiájokban Ngtok által akadályozni, vagy 
alább az magok gustussokhoz szabván qualificálni kí-
vánták volna [Torockó; TLev. 9/19]. — L. még CC 25. 

2. kb. megállapít/határoz; a stabili/constata; feststel-
len, bestimmen. 1629: én mindenik leányottinak is ad-
tam per manus teheneket, lovakot, juhokot; akarom, 
hogy ñamnak is maradjon külön való és osztozásra nem 
menő része azokban. Azért az marhák állapotját ígj 
qualiñcálom: . . vagyon most lábos barmaink szépen 
[BTN2 423. — aKöv. a fels.]. 1647: egj kek mentemet el 
ue(ue)k, Annak utanna az mentet megh talalua(n) az 
piaczo(n) az Incta eleŏt ügy intettem Biro Uramhoz 
hogy mondgya megh hol ueotte, es ki atta neki, adgya 
szauatossat . . . Nem qualificalok en most, hanem cziak 
azt keuanom hogy ad szauatossat [Kv; TJk VIII/4. 238-
9], 1831: az Instáns kornyűl állasa leg kevésbé sem lévén 
qualificalva arra, hogy részére, az általa kívántatott Cri-
dazhatás meg engedtethetnék, annálfogva kérése helyi 
nem talált [T; TLt Közig. ir. 403]. 

3. átv vmihez (még) hozzátesz vmit, rég vmivel többit 
vmit; a adăuga ceva la ceva; noch etw. mehr hinzufügen. 
1633: Szabó Jacab . Az Varga Menihart megh tartoz-
tatasatt, es az Harminczados dolgott ugy vallia, mint 
Szöcz Izmael es Nyreö Gaspar Ezzel quallificallia. Hogy 
Dobran Szöcz Dániel kerdette elsőben az Asztalnál 
eőkett, hol talaltak Varga Menihartot [Mv; MvLt 290. 
113a]. 1775/1802: Qualificalják . . ezzel F a s s i o j u k a t : 
hogy . . . a Bezdédi Lakos ha szintén irtottis a Nagy 
Kristolczi Határban . nem difficultaltatott s contra-
versiában sem hozodatt [BSz; JHb LXVII/3. 115]. 1813: 
Az lő Tanú mindenekbe hellybe hadja Vallomását. A 2k 
Tanuis mindenekbe erősitti tett Vallomását. A 3k Tanú 
ad lm qualificállya hogy nem tudja hanem ugy hallotta 
másoktol — egyebekbe pedig Vallomását hellybe hadja 
[Kük.; IB jel.]. 1827: Karába Kosztán Annor(um) cir-
29 Confrontáltatván vallomását most szemben a* követ-
kezendőkben) qualificálta . . . Karába Kosztánt igaZ 

hogy meg Czutzurázta, de őtet nagyon meg szidta azért 
Czuczurázta meg [Nyérce K; KLev.]. 

4. ~jű magát kiképezi magát; a se pregăti/forma; 
sich ausbilden. 1839: a Legénysége alatt tett rajzolatjait 
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is bé kelletik mutatni annak bé bizonyítására hogy a 
rajzban-is magat quálificalta [Kv; ACLev. 128]. 

kvalifikálás (további) magyarázás, magyarázat; co-
mentare, explicare; (weitere) Erklärung/Deutung. 1618: 
Az hatalmas császárnak ez ellen most vagyon Erdélybe 
igaz tökéletes szolgája, Bethlen Gábor, ennek igyekezze 
nagyságod0 kedvét keresni, s többet használ nagyságod 
véle. Ekkor csak ezzel akarám urunk személyét kedvesí-
teni előtte. Erről többet nem szólván, más üdőre tartot-
tam ennek qualificálását [BTN 142. — aGörcsi Mehmet 
Pasa, a nagyvezir]. 

kvalifikálhat hozzátehet; a putea adăuga; hinzufügen 
können. 1669: Az hol penig irom azt, nem régen is, ha mi 
akartuk volna, böcsületiben s jószágában kárt vallhat 
vala, Kegyelmed azt is qualificálhatja neki, (mivel az bi-
zony úgy is vala) [TML IV, 575 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 

kvalifikálódik kiképződik; a se califica; ausgebildet 
ferdén. 1801: minek előtte valamely asztalos mester 
Ember meg nem hal, addig égy a'vagy több érdemes 
Iffiak annotalva levén, és eléadando első vacantiákor bé 
vetetik, a' mellyis az czéhnak segíttségire szolgál, és az 
mű adig is jobban qualificalodik a' Mesterségében [Kv; 

kvalifikáltatik értelmeztetik; a fi interpretat; erklärt/ 
gedeutet werden. 1716/XVIII. sz. köz.: az Approbata-
beü Articulus Parti. 4 Tit 1. Arti. 78 . . . iga qualificalta-
tlk. Az Potentian értetik ollyan tselekedett mikor vala-
jnelly Paraszt ember másnak . kárt teszen az 
var(me)gye Tisztei procedallya(na)k ellene [TLev. 11/1 
°gy-i végzés]. 

kvalifikáltatott képesíttetett; calificat; qualifiziert. 
1770: Henter Zsigmond úr megholt . . guttaütésben 
• • • Jól qualificáltatott ifjúember vala, Maros széki fő-
hszt [RettE 230]. 

kvaliflkátus felkészült, képesített; calificat; vorberei-
[et» qualifiziert. 1764: Ez az Haller Pál derék úriember 
tenne egyébaránt, hatalmas qualificatus ember, kár a za-
b°látlanság benne [RettE 167]. 

kvalitás 1. milyenség, minőség; calitate; Qualität. 
*'22: Ecsedi Mihály az hatarok(na)k qvantitassa-
* a t ugj qualitassokat nem tudgya [Pókafva AF; Ks 95 
öorsay K. Pál lev.]. 1736/1783: (Az) Udvarházhely és 
parászt házhely után járó szántó Földeknek, és kaszál-
óknak, a' . Szek betsŭletes Assessori által ki járt, és 
engált Metálissábol, mind quantitássa, 's mind 
qualitassa conotál [Kissáros KK; DobLev. III/374]. 
1760: (A jobbágy) Sessioit, hozzá való appertinentiaival 
e?yjjtt quantitassokot, qualitassokot számlállya elé 
a. Tanú [T; SzentkGy vk]. 1801: Arra szorgalmatoson 
^gyázzon . a Geometra hogy . . . az Commune 

prrenumok quantitássát és qualitássát jol meg visgál-
van, ugy erányozzuk a dolgot, hogy a leg kissebb Birto-
K o s is az maga rata portiojában Notabilis jacturát ne 
szenvedjen [M.zsombor K; Somb. II]. 1814: az érdeklett 

ſauzner jusson lévő Mikeszászia és Lunkai Jószágnak 

az Exponens Úr . . . localitassárol, vicinitassárol, és 
qualitassárol a . . . Conscriptionak hiteles Mássát közli 
az Urakkal [Ne; DobLev. V/967, lb. — ^ K K ] . 

2. a határ ~ a a határ java (földje); pămînturile cele 
mai bűne din hotar; das Beste (Boden) der Feldmark. 
1760: Az Faluban az Biroság viselés miképpen jár? 
Az Határ Qualitássa tilalomban meddig, és miképpen 
tartatik? [K; BLt]. 

3. mivolta; caracter, natură; Beschaffenheit, Wesen. 
1721: az Falukat qualitassokhoz képpest egy más után 
irtuk, mellynek Regestumat Fő Biro Uram Nagodnak 
representallya [Ne; Ks 95]. 

4. fajta; calitate; Sorté, Art. 7809: Groff Bethlen Jo-
sef Királyi Thesaurarius Principális Uram eő Excellen-
tiája, égy uj Pappiros malmot épitvén olt Bogá-
thona, mely papiros Fabricához, mostan számos ron-
gyok Kevántatnak . . . a Tkts Nemes Szék(ne)k azon 
rongyért Compétálo papirossat igyekezni fog a Bo-
gáthi Udvar a leg jobb qualitásbol és nagyobbatska 
mertékkel is ki adni [Küküllővár KK; UszLt ComGub. 
Buzgó József ns lev. — aNK]. 

5. tulajdonság; însuşire, calitate; Eigenschaft. XVIII. 
sz. eleje: ha fiát quoque Sub respectu köszvényes, Are-
nás Kolyikás, Kaszibás Balgatak Familiaba hazasittya 
Valaki vagy Leányát à féle Nemzetség közzé adgya, 
Consolatioját bizonyossan afféle qualitásokbúl várja 
[JHb 17/10 lótartási ut.]. 1710 k.: A név az emberektől a 
dolgok vagy emberek egymástól való megkülönbözteté-
sére és annak jobban való megismerésére . szerezte-
tett jegy . . így innét jöttek már a világba bé ezek a szók 
és az embereknek morális vagy civilis qualitasi: jó vagy 
rossz hírnév, gyalázat, rágalmazás, szidás, vádlás vagy 
dicséret, becsület, méltóság, és éltekben is, holtok után is 
jó vagy rossz emlékezet [BOn. 410-1]. 1774: rút volt3, de 
voltak benne sok szép qualitások. A többi között olyan 
nótája volt, hogy soha annál szebbet hallani nem lehe-
tett. Jó gazdaasszony is volt [RettE 322. — aToroczkai 
Kata]. — L. még BÖn. 414, 427, 441. 

kvalitású vmilyen minőségű; de un anumit fel de cali-
tate; von irgendwelcher Qualität. 1720/1770: hasonlo jo 
hellyen való quantitassu és qualitassu főidőt adasson 
[Kük.; SLt évr. Transm. 234]. 1777/1790: Hasonlo qva-
litásu Főid vagyon La Tov nevezetű hellyben [Alpa-
rét SzD; JHbK LII/3. 93]. 1778: Ezen Curia és Gyŭmŏl-
tsŏs maradgyon Trauzner Judith Aszszonynak s 

mind a Sessioért, mind a Gyümõltsŏsért Trauzner 
Ersébeth Aszszonynak másutt hasonlo quantitasu és 
qualitasu helly adattassék [Szentbenedek ÁF; DobLev. 
III/513. 2a]. 1780: A mi pedig az Irtoványokat illeti, 
azokis kinek kinek birtokában a mennyiben lehet ma-
radnak, és másutt hasonlo Nagyságú és qualitásu helyei 
ki potoltatnak [BSz; JHbK LV1/25. 25]. 1820: a szán-
tok, és kaszálók mind jó qualitásuak [Báld K: BLt 6]. 
1827: Makkot Termő . . . millyen Qualitasu Állodialis 
Erdők vagynak-é? a Makkot Termőkbe hány sertést le-
het kí hízlaltatni .? [Dob.; WassLt Conscr. 5 vk]. 

kvantitás 1. szám, mennyiség; cantitate; Quantität. 
1599: mindeneket . . annotalyanak, hogy mind la-
bas marhaimnak smind egyebeknek lassam quantitas-
sat [Kv; TJk V/l . 274-5 Vásárhely Zabo Manihart 
vall.]. 
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2. mivolta; cantitate; Beschaffenheit. 1803: az Ebe-
nianumbana lehető részesülésbéli Jussának quantitássát 
meghatározni, a* Bizottság maga Operatioja tárgyának 
lenni nem esmerheti [Torda; JHb XIII/68. — aAz Ebeni 
örökségben]. 1805: Radákné Asszanyom, itt valo 
Jussát az Osztazás után nem szaparitotta, hanem 
mostis oly quantitásba vagyon, a* mint az Osztazáskor 
volt [M.sülye AF; MúzRadák]. 

3. nagyság; marimé; Größe. 7589 k.: vgj vetenek 
adott az varosra, vagj hogy kin kin mind vgy vegiek az 
adónak quantitassat az kinek mint vagion erteke [Szu; 
UszT]. 1677: Ha kik fel nem ülnének, és a' rendelt idő-
ben helyben jelen nem lennének A' fél Kapun fellyül 
valo értékű Nemes ember, ötven forintal mulctaltassék; 
ha penig az egy Kapun fellyül terjed jószágának quanti-
tása, száz forintra [AC 92]. 1729: az Nagy Szamoson le-
vő hidunk(na)k Quantitassa három annyira extendalo-
dik mostan mint annak előtte [Dés; Jk 383b]. 1738: az 
Actor Székelly Mihály Ur(am) káránák quantitását nem 
comprobállja [Torda; TJkT I. 173]. 1762: a ' földek(ne)k 
per Commensurationem tandem per multiplicationem 
elicialando quantitassait, 's azokbol valo két rész diffe-
rentiákat eliciálván petsét alat küldjék el T. Fŏ Biro, V. 
Ispánj és több Commissarius Urak Társaihaz [Szava K; 
RLt 0. 1 Mich. Medve lev. Mart. Veszmáshoz és Lad. 
Somkerekihez]. 1802: A' mi az osztály alatt forgo nova 
sessiokat illeti azok is Quantitasokban közöttünk egyez-
tesse(ne)k, a' falu mellett jutott Terrenumbol potoltas-
sék [M.zsombor K; Somb. II]. 

4. vmilyen nagyságú/terjedelmű darab; (buċăţi) de o 
anumită mărime; (Stück) von irgendwelcher Größe/ir-
gendwelchem Umfang. 1757: A melly Vénákban az 
Arany indivisibiliter vágjon Lovakan kósárokban le 
horgyuk a ' Stompakhaz, s ott Pőrőlyekkel alma és 
dionnyi qvantitásokra meg rontyuk [Zalatna AF; JHb 
Borsai István kezével]. 1783: azon vasakat mellyek ágas 
vasnak neveztetnek, a kohoban felette nagj quantitás-
ban fujtatták, hogj az Uraságot meg tsalhassák, a' mely 
miatt sok embereink azon vasaknak emelésekb(en), vagj 
igen elnyomorodtak, vagj mégis haltanak [Torockó; 
Thor. XX/5. 41]. 

5. űrtartalom; capacitate; Rauminhalt. 1634: Az 
hordók mérésének ideynis tehessenek recognitiot az 
hol kéuantatik az hordonak quantitassaról meny bor fé-
röye lehetet [UF I, 333]. 

kvantitású 1. vmilyen mennyiségű; de o anumită can-
titate; von irgendwelcher Quantität. 7699: Banyai Rab 
Janos Uramis bizonyos quantitasu gletet advan Baczai 
Szikszai Andras(na)k e' vegre hogy Deesre hozza a ' be-
retis leválta //78 [Dés; Jk 279a]. 

2. vmilyen nagyságú; de o anumită mărime; von ir-
gendwelcher Größe. 1714: Külőmbfélekeppen figuráit 
ovit böres kárpitok külömb külömb Quantitásu fl. 
Hung. 60 | Kűlőmbfele qvantitassu szarvas szarv 10 pár 
[AH 17, 58]. 

3. vmilyen kiterjedésű/nagyságú; de o anumită întin-
dere/mărime; von irgendwelchem Umfang/irgendwel-
cher Größe. 1727: midőn azon . . Deserta sessiok kőz-
zül Valamellyikre embert Telepítenek azon Sessiora 
rud számra merettessek ki annyi quantitasu nyill, 
mennyi egj popullosa sessio utan vágjon [Dés; Jk 361b]. 
1767: A Magyar uttza vegin . . . efféle Zálagos hasonlo 

Quantitasu földje [Ne; DobLev. 11/380. 3a]. 1768: mi-
tsoda Curialis, és Udvarház hellye ki S z o m s z e d t s a -
gaiban, mekkora qvantitasu szakasztatatt ki ? [T; Ks 8. 
XXI. 36 vk]. 1775/1781: mind a két fordulón vagyon 
annyi quantitasu szántó főid ezen részre, hogy ha bé vet-
tetŏdnék mindenik fordulóban Lehetne vetni nyóltz 
száz véka Gabonát, 's tŏbbetis [Algyógy H; JHb 
LXXI/3. 443]. 1828: hasanlo quantitasu főid [Alvinc 
AF; LLt]. 

4. micsoda ~ ? mekkora?; ce mărime?; wie groß-
1779/1785: Szent Benedekena Lakott Néhai Nemes 
Thordai Détsei István Uram . . minemű és mitsoda 
quantitasu Joszágokat birt? [Fejér m.; DobLev. III/596. 
83 vk. — aAF]. 

5. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantiv; 
substantivisch gebraucht: vmekkora kiterjedésű (föld); 
pămînt de o anumită întindere/mărime; (Feldstück) von 
irgendwelchem Umfang. 1801: Nemes Burzo Gávrilla a 
Providus Kornye Togyer, és Kornye Ursz K e r t e k b ő l 

egy darabot a maga Kertehez Kertelt bé de bi-
zonnyal mennyi quantitasut fogott bé, ki intézni nem tu-
dom [F.szőcs SzD; TKl Páska Styéfán (42) col. vall.]. 

kvantum 1. állomány; efectiv; Bestand. 1696: Meljhez 
kepest, megitilhető, mennji legjen ez helj(ne)k Qvantu-
ma, az Adozáshoz kepest: Talaltatván a* Ravatalb(an)> 
ado fizethető paraszt emberek nro 4. Donatariusok is» 
kik Adó alá vettette(ne)k nro 5 [Szentbenedek AF; BfRj-
1809: A' Sovágoknak száma mind eddig csak 40 fő-
ből állott . de az idén magokat volonterek tsak ne-
gyén jelentették, és ily formán lehetetlenség hogy a* szo-
kott quantumot a ' téli holnapokban procreálhassuk 
[Parajd U; UszLt ComGub. 1743]. 

2. összeg, summa; sumă, cuantum; Summe. 1697: ha 
peniglen fogadása szerént nem Evincalná, Evincalhat-
ná, vagy Evincalni sem akarná vei in toto, vei in aliqua 
saltem parte, tartozzék azon Summa pénzt, azon hellyefl 

épitett és azok mellé acquiralt hellyek(ne)k s epületek-
(ne)k betsű szerint valo quantumát refundalni [Fog-i 
Borb. II]. 1765: az adó quantumának csonkittásais* 
melly a költségekre fordíttatott, nagyon k é s e d e l m e z t e t t e 

az adónak szaporán valo fel kelésit [Szeszcsor F; Eszt-
Mk Vall. 265]. 

3. (királyi) adó; impozit (regal); (königliche) Steueſ-
1715: az idei Qvantumnakis a tavalyihoz adaeqvate kel-
letvén fel vettetni; esett kgltek Várossára R. f. 1000 [K^' 
Lt 1/216 a gub. Nsz-ből]. 1721: a' Contributiok fel ves-
senek olly bizonyos Normaja lenne, mellyet ki, ki tud-
ván . . maga Quantumat könnyebben hordozhassa [K? 
18. XLIII ua. Kv-ról]. 7739: Concludáltuk, hogj Tûí» 
Istvánné ö kglme, a ' Kovács Sámuel atyánkfiára, Pţ° 
A(nn)o 1739 repartiált 3 ~ három Rh. forintokbol áll° 
quantumának két Rh forintyát p(rae)stállya a Nms Va-
rosnak, Gombkötő Istvánné õ kglme . . . Fazekas K ^ 
vács Sámuel pedig fiszessen quantumában Rh flor. 1* 
xgr. 12 [Dés; Jk 516a]. 1740: Respectálván a' Tktes N** 
Tanács Enyedi Miklosn(a)k a' Nms Városhoz valo hű-
séges szolgalattyát, és sok rendbéli szenyvédését, Pr° 
hoc Anno 1740 reája vettetett, ő Felsége quantumát, a 

Tktes Nms Tanács, ex Gratia relaxálta 's elengedte [p®s' 
Jk 542a]. 1765: a melly normát a Qvantum exactiojáj"a 

allitott vólt fel eö kegyelme, a szerént sokkal kőnny^ ' 
ben kőit fel az Eő Felsége qvantuma a szegénység kis' 
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sebb terheltetésivel [M.igen AF; Eszt-Mk Vall. 325]. 
1784: A Királyi Qvantum fel szedéséről. A királyi Con-
tributionak fel hajtásán az Biro, és az Polgárok ugy igye-
kezzenek, hogy azt . . az Helység természetéhez mérsé-
kelt Terminusokon Executio nélkül Perceptoralis Cas-
sara administralhassák [Torockó; TLev. 2/6]. 7809: ŏ 
Felségének Szentséges akarata abban függ, hogy az Er-
délyi Quantum apadást ne szenvedgyen [Asz; Borb. II]. 

4. ek katonapénz (a katonaság fenntartására kivetett 
Pénzbeli szolgáltatás); sumă/cuantumul de bani cu care 
^etătenii contribuie la întreţinerea armatei; Militärgeld 
(Abgabe/Leistung auferlegt für die Erhaltung des Mili-
fàrs). 1705: a generál parancsolatjából a Gubernium az 
'tt körül levő székekre és vármegyékre pátenseket bocsá-
tott ki, hogy . . . az reájok vetett quantumot ide admi-
nistrálják [WIN I, 370]. 1715: hogy ha akarjuk, hogy a 
ţjemet militia ne lakjék rajtunk azért segéljük meg 
őfelségét vagy ötezer forinttal. De . . a z mostani város-
ba vetett quantumot is alig tudják felszedni [Kv; KvE 
295-6 SzF]. 1718: Szintén expirálván ă két hybernalis 
holnapok, mellyre ă téli qvartélyban localt Militiánakis 
?nticipált Qvantuma consum(m)áltatik, illendő, ujjabb 
Pispositiot tenni, de ulteriori Subsistentia ejusdem Mili-
t l a e [Ks 83 a gub. Kv-ról]. 1740: a mint Hosdátrol3 irt le-
velünkben Nagd(na)k alázatossan notificaltuk vala az 
Quantum repartitiojára nézve (:továbrä nem lehetvén 
differálnunk:) a Nemes var(me)gyét confluáltattnunk 
kellett [Kéménd H; Ks 83 Zejk István lev. — aH]. 1765: 
m*kor . . Kornis Gábor Uram hajtattya fel a qvantu-
'not, tizen egy versen jöttenek militaris Executorok 
reánk [Ompoica AF; Eszt-Mk Vall. Sárd cs.]. 

természetbeni katonai beszolgáltatás; cotă de pro-
ţhise agricole predată în fondul armatei; militărische 
^atur(al)abgabe. 1698: az magazinale quantumokat 
kglmetek administraltotnj siessen de mi oktul viseltet-

mind eddigh . az Guberniumn(a)k küssebsegevel 
^spositionkat posthabealta [UszLt IX. 76. 57 gub.]. 
^702: A zab és széna qvantumab(an) pedig, ugj értse 
kegjeltek, hogj ez jelen való Octoberi holnapi subintelli-
galtatik, hogj erreis a mi fog disponaltatni p(rae)stallya 
kegjeltek [i.h. IX. 77. 55 gub.]. 1714: az Nemes V(ár)-
jnegje külgjén ki ket Assesort s revideállyák ezen el Éget 
Puszta hellyet, tegjenek Comparatiot, más ép Falukkal, 
tegjen a szerint mind az quártély mind az quántum 
ISzurdok Mm; TK1 Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 
1739: Ezen Inquartirizált hat Compágniák(na)k csak 
rendes Consumptiojais . . accedálván az Bórgónál tett 
Novemberi Consumptiois ezen Alsó Járás(na)k 
£gesz Quantumát az eddig tett Marschualis Expensák-
kal edgyütt, nem csak absorbeállyák, sőtt Superállyákis 
lNagysajó BN; Ks 99 Kemény Sámuel aláírásával]. 

kvarc cuarţ; Quarz. 1785: Citallyuk3 az Familiak-
jjja)k névéket, 'a Bányákban lévő Mineráknak, és egyéb 
Matériáknak úgymint, ort, Értz, quartz, Katzender etc. 
ITorockó; Thor. XX/9. — a A torockói családok német 
eredetének bizonyítására]. 

. kvárdia őrizet, őrség; pază; Wache. 1661: Ha valahol 
Jobbágyom s jószágom maradt , kérem Kegyelmedet, 
i(ţején salva quardiát szerezzen beléjek, ne romlanának 
vegképpen el. Kérem felette, legyen jóakarattal ez-
, ſant is, mind magyar német quardiákat szerezne Ke-

gyelmed s idején penig [TML II, 168 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

kvárta 1. dézmanegyed; sfertul dijmei; Zeh(e)ntvier-
tel. 1570: Az varosnak Minden Jeowedelmereoí Es az 
quartarolis Megh kewannyak az zam adast [Kv; TanJk 
V/3. 28a]. 1571: Az plebanossag quartayanak Beh taka-
rasat eo k. varosswl Byzzuk az ket vraimra kyk az Esko-
la quartayanak gongyat viselyk [Kv; i.h. 47b]. 7674/ 
7676: Coloson . . Az praedicatoroknak az Quarta meg 
járt aztis meg attak [Torda; RDL I. 100 Mich. Literátus 
Nyilas ns kezével]. 1622: Praedicator Salariuma Jöve-
delme. Mindenfele vetemeniből ősziből es Tauaszi gabo-
nabol Quarta ã kiraliok Institutioia szerent [Ördöngös-
füzes SzD; SzJk 1]. 1681: Minden fele mezei vetésekből 
. . . Tizedet adnak mind azokbol penigh az ott való 
Magiar p(rae)dikatornak quarta adatik [Hátszeg; VhU 
150]. 1722 k.: Proventus Pastoris Minden mezei ve-
temenybŏl, Borbol, Mehbŏl, Bárányból Quarta [Kört-
vélyfája MT; GörgJk 121]. 1780: az Enyedi Domínium 
a' Collegiumnak conferáltatot vólt Á' Szász papok-
nak jár egy harmad része azon quártának [Ne; Borb. II 
Kováts Jósef prof. rektor lev.]. 1801: A' Quartabol kö-
zép termésben a' Darabantaktol, kiket-is a' Sz-Ujvari 
Communitás dezmal 2 kal(angya) õsz Buza 1/2 Veder 
Bora [Szépkenyerüsztmárton SzD; SzConscr. — aJár a 
ref. papnak]. — L. még AC 75, 251; CC 2; FogE 215-6; 
GyU 97, 127; UF I, 693, II, 305. 

2. negyedrész-örökség; a patra parte din bunurile 
moştenite; Viertelteil-Erbe. 1598: ha mi Jozag mostan 
Chiereni Martonne Azzoniom Ziniei Sara Azzoni kézi-
nél az ket Balasffalwaba3 volna dossaig es Chiereni Er-
sebet Azzoninal quartaig, es emarita(t)ioiaig ki Az Az-
zoninak holta vagi firhez menese vtan, Azon keppen az 
leani Azzoninak firhez menesse vagi halala vtan, ha 
magtalanul meg halna Chiereni lazlora zallana azokba 
való iussatis Chiereni lazlo eoreokbe Teke Ferencz 
vrunknak es felessişinek . valla chjerebe birniok 
eoreokbe [Törzs. — A. és F.balázsfva BN]. 

O Hn. 1771: A járai qvarta nevü hellyen (sz) [Jára 
MT; EHA]. 

kvárta-adás dézmanegyed-adás; predarea sfertului de 
dijmă; Zeh(e)ntviertel-Abgabe. 1713/1750 k.: szorgal-
matossan investigallyak ò Kglmek3 mindenütt a hol kí-
vántatik . . . hol s mellyik Collegiumhoz, Ecelesiahoz, 
Templomhoz, Scholahoz Parochiahoz, eleitől fogva mi-
tsoda Beneficiumok jártanak Quarta, Dézma, Penzbeli 
f<i>zetés es kitől s mennyi, hogy a hol nyaka Szakadott 
affele Qvarta adás<na)k valamelly Terrestris D(omi)-
nus keze alatt, vagy Communitasnál, először is placitis 
mediis proballya restitualtatni [RGyLt A. 12. — A ku-
rátorok]. 

kvárta-bor dézmanegyed-bor; vin colectat în contul 
sfertului de dijmă; Zeh(e)ntviertel-Wein. 1585: Attanak 
Gialūban3 három Quarta bortt . . Az eggik bortt 
Azzonfalwan Gywrka neweö ember Árulta ky . . . Má-
sodik Quarta bortt felseo fwlenc Illics Tatul Árulta ki 
. . . Harmadik quarta bortt Alsó fwlen kys Lukacz 
Árulta kj [Kv; Szám. 3/XVI. 29. — a K . TA]. 1590: fy-
zettem Kozma Balint vramnak qúarta Bor Araban f. 10 
[Kv; i.h. 4/XXI. 30 Kis István sp kezével]. 1621: Kamuti 
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Farkas Vramnak vittem . . . Eot ejtel bort az quarta bó-
rából [Kv; i.h. 15b/IX. 200]. 

kvárta-búza dézmanegyed-búza; grîu colectat ín con-
tul sfertului de dijmă; Zeh(e)ntviertel-Weizen. 1595: 
Adot Zöcz Balint Wram az Qúarta Búzából D. 
Georgius Enyedinus Püspek W(ram)nak szolgalattyara 
16. köbei Búzát [Kv; Szám. 6/XVIIa. 120 ifj. Heltai Gás-
pár sp kezével]. 

kvárta-ház dézmanegyedkezelő-ház; sediul colectori-
lor sfertului de dijmă; Abfertigungshaus für Zeh(e)nt-
vie^tel. 1718: ezen scholát kévánják . . és a quartahá-
zat <mely vo>lt ennek előtte Volman Mi(hályé) 
[Kv; KvE 298 SzF. — aA pápisták. E ház a Híd-utcá-
ban, a mai lutheránus templomon alul állott (KvTel. 95-
6)]. 

kvártál 1. kvártális 

kvártálás dézmanegyed-szedés; strîngerea sfertului de 
dijmă; Einhebung des Zeh(e)ntviertels. 1679: Az quar-
talásban az reghi difficultasok fen vadnak az Asztagok 
fedeseben is | Quartalas es Buza takaritasa mentül job-
ban lehet ugy légyen [Dés; Jk 39]. 1728: az Quartalas-
b(an) szükségesnek itiltűk Dezmasok(na)k rendel-
nünk Nztes Szent Jobi István, Varadi György, és Nótá-
rius Atyánk fiait eŏ kglmeket, Lovas Csovások(na)k 
Szathmári al(ia)s Varró Mihály, és Gáli János Atyánk-
fiait, Gyalog villásoknak Iffju K; Szűcs Mihálly és Ifjú 
Daroczi Mihály Atyankfiait eŏ gklmeket | Az Quarta-
lasnak idejen Dezmas Atyánkfiai Tizedes Atyánkfiaival 
jartassák el a várost, hogj hol kezdik a Quartálast, és 
rend szerint merre mennek, s merre végezik hogj a sze-
rint Compareallyanak a Búzás Emberek Dezmás 
Atyánfiai után, kik ha akkor nem Comparealnának 
azoknak buzajok nem meg Quartaltatik, hanem meg 
Dezmaltatik [Dés; Jk 377a]. 1737: Bizonyos ratiokra 
nézve tettzett a T.N. Tanáts(na)k és Universitásn(a)k a 
Dézmálás és quartálás terminussát meg változtatván, 
hogj ezenn Héten Szeredán a Papság és Ispotály földek 
Dézmáltassanak meg, Penteken és Csőtőrtőkön pedig 
az egészsz Tilalmas Határ quartáltassék meg [Dés; Jk 
484b]. 

kvártálatlan kvárta-szedetlen; unde nu s-a colectat 
sfertul de dijmă; ohne Einhebung des Zeh(e)ntviertels. 
1699: a ' quartalatlan főiden ket teslás őkőr leszakaszt-
va, kalangyaim kőzött járván kalangjaimat teptek húz-
tak [Dés; Jk]. 

kvartalicium negyedrész-örökség; a patra parte dintr-
o moştenire; Viertelteil-Erbschaft. 1583: Mierthogi pe-
nig mosta(n) Torozkaj Jstua(n) vra(m) illye(n) zwksigi-
be(n) Lugossj Miklósnak mj elöttwnk ezt ada (így!) hogj 
az öczye Lugossj Mathe az w ryze iozagoczykat masnak 
akarta idegitenie (!), ez azyrt kell fizetnie nekj mostan az 
wczjnek, tehát arrais kötelezę magat mj elöttwnk hogj 
per nelkwl meg alkozik az quartalitium dolgabül (!) To-
roczkaj Istua(n) vrammal [Torockósztgyörgy; Thor. 
11/15]. 1589: vala arról vtolzor keozteok az Controver-
sía ha az eotwen haz Jobagybol mely az azzonnak Rewai 
Annanak Jakczy Boldisar halala vtan dossaban volth 

aggyanak abból az leanyanak quartaliciumoth awagy 
Nem [Hadad Sz; WLt]. 1629/1676: keld az kegltek szüle 
attya joszágábul kévánta és kévánnya az Quartalitiu-
mot, . az kgltek jobb apja, az nagy erdéllyi miklos 
volt, mellyiket birta légye(n), . . . nem tudom meg mon-
dáin)] | quartalitiumat kért kgld, és én mentést meg ígér-
teim) [Somkerék SzD/Sv; WassLt St. Erdelly vallj-
1641: eő nekik uagion Szeören Varmegieben egy Kis 
Joszagoczkaiok melliet Néhai Nemes Gaman Miklós 
quartalicium adot uolt ki nekiek [JHb XXXVIII/40 fejj-
1728: A Mikó Hidvéghi Jószágból birnaké Quartalitiu-
mat, ./. Nyolczadot, és ha bírnak? kik birják? [Fejér m-î 
Mk I. I vk]. 

kvartalicium-fizetés negyedrész-örökségfizetés; platà 
pentru a patra parte dintr-o moştenire; Erbbezahlung 
des Viertelteils. 1568: Zekel Janos . . . Tholdalagy And-
rasnak . . . az Meg Ityeltt Negy faluból ha t e o b b e t 

oztany Nem Nyernek, az ew Rezebeol twny illyk fele-
beol, három Ioh haz Jobbágyot aad eoreokbe, es az 
quartalicium fizetesnek az ew Rezenek harmad Rezeth, 
Engedy [Gyf; BfN 54/6]. 

kvártális szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ céhgyűlés negyedévi céhgyülés; adunare trimes-
trială a breslei; vierteljährliche Zunftversammlung/Sit-
zung. 1831: 17a Januarii 1831 quartal Czéh gyűlés tarta-
tott [Kv; ACSzám. 85]. 1845: A' Kérelmesa a bent írt ke-
relmes tárgya iránt a* leg közelebb jövő quartalis Czéh 
gyűlésre határoztatik [Kv; ACProt. 13. — aA kántor]. 

kvartalitás negyedrész; a patra parte (dintr-un întreg)* 
sfert; Viertelteil. 1734: az actu talalhato szarvas mar-
hak(na)k és lovak(na)k quartalitassa az Anak adjudical-
tátik [Torda; TJkT I. 32]. 1771: a ' Somlyai részen, a' Fa-
lun alol lévő vadas To nevezetű helyben, a' Mohai rész-
nek a' maga quártálitássa, a* Falu felöl valo végiben in 
contiguitate szakasztatott ki [Fejér m.; DobLev. 11/428-
29]. 1777/1780: eő Nagysága . két Esztendei Vásáſ 
Proventusnakis tsak a Qvartalitassát percipiállya • •/ 
Hf 30 [Alparét SzD; JHbK LII/3. 101]. 1778: A Több ré-
szek . . oszollyanak három egyenlő részekre; olly f° r ' 
mán: hogy mindenütt Nyil szerint ki tudódván az. 
mellyik felőli esik a Trauzner Ersébeth Aszszony quarta-
litassa [Szentbenedek AF; DobLev. III/513. 3a]. 

kvárta-regesztrum dézmanegyed-könyv; registru de 
evidenţă pentru sfert de dijmă; Zeh(e)ntviertel-Buch-
1593: Nótárius uramnak attam az eot quarta Regest* 
rümnak irasatul f 6 [Kv; Szám. 5/XXI. 10]. 

kvártás I. mn 1. dézmanegyed-szedés/kvártálás ala 
tartozó; care este supus la predarea sfertului de öijmã, 
zur Einhebung des Zeh(e)ntviertels gehörend. 1693: Az 
első Hersá(n) három tsetert qvartás szőlő, mely; 
<(ne)k> tertialitassa jutott Sárkőziné Asz(onyo)m(na)k 
| Az Sulymos tónál negj hold fŏldetske, fele qvartás, fele 
dezmás [Ne; DobLev. 1/37]. 7729: a' Szágúldó út mellett 
az harmadik lábban két hóid quártás szántó főid [Ne' 
i.h. 1/138]. 1792: Szántó Elek Ur adott volt Zálogban 

egy holdnál valamivel nagyobb Quártás kukuriza 
földet [Ne; i.h. IV/691]. 1830: az idevaló szokás szerem 
a' quartas szöllöket két három nappal is h a m a r á b b 
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szokták meg szedni mint a' Dézmásokat . . azon szöl-
löt eleitől fogva quartásnak tudom [Ne; i.h. V/l 169. 3b]. 

2. dézmanegyedet/kvártát szolgáltató; care predă 
sfertul de dijmă; Zeh(e)ntviertel leistend. 1622: Som-
bor Quartas mindenbeől. Ezenkiuól minden hazas em-
ber kett kett kalongia buzat ad; Jsmegh Tiz tiz pénzt [Sz-
Jk 3. — aSzászzsombor SzD]. 1828: Quártás Gazdák-
nak nevek és azoknak Szőllejek [Dés; DLt 161]. 

3. dézmanegyed/kvártaszedő; care strînge sfertul de 
dijmă; Zeh(e)ntviertel einhebend. 1582: Az Quartas 
Vraimtol weottem egy 75 wedres bort attam erette f. 7 
[Kv; Szám. 3/V 20 Lederer Mihály sp kezével]. 1621: az 
kewes Bor es Buza Restantianak az Tawalj Qvartas 
Vraim viselliek gondgiat [Kv; TanJk II/1. 236]. 1693: 
Quártás Uraimek fizeteseket meg jobbítván, igy 
hatarozta meg, kész pénz fizetese edgyik(ne)k leszen fl. 
25 . . E' felet, ö-klmek(ne)k ezen a' hataron termet ga-
bonájokat, és borokat dezma alol eximallya az Eccla 
[Kv; SRE 12-3]. 1727: En T.T. eszkŭszŏm az egy elŏ Is-
tenre . . hogj T. Quartas Uram(na)k mellette mint 
jó kéz láb hiven szolgálok [Kv; SRE 154-5]. 

II. ſn dézmanegyed/kvártaszedő; colector de sfert de 
dijmă; Einnehmer des Zeh(e)ntviertels. 7579: az Arwak-
nak Az fel quartabol Aggianak Tyzenhat hordo bort, es 
hatwan kóbel buzat Az teobbit penig Az fel quarta-
nak varos Zamara vgian vgian azon quartassok azon fy-
zetessel be takaryak es gongyat vysellyek [Kv; TanJk 
V/3. 196a]. 1587: Kérik Biro vramoth hogy eo kgme az 
Q(ua)rtasokat Inche megh hogy az tarlót zabadichak 
megh, Arattassak a' keosseggel, es otta(n) dezmalliak 
[Kv; i.h. l / l . 55]. 1695: A' Malmokban a' mely négy 
öreg köböl búzát, az elŏt valo ŭdŏkben nemely Quar-
lasak . . nem jo uton a' talyiga tartásért szoktanak volt 
ki venni, ennekutanna az Ecclesia számára vetessék ki 
[Kv; SRE 41]. 1738: Isten ő Szent Felsége nagj kegjel-
mességéből szintén el-hozván azt az időt, mellyb(en) ö 
Felsége Gabona béli szép áldását kezünkbe véhettyükj 
azért . . . Dézmások(na)k quartások(na)k rendeltetnek 
• • • ö kglmek [Dés; Jk 500. — aKöv. a nevek fels.). 1791: 
Szükségesnek Ítéltetett, hogy a' Quartások számokra 
készíttessék egy Instructio, a ' mellyben a* Dézmának 
mind bé vétele, mind pedig ki adása iránt olly rend sza-
battassék, hogy a' mennyiben csak lehet a' Dézmábol 
valo jövedelem szaporittassék [Kv; SRE 277.]. 

kvártási dézmanegyed-szedői; de colector de sfert de 
dijmă; von dem Einnehmer des Zeh(e)ntviertels. 1726: 
Quartas Szőlősi Gábor vram õ klme Quartasi és 
Malom Biroi hivatallyát dicséretesen és az Ecclesianak 
consolatiojara veghez vitte melly Quartási ofliciu-
matul a be vett jo szokás szerent annak idejeben búcsúz-
ni kivant, de a T. Consistorium kivanta ŏ kimet a 
mas esztendőre is meg marasztani [Kv; SRE 151]. 1753: 
mivel már egynehány esztendők alatt tsak a' Nemes Ma-
gyar Natio viselte a' Quartasi Hivatalt, ezután azon 
Quartasi Hivatallal a' Nemes Szász Nátio-is illendőké-
pen consoláltassék [Kv; SRE 189]. 

kvártásság dézmanegyed/kvártaszedői tisztség; func-
íie de colector de dijmă; Amt des Einnehmers des Ze-
h(e)ntviertels. 1591: Ladas Janos vallia. Mikoron en 
az Quarta borát arulta(m) Eottues ferencz quartas-
sagaban arultam ki néha ket vagy három bortis egi mas 

vtan azon czeger alat [Kv; TJk V/l . 66]. 1693: Exactor 
Uraimek ö kglmek a' Tiszt Consistorium eleiben adván 
Bihari István Uram Quártássága felöl valo ratioját az 
iránt valo difficultásokkal edgyütt, ugyan akkor liqui-
daltattak volt sok difficultások, mellyek szerént ö kglme 
adosságais világos nap fényre jőt volt az T. Ecclesia előt 
[Kv; SRE 17]. 1698: a ' Tiszteletes Consistoriu(m) Benei 
György Quartas Ur(am) melle Szappanyos Törők Mi-
hály Vramat be allitya Quartassagra [Kv; SRE 56]. 
1765: Tek. Harsanyi vram bizonyos conditiokra nézve, 
még esztendeig meg-hagyatott a' Quartásságban; ugy 
Tek. Hadadi György vram-is a' Vice-Quartásságba [Kv; 
SRE 220]. 

kvártázás dézmanegyed/kvártaszedés; colectarea/ 
strîngerea sfertului de dijmă; Einhebung des Zeh(e)nt-
viertels. 1733: 17ma mensis Augusti az Papság, Egjház 
és Ispotály földek Dezmáltassanak meg az el 
vegezödvén a Quartazast az naponnis Continuallyák 18 
Augusti pedig az egesz hataron lévő gabonák 
Quartasztassanak meg [Dés; Jk 440a]. 1734: Az 
Quartazást penig kezdgjek 31 Augusti [Dés; Jk 449a]. 
1846: Papi szent szolgálatunk bérének egy nem 
legkissebb részét teszi a' Quarta . . ezen intézkedésnek 
a' Zab és Alakor termékek quartázására is kiterjesztését 
kérni szükségek kényszerítenek [Dés; DLt 941]. 

kvártély 1. katonai szálláshely; loc de încartiruire; 
Quartier. A. 1657: Ezen hadbéliekkel voltam szemben 
qvartiijokban | S én azonban az én seregemet megindí-
tám, s magam is elmenék vélek az szállóhelyig úgy 
rendelek, hogy az seregek mind falukra menjenek ki 
quartirul [Kemön. 118, 148]. 1662: Azon vármegyék-
ben azért quártírokban osztván a hadakat, jó lakásnak 
adván magáta, hogy azt eleitül megszokta volna, a vi-
gyáznak úgy meg nem kezde felelni, mint rá bízott tiszti s 
generálisi hivatalja kívánja vala [SKr 215. — aKapron-
czai György]. 1674: Tatrosra3 bizonyos számú tatár ha-
dakat szállítanak quarterban [TML VI, 574 Béldi Pál 
Teleki Mihályhoz. — aMoldvai település]. 1677: Békes-
séges időben, a ' pénzen élés nélkül valo Quartir tellyes-
séggel tollaltatot, és pénzeken élve-is a* Vitézlő rend, 
Urak, Nemesség, Szászság joszágira Quartir ne rendel-
tessék [AC 98]. 1749: Én ugy gondolom nem volna Sem-
mi terhire az Nemes Széknek ha énnékem Dislocal-
na az Markusfalvi Stabalís Házatt Quarterul [Sszgy; 
ApLt br. Jósika Mózes óbester lev.]. — L. még Kemön. 
114, 118; SKr 190, 679, 682, 684^5; T M L II, 651, VII, 
504. 

B. 1629: Amikor az szekelj Istua(n) loua el ueszet volt 
en akkor quartiljba(n) Kapuson voltam [Mv; MvLt 
290. 161b]. 7656: ă katonak be szállották quartilba(n) 
[Gyf; DLt 440]. 1668: a quartélyban valo bé szállás 
után, és noha most házomnál nem lakhatom, mivel mi-
helt bé szállottak házamhoz mindenemet el vötték, há-
zambul kivertek [Kv; UtI]. 1694: az Ház annak előt-
te Porkoláb Ház volt, most Nemetek Quartalya (!) [Kő-
vár Szt; JHb Inv.]. 1717: Hasanlo képpen a Varost ott 
quartelljban levő Generális palisadaval kőrnjül akarvan 
venni, kegjelmetek ebbenis concurrálljon [ApLt a gub. 
Kv-ról Hsz-hez].*7724: Olah Miklóstól harmad napja, 
hogy el vitték a' Qvartélt [Altoija Hsz; ApLt Apor Pé-
terné Káinoki Borbála férjéhez]. 1728: Mgos Groff Gu-
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bernator Kornis Sigmond Uramhoz eŏ Exjahoz ugy Fő 
Commissarius Kornis Jstvan Úrhoz eŏ Ngahoz s Vogel 
Ur(am)hoz eŏ Ngahoz az Quartelytul való Jmmunital-
tatasunk iránt alazatos Instantiankal Expedialtuk 
Irsaj István, és Hadnagj Lőcsej Joseph Expraessis 
Atyánkfiait eŏ kglmeket [Dés; Jk 378b-9a]. 1815: a ' Ka-
tonai Correspondenziák(na)k jobb móddal folytatására 
Szebentől fogva, egész Kolosvárig, meg határozott Sta-
tiokon, két két Levél hordozo a' Hohenzoller Regemen-
tyebéli Lovas ordinántzok állítatván ki . . Nemes Tor-
da Várossába is két illyetén ordinántzok lesznek quár-
télyba mind szallásakrol, mind pedig . . . quietantia 
mellett naponként kiszolgáltatandó két-két kenyér és 
Lo portiokrol provideáltassan8 [Torda; TVLt rtlen. — 
aA város hadnagya]. 1823-1830: Ezen Házat el-
foglalták volt a' Verbunkos Hadnagynak Quartélyul 
[FogE 46]. — L. még BÖn. 563: CsH 93, 204, 21 l, 220, 
45 l; Ethn. XXIV, 86-7; RettE 148, 152; SKr 670, 682; 
SzO IV, 336; TML I, 373, II, 8, 206, 256, III, 110, 605, 
IV, 238, VIII, 10, 52, 62, 66, 144; TT 1889, 522; WIN I, 
205, 382, 406, 585, 630. 

C. 1661: Nem tudom, ha igaz-e vagy nem, azt hal-
lom, hogy urunk kovártélyban osztotta az hadait [TML 
III, 206-7 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1726: az Asz-
szony) ŏ Nga az Somlyai hazait oda engete az vice koro-
nelusnak (!) Covartelynak [Darlac KK; ApLt Apor Su-
sanna Apor Péterhez]. 1738: Hunyad Vármegyének elég 
súlyoson esset az qovãrtele (!), nemis tudom hova tu-
gyuk dislocalni ha csak pestises falukbanis nem Szála-
nak | az Militiais ottan qovártèlban szàllat [Gýeke K; Ks 
99 Kornis Antal lev.]. 1765: A Kantaban kovartelyt tar-
tó négy Huszároknak fél hónapra adtunk egy köböl Bú-
zát [Kvh; HSzjP]. — L. még TML II, 112. 

Szk: ~ csinálni. 1827: Négy katona Kovárté tsinálni 
ment Kolosvárra [K; KLev.] * nyári 1740: midőn 
az Militia nyári Qvártélyb(a) Szállat, az nyári Quartél-
hoz competalo Regulamentalis dispositiokat mindenfe-
lé ki adtam az Commissariusok(na)k [Kéménd H; Ks 
101 Zejk István lev.] * téli 1662: az hadaknak na-
gyobb részét, kik azelőtt házakhoz nem bocsáthattak 
volna, most házokhoz bocsáttatá, a többit téli quártí-
rokra, telelőhelyekre osztatá [SKr 245]. 1723: végezte-
tett, hogy téli quartélyábol la Iuny ki mozdulyon a lovas 
Militia, Bozára, Libáncsra, és a' Vas Kapuhoz szállyon 

remélvén ez által a Szegénységnek nemű nemű Sub-
léváltatásat [Ks 18. XÇIII gub.]. 1738: ezen mostani Téli 
quártélly, úgj annak' terehviselése a Tktes Nms 
V(á)r(me)gjét és nem nyomorult Várasunkat illeti [Dés; 
Jk 505b-506a]. 

2. szállás; sălaş; Unterkunft, Absteigequartier. A. 
1676: Kegyelmednek mint uramnak megszolgál-
nám, ha az puszta quartélyt el nem kerülné. Jól nem tart-
hatnám, de bizony jó szívvel látnám [TML VII, 217 
Matskási Boldizsár Teleki Mihályhoz]. 1749: Mostani 
Qvártelyombul addiglan ki mozdulni, míglen amaz ad 
perfectum Statum epittetik, tartozzamé ? vagy Sem 
[Hsz; ApLt Ant. Kalnoki lev.]. 1787: Midőn . . sze-
geny Qvartejamra meg erkezém, meg látám Mártont 
[Kackó SzD; Kp II. 27 Újfalvi Sámuel Máthéné Újfalvi 
Krisztinához] | Kegyelmes emberséges embereket akkor 
hivu Innepelni mikor már máshoz a Deákok is ki szállat-
tok Quartellyra [Szászalmás NK; IB gr. Toldi Sigmond 

tréfálkozó lev. gr. I.Bethlen Sámuelhez]. 1831: Vas Mi-
hályal a ' Szŏllŏ hegyet meg jártuk de hogy senkii 
meg nem láttunk viszszá tértünk quartelyunkra [Dés; 
DLt 332. 6]. — L. még TML VII, 199; WIN I, 633. 

B. 1661: Az mely egyetmásokat küldöttéi Bucsi 
uramtúl, meghozták. Most is kiment szekérrel az kovár-
télyban, de ismét bejő [TML II, 213 Teleki Jánosné fiá-
hoz, Teleki Mihályhoz]. 1803: a ' Remeteiek . almi-
kor erre jártak szabados kovártélyt csináltak házaink-
ból, 's tettzések szerént ettek abból, a" mit nállunk kap-
tak [Toplica MT; Born. XVc. 1/59]. 

3. kvártélyos; persoană primită în gazdă, chiriaş; 
Einquartierte(r). A. 1625: Vaczorara attama Eles 
hajtó mesternek Hust lib. 4 . . . Hauptma(n) Matias 
quartirnak lib. 8 [Kv; Szám. 6/XXXV. 87-8. — aA fej-i 
udvarnéphez tartozóknak]. 

B. 1726: az Aszszo(ny) ő Nga az Somlyai hazait oda 
engete az vice koronelusnak (!) Covartelynak . en bi-
zony csak nem igen tartom rendesnek egy olyan Uri ha* 
zat hogy Covartely lakja [Darlac KK; ApLt Apor Su-
sanna Apor Péterhez]. 

kvártélyadás szállásadás; sălăşluire, găzduire; Quar-
tierleistung. 1823-1830: Ha az univerzitáshoz3 tartozók-
nak polgári háza vagyon, azután a város terheit hordod 
ni tartozik, de a személyes terhektől, polgári esküvéstől 
vagy magánál kvártélyadástól szabad [FogE 233. — ^ 
göttingaihoz]. 

kvártélybeli katonai szálláshelybeli; din/de la locul de 
încartiruire; aus/von militärischem Quartier. 1675: & 
hadak s több rendek is . az fizetésnek nem léte, vagy 
késedelme és quartélybeli szüksége miatt el ne oszoljon s 
több gonosz is ne következzék belőle [TML VII, 99 Ves-
selényi Pál, Kende Gábor, Kubinyi László Teleki 
hályhoz]. 

kvártélyház kvártélyos ház; casă de închinat; Quaſ-
tierhaus. A. 1824: a ' Német Theatrálisták el foglalván 
benn a' Nagy Udvarban bizonyos Napokig Quartir ha-
zat . . . a Censust egyezés mellett ki is fizették [Déva; 
106. 44]. 

B. 1769: a ' Militaris Quártélly Házakat és Epületeket 
ugy készíttesse Kgld és reparaltassa . ., hogy 

15tam 8br(is) készen légyenek [UszLt XIII. 97J-
1772: Excellentiaja Malmán alol kevéssel feles kö-
vek ládczattanak és parasztak kő pinczék, kutak 
Qvártély hazok és egyéb épületekre el hordattanak vala-
mi száz ölet [Ádámos KK; JHb LXVII/2. 375]. 1776.:*ŝ 
Qvártély ház vagyon a ' kis rét mellet [Csávás KK» 
EHA]. 1810: rövid időn Alvinczena quartély ház készül 
[Buza SzD; JHb Jósika János lev. — aAF]. — L. meg 
RettE 228. 

Hn. 1757: A Quártély ház alat az Uraság T a n o r o k j a n 
fellyűl Kertben lévő Kaszáló [Nagyernye MT; EHAJ-
1761: a' Quartély Ház mellett lévő Csegelly Föld [Ma* 
rosbogát TA; EHA]. 1765: A qvártély házon aloll az jjt 
hoszszaban (sz) [Csávás KK; EHA]. XIX. sz. eleje: A 
Quártély Háznál (k) [Pálos NK; EHA]. 1813: A Qu£-
tely Házon aloll az uton fejjül a Dioszak réttye felöli (kJ 
[M.köblös SzD; EHA]. 1825: a quártély Ház háta rsfir 
gett (sz) [Zágon Hsz; EHA]. 
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kvártély-majszter kvártélycsináló/mester; persoană 
insărcinată cu încartiruirea; Quartiermeister. 1657: Mi-
kor az Hernádhoz érkezénk, már az ellenség qvartir-
maiszteri az táborhelyeket járják vala [Kemön. 213]. 

kvártélymester kvártélycsináló; persoană însărcinată 
cu încartiniirea; Quartiermeister. A. 1657: az qvartir-
mesterek Árvában érkezvén, s hírek esvén az én küldöt-
tem csata felől is, némelyek visszaszaladtanak Lengyel-
országra előttök [Kemön. 231]. 

B. 1729: Domini Senatores: Sig. Farkas Quartély-
mester [Dés; Jk]. 1736: két quartély-mesternek szállást 
nem tartozunk adni [Dés; Jk 463a]. 1737: Quartély Mes-
ter Butyka István Atyánkfia [Dés; Jk 223b]. 1868: hiva-
talokra nézve az exemptiora érdemesek . A Collecto-
rok Quártélly Mester3 [Szu; UszLt 8/68. — aFels-ból ki-
emelve]. 

C. 1736: Az kovarter mester Biro uramnit volt felese-
gestől [Kvh; HSzjP]. 

kvártélymesteri kvártélycsináló; de încartiruire; von 
dem Quartiermeister. 1738: Barants Mihály atyánkfia 
mostani terhes Quártély Mesteri hivatallyát 's Militia 
mellett való éjjeli 's nappali szolgálattyát respectálván a 
T.N. Tanáts . 1738dik Esztendei quantumát in toto 
relaxállya [Dés; Jk 489b]. 

kvártélyos I. mn szállásoló (katonai kvártélyban la-
kó); care este încartiruit undeva; quartierend. 1724: 
Agilis pplus Andreas Porsolt de Dálnok Aor. cir. 36 
fatet(ur) . . Bukur quartelyos nimetet is tartót [Dálnok 
Hsz; HSzjP]. 1729: Ezen Kotzob Tamas Qvarteljos Né-
metje . Radulj Muntyant . meg hajtőt artzul . . 
egy fával [Sövényfva KK; TSb 51]. 1745: az oldal ház 

melyet nem régen valami quártélyos Németek ra-
gasztottak és csináltattak az Városiakkal . . bitang 
munka volt [Kraszna Sz; BfN Krasznai cs.]. 1751: Ez 
mostani Quartéljos németekkel való veszekedese alkol-
matossággal Vándor Juonnak hallottam illjen kérkedé-
seit [Balázstelke KK; IB. Joh. Vemel (30) jb vall. — 
Folyt, a vall.]. 1754: a Szovai8 quártélyos Katonák egy 

Szédelgŏs erdőben el maradott juhot is hozának [Ma-
rokháza K; Ks 5. IX. 4 Marsinan Nisztor (40) zs vall. — 
K]. 

Szk: ~ káplár. 1748: Kis Ludosia Qvartélyos Káplár 
[Kath. — aAF] * ~ katona. 1678: én Uram bizony gyű-
lesnek hírét sem hallottam Margián s nem is hiszem, az 
ott való quártélyos katonák s Apagyi uramon kívül sen-
ki ott lett volna [TML VIII, 154 Wesselényi Pál Teleki 
Mihályhoz] * ~ lejtman. 1732: Buza . . Az Quarte-
Jyos Lejtmannak Discretiojáb(an) Cub — 4 [Dés; Jk 

s H. ſn 1. szállásoló (kvártélyban lakó) katona; sóidat 
mcartiruit; Sóidat (in Quartier untergebracht). A. 1711: 
az Somostelkiek falustól az német Számára Szent Pálra 
hordották az uram eŏ naga Besenyei erdeit. Az Laczko-
diak is hordották azon erdőt nállok is quartelyosok lé-
ven [Búzásbesenyő KK; BfR IV. 30/26 Fekete Pál (38) 
Jb vall.]. 1723: Marosa(n) Kosztantin Quartilyossa3 edgj 
Szapullo Csebremet vitte el [Kisdevecser SzD; Ks 39. 
XXIII. 1. — aSzállásoló német]. 1730: többire Quarte-
lyosunk lévén Fő, és Vice Colonellus Urak foglaltak az 
• •. eŏ kglmea házat [Dés; Jk 392a. — aPetki Nagy Sig-

mondét]. 1736: Nem lévén immunitalva Szabó Gábor ur 
á Contributiotol az Quartelyosnak fizetendő Zab széna 
pedig hasonlo dolog lévén tartozik masokkal annak ad-
ministratiojáb(an) Concurralni [Torda; TJkT I. 118]. 
1737: Szomorán értettük fül hegy(gy)el, hogy az jŏvŏ 
telre ismét Qvartellyosunk designaltatnék [Vh; Ks 83]. 
1740: az elébbi dispositio szerint is alig hiszem compe-
tentiájit subministrálhatta volna maga Quártélyasainak 
ezen meg romlott V(á)r(me)gye [Kéménd H; Ks 83 Zejk 
István lev.]. 1797: sohult a ' Kereskedők quartélyo-
sokkal nem terheltetnek . . . a ' mint hogy az Hóra táma-
dásáig soha nem is terheltettenek [Déva; Ks 73. 74. VII. 
124]. 

B. 1744: Házban pedig ollyanban laknak, hogy akár 
mitsoda kovártejos belé szálhat, mint akárki házába 
[Uzon Hsz; HSzjP Dánér Mihálly jun. (16) pp vall.]. 

Szk: ~ t tart. 1822: a Contribuens Nemesek sorában 
vagyok, ha Katona quártélyos van Zilahon quártélyost 
tartok [Borb. II Décsey György kezével] * lovas 
1771: a Falusi szegény Lakosoknak, in casu, midőn Lo-
vas Quártéllyost kelletik tartani, légyen közel jo kezek 
ügyiben lévő hellyek, a' melyből füvet administrálhassa-
nak, a' Militia számára [Fejér m.; DobLev. 11/428. 8a]. 

2. lakó; chiriaş; Mieter, Bewohner. 1758: Egjkor ko-
vartejosa lévén Szekej Boldisar ur(amna)k az beszellette 
nekünk hogj az mi Leanju(n)k Mari búzát és Lisztet 
ugj egjebeketis ell ad és tsak az Sebbe tészi [Aranyosrá-
kos TA; Borb. II Bakó Ferencz (32) ns vall.]. 

kvártélyos ház kvártélyház; casă de închiriat; Quar-
tierhaus. 1753: Az mi az N. Doboka Var(me)gyeit illeti 
ittis csak Girás és nem Tőrvenyes Szék lévén Kékesen3, 
nemis folytak semmi Törvényes dolgok, hanem Com-
missiok olvastatak, Quartelyos hazak epitessi iránt való 
Concertatiok [Kecset SzD; TK1 Váradi Zsigmond Tele-
ki Ádámhoz. — aSzD]. 

kvártélyozás katonai (el)szállásolás; încartiruire; Ein-
quartierung. A. 1662: (A) császárnak Getz nevü generá-
lisa egy rész ármádával s bizonyos végbeli s Dunántúl 
való magyar és horvát hadakkal Nagyszombat tájékra 
érkezett vala . . . Hírekkel lévén azért a mieinknek Gal-
góc táján való quártírozások és hogy szerénszerte nagy 
vigyázatlanságban volnának; onnan a velek való had-
nak színét rájok kŭldék [SKr 216]. 1677: Quartirozás bé-
kességes időben mindenüt tolláltatik [AC 266]. 1799: ne-
vezetesebb terheltetései az Adozo közõnsegnek im e' kö-
vetkezendők 10 A F. Királyi Katonák(na)k gyakor alá 
's fel való Utozasok s itten majd mindenkor egy Statio-
jok lévén quártírozások3 [A.árpás F; TK1 sub BB. IV/5. 
— aFolyt. a fels.]. 1801: a* quartirozásra nézve nagyon 
sajnállom, hogy eztet, magam használatára nem fordít-
hatom [Kv; SLt 17 Lázár István D. Horváth Ferenchez]. 

B. 1671: Végeztük azt-is Nagd annuentiájábol, hogy 
mindenütt az ingyen elŏdés, és quartilyozás tollaltasséic 
[CC 30]. 1675: tavaly esztendőben is ide be az Kőrös két 
felére szorítván az nemességet quartélozásra, kit megöl-
tenek bennek, kiket penig igen megkárosítottanak 
[TML VII, 84 Farkas László Teleki Mihályhoz]. 1708: 
Az Sárkányi Lajtmán Quartellyozasa uta(n) Inquiral-
tatván ur(am) ezen alkolmatossaggal az Inquisitiot kid 
kezehez kúldòttem [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 
1799: mindenféle utonjárok Szállásadásával terhelte-
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tünk Nevezetesen . . . háborús idők levén, a Sok Kato-
nák gyakor Kvártélyozása . . . és forspont(na)k ki állí-
tása . . . mind egy néhányon bennünket terhelnek [A.ár-
pás F; TKl sub BB. IV/5 Vaszika Gráma (50) col. vall.]. 

Ha. 1689: koártélyozás [Veress,Doc. XI, 388]. 

kvártélyozik 1. (katonai kvártélyban) szállásol; a în-
cartirui; einquartieren. A. 1657: Bethlen Gábor német 
gyaloginak maradéka még az az regiment, mely Al-
vincena szokott vala quartirozni [Kemön. 39. — aAF]. 

B. 1653: Az hópénzes hadak azon télen Erdélyben 
quártélyozának nagy viszszafordultsággal, melyben né-
kem is jutott vala egy Gilyén nevü kapitány a házamhoz 
[ETA I, 157 NSz]. 1678: Az mely mezei hadakbeli gya-
logság itt e tájon a Szilágyságban quartélyoztak, az előt-
tök járóiban bejöttek hozzám [TML VIII, 39 Teleki Mi-
hály Naláczi Istvánhoz Kővárból]. 1688: ä Nemet Vite-
zek . . miolta it quártéljoznak egy bornyumat el loptak 
[Kv; UtI]. 1702: Ment el innen Kolozsvárról a Pálffi re-
gimentje, amelynek . . . az oberstleitmanja (!) volt Jo-
hannes Gottfried Hennisch, ki is immár 3 esztendőktől 
fogva itt quártélyozván, sok méltatlan dolgot követett el 
a városon [Kv; KvE 273 SzF]. 1773: Lengyelországban 
a mi népünk frissen quartélyoz [RettE 316]. 1823-1830: 
(Gr. Bethlen Pál) katonaságra adván magát, Olaszor-
szágban sokáig kvártélyozott [FogE 152]. 

2. szállásol; a sălăşlui; einlogieren/quartieren | ta-
nyázik; a locui/şedea; lagern, sich aufhalten. 1766: Pet-
rucz György az irt kurvához járos nem vólt, a más pedig 
szüntelen nálla qvártéllyozot [Ribicsora H; *Ks 40/9]. 
1772: a Vincze György Leánya Ersok is egész Nyáron 
Bányai Gyŏrgynénél quartçjyozot a katonával [Dés; 
DLt 321. 49]. 1843: a' testvérem őszve háborodván az 
Urával, hozzám huzodott, 's vagy két hétig nállom quar-
téjozott mint Nénnyénél [Dés; DLt 1371]. 

Ha. 1811: qvártéllyazatt [Kiscég K; KLev.]. 

kvártélyozkodás beszállásolás; încartiruire; Einquar-
tierung. 1840: az itt körül belõll majd minden nap, 's He-
teken jŏvŏ és menő remonda hordozo különböző és al-
kalmatlan katonaságnak quartelyozkodásaítol nemes 
városunk mentté tétetett [Dés; DLt 935]. 

kvártélyozó I. mn szállásoló; care este încartiruit (un-
deva); einquartierend. A. 1647: it az hostatba(n) quarte-
rozo katonak instantiajara cziak igy patenter ki attakd 

[Kv; TJk VIII/4. 194. — aKöv. a fels.]. 1776: Falunkba 
akkor Qvarterozo Ladányi nevezetű katonával 
complánált [Déva; Ks 111 Vegyes ir.]. 1828: itten 
Déésen quartierozo Czugbéli Szombati nevezetű káplár 
[Dés; DLt 187]. 

B. 1671: Mikola Sigmond Atyánkfiának Colosvár-
megyében lévő Puszta szent Miklós nevű örökös Falu 
hellye határán, néha az lovakat hatalmasul az Posses-
sornak Nemessi szabadsága meg-bántodásával és sok 
kárával az Colosvárat quartélyozó Katonák füveitek 
[CC 92]. 1688: az Erdelyben Quarteliozo Nemet Vitezek 
[Kilyén Hsz; LLt B/220]. 1701: eo Felsége ez Hazába(n) 
Quártélyozó Hadai(na)k interten(ti)oiárol szükséges-
képpen tempestiva dispositiokat kévánván, hogj a' Mili-
tia(na)k téli Interten(ti)oia facilitalodhassék [UszLt IX. 
77. 31 gub.]. 1729: Az Adámosona quartellyozo 
Lajkmán . . . két holnapra négj négj máriást rántot raj-

tok0 [TSb 36. — a KK. bA gazdákon]. 1730: Az itten 
qvartelyozo Inel. Militia(na)k Carnis Gratis Hfl 259 
Den. 20 [Kv; Szám. 56/XIX. 31]. 

II. ſn szállásoló katona; sóidat încartiruit; Einquar-
tierte(r). 1671: Nem kevés terheltetések lévén a' Szász 
Nation lévő szegénységnek, az ingyen rajtok.élődök, es 
quartilyozók miatt, mellyet semmiképpen nem suppor-
talhatnak [CC 30]. 1698: mi az sok Qvartelyozok miat, 
kik rajtunk voltak mind(en) esztendőn fogjtunk el inkab 
[A.karácsonyfva AF; Told. 31]. 1702: az tehetős ember 
el ne fizesse magáról az quartélyozót más erőtelenre, 
vagy ajándékkal [Gyf; SzO VII, 101]. 

kvártélyozott szállásolt; încartiruit; einquartierţ 
1755: edgy itten Csanádonn3 quartierozott Német Laj-
dinántnakis adott vala eõ Nsga . . edgy Pej Paripa 
Gyermek Lovatis [Gernyeszeg MT; TGsz 35. — a E r d õ -
csinád MT]. 

kvártélyoztat szállásoltat; a face să fie încartiruit; ein-
quartieren lassen. A. 1677: lévén bizonyos számú zászlós 
hadak öszvegyülve . . a míg portára küldött követünk 
vagy maga, vagy tudósítása érkezik, ott Belső s Közép 
Szolnok vármegyékben őket quartiroztassa és s u b s i s t á l -
tassa [TML VII, 410-1 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

B. 7658: Rákóczi fejedelem méne Gyaluba3, és a 
katonáit Vásárhelyről s egyebünnet is oda quartélyozta-
tá [ETA I, 166 NSz. — aK]. 1662: az uraknak s nemes-
ségnek jószágira kóborló katonáit rájok küldvén, 
szállítván . rajtok élődteti, rettenetes ínséggel rajtok 
quártélyoztatja vala3 [SKr 149. — aZólyomi Dávid]. 
1677: Á' Katonaságot, és egyéb vitézlő rendet a' Feje-
delmek, vagy magok mellet tartsák, vagy Fiscalis Váro-
sokban, és nem egyéb helyeken quartélyoztassák békes-
ségnek idején [AC 98]. 1710: a francia király is . a ma-
ga hadait mindenkor az ellenség országában quártélyoz-
tatá [CsH 451]. 

kvártélyoztatás elszállásoltatás; încartiruire; Ein; 
quartierung. 1677: Quartiroztatása a' Vitézlő r e n d n e k 
tolláltatván, pénzeken éllyenek [AC 266]. 

kvártélypénz szálláspénz; indemnizaţie de chinei 
Quartiergeld. 1767: a qvartély penznek le fizetéséért 
eőtszer hatszor ell jöttek s ugy alkalmatlankodtak [Kv; 

Ks 11. XLVI. 45]. 

kvártélypénz-fizetés szálláspénz-fizetés; plata indeifl" 
nizaţiei de chirie; Bezahlung von Quartiergeld. 1767: & 
betsűletes Tanács béli Embereknek özvegyei . Ki 
tetödtek az egész qvartély pénz fizetésből [Kv; Ks 11-
XLVI. 45]. 

kvártély-szupportálás szállás-teherviselés; obligaţie de 
încartiruire; Lastentragung von Quartier. 1740: Johaj1' 
nes Perle Hogj a' Militia tereh viselése alol 
quartely supportálástól, és közönséges szolgálatokto 
immunitáltathassék az Impracticabile [Dés; 
533b-4a]. 

kvártélytartás szállásadás/tartás; obligaţie de íncartţ' 
mire; Quartierleistung. 1698: mar tellyesseggel a ſfJ ' 
tunk forgo sok Portiozas miatt mind a sullyos Qvartély 
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tartás miat annyira jutottunk, hogy telyesseggel el pusz-
tulolag vagyunk [M.bece AF; Told. 24]. 1720: mind a' 
quártélly tartásb(an) eshető Confusiokat, és difficultá-
sokot evitálni mind pedig illendőképpen a' Militia Sus-
tentatiojárol tempestivè provideálni akarván az mig 
az egész Téli Qvantum fel vettethetik ad Assignationes 
Commissariatus Provinciális a Militianak anticipállya-
nak [Ks 83 gub.]. 1736: Ugy esett értésünkre hogy a 
Tktes Nms V(á)r(me)gjének egj hét alatt Generális Girás 
Széki fog Celebráltatni, hovais szegény nyomorult Vá-
rasunk igyes bajos dolgainak a quartély-tartás és Servitz 
iránt való Instantiat promittállyanak Hadnagy Nztes 
Lötsej Jóseff és Zilahi István kedves Atyánkfiai ő kgl-
mek [Dés; Jk 462b], 1739: sokkal terheseb most az quar-
tély tartás mint tavaj volt, most minden rend nélkült a 
Tiszt valamit el vehet Csak el veszi [Harasztos TA; Ks 
99 Orbán Elek lev.]. 

kvártély-viselés szállás-teherviselés; obligaţie de în-
cartiruire; Lastentragung von Quartier. 1729: Dadai Jo-
seph Atyánkfia eŏ kglme Sullyos Quartély Viselését 
Consideralvan Házánál feles ganajat hagjván az quárté-
lyos arra való nézve egy napra . . nyolcz ~ 8 szekeret 
adgyon Hadnagy Atyankfia eŏ kglme ganéj ki hordásra 
[Dés; Jk 387b]. 

kvártír 1. kvártély 

kvartírizáns kvártélyban lakó; care este încartiruit; im 
Quartier wohnend. 1749: quartirizans tiszt úr, Kornétás 
u ram . . alázatosan köszöntet [Bodok Hsz; DanielAd. 
275 Hídvégi Mikó Ferenc Vargyasi Dániel Istvánhoz]. 

kvartum dézmanegyed; sfertul de dijmă; Zeh(e)nt-
viertel. 1734: az Quartumbol levő Pénz Perceptor Kállaj 
Joseph Atyankfia maganál maradott 43 nemeth forintig 
P 1/2 grajczárig [Dés; Jk]. 1736: quartum(na)k summá-
ja meg ne tsonkúllyonn [Dés; Jk]. 

kveker férfi öltözetfajta; un fel de îmbrăcăminte băr-
bătească; Art Männerkleid. 1830: Egy kávészin frakk 

egy fekete frakk — egy zöld quekker 89 vf [Algyógy 
H; Born. F. Ii Török Antal uradalmi biztos összeírása]. 

kvéker quaker; Quaker. 1710 k.: a római atyafiaktól 
híresített sok csudákat, látásokat, mind az angliai kvé-
kerek és több olyanok revelációit, jövendölésit hijábava-
lóknak és veszedelmeseknek is tartom [BIm. 1031]. 

kverela 1. panasz; plîngere; Klage, Beschwerde. 1681: 
Brettyén3, es ahoz tartózó Némely Falukból jövének 
illyen Quaerelákis be . . panaszolkodván à szegény 
jobbágyok [VhU 118. — aH]. 1698: Kegjelmetek levelét 
vettük mind az be njujtott querelákkal együtt [UszLt IX. 
76. 61 gub.]. 1728: Néhai N: Kuppan Miklós ur(am) ket 
gyermekei adódván előnkbe(n) bizonyos quaerelák 
melyre nezve intimationkra előttünk egjgjezének meg 
[Dés; Jk 380a]. 1742: (A) Vár(me)gye Deputatussai ezen 
Instantiab(an) inseralt quaerelákott Szebenben at Feo 
posta Mester vr(am) elótt detegallyak [K; Somb. I]. 

2. sérelem; nedreptate, injurie; Gravamen. 1662: az 
Tiszáig való szép darab föld a szép rakott hajdúvá-
rosokkal . . . az 1619-béli Magyarország panaszi, quae-

relái között megértetek, ím mostan mindenestül 
porrá és hamuvá tétetek! [SKr 549]. 

kverimónia panasz; plîngere; Klage, Beschwerde. 
1741: semmi justa querimoniájok Catholicus atyánk-
fiainak nem lehetvén3; ez után, ha ellenünk valamit 
moveálni akarnak ö kglmek, fulciállyák azt, Nms Vára-
sunk Constitutiojával, Nms Ország Tőrvényével, és he-
lyes Ratiokkal [Dés; Jk 548a. — aA városi tisztségekben 
való részesedést illetően]. 

kverulálódik panaszolkodik; a se plînge; klagen. 
1756: Querulalodott Pataki István Vr(am) a N(e-
mes) Var(me)gye előtt veletlen kárai iránt [M.köblös 
SzD; RLt Lad. Kolosi (33) ns vall.]. 

kveruláns panaszos; reclamant; Kläger, Beschwerer. 
1737: Nem kétlem, ha foganattya intimatiomnak nem 
lészen, tovabráis fogják a' Qverulansok panaszokot, és 
instantiájokot urgealni [Darlac KK; ApLt gr. Haller Já-
nos aláírásával]. 1744: az Querelans Instantiáját az-
zal concludallya hogy Excellentiatok és Nagyságtok 
committallyon Nemes Doboka Vármegje Fö és Vice 
Tiszteinek, hogy praetensivĕ el praedalt Gabonáit 
Sz: Egyeddel3, refundaltassák, kárait restitualtassák, el 
hánt és égetett Kértéit restauraltassák [WassLt Czegei 
Wass Ádám lev. — 3Szentegyed SzD]. 1744: A' Queru-
lansok magok is meg valyák hogy Mészárosi Mestersé-
gek(ne)k régen renuncialtak magok és ha a' Czéh ne-
ve alatt ment is azon Instantia bé a ' Quaerulansok mind 
Czehon kivül valók oda nem értettethetnek [Kv; Mész-
CLev.]. 1776: (A kanca) ha hogy pediglen meg nem gya-
vul, és a Querulans gyavittására költeni fog, azon kőltsé-
getis tartozzék Igna Ursz kifizetni [Déva; Ks 111 
Vegyes ir.]. 1784: Az Querulansak panaszsza az elé 
számlált Hazakb(an) levő lakosok ellen abból all, hogy a 
közőnseges tereh viselésben leg kŭssebbennis nem con-
curral(na)k [Torockó; TLev. 4/9. 19a]. — L. még RSzF 
226. 

kveszció 1. isk kérdés; întrebare- Frage. 1710 k.: Nagy 
secretuma volt Keresztúri Pálnak ez: hogy valamit 
lehetett, mind in quaestiones et responsiones redigált, és 
a quaestiót láttuk az írásban, a responsiót betakartuk 
papiroskával, melyet kezünkkel alá s fel vontunk, mint 
szintén a vocabulák tanulásában, annak gyakor bé-
és felfedése, nézése, elrejtése, ugyancsak mind olvasás, 
tanulás és repetálás . . volt [BOn. 538. — aA maga ko-
rában kiváló gyf-i tanár]. — L. még BÖn. 539. 

2. vitás v. eldöntendő kérdés; chestie litigioasă; 
Streitfrage. 1619: Mint ilyen gravis questióra és ilyen 
hirtelen, azmint tudtam, Kegyelmes uram, én ilyen vá-
laszt töttem3 [BTN 298. — Köv. a válasz]. 1764: Az 
oculatorok előtt kell vala meg forgatni ezen quaestiokat 

hogy azok előtt producalván Judiciumot tegyenek 
[Torda; TJkT V 231]. 

Szk: ~6an forgó. 1761: Convocaltatván ennek előtte 
a Mag(ist)r(at)us eleiben az károsok3 . az questioban 
forgo tolvaj szolgaloval . . . confrontaltottanak [uo.; 
i.h. 47. — aKőv. a nevek fels.] * -ban forog. 1704: De 
minthogy ezek a questioban nem forgattanak . . ex-
hibeála az archívumból kivött holmi aktákat [WIN I, 
172]. 
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3. ~ van vmirõl szó van vmiről; a fi vorba despre ce-
va; es handelt sich um etw., es ist die Rede von etw. 
1764: ma az Perben forgo Jószágnak eladásarol és vévé-
seről vagyon Quaestio, és nem az ŏrŏkŏs Iusrol kit illet-
hetne [Torda; TJkT V. 187]. 

kveszcionált kérdésbeli; ín discuţie; zur Frage ste-
hend, vorliegend. 1757: Réti Uram . . . apprehendalta 
vagy váltotta ki az questionalt két fundust [Mocs K; 
JHbK LIII]. 1765: én ugy hallottam hogy mikor a' 
Quaestionált Legenyek . . az Árokba löttenek, már ak-
kor az Aszszony Bánffi Maria az Aranyos Vizén a' ha-
jon ment által [Gerend TA; KS. J. Etselei (50) jud. poss. 
vall.]. 1768: ezen questionált örökséget . . . Budai Fe-
rencz eŏ kegyelmetŏl . . vásárlották [Harró H; JHb 
XXXIII/39]. 1770: látom hogy égy Lájberbe s veres 
Sapkába megyén nagy Sebesen . . eŏ Nga Quaestionalt 
Udvari Libériás Csizmadiája [Dés; JHbB 361 Mezei 
Alexa (23) jb vall.]. 1773: én az Utrizált időben . . . ta-
nálkoztam a' Quaestionalt károssal kiis panasz képpen 
elé beszélte meg történt kárát [Dés; Ks 32. XXXII] | 
Hogy Valami kárt tet volna Törők Ioszívné kertiben a 
questionalt golda nem tudjuk [Déva; Ks 113 Vegyes ir.]. 

kvesztus kereskedés; comerţ, negoţ; Handel. 1779: Én 
bizony jó szívvel adnék őfelségének portiót, csak enged-
né meg őfelsége is a sóval való questust nekünk is [RettE 
399]. 

kvietál 1. nyugtáz; a adeveri; bescheinigen, ţuittieren. 
1592: Giwlay Mihály lewele, kiben Quietallia az varost, 
hogy noha hazat veöt volt Nemes Ember lewen ith, de az 
varos, Nem engedte, es fel veőtte az eo pinzeeth [Kv; 
Diósylnd. 21]. 1595: Mind ezekreol Sara azzonj 
gyermekiwel egyetemben quietallyak Mathe vramat es 
maradekit mi eleottewnk [Kv; RDL I. 132a]. 1621: 
Vrunk eo felsege paranczolattjara Adatanak eo kemek 
Tanaczul Greb Antalnak Hattuan forintot melj manda-
tu(m), Nótárius Vramnal vagion, az hatan quietalis rol-
la [Kv; Szám. 15b/IX. 177]. 1690: Nemzetes petrigevit 
Horvát Miklós Uram . . . admi(ni)st(ralt) kezemb(e) f. 
15 // 78. melyrul quietalom ő kglmet es Testificalok ez 
irasomal [Vécs MT; SLt AU 58]. 1738: a Zabot kárason 
quíétálták [Harasztos TA; Ks 99 Orbán Elek lev.]. 1770: 
Gróff Vass Ádám Urnák adván költsön, 100 száz Ara-
nyakat. Mái Napan nékem betsülettel meg fizette. Re-
cognaskàlam. az kóntlektúst (!) pedig . azannal visza 
adam, hògy pedig azan száz aranyakal az Ur nekem nem 
tartazik ától quietálam [Császári SzD; WassLt Árva 
Bánffi Kristína kezével]. 1806: En nekem AlBisi Bartos 
Sámuel Vram az maji napon befizete az 30 magyar forin-
tokat melyről . . quetálom Bartos Sámuel eő ke-
gyelmit [A.csernáton Hsz; BLev.]. 1815: Hogy Lénárt 
János Tutor Ur 12 Rſorintott és őtt garast ki fizetett lé-
gyen meg esmérem és Quaetalom (!) én Szürtei Mária 
Enyedi Ignátzné mpra [Mv; MvLev. Szürtei József 
hagy.]. — L. még RettE 183; VKp 215. 

2. nyugalomba vonul; a ieşi la pensie, a se retrage; in 
den Ruhestand treten, in Pension gehen. 1822: Kibédi 
Gergelyfi Béniáminnak hivattatom, az Nemes Maros 
Széki, Kibédi Nemes Ember vagyok, az Anglus Király 
nevét viselő Huszár Regementbe, mint Kadét szolgál-
ván, ugy quietaltam, hogy ha Absittom meg jő, töstént 

a1 Székely Huszár Regementbe aiutalliroztassam [K; 
KLev.]. 1823-1830: Csakugyan az öreg gróf sok <rend>-
beli adakozása annyira vitte volt az ifjabb grófnak 
állapotját, hogy midőn kvietált, generálisi ranggal bo-
csáttatott el [FogE 152]. 

3. hitével ~ esküjével megnyugtat/biztosít; a asigura 
pe cineva prin jurămînt; mit seinem/ihrem Eid beruhi-
gen/sichern. 1677: abban-is ŏ Nagaa hitivei quietallyon 
bennünket igireti szerint, hogy a' Hajdú vitézekkel valo 
transactioval minket Országul, három Nemzetül, Ma-
gyar Országnak ide tartózó részeivel egyetemben, sem 
Hitünknek, sem Törvényünknek szabadságában, sem 
birodalminkban és határinkban, sem személyünkben, 
sem semminemű javainkban, jószágunkban, icitsinytŏl 
fogva nagyig meg nem sért semmi időben [AC 20-1. 
aBáthori Gábor]. 

Ha. 1721: quietalam [WassLt Veres Ferencz Dob. hi-
tes szb kezével]. 1812: quietálam [Kv; IB. Kis Ferencz 
számt. kezével]. 

kvietálás 1. nyugtázás; adeverire; Bescheinigung* 
Quittierung. 1599: Janos Deák vallja minde-
nekreol quietala Poch Janos Thamast, amy megh ma-
ratt volt az Marhaban aztis megh monda Thamasnak 

. annak vthanna, az quietalasa vthan harmad nap-
pal en vittem Thamashoz egy ladat [Kv; TJk VI/1-
295]. 

2. nyugalomba vonulás; ieşire la pensie; Pensionie-
rung. 1822: Kibédi Gergelyfi Béniáminnak hivattatom, 
az Nemes Maros Széki, Kibédi Nemes Ember vagyok 

Katonáskodásom előtt szolgáltam Nemes Hunyad 
Vármegyébe, mint Stationalis Nótárius, és a' Tyrozás-
kor Szolga Biro képibe, quiétálásomtol fogva pedig 
mint Árendátor Szutsákba3 Oeconomuskodtam 
KLev. — aK]. 

kvietált nyugállománybeli; pensionar; pensionierţ-
1777: egy Macskási Pál nevü, siketes, főstrázsamester ti-
tulussal élő Gyulaianus quietált katonával nagy confi-
dentiában vagyon [RettE 378]. 

kvietáltat 1. nyugtáztat; a face să fie adeverit; beschei-
nigen/quittieren lassen. 1662: azhonnan valamennyi jó" 
vedelmet naponként behordanak vala, maga házába 
hordatván fel3 a perceptorok, mindenkor maga olvas-
ván meg, ugy quietáltatja vala őket [SKr 144. — aI. R a ' 
kóczi György]. 

2. ~ja magát nyugtáztatja magát, nyugtát vesz ma-
gának; a cere adeverinţă; sich eine Quittung nehmen, 
sich quittieren lassen. 1695: (A borokat) Curator Ura-
mék kŏzzül edgyik(ne)k jelen létiben töltesse meg, és ma-
gát quietaltassa ŏ klmekkel, pecsetes recognitiot extra-
hálván [Kv; SRE 36]. 7722: Visitatio alkalmatosságával 
a' Visitatorok(na)k asztal tartások légyen determinatiy* 
a' Megye bizonyos pénzéből és arról q u i e t a l t a s s a k 

magokat a Visitatorokkal ŏ kglmekkel generá l i t 
[HbEk Consist. hat.]. 1736: tartozik Nagy Gergely Cza-
ko Marton ur(na)k meg fizetni, quietaltatván maga1 

[Torda; TJkT I. 116]. 1743: Álittatott Pisztrangas ha-
lásznak Bolog Mihaj, aki tartozik annuatim be adni 600-
mellyeket tartozik két Angaria alatt az Udvarb(*J 
p(rae)sentalni, s magát quietaltatni [Grohot H; 
62/6]. 
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kvietáltatik nyugtáztatik; a fi adeverit/certificat (prin 
cineva); quittiert werden. 7735/7770 k.: Albert Mihály, 
és Apja Egyed János az Eklának fizettek meg . . flór l 
II 2 erről quietaltatott T. Esperest Enyedi Mihály 
Ur(am) által [Sajósztandrás SzD; SzConscr.]. 1761: 
Hogy Nemes Botsoni (!) Sámuel Ur(am) eő Klme Eő 
Felsége Szamára Katona pénzt a* mostani néhez Cir-
cumstantiak (!) nézve offeralt légyen egy Rhenenst, es 
praestalta is arról vigore p(rae)sentium qvietaltatik áltá-
lam [Somlyó Sz; Borb. II Balog And(rás) szb kezével]. 
1787: Ezen Falusi Magazinum mennyisége a ' Falu Li-
bellusába bé irattassék és a* midőn Katonaság, vagy a' 
Ns V(á)r(me)gye számára széna, Zab Portio, és kenyér 
adattatik ide connotáltassék, és Quietaltassék [Toroc-
kó; TLev. 3/2. 2b-3a]. 1826: Quietaltatik Budatelky3 

Tisztem . . három és fél kupa ki olvasztott bélzsirról 
[Kv; Born. F. Ile. — aK]. 

kvietancia nyugtatvány, rég menedéklevél; chitanţă; 
Quittung, Schutzbrief. 1592: Reeghy Quietanciak, mi-
kor a' feiedelmek Summath kęrtenek arról valók [Kv; 
Diósylnd. 62]. 7595: Mind ezekreól walo lewelek quie-
tantiakkal egi kis Tarka scatulaban vadnak be rakwa az 
ados lewelekkel egiwt az ladaban [Kv; Szám. 6/XI. 41]. 
1694: Esküszöm az ęlŏ Istenre hogy ezen hivatalom-
ban . . minden proventusokat az Joszagon . . eo nsga 
számára fel szedem igazán, és szedetem, és azokrol Ra-
tiot tartok, tartatok, aszt igazán költ Commissiokkal 
Quietántiakkal, testimoniumokkal, Catalogusokkal és 
ahoz meg kivantatni, szokot Partialisokkal, és diariu-
mokkal stabilialom [Fog.; Szád. Boér Peter fog-i ub ke-
zével]. 7708: Hung f 153 . az Alsó Vistia Plajastól 
Petset allat klmed kezihez küldetünk . . . hozan Quetan-
tiat nekünk rollá [Fog.; KJ. Fogarasi János lev. — aF]. 
1765: az administrált naturálékot, és sok vecturákot, 
még nem imputalta Kornis Gábor Uram a Contributio-
ba, a qvietantiakot pedig bé szedte [Sárd AF; Eszt-Mk 
Vall. 51]. 1802: A Parajdra3 adott gabonárol való quie-
tantiakrol irtam volt a' Mlgs Kamara Ispány U(ram)-
n a k . . ha a quétantiát nem kapnak a' Faluk Nem 
kel hát el halgatni [Nagykede U; UszLt ComGub. Feke-
te Zsigmond lev. — aU]. 1832: Nyugtatvány Négy vég 
sima pátz vászonrol és ismét két vég gyapottas pátz 
vászonról . ezeket hogy Kerczesorai Udvarbíró Incze 
György Urtol által vettem meg esmérem, 's azokrol 
ezennel meg is nyugtatom . Kis László mpia. Az ezen 
quietantiába foglalt Vásznakat vettem, meg esmérem 
• . . Kis Lajos mpria. Inspector [Kercesora F; TL]. — L. 
még CC 99; CsVh 108; RettE 183; TML V, 7, VIII, 56, 
61; UF II, 211; VKp 228. 

Szk: ~t ad. 1592: kirul nagj Janosis quietan(ti)at 
adgio(n) az varosnak [Dés; DLt 234]. 1638: En Cziomai 
András mához három hetre ide Aranyra, vagy 
Penigh Barcziara3 ala jeŏueŏk, az szamadasra, es eŏ Na-
gaual való ratiomat el igazítom attól foghua Com-
putalua(n), miolta az quitantiat attak eŏ Na(gysa)gok 
[Arany H; BK. — aH]. 1806: Sebess Ur . a 250 Rfo-
rintot . talám Kolos-varrol fel küldheti Bétsbe; erről 
Quiétantiát is adott [Zilah; BfR 4/151 dr. Zoványi Imre 
lev.] * vesz. 1614/1616: missilis nélkül semmi depu-
tatio soot, nem merttem adnj, sem nem attam, sŏt azki-
nek missilisre meg attamis, Quietantiat rolla nem veven 
az kinek attam az Missilist sem acceptaltak rolla suspi-

ciensnek és difficultasra irtak [Kv; RDL I. 100 Petrus 
Literati Szöllössi civis et centum páter kezével]. 1825: az 
Interest mindenüvé ki fizesse s Quietantiat vegyen rolla 
[Kv; IB. Korda Anna lev.] * hiteles 1690: Intyŭk 
azért Kgdet . azon buzat . . . fel keszitettni es Brassó-
ban rolla hiteles qvietantiat extrahaltattvan semmi 
keppen ne posthabeallya [Borb. I ogy-i végzés.^ 1693: 
respiriumot engedet à Tiszt. Ecclesia ö kgl(ne)k , hogy 
azon difficultásokbul hiteles quietantiak és bé vehető hi-
teles tanuk által enodállya magát [Kv; SRE 17. — aA 
kvártásnak] * hivatalos ~. 1847: mind e mai napig is 
pénzemet, miről is hivatalos quietantiáim kezemnél 
vágynák, ki nem kaphattam [VKp 183] * marsuális ~ 
katonai nyugta. 1809: az ide zárt . . Marsualis quietan-
tiakot . . . feltanálván, küldöttem bé [Kadács U; UszLt 
ComGub. 1612] | a Processust megjár tam, a Marschua-
lis, és más quietantiakot mellyeket tanáltam fel szedtem 
[Szu; i.h.] * pecsétes ~. 1662: Percipialt volt eö Keglme 
. . . Maros székről ä Negy forintos adobol . fl. 83 // 
12a . . . Melylyet egeszlen eő keglmetŏl percipialta(m), 
Kiról adom ez pecsetes Quietantiamat [Medgyes; Törzs. 
Cserej Miklós aláírásával. — aFels-ból kiemelve] * per-
ceptoralis ~ adószedő nyugtatvány. 1793: (A) bé kül-
dött Perceptoralis quiétantiát hiteles Mássában, ä pénz 
gyanított el költésiért az Ur ellen rendelt Fiscalis Actio el 
engedésinek nyomos ajánlásával ä Fels. Fő ig. Tanáts-
nak, ä Tisztség bé mutatta légyen [Torda; DobLev. 
IV/714]. 

kvietancionális nyugtatvány; chitanţă; Quittung. 
1625: Bálintfi Istuan eo felge quietancionalissa szerént 
administraltunk az tarhazban egy termés Christaly 
üveghez való tokot [Kv; Szám. 16/XXVII. 1]. 1819/ 
1831: Simon Jánosnak quietantionalissa, melly szerént 
Granertöl vett 100 Rft. summa iránt azt meg nyugtattya 
23a May 1742 [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

kvietancionális-könyv nyugtakönyv; chitanţier; Quit-
tungsbuch. 1799: a Quietantionalis Könyveknek édgj-
ben vetése után azis meg valosittatott, hogj (a) Szász 
Régeni Communitás 180. f. 33 1/2 Xrokat superfluĕ 
administralt [Kv; TLt 662 gub-i rend. 6074]. 

kvíetancionális-levél nyugtatvány; chitanţă; Quit-
tung. 1823-1830: Verestói Pál is . . a nagyapám 
1761-ben, mégpedig Szent György és Szent Márton nap-
jai között meghalt, melyet egy quietancionalis levélből 
látok [FogE 70]. 

kvindéna 1. tizenöt napnyi idő(szakasz); perioadă de 
cincisprezece zile; Zeit(spanne) von fünfzehn Tagén. 
1671: foglyokat-is quindenaig tarthassák [CCI]. 1735: 
(A) Hazzal s Telekkel István Kovács Uramat, szam-
szedgjait s Annyát admonealtattam s kenaltattam hogy 
intra Quindena(m) az praetensiojat Salanki ur(amna)k 
tegyek le, melynekis ma lévén Quindénája, de se egj se 
más fel magokhoz nem váltották [Dés; Jk 165b]. 1818: 
Mely exequált Szántó Földeknek, és szőllőknek viszsza 
váltása iránt a' quindena bé telesekor nevezett Dobolyi 
Joseff Ur általunk meg kináltatván, minthogy viszszá 
nem válthatása iránt magát ki nyilatkoztatta a' fenn 
meg nevezett exequutumokat tettzett a' Colle-
gium számára meg venni [Ne; DobLev. V/1012]. 
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2. kb. tizenöt napos egyházi gyülés/ülésszak; adu-
nare eparhială de cincisprezece zile; kirchliche Sit-
zungsperiode von l5 Tagén. 1817 k.: Itten ma elkezdö-
dett a ' Partialis, és foly igen keményen tálám mind 
itt vágynák a' könyékböl (!) a Papok ollyan sokan 
gyűltenek őszve . . . igen nagy solemnitassal mentvég-
hez a' Quindena [Héderfája KK; IB. Veress István tt 
lev.]. 

kvinting l. könting 

kvitt szk-ban; ín constructii; in Wortkonstruktion: 
~ek lesznek dolguk kölcsönösen rendeződik; vor fi 
chit; quitt sein. 7806: a' két léány testvére Nagyságod-
nak, a' Solymosi, és Korodi minden részét adja által 
Ngodnak örökösön, Nagyságodis a' maga Buza mező-
hez valo jussáról mondjan le, és igy quittek lesznek [Mv; 
Ks Thuróczy Károly lev.]. 

kvodlibet ? szekrényféle; un fel de dulap; Art Schrank. 
1821: Van egy quodlibetbe valo mosdo medentze 
Van egy gyermeknek valo quodlibetböl valo Findsia Fe-
jér [Veresegyháza AF; Told. 19]. 

kvodlibetbeli ? szekrénybeli; din dulap; von/aus dem 
Schrank. 1815: A Defterben említett Quodlibetbeli ap-

róságokat is tudom hogy a' Grófné Kolosvárra vitte, az 
Édes Annyának [Mv; Told. 45]. 

kvodlibetes V 1821: Egy Quodlibetes Kép [Backama-
daras MT; CsS]. 

kvodlíbet-kaszten szekrényféle; un fel de dulap; Art 
Kasten. 7876: Quodlibet kasztén a' benne találtokkal 

7l Rf 13 xr [Kv; Born. IV 41]. 

kvodlibet-kép T 1851: Négy fekete rámájú quodlibet 
képek [Dés; DLt 2284]. 

kvóta adózásbeli rész; cotă/parte de impozft 
Steueranteil. 1742: az tavalyi Quotta szerint reánk jött 
Summának egy részét tőstént repartialtuk, hogy az sze-
gény adozo rend lassan lassan meg szerezvén obtingensit 
praeoccupalhatnok az következő Militaris Executiot 
[Hsz; ApLt 4]. 1765: mikor már mind bé fizette volna 
contributiojanak qvottáját, mégis valami rancorbol 
Birámnak Feleséget kis gyermekivel, telnek hideg idején 
s.v. az sertés ólba rekesztette [Borbánd AF; Eszt-M^ 
Vall.]. 1780: nem a mi henyeségünk vagy nem akara-
sunk, hanem az emiitett Szén tsinálástol való el tiltatta-
tásunk miat nem futathattuk s mivelhettük ki quottán-
kat; de a praestatiokat tartozásunk szerint erőnk felet is 
meg tettük [Torockó; TLev. 9/18]. 




