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máskorra más alkalomra; pe altădată; auf ein anderes 
Mai. 1630: Mondá erre az vezér: Most is halasszuk más-
korra ezt az dolgot [BTN2 428|. 

máskülönben 1. másféleképpen; altfel; anderswie. 
1667: Bethlen Domokos uram látván, hogy az olyannal 
nehezíti dolgát, mintha nem magától hozta volna fel, hí-
vatta ez előtt harmad nappal s mindjárt más külömben 
beszélte ő kegyelme előtt, az mint hogy arról való recog-
nitiot kivánt is tőle |TML IV, 82 Keczer Ambrus Teleki 
Mihályhoz]. 

2. más módon; altfel; anders. 1732: ha ... valamellyik el 
akarná adni®, a falut tartozzék megkínálni vélle, úgy ad-
hassa másnak, hogy ha a falu meg nem váltaná ... más 
külemben meg nem engedgyiik |Udvarfva MT; Barabás, 
SzO 365. — aA falutól kapott nyilas házhelyet). 

3. egyébként; altminteri; sonst. 1667: gondoltam, az 
nagyasszonynak mindenkori tetszése szerént mindenkép-
pen azon leszen az sógor ő kegyelme, inducáltathassam az 
esztendőnként való ő kegyelme contentaciojára, melyet az 
nagyasszony ez iránt való intentiojára nézve bonis módis 
nem is denegálhattam volna, de mivel máskülönben tet-
szik ő kegyelmének, igen bene contentus vagyok |TML 
ÍV, 20 Tököly István Teleki Mihályhoz]. 

máslás aszú törkölyre felöntött borból v. mustból ké-
szült bor; vin făcut din tescovină; Nach/Treberwein. 1816: 
Tamástelki Máslás de a(nn)o 1812 50 veder (Alpestes H; 
Told. 25]. 1832: Speciális Borok ... 9 veder 3 kup(a) 
Guraszadi Máslás [H; Bom. F. Ila]. 1844 k.: 1841beli 
Máslás. Aszszu-űze — malósa szabású — növekedett. Al-
kalmas tiszta és erős [Csekelaka AF; KCsl 6]. 1847: Ötféle 
bort kellene készitenem; u.m.: 1. — Pésgót 2. — Aszút, 
édest 'Tokaji' szabásút. 3. — Szalmabort, kevésbbé édest 
... 4. Virágbórt ... 5. — Máslást azaz finom fejér vagy 
piros bort 'Cap vine' vagy 'Bordeaux' szabásút |KCsl 13 
Kemény Dénes kezével |. 

Szk: aszúszőlő 1832: 1831béli Malomfalvi Asszu 
szöllö máslás kupás Czilinderekbe (Sáromberke MT; 
TSb 26]. 

A címszóra 1. NrLcx. másodbor al. — Vö. a másodlás címszóval. 

máslás-ajtó pótajtó; uşă exterioară; Ersatztür. 1694: Az 
Pincze Ajtajan kivűl az Ajtó felhez ragasztvan va(gyo)n 
egy fa Rostélyos maslas Ajtó Vas Sarkos pántos retez 
retezfö rajta ennekis az kőzepin Ablak, kinekis ajtocskaja 
vas sarkos pántos retez retez feő rajta fa szeg jár beleje 
(Kővár Szt; JHb Inv.]. 

máslás-bor asszútörkölyre felöntött borból v. mustból ké-
szült bor, vin făcut din tescovină; Nach/Treberwein. 1823: 
Aszuszöllö és Máslás Borok (Ne; DobLev. V/1080. 5b|. 

másli 1. masni, (szalagosokon fundă; Masche, Schlei-
fe. 1768: Fekete kötésből balha gyöngyei készült udvari 
gallér ehez való nyakba vető, fekete kötés két végin való 
máslival (Mv; TSb 47(. 1788: égy pár ing váll, és udvari 
gallér. Csŏs és Kása gyöngyös drotos Palántli, hozzá való 
kar kŏtŏ Mászli (Mv; i. h.|. 1793: Vizsai Pista az olá Püs-
pök hintojárol ... az arany rojtakot le vágta volt ş a kalap-
ián Máslit tsinált belőlle (Drassó AF; GyL gr. Lázár János 
lev.]. 1794: Az Uramnak egy Kalap 6 — ára Mazsli (!) és 
feli szeges 1/15 (WLt Cserei Heléna jk 66b]. 1802: (A) 

Szattlemé Főkötőjét, Másliját és Keszkenőjét az öreg 
Kő Mivesnének Gondviselése alá adtam |Déva; Ks 115 
Vegyes ir]. 

2. ékszer masni alakü része; partea bijuteriei ín formă de 
fundă; maschenförmiger Teil des Schmuckes. 1761: Egy 
pár Kék Záphiros Fűibe való, kinek a' Másliaja (!) Gyé-
mántos, à Közepe egy apró Gyémánt (Nsz; Ks 73/55]. 
1777: egy mellyre való Másli egy Párta, Briliánt öltözet 
Másli |Nsz; JHbB 406 Bethlen Rozália kel.]. 1788/1791: 
két Fűibe való, ót nagy Brilliántal gámirozva, ă Másli 
kŏzepiben (Mv; Ks 73/55]. 1789: Egy Fekete kövö másli 
ezüstbe foglalva |T; LLt|. 1827: Egy fekete Emaillas 
(: Zamántzas :) másli (: Csukor:) (DLt 464 kv-i nyomt. kl]. 

másli-ſorma masni alakú; ín formă de fundă; maschen-
formig. 1814: Egy pár Másli-Forma paputsra való köves 
ezüst Csatt veres pántlikával 2 Rf (Kv; Bom. IV. 411. 

Szk: ~ra csinált. 1786: Egy mászli formára tsinált fűg-
gőtske 6 kő héjjával | Három kitsin fekete boglárotska, 
zamántzos mászli formára Csinált egy kis jóféle gyöngy a 
közepibe |Nsz; Ks 74/56]. 

máslis 1. masnival díszített; împodobit cu fundă; mit 
Maschen verziert. 1788: 1 pár máslis Kradli Papucs |Berz. 
8. 72]. 

2. ékszer-masnival készített; făcut cu un motiv decorativ 
ín formă de fundă; mit Maschenschmuck verfertigt. 1823: 
Egy pár Mászlis és Fityegős Fülbevaló, az egy párba van 
négy darab Rubint, a' többi kövek apro briliantok |LLt 
Csáky-per601. L. 1|. 

máslódás megmásulás, módosulás; modificare; Modifi-
zierung, Veränderung. 1677: Az mi veszett világunk pedig 
olyan embernek szavát s írását lotra vetik, ha egy ki-
csinyben írásomban, szómban máslódást gondolhatna ... 
k i egygyel ki mással vádol s bestelenít (TML VII, 474 
Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

másnap 1. a kővetkező napon; a doua zi, (ín) ziua ur-
mătoare; am nächsten/folgenden Tag. 1570: Maradék 
peteme Anna vallia hogy eo Nala zolgalt ez Borbara 
New lean egy kort kerettzett volt Teole az predicatiora 
es sokáig kesett oda, Masnap Megh Montak nekj hogi nem 
volt a predication |Kv; TJk III/2. 89]. 1571: Illen Rend-
tartassal Igazgassak az polgár vraimat hogi Mely Nap az 
my Adot lelj zed Masnap az Safar polgár kezeben aggyak 
(Kv; TanJk V/3. 29a]. 1629: Az haborusagh uta(n) masnap 
... Bandi Ferenczne kezde beszelleni az haborusagott 
hogi mint jart Mészáros Istuannal |Mv; MvLt 290. 185b]. 
1633: az Azoniys mas nap oda az en hazamhoz gyuue, en 
nem lattam hogi akar nehezess löt uolna |Göc SzD; 
WassLt Ratony Anna Borbély Istuan felesége (40) ns 
vall.]. 1697: az Páter másnap el menvén onnan, Peter 
Deák el keseré [Kotormány Cs; CsJk 2 Albert Istvánné 
Katalin (45) vall.]. 1780: egj alkalmatossággal, ki hálni 
mégyék vala, és midón ... más nap hajnalban vissza jővén 
a kihálobol ismerem a Csengetőkről, hogj a Titt Palffi 
Dienes Ur ökrei, a Titt Palffi Ferenc Ur Tanorokjában 
vadnak (Tarcsafva U; Pf|- 1835: Tudom azt is hogy Ko-
vátsnak másnap ördög baja sem volt (Zsibó Sz; WLt]. 

Sz. 1679: gondolja meg Kegyelmed azt is, ez világ mint 
bánik emberrel egy nap egygyel bánik mostohán, másnap 
mással (TML VIII, 411 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 



2. ~on a rákövetkező napon; ín ziua următoare; am dar-
auffolgenden Tag. 1579: Az 18 October a fekete lazlo 
wyza Tert volt ala atam loat pap János vyte masnapon 
3 loan Tordara atam zekeiesnek d. 75 [Kv; Szám. 
1/XVIII. 36]. 1710: Szintén mikor másnapon akarná Ke-
mény János megostromoltatni Segesvárat ... Kucsuk basa 
kétezer válogatott török hadakkal beérkezik estve későn 
Segesvárra [CsH51]. 

3. ~ra a következő napra; pentru a doua zi; auf den fol-
genden Tag. 1595: Az mi az feier kennyerben penig, úgy 
mint Czőregebe(n) meg marada, mas napra attam ő 
km(ne)k ólaiban [Kv; Szám. 6/XVIIa. 15 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1630: minden dolgot akarok vala másnapra 
halasztani |BTN2 427]. 1653: Az napról elhaladt a contro-
versia, és más napra hagyta Básta és az ország, hogy job-
ban meglátják a dolgot s eligazitják [ETA I, 88 NSz]. 
1657: Tristein invitála másnapra tíz órára vendégségben, s 
én is elígírkezém [Kemön. 116]. 1670: mikor megh adta 
enni® ratotban mas napra megh holt [Kv; TanJk II/l. 704. 
— aA mérget]. 1678: Az mi az Fejedelem eo Nsaga pa-
ronczoláítjá(na)k fel ne(m) oluasását illeti az napról más 
napra azért halada el, hogy az szek gjŭléseb(en) kevesen 
valánk [Alfalu Cs; LLt FAsc. 120]. 

Szk: Te jutva. 1596: masnapra Juttwa az alperes mind 
hattalmawal zette zedette wkre(n) zek(e)ren el uitte" [UszT 
11/5. _ aA körtét] * ~ra kelvén. 1653: Más napra kelvén, 
annál is nagyobb vehementiával elöli kezdik esmét a dol-
got [ETA I, 88 NSz]. 1654: mas napra keluen Csepregi 
Mihály Ura(m)tol Seres Istuan leuala az f. 6 [Kv; RDL I. 
142]. 1770: Más napra kelvén viszant jo reggel az Umak 
Feredótt keszitettem [Bencenc H; BK sub nro 1017 Nic. 
Szászvárosi (23) lib. vall] * ~ra virradôlag. 1584: Anna 
Nyreó Marthon felesege vallia ... vala egy zolgalo lea-
nyomis, kiteol Arwa chalant kerta, Azis Ne(m) Adoth 
es Mas napra hétſeóre virradôlag vgy meg vesztek az 
labat hogy Nem Jarhatot vgia(n) meg merewedet vala a* 
laba [Kv; TJk IV/1. 215. — aZabo Cato]. 1635: mas nap-
ra viradollagh, ugy mennek Zekely Miklosni [Mv; MvLt 
291. 38a|. 1777: tudom hogy ... az Szőlőben egyut hál-
tanak más napra viradolag enis ott járván Láttam egy 
Darab hellyt hogy az Füvet el hevertek [Ludvég K; KLev. 
Stikata Lupulyné (45) vidua vall] * ~ra virradóra. 1662: 
És így az nap ott maradván, még a sebesek alá szekereket 
hajtathatnának, másnapra virradóra, öt óránál tovább qu-
ártírokban nem múlatván, elmentek vala [SKr 685] * ~ra 
virradván. 1653: Más napra viradván, útnak eredénk és 
Jászvásárra jutánk, és ott megnyugovánk [ETA I, 137 
NSz]. 

4. ~ig a következő napig; pînă ín ziua următoaie; bis 
zum folgenden Tag. 1573: az ely Mwlt zwretkor Barbely 
János vitetet volt ky egy kis Saytot ... Zabo lenart ... 
szokaig feddik velek erte hogi el vigiek onnat, keryk eok 
azon Lenne Bekesseges Mas Napig myglen ky Ieone gaz-
daiok [Kv; TJk III/3. 300]. 1847: (Az ökrök) másnapig 
tsak bodorgo modon Szabadon jártok | 26 Darab Tulak 
borját... más napig magánál eheztette [K; KLev.]. 

5. ~ján másodnapján; la a doua zi; am zweiten Tag. 
1672: elég az, Uram, Bodolán osztán ezt az urak megért-
vén, más napján az lakodalomnak 12 órákig tanácskoztak, 
mit csináljunk ez veszedelmes .dologban [TML VI, 154 
Bánfí Dienes Teleki Mihályhoz]. 

6.minden ~ másodnaponként; in fiecare^a doua zi, din 
două in două zile; jeden zweiten Tag. 1673: Kérem, min-

den másnap újítsa az postákat [TML VI, 444 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 

másnapi a következő napi; din a doua zi, din ziua ur-
mătoare; vom nächsten/folgenden Tag. 1653: a négy élé-
fántot közel hozák Egyiken két réz dob vala — hatal-
mas nagy, akkor bé vala takarva s nem verék vala. Másna-
pi indulás után azért hallám, hogy verik vala [ETA I, 135 
NSz]. 1731: minden regei reportumot kell hozni, a lovak 
állapottyáról, vgy estvén parancsolatot kell venni, a más 
napi dologról [JHb lovászmesteri ut.]. 

másod I. számn 1. (időben egymás után következő 
személyek/dolgok közül a) második; a doua/al doilea; 
der/die/das zweite. 1560: szent Jstwan kyral nap wthan 
walo másod wasamap [K; SLt S. 4], 1568: Első Byzionsag 
wayda martho(n) Illyen walast twn ... Másod byzonsag 
Zabo balint Jllyen walast thwn [Abrudbánya; Törzs]. 
1570: Hwswit vthan való Másod keden lizen zekunk 
[Sziget Mm; BesztLt 18]. 1587: 22 Juny Elseo ky oztas-
ban Jutót az Zwzekbol Az varosz zamara keobeol Bwza 30 
... 13 July Másod oztaskoron Jutót volna esmeg 30 cb 
[Kv; Szám. 3/XXXIII. 1 malomszám.]. 1600: (Az anyjá-
nak) Gyeŏrfſi Marto(n) másod gyermeke vgy hallotta(m) 
(UszT 15/38]. 1604: be menenk az Medúe Vere(m) kebe-
lebe az diznoúal Az Vtan tęr bikbe szallank másod 
Zallasban az bik makra [UszT 18/100]. 1728: (A szőlőt) 
ideje el jővén meg karozzák, ki hajtják, meg kapállják, 
tővétis jól megtisztogatlak, Másod munkáján ki levele-
dzik, harmadik munkáján ismét meg kötözgetik, tsonkáz-
zák [Torda; JHb Jósika Mózes ir.]. 1852: Özvegy Vízi 
Lajosné Horváth Katalin Ur Aszszonynak ellenem tá-
masztott követelése tárgyában Tett másod vitatására fele-
letemet a' következendőkben kivánom megtenni | Nagylak 
AF; DobLev. V/1351 Dobolyi Bálint nyil.]. 

Szk: minden ~ esztendőben. 1640: Minden egy egy 
Ember Eztendeobe 3 Tyúkkal tartozik. Minden Másod 
eztendeoben egy vago barom, az Sinat adoual egjwtt 
[Jegenye K; GyU 50] * (minden) ~ hétben/héten. 1590: 
Keouetkezik az 1590 eztendeóbeli keölchegh az Zegeniek-
re Januariusba keölteöttem mind húsra halra es olayra, 
mert minden heten eöttek olayost, de halat chak másod 
heten, fl. d. 31 [Kv; Szám. 4/XIX. 8]. 1595: Baraj Gergelt 
kjbocsatta kezessegek alatt Ilijén ok alat, hogj mynden 
másod hetbe be jwjeón hjuatalt ne várjon [Noszoly SzD; 
Ks 42. EJ. 

2. (télben) az első után elhelyezkedő; care este plasat al 
doilea (ín spaţiu); (räumlich) der/die/das zweite. 1580: 
ezen másod lab feoldnek ... az Zelessege masfel zaz 
rwd [PókafVa AF; JHb XXV/8]. 

Hn. 166511753: Az Motsárban az Másod Lábban (sz) 
[Dálnok Hsz; EH A]. 168111741: Másod labban (sz) 
[Nagylak AF; DobLev. I/27a]. 1701: Az másod labban 
[A.csernáton Hsz; EH A]. 1733: a* Templom felé forduló-
ban másod Lábban (sz) [Szentmihály Cs; Borb. II]. 1750: 
A Kaszon Rétin másad rév megett (k) [Szentlélek Hsz; 
EHA]. 1799: A Másod Lábban [Lemhény Hsz; EHA]. 

II. mn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare adjectivală; adjek-
tivartig gebraucht. 1. az ezután sorra kerülő, következő; 
următonil/urmätoarea; der/die/das folgende. 1573: Az Zaz 
vraim keozzwlis eo k. az Tanachbolis Bochassanak, meg 
latny az helyeket melyeket az Zemlyesiteok kewannak, Es 
valamint es valahwl Intezyk eo k. mykor Massod gywle-
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sek leszen eo k. varosswl referalliak azkor Intezeseket 
[Kv; TanJk V/3. 77b]. 

Szk: ~ éjjel!éjszaka. 1584: Ez feniegetes vtan Másod 
eyel íllj dologh esek a' Zegeny Attiamon; hogy eyel kial-
tany kezd, Es monda, lm Az essez Az varganę Annia 
Ream Ieowe [Kv; TJk IV/1. 281]. 1643: monda nem bán-
nátok edes húgaim ha ki uesne innét somzedczagunkbul az 
bestie lelek kwrva fia, Isten ugy segellien, nem èr harmad 
napott ki zedelödzik innét somzeddziagunkbul, az utan 
másod etdzaka gyuladot megh az Nagy Miklosne ... haza, 
es minden iouaiual elis ege [Nagyölyves MT; RLt 1 ] ~ 
esztendőben!esztendőn. 1570: Nyrew Ambrus ezt valla ... 
Az hazat penigh cherelte ely, fazakas Jmre azon Massod 
Eztendeobe az halai vtan [Kv; TJk III/2. 51]. 1797: Másad 
esztendőben használh(ató) Szántók [Vízszilvás SzD; 
WassLt]. 1800 k.: Boslák Fŏldin kender föld búzával 
parificaltatik másod Esztendőn vettetik [Torockó; Bosla]. 

2. másodvetésú; din cultura a doua; von der zweiten Sa-
at. 1842: A váltó Gazdasági 2ik és 9ik Táblákon termett 
Másod Kleehelta a' héten igen kedvező ŭdŏbe rakatták 
űsztűrűkbe [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev. — aLóherét]. 

3. másodosztályú; de clasa a doua; zweiter Klasse. XIX. 
sz. e.ſ.: Tiszta buza elő nintsen, mert ki vagyon szemelni 
adva másod vagyon szemelni adva, 49 véka — de nem 
fejér kenyér(ne)k való [SLt Vegyes perir.]. 1844: vetetem 

a Kőpadra tisztádon tiszta utolso vasrosta jukon jŏt 
nagy szemű búzát cir(citer) 7 vékát, aláb azon vas rostán 
másod aprob szemű de kévésé rososabat 8 vékát [M.köb-
lös SzD; RLt]. 

4. rangban a második; al doilea ín rang; im Rang der 
zweite. 1849: Bíró Miklós másod alispány [Kv; KLev.]. 
1861: első czéhmester Gilovics Josef — másod czéhmes-
ter ifj Fŏldesi István [Kv; FésCJk 104]. 

5. ~ (zen való atyafi ? unokatestvér; văr; Vetter, Base. 
1792: Kollát vagy Bőr János másod izen való Attyafiával 
Bányai Jo'sef vram hajadon Léányával 'Susánnával ál-
nok mesterséggel őszve kelvén ... álnokságok világosság-
ra jővén elválasztattak a Sz. Partialison [Gyalu Kŝ, RAk 13]. 

III. ſn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; 
substantivartig gebraucht. 1. második pont/említeni való 
dolog; punctul al doilea; der zweite Punkt/das zweite 
erwähnenswerte Ding. 1570: Elseo hogy minden marhayat 
... wehessek el egyetembe mindenűt walokat Másod 
hogy ... az Bereztelky8 haznal es hazba lehessenek IGyf; 
JHb XLV/46 Bekes Gáspár lev. — aMT]. 

2. ~ja vmely termény másodosztályú része; partea din 
recoltă de calitatea a doua; Teil des Produktes/der Frucht 
zweiter Klasse. A. 1669: Szemen szedett buza Cub 57 
// 2. Rostált buza Cub 175 // 2. Rostálatlan buza ... 
Cub. 137 // 3. Buza másodja Cub 18 // — Buza uczu és 
rosta allya Fogarasban Cub. 42 // 1 [Fog.; UtI]. 1769: El 
tsépeltŭnk 65 kalangya ŏsz búzát, mellynek szeme lőtt 
eleje 95. véka másodja 7. véka, utolja vagyis gazza. 6. 
véka [Esztény SzD; Told. 5a]. 1770: Osz Buza eleje Met-
retae 124 1/2 Ósz Buza Másodgya Metretae 27 Ŏsz Buza 
Utsuja Metretae 20 [Rücs MT; Ks 21. XV. 24]. 1790: (A) 
Dézma Buza Asztagnak ... lett Szeme eleje 218 véka 
masodja 46 | Hadad Sz; JF 36 LevK 150 Benkő Elek 
számt. kezével]. 1799: Len meg Eleje Metr. nro 19. Len 
mag Másodja Metr. nro 13. Len mag Harmadja Metr. nro 
2 |F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 1803: (Az) Asztag buza 
... el csépeltetvén jött ki meg rostálva jo tisztás buza 
eleje 230. véka Másodja 10. Rosta aj 14 [Elekes AF; Dob-

Lev. V/862. 7-8]. 1806: Az ősz Búzát el Csipeltetvén ... 
let Eleje 150 veka masagya 3 veka [Mezőcsán TA; Ks 65. 
44. 11]. 

B. jelzőként; cu funcţie atributivă; als Attribut: másod-
osztályú; de clasa a doua; zweiter Klasse. 1722: Intertenti-
ojára erogáltak Banyábűkin mássodgja Buzat hat veka 
Cub 1//2 [Bányabükk TA; UtI]. 

másodban másodszor; in al doilea rînd; zweitens. 1573: 
Elseobe Rendeltek ... egy vonasra d 50 ... Masodba 
Azonis keryk eo k. Biro vramat Espotal Mester vramal 
chinaltassa meg az eo Molnanal való hydat [Kv; TanJk 
V/3. 80b]. 1584: Catalin Nagy Balinthne vallia ... Mikor 
be Menek masodba(n) Eztis latam hogy Zabo Marţonnet 
Arczul chapa Hozzw Janosnet (így!) [Kv; TJk IV/1. 235]. 
1593: Maßodba meg Értettek eo k. az Espotal Mesternek 
kewansagat ... Ieowedelmenek keolcegenek zam Tartasa 
es zamadasa feleol [Kv; TanJk V/3. 89b]. 1728: (A szőlőt) 
meg kötözgetik, tsonkázzák és másodban ki kapállják 
[Torda; JHb Jósika Mózes ir.]. 

másodbúza másodosztályú búza; griu de calitatea a do-
ua; Weizen zweiter Klasse. 1742: Udvar számára másod 
búzát Szaladnak adtam Cub 1 Metr. 2 [Szászerked K; 
LLt]. 1749: Negy Udvari Bereseknek ... adtam az 
elegy szegényebb vagyis másod Búzából deputatumok 
defalcatiojáb(an) 27 kőből IKiskend KK; Ks 70/51 Szám.]. 
1753: regi o szin buza Gelin. 134 Másod buza ősz és 
Tavasz ... Gelin 300 |Szentmargita SzD; Ks 18. CII|. 
1768: Pálinkának főzettem ki Rosot és másod buzat Metr. 
60 [K; DobLev. 11/390. 5a|. 1801: Gergelitzés Másod buza 
prebendanak való [Mundra AF; Mk|. 

Szk: tiszta 1747: Tiszta Másod buza Metr. 3 Rosta 
ally kenyérnek való Metr. 6 |Borsa K; Told. 24]. 

másodéves iskola második osztályát végző; elev de cla-
sa a doua; die zweite Klasse der Schule absolvierend. 1870 
kJ 1914: Matúra ... a veteranus historicus, másodéves 
fílosofus, mai VIII. gymn. osztályt végzők által letett, mai 
érettségi vizsga [MvErt. 26|ŝ 

másodfff második éves (marha); (animal) de doi ani; 
zweijährig(es Rind). 1757: A mikor Keszeg György az 
Attyátol meg kűlőnezett ... edgy láb Marhátis nem vitt el 
az Apja Házától ... a' Feleségivelis kapatt ... két harmad-
fű és két másad fű Tulkokat [Gálfva KK; Ks 66. 45. 17]. 

Szk: - r í menendő!menő. 1792: Számos Nagy Bika 1 
Negyed fűre menő Bika 1 Harmad fűre menő Bika Sŭldö 1 
Másod fűre menő Bika süldő 1 | Másod fűre menendő 
Ŭszŏ Másod fűre menendő Ŏkŏr Bomyu 7 [Kályán K; JF 
36 LevK 37]. 

másodheti minden második héten esedékes; (tot) la 
(cîte) două săptămîni; jede zweite Woche faliig. 1673: 
Adam István bányász másodheti szolgálattal tartozik 
[Szenttamás Cs; CsVh 45|. 

A hámoron szokásos kéthetenkénti szolgálatra 1. mćg CsVh 99. 

második I. számn 1. (sorrendben) az első után követke-
ző; al doilea, a doua; zweite. 1555: Az Masodyk testa-
mentomban Az mynth hattam wala Az keeth gyermekym 
felewl mostan Js wgyan azon keppen hagyom IJHbK 
XLIII/21 Mikola Ferencné Melyk Anna végr.|. 1558: isten 
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tarchja meg kmetek, Reţtegen költ Bwejtbe második va-
sarnapon Anno Do(mi)nj 1558 [Retteg SzD; BesztLt 5 
Margay Menharth Gr. Thymar beszt-i bíróhoz]. 1587: Az 
Zeoleonek Második keoteoszese. 31 July váltanak esmegh 
keoteozeok 25 [Kv; Szám. 3/XXVI. 22 G. Suweges isp. m. 
kezével]. 7598; Elseó fizetes legyen hushagio vosamap, az 
Regy Calendariu(m) zerent, az Második fizetes Dominica 
misericordia, az vy Calendariu(m) zerent [A.jára TA; 
Berz. 7. LXV/8]. 1606: Veres János Marefaluy Azont 
felelj mint az második bizonsag [UszT 20/90]. 1683: mind 
Lovas, es gyalog Nemessi szabadsággal élŏ, és hadb(an) 
szólgáló Rendek legye(ne)k olly kész hadi apparatussal ... 
hogy mi hellyen második parancsolatunk érkezik ... in-
dulhassanak [UszLt IX. 76. 15 fej.]. 1744: Tudam biza-
nyasan mondani, Mivel Néhai Grúz Todomak én voltam 
Másadik Felesege Kormas Maria Után való jolis ismertem 
űttett Mint hűtős Ferjemet [SLt AY. 7 Néhai Graz Todor 
Meg hagyatatt özvegye Oltyán Ráda Maros szekben 
Uraljban lakó (58) vall.]. 

Szk: - házasságra (által) bocsát!transmittál. 1628: Az 
Eccl(es)ia megh oluastattva(n) az Attestatoriakatt (F)üzi 
Gábor ellen, megh bizonittatott iambor felesege ellen 
Fertelmes parazna elete, Meli miatt ... artatla(n) iambor 
(fe)lesegetöl el zakaztotta, es második házassagra az Az-
zo(n)t bocziatotta | Kovacz Thamas hitótlenól el hagi-
ua(n) feleseget ... az Eccl(es)ia ... második hazassagra 
(olah S)ophiat altal bocziatotta [SzJk 20]. 1642: Puszta-
kamarason lakó Szekely Marthat twle hitetlenül el futót 
Tóth Ferencz nevü Uratul ... az Eccl(es)ia absolvalta ... es 
a' második hazassagra transmittalta [i. h. 58| * ~ házas-
ságra általbocsáttatik. 1677: mint hogy sok varakozasink 
utannis semmi reménységünk jövendőre is felŏllŏk nem 
léhet tetzet hogy Eles György második hazassagra altal 
botsattassék. Felesege pediglen perpetuu(m) vincu-
lu(m)ba(n) hagyattassék [i. h. 130] * - ízben. 1823: Cser-
nátoni Sámuel Másadik izben ismét ... rejám jővén és 
eröszakot akart tönni [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 
65/1827-hez] * ~ napján. 1669: Husvet innepiben első es 
második napian előmben szőkót (Páké Hsz; HSzjP]. 1765: 
az én jó Istenem karácsony második napján, gyerme-
kimet egy leánykával megszaporítá [RettE 194] * ~ rend-
ben! renden második alkalommal. 1619: Második renden 
kiküldött szolgám is, Kegyelmes uram, még meg nem jöve 
IBTN2 2191. 1733: Az Loval szolgalo Atyankfiai(na)k 
Instantiajokat Consideralván ... Concludaltuk hogy magok 
szerint szolgalvá(n) egj rendben, második rendb(en) fize-
tesek egj egj lotol egj egj mérföldnyire lészen Dnr 15/15 
egj szóval egyezer magok szereket tartoznak praestalni, 
masodezor pénzért tartoznak szolgálni [Dés; Jk 436a] * ~ 
úttal második alkalommal. 1672: első úttal administrált a 
Fogarasi számtarto Kordovány bőröket no. 105 Máso-
dik úttal administrált Fogarasi Számtartó Uram, Tizen 
három kordovánt ... Harmadik úttal administralt ... kor-
dovanyokat 65 [UtI] * (csak) ~ esztendőben (csak) min-
den második évben, (csak) kétévenként. 1789: A Falu 
végin másadik Esztend(őben) kaszállya [Vadasd MT; Kp 
II. 25]. 179311794: La Bűdós To Nevezetű hellyen lévő, és 
tsak második Esztendőben kaszálható Rét [M.bagó AF; 
DobLev. IV/739. 20b] * minden ~ hétben!héten kétheten-
ként. 1640: Az zolgalat harmadik hetbe mint másutt de 
karaezon utan mind(en) második hetbe zolgaltattiak 
ISzászlóna K; GyU 64]. 1666/1681: A holot az Rabok 
megh felesednenek Varamba(n), minden második heten 

rend szerint szolgallyanak [Vh; VhU 337] * minden ~ 
hónapban kéthavonként. 1765: Vingárdon minden mása-
dik Hólnapban celebráltatvan Militaris Computusok, 
azoknak fel tartására vagy két tyúkot vittünk [O.girbó AF; 
Eszt-Mk Vall. 309]. 

2. (térben) az elsőként említett után (legközelebb) kö-
vetkező; al doilea, a doua (in spaţiu); (räumlich) der/die/ 
das nächstfolgende. 1632: (A csűrös kertben) uagio(n) ket 
hál tartó. Az edgik Negj Zakastasban Az Második hal 
tartob(an) uagio(n) Pisztrangh igen számoson |A.poram-
bák F; UC 14/38. 191]. 1694/1764: Ezen két rèszetskének 
végiben való főid, a Szent Mártoni uton aloll való második 
berczetskének alyáig [Királyfva K; Told. 26]. 1722: Az 
második ház(na)k ... bárdolt deszkából állo fa sarkos 
ajtaja [Algyógy H; Bom. XXIXa. 8 Bornemisza János 
conscr. 1]. 1760: A Második teleken Molduván Gabrilla 
zsellére lakik Mósa Uram(na)k [Árpástó SzD; BK|. 1761 
A második kúlónósŏn szakasztott Curiális vagyon mind-
gjárt az patakon tűi [Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/1. 
207-8]. 1766: ezen másadik Colonicalis Sessioja Déli 
felöli való Vicinussa a' Nyárádra le járó Falu közönséges 
itató szorossá vagy is uttzája [Nyárádtő MT; SLt XLVIII. 
16]. 1802: Masadik udvarház ... Az Utzanál bé járó kapu 
[Mezőrücs TA; SLev. 1 Somlyai János udvarháza]. 

Hn. XVII. sz. eleje: Második osztasban az patak mellett 
az vgar [Kisborosnyő Hsz; EHA]. 1644: Az második lab-
ban (sz) [Káptalan AF; EHA]. 1663: Az második oszlás-
ban (sz) [Egrestő KK; EHA]. 1745.š A Kapuson a második 
lábban (sz) [Szentdemeter U; EHA]. 1757: ă Pástos Útnál 
ä második Labban (sz) [Szentmihály Cs; EHA]. 1774: 
Martonosi Második Labba (sz) [Gyalu K; EHA]. XIX. sz. 
eleje: Második Polgár főid (sz) [Árpástó SzD; EHA]. 
1814: A' Másadik Fagygyasba (sz) [Pusztakamarás K; 
EHA]. 1832: Masadik Labban [A.sinfva TA; Borb. II]. 
1844: A' második Padban (sz) [Szovát K; EHA]. 

Szk: ~ rendbeli. 1679: Második rendbeli Házak sin-
delyezese jó [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 13]. 

3. azonos nevű uralkodók közül a második; al doilea ín 
rindul domnitorilor cu/purtînd acelaşi nume; von den 
gleichnamigen Herrschem der zweite. 1558/XVÍI. sz. m.f.: 
valaztattam vala ö felsegektöl tudny Illik Izabella kiralne 
azzontol, es az My kegielmes felseges Vranktol, az Máso-
dik Janosa Magiar orzagy es erdely es lengiel orzagy va-
laztot kyralitol az Nagy banyay arany kamoranak Meg 
visitalasara [Nsz; MKsz 1896. 294. — aJános Zsigmond]. 
1567: My második János ... wdwar hely zekben lakozo fw 
nepeknek es Lo feyeknek keozeoneteonket es zokot kegiel-
messegeonket Jrywk [Törzs. fej.]. 1568: Ez Leuel adas-
sék az my (keg)yelmes vrunknak Második János kyraly-
nak ... mynekunk kegelmes feyed(elmwnkne)k ]Gyf; RLt 
OJ. 1611: Eskevének meg az kolozsváriak második Má-
tyás királynak, ki is német nemzet volt ]Kv; KvE 143 SB]. 
1782: Igen dicsőségesen kezdé felséges urunk második 
József császár [RettE 416]. 1785: Citállyuk második 
Uladislaus Királly Decretumának 1514-ben költ Articulus-
sait ſTorockó; TLev. 6/1 Transm. 17a]. 

4. egy család azonos nevű tagjai közül a fiatalabbik 
nemzedékhez tartozó; al doilea din reprezentanţi a unei 
familii cu acelaşi nume; von den Familienangehörigen 
gleichen Namens zu der jüngeren Generation gehörig. 
1759: Már szólok a második Bánffy Györgyről, ezen 
írásom kezdetiben említett Bánffi Dienes atyjáról, ki is 
Doboka vármegyei főispán volt [RettE 93]. 
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II. htlan nm-ként; ca pron. nehot.; als unbestimmtes 
Pronomen: 1. másik; celălalt; der/die/das andere. 1550: En 
Kemenj Ferencz jelentem hogy Az Éghez reznek Az 
kyt Az Reghi (?) chyeteny gabriel Byrt wolna berenden 
hasonfelet eztrigj Myhalnak: Megh (e)reztettem Az kep-
pen Az My keppen thordan Az fogot Emberek Megh Lel-
tek wolth Az Massodyk hassony felet kedigh Az folyo 
Bechert zalagol Addygh tartom Az Mygh Az Nemes 
Eztrygy Myhaly kez penzewl En Nekem hwz foryntot le 
nem tezen [Berend K; BfN VI. 28/2. — L. MNy LXII1, 
490 Kemény Ferenc bizonyságlevelej. 1574: vagion má-
sodik ingual, teŏreŏk varrassal varroth ezwst Arannial 
gazdagon vagion zedetue [Gyf; JHbK XXI/12. 5J. 1668: 
Egy Rubintos Zomanzos rosa ... Második fűggŏ fejer Zo-
manczos, melyb(en) van egy pellikan fiaival mbint benne 
16. gyöngy haro(m) szem [Mk Kapi György inv. 131. 
1805: Második Pár Ökör ... A Tsáko Tsábeli, a Jámbor 
Hajszbéli [Buza SzD; LLt Csáky-per 124. L. 311. 

2. egyik ~ egyik másik; unul ... celălalt; der/die/ 
das eine ... der/die/das andere. 1582: Az ado zedeok 
Lederer Mihalnak az eggik Safar polgarnak kwleon kw-
leomb wdeokbe Attanak ... f. 1810/79. Eotweos Andras-
nak az második Safar polgarnak attanak f 991/17 [Kv; 
Szám. 3/VI. 8 Diósy Gergely not. kezével]. 1585: Az va-
ros vegezesse zere(n)t fogattunk 2 bama Sybot fel wdöre 
Eggyk Mattyus Benedek fel eztendŏre atta(m) f. 3. Ma-
sodyk bama Syb louas Jstua(n) fyzettem fel Eztendöre 
neky f. 3 [Kv; i. h. 3/XXII. 79-80]. 1592: Az vtan esmet 
ket gyryere kert vala zalogara fl. 4. Az harmat az eggyke-
re, mellyet arany gyry gyanant vetett úala, de ne(m) Aranj. 
Az második arany gyry azt egy forinterth vetette vala 
[UszT]. 1714: Két Bőres Levelek(ne)k való futrálj egyik 
Zold Barsonnyal s aranj Skofíum virágokkal; második 
Viola szin Posztoval [AH 23]. 

III. mn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare adjectivală; in 
adjektivartigem Gebrauch. 1. azután sorra kerülő, azutáni; 
care urmează după; nachheríg, der/die/das folgende. 1570: 
Mind az altal Enneke(m) wgy teczenek hogy Igaz mosthan 
(így!) ez zekrwl wegyenek chyak haladekoth Második 
zekre Enys Jsten Seghythseggel rea Jerkezem [BesztLt 68 
Wermes Lucas Pisthaky a beszt-i bíróhoz és hites polgá-
raihoz]. 1669: Második szék el jóve(n), ésmet az Actor az 
Inctust proclamaltassa [Dés; Jk]. 1677: a' Vármegyéken és 
Székeken-is a' processus, a' Táblai processusokhoz ac-
commodaltassék, ott-is ha kivánnák a' Causansok egyszer, 
ad literas, vagy ad humana testimonia ki-bocsáttassanak, 
második Székig, és ackor Törvény pronuncialtassék | A' 
Ki pedig Nemoban hadgya magát ... a' második Székre 
minden bizony ságival oly készen légyen, hogy tŏbszŏr ki 
nem bocsáttyák, hanem Törvénye lészen [AC 180,182]. 

Szk: ~ esztendőben. 1584: Eotweos Leorinchne Katalin 
vallia fizettem En Smelczar Istuannak égikor Eotwen 
veder műstot Niolcz vedrewel Egy forinton Massodik 
eztendeoben ... negy vedreuel attam Neky egy forinton 
[Kv; TJk IV/1. 237]. 1588: valamely Mezaros egy ezten-
deoben theoserkedik hat Az második eztendeoben az a' 
zemely Mezaros, telliesegel penitentiat tarchon, se Ne 
vaghasson, vagattasson [Kv; TanJk 1/1. 72]. 1693: En 
azért második esztendőbenis mind fottigh az főid ala ta-
kartam11 minden művét megh atta(m) [Dés; Jk. — aA sző-
lőt]. 

2. rangban a legelső után következő; care urmează ime-
diat după prímül ín rang/ñmcţie; im Rang nach dem ersten 

folgend | helyettes; locţiitor; (stell)vertretend. 1595: Ke-
resztűri Christoff az Warmegye fö Ispannya vala itben ... 
Szentpalj lanosnak az második Warmegye Ispanyanak 
küldete Biro W. Ajándékot [Kv; Szám. 6/XVIIa. 165 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezévell. 1618: bizonnyal írhatom Nagy-
ságodnak, hogy Halill pasa nem olyan mázul, mint néme-
lyek vélik, hanem igen nagy böcsületbéli ember s második 
dívánülő vezér [BTN2 246]. 1690: a' közelebb el mult 
Fejérvári Gyŭlles alkalmatosságával, második Professort 
sollicitalo Level ment volt a* Deákok neve alatt boldog 
emlekezetŭ Tiszteletes Püspök Ur(am)hoz [Kv; KvRLt]. 
1724: Én lévén Második biro a Falub(an), elsőben nékem 
parantsolt az Fő Sírása Mester Vr(am) ŏ Nga Hopmestere, 
hogy két szekeret állicsunk [Melegföldvár, SzD; Ks 4. VI. 
17 Moldován János (28) jb vallj. 1760: Másadik Czéh-
mester Blényesi Mihály ... Nagy Márton uram Masadik 
Latom(ester) [Kv; KCJk 123b]. 1838: Al-Jegyző Somai 
Lajos aa(na)k hivataláról való lemondását elfogadván 
helyibe ... második Al-Jegyzőnek substitualta eddig való 
Archivarius Tussai László aa-t [Dob.; RLt]. 

Szk: ~ pap segédlelkész. 1658: >Jíz Maros Vásárhely fő 
Papnak hagiok Tallért Nro: 3 ... az Maros Vásárhely Má-
sodik Papnak — Tallért — Nro 3 [Mv; Nagy Szabó Ferenc 
végr.] * ~ papság segédlelkészség. 1775: két vagy három 
nyughatatlan emberek hivatalt adának T. Püspök Boros-
nyai L. János Uram(na)k Udvarhelyről ... elis hozák, és 
igy második Papságra esém, melyb(en) nyomorgottam, 
szenvedtem sok injuriákat ad Annum 55; a* mikoris ... a 
széki Rfta Ecclésiá(na)k hozzám való ragaszkodásából 
esmét viszsza hivattattam széki Papságra [ArJk 48-9]. 

3. másodosztályú minőségű; de calitate a doua; von Qua-
lität zweiter Klasse. 1673: maradót a masadik borokbul 
egi általogban kilencz veder [Fog.; Törzs). 1684: Második 
czipó(na)k való Liszt sax Cub no 10 // Asztali Czipō(na)k 
való Liszt sax. Cub. no 191 // 1. Köz cziponak való liszt 
sax. Cub. no 200 |Radnót KK; UtI]. 1688: Liszt ez sze-
rent: Első Fejemek való Sax. Cub 8. //. második Fejer Sax 
Cub. 20 [uo.; UtI]. 1717: az első hambarban vágjon vám 
tőrök buza metr 9 1/2 ... Az harmadikban első vám buza 
metr. 62 ... Az 5dikben második vam buza metr 35 
[Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 3]. 1765: Meg Rostáltat-
ván az idej termést elegyes Vad Borsos Livén Let Másadik 
Lencse Vad Borsos rosta aly Cub 2 M:3 Rosta Olya 
Vad Borsos Lencse Cub. 2 M. 3 [Nagybarcsa H; Ks 71/52 
Szám.]. 

4. nemzedékviszonyító jelzőként; ca atribut referitor la 
generaţii; als Generationen vergleichendes Attribul: kö-
zépnemzedékbeli; din generaţia de mijloc; aus der mittle-
ren Generation. 1600: Az az hogy Sima Marton az Alperes 
Aszonnak vra, es az en apam Második Sima Balas eggiek 
voltak ketten, egy atiatúl aniatúl valók [UszT 15/85]. 

Nagy valószínűséggel ide sorolhatók mćg a köv. adalékok is: 1659: masa-
dik Gyor Kovats ur(am) [Mv; MvRLtJ. 1760: Masadik Nćhai Torotzkőzi [Msz; 
JHb IX/41J. 

5. ~ unokagyermek másodunokatestvér; văr de-al doilea; 
Vetter/Base zweiten Grades. 1767/1781: Togyer is az ő 
Famíliájából nékie közel való Attyafia (: nem emlékezem 
bizonyosan réá :) első vagy második Unoka Gyermek 
Attyafiának mondottaé [Kisfenes TA; JHbK LII/4. 108]. 
1799: az első Exponensnek nagy annya volt Dalnoki Má-
ria ... a' második Exponensnek ... Nagy annya volt Dal-
noki Éva, mind ketten Dálnoki Dánielnek Leányai, és igy 
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tudom bizonyoson, hogy ezen két Exponensek egymás 
közt második Unoka Gyermekek, és valoságos Dalnokia-
nus Successorok [Dés; Ks 79 Dési ház pere 159]. 

o Szk: ~ gyermekségre jut elesett öregségre jut; a trăi a 
doua copilărie; ins hilfsbedürftige Altér gelangen/geraten. 
1745: ă Természet Törvénye azt tartya, hogy az Apákat és 
Anyákat ă fiak és Lĕányok őrőg Attjokat és Annjokat 
második gyermekségre jutván és meg njavalyásodván, 
tartsák és táplállyák [Torda; TJkT II. 76]. 

IV. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; 
substantivisch gebraucht. 1. (sorrendben) az első után 
következő személy v. dolog; al doilea, a doua; in der Rei-
he der/die/das Zweite. 1609: Elseo tal Etek Laska ... Má-
sodik tehen bel Beit vetettem d. 7 ]Kv; Szám. 12b/IV. 
425]. 1628/1635: Mas egj ladaba(n) ualo Fejer rahak: Egj 
uegh kamoka hjmmel zőtt kender vázon. Második, harma-
dik negyedik szjnten ollia(n) [Bodola Hsz; BLt 5 néhai 
Béldi Kelemen inv.]. 1637: vagyon ismét eött eczetes 
atalagh, az elseö umas nr. 26 ... második 28 vedres feligh, 
harmadik huszonegy vedres tele ]UF l, 400]. 1662: vöttem 
ez igéket fel: mellyeket megmagyarázván, három tanúsá-
got hoztam ki. Az elsőt el is végeztem, a másodikhoz is 
hozzáfogtam vala [SKr 700]. 1757: Déva Várossán esz-
tendőben esendő három rendbéli Sokadalmaknak ... Sza-
bados folytatási usus szerént egyszersmind terminaltattak, 
úgymint Az Első: Sz. Filep, és Szent Jakab napjára. Máso-
dik: Maria Magdolna Aszony napjára. Harmadik: Szent 
Lukács Evangélista napjára [Déva; Ks 101]. 1765: Ez a 
Nábrádi István jó, emberséges ember feleségestől, ki is 
második, mert az első Szilvási leány volt, e pedig Tornya 
Rebeka [RettE 184]. 1794: A Pendens fructus két féle 
lévén az elsőhez számláltatik a fű, a másodikhoz tarto-
zik a vetés, és szőllő a mi pedig a másodikat nézi, eb-
ből ... egy negyed rész ő Nagyságának ... Ítéltetik [Kv; 
JHb XX/40. 3|. 1804: az első nyilat adtuk ... Mohai Lász-
lonénak, a másodikot ... Rutkai Joseffnének (Marossztim-
re AF; DobLev. IV/874. 14a]. 

2. egyik ~ egyik ... másik dolog; unul altul; der/ 
die/das Eine der/die/das Andere. 1610: melj marha 
eggik egj Bama keseli, az második egi szeoke [UszT 4. 
8a]. 1694: Ajtó ... meljnek is alsó és felső kűszöbi s az 
egjgjik melljéke, faragott kővek-ből valók; de a' második 
fá-ból való [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 
urb.]. 1730: (A hordókról) aszt tudom mondani edgyikböl 
karácsonbais Pŭnkestbeis az o borakat töltettük meg, az 
másadikat ... ö Nagysága bontotta fel és vétetet belolle 
[Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 24]. 

3. rangban közvetlenül az első után következő személy; 
persoană care urmează imediat după prímül in rang; im 
Rang unmittelbar nach der ersten folgende Person. 1670: 
Az kapucsit is tegnap hozák be s ma lőn szemben urunk 
vele ... Mástul nem hozott levelet, hanem csak az kajme-
kámtűl Belső embernek mondják, oda be az kajmekám 
előtt az császár kapucsiai között is másodiknak mondják 
[TML V, 128 Székely László Teleki Mihályhoz]. 

másodikszor 1. másodszor; a doua oară; zum zweiten 
Mai. 1753: mikor masadikszor itt az alsó falu vegin küll 
az porgolát kapun fejül meg fogák ... Csiki Jánost ott 
voltam | Tisztarto Uramat mikor másadikszor be hosz-
tak, az kapun kivül az Ország Utyán le ütettek volt az 
főidre [Marossztgyörgy MT; Ks 48. 67. 31]. 1792: meg 
halálozván az Aszszony ugy fogta s epitette* másodikszor 

hogy Szántó Drusiánnát el vette ]Ne/Elekes AF; DobLev. 
IV/703. — aMagyarosi Beniámin a szóban forgó szőlőt]. 
1793: Pálfi Uram Buzdan mĕg a tőrők búzát se kapáltatta 
ki másodikszor, most kinlodik véle [Drassó AF; GyL gr. 
Lázár János lev.]. 1805: hallottam hogy másodikszor a* 
szolgájátol Török Tamástol meg viselősödött [F.csemáton 
Hsz; HSzjP Bölöni György (65) gy. kat. vall.]. 

2. egyszer!elsőben/legelébb ~ először másodszor; 
príma oară ... a doua oară; erstens ... zweitens. 1737: az 
captivus ... két szombaton, elsőben ötven palczával, má-
sodikszor 33mal meg paltzáztassék a Piaczon in exemp-
lu(m) itiltetett [Torda; TJkT I. 134]. 1847: (Az) ily módon 
kirótt pénzt nálunk legelébb Sojt Juonutz, másodikszor 
Szirb Todor, harmadikszor pedig Gligor Todor szedték fel, 
s gyűjtötték öszve a falusi emberektől | Varga Katalin, 
amint hallottam, egyszer csak egyedül járt Bécsbe, máso-
dikszor pedig egy bucsumi emberrel [VKp 254, 259]. 

másodikszori másodszori; pentru a doua oară; zweit-
malig. 1756: Kerekes Gjömek ... másodikszori Lakodal-
mára adtam Elégj buzat ... 3 köböl [Kiskend KK; Ks 
71/52 Szám.]. 1776: másodikszori űtésivel a páltzámnak 
nagyob végit ismét meg űté [Nyárádsztbenedek MT; Told. 
28]. 1785: a' második szeri el veszésit ... jelentette nékem 
[Gálfva MT; Sár.]. 

másodízben második alkalommal; (pentru) a doua oară; 
zum zweiten Mai. 1756: Másod izben ... òt szekér ment 
Kolosvárra [Gemyeszeg MT; TGsz 51]. 1770: (A malmot) 
mingyárt jóval alább vétette, és corrigáltatta ... még annak 
utannais ismét másod izbenis igazította s alább vétette eŏ 
Nga uj málmát [Kük.; JHb LXVII. 90]. 1847: másod 
izben terűvel jöttek haza felé [K; KLev.]. 

másodízbeni másodszori; a doua oară; zweitmalig. 
1847: tudom, hogy másodízbeni nálam járása alkalmával 
Varga Katalin Zsurka Iuonutz és Tuhutz Ávrám nevezetű 
erdőgomyikokat a templom előtt megtámadta |VKp 2261. 

másodlás aszútörkölyre felöntött borból v. mustból ké-
szült bor, vin (făcut) din tescovină; Treber/Nachwein. 
1755: Aszú szŏllŏ másodlást és muskotálly borokat 
hordottak el ennyit (M.igen AF; TGsz 35]. 

Vö. a máslás címszóval. 

másodliszt másodosztályú liszt; făină de calitate a do-
ua; Mehl zweiter Klasse. 1859: 25 lb. kiráj Liszt 3 f. 25 
lb. Másad Liszt 2 f [Kv; Újf. 1 ]. 

másodmagára a szóban forgó személyre egy másik 
személlyel együtt; (el) cu încă cineva, ín doi; zu zweit, 
selbander. 1585: Mente(m) vywarba Gubernátor vramhoz 
a* Jobagiok dolgabol keolteottem Másod magamra d. 75 
[Kv; Szám. 3/XVI. 40]. 1591: Az feyedelem Madarazza-
nak Másod Magara attam Itelere Italara f — d 16 (Kv; i. h. 
5/X. 191. 

másodmagával 1. a szóban forgó személy egy másik 
személlyel együtt; el ímpreună cu cineva; zu Zweit/ 
zweien. 1573: Azomba Ieo Be Somogy Istwan oda Ma-
szod Magawal leh wl | mykor oda Ieot Be Somogy Istwan 
Maszod Magawal Ittas szabasw volt [Kv; TJk III/3. 305-
6]. 1591: Sardi János ... vallia, Engemet az tanacz kwlde 
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Bomemizza Gergelihez zalagert másod magammal [Kv; 
TJk V/l. 65]. 1604: ketten latok ... hogi ... fazakas palnç 
másod magawal nagi Terhet wizen wolt el az gŏrfí János 
hazatol ... feyeken wizik wolt [Keresztürfva U; UszT 
77c]. 1621: Az gialog hadnagioknak másod magokai 
attam hust lib. 3 [Kv; Szám. 15b/IX. 50]. 1737: ő kegyel-
me Nagy Bocsüllettel Apro Szentek napyan masodmaga-
val fel jőve [Somlyó Cs; ApLt 2 Léstyán János Apor Pé-
ternéhez]. 1753: láttam ... hogy patontz Ignát másad ma-
gával ... három lovakat hoztanak Lupsa felől [Grohot H; 
Ks 80. 40/5 Román Ignát (28) jb vall.]. 1774: engemet vin 
fel másod magammal Rákosi László Uram szekeren 
[Martonfva Hsz; HSzjP Joh. Dragamér (60) zs vall.]. 
1799: Székely Márton Ŏ kglmének másad magával el 
kelletett menniek Tordára [Torockó; TLev. 5]. 1831: reg-
gel virattakor láttalak Tégedet Ábelnél a Fogadosnál, hogy 
másod magaddal... aTomáczba ittál [Dés; DLt 332. 13]. 

Szk: ~ megesküszik. 1610: az Actomak másod magaual 
kel meg eskennj hogj az melj Njomot az karachion falj 
hatarban vittek az az Njom az eö eökre Njoma volt [UszT 
46d]. 1637: ha kiuantatik megh eskeszik másod magaval 
rajta [Mv; MvLt 291. 108b] * hol másod, hol harmadma-
gával. 1769!1778: Bánffi György Vr ô Nagysága, min-
denkor Télben, és Nyárban Jobbágyait, s nevezetesen 
tégedet, minden Héten, azon egy Háztol, hol másod, hol 
harmad magaddal hajtott é ki a rabotás Szolgálatra, és 
az annyi napi rabotában imputáltatik é ? a' mennyi Sze-
mély dolgozott, vagy nem? [Kv; BfN DDD. 4 vk]. 

2. terhesen; gravidă; schwanger. 1705: Mikor felesegűl 
el vötte másod magaval volt, meg csalt engemet hozzam 
jővén ... Deliberatum. Kovács Ersik magais meg vallya 
hogy ő ne(m) egyedül volt mikor az Urahoz ment, azért 
tölle mint paraznatol a sz. szék Nagy Martont divortiallya 
et ad secunda vota transmittallya a menyecsket vinculallya 
[SzJk 350]. 

Szk: ~ vesz terhesen feleségül vesz. 1570: Zatthmary 
János, Azt vallya, hogy hallotta Mwrsal ferencz attyaſi-
aytul hogy terhes volt az elseo felesege mykor veotte es 
thwduan veotte | Catalin Zas lwkachne Azt vallya, hogy 
Mykor Mwrsal ferench Eleosser megh hazaswlt volt hal-
lotta hogy Massod Magawal veotte volna az leant [Kv; 
TJk III/2. 123]. 

másodnap 1. másnap; a doua zi; der nächste/folgende 
Tag. 1570: Zakach Peter vallya ... Latta aztis hogy az Za-
bo Janosne leánnyá bokretat hordozot Nala Es az Trombitást 
kereste vele Maszod nap latta vgian azon bokretat az Trom-
bitás Zwegeben [Kv; TJk III/2. 21]. 1590: Jango Gaspar 
az taglaskor az en Jobbagio(m) swuegeth fel weotte ... má-
sod nap az borra be itta [Gyerőmonostor K; KP]. 1604: az 
mely nap haza jeôuenek, egy gyermek louat hoza az 
Georgy Peter zolgajais egy kacholat; Az vtan másod nap 
holűal azt mo(n)da Berkezj Mihály hogy ne kereskednek 
az mj Teórek János batiank penzeúel [UszT 18/144 Mi-
chael Fanchialy de Ilke lib. vall.]. 1702: mikor Istenben el 
nyugut Pa Ifi Ferencz u(ra)t el nyújtottak vala, beteges 
leven másod nap mehetek oda, a' nyújtó padon feküt a' 
szegeny Batjam még koporsoja sem volt [TordátlVa U; 
PfJ. 1720: az Bolgárok dolga végett Conflualnunk kell itt 
Vinczen, másod nap penig két Criminalis Causa fog ugyan 
itt agitaltatni [Alvinc AF; Ks 95 Gillyén Dániel lev.]. 

2. a második napon; in ziua a doua; am nächsten/folgen-
den Tag. 1589: Az Olah keouetekre ualo keoltsegh. Va-

czorara ueottem Elseo nap Három sos vizát 13 pinzest 
Egi wrwt d. 18 ... masodnap Negi pinzes potikat d. 44 ... 
Negied nap Ebedre ueottem ... Ikrát d. 10 [Kv; Szám. 4/X. 
45]. 1592: az Tanachj haz vdwaraban az meli fakat hor-
dattanak vala az irtot erdóbeól fizettem 5 legennek egi 
napra f 0 d 40 Másod Nap vagtak harman ... f 0 d 21 
Harmad napian vagattam Zakmaniba(n) f 0 d 27 [Kv; 
h. 5/XIV. 138 Éppel Péter sp kezével]. 

Szk: másod avagy/vagy harmadnap. 1585: im el uittem 
uólt haza az ladat es nem esmertem semmi bantasat az 
ladanak de mikoron másod a uagy harmad nap meg 
nytottam uolna az ladat ... tehát az Erzeny (!) ... nem ugy 
találtam az mint en be raktam [Kv; TJk IV/1. 490]. 1591 
k.: Thudom hogy az Simo János hazanal leon az me-
niegzeo de Jsmet másod vagy harmad nap mindgiarast 
Jsmet az Georgy Vra(m) hazaba(n) vissza szallaa [UszT. 
— ŭFazakas Lukaczi] * minden 1823-1830: A piacaa 

szép tágas, minden másodnap hetivásár vagyon [FogE 
194. — aLipcsének|. 

3. ~on a. másnap; a doua zi; der nächste/folgende Tag. 
1569: Apolína Rta Michaelis Jspan fassa est ... Másod 
napon penig oda Joue az Beke gergel Annya |Kv; TJk 
III/l. 245]. 1580: Másod napon ki menenk az zena fw 
oztany |M.palatka K; JHbK XIII. 291. 1599: Ezen Jelen 
walo 1599 eztendeoben nagy kedden Rekeztettem be 

egy tehenemeth hazam mellett... Annak Vtanna másod 
napon Nagy Zeredan ... nekem futamék es egy bottal 
vemi kezde [UszT 14/41]. 1604: kertwk s kerettwk azt az 
tiz diznot teoruenjre es kezesre, de semmi keppen megh 
ne(m) adak, ne(m) leott mitt teonnwnk az tiztetis megh 
talaltuk feleolle mj akkoris kezest attunk volna teor-
uenjre másod napon Zent marto(n) napian Czeoteorteo-
keon ... de akkoris megh ne(m) adak [i. h. 18/59]. 
1677: a' Sententiakat az Itilö Mestereknél ha eodem die 
nem prohibeallyák, másod napon kiadhattyák [AC 180]. 
— b. a második napon; ín ziua a doua; am nächsten/fol-
genden Tage. 1592: Jutanak az zallas oztok ... attam B. 
Vram akarattiabol etelekre italokra Niolchiad magokra, 
Elseo napon f 0 d 60 Másod naponis f 0 d 60 [Kv; Szám. 
5/XIV. 164 Éppel Péter sp kezévell. 1625: Vrunk eo felge 

Aszonyunknak eo felgenek egy betegh leány Aszszo-
nyat hagy van nallunk keolteottünk reajok Elseo nap ... 
d 75. masodnaponnis f. 2/47 harmadnapianis f. 2/34 
[Kv; i. h. 16/XXVII. 9]. 

4. ~ig másnapig; pînă a doua zi; bis zum nächsten/fol-
genden Tag. 1597: az mikor ferencz deák az kaptalant oda 
vezzedre hoza Akar vala az kaptalan exequalny ... 
zolank, mind ferencz deaknak s mind az Captalannok, 
varakoznanak az executioual másod napig, talam addeg 
Thwri Andrasne Azzonyomis vagy embere el irkeznek 
[Vessződ NK; JHb XXIII/3]. 

5. t ű másnapra; la a doua zi; auf den nächsten/folgen-
den Tag. 1562: Másodnapra Budában minden rendbeli em-
bernek fegyverét elszedvén, Isabella királyné aszszonyt, 
Fráter Györgyöt és Petniit Pétert minden vitézlő népével 
öszve fegyver nélkül szarakari módjára Budából kiküldé, 
és a várost mind Pesttel öszve magának elfoglalá [ETA I, 
14 BS]. 1653: Másod napra én is úgy igyekezém, hogy 
dolgaimat elrendelvén és jó móddal hagyván, csak má-
sodmagammal elésieték [i. h. 134 NSz]. 1662: Fogthűy Já-
nos ... a nemesség között csak előbukkanván, előarccal az 
földre esék, fogattatván, kiviteték, és soha többé egy sza-
vát sem vehetvén, másodnapra megholt vala |SKr 516—7|. 



233 másodszor 

Szk: ~ra kelvén. 1639: estve fele monda Beczki András, 
legietek vesztegh itt Sogor, enis maid be jővók csiak nyu-
lászni megiek, eő penigh be nem jőve, hanem masodnapra 
kelve(n) latok hogi sohonna(n) senki nem gazdalkodik s 
—- mi el jővenk onna(n) [Kiskerék AF; JHb XXVI. 16]. 
1660: Másodnapra kelvén, Szejdi pasa táborostól felkel-
vén ... hadaival reggel reamenvén hirtelenséggel Rákóczi 
fejedelem táborára, megveré [Kv; KvE 182 LJ]. 

6. ~ján a. vmely ünnep második napján; ín a doua zi a 
unei sărbători; am zweiten Tag irgendeiner Feier. 1560: 
My Thomori Cristoph adom emlekezetre az en leuelem 
Altal hogy en kozaruarat& zenth kataryn ázzon Másod 
napian az nehay kozaruari gyewrgyne ... es az mostani 
feryewel Bornemisza János vrammal megh Jgienesulesbol 
Tewttem Jllyen vegezest [SLt DE. 2. — aSzD]. 1569: Ez 
leuely költ szechbe pwnköst másod napyan An(n)o 
do(mi)ni 1569 [Szécs Sz; WLt]. 1570: Zygarttho Myhal, 
Es János deák felperesek Byzonsagy Brassay Anbruzne 
alperes ellen Zombaton zent János Massod napian, Bes-
terchey Gergh Elewth [Kv; TJk III/2. 49]. 1572: Ez leuel 
kólt szúlkerekena Karachion Másod Napyan 1572 [BesztLt 
3717. — aSzD]. 1606: ez mostani 1606. eztendeóben 
Pünkest másod napia(n) ]UszT 20/31]. 1696: húsvét má-
sod napján reggeli Praedica(ti)o alatt az Feleségem nagj 
hirtelenséggel a Pleuritisben igen nehezen meg betegedék 
[Gemyeszeg MT; BK. Kemény János Bethlen Gergelyhez 
és Elekhez]. — b. vmilyen esemény/történés második 
napján; in ziua a doua a unui eveniment; am zweiten Tage 
irgendeines Ereignisses/Geschehens. 1597: ez varossy 
embernek az marhara zabad legie(n) az sokadalom napian 
megh arûlny megh adwan az Zentmiklos penzet rea, de az 
vásárról az nap el ne vigie, hanem az sokadalom másod 
napian hazahoz vitethesse [Kv; TanJk 1/1. 298]. 1618: oly 
ember volt, hogy azon nagy hirtelen mindjárt álpénzt 
csinált ő maga, és megelegyítette az császár jó oszporájá-
val, melyet mindjárt csak az pénzkiadásnak másodnapján 
megkapának rajta és ... fejét vevék [BTN2 377]. 1736: 
Már most másod napjána nem nevezték tovább vőlegény-
nek és menyasszonynak őket, hanem ujházasoknak, ugy is 
ittanak egésségekért [MetTr 389. — aA lakodalom máso-
dik napján]. — c. a rákövetkező napon; ín ziua urmätoare; 
am darauffolgenden Tage. 1629: Varga Miklóssal kesere 
el menue(n) Zabo Jánoshoz olykor hogy talam másod 
napian reggel megh holt [Kv; TJk VII/3. 35]. 

7. ~jára vmely ünnep második napjára; la a doua zi a 
unei sărbători; auf den zweiten Tag irgendeiner Feier. 
1586: Huswet másod Napiara adatnak az Vraim az púska 
Tárgyihoz 3 szing kamfot (?) f. 1 d. 95 ... Pünkösd Másod 
Napiara adanak Jsmet ... 1 1/2 szing Saiat ... f. 1 d. 87 
[Kv; Szám. 3/XXVII. 12-3]. 1616: János deák Vramis ... 
megh igíre adni az Jeowendeó Pünkeóst masodnapiara 
[Mikefva KK; Beiz. 3. 53/1]. 

másodosztályú másodrendű minőségű; de calitate a do-
ua; von zweitklassiger Qualität. 1864: Orotás ez régentén 
erdős helj levén a birtokosság kŏz meg egyezésből fel 
osztotta, ki irtotta innen neveztetik orotásnak jelenleg 
másad osztalju kaszáló [Szkr; Pesty.MgHnt 57, 331a]. 

másodrendbeli I. mn másodszori; (pentru) a doua oară; 
zweitmalig. 1794: midőn a Tiszt Vrak az Nyilakat ki osz-
tották, ekkor T Szanto Sándor vr 's az tőbb Sárdi és Bor-
bereki részen levő possessorok magokat károsoknak látván 

nyiljakhoz nem is nyúltak, sőt ki ki maga embereinek meg 
is hagyta, hogy azon nyilhaz mig másod rendbéli esketést 
nem vitetnek veghez, ne is nyúljanak [M.bagó AF; Dob-
Lev. IV/734. 8b]. 1809: ezennel meg hagyatik Kegyelme-
teknek, hogy a' Tyrokot, melyek ezen másod rendbéli 
repartitiobol Kegyelmetekre estenek, minél hamarébb 
állítsák ki [UszLt ComGub. 1668 a gub. Usz-hez]. 1830: 
A másod rendbeli fogdosáshoza vágta el az ujjait [K; 
KLev. — aKatonafogáskor]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; sub-
stantivartig gebraucht: második csoportbeli dolog; lucru 
din grupa a doua; Sache aus der zweiten Gruppé. 1847: 
nála találtattak Varga Katának kétrendbeli irományai, 
melyek közül az egyikben írja, hogy a szolgabírói rendelet 
iránt engedelmességgel viseltetni az embereknek meg nem 
engedi, a másodrendbeliek pedig nyugtatványok [VKp 
294. —aAszb-nál]. 

másodrendben másodszorra; pentru a doua oară; zum 
zweiten Male. 1619: az kapitán pasa az tengerről hozott 
nyereségből vive ki az császárnak ajándékot ... Első sereg 
az jancsárság ... Másodrendben az csezareai szejmének, 
kik azok is az hadban voltak. Harmadrendben hét szekér, 
azokban egynéhány leopárd, egyéb drága marhák 
]BTN2 377]. 1735: fia. őzvegj Aszszonyok másod rend-
b(en) tartoznak Férfi Strasat adni [Dés; Jk 456a|. 1753 
11781: Galgai Rátz Kristina Aszszony ... B. Branyitskai 
Imre8 eŏ Nagyságához ment másod rendben férjhez [H; 
JHb LXXI/3. 191 vk. — aElőtte kimaradhatott: Jósika]. 
1849: Krizsán Máriskó Sándini sebésznél szolgálván, 
másod rendbe arra szólitott fel, hogy szállásomon ... neki 
helyet adnék [Kv; Végr. Vall. 3 Kelemen Béni vall.]. 

másodszita ? gyérszita; sitä rară; grobes Sieb. 1771: 
Gyakor szita 1. Másod szita 1. Harmad szita 1 [Katona K; 
Bom. VI. 7]. 

másodszor 1. második alkalommal, másodízben; pentru 
a doua oară; zum zweiten Mai. 1561: Ha penig leg'en a 
uag' inas, elozer etwen penzel masodzor egy forintal har-
madzor kettQwel bwntettesseka [Kv; ÖCArt. — Részeg-
ségért]. 1578: Meg ertettek ... eo kegmek my nemó gyala-
zat esset legie(n) eo kegmen Byro vramon ... az varos 
procatori altal melto bwntetessel procedallianak ellene 
ha penigh az Teorwenyre elő nem Ieo, massodzor harma-
dzoris ideztesse rea [Kv; TanJk V/3. 173b]. 1595: Elózer 

Safalui fer(encz) eózze vezett vala az Gergelj Albertne 
fiaúal Masodzer az Kapus hegien mo(n)dotta vala hogy 
vallaz fere(n)cz kit soha ne(m) vallottal ]UszT 10/44]. 
1597: Masodzer esmet el hytía ugia(n) az A ]i. h. 12/36 Ja-
cobus Sima de S. Király fej. jb vall.]. 1632: engem ket-
szeris kŭldeŏttek el egiszer az lovat hozza(m) fel Zakmari 
Palnak, másodszor az keöpeöniegett altal veteöjett [Mv; 
MvLt 290. 79]. 1730: másodszor jőve Mihálcz Jstván 
Uram bé másokkal edgyűtt [Altorja Hsz; Borb. I Danka 
Lászlóné Jlona (40) ns vall.]. 1785: Másattzor indultam 
Ádámosra [Kv; Pk 7]. 1810: Én az másadtzor ŏntŏtt Ha-
rangról ... nem tettem tudósítást [Aranyosrákos TA; Pk 7|. 

Szk: egyszer (is) ... ~ (is). 1595: Ez Iden az wy Jozag-
bany laktwnkba(n), Jartunkba(n) Igazgatasunkbany 
egyzeris mazódzoris (!) keolteotunk, f 4 d 73 [Kv; Szám. 
6/XV. 101]. 1759: a' miólta én Biro vagyok nem igen 
sok hasznot hajtott, sokat járván széjel ... egyszer egy 
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egész hetett, masadszor pedig 4. vagy 5. napot mulatott 
otthan [Marosludas TA; TK1]. 

2. másodsorban, másodjára; ín al doilea rînd; zweitens. 
1570: Bwday Thamas Es Eotthwes János ceh mesterek 
Bizonsagi, Eotthwes pal Ellen, hogy Egez ceh mywelte az 
Bwntetest, Eothwes palon, Masodzor Eotthwes Pal az Ew 
engedetlenzegewel mywelte azt hogy az cehbel ky vonta 
Magath [Kv; TJk III/2. ÍJ. 1580: Masodzor vegeztek hogy 
mykor felestókemre le wlnek Az mywessek, Tehagh fel 
oranal towab ot ne wllyenek hane(m) mingyart egyek es az 
munkahoz kezgienek ismék [Kv; TanJk V/3. 314b]. 1587: 
Mazodzor kiuaniuk aztis Nagodtül hog az portust ug jpi-
tesse meg Nagod hog az hajosoknak az kj rakodasban 
karok ... ne essek [GyK. A dési cellérek végezése Gyulafí 
Lászlóval]. 1603: Tetczyk azért az theorwennek hogy 
elseoben lo farkon megh hordoztassek, masodzor hew 
fogowal megh fogdostassek es annak vthanna helyere ky 
vitettessek es kerekben teoiettessek [Kv; TJk VI/1. 657]. 
1793: Üdŏsbb Bartók András kére arra, hogy ... első-
ben visgálnok és itélnök meg az ennek előtte tett kárt 
búzájába ... és másadszar az akkori ujj kár tételtis [Toroc-
kó; Bosla). 1797: Előszőr Egy Nobilitáris Curia ... Másad-
szar Buza(vetes)nek való Szanto Földek ... Harmadszar 
Torok buza földek Hatadszar a Ház hijján találtattak 
[M.igen AF; DobLev. IV/777]. 1803: az Uvegesnét mél-
tóztasson admoneáltatni, hogy a pénzt meg fizessék ... 
Másadszor műnketis méltóztassan tudósítani hogy menyi-
re légyen gondunk által küldeni innen [Ebesfva; Pk 4). 

másodszori (időrendben) második; al doilea; zweitma-
lig. 1595: Az masodzory keoteozesre ment 4 napszam | 
Azzoniunknak eoreg Azzoniunkal masodzory it leteben 
keolt enny Tehen hus [Kv; Szám. 6/XIII. 13, 6/XV1. 85]. 
1699: Sos Annokot ... Mátkájátul el szakasztvá(n) másod-
szori mátkaságra néki szabadságot engedének [SzJk 321]. 
1745: ezen masadtzori tselekedetiért ... kénszeriti vala 
hogy meg fogja Csimponjer Dávidot [Kersec H; Ks 112 
Vegyes ir.]. 1761: Nem egész örömei értettük Nadasdi 
Causánk másodtzari Fatalitásátis hogj corrualtattak [Cege 
SzD; WassLt Wass Miklós kezével]. 1765: ha a férje 
másodczori vétkébenis vélle lakik, ugy nem álhat a fejére, 
de vice versa midőn a férfi nős paráznaságban incurrál 
arról a Törvény halgat ITorda; TJkT V. 280]. 1785: má-
sattzarí el indulasamkor vettem volt Kolosváratt ... egj 
véka zabat pro Dr 40 [Kv; Pk 7]. 1798: egy zálogos Sessi-
ot ... édes asszany Annyok masodszari férjhez menetele 
után kibocsátot [M.déllő TA; DobLev. IV/802. lb]. 1817: 
másodszeri Férhez menetele [M; MvLev.]. 

Szk: mind az előbbszöri ... mind a 1748: mind az 
előbszőri s mind a' másodszori Feleségétől hány gyerme-
kei voltanak [Aranyosrákos TA; LLt]. 

Ha. 1779: másadszari [Csicsómihályfva SzD; LLt 
34/16]. 1830: masadszori [Alamor AF; TL]. 1835: másad-
szori [Kv; ÖCLev.]. 

másodtörökbúza másodosztályú törökbúza; porumb de 
calitate a doua; zweitklassiger Mais. 1847: ugy szintén 
Déllörŏl ... az 50. véka szép tŏrŏkbuzátis jól ki mérve — 
és a' 6. véka másodtörökbuzát is által hozatni parancsolja 
meg [Csapó KK; DobLev. V/1265]. 

másodúttal másodízben, másodszor; pentni a doua oa-
ră; zum zweiten Mai. 1570: Jlona Zas Gergneh ... vallya 

Maszod vttal egy kezkeneot vytth neky, es Kardos 
pénzt adot az leannak | Zabo Janosne orsolia ... aztis hal-
lota hogy Massod vthal my kor az hazat ely akarya volt 
cherelny ... Az kor is tyltia volt [Kv; TJk III/2. 38, 196|. 
1588: Az War Megye Jspanok Másod úttal hogy hatar 
Jarny Jottenek volt voltanak en nallam estwere [Kv; Szám. 
4/III. 27-8]. 1592: Elseòbe hogi be ieòwenek az Jobba-
giok zena hordani nem horthatanak az eseò miat Másod 
vttalis ieòwenek be akkoris chiak ketczer hozhattak zenat 
... Harmad vttal hog' be ieòttek, hat nap hoztak az Varos 
kertebe ... f 2 d 52 [Kv; i. h. 5/XIV. 174 Éppel Péter sp 
kezével]. 1653: Másod úttal esmét tíz ezer rabot küldtek 
haza [ETA I, 79 NSz]. 1728: másod úttal tovább ketele-
nittett ott mulatni [Dés; Jk]. 

másodúttali másodszori; al doilea; zweitmalig. 1595: 
Az másod útoly hiazassatol fogwa eddig letz zeget attúnk 
832 [Kv; Szám. 6/XIII. 431. 

másol1 megmásít; a modifica/schimba; (ab)ändem. 
1611: dirinczele egy wles auagy haz helyet Keopeczy 
János Vram, Orbán Lorinczteol ... ada Keopeczy János 
wram Orbán Loríncznek, egy darab szanto feoldet 
ha ualamellyk fel ezt az dirinczet megh másolná uagy 
másolni akarna az maradgion fl. 25 [Mv; BálLt 90|. 1793: 
a' fellyebb irt Személyek kŏtelezék magokat, hogy 
a' Csokai Filialis Ekklának azon földhöz semmi része, 
és jurisdictioja ne légyen, ha pedig ... Ígéreteket másol-
ni akarnák magok és Posteritassok Articularis poe-
na alatt kénszeríttethessenek IMMatr. 91]. 1838: Evic-
tiotis válolànak költsönösön magokra ... hogy édgyik 
a masikot azon örökségben meg tartják s oltalmazzák 
12 ezüst forint vinculum alatt olly móddal, hogy az állo 
fel a' másolni kivànon vagj háboritton mind annyiszor 
valahányszor meg vetessen s vétethessen [Bözöd U; 
Borb. II Bözödi Sebestyén Dániel székely nemes kezé-
vel]. 

másol2 szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
való máslás (aszútörkölyre felöntött borból v. mustból 
készült bor) készítésére szolgáló; bun pentru făcutul vi-
nului din tescovină; zur Zubereitung des Nach/Treber-
weins dienend. 1656: lisztesház Padlasa mind alol 
feliül deszka ... Vagyon Egy üres hordo, masalni való 
[Fog.; UFII, 1001. 

másolat 1. copie; Kopie, Abschrift. 1833: a' Matricu-
láknak másolattyai ... a Püspöki Levél Tárba bé küldettes-
senek [Vaja MT; HbEk]. 1836: A' kötelező Levél máso-
latja Taxája dr 12 [Ne; DobLev. V/1217]. 1847: Amint itti 
másolatából is látni lehet, panaszos verseket írtam, me-
lyekben sorsomat rajzoltam le [VKp 176]. 

2. ~ban ín copie; in Abschrift. 1836: elé mutattak né-
künk egy Contractust másalatban [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 1843: ezeknek igazolására béadják ... ezen jegy-
zőkönyvhöz mellékelt ... egyezményt másolatba, néhai 
gróf Haller Gábor úr őexcellenciájának rendelését, 
hasonlólag másolatba [VKp 128]. 

Szk: valóságos ~ban. 1847: Méltóságos főispány, liber 
báró Bánffy Miklós úr őnagyságának ... hozzám intézni 
méltóztatott rendeletét a maga valóságos másolatába 
alázatoson idemellékelve ... vagyok bátor ... közölni 
[VKp 180]. 
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másolatbeli másolatban lévő; (care este) ín copie; in 
Abschrift befindlich. 1844: ide mellékelt másolatbali 
egyezmény [Kissolymos U; Márkos lev.J. 

másolati másolatban lévő; (care este) ín copie; in 
Abschrift befindlich. 1850 k.: a A alatti másolati kötlevél-
ből láthatólag NEnyedi Kora Juonnal és Szelesán Viduval 
léptem ... egyezményre [Ne; DobLev. V/1327 Dobolyi 
Bálint a városi tanácshoz]. 

másolatos másolatban levő; (care este) ín copie; in 
Abschrift befindlich. 1847: (A szolgabíró) nyomozza ki 
azt, ha vajon ... Varga Katalin nem követett-é el oly bűn-
tényt, melyért büntetőkereset alá vettetése szükséges len-
ne, és ezen kinyomozást... küldje is be, másolatos közlése 
mellett [VKp 180-11. 

másolhatatlan megmásíthatatlan: irevocabil, de nes-
chimbat; unabänderlich. 171111815: hogy idegenség ne 
származzék közinkben, Tettünk ötsém Szalántzi Gábor 
Úrral illyen másolhatatlan örökös cserét [Meggyes; HG 
Bethlen lev.J. 1843: Mi alol irtak léptünk egy más között 
a* kővetkező másolhatatlan edgyezésre [Nagylak AF; 
DobLev. V/12481. 

másolhatatlanság megmásíthatatlanság; irevocabilitate; 
Unabänderlichkeit. 1837: Melly kőltsőnős edgyezkedés 
igazságáról, hitelességéről és másolhatatlanságárol 
bizonyságot tészűnk [Dés; BetLt 5]. 

másoló-kád sörkészítéshez használt (árpaáztató) kád; 
cadă folosită la fermentarea berii; Bottich zum Beizen der 
Gerste beim Bierbrauen. 1837: a Serháznak a leg neveze-
tesebb requisitumi a Serfőző üst, szárázto, másalo nagy 
kád, és Hüttő [Kv; KmULev. 2]. 1838: A Ser és pálinka 
főző házhoz Inventáltattván, ezekben transponáltatnak 
1 Serfőző réz nagy űst ... Az űst mellett lévő nagy másolo 
kád négy vas abrontsokkal [Km; i. h.J. 

másrészről szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: egyrészről ~ a. egyfelől másfelől; pe de o parte 

pe de altă parte; einerseits ander(er)seits. 1568: Az 
wytezlew Tholdalagy András eo fel: Assessora egy Resz-
reol, Maas Rezreol penyg Zekel János My eleottewunk ... 
Jllyen zerzest es wegezest teonek [Gyf; BfN 54/61. 1594: 
Mikoron my gywlteónk wolna wylakra ... Crazna 
varmegyeben, vgy myntt keóz Birak, egy Rizreöl az Ne-
hay megh holt Bathori Eleknek perechyeninek megh ma-
radót Eózwegy felessege Jakczy Anna Azzony, es fia Ba-
thori Gaspar akaratthiokbol es hywassokbol, mas Rezreòl 
penighlen Zilagy Barbara Azzony akaratthyabol es 
hywassabol ... nemynemeó egyenetlensegnek el igazitas-
saert [WLt]. 1611: iöuenek mŭ elönkben egy részről ... 
Zekel Miklós, mas részről... Kapcza peter [Váidotfva Cs; 
LLt Fasc. 155]. 1614: Hiuanak minket Egienleö Akaratból 
Király Uchaban, Az mi Bizodalmas Vrunk, Chyszar Istuan 
Egi reszreöl, mas Reszreol somliay fazakas Mihály [Kv; 
RDL I. 95]. 1751: Jelen lévén mi előttünk egy részről ... 
Mlgs Groff Toldalagi László Ur(am) eő Nga; más részről 
Testvér őttse Mlgs Groff Toldalagi Pál űrfî eő Nga 
[Koronka MT; Told. 31/4]. 1794: jelen lévén ... Biro 
Mihály eô kigyelme egy részről, mas részről Tolvaj 
István eő kigyelme, kik között ... lön ily megegyezés és 

alkalom [Egerbegy TA; Tolvaly lev.J. — b. egyrészt 
másrészt; pe de o parte ... pe de altă parte; einerseits 
ander(er)seits. 1794: Chirurgus Gyulai Pál ö kgylme ... 
egy részről Eklesiájával hurtzolodni nem akarván más 
részről el öregedett és betegesedett ál lapottya is azt meg 
nem engedvén a' kivánt Taxát meg Ígérni kéntelenittetett 
[Kv; SRE 307J. 

másrészt más vonatkozásban; pe de altă parte; in ande-
rer Hinsicht. 1879: Én arra számítok, Ödön, hogy te 3-án 
este minden okvetetlen itt leszel nálam. Szükséges dolog 
ez. Szükséges pedig azért, hogy fáradtan, megnyomorodva 
a nagy úttól ... másnap nem állhatsz esküvőre Más-
részt, mert 4-ikén reggel még kifuthatnál Madarasra, s 
estére visszajöhetnél ... idea [PLev. 55-6 Petelei István 
Jakab Ödönhöz. — aMv-reJ. 

más-színű 1. de altă culoare; anderer Farbe. 1735: ma-
nifeste látzik a régi irás szerént hogy égy égy mariásaval 
adtaa de annak utánna más szinü tentaval corrigalvo irja 
hogy parjat adta egy egy forinton [Torda; TJkT I. 95. — 
aA bőröket]. 1749: Két Tuczet aztal kezkényö ugjan két 
Tuczét más szinü vékony asztal kézkenyő | Szárhegy Gs; 
LLt Fasc. 116]. 

2. másféle, más jellegű; de alt gen; anderer Art. 1745: 
más szinű officiumban lévén ŏ Kglme Procuratora(na)k ki 
ki úgy fogadgya hogy az ő Kglme absentiája senkit nem 
excusal [Toida; TJkT II. 69]. 1751: Vándor Todor Falu 
uttzáján semmi okbol megh támadván megh vert és vére-
met ki bocsátotta, másokkal is sokkal ... ehez hasonlo s 
más szinü tsak nem mindenféle törvénytelen dolgokat 
senkitől semmi bántodások nem lévén bátorságoson csele-
kedtenek, s cselekesznek mais ]Balázstelke KK; IB. Mich. 
Rempler (36) jb vall.]. 1756: A Kádárok addig mig 
azon edényeket készittik, más szinű Uraság dolgára nem 
járnak IVályebrád H; Ks 101J. 1789: a' mint a' Laborató-
riumból ezen Szobába bé mennek jobb kéz felőli Üvegek-
ben találtattak ezen alább irt rendel Specificált Vizek, és 
más szinü Portékák [Mv; ConscrAp. 391. 1815: a Hersány 
által birt irotványis kőrnyűl volt, s vagyon Szomszédasitva 

az udvar Emberei Falusi Erdőbeli íratványokkal, Erdő-
vel és másszinű hellyel (így!) lOrsova MT; Bom. G. XV. 
13 Nyikulits Andieka (55) vall.l. 

másszor 1. máskor, más alkalommal; alteori; ein ande-
res Mai. 1572: Marta chiuka Menhartne Azt vallya, latta 
hogy Az Damakos Mathias hazahoz Jart Keomyes gěrgne 
es otth lakozot Egyzer eleol talalya kerdy Myt chelekedet 
otth Mond hgy hey byzon Jol laktam Massoris Jol tartyak 
ott ez azzont [Kv; TJk III/3. 41. 1596: maszer úgyan el 
sem kellene ven(n)y [UszT 11/64 Georgius Marthon de 
Tarchafalua vall.j. 1606: monda azt is salati balint hogi 
mazzor is ueottynk mi it marhat el [i. h. 20/322 martinus 
Koza (!) de hermanj lib. vall.j. 1691: Derecskei István 
vram hirtelensegebűl senkitis nyelvel el ne mocskollyon 
maszszor [Dés; JkJ. 1765: tudgyuk közönségesen hogy 
azon Legények mattzor is és más hellyeken is ollykor 
ollykor midőn jo kedvek volt egy ket Pistolly Lövéssel 
magokat mulatták [Gerend TA; KS]. 1766: Effele Veren-
gezö tselekedetitt maszoris hallottam Domokos Ferentznek 
[Szilágycseh; BfR 104/2 Szabó Josef (32) lib. vall.]. 1782: 
édes Atyám ... mikor néha néha az Uraság szolgalattya 
terhesebb volt mint mászszor, panaszra is fokadott 
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[Dombó KK; JHb XIX/33. 26]. 1799: mászszor bürgös 
szénája termett mig az Tavaji Esztendőben jobbatska lett 
[Albis Hsz; BLev.]. 

Szk: egyszer egyből ~ másból. 1573: Elszóben ker-
dem Eóczyem ellen woltame en walaha walami habo-
mnak oka. Szót inkab az en Eóczyem wolt oka, mert 
anyam azzontol gyakorta hallottam hogy panazolkadott, 
hogy az Eóczyem Eó kegy: haborgatya eczer egybeól 
mazor ismeg masbol [Kv; TJk III/3. 198d] * egyszer 
1560: benedek vram ... az ew maga nyelue uallasaual tewt 
bizonsagot rolla hogy ew nekik az hazhosz s egyeb ewrek-
segekhez is semmy kezyk nem volna Azért azok fizes-
sek vgymond mynd adayat mynd egyeb Gongyat Ewk 
visellyek Ezzelis ninchy Jgassagok ez dologhoz Mert az 
ky mibel eczer ky tagadya magat az masszőr semmyt nem 
kereshet [Kv; SLt ST. 6]. 1647: Szerbe jar raitok az kor-
czomallas Eztendeo altal Egyszer Cassai Ur(am), maszor 
Petki Farkasne Aszoniom számára [Vajdakút KK; BK 48. 
16]. 1733: Kaszalo Rett pedig minden Haz utan negy negy 
nyil vagyon ... közős Széna fűűnk lévén minden eszten-
dőben) fel oszlik és az melyik egyezer jő madezor nem az 
jő [Kincses KK; SLt 8. K. 5] * egyszer is ~ is. 1590: 
Borbély Gyeorgynek Epiteseert az feredeo haaznal eczeris 
masezeris fyzettem ... f. 1 d. 68 [Kv; Szám. 4/XXI. 39 
Kiss István sp kezével]. 1607: az fwzeken beleöl az falu 
feleol iàr uala az víz annak utanna: Olty Lazar kezde teol-
teny boytal es Zemettel Egyzer is maszor is vgy vettete 
kwílyeb az vizet ide az hol most iar [Dánfva Cs; Eszt-Mkl 
* hol egyszer (s) hol 1590: Az Zena kazaltatashoz 
kezdettem 14 Juny Giwjteöknek fizettem hol ecczer s 
hol mazzor fl. 8 [Kv; Szám. 4/XIX. 18]. 1675: az szege-
nyek szamara sütetve(n) es az Jobbagjok szamarais ha-
sonlatos keppe(n) hol egiszer hol mászszor rostaltatva(n) 
es paloltatv(an), apadott el buza Tizenket veka [Kv; i. h. 
35/1. 14[. 1765: az Utrizalt föld hol ettzer, hol mattzor, 
inculte hagyatván ... nem tudom hogy akkor tállyban ki 
fogta, és rontotta fel [Bala MT; Ks 14. XXXV] * mind 
egyszer s mind 1663: Mind egyszer, s mind másszor 
nékem küldött leveledet elolvastattam s értem, mi dolgok 
felől írsz [TML II, 456 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mi-
hályhoz] * most s 7800: Igaz hogy Mű adtunk most 
s másszer egetbort gabonáért és egyébért [Somkerék 
SzD; JF Hers Joszip zs vall.] * se!sem egykor!egyszer 
se/sem 1650: sem egyszer se(m) maszer ne(m) jöttek en 
melle(m) [UszT 8/64. 30b]. 1783: (A) portiotskák ... el 
adásáb(an), se egyszer se másszar a' most tisztelt Groff 
Urat nem facultálták [H; JHb XXXI. 55]. 1797: A 
paraszt Lak Házak után künn és benn akárminévvel ne-
veztethetendő appertinentiákbol ... sem egyszer, sem 
másszer senki által sem el-nem foglaltatott, sem Contro-
versiában nem hozatott [Göc SzD; WassLt]. 1804: a 
Portshalmi Ur rész Gyeptije partos helyen lévén ott a 
Szőlőben sem egykor sem mászszor marha be nem jött 
[Dés; DLt 82/1810] * vagy egyszer ... vagy 1678: Ha 
ben voltál ä Szek giŭleseb(en) hallottadé Lázár István 
vramtol, hogj azt mondotta volna hogy, vágj ä szekes 
kösségh előt hirdette, volna vagy egiszer vagy mászor, 
hogy eo Nsaga conditioyt violalta, azért immár eŏ 
Nsga(na)k kőtelesseggel nem tartoznank [LLt Fasc. 120]. 
1730: ha pedig maga Vargjas Jstvan Uram es Felesege 
vagj egjszer vagj masszőr meg másolná es violalna ... tiz 
magjar forintokat exequaltathasson az meg allo fél az 
megh nem állo félen [Aranyosrákos TA; Borb. II Joannes 

Csipkés nob. de Rákos keze írása]. 1798: En až kerdesben 
ki tett Erdött nem tudom azt sem hogj kik invadalhattak 
volna aztott vagj edgjszer vagj mászszor [Ádámos KK; 
JHb XIX/58]. 

Sz: amely eb egyszer általússza a Dunát ~ is megpró-
bálja. 1724: az melj eb eczczer altal uszsza az dunat, 
mászszoris meg probalja kurvának csak kurva az dolga 
[ApLt 2 Apor Péter feleségéhez] * ha egyszer a kása 
megégeti a szájat, ~ megfújja. 1723: abban sincsen ket-
csegem, hogy busulasi ne volnának felesen az 
Asz(onyo)m(na)k az pokol szomszéd miá, de ... ha edgy-
szer a kása meg égéti a száját másszor meg fújja [Darlac 
KK; ApLt 1 gr. Haller János anyósához] * a kártevő 
macskát meg szokták verni, hogy ~ kárt ne tegyen. 1686: 
Feleséghemet ... Szorongatta és tsak nem erŏszakotis 
teve(n) rayta ... ha mit kapott, rayta esett maga(na)k tu-
laydonitsa (: paraszt példáb(an) szokták mondani az 
kártevő macskát meg szokták verni hogi másszor kárt ne 
tegy(en):) [Kv; TJk XIII/1. 311]. 

2. másodszor; pentru a doua oară; zum zweiten Mai. 
1595: Tudo(m) hogy a* felesege el hagia Jánost, egyzer 
haza fogada, maszeris el hagia [UszT 10/51]. 1599: Ru-
dolph Boldisame Anna azzony ... vallja Amy az Testa-
mentum melle való hywatalt illety, Engemetis keoltek vala 
egyezer Makray Catalinert es en hywam de nem akara 
Ieony, meg maszoris el keoldenek vala de nem akarek el 
menny, hanem az leant keoldek oztan el [Kv; TJk VI/1. 
350]. 1606: Azonba Lukacz Vra(m) az zekerehez Indula, 
az zekereől le veüe az feizet es oda jeőűe egj zoual sem 
mo(n)da hogy od magad vagj my, hane(m) hosza vaga 
hogy az homlokán esek egy kichin vagas, mazzerís hozza 
vaga s az kezeűel v£üe fel harmadzerí vagasanak(is) 
vgy leon, negedzer hogy hosza vaga, osuat Janosnenak az 
Vyat vgj talala hogy mi(n)dgiart el zakatt az Jna [UszT 
20/195 Ioannes Dersi de Gagi vall.]. 1644: lattam en hogi 
az feiszeuel megh ŭte Marton Uramat hogi megh Torba-
czek s elis esek maszoris hozza huza az fejszet hogi vagja 
... de mys megh sivalkodank ... s en az Uramat kialtam 
hogj szinte megh eôli [Mv; MvLt 291. 419a]. 1729: az 
Mlgos fő Ispán Ur Jószágából ket versben hoza Karatna 
zabot osdolarol®, edezer tavasz félt, mászor őszszel [ApLt 
3 Ioannes Zöldi Karatna (56) jb vall. — aHsz]. 1746: az J. 
Sebestyén Pál Jsten ellen Teremtettével káromkodott 
melly tselekedetiért ã jővő Szombaton is foro publico 
25. pálczákkal most elsőben meg verettessék másszor azt 
tselekedvén pedig keménnyebb büntetésit sőt ä haláltis el 
nem kerüli [Torda; TJkT III. 63]. 

3. valaha, még egyszer; cîndva, încă o dată; jemals, 
noch einmal | legközelebb; proxima dată; nächstens, 
demnächst. 1573: Simon Nerges Mate zolgaia, Azt vallia 
hogi ne(m) latta mynt leot az haborwnak kezdety, hane(m) 
chiak hallotta eleosser Mongia volt gergel Imrehnek, Te 
califactor meg dwltad hazamat de ha Massor ott kaphatlak 
az fwro lykba zegezem zakalodat [Kv; TJk III/3. 230]. 
1585: Peter kowach vallia Estwe vala es chetepatet 
hallek, latam Kowach Ianost es mezitelen zablia vala 
Nalla, Odab Menek hat ot fekzik a* verembe hozzw lukach 
es Igen veres Kowach Ianosnak vala egy Tarsa, es az 
azt Monda hogy Tanolj vgmond essez Curwafia hogy 
Maszor Ne Zidogas senkit megh [Kv; TJk IV/1. 421]. 
1592: Anna Lukachi János zolgaloia ... vallia: Zabo 
Georginel 1 aktomban, egi eiel ez Lukach altal hagot az 
Vram vdvarrara, es az ablak alat kezde kialtani engemet 



megh zolitam hogi mazor ne jeoieon oda, mert egiwld 
ne(m) jol jar [Kv; TJk V/l. 201]. 1606: azt mondo(m) eók 
vadnak az nagy hatalo(m)nak terhen hogy az myenkre 
jeóttek: my az mjenkreól meltan be yzhettűk® megh tize-
delhettük seót teób kellet volna keószzúllek, de most 
engedelmessen chòlekettúnk, maszer külemben czelek-
zűnk [UszT 20/67. — aA disznókat] | maszer mas senki azt 
ne p(ro)ballja [i. h. 20/231 Thomas Fekete de Reczenyed 
(60) lib. vall.]. 1748: Praemonealtat(na)k mind azal(ta)l a' 
Mézzel kereskedő személlyek, hogj mászszor ne meré-
szellye(ne)k olly méllyen belé meritteni az méz vásárlás-
ban, mert ha kárt valla(na)k magok(na)k tulajdonítsak 
(BSz; JHb LXVII/3. 199]. 1793: Mászszor ha az Jstennek 
ezen Ítélete esnék egesz hellységembe Mingyárást ezen 
praecautiot observáld mert külŏmben bizony ŏrdőgőt 
fogsz [JF 36 LevK 226 Wesselényi Farkas lev. Kv-ról]. — 
L. még RettE 228. 

4. (felsorolásban) másodsorban; ín al doilea rind; zwei-
tens. 1568: Mazoris tudom hogy gergel deaknak egy tukiat 
ot kergetik vala [Kv; TJk III/l. 2351. 1590: Masszer ezert-
is hogy en Capitania vagiok mindgiarast tartozzyk megh 
felelny [Szu; UszT]. 1606: Egizer tudo(m) hogy az far-
kaslakj juhot eppe(n) ott Veres Patakban tartok, Akkor 
senkj ne(m) ellenzett; Maszer Lazlo Janossal ketten az 
myenk vala ott az Veres Patakban az Keczety júhűal az 
Racz Járáskor, Akkor sem háborított az itt való feold nepe, 
hane(m) az Raczok vinek el |i. h. 20/73 Jac. Hannagj de 
Farkaslaka (60) pp vall.]. 

másszori szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
egyszeri s ~ egy és más alkalommal való; făcut o dată şi ín 
alte ocazii; für eine und eine andere Gelegenheit. 1677: 
jószágomat mind az ellenség s mind magunk felekezeti 
elpusztíták ... magamat is egyszeri s másszori készülettel 
kifogyattam [TML VII, 436 Vesselényi Pál Teleki Mi-
hályhoz]. 1705: adott légjen ... bizonyos számú summa 
forintokat, és egjeb sok felé egjszeri s maszszori hűseges 
kŭrülette lévő szolgalattjaért és forgolodásáért [Kv; Pk 7]. 
— Vö. az egyszeri-másszori címszóval. 

másszorra máskorra, más alkalomra; pentru altădată; 
für ein anderes Mai. 1570: Az zam wetelre való vraimnak 
valasztasat eo kegek varoswl Massorra hagiak [Kv; TanJk 
V/3. 26b1.1572: Orsolia Nehay Brassay gergelne vallia 
... Egy Nap ... Lakatos Balint le feksyk, Az azzony penig 
Zatthmary Balassal mind lakozot thancholt ... vegre eo 
hogy ely vnta volna. Mond nekyk Immár fekegetek leh 
Lam Mayd virratig Mwlattok hagiatok Massorais benne 
[Kv; TJk III/3. 30cl. 1618: Hadjuk másszorra az beszédet, 
jöj hozzám [BTN 130]. 1672: Én még Kegyelmednek 
sem jovallom, hogy annyi sok rossz leveleket tart meg, de 
ez másszorra való [TML VI, 224 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1705: N. Stentzel András Ur(am) roszszul 
kezdvén lenni, kénszerittetett haza menni, másszorrá Ígér-
vén ő kglme bé jövetelit ]Kv; SRE 91]. 1772: most ne 
mennyünk hozzá azt hadjuk másszorrá | Erdőalja KK; Ks 
66.45. 17k|. 

másunnan más helyről, máshonnan; din altă parte, de 
altundeva; anderswoher. 1595: Mindenemwt a' hol ez 
Eztendeoben az zegenyeknek buzaiok volt eozwe compú-
talwan leot kalangia zamra, 678 tezen ... f 16/95 ... 
Mégis leot masonnan 34 kalongia ... f —/68 [Kv; Szám. 

6/XIII. 11]. 1629: szanto feoldejm ... mellyeket masúnnan 
mastol valtottam [Uzon Hsz; BLt]. 1677: mãs ŭnnen Per-
cipialt, ës mostan jelen lĕvŏ mindenfele Bonumak [Gyf; 
UtIJ. 1749: vajat ... másunnán kellet szerzenünk 
[Szentdemeter U; Ks 83 Ambrus Gergely lev.]. 1768: 
Peter István most Biroi hivatalban lévén egyébb szolgála-
tot nem tészen, hanem az Usorásokat a' Szollőbe hajtani, 
és azokkal 's másŭnen concuralo Jobbágyokkal, és Nap-
számosokkal ottan Lenni tartozik [Backamadaras MT; Ks 
74/55 Conscr. 85]. 1792: a Creditor Vr Nekem Csavási 
Jószágából kŏtŏlŏzte magát ... hogy eleget vehessek, nem 
pedig másunnon [Msz; Kp II. 31]. 1794: Itt Madarasan a' 
Veteményes Kertben lévő Tőrőkbuzás Kashoz meg ké-
vántato Matériálek a* Madarasi Jószágból tőlteneké ki, 
vagy peniglen azokat az Exponenes Gróf Ur pénzen, és 
a' maga szorgalmatosságával imminen, amonan, máson-
nan Szerzette, és a* mit arra ezen Jószágon kívül masún-
nan Szerzett hány forintokba kerűltt? [Msz; BKG vk|. 
1855: Bartók urtol kaptam bort mivel massunnan nem 
kaphattam kenytelen voltam onnan venni [Nagylak AF; 
DobLev. V/1386]. 

Szk: együnnen is ... ~ is innen is, onnan is. 1609: Soos 
kapasztat Eggiunnenjs masúnnanis hordattam f. 6 |Kv; 
Szám. 12b/lV. 219]. 1678-1684: I(ste)n ke(gye)lméból 
volt edgyűnnenis masúnnanis egybe szedettetet pénz 
[Szilágycseh; SzVJk 127] * együnnen s 1767: az allo-
dialis szántó földek végeiből szoktanak számáraa együn-
nen s másunnan excindálni [Nagyemye MT; LLt Fasc. 
129. — aA jb számára]. 1768: feles gabonat vett az után 
egjünnen s masunnan [Martonos U; Pf| * együnnen vagy 

1718: mikor eszre vesze(m), míg edgjűnnen vagj má-
sunnan gjŭjthetném ŏszve embereimet kikkel resistalhat-
nék [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból] * mind együnnen s 
mind 1589: Kóuetkezik rend zerent A menj pénz mind 
eggiunen s mind masonnon en kezemhez iott [Kv; Szám. 
4/XI. 15] * nem hanem ... 1763: bizony nem mássunan 
hanem a Maiamból magát és tselédjeit tartotta [Fületelke 
KK; Ks 18. LXXXVIII. 5]. 1768: Láttam szálas és 
fiatal Gserefákat, mellyeket nem másunnan, hanem a 
Mltoságos Uraság Erdőjiből loptanak [Gsapó KK; Berz. 
3. 7. C. 7]. 1786: én magam is kérdezvén a' nevezett 
Szolgálótól, hogy honnét hordja a' Lisztet (: élvén a gya-
nu-perrel hogy nem másunnan, hanem Linczegné Aszo-
nyomtol kelletik hordani:) ]Kv; KLev.]. 

Vö. a máshonnan címszóval. 

másunnat, másunnét máshonnan; din altă parte, de alt-
undeva; anderswoher, von anderswo. A. 1561: Ha vala-
mely mester mas warosrol ide içne az cehbe be akarna 
allany az is tartozzék az mester Remeket meg chinalny ... 
Annak felette az q tiztesseges masonnat való el ualasarol 
es tiztesseges allapattiarol leuelet hozny [ÖCArt.]. 1569: 
keidy oth ez Cristina Azzyont, hogy voltaié ma az en 
hazamba ... mond Kore Janosne, bezeg voltai Es masűnat 
hagtal be [Kv; TJk III/l. 2461. 1585: eztis mondotta az 
lofeieknek hogy ha eo maghok szamara az lofeiek szaz 
awagy ket szaz diznot tartnakis tahat abba sem(m)i ellent 
ne(m) tart, eo abból dezmat sem weszen, de masun(n)at 
ne(m) hagy diznot oda foghadni nekik [Pálfva U; UszT]. 
1614: Fogaras feoldennis az kapitan az ot ualo, es masun-
not oda futót latrokat, azon keppen egieb Capitanokis ... 
tartozzanak megh bwntetni [Ks 87 ogy-i végzés]. 1623: 
affele diznokban masunnat oda szalada az mw szállásunk-
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ra [Csicsó Cs; BálLt 60]. 1687 u.: Proventus Pastoris ... 
Esketéstől à ki bért nem adott és itt való nőtelen legény d 
24 ... Másunnat való flór 1 [Koronka MT; MMatr. 312]. 
1741: eddigis elĕg vexánk volt a Militiatol, keteleni-
tettűnk massunat kŏlcsenezet pénzel potolni ]Kéménd 
H; Ks 101 Zejk István lev.]. 1757: Szter Grigore ... má-
sunnat származat ide [Kővárhosszűfalu Szt; Ks 9. XXXI. 
19]. 

B. 1579: hozotek massonet 4 penzes bort tezen d. 8 
[Kv; Szám. l/XVIII. 13]. 1596: engemet eó zidot, rutolt 

Eztis hosza fe(l) hogy az or eb el lopta masonnet az 
zalanat [UszT 11/13]. 1625: masunnet zalagian0 megh 
hozuan nala uadnak [Uzon Hsz; BLt. — aÉrtsd: zálogján]. 
1669: Korod3 neuű puszta faluczkában levő Portiomban 
egj emberemnel tŏb nem lévén, aztis másunnét telepitet-
tem oda [Ks 67. 46. 24a. — aKK]. 1694: (A ház) Ablakjait 
el rontottak mind az reghit, masonnet hozta(na)k Ablakot 
rea [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1711: kérjük uram Kglmdt 
mutassa Kglmed ebbenis Succursusat hogy had vecturáz-
zák masunnít [Csíkszereda; Bom. XXXIX. 50]. 1717! 1770 
k.: Ezt pedig ügy adják ha a' Prédikátor Vitzéb(en) lakik; 
ha pedig másunnét jár oda, nem adják, hanem a' régi mód 
szerint fizet(ne)k [Vice SzD; SzConscr. 202]. 1815: 
(Asztalos munkákat) Czéh-béli Törvenyek ellenére má-
sunnét hozatnak (Kv; ACLev.]. 

Szk: együnnen/együnnet (is), ~ (is). 1584: Ha ky penigh 
az Chiaplarok keozzewl illien dologban talaltatnek, hogy 
az bor wiueoket eggyeunetis, masunnetis el hitetneie, 
eggiknek borát alazwan, masiknak penigh dichirŭen ... 
Tehag Egy forintal bewntessek [Kv; KvLt Vegyes 111/12]. 
1588: megh Jeowen eggywnnetis Masunnatis a' feo Az-
talhoz az feo feo vraim, Azoknak tanachawal minden 
megh Állandót megh Maradasokra véghezhetnenek [Kv; 
TanJk 1/1. 71]. 1597: 32 Eitel Etzetet Eggiwnne(n) Ma-
sunnet is ... f 1 d 92 [Kv; Szám. 7/XII. 127 Filstich Lőrinc 
sp kezével]. 1680: stephán Iuon ... lopogatot egyunnenis 
másunnatis [M.köblös SzD; RLt 1] * se együnnét, se 
1740: Nem tudom nem hallottam hogy eddig az ideig a 
sinfalviak az Rákosi Csordát hajtogatták volna se együn-
nét se másunnét az magok nyomás határokból [Kövend 
TA; Borb.] * vagy vagy 1597: az egy deákom vala, 
azis oly igen betegh azt sem tudo(m) mjnt leze(n) dolga: 
megh zolgalo(m) kgnek zerezzen eggyet vagy Scolabol 
vagy masunnet tala(m) talal keg [Ipp Sz; Ks]. 

Vö. a máshonnét címszóval. 

másutt máshol; altundeva, ín altă parte; anderswo. 
1549/XV11I. sz. köz.: másutt az odaki való háznál [LLt 
Fasc. 120]. 1565: az en Vram jozagath .k. tek Embery 
tyzzel fenegette wolna es porra letelwel ... lasa, honnoth 
Jndűltattoth .k. tek erre, mert .k. teketh arról, nylwan meg 
higietek maswth meg kerdedtik (!) Ebból k.tektól valazt 
warok ... Horwath Lukach Sayoi tyzt tartó [Sajó SzD; 
BesztLt 24]. 1568: Vrsula c(on)sors fran(cisci) korchyolas 
... fassa e(st) ... annak elçtte penig barla peter masut 
lakoth, kwlyon lakot az anyatúl [Kv; TJk III/l. 203]. 7599: 
wolt másutt Zallas helyek az Lengelfaluiaknak [UszT 14 
Petrus Albert de Zeteloka (40) pp vall.]. 1601: Mikor 
Giorgy kowachynak zene nem leot volna, mashut kelletet 
megh patkoltatnom az louakat [Kv; Szám. 9/XV. 37 Jer. 
Nekel sp kezével]. 1608: az dologban egimast meg mentik 
hahol pedig egimast meg nem menthetnek masut valahun 
hasonlo iozaggal égik az masikat Contentalni tartozik 

[Uzon Hsz; Kp I. 21]. 1653: Mikor penigh mak nem te-
rem, ollyankor pasint dézmálásban két két pénz legyen 
váltó pénz, mint másutt ez országban [Cege SzD; WassLt]. 
1764: monda Simon, Ha egy embert nem néznék olyan 
dolgát tselekedném hogy még másutt is hire lenne [Kóród 
KK; Ks 19/1. 6]. 1819: jutott vólna másutt valami Bírtok 
[Szamosfva K; LLt]. 

Szk: ~ sehol/sohult v. sohult 1738: itten köriilbe so-
hult másut Istenek hála pestis nincsen hanem Cegében s 
Füzesen [Gyeke K; Ks 99 Komis Antal lev.]. 1763: valami 
kevés Vad Gyŭmŏltsis lészen ott igyekezzél belŏlle Ecze-
tet csináltatni mért nékem másutt sohult nem Csinálnak, 
ha ott nem Csináltattz [Csombord AF; Told. 5]. 
1769/1802: ezen praetendált metalis ductusban azon Fá-
tensek másutt sohol határ jegyről nem emlékeznek, hanem 
tsak a Goronyis nevü hely élletskéjén [Torda; TJkT III. 
35] * akár itt, akár 1561: Valamelly mester walamely 
legennek myet arulna akar it akar maswt Chinaltak leg'en 
fel gira ezwston marad IKv; ÖCArt.]. 1807: meghatároz-
ván közönségünk az itt közöttünk felszabadultokra 
nézve hogy azok is céhunkba mindaddig bé nem állhot-
nak, valamig három esztendőket nem legénkednek, sza-
badságokban állván ezeknek akár itt, akár másutt, de cé-
hos helyeken, azon három esztendőket eltölteni (Dés; 
DFaz. 36] * együtt és 1708: Bezerédi próbált, nagyhírű 
vitéz ember volt, ki is ezen revolutioban capráron felyűl 
való német tisztet 72 ölt meg együtt és másutt [SzZs 510] 
együtt is, ~ is. 1578: Minden fele barom maiorsagnak 
zaporitasara mint yobban lehet eggyçtis maswtis az helhez 
es az alkolmatossaghoz kepest gondot wisellyen [Kisfalud 
AF; OL M. Kamara Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-
6 V. Kovachoczy ut. Mathias Niary gondv-höz|. 1594: 
Restal az varban egguttis masuttis, jsmet az var eleöt való 
Zeker zenben es hordos zinben veretlen es vert hordo es 
altalagh No 186 [Somlyó Sz; UC 78/7. 141. 7744: a' mi, 
ugj mint Kun része(n) lévő embereink, barbátobbak volta-
nak ... sokat irtogattanak Erdőből együttis másuttis 
[Nagyalmás H; BK sub nro 181] * együtt vagy 1734: 
ugj magok(na)k mint sellerek(ne)k az kik rajta laknak 
tizenegyedfel singes Varos rudgjaval mervén két rudnyi 
szelessegű egesz nyill főidet, Consideralván a főidnek 
egjűtt vagj másutt való rövidségit, aholottis annyi resziben 
szelessegit potolni kell [Dés; Jk 446b] * hol együtt, hol 
1586: Hol egiwt hol maswt miért hogi akkor taiban szen-
delt nem hoznak vala veottem Eót ezer es het zaz szendelt 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 16]. 1770: Köz hallamásokbol sokat 
hallottam egyszer is másszoris, hol együtt hol másutt 
[Nagyercse MT; Told. 3a| * hol itt hol 1755: A menti-
onált kérdésben jedzett Emberek ... nem is igen voltak 
helly tartó gazdák ... h(ane)m tsak afféle Falu nyomorúsá-
gát kerülő, hol itt, hol másutt loppango Vándor emberek 
voltak [H; GyK] * itt/itten avagy!vagy ~ (is). 1650: 
Geörgy Deák itt Peselneken auagy masut szolgait wol-
na Jobbagy keppen [Peselnek Hsz; LLt Fasc. 69]. 1731: 
hogy itt Sövényfalván vagy másutis gyermek ágyat fekűt 
volna Kováts Mária Asszany nem tudom [Sövényfva KK; 
Bom. XXXIX. 16 Jos. Havadtoi (37) rector vall]. 1806: 
Kit tud Látott vagy Tapasztalt a Tanú hogy itten a Faluban 
vagy másuttis Lopogatott vagy Tolvajkadott volna ...? [T; 
Bom. G. XIII. 14 vk] * ma itt, holnap 1737: ollyan 
Ember a Venditor, hogj ha ma itt, hólnap másutt [Dés; Jk 
236a] mind együtt, mind 1605: mi is házunkhoz 
szállunk, az kösség és szászság is szálljon kiki házához, 
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szántson, vessen, munkálkodjék, hiszem egyébaránt is 
tractalhatja kegyelmetek dolgát mind együtt mind másutt 
[SzO VI, 11 az erdélyi rendek elöljárói Nsz-hez] * mind 
itt... (s) mind 1695: (Az ökörtolvaj) Tortúrára Vonatas-
sek hogy mind Complices társait mind it s mind masut, 
maga és mások Orvgazdasagat adgya ki (Dés; JkJ. 1746: 
Tudom hogy Diosi Kata Aszsz(onyna)k maradtanak mind 
itt, mind másut szép portioi [M.köblös SzD; RLt Sig. 
Rettegi (30) ns vall.] * selsem együtt se!sem 1689: 
az litigansok egi massal mind az karról es kòltsegròlis 
megh bekellŏttek egy mas(na)k 25. forint vinculu(m) alat 
kezeket mi nekünk be advan, az karos Atyafiú hogi ennek 
utanna sem eggyŭtt sem masut ezen dolgot nem pergallia 
es szemere sem veti ezen Asszony allatnak f Aranyosrákos 
(TA) körny.; Borb. I]. 1730: Szabó Josephet sem edgyŭt 
sem másut eléis nem hoztam [Somlyó Cs; ApLt 2]. 1757: 
Se edjutt, Se másutt nem láttuk, s nemis tudjuk hogy a 
Farkas Pál Uram földéből elszántatott volna [Nyárád-
sztbenedek MT; Told. 28] * vagy együtt, vagy 1699: 
azt felele(m) hogy lehet az hogy en vagy edgyűtt vagy 
masut ... szidkozottam [Dés; Jk 296b]. 1722: hogy idegen 
Embereket fogattanak volna vagy edgyŭt vagy masut, 
magok mellejek ... nem hallottam Senkitől (Alparét SzD; 
JHbK XXXVII/14]. 

Sz. 1676: bizony ez mostani tökélletlen világ az elmék-
ben való változást igen be oltotta az emberekben; szemben 
szépen szólnak embernek, de másutt másképpen [TML 
VII, 199 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 

másuvá máshová, más helyre; altundeva, ín altă parte; 
anderswohín. 1542: Isten byzonsagŭnk hogh az the k. 
hazabul ilyen zewksigbe el nem kywankoznank massuva 
mennie, de erQwel çznek el bennewnketh [Fog.; LevT 1, 
20 Olah Balas es Mottnoky Layos lev.]. 1571: Ha 
valakinek otth Jwh kosara volna ely bonchak Masswa 
keolteozzek vele ]Kv; TanJk V/3. 35a|. 1588: Erdeóteleki 
oda Nyargala, Onnét wizha jeówe es ada ide nekem Ra-
thony Istwannak Az kopiat, Ismegh Nyargala massowais, 
es ismegh el kyre teolle(m) Az kopiat [Perecsen Sz; WLt]. 
1596: eok fel keóltek onna(n) Sebesi Miklós es András 
masuúa mentek [UszT 11/47]. 1630: maraztam hogj feke-
giek le az en hazamnal, de azt monda, hogj el megien 
bizony mert hiuatalos másua [Mv; MvLt 290. 204b]. 
1640: az ecclesiának masue vagyon nagyobb szükségé 
[SzO VI, 147]. 1721: az Méltoságos Gubernátor eő exce-
lentiája ... Tilalmas erdejét kik vágták ... kik hordották 
Nagy Bányára el adni ugy más uvá is ? [KSz; Ks 37 
Kővár II. 18 vk]. 1748: hallódé Te, masuvá ne meny pénz 
kémi, mert adok én [Torda; Borb.j. 1854: hivatalom má-
suvá szólít [ÚjfE 26]. 

Szk: - bír. 1574: Ghaspar balas orozfay Apaffy ferencz 
Jobbagya ... ezt walla hog az mel erdőt Bekes Jdeybe el 
hataroztanak wolt es mostannys az mellyet el Jartattak 
Jtylŏ mester wra(m)wal... erkedhez byrtak es erkedy wolt 
... en nem twdom hog soha maswwa byrtak volna [Erked 
K; LLt Fasc. 29]. 1585: Letara Attam egj zálogos feol-
derth egj Orbán New embernek ne(m) akartam hogj az 
varos feoldet masua biriak Attam azért veka 3 [Kv; Szám. 
3/XVI. 42]. 1600: Tarchafalwa p(ro)testal, hogy wadnak 
kwlseö emberek kiknek az eö faluiokba nylok wagyo(n), 
es azt wk masuwa akarnák bimi [UszT 15/204} * ~ seho-
vá is. 1671: Csik szeken kivűl másuva sohuva is Daczo 
János Ur(na)k a Szek lakosi dologra ne mennye(ne)k 

[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 125] * - való. 1614: Mihali 
Georgi masua ualo fy most Matis Matias sellere (Komolló 
Hsz; BethU 238]. 1757: masuvá való becsületes Emberek 
is jelen voltak velünk edjűtt ]Nyárádsztbenedek MT; Told. 
28] | másuvá való Emberekis voltanak [Csicsókeresztűr 
SzD; LLt 49/1277] * együvé is, ~ is. 1625: Geortia keolt 
egiuejs masuuajs 6 d 16 [Kv; Szám. 16/XXXV. 29] * 
hol együvé s hol 1597: Istwan kovach az Monostor 
wczay vallia Hallotta azt hogy mind Leorincz kowach 
mind András kowach wolt wolna ados hol eggiewe s hol 
masowa was Arraba (Kv; TJk VI/1. 43] * hol ide, hol 
1586: az vtban hol ide hol masua kwldeoztunk zolga bira-
kert ... keolt —/36 [Kv; Szám. 3/XXIV. 52] * ide is, ~ is. 
1582: Vida Miklós Barat Peter zolgaia vallia Vincze 
... ereossen Ieó az lowal, es három Azzony Ieo vala Zem-
be velle hog az lo zaguld vala Alatta Az Azzonioknak 
kettej hamar el there, Az harmadik penigh hertelen Nem 
therhete, Mert Jdeis maswwais ther vala Az Azzonion 
mind Lowastol Altal eseh vincze ]Kv; TJk IV/1. 16] * 
nem hanem 1637: az teöbbit annak, az Tiz Ghirabol 
megh maradó nyolcz nyolcz ghira finum ezüstnek nem 
masüve, hanem az eö nagha Thar hazaban administrallyuk 
[Thor. 1/26]. 1677: A' Zászlók alol, vagy egyéb Praessidi-
umokbol-is, szokot idejeket el-tŏltve, és bucsut véve, nem 
másuvá, hanem Földes Urokhoz redealni akaró emberek 

el-bocsáttassanak (AC 105] patakot/vizet ~ vé-
tet/vettet. 1570: Lazar Imreh vram, ez el mult Ideokben 
masua vettette az patakott [Gyalakuta MT; BálLt 1]. 
1637/1752: az Deák András Malma az miatt maradott 
szárazon, hogj Lázár István Ur(am) az vizet másuvá vé-
tette (Szárhegy Cs; LLt]. 

Vö. a máshová címszóval. 

másvalaki altcineva; jemand anderer. 1589/XVII. sz. 
eleje: Az Jnas megh bizonituan az eo Jámbor Nemzetseget 
es szwletését, hogi ha ez Jnas keomiues mester fia leend: 
negi esztendeot, de ha mas valaki leszen, eot esztendeot 
teolcziŏn az faragó mesternel apród Esztendeowl [Kv; 
KőmCArt. 4[. 1606: ha mas walaki ez kiwűl bírta wolna" 
arol sem tartozom fUszT 20/209. — aAz örökséget]. 1677: 
a* Generális Cirkáláson kivül-is ha kire suspicalkodnának, 
avagy annál inkáb bizonyos vádlásokat értenének a' Tisz-
tek ... és a* Falusi Bíráknak meg-parancsollyák meg-
fogását ... tartozzanak el-járni benne; melyben hogy ha a' 
Földes Ur, vagy más valaki impedialná a' kŏsséget, a' 
poena arra háromollyék [AC 125]. 1732: Ha ezekb(en) a 
taxas vizekb(en) mas valaki talaltatik halaszni a taxazo 
halaszok(na)k szabadsagokban al meg zallagolni [Ilyefva 
Hsz; SVJk]. 1777: Hogy más valaki kűlőnős barátságot 
tartott volna a* Kérdésben forgo elszokott Jobbágyokkal, 
nem tudom [Sajóudvarhely SzD; KS. Pap Gligor (60) jb 
vall.]. 1798: hallattam beszelleni, hogj hibából mentek 
volna az Baro Jósika Imrene Aszszony ö nga erdejeben a 
huva nem mas valaki parantsalattyabol mentek hanem 
hibából [Kük.; JHb XIX/58. 6-7] . 

másvalamelyik oricine altul; irgendwelcher/welche/ 
welches andere. 1779: Petke Uramot vagy más valamel-
lyik blts Procuratort Levele al(ta)l riquirálni méltóztassék 
(Nagylak AF; DobLev. III/528. 2b], 

másvalami altceva; etwas anderes. 1653/1655: Nekem 
ugj tetzik ha más valami nem interveniál, ebből igen nagy 
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derék dologh nem következhetnék [Kv; CartTr 873 Gasp. 
Veres Marti pastor eccl. orth. vall.]. 

másvilág túlvilág; lumea cealaltă/de dincolo; Jenseits. 
1574: Sofia Nagi leorinchne, Azt vallya hallota hogi lg 
zolt ... az hymet ved ely teolle ha penig ely Nem 
veszed az Mas világonis lelked lelkemel legen peres [Kv; 
TJk III/3. 368]. 1593: az Isten mind ezen ez világon való 
éltekben testi es lelki iokkal megh algia, az mas világon 
penigh az eoreok boldogsagott aggia Isten nekiek [KP. 
Kemény László végr.J. 1630: (A leány) Monta aztis hogj 
bar az Isten az mas vilago(n) az eő niakat tekerie megh ha 
eö megh eöltea hanem halua let [Mv; MvLt 290. 192a. — 
aGyermekét]. 1711: én az más világra el nem viszem 
joszagotokott hanem itt marad, tsak had nyukhassam ben-
ne az mig itt nyomorgok az világon [Ks 96 Árva Kemény 
Kata leányához, Gyerőfi Borbárához]. 1806: Én esküszöm 
az egy igaz élő Istenre ... hogy engemet úgy segéljen, úgy 
adja ezen a világon való szerencsémet, másvilágon pedig 
tegye örök kárhozatra a lelkemet, valamicsoda igazán én 
esküszöm [Szárhegy Cs; RSzF 263]. 

Szk: a ~ra megy át meghal. 1855: látom, hogy kik ma 
leg jobb kedvekre töltik világi életeket, már holnap égy 
jobb életre, à más világra mennek át [Kv; Végr.J * ~ról 
jön elő feltámad. 1823-1830: az Úristen felszabadított az 
ágyból, és egy estve két neutralista által vezettetve 
bementem a kollégiumba, s már gyertyák lévén gyújtva, 
úgy tetszett nekem, mintha más világról jöttem volna elő 
[FogE 1321. 

Sz. 1764: maga beszéllette Imbre György rósz csele-
kedetivel kerkedezvén ily szókkal hogy ugj útém fóben 
(: már Murvait :) mint az disznót, meg eri vélle, ugy ŭtet-
tem hogy az más világon serken fel [Torda; TJkT V. 237J. 

másvilági 1. túlvilági; ín lumea cealaltă; jenseitig, über-
irdisch. 1665: higgye el, az itt való szenyvedésért másvi-
lági jóban gyönyörködöm [TML III, 521 Kapi György 
Teleki Mihályhozl. 

2. ? máshonnan való; originar din altă parte; von an-
derswo herstammend. Szn. 1821: Másvilági Isáka [Déva; 
Ks 105. 29. — aKereskedő]. 

mászhat kúszhat; a se putea tîrî; kriechen können. 
1823-1830: Ahol vágják az ércet, nem tágasabb hely, 
mint két koporsó tagasságát képzelje az ember, ott bal 
oldalokra feküve, csákánnyal vágják a kősziklát, de ször-
nyű apródanként vághatják, mert oldalfélt feküve nem 
adhatnak elég erőt a vágásnak, hogy pedig elébb-elébb 
mászhassanak, a bal vállakra és csipőjekre egy-egy fala-
pocskát kötnek szíjuval (FogE 2071. 

mász(ik) 1. kúszik; a se tîri; kriechen. 1710: Thököly 
Imre ... meredek hegyeken szállítja be harmadnapig tábo-
rát8, ahol soha lovas ember s talám gyalog is nem járt, és 
csak egy-egy lovas ember mehetett el, s térdin mászván ... 
ereszkedtenek be szép csendesen a tágas völgyekre [CsH 
224. — a1690-benJ. 

Szk: négykézláb 1631: Latta(m) azt hogj Uarga Mi-
halt leuerek uala az feöldre s negj kezlab igen masz uala 
szeginy [Mv; MvLt 290. 245a]. 1657: láttam magam egy 
Horváth Ferenc nevű katonát négykézláb mászni bokrok-
ra, néhány lövés esvén rajta [KemÖn. 204J. 1799: Szé-
kelly István hát jajgat fel is kele vagy másza Négy kézlább 

hogy Kováts Istvánnéni az Pitvarba béverdődik, ott el esék 
egészszen [Kézdiaimás Hsz; Bogáts 5J. 

Sz. 1657: az fejedelem felele ily példabeszéddel: Az kos 
minél hátrább mász, midőn mással harcol, annál sebesben 
és keményebben ütközik; én is azért nem elfutni, hanem 
hátrébb szállani az emiitett okokért akarok [KemÖn. 72J. 

2. rá ~ kb. vmire/vhová felmászik; a se urca/sui ín ceva; 
auf irgendetwas/wohin hinaufklettem. 1662: a vámak 
bástyái és kerítései hogy mind hantból volna felrakva 
azonnal a jancsárság kömyülvévén, olly hozzámehetetlen 
árka sem lévén, egynéhány helyen rájok mászák, hágák a 
kerítéseket, és lón az napra rettenetes veszedelmek azon 
szegény várbéliekneka [SKr 545-6. — aPocsaj (B) várá-
ban]. 

3. nemi von. nyil-ban; referitor la viaţă sexuală; in se-
xueller Hinsicht: vkire mászik; a se urca pe cineva; auf jn 
kiettem. 1573: Catalin Azzony Igarto Istwanne vallia 
... Megien Boltiaba Kapa Myhalnenak, Mond hogi myt 
cheleketetek hazadnal Kereztwry peteren, Byzon megh hal 
az Ember, Nem Iol lesen dolgotok erte, Mond Kapane 
akar eddigis Megh holt volna. Bwnen lelte az kurwafy 
Mert az Ázzon emberre masot volt haromsor [Kv; TJk 
III/3. 64]. 1583: Vaida Jacab vallia Hallottam ez Mos-
tany felesegeteól zitkozodwan es mondwa(n) lm az paraz-
na lator az en vram Biro Mihály az leanka hasara mazot 
vala [Kv; TJk IV/1. 141J. 1631: Urama igen reszeg uala s 
egi eiel ketszer maszot vala rea(m) [Mv; MvLt 290. 238b. 
— aErtsd: gazdám]. 

mászkál 1. kószál, kóborol; a hoinări, a umbla haimana; 
sich herumtreiben | ténfereg; a umbla fără rost; umher-
schleudem. 1880: Czakó Józsi ?! Hát tudom én, hol van? 
... eltűnt Vásárhelyről — s amint hallom, mászkál 
Kolozsvártt és Bpesten [PLev. 73 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

Sz. 1676: Az Kegyelmed boszorkány írása, kit rettene-
tes főtörődéssel kell nekünk olvasnunk. Sok dolgokrúl 
írván Kegyelmed, egyiket míg kisillabizáljuk, a másikat 
elfelejtjük. Kezdeti ugyan még is van, de a végére mintha 
kűvárvidéki bikákat bocsátottak volna mászkálni [TML 
VII, 141 Naláczi István és Székely László Teleki Mihály-
hoz Ebesfváról]. 

2. kúszik; a se tîri; kriechen. 1823-1830: bementünk a 
bányábaa. Előbb a lajtorján 30 ölnyit egyenesen mentünk 
le, azon alol kucorogva s utoljára mintegy 100 ölnyit még 
mászkálva is mentünk osztán mind törpül a bánya bol-
tozata, úgy hogy egy darabig főlehajtva, utoljára bal oldal-
ra lefeküdve mászkál az ember [FogE 206-7. — aAz eis-
lebeni rézbányába]. 

3. ide-oda járkál; a se plimba încoace şi încolo; hin und 
her gehen. 1710: mikor egyszer Csíkban, az atyám rákosi 
házánál a dajkám a latrával fertelmeskedni a ház híjára 
felment volna, s engemet, míg dolgokat végezték, a ház 
híján letett volna, addig mászkáltam, míg a hijú szélire 
jutván, a magos helyről leestem [CsH 138]. 1850: Mutus 
impertinens gonosz fattyú, mászkál, ugrál, s mindjárt 
mindjárt lekoppan, sír, — kacag megint énekel, versel 
[Kv; Pk 7 Pákei Krisztina férjéhez]. 

mászkáló csúszkáló; care se tirăşte; kriechend. 1738: 
hallottam az maga szájából Máté(na)k hogj ha valami 
világ lesz olljant tsinál hogj s. v. seggén ülŏ(ne)k s masz-
kálo(na)k kell lenni [Ádámos KK; Ks 17/LXXXII. 2]. 
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maszkara 1. maskara 

maszlag 1. méreg; ostravă; Gift j mérgezett étel/ital; 
mîncare/băutură otrăvită; vergiftete Speise, vergiftetes 
Getränk. 1632: Boros Istua(n) ereössen vagdala az Berej 
János hazanak az falat megh az ablaknak a kereztitis le 
vaga ... Az Annia sopankodot hogj nem eöszŭl megh a 
hajad jo fiam hogi ezt miueled mert mazlagot attak innod 
[Mv; MvLt 290. 83b]. 

Szk: török 1639: mondd, hogy ez merkuriom, s én ... 
mondék: jaj, az hatalmas Istenért, miért tartasz olyant, 
mert nem jó avval játszani — s mondá: de bizony egyné-
hányszor adtam az ebnek, az uramnak, de ugyan nem 
használ, s török maszlagot is adtam az ebnek, de ugyan 
nem használ [Mv; MvLt 291. 195b-8b Varjai Erzsébet 
vall. átírásban!]. — L. még a farkasmaszlag címszót. 

2. halméreg; măslag; Fischgift. 1592: Takach Mihali ... 
vallia ... Mikor Valami mazlaggal halazni akarnank egini-
haianian (!) menni, Iuta oda Marton az megh holt Inas, es 
kezde mondani hogi eois el Jw velwnk [Kv; TJk V/l. 
272]. 1667: Az Olt vizében is senki szikanynyal és kappa-
gatóval vagy maszlaggal halászni ne merészeilyen maga 
jószágán kivűl [Szenttamás Cs; SzO VI, 316]. 724: az 
Kútfőnek egyike, melly Vizzel tartya ezen Haltartot István 
Déák Uramék birodalmáb(an) marad az magok Kertekben: 
évitállyák eö Kglmek mind magok mind pedigh Cseled-
gyekkel praecavealtassák hogy valami Halnak ártalmára 
Szolgalo materiát, bolodittó füvet, vagy Maszlagot ne 
bocsássanak belé, melly miá az Halak megh dögölhetné-
nek [Hévíz NK; JHbT]. 1761: Parajdnál valami régi sóak-
nába szakadván a Kis-Küküllő, annyira inficiálta a vizet, 
hogy kényszeríttettek a halak mind megrészegedni vala-
mint a maszlagtól ... Mihelyt pedig a Nagy-Küküllőbe 
érkeztek, mindjárt éledni kezdettek [RettE 119]. 

Szk: meghányja a ~ot elszórja a maszlagot. 1592: Mi-
kor oda mentwnk az Zamos melle es meg hantuk volna az 
mazlagot ... hat eois egi fat veot kezebe, es azzal tapogat-
ua jw altal az Zamoson [Kv; TJk V/l. 272]. 

o Szn. 1594: Maszlagh András jb [Somlyó Sz; UC 
113/5. 3]. 1638: Maszlagh Eötves István [Mv; MvLt 291. 
142]. 1640: Eötvös Maszlagh Istvánné, Márta asszany 
[Mv; i. h. 212a]. 

maszlagos szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ ember civakodó/kötözködő ember; om certăret/gîlcevi-
tor; streitsüchtiger/rauflustiger Mensch. 1763: eredgy ki 
barátom az házból ha illy veszekedő maszlagos ember 
vagy IToId. 9]. 1767: tudom mikor ittas hogy maszlagos 
ember, mikor pedig józan nem tapasztaltam [Majos MT; ' 
h. 26/5]. 

maszlagoskodás kb. kötözködés; ceartă, ciorovăială; 
Fopperei, Anbändeln. 1585: Vargha Mihály Brassay val-
lia, hog' az dologh mikor eset Abban semmit Nem latoth. 
Az Iffiak Mazlagoskodasokat lattá, de a* harczkort oth 
Nem volth [Kv; TJk IV/1. 476]. 

maszli 1. másli 

maszlina faolaj mag; sămînţă de măslină; Olivensamen 
| faolaj bogyó; măslină; Ölbeere, Olive. 1620: Fa olaj mag 
vagy maszlina IKvLt 11/69, VectTr 26]. 1791: 20 oka 
Maszlina [Mv; MvLev.]. 

mászó még járni nem tudó (gyermek); (copil) care nu 
umblă încă; noch nicht gehfáhig(es Kind). 1756: egy má-
szó Fiatskàja is volt [Sszgy; LLt]. 

massza 1. anyag; materie; Materie, Stoff. XVIII. sz. v.: 
az Exmissus Commissariusok kérdezzék meg ha az 
Ecclesiànal vagy pedig kűlőnes szemellyeknelis tudnaké 
lattanaké lenni régi Szt edényeket jo féle gyöngyökkel 
rakatt Casulakat s egyéb kőntőseket Szt könyveket, és ha 
talaltatnak vegire kell menni micsoda massábol valók 
légyenek ? [Borb. I]. 

A. fémre von. 1765: egy rhénes forint egy font, a reze 
sem jó sémmire. Elsőbben igen kaptak a havasalföldiek 
rajta, gondolván, hogy jó a masszája, de minekutána ész-
revették, hogy munkában semmirekellő, feladtak rajta 
[RettE 192]. 1801: Koronás Tallérok ... massájok fejér-
ónnal elegyítve vagyon, és a* pengések buta, és hangja 
sŭkettebb [DLt nyomt. kl]. 

Szk: ~ba öntés. 1572: (Az arany) rezes es felette Sala-
kos es az Massaban öttesben sokat apadot [Nsz; MKsz 
1896. 359]. 

B. textilféleségre von. Szk: kék(es) virágú 1849: ma-
ga a Diván polituras igen díszes veresses virágú anyaggal 
főigye bé borítva fedeies. Egy más gyönyörű Diván poli-
turas, kék virágú massával a főigye ellátva | égy tŏtŏtt 
'Samelli kékes virágú massával bé húzva [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55] * rózsás virágú 1849: három karas 
tŏtŏtt, tarkás, és rózsás virágú massával béhuzott székek 
politúrosak [uo.; i. h.] * tarkás ~ —> rózsás virágú ~ * 
veress 1849: egy Láda ... fedele veress massával van bé 
húzva, 's meg töltve [uo.; i. h.] * veress virágú ~ 1849: 
Négy tŏtŏtt székek veress virágú massával bé húzva [uo.; 
i.h.]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: kalap ~ tábla kalapanyag/filc-tábla; materí-
al/pîslă de pălăríe; Hutmaterial/Filztafel. 1841: A' Zon-
gorákra vagy ugy nevezett Klávirokra használandó ka-
lap massa táblák [DLt 568 nyomt. kl] * tüzes ~ vas tü-
zes vasanyag; material de fíer incins; feurige Eisenmasse. 
1681: Ploszka Bánya Kőh mester keze alatt ... Va-
gyon itt: Őregh vas fogo (: mellyel az Kemenczeböl az 
öszve folyt Tüzes massa vasat ki vonszak :) Nro 1. Ugian 
ezen szükségre való, fa nyeles vas horog Nro 1 [Vh; VhU 
578]. 

3. sűrű, pépszerű anyag; material păstos; dicker, breiar-
tige Masse. 1558 k.: Mikor a kçzçnseges aranyat be tezik 
az kellaban awagy az tegelben, Minek előtte Megnem 
p(ro)baltak volna az tQuel, hogy az aranyath ky Immár egy 
Massaba(n) az az egy allath, hogy Jol fel keueríek az 
fenekeiül es wgy ágion p(ro)bat, kith meg p(ro)balianák 
[Nsz; MKsz 1896. 300]. 1756: Vagyon ezen szin alatt 
egy alabastrum követ tőrö nagy vas bot fa eszközeivel 
edgyűtt, mellyel az ugró kutak esendő romlásit igazittyák, 
massát készítvén azon meg tört kövekből, ugy reparállyák 
vélle [Déva; Ks 92.1. 32 kúrialeírás]. 

4. ~ban darabban; ín bucăţi; im Stück. 1634: Ezeken 
kwuwl valami Araniam, mind massaban s mind vertwl, es 
Tallérom ... Templomhoz való eolteozetek, ezkeozeok 
lesznek ... kiknek az ioua egy vasas lapos ladaban es egy 
kis szepetben, es ket feyer sup ladakban vadnak ... minde-
neket hagiok az íttben, az Varosban Colosuaratt leueo el 
romlott Templomnak epwletire, ky à Patereke vala 
[WassLt Cegei Vass János végr.]. 
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5. kb. (ét)készlet; serviciu de masă; Tafelgeschirr. 1803: 
Nyoltz pár Füitsiák tálastol Kék viráguak ... füles, fedeles 
Edények8 ... Ugyan ezenn Massához tsipkés szélű két 
kerek tál Két fedeles téjnek való kék tarkas virágú füles 
Hollitsi tsuprok [Ne; DobLev. IV/858. 2b. — aFolyt a 
fels.]. 

6. javak/örökség összessége; totalitatea bunurílor; Tota-
lität/Gesamtheit des Erbes/der Güter. 1790: jó lenne a* 
Nemes captalon elŏt Ngodnak meg kivánni, hogy az ha-
lállal maradott egészsz Massábol legelŏszszŏr is az a* 
Summa 8 vagy mennyi ezer forint vétetödnék ki Ngtok 
számára [Szásznyíres SzD; Ks Lengyel János lev.]. 1813: 
az Exponens Ur Hitesse ... osztállyos executiot vitt ki, 
melly a kissebb két Fiu Testvér által admittáltatott M. 
Koppánban az osztálly alá tartózó egész Massára nézve: 
de készület nem lévén, az osztállyos executio függőbe 
maradott [Ne; DobLev. IV/951]. 1840: néhai Jo'sef Test-
véréről a1 Massára háradott Adósság [Nagykapus K; 
KszRLt]. 1850: A buza földekre nézve köteles leénd ha-
szonbérlő sogorom, annyi bé vetett földet adni viszszá az 
örökösöknek, a hány földet jelenleg bé vetve vészen által 
— hasonlo minőségű gabonával vetvén bé azokat is 
igyekezzék a mostan lévő szántó földeket, a massa javára, 
feliben, ... kiosztani jövendőre [Ne; DobLev. V/1298]. 

Szk: belső ~ házon belüli javak. 1820 u.: és Hajdú Sán-
dor törvényes osztaljt vitettetvén vegben itten Egerbegy 
Varossában® 'a Néh(ai) Tolvaj Ferentz Házas Társa Nagy 
Judith Egerbegyi kűlsö és belső Massaibol, de mivel ezen 
osztálj meg esésekor Meg Néhai Id. Tolvaj Ferencznek két 
magtalanul deficiált gyermekei életben voltanak 
ezek(ne)k részei az osztalj alá belé nem jöhettenek, és tsak 
egy negyed részt kaphattunk [Tolvaly lev. — ^ A ] . * 
közös ~ osztatlan, közös örökség. 1836: Dobolyi István 
költsön fel vett pénzből fizetvén ki minden praetendense-
ket, vétkes reá fogása a felpereseknek az, hogy a közős 
massábol még tsak égy pénz is fizetődött volna a Convec-
tioban [Ne; DobLev. V/1213. 1-2] * külső ~ belső ~ * 
szubdividenda ~ felosztandó javak. 1804: ha ... Ezen ... 
Joszagokhoz ezek(ne)k éppen tő szomszédságában vala-
mellyik Testvér a köz Határból fel fogott vagy víz mosás-
sal szaparitott a mennyen a Communis Subdividenda 
massához [Marossztimre AF; i. h. IV/874. 3b]. 

7. átv vminek az összessége; totalitatea a ceva; Gesamt-
heit/Totalität einer Sache. 1710 k.: Mü ugyan, erőtelen 
emberi elmék, úgy csináljuk magunknak az örökkévaló-
ságnak valami ideáját ... mintha a véghetetlen üdőnek 
sok ezernyi ezer millió szempillantásinak, vagy óra-
percentéseinek masszája sokasága, mintegy tengere 
volna [BÖn. 447-8]. 

8. összeg; sumă; Summe. 1765: (A diumumot) fizettük 
nena az Contributio massajábol [Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 
29] | költöttünk ... az Executiora a Contributio massájából 
melyet osztán repartialván fel szedtük s ki potoltuk az 
Contributio Csonkaságát [Krakkó AF; i. h. 245]. 

9. egy ~ban van egy helyen van; a fi la un loc; an einer 
Stelle sein. 1864: meg nevezett hellyek mind egy massaba 
vágynák [Nyárszó K; KHn 1241. 

massza-pénz kb. közpénz; bani publici; öffentliches 
Geld/Kapital. 1826 u.: Éna ... sem a Kalandos szerszámá-
val nem kereskedem; se a Kalandos massa pénzivei nem 
kereskedemb [Kv; EM XI, 378. — aA Kalandos-apa. bA 
terjedelmes esküszövegből kiemelve]. 

masszív tömör, szilárd; masiv; massiv. 1849: Egy olosz 
fal kék virágokkal ki festve foglalattya massiv — sárgára 
politurazva | égy politurazott massiv iro Téka, fiokosak (!) 
osztállyozva | az egyik asztalan égy kis Tekerő levél, 
esztergárius munka massiv, feketére politurazva [Szent-
benedek SzD; Ks 73/55]. 

masztix mastic; Mastix. 1684: Szalommia, Terpentina, 
Maxtix és ėgyéb tüzes Szerszámok vitelere erog(áltam) f. 
10//80 [UtI]. 

matász, matásza 1. nyersselyem; mătase; Rohseide. 
1597: Nagi ferencz Wallia Gieorgy Deaknakis 
Cántor Pal ada 13. vegh Matast tiz forintban az Carpitos 
Peter adossagaert ... Seot aztis túdom hogy Cantor Pal az 
Carpitos Peter hazahoz vit matast eollel, es nemely adossit 
azzal fizette megh nemelliet penigh penzel [Kv; TJk VI/1. 
9]. 1599: Zaz Istwanne Vizén Zilagiban ... 10 Veg. Matast 
—//20 [Kv; Szám. 8/XIV. 31 Hj]. 1620: Egy vegh Matas-
tul f — 12a [Kv; KvLt 11/69 VectTr 9. — aA fizetendő 
harmincad(vám)]. 1630: Bolgár Ianosne szolgaja hozot 
Tőrök orszagbol ... 50 veg matas f 1 [Kv; Szám. 18b/IV. 
97]. 1644: En bizoniossa(n) Ne(m) tudo(m) hany végh 
volt az matas ... Az Vta(n) Eniedi Gergelj Colosuarra 
az Matast megh hozta volt En vele(m) azzonio(m) 
kereste Edgiwtt is Másutt is az matast hogj kezehez vegie 
[Mv; MvLt 291. 432a]. 

2. selyemfonal; fir de mătase; Seidenfaden. 1674: Egy 
két singes matázaval szőtt keszkenő Egy nagy széles 
mataszával szőtt keszkenő [Szászvárosi ref. lt. Halics 
Mihály hagy.]. 1688: Egy litra fejtötöl f —//10 Egy oka 
fejtötöl f—/07 1/2 Egy oka Mataza [MvRKLev. Vect. — 
aA fizetendő harmincad]. 1730: Szamosujvári Toder 
Márton Örmény vesztett el egy néhány oka Matászt 
[Dés; Jk 395a]. 

matat tapogat; a dibui; herumtappen. 1793: ŏ Klmeis 
kezét fel emelvén, matatott maga feje körűi [Dés; DLt az 
1799. évi iratok közt]. 

matató házkutatást végző; care face percheziţia domi-
ciliară; hausdurchsuchend. 7840: melyet — a' matató 
Urak jol làttanak [Dés; DLt 277J. 

matematika szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ szciencia matematikai tudomány; matematică; ma-
thematische Wissenschaft. 1710 k.: Mathematica scientiá-
ra nem tanított, úgy hiszem, maga sem tudott, minthogy 
azok a magyar nemzetségben hírrel sem hallattak Apáczai 
János üdéjéig az arithmeticának négy első speciesén kivül 
[BÖn. 542]. 

matematikus I. mn matematikához értő; care se pricepe 
la matematică; mathematikkundig(e Person). 1662: a 
Körös árka a vár árkánál ugyan jóval alább és bellyebb 
fekünni lattatnék, olly mathematikus, földmérési mester-
séghez értő személy velek, aki azt mind igen jól eszébe 
vehette volna-e? [SKr 569-70]. 

II. ſn matematician; Mathematiker. 1710 k.: a lineát 
helyesen mondják, definiálják a mathematicusok, hogy 
sok punctumocskáknak öszvekötött lánca avagy kötele 
[BÖn. 449]. — L. még BÖn. 574. 



243 matériájú 

máter 1. anya; mamă; Mutter. 1690: 30 9br(is) éjféli 
tájb(an) betegedet le szegény materem Pataki Sz. Ist(van)-
ne Kőkősi Anna Asz(szony) pestise érkéz ven [PatN 45b]. 

2. anyaegyház; biserică-mamă, parohie; Mutterkirche. 
1721: Ha mit conferalnak a Makfalvi Templomhoz vagj a' 
perselyben hannak, meg engedtetet hogj a Mater(ne)k a 
fíliahoz való kegjes indulatjabol harmadát az Abodi filia-
hoz adgják [Makfva MT; MMatr. 196]. 

máterbeli szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ papi ház anyaegyházi papilak/parókia; locuinţa parohu-
lui, parohie; Pfarrhaus/Parochie der Mutterkirche. 1873: 
Kiadás Templom s új toronyra s máterbeli papi házra 
frt. 12 kr. 34 [Nagykede U; ETF 107. 34]. 

máter-eklézsia anyaegyház; biserică-mamă, parohie; 
Mutterkirche. 1726: Kövesdi Josefne Aszszonyom a' 
Vadasdi Mater Eklesiahoz Istenhez való buzgosagbol adot 
edgj Kamuka hímes abroszt [MMatr. 153]. 1766: A Tiszt: 
nem marasztott Atyafiak iránt végeztetnek ezek: A P. 
Keresztúri Tisz. Atyafi a mater Ek(lesia)tol meg marasz-
tatván ha szintén a Filiatol nem marasztatott is ugyan nem 
igen illendő okokra nézvén, mind az által meg hagyatik 
[GörgJk 209]. 1862: Hivatalomból kifollyolag bővebbenis 
tudatom a' Tekint(etes) asszonnyal hogy itten a' mater 
Ecclesiában Pünköst negyed napján Partialis Synodus fog 
tartatni [Siménfva U; Pf Baka János pap lev.]. 

matéria 1. anyag; materie; Materie. 1558 k.: Meg tçltod 
az tegelth es tapazd be Jol es, hogy az tegelbe, tapaztatta-
toth agy çnekye elçzçr lassú twzeth, annak vtanna Nagio-
bich meg, hogy az allath meg oluagion es az Meg olua-
doth allatoth Qsd az vaz zomorloban az kçz olayban es 
lach chodalatos feiersegeth Mellyeth soha az Matéria el 
nem vezth | Immáron ved az istennek akarattaibol azth az 
fQldeth, Melyeth elozor Meg kalchinaltal, Mely oly feier, 
Minth az ho es Inbibald meg ezth az elsQ teyzinç vizzel es 
az Másik aranyzinç vizel distillaluan, Meglen az feliwl 
megmondoth Matéria teliessegel Mind az Második arany-
zinp vizeth Inhibalia [Nsz; MKsz 1896. 284, 286]. 1776: 
(Órás Sámuel) Sok históriákat beszélt, imitt-amott Euró-
pában arte chimica sokan hogy csináltak más materiákból 
aranyat [RettE 372]. 

Szk: művelt 1677: a* Várost és vidéket mindenek 
neme szerint való mivekbŏl, vagy mivelt materiacbol meg 
ne fogyatkoztassák [AC 170]. 

2. kelme; stofă; Stoff (Textil). 1619: vagyon abban az 
országban, hogy hatszor való százezer arany jövedelme 
vagyon az királynak abból az egy forrásból, mert az széles 
világra drága materiák festeni nem lehetnek anékiil az 
forrás nékül [BTN2 319]. 1628: Egy kotesbe dirib darab 
Matéria IGyalu K/Kv; JHbK XII/44. 5]. 1628/1635: Maté-
riak: Veres dupla barsonj Mas alab való veres barsonj 
... Egy Vegh arannias veres torŏk kaftan ... Kek arannjas 
tabit ... Tettzjn barsonj ... Zold virágos kamoka ... Kek 
Sima atlacz ... Tettzjn tafota ... Veres tafota ... Kett Vegh 
mohar, eggik narancz syn, másik zolo zin. Egj darab per-
peta [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 1652: 
Harmadik szoknia, Zeóld Aranias Virágos Terczella Az 
valla is azon materiabol való, es szeles czipke premmel 
premezue [MihályfVa NK; JHb XXII/41.]. 1692: Egy ég 
szin allyába szőt arany virágokkal való szoknya, olyan 
matériából való elő ruhával [Bilak BN; JHbK L. 36]. 

1721: az Haló Mente iránt nem tanáltam oly szabóra az ki 
tudna csinálni ... kŭvŭl belől az berlese' is egy szinŭ 
matéria legjen [Ks 96 Bornemisza Imre lev. Nsz-ből]. 
1736: Az ifjú legények penig viseltenek valami gyenge 
matériából való inget (noha az alatt, más gyolcs vagy 
bulya vászon ing is volt) annak újja, mellye, galléra czíf-
rán meg volt varrva, rojtos kötővel, másként éppen olyan 
volt mint az ing, csak bővebb, azt pánczél ingnek hitták 
[MetTr 352], 1742: csak edgy szoknya héjjavai vagyon, 
annak is a materiája meg vagyon véve [A.csemáton Hsz; 
HSzjP Demetrius Cseh (46) ns vall.]. 1840: Fáin juh 
gyapjú portékák: u.m. posztó, szövet, ká'simir, és meri-
nó juh gyapjú és teveszőr minden némű matériák [DLt 
938]. 

Szk: aranyos 1652: Egy hajszín nyári mente ... ara-
nyas materiaval bellett [IB X. Reg. Fc. 2 Bethlen István 
lev. Nsz-ből]. 1659: Ket darab uűseltes aranyos matéria 
[Cssz; LLt 118 Litt. C]. 1736: az urak mentéje belől vagy 
bársonynyal vagy aranyos matériával vagy velenczei ka-
mukával volt megbérelve [MetTr 351 ] * aranyos tarka 
1680: Kis Kristóftűi vásárolván egyetmást ez szerént 
Aranyos tarka matériját [Zalatna AF; AUt 330] * atlasz 
félselyem 1714: Minium szin ovit Atlas fél Seljem ma-
teriabul való Dolmánj, arany fonal gombotskakkal s bör 
béllései fl. Hung. 5 [AH 23] * boroszlánszín ~ borostyán-
szín kelme. 1787: Egy viselő boroszlány szin Matériából 
való Suba ... 36 Rf [Kvh; HSzjP] * büdöskővirág-szín 
aranyos 1768: Bűdőskő viragszin aranyos vég Matéria, 
szines virágokkal [Nsz; TGsz 5 1 ] * citromszínű satírozott 
ezüstös 1750: Citrom szinü Satírozott Ezüstös matéria 
[WassLt Wass Dánielné portékáinak összeír.] * csíkos 
1780: Csíkos matériából való lájbit visele [Peselnek Hsz; 
HSzjP Clara Rápolti de Peselnek (30) vall.]. 1824: Job-
batska Csíkos materiával bévont hat elgyés Szék | Fugád 
AF; HG Mara lev.] * daruszín ezüstös 1768: Egy Daru 
szin Ezüstös vég matéria, szines virágokkal (Nsz; TGsz 
51] * drap d'or aranyos 1768: Egy Drap: d'or aranyos 
vég matéria szines virágokkal 19 sing [Nsz; i. h.] * ezüst-
tel virágos vont 1732: Egy Sing 3 fertály ezŭstel Virá-
gos vont matéria [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt 9] * fa-
héjszín aranyos 1749: Egy Fahaj Szin Aranyos Matéria 
[Koronka MT; Told 12/2] * fejér aranyos 1751: E 
szerént Vadnak a' Templóm Egygyetmásj ... Pluviále feér 
arannyos matériából la [Kóród KK; Ks 20/X. — aFolyt. a 
fels.] * fejér ezüstös 1700: Fejer ezüstös Matéria két 
darabotska [Hr 1/20] * fejér 1673: Egy fejér Materiara 
csinált csillagos Török czafrag [Fog.; UtI]. 1736: Mikor 
koporsóban tették ... az feje, könyökei, dereka, lábai alá 
szép fejér matériából vánkosokot csináltak [MetTr 401] * 
fekete 1758: Idvezült kedves Testvérem Gróff Wass 
Miklosné Aszszonyom gyaszszára Magam(na)k, kedves 
Társom(na)k Adám Fiam(na)k és Kati Léányom(na)k 
fekete materiákra posztokra ... fizettem Hf 30 x 54 [TL. 
Teleki Ádám költségnaplója 165a] * félselyem/félselymes 

1714: Fél Selyem Materiabul való szőrös szoknya elő-
kettovel egjűtt arany Virágokkal szővett, alul aranyos 
hegjes Csipke f.h. 70 | Fél Selymes Materiabul való Asz-
szonyi ember fekete Palastya, körül nyusztal prémezett 
belől közönséges Nyestel béllelt, alul viseltes fekete Csip-
kével f.h. 40 [AH 1] * fonalas 1787: Leg kissebb árvá-
nak, Mihállynak ... egy fonalas Matéria Kantusra [Mv; 
MvLev. Csiszár György hagy. 14] * franciai 1699: 13 
Sing Kek Aranyos fràncziay materiat [MNy XXXVIII, 



matéria 244 

132] * gyöngyszín habos 1797: (Vett) 4 Sing Gyöngy 
szin habos materiat [Mv; DE 3] * habos 1788/1791: G. 
Komis István ur eő Nga vásárlásai ... 10. Sing Moldont 
Mf. 9. 11 Sing habos Materiat Mf. 9. 24 [Mv; Ks 73/55]. 
1806: 2 Sing hobos mater(ia) 1. 42 [Mv; Ks 34. VII] * 
hamuszín aranyos 1717: Hamuszín arannyas Matéria 
válnak való [TSb 5] hamuszín ezüstös aranyos virágos 

1759: Egy sing hammu szin ezüstös aranyos virágos 
régi materiát [Nsz; TSb 7] * jezsuita 1811: 1 1/2 Jesu-
ita mater(ia) ... 3 Rf [Mv; DE 3]. 1818: Jezuita moteria 
[Kv; HG. Ádámosi Végh temetési számlájából] 
Jfbkapornyaszín 1760: Hat sing Kapomya szin Sellyem, 
és ezüst fonallal elegyesen szőtt Matéria [Mv; TGsz] * 
kék-aranyos ~ —>franciai ~ * kék atlasz 1714: Baraczk 
szin seljembul való Dolmanj, nagjob részrűl kek Atlas 
Materiaval béliéit [AH 7] * kék s vörös atlasz 1714: 
Két Óvét (!) Ablakokra való Födél, kék s vörös Atlas 
Materiabol arany Prímmel körös körül fl. Hung. 4. Kék s 
vörös Atlas Materiabul ajtóra való egj Par fődéi körös 
körül arany Prímmel fl. Hung. 8 [AH 18] * királyszín 
aranyos 1710: Két darabban valami király szín aranyos 
matéria [DánielAd. 90-1] * kökörcsinszín tarka 1700: 
Egy Paplan Közepiben való Kükŏrcsin Szin tarka Matéria 
arány Virágocska közte, közte [Hr 1/20] * körte formájú 
aranyvirágú 1755: adott Egj Kőrtevélly formájú arany 
virágú materiát szoknyának valót [Petek U; TGsz 51] * 
lazurszín 1743: Lazur szin egy sing virágos valnak való 
matéria [Szászvessződ NK; Somb.] * macedóniai ~ -> 
zöld aranyos ~ * meggyszín tarka 1681: Egi Superlat-
nak való Megi szin Tarka Matéria [Beszt.; LLt] * mini-
umszín ~ —> atlasz félselyem ~ % selyem kamuka nyestes 
1785: hozzám jővén a' Jó Léányom Nagylakra, adtam ki 
kérésire ... Az Edes Annya ... Selyem Kamuka Nyestes 
Materiajit: arany paszamántal [Nagylak AF; DobLev. 
III/600. 1 Dobolyi Josef kezével] * székfűszín aranyas 
1739: Egy székfü szin gyenge aranyas matéria [Szászer-
ked K; LLt Fasc. 96] * tarka 1634: ezüstel elegy szinü 
tarka Materiabol czinalt hoszszulljos szoknya Arany Pe-
remes IKv; JHbK XVII/15]. 1643/1687 k.: Az Mosoni 
Ecclab(an) vagyo(n) ... égy tarka matéria piédikallo szék-
re való [Moson MT; MMatr. 262]. 1841: Egy Rubet tarka 
Materiával bevonva [Kv; SLJ * tarka török 1643/1687: 
Templom eszközei ... A Praedikallo széken egy darab 
zöld poszto. Egy tarka törők matéria IKibéd MT; MMatr. 
199] * teccin fényes ~ tetscheni fényes kelme®. 1700: Két 
zöld Skárlát Nyári mente tetczin fenyes Materiával berlet 
[Hr 1/20. — aA fonóiparáról híres csehországi Tetschen-
ből/Decinből való kelmefajta] * török 1700: Uj falvi 
János Ur(am) Conferalt az Ur Asztalara ... egy Török ma-
téria tiszta selyemből való keszkenőt [Kövesd MT; 
MMatr. 394] * veres aranyos 1751: E szerént Vadnak 
a* Templóm Egygyetmási ... Kasula Veres arannyas maté-
riából, antipendiummal egy(gy)űt [Kóród KK; Ks 20/X] * 
zöld aranyos 1763: Macedóniai Zöld aranyos 2 Sing 1 
1/4 Matéria [Nsz; Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza 
Ágnes hagy.] * zöld 1789: Egy Superlatos Ágy Vas 
árkusokon függő zöld Materiával bé borítva, egy aranyos 
gomb a ' tetején Rf 12 [Mv; ConscrAp. 5] * zöld sáhos 
aranyos 1705: Edgy Zöld Sáhos aranyas matéria tsipké-
sen szűtt allyu szoknya elö ruhástul vallóstul [Cege SzD; 
WassLt Vas Danielné lelt. Rettegi György kezével] * zöld 
virágos 1738: Egy darab zöld Virágos Matéria 
[DobLev. 1/171]. 

Több adalćkban nem dönthető cl, hogy a címszó általában kelmére vagy 
pedig bizonyos kelmefajtára von. Vö. a 3. jel-sel. — L. még a dupla-, selyem 
szórmatéria cſmszókat. 

3. kelmefajta; un fel de material textil; Art Textil | ? 
szövet v. posztó; stofă sau postav; Gewebe od. Tuch, 
Flausch. 1628: Két hintóba ualo uankos, Matėriabol czi-
nalt [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 2j. 1736: A koporsót 
belől vagy bársonynyal vagy materiávala vonták bé, az 
kitűl mint tölt ki, magát az halottat rendszerint matéria 
köntösben nyújtóztatták ki vagy bőrös kapezás nadrágban 
vagy csak matéria vagy szép gyolcs kapezában [MetTr 
401. — aA címszónak ez az előfordulása tartozik a fenti 
jel-hez]. 1806: Edgy fekete kurta bárány bőr Bunda ... 
Edgy materiával borított viseltes Farkas bőr Bunda [Ne; 
DobLev. IV/897. lb]. 

Szk: csináló. 1676: Egy bányákhoz tudó német jött 
idea. Én Kapnyikra küldtem, hogy megjárja. Be viszem 
vagy küldöm Nagyságodnak egy posztó vagy matériát 
csináló némettel együtt [TML VII, 143 Teleki Mihály 
Bornemisza Annához Kővárból. — aKővárba]. 

4. matériából való; din ţesăturä sau postav; aus Gewebe 
od. Tuch. 1801: Négy elő Ruhák. Melyből egy Matéria, 
egy Lengyolts és kettő Gyapott [Bölön Hsz; HSzjP|. 

Szk: aranyos hajszín 1686: Vállak Száma: ... 6 Ha-
todik aranyas hajszin matéria aranyas kötés rajta [BK 
Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina kel.] * fekete 1789: 
Egy viseltes Lállybli, melly(ne)k az eleje fekete Bársony 
a' hátullya fekete Matéria [Mv; ConscrAp. 22] * hajszín 

1746: Egy Szoknya hajszin Matéria [Sár.] * karmazsin-
szín aranyos 176111784: Paplannya pedig jutott 
ötsém Uram(na)k háram, edgyiknek a* közepe volt Kar-
masin szin aranyos matéria [Hosszúfalu Szt; TK1 Com. 
Anna Teleki (61) vall.] * kék aranyos 1686: 3. Harma-
dik paplan kék aranyas matéria; Áz kerületi veres tafota 
1BK Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina kel.]. 1735: Egy 
Paplan kék Aranyos matéria közepe kŏrŭllete Teczin Bí-
bor [Sv; Hr] * kék 1836: Vagyon két lájbi kék materja 
mely ér 4 flo 20 [Gelence Hsz; HSzjP] * szederjes vesszős 
török 1637/1639: 1 mas Poplan, az keozepi szederies 
veszös teoreok matéria [Kv; RDL I. 111] * violaszín 
félselyem 176111784: a harmadik paplan, ki viselő volt 
szarufás jó féle tarka bársony a kŏzepin a' kerülete pedig 
viola szin fél sellyem matéria [Hosszúfalu Szt; TK1 Com. 
Anna Teleki (61) vall.] * violaszín 1748: tudok egy uj 
szoknyát violaszín materiát [Torda; Borb.]. 

5. jelzői haszn-ban; cu functie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: matériából készült; fäcut din ţesătură/postav; 
aus Gewebe/Tuch veifertígt. Szk: aranyos ~ mente. 1793: 
ezüst fonallal s fekete selyemmel straffirozott aranyos 
matéria mente núszt prémmelt [TL Conscr.] * aranyos ~ 
paplan. 1723: adván Egj aranjos matéria Papiont [KGy] * 
aranyos violaszín ~ mente. 1793: Aranyas viola szin se-
lyemmel elegyített matéria mente [TL Conscr.] * aranyvi-
rágos ~ szoknya. 1734: Haj Szin gyenge Arany virágos 
Matéria Szoknya [Bom. XXXVIÜa. 3 Komis Krisztina 
inv.] * ezüstös ~ dolmány. 1790: egy ezüstös Matéria 
Dolomány [Ludvég K; CsS] * ezüstös tarka ~ lájbel. 
1793: egy ezüstös tarka matéria lajbel ujj [TL Conscr.] * 
fekete ~ mente. 1790: Viseltes Fekete Matéria Mente festet 
Nest prémel [Sv; Ks] * gránátszín ~ lájbli. 1810: Egy 
gránát szín matéria Lájbli Rf 20 xr 53 [Mv; MvLev. Trin-
cseni Mihály hagy. 2-3] * habos ~ szoknya. 1787: Egy 
Persi nevű Szolgáloja ... bizonyos kárt tévén, és amiatt el 
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szökvén ... maradott in Rebonificationem valami Gúnyája 
úgymint égy habos Matéria nem igen viseltes szoknya, 
égy ugyan afféle Matéria Lájbli [Mv; MvLev. Nagy 
György hagy. 14J * hajszín aranyos ~ paplan. 1761: Egy 
Haj szin aranyas Matéria paplany, melynek széle ugyan 
csak haj szin troket [Koronka MT; Told. 8] * jóféle ~ 
nyestes fejérnép bunda. 1817: Egy jóféle Matéria Nyestes 
Fejémép bunda Rfl 40 [Mv; MvLev. Simonffi Zsuzsánna 
hagy. 4J * jóféle ~ nyusztos bunda. 1804: Edgy jo fele 
Matéria egész róka malal belet Nyusztos Bunda [M.köblös 
SzD; RLt Molnár Farkas hozomány-elism.l *ka-
pornyaszín ezüstös ~ szoknya. 1758: Egy kapomya szín 
ezüstös Matéria szoknya [Nsz; TSb 21]. 1768: Egy Ka-
pomya szin Ezüstös matéria Szoknya [Nsz; TSb 51] * 
karmazsinszín aranyos ~ szoknya. 1723: Egy allyáb(an) 
szűt karmasin szin aranyas matéria Szoknya [WassLt id. 
Vass Györgyné Nemes Mária hagy.] * kávészín aranyos-
ezüstös ~ váll. 1770: Egy Kavé szin aranyos Ezüstes Maté-
ria váll Mej tartóstól Ezüst kötéssel ezüst Horgával 
[Kisesküllő K; RLt 0.4 Salánki Ráchel hagy. Désfalvi 
Simon Mihály kezével] * kék ezüstös ~ szoknya. 1761: 
egy kék ezüstös Matéria szoknya [Koronka MT; Told. 8] 
* kék ~ mente. 1758: Egy hoszszú szines sellyemmel 
arannyal szőtt kék Matéria Mente, két ujnyi paszamánt 
rajta [Nsz; TSb 21J. 1797: Egy férfi kék matéria mente Hf 
1 Dr 32 [DobLev. IV/7751 * olajszínű satírozott ezüstös ~ 
szoknya. 1750: Olaj Szinü Satérozott Ezüstös Matéria 
Szoknya ]WassLt Wass Dániel portékáinak összeír.] * 
sötét violaszín aranyos ~ kising. 1749: Egy Pár Setétt 
Viola Szin Aranyas Matéria Kis Ing [Koronka MT; Told. 
12/2] * szalmaszín aranyos-ezüstös ~ szoknya. 
1762/1763: Egy szalma Szin aranyas ezüstös Matéria 
Szoknya [Hsz; Ks 23. XXIIb] * szekfűszín aranyos ~ 
szoknya. 1705: Edgy szekfŭ szin aranyas matéria szoknya 
[Cege SzD; WassLt Vas Dánielné lelt. Rettegi György 
kezével] * tarka ~ paplan. 1723: Tarka matéria viselt 
paplan [Koronka MT; Told. 29/2] * tarka ~ vánkoshéj. 
1628/1635: Egj uiselt tarka matéria vánkos hey [Bodola 
Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.] * teccin aranyos ~ 
kis ing. 1723: Egy pár tetszin aranyas matéria kis ing 
[Koronka MT; Told. 29/2] * teccin aranyos ~ szoknya. 
1701: Teczin arannyas Matéria szoknya [Csicsókeresztúr 
SzD; LLt 54/14811 * teveszőr ~ bunda. 1797: Egy Teve-
szőr Matéria bunda Nyusztal prémezve [Mv; Told. 191. 
1813: Egy Teveszőr matéria bunda róka mállal bérelve 
nyestel praemezve [Szászvessződ NK; i. h. 47] * vereses 
vont aranyos ~ ingujj. 1759: Egy pár veresses vont ara-
nyos matéria Ing ujjata [Nsz; TSb 7. — aÉrtsd: adtam] * 
veres kreditor ezüstös ~ szoknya. 1768: Veress Creditor 
Ezűstes Matéria szoknya szines virágokkal [Nsz; TGsz 511 
* vesszős kreditorforma ~ szuperlát. 1758: Egy veszszős 
Creditor forma igen szép matéria superlát, keskeny ezüst 
Rojt rajta [Nsz; TSb 21] * virágos vörös ~ vélés. 1714: 
Ezüst fonállal szövett s arany Virágokkal ékesitett Nyári 
Dolmány, Virágos Vörös Matéria bélléssel fl. Hung. 40 
[AH 24] * zöld aranyos ~ szoknya. 1767 k.: Zöld aranyas 
Matéria szoknya [Tarcsafva U; Pfl * zöld aranyos török ~ 
szoknya. 1823: Zöld aranyos Török matéria szoknya, 
megyszin tafotával béllelve [LLt Csáky-per 601. L. 1] * 
zöld habos ~ bunda. 1790: Egy zöld Habos Matéria Bunda 
[Mv; MvLev. Boka Katalin hagy. 4]. 

6. fémanyag; metál; Metallmaterial. 1621: Paxi Lukaczi 
vizén haro(m) loan zekeren V eo f : zamara pinzheoz ualo 

materiat egi Tonnaban Desig atta(m) nekj három lotol f 
1./50 [Kv; Szám. 15b/IX. 150]. 1653: jöve én hozzám 
Kolozsvárat lakó Vizi György megbeszellèk hogy mint 
járt az utb(an) ... el vötték tölle az pè roszt (!), termes 
arany gyanánt attak neki dirib darab onat, es valami rósz 
matériából allo golyobist [Gyf; CartTr II Baló László 
udvari íródeák nyil.]. 1671: (A poharakat) instructioja 
kwvwl incommodĕ czinalvan vegye fel eo kege azokat es 
czinalya megh azon materiakbol ujabb(an) tisztesseghesen 
]Kv; ÖCJk]. 1702: Az Olah Zlotnakis materiaja felett való 
valorb(an) Járassa nagy káraval leven az Hazanak igazitast 
kiván [UszLt IX. 52 gub.l. 1785: Vadnak mások ollyak 
kik(ne)k sem Bányájok s a szerént vas kövek sintsen, 
hanem mind vas követ és szenet pénzen vészen és ugy 
kèszit vasat, ès igy hoc respectu penzen vett materiakbolis 
Dézma vétetnék [Torockó; TLev. 4/11. 2a|. 1791: a meg 
hasadott nagy Harangnak hellyében öntendő Harangnak 
kėszitését ki alkuván ide való betsületes Harangöntő 
ökgylmével az Ekl. matériájából olly conditioval hogy 
a Harang materiáján kivül minden egyéb hozzá tartózó 
készületeket 's materialékat emiitett Harangöntö ö Kgylme 
tartozzék a' maga költségén meg szerezni, és el készitteni 
[Kv; SRE 274]. — L. még AC 62-3. 

Szk: arany 1677: Arany, ezüst materiát, jo monetát, 
sem választásra, sem felveretésre nem szabad az Ország-
ból ki-vinni [AC 64] * ezüst ~ -» arany ~ * kruda 
1766: In anno 1764 Bécsben a pénzverőházban elvétették 
a rézkrajcárnak való materiát, hanem ahelyett még a réztől 
meg nem tisztíttatott arany cruda materiát verték krajcá-
roknak [RettE 2061. 

7. érc; minereu; Erz. 1702: Jött mi hozzánk Zalatnárol 
egy Sebastián János nevü Bányász Ur holmi materiáknak 
keresésére, a'ki a* mi völgyünkbe fekvő Materiákot meg-
próbáltatván ... futatatt bizanyas materiákot, mellyet (!) a 
mi Földes uraink eszekbe vévén meg irigylettenek |To-
rockó; TLev. 4/3. la]. 1720: az Urak is eleget futnak, 
fáradnak, költenek az Várasért, meg érdemlik, s paran-
csolják, hogy az Bányáról az materiat minden haladék 
nélkül szálicsátok alá, valaki abban is szot nem fogad 
minden haladék nélkül büntessétek ]uo.; h. 8/4]. 1780: 
némellyek ... Verŏs kovátsságra álván, 's a' munkához 
semmit nem értvén, minden roszsz materiát, követ, szenet, 
várás fejében meg vésznek kárt vallanak [uo.; i. h. 4/3. 
4b]. 

8. épületanyag; material de construcţie; Baumaterial. 
1653: Parancsolat jöve azért hozzám, hogy a vár épületé-
hez való dolgokhoz fogjak, melyhez hozzákészültem is 
vala minden materiával és instrumentumokkal [ETA I, 148 
NSz]. 1679/1681: Hunyad vára, es ahoz tartózó Fiscalis 
Udvarhazak ... megh várjak az épétés beli reparatiokat, 
megh kevantatik ... hogi minden epétésre való iequisitu-
mokrol, à minemű à fa, mészkő, tégla, Cserép, Sindely, 
fűrész deszka, sövény, karó, veszsző s egyeb minden szük-
seges materiakrol idejen gondolkodván provideallyon [Vh; 
VhU 668]. 1714: a falúis contradicalván az iránt hogj 
tilalmas udvarházat ne tsinállyona, ugyan a mit epittetett 
demolialtatta, s imide amoda el hordatta a materiáját 
[Mezőmadaras MT; Ks S. 16. — aSzeredai István]. 1738: 
Concludáltuk ..., hogy minden őkrős és lovas atyánkfiai ő 
kglmek vecturáztassan(a)k 's vecturázzanak azon gáta 

éppitésére egj egj szekér veszszőt 's egj egj szeker tŏvis-
set; a Gyalog szeresek pedig azon(n) materiának feldolgo-
zásával 's meg mivelésevel tartoztan(a)k [Dés; Jk 508b. — 
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aA város malma gátjának]. 1756: Edgy gyalog pallótt tart 
eö kegyelme materiaval a Borbándi vizén, melynek midőn 
valamije romlik, az Borbándiak kövek fel vetésire, s fák 
emelésire mindenkor adhibeáltatnak [Borbánd AF; Esz-
Mk Vall. 177J. 1789: adattassék általa tseréb(en) a' 
Pallérnak olly conditioval, hogy a' midőn a' Collegium 
épületére szükséges lészen azonnal restituállya, még pedig 
éppen ollyan jo matériából készült es jol meg égetett tse-
repet adjon [Kv; SRE 261. — aCserép]. 

9. kb. vmihez/vminek az előállításához szolgáló (nyers)-
anyag; materie primă pentm ceva; zur Herstellung einer 
Sache nötiges/gebrauchtes (Roh)Material. a. bőrre von. 
1834: Justina Szolgalomnak tsinált edgy Fejelest az én 
Matériámból edgy Valto Rforintert [Törzs. Dési taxalisták 
2]. — b. fára von. 1827: (A kovács) koporso szeget és ko-
porsot tsinál Boldognak, Boldogtalannak, Materiát adván 
keze alá [F.rákos U; Falujk 157]. 1841: közönséges falu-
gyűlése tartatván általadtuk udvarhelyszéki a Bük 
erdőnkön lévő hammunak való veszendő fákot s így 
azon fenn írt materiáért ... ígyérének haszonbért 4 sze-
mélyre Rft 20 ... váltóba [Taploca Cs; RSzF 126]. — c. 
fonalra von. 1782: A Téli fonást minden Részekre meg 
kivánnyák Baro Torotzkai Gáspámé Mustrát szokott 
adni, és ollyan fonalat kiván, ha a Matéria nem arra való 
is, a' millyen a kiadott Mustra [Torockó; Thor. XX/5]. — 
d. salétromra von. 1677: A' Fiscus számára való Saletrum 
fŏzetés ... Mesterei a szeginységet semmiben ne 
terhellyék: házoknak telekit, udvarokat ... meg ne hán-
nyanak, vagy ássanak, sem penig egyéb kár tévő helyekről 
annak materiaját ne horgyák [AC 134]. — e. szénre von. 
1681: Egi Bányába(n) egi hétre adatik széna 120 tereh 

hogi penig mostan többet enged(ne)k es usual(na)k ... 
ez ... az matéria dissipaltatik az Proventus nagi kárára 
[VhU 67. — aA vasbánya kohójához]. 

Szk: tüzes 1662: ugyanazon ... cajtházban, ahol dol-
goznának, a nagy sok tüzes szerszám, por, salétrom, kén-
kő, tüzes matériák között, mellyet ott benn meggyújtván, 
annak szikrája talált egy hordó befedetlen por közibe esni 
[SKr 602]. 

10. méreg; otravă; Gift. 1765: a' mi pedig a pogátsa 
sütésit nézi azok elvételével bŏjtelŏ nápokat kévánt a 
betegnek szerezni, hanemha olyas materiaval azok infi-
ciálva lésznek: melyre való nézt simpliciter absolvalta-
tik [Torda; TJkT V. 291]. 

Szk: mérges 1735: Citatoria Relatoriambol világoson 
Constál hogy engemet micsoda hallatlan mérges meg ete-
tésre való materiakkal, ugy mint Fejer mázzal, egér kővel 
eleitől fogva kívánt el veszteni és meg ölni [Dés; Jk]. 

11. kb váladék; secreţie; Ausfluß, Jauche. 1737: A bal 
czomomba (!) egy nagj talyu (!) insinualva(n) magat ... 
Svinkhauer uram Flastroma, Isten uta(n) kifokaszta, anjj 
(!) matéria takarodót ki belŏlle ... hogj ki ne(m) mondha-
tom [O.fenes K; Ks 99 Mikola László lev.]. 1778: az em-
berek, kivált a gyermek, minden hitvány, éretlen, könnyen 
rothadó gyümölcsöt s dinnyét egybe esznek ... mely 
miatt az eő testekből egésséges korokba ki gőzölni szokott 
rothadt, erős tsipös matéria bennek reked [MvÁLt Mátyus, 
ConsSan. gub.]. 1829: (A tehén) Bőre le huzatatott, eny-
ves, sárvizes materjákkal tele lévén az egész Torok kerü-
lete [Dés; DLt 1055]. — L. még FogE 157. 

Szk: természet ~ja ondó. 1764: Nemis láttam, hogy az 
férfiségből ki ment természetnek Materiájával az bomyú 
meg lett vólna motskoltatva [SzúvLt]. 

12. átv anyag; material; Material, Stoff. 1618: én ma-
gyarul pronunciáltam és ő törökül fordította; igen nagy 
emberséggel s kedvességgel viselé abban magát hozzánk 
az Szölfikár, azhol valami Porta ellen való ritmusok vagy 
materiák találtattak volna lenni az írásban, némelyikben 
maga is igazgatott [BTN2 114]. 1671: Kétrendbeli követek 
jővén hozzánk, úgymint német és török, minemű dologból 
jöttenek legyen, követségeknek materiáját his inclusis 
Kegyelmednek elküldöttük, azokból megértheti ... tartot-
tunk attól, hogy az török is azon materiáról való követség-
gel jöjjön [TML V, 527 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1678: Ez 
hosszú írásra való matéria, de rövideden azt írhatom, hogy 
Kgd is illendőképpen elég ha alkalmaztatja magát |TML 
VIII, 30 Haller János ua-hoz]. 1710 k.: Nincs is nékem egy 
nagyobb csudálkozásra való matériám s okom e világi 
nyavalyák s tévelygések között, mint az, hogy, mint tudta 
a sátán e keresztyén világot e három dologra venni8 [BÖn. 
404. — aKöv. a dolgok fels.]. 1778: Imádkoztak is ugyan 
a papok, de igen nagy matériájok volt a feddőzésre [RettE 
384]. 

13. dolog, ügy; lucru, treabă; Sache, Angelegenheit. 
1619: én igaz kötelességem szerént ... írom Nagyságod-
nak, hogy én ezeket mind megtractáltam, azki hasznosb 
volt copiosiusb, azki kelletlen volt lassabban, mint kit csak 
az margójára is írtam az materiának [BTN2 197]. 1657: Az 
fennemlített Székely Mojses, gróf Bethlen István, Mikó 
Ferencék dolgában nem tanálhattak vala semmi ellenem 
való materiát [KemÖn. 155]. 1665: Meg is vallom, ezen 
matériáról Kegyelmednek ími nem akartam [TML III, 356 
Teleki Mihály Kapi Györgyhöz]. 1672: írja, Pál uramra 
úgy reá ír, soha úgy nem írtak reá etc. de nekem nem 
tetszik, senkinek írjon azon materiárúi [TML VI, 379 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 7690: az General 
adgya Censurajat mitsoda valaszt tegjűnk réá, ės ha azon 
matéria továb urgealtatik mutassa jo akarattyatis (Törzs. 
Bethlen Sámuel fej-i ut.]. 1731: ebben az Materiaban a 
Déákok jure meritoq(ue) nem culpaltathatnak mivel későn 
serkentek fel (Nagyemye MT; Ks 99 Kun Zsigmond lev.]. 
1771: én pedig Valamennjiszer ezen Matériáról kerdezős-
kedtek, mindenkor eszerint fatéállom [Girbő AF; JHb 
Vonja Rula (68) jb vall.]. 1816: Confrontaltatván a neve-
zet kupta Udvari Szakáts Marosi Janossal ... Azt mongya 
hogy a mit beszélt ezen matériáról tréfából beszéllette 
[Gyéressztkirály TA; TLt 1215]. 

Szk: ~ra tér. 1657: Hogy azért térjek az elkezdett mate-
riára, mihelyt az portán az dolog proponáltaték, mindjárt 
tractában s alkuvásban elegyedének az fejedelemmel | 
Hogy azért térjek az materiára: midőn egymást nézve az 
ellenséggel valami időt töltöttünk volna8 [KemÖn. 193, 
244. — Folyt, az események elbeszélése] * bagatella ~ 
jelentéktelen dolog. 1732: ó Nga éngemet nevezet prédá-
lonak hogy ki jüttem, és hogy mindent el hoznék pedig 
magok keresnek ő Ngok ot létekben minden bagatella vilis 
materját [Kóród KK; Ks 99 Komis Ferenc lev.] * bajos 
1670: Az Szuhai uram dolga elég bajos matéria [TML V, 
341 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * fennforgó 1672: 
Mind ennyi akadályok között mit kellessék cselekednünk, 
hogy az ország örökös kárt ne valljon az mostan fennforgó 
materiában [TML VI, 12 a fej. ua-hoz] * mocskos 
1674: Csemel uram harcza elég mocskos materián indult 
[i. h. 571 Bánfi Dienes ua-hoz]. 

14. vminek a tárgya; obiectul a ceva; Objekt einer Sache 
| vminek a célpontja; obiectivul a ceva; Zielpunkt einer 
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Sache. 1657: akarván elfelejteni az alkalmatlan beszédnek 
matériáját, köszönék el fejedelem egészségejért egy jókora 
pohárt [KemÖn. 164]. 1710 k.: sokszor osztán inkább 
haragudtam azért, hogy megharagudtam volt, mintsem 
magáért a dologért, a haragnak okáért vagy matériájáért 
[BOn. 496]. 1728: A plajások dolga, az Csik-Szereda pri-
vilégiuma materiája ... ha in questionem jőnek [SzO VII, 
337]. 1747: az A. az I(n)ctat Diffamationak vetkiert Ci-
taltatvan, mind az ŭdŏt, mind az hellyet, mind a' diffama-
tio(na)k materiajat nyilván meg kŭlŏmbŏztette [Torda; 
TJkTin. 147]. 

Szk: nevető ~ja nevetség tárgya. 1668: Kegyelmedet, 
Uram, instantissime kérem, vétesse igazításban ez rendkí-
vül való dolgot, hadd én is szegény sógorommal együtt 
köszöntessem meg Kegyelmed jóakaratját; ne legyek 
gonoszakaróimnak nevető materiájok (TML IV, 288 Tele-
ki Mihály Béldi Pálhoz]. 

15. (iskolai) téma, textus; temă (dat la şcoală, pentm 
predici); Schul/Predigtthema, Text. 1710 k.: A logikában 
sok üdőt töltöttünk ... az argumentumok, syllogismusok 
formálására kaptatott9 az eltanult quaestiókból, csak a 
matériakat kezdé adni: Erről írjatok argumentumokat, 
lássuk, melyiktek tud többet ími? [BÖn. 539-40. — k e -
resztúri Pál a gyf-i kollégiumban]. 1772: Orátor volta 

Szathmári Mihály uram a kolozsvári theologiae professor. 
Materiája volt a verbuálás, amint most szokták hívni a 
katonaszedést, melyet azért vett fel materiául, hogy a 
megholt úr is katona volt [RettE 280. — aGr. Bethlen 
Ádám generális temetésén]. 1794/1795: a' Gen. Synodus 
arra ki rendelendő erdemes Atyafiak által ut mutatást 
készitvén a' Gyengebb Lelki Tanitok(na)k es a' szüksége-
sebb Materiakra Predikatiokat es ollyan könyőrgeseket 
iratni mellyek erthetők és buzgoságosok lennének 
[M.bikal K; RAk 14 egyházker. közgyűlési hat.]. 1823-
1830: Szent György-napkor ... osztatnak kia a feltett ma-
teriákra írott munkákra kitett jutalmak | Ekkor osztották ki 
a jövő esztendői praemiumra való matériákat is (FogE 
239. — al796-1797 tájt a göttingeni egyetemen]. 

Szk: a ~felvétele a (bibliai) textus felvétele. 1636: Az 
praedikallo szekben fel allasata es materianak fel vetelet 
ugy valliab az felső No 1 Testis (Mv; MvLt 291. 66b. — 
"Ti. a szószékbe felmenő papét. bUtána tollban maradt: 
mint] * ~t vesz (bibliai) textust felvesz. 1636: István Urám 
fel mene az predikallo szekben, es mindenek(ne)k előtte, 
materiat veue(n) az pénz uáltokrol ... haliam azt hogy 
monda Jstvan Ur(am) Zabo Ianosnak, ki Lator az Isten 
házából (Mv; i. h.]. 

16. tanagyag; materie de învăţămînt; Lehr/Unterrichts-
stoff. 1823-1830: A prorektor ilyenkor és az három sáto-
ros ünnepeken programmát ír a maga fakultása szerént 
való matériájáról, melyet kinyomtatnak (FogE 239]. 

17. beszédtéma; temă de discuţie; Gesprächsstoff. 1667: 
Baló urammal a mint beszéllett Kegyelmed, majd hasonló 
volt az én fejedelemmel való beszélgetésemhez; majd 
egyforma matéria [TML IV, 241 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 1670: Édes Komám uram, beszélgetésre való 
materiánk bizony elegek volnának, melyek pennára nem 
bízhatók [TML V, 7 ua. ua-hoz]. 

18. mondani/jelenteni való dolog/anyag; lucru de spus/ 
raportat; Sache/Material, woriiber zu sprechen/berichten 
ist. 1619: Más materiám nem lévén, proponálám ezt neki 
... minthogy az én uramnak régi barátja s egymást isme-
rik ... traktáljanak az Jenő dolga felől [BTN2 268-9. — 

aMehmet pasa]. 1671: Isten nemsokára udvarhoz hozza 
Kegyelmedet, akkor osztán ezekrűl mind más egyéb dol-
gokról elég materiánk lesz az beszélgetésre [TML V, 557 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1817: En ugyan az első 
Levelembe irtam volna mindenekről, hanem mint Uj Gaz-
dának akkor nem volt materiam réá [Héderfája KK; IB. 
Veres István tt lev.]. 

19. ok; cauză; Grund. 1668: Az török dolgárúl Naláczi 
uramnak bővebben írtam; ebben is elég materiám van a 
búsulásra [TML IV, 407 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1671: Igaz dolog nem keues egyenetlenseghre való mate-
riak szolgaltattanak, es busulast szerzettenek, magok keo-
zeott való nemely Nyughatatlan elmek [Dés; Borb. I ogy-i 
bizottság jel.]. 1678: Az én bémenetelemnek hogy bizo-
nyos okért kell lenni ki nem pennára való ... ha mernék 
panaszolkodni, volna materiám rá, legalább az engemet 
illető dolgot nem kellene tűlem titkolni [TML VIII, 60 
Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

20. kb. lény, alak; fiinţä; Wesen, Figur. 1668: Ugyan 
tökéletlen matéria az az a Kapi György. Csak bánom, 
elrontám lábomat, kezemet miatta. Bár inkább bogár után 
indultam volna, mintsem az ő szaván ]TML IV, 386 Na-
láczi István Teleki Mihályhoz 1. 

21. ~t vesz értesülést szerez vmiről; a obţine informaţii 
ín legătură cu ceva; sich über etw. Kenntnis verschaffen. 
1677: Azomban nem árt Kegyelmednek alkalmatosságot 
szolgáltatni arra is s tülök is tovább való maga alkalmaz-
tatására materiát venni ITML VII, 523 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 

matéria-bunda posztóbunda; palton îmblănit din pos-
tav; Pelz aus Tuch. 1812: Egy Olaj szin Matéria Bunda Rf 
20 [Mv; MLev. Szürtei József hagy. 9]. 1820: Egy Fekete 
medvével premezett egészszen róka málas matéria Bunda 
1 [Felőr SzD; BetLt 5 Fráter Theresia kel.]. 

matéria-címer ? szövet/posztó-címer; blazon de stofå/ 
postav; Wappen aus Gewebe/Tuch. 1736: (A temetésen) 
az papok eleinek matéria czimert adtanak, az többinek 
papiros czimert [MetTr 4071. 

matéria-hordás (vasérc) anyagszállítás/hordás; căratul 
minereului; (Eiseneiz) Materialbeförderung/transport. 1679/ 
1681: ä vas kórul munkalkodo minden nemű emberekre, 
vagi mívesekre legye(n) eò kglmeneka szorgalmatos vi-
gyázása, hogi a' vigiazatlansagh miatt, ă hámorok, szokott 
idejekb(en) vesztégh ne állyanak; ă Lovak ă rend felet 
való matéria hoidasb(an) el ne szakaszkodgia(na)k s ro-
mol lyanak [Vh; VhU 672. — aAz ub-nak]. 

matériájú 1. vmilyen érctartalmú; cu conţinut de mine-
reu; irgendein Erz enthaltend. Szk: arany-~ kő. 1718: a' 
kik találnak, ón, Ezüst, Arany, vagy rézz matériájú köve-
ket, ne mérészelyék, vagy verőkben, vagy kő lyukokban, 
imit-amot titkon olvasztani, vagy valahova Varosokra 
vinnj, mert ha ki tudódik minden kegyelem nélkül meg 
öletik [Torockó; TLev. 8/3] * ezüst-~ kő -> arany-~ kő * 
ón-~ kő —> aranykőit réz~~ kő—> aranykő. 

2. vmilyen kelméjű; de un anumit fel de stofä; aus ir-
gendeinem Stoff/Textil. 1777: Amazon köntös Lájblival s 
kalappal. Ezen köntösökhöz Aranyas ezűstes keszűletű 
mindenféle Materiaju Wállak No 29 [Nsz; JHbB 406 gr. 
Bethlen Rozália kel.]. 
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Szk: csíkos ~ bunda. 1800: Egy minden-napi Medve 
bőrrel prémzett Csikós materiáju Bunda [LLt]. 

3. vmilyen tárgyú (színdarab); (piesă) cu un subiect ...; 
(Theaterstück) von irgendeinem Thema/Gegenstand. 1829 
k.: Ezen Director ... nem fogja kedvelleni az goromba, 
paraszt, neveletlen értelmű, 's materiáju Játékokat, mint a 
milyenek Ludas Matyi, Prágai két néne, Boriczki [Kv; 
KvSzLt]. 

matéria-kapca ? szövet/posztókapca; obiele de sto-
fă/postav; Fußlappen aus Gewebe/Tuch. 1736: Az kopor-
sót belől vagy bársonnyal vagy matériával vonták be, az 
kitűl mint tölt ki, magát az halottat rendszerént matéria 
köntösben nyújtóztatták ki, vagy bőrős kapczás nadrágban 
vagy csak matéria vagy szép gyolcs kapczában [MetTr 
401]. 

matéria-kaput ? szövet felsőkabát; surtuc de stofă; 
Geh/Kaputrock aus Gewebe. 1823: Nyári matéria kaput 2 

Avatag Moldon-kaput [Ne; DobLev. V/1080. 6a De-
mény György hagy.]. 

matéria-köntös ? szövet/posztó felsőruha; haină de de-
asupra din stofă/postav; Oberkleid/Gewand aus Gewe-
be/Tuch. 1736: Nyárban penig az öreg urak matéria kön-
tösben jártanak, az vagy bibor vagy kanavász vagy kamu-
ka volt, mert bársonyban az egy fejedelmen kivűl másnak 
jámi szabad nem volt | A koporsót belől vagy bársonynyal 
vagy materiával vonták bé. magát az halottat rendsze-
rént matéria köntösben nyújtóztatták ki (MetTr 352, 401]. 
1790: Egy Rendbéli Szürke matéria köntös [Királyhalma 
NK; Ks 67. 46. 24c]. 

Ez utóbbi adalékban a címszó szürke ~ köntös szk-kćnt is felfogható, s ſgy a 
matéria címszó 5. alá tartozhat. 

matéria-kortina szövet/posztófüggöny; perdea de 
stofă/postav; Vorhang aus Gewebe/Tuch. 1732: Uti hintó 
Veres posztoval Sárga paszomántal hintó párnákkal, két 
Sellyem Sárga hanyotlo párnákkal Matéria Cortinákkal, 
kŭlsŏ bé vono bőrökkel [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 
34]. 

matéria-lajbi ? szövet/posztó női mellény; vestă de sto-
fă/postav; Frauenleibchen aus Gewebe/Tuch. 1768: 1 
Fekete Matéria Lájbi [Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 
1779: Két Fekete virágos matéria Láblik [Nsz; CsS]. 
1790: Egy matéria Zöld Lajbli [Királyhalma NK; Ks 67. 
46. 24c]. 1793: egy ezüstös tarka matéria lajbel ujj [TL 
Conscr.]. 

L. a matéria-köntös alatti jegyzetet és vö. a matéria 5. alá sorolt szk-okkal. 

materiálé 1. anyag; material; Material. 1776: (Az épülő 
udvarházhoz) fát, követ s más egyébb matérialétis meny-
nyit és mi némüeket vittek, mind azokot Specificállya meg 
ă Tanú [Fejér m.; MvRKLev. vk]. 1792: a magok hason 
fele részekre ... edgyütt hasonlo erővel, költséggel, 'a 
materialékkal Nságod, és az Urak concurrallyanak [Kük.; 
JHb XIX/34]. 1807: a Város a gátok kötésiben elegen-
dő Materialét, szekeret és Segitsċget szolgáltasson (Kv; 
KmULev. 3 gub.]. 1825 k.: minthogy uttza sorba a város 
díszére épittek ... az épittőnek jussa van Materiáléjit a 
Köz helljen tartani [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 1826: a 
materiálék szerezgettetnek approdonként [Mv; Told. 7J. 

1833: A' Naturalékrol s materialékrol szollo Diarium nin-
csen is be adva csak az arol szollo számadó könyv |Kises-
küllő K; Somb. II]. — L. még RettE 372. 

Szk: apróság 1785: Csak a fazakasnak kell közel 10 
forint, hát a kőmivesnek, Lakatosnak üvegesnek s egyéb 
apróság matériálekre [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] 
* erdélyi 7820: minden Czéh Tagja igyekezzék az ide 
való Publicum számára Erdéllyi Materialékbol, az időhöz, 
és a1 népnek ahoz alkalmaztatott Sorsához, 's maga vise-
letéhez kívántató illő munkákat, még pedig elegendőket 
készitteni, és árulni ]Kv; FésCJk 29]. 

2. építési anyag; material de construcţie; Baumaterial. 
1726: Köpeczi ezen Materialekat alkudta Gyerö Monosto-
ron11 18 padalás gerendát öt öt ölest ... á fl:h: 1 ... 47 
Száll Szaru fát ötöd fél ölest à d: 24 18000 levél 
sendelyt fl:hg:21 d: 60 |Kv; Ks 15. UUě 4. — aK|. 
1774: Nékünk Materialénk Istennek hálá elég van, mind 
Kŏ, mind mész, a Téglátt is Derekasint hányák [Kv; BfN 
Farkas János gr. Bánffy Györgyhöz]. 1791: Engem ugyan 
nem kitsiny gond fogott a Ludesdi épülettel, mert sok pénz 
kel materiálíkra és mester emberekre, most seminek árra 
nintsen | a Ludesdi építést kellenék folytatni, eddig elé a 
szükséges Materialékat és Mester embereket fizetgettem a 
menyire dolgoztak ]Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1803: azan Rákosi belső Curiális hejet ... kelletik drága 
Materialekkal békertelnem [Aranyosrákos TA; Pk 7|. 
1807: Apahidán azon Malmak Igazíttására meg kévántato 
Materiálék nintsenek® (Borsa K; RLt 0.2 Josintzi Mihály 
(40) vall. — aA fában szegény Mezőségen]. 1825: A' 
Kőmíves Munkára használt Materialek árra ... teszen 124 
Rf IDés; DLt]. — L. még RSzF 168; VKp 129. — Vö. a 
fa-materiálé címszőval. 

3. vasbánya-anyag; material de mină de fíer; Eisengru-
benmaterial. 1785: Mlgs Patrónus Urak ha a vasból a 
tizedeket kivannyak, méltóztassanak a magok részekről a 
vaskeszitésre meg kivántato materialékrol, ugy mint sze-
nelésre való erdőkről, Bányák, Kohok, Verők épitesere 
fákat és vasatis rendelni, *s azokrol ugy provideálni, hogy 
azok iránt fogyatkozásunk ne légyen [Torockó; TLev. 
4/11. 29]. 1803: a' Gazda maga Materiáléjaban, kivált az 
Veröbeli munkások miatt meg fogyatkozik és csonkulást 
szenved [uo.; i. h. 9/35]. 

4. bőranyag; piele (tăbăcită); Ledermaterial. 1834: Fe-
jelt a' Szolgalom(na)k az én Materiálembol [Dés; Törzs. 
Dési taxalisták]. 1835: Számuel a Sorostellyi Embe-
rem(ne)k édgy Bakkantsot tsinált az én Materialembol 
[Dés; i. h. 2\ã 

5. gyógyszeranyag; materiale farmaceutice; Arzneima-
terial. 1789: Ezen Stuchba vágynák mind öszve kissebb és 
nagyobb üvegek, Nro 81 mellyekb(en) a' fen irt Materia-
lék állanak | a' mint ezen Szobàbol az külső nagy Patika 
Házba bé mennek ... találtatott festett fa pixisekben lévő 
holmi Materialekot is | a' fellyel le irt Nagy Patika Házban 
lévő Fiokos Stellásik(na)k alsó részében lévő ki huzo 
Supládákban találtattak az alább irt rendel Specificált 
Materiálék® [Mv; ConscrAp. 29, 32, 74. — aKöv. a fels.]. 

6. tartozékanyag; totalitatea materialelor; Zubehörmate-
rial. 1783: galambúgos kapu, kapu félfájával, deszkáival, 
zsendellyeivel, rajta lévő vas szegekkel, lánccal, reteszfő-
vel egyszóval minden materialéjival együtt aestimáltatott 
20 hung. fl. 40 dr.-ra [Marosnémeti H; ETF 108. 9]. 1791: 
a Harang materiáján kivül minden egyéb hozzá tartó-
zó készületeket 's materiálékat emiitett Harang öntö ö 
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Kgylme tartozzék a' maga költségén meg szerezni, és el 
készitteni [Kv; SRE 274J. 1856: Egy jo állapotban lévő 
Tőrőkbuza kas kettős oszlopokon náddal fedve ... materi-
áléja mint t. i. oszlopai cserfából és oldalai fenyő leczek-
ből álván, éppen jo, de ujbol épitendő hogy használtathas-
sák [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

materialista anyagárus; vînzător de materiale; Mate-
ríalverkäufer/händler. 1735: Nevedmeczkj Fon Jánosra a 
Kolosvári materialista adosságab(an) Executiora ./. aesti-
matiora exmittalt Atyankfiai eo kglmek [Dés; Jk 452b). 
1758: Valamely Materialisták jővén bé kedves Felesé-
gem(ne)k, Ádám Fiam(na)k holmi Kalanteriakat vett(em) 
|TL. Teleki Ádám költségnaplója 182bl. 

Szk: kereskedő 1756: Németi István Szebenbe lo-
pásba elégyitette volt magát, mert Marko nevű Kereskedő 
Materialistától egy vég Batiszt, és egy Bársony Sapkát el 
lopott [Mv; Mk IX Vall. 83J. 

matéria-mente ? díszes szövet/posztó felsőkabát; man-
tie de stofä/postav; verzierter Oberrock aus Stoff/Tuch. 
1758: Egy hoszszű szines sellyemmel, arannyal szőtt kék 
Matéria Mente, két ujnyi paszamánt rajta, a' mellyen 
arany krépin, nestel bérlett, nuszttal prémezett [Nsz; TSb 
21]. 1797: Egy férfi kék matéria mente Hf 1 Dr. 32 
[Koronka MT; Told. 34]. 

Vö. a matéria 5. alá sorolt szk-okkal. 

matériaolvasztó szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ nagy katlan üveg-nyersanyag olvasztó katlan; 
cazan de topit sticlă; großer Schmelzkessel für Glasmate-
rial. 1792: Vagyon egy Üveg Csűr ... Ebben vágynák 
körben egy hat dolgozo személyre készült állásokkal kőrűl 
vett matéria olvasztó Nagy Katlan8 [Butyásza Szt; TKhf 
50/1. — aFolyt a fels.J. 

matériás 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ kő érctartalmú kőzet; rocă metaliferă; erzhaltiges 
Gestein. 1638: nem lattam hogy senky js titko(n) Materias 
követ vagatot ă vagy futatot volna Ezüstöt [Torockó; Thor. 
XVI/1. Fr. Ekkat (39) jb vall.] * - közkő kb. a bányásztár-
sak közös érckőzet-mennyisége; rocă metaliferă aparţinînd 
minerilor; gemeinsame Quantität von erzhaltigem Gestein 
der Kumpelgenossen. 1638: Tudom lattam s hallottam, 
hogy ... Kereki Péter hainalban rea ment az ezüst baniara 
es felrakta s el hoszta az materias köz követ, az Uranak 
Toroczkaj István Uram(na)k [uo.; i. h. Valentinus Szòcz jb 
judex prim. vall.] * - szék kelmével bevont/borított szék; 
scaun imbrăcat ín stofă; mit Stoff/Textil überzogener 
Stuhl. 1731: A Virágos Palotara nyilo Bothba minden 
nemű Szőnyegekett kilimeket... Materiás és Bőrös széke-
ket ... és egyéb Portékákat ... bezárván Ajtaját három 
tulajdon pecsétinkkell bé pecsételtük [Szentbenedek SzD; 
Ks 15. LVII] * vmilyen ~ szoknya fustă dintr-un anumit 
fel de stofă; Frauenrock aus irgendeinem Stoff/Textil. 
1628: Egj meczjn arannjas materias hozzw miw zoknia 
[Bodola Hsz; BLt]. 1628/1635: Az Zegeny Azzonj, eolteo-
zeti Egj meczjn arannjos materias hozzw zoknia arani 
peremmel hant az vya, az allian zold barsonibol metelt 
perem üallan ezüst arani fonalbol czenalt perem [uo.; BLt 
5 néhai Béldi Kelemen hagy.]. 

2. ~ kis bolt (bolthajtásos) kicsi helyiség/raktárkamra; 
cămăruţă folosită ca depozit; (gewölbter) Raum/(ge-

wölbte) Kammer. 1657: Csákia elméne udvartől, az pénzes 
láda viteték az materiás kis boltba, mely Fejérváratt alatta 
az fejedelem házainak az iveges folyosó felől vala 
[KemÖn. 112. — aCsáki István]. 

matéria-szoknya szövet/posztó szoknya; fustă din sto-
fă/postav; Rock aus Gewebe/Tuch. 1745: Egy Kávé szin 
tarka matéria szoknya Csipkés ezüst kötés rajta [Maros-
sztkirály AF; Told. 19]. 1748: egy Rása Mentéb(en) szok-
nyában ment oda, az után tsináltatott egy Matéria szok-
nyát, és egy mentét adtak neki |Torda; Borb.]. 1780: Ad-
tam egy más tsikos matéria Szoknyát ... egy veres 
matéria Szoknyát |Hsz; BLev. Barthos Sára kel.]. 1789: 
Egy Zöld viseltes Matéria szoknya [Bőd SzD; RLt Mohai-
né Borsa Anna lelt.]. 

Vö. a matéria 5. alá sorolt szk-okkal. 

maternum kb. anyai örökségrész; bunuri moştenite du-
pă' mamă; mütterlicher Erbteil. 1829: kinek kinek tsak a' 
maga tehettségéhez képest kell szabni élete modgyát, még 
pedig ugy, hogy a' rajta fekvő terheket is naponként 
aposzsza, nem pedig nevekedni hadja ... mint az Alperes 
tselekszik mivel igy a* verus haeresek ha ez meg enged-
tetnék, a jövendőben minden patemumokat és matemu-
mokat a* simplex dotalisták által merőben el vesztenék 
[Ne; DobLev. V/1155]. 

matézis 1. matematika, mennyiségtan; matematică; 
Mathematik. 1710 k.: Ami szegény deákok académiákba 
mentek vagy promoveáltattak, mind csak theológiára, 
prédikátorságra készítették magokat, jus, medicina, philo-
sophia s kivált mathesis és a valóságos literatura ... újság s 
csuda volt a magyar academicusoknál [BÖn. 542]. 1776: 
Annak utána a sok egyéb mathesishez tartozó mestersé-
gekben törte az eszit [RettE 372]. 1807: Letzkét tanultam 
a Mathezist elől kezdettem harmadszor, de sovány Letzkét 
mondottam belőlle (Dés; KMN 222]. 1823-1830: Cser-
nátoni V. Sámueltől ... hallgattam Délután két órától 
fogva háromig mathesisnak némely részeit, úgymint arit-
metikát, geometriát, trigonometriát, mechanikát, asztro-
nómiát [FogE 140], 1845: Tudalmat (mathesist) ... tanitó 
Professor [Aranyosgerend TA; DE 2]. — L. még ÁrÉ 11. 

2. a mennyiségtan tanítása; predarea matematicii; Ma-
thematikunterricht. 1732: Mathesishez tartózandó appa-
ratusocska egy tokban [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 20]. 

mátisfalvi a Mátisfalva (U) tn -/ képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -i al toponimului Mátisfal-
va/Mătişeni; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form 
des ON Mátisfalva. I. mn 1. Mátisfalvához tartozó; care 
ţine de Mátisfalva; zu Mátisfalva gehörig. 1624 u.: Ben-
keö fíaywal való Compositio az Matis faluy széna fwreöla 

[Hsz; Borb. I. — aSzóló zálogos egyezség]. 1711: Az 
Matisfalvi Joszagokrol penig igy alkuvanak A Matis-
falvi hataron [A.csemáton Hsz; BLev.]. 1766 e.: az Matis-
falvi határban harmad lábban felső mezőben [uo.; EHA]. 

2. Mátisfalváröl származó; din Mátisfalva; aus Mátis-
falva stammend. 1599: Benkeo Mihalj Mathysfalwj Kizdi 
Zekben Nemes zemely [Kv; TJk VI/1. 333]. 

II. ſn Mátisfalva lakosa; locuitor din Mátisfalva; Ein-
wohner von Mátisfalva. 1625: az hatar Járáskor is musna 
es Agiag falua akarattiabol az mattisfaluiak Jartak el az 
hatart [Agyagfva U; UszT 156a] | cziak ot keozel vagion 
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az halom Az hol az Eokor niomot az mattis faluiak megj 
czoualtak [Derzs U; i. h.] | Eokreot loptak el s az mattis 
faluiak ki hoztak az eo hatarokbol az niomot [uo.; i. h. 
157b] | veotte(m) fat mattis falviaktol [Mátisfva U; EHA]. 

mátka1 1. menyasszony; mireasă; Braut. 1572: Margit 
Nerges peteme vallia hogi eo ne(m) hallót Zemmy 
zytkot lakatos petemetwl, leorinchnek Mondot volna, 
hane(m) hogi nem eo Monta fatywnak hanem az Matkaia 
[Kv; TJk III/3. 28]. 1574: Vagion Egy virágos veres atlacz 
suba azt hagiom Melit Jstuannak hogy matkayanak vigie 
[Gyf; JHbK XXI/12. 3|. 1586: Torday Caspar vallia 
filemmel halla(m) hogy Ágoston Lukach ezt monda az 
Barbara feleol Monda esmegh Nagy dolog ez Tamas 
hogy ket Matkad vagyon, Mert Ide haza Ieóz, es ha feyer-
warra megys, Matkad vagyon [Kv; TJk IV/1. 548]. 1592: 
Debreczeni János vallia: Lattam hogi egi czimer keoues 
ezwst giwrwtt adot vala Lukach az matkaianak [Kv; TJk 
W/\Ě 196]. 1600: ferench János az aztalnal yl vala, az 
Jakochj András matkaia az lianj mas aztalnal hattal yl vala 
ferench Jánoshoz [UszT 15/66). 1629: megh matkaja vala 
akkor, mikor egj parta eöre es egi ezüst hűuelyre keretet 
vala en velem f. 10 [Mv; MvLt 290. 158a]. 1654: Mihalj 
deák azonban fel szeókek, monda, megh mondám fattia 
bestie lelek kurua fia, hogj menj el ne járj az matkam utan 
[Ksz; BLt 7 Györgj Peter Imperfaluj (38) pp vall.]. 1694: 
Junius 30 Isten segitségébűl sok nagy rendek praesentiájá-
ban váltottam gyűrűt az mátkámmal solemniter Bodonba-
nu, estve felé az Gubernátor vram szállásán esküdtünk meg 
is Julius 12 Mentem ebédre Bodonban az mátkám 
látogatására flIAMN 334. — *TA\. 1743: Matkamot Há-
zas Társomnak elvészem fMv; Told. 31]. 1780: abban az 
időben igen gyakron meg is fordultak itten a Cserei Uram 
Mátkája, Apossa, Ányossá [Bethlen SzD; BK. Chr. Farkas 
conj. St. Kun (40) lib. vall.]. 

Szk: ~ja korában. 1654/1696: egj koronás fedeles ke-
rekded bokály, kivŭl arannjas merőn kit még mátkám 
korában adtam volt feleségemnek IMedgyes; BálLt 46] * 
~ját elhálja menyasszonyát asszonnyá teszi. 1584: Orsolia 
Rudolph georgne vallia, Mikoron fiamat A harmadik 
esztendeoben meg hazasitotta(m) volna, Es el kellene 
halny estwe a' fiamnak a' Matkayat, Eiel ejfelykor hallek 
zot ]Kv; TJk IV/1. 218]. * elkötelezett ~ eljegyesített 
menyasszony. 1700: Mivel Vayda Kamaráson lakó Ker-
tész Istvánnak hajadon léányát Kertész Margitot Kékesen 
lakó Nagy György nevű ifjú legény fiának képében édes 
attya Nagy Miklós jövendőbeli házasság fejéb(en) kézbé 
adással Mátkáául el kötelezte volt a mely léányzot is a 
meg nevezett ifjú legénynek édes Attya cserben hagyván a 
legénynek is pedig egész consensusa nem járulván a lé-
ányzohoz minek utánna az attya fia képébe(n) desponsalta 
volna, jegy ruha sem lévén égymás kőzött, avagy gyűrű 
váltás, teszett az minékünk, hogy az ifjú legény mind 
magát, mind el kötelezett Mátkáját szabaditcsa [SzJk 325J. 
1796: Dosa Ádám urnák Bemád Ersébeth szorossan el 
kötelezett Mátkája lett volna [Lukafva MT; DLev. 4. 
XLA] * hites 1631: Jaraj al(ia)s szarazaitaj Gergely 
deák fassus Egjebet Istua(n) Deákhoz nem tudok ha-
nem az en felesegemet hites mátkám volt, s ez az Ist-
ua(n) Deák el uitte s masnak akarta commendalni [Mv; 
MvLt 290. 48a]. 1762/1845: Petki Nagy 'Sigmondnak 
vala egy igen szép Leánya 'Susánna, a' kit elmátkásita 
Bánfi Imre, *s már mint hites mátkáját látogatja vala 

[Hermányi, EDem. 662] * jegyes 1642: en iambor 
emberek altal megh kerettem volt Jövendő hazassagra Kis 
Balint Cathat igerte is vala magat es ajandekatis el vőttem, 
en ugi tartottam mint köteles iegies matkamat [SzJk 591. 
1694: Petki András jegyes mátkáját Dama Sárát kivánnya 
maga melle [i. h. 281] * jegyzett ~ eljegyzett/jegyes 
menyasszony. 1640: Nemethi Olah János ... iffiu legeni 
hogi el hatta iegszet matkaiat haro(m) eztendoben iar [i. h. 
521 * kézen fogott ~ kézfogással elkötelezett menyasz-
szony. 1701: Nagy Emyében lakó Kááli Kata aszszony ... 
repudiállya kezen fogott mátkáját illyen okkal, mivel 
öszve mátkásodásoknak idejénis nem volt kedve hozzá, 
Atyafiai doblották reá kedve ellen [MVJk II/l. 210]. 1703: 
Vajai Balog Péter Tompái Visita(ti)onk(na)k rendire Ci-
táltatván kézen fogott Mátkáját Markodi Kováts Annát 
ok adásra [i. h. 2631 * köteles ~ -> jegyes ~ * leány 
1570: Cathalin Dancz Paine vallya hogy Az eo Ěcche 
vette volt az Markos Antal hwgat orsoliat, Es Mykor Im-
már az Menegzeore kezwlnenek, Megien oda ez valló 
Eochehez. Az lean Mattkajat Latogatny volt Rayta egy 
Barazlay palast (Kv; TJk III/2. 136c]. 

2. vőlegény; mire; Bräutigam. 1600: Egy Pragai kest 
mellyet ugia(n) az matkaia hozott volt, ott felejti az liani 
lUszT 15/66 Matis András Kapolnas olahfalwj szabad 
székely vall.]. 1624: Zekj Soldos Leörincz Leaniat ki 
Jegiben volt Mátkájánál Nagi Geőrgjnel massal el szeok-
ven es el hagyva(n) hiteotlenől, az Eccl(es)ia teőlle fel 
szabadittota [SzJk 16], 1634: Mihók kett eztendeje 
hogy utannam jar, hogy engedgiek neki, es el vezen, es az 
matkamtolis azért valam el [Mv; MvLt 291. 31b|. 1644: 
Az Kis gyémántos Arany Giŭrumet, es az turkesestis az en 
kishugom(na)k Veres Juditnak hagio(m) aghia Jegybe az 
mátkáiának [Kv; JHb III/6|. 1675: Ittem vőttem az mát-
kájának egy mentének való angliai posztót, mely(nek) az 
ára f. 12 d. 45 (Kv; KvE 194 U\. 1703: Horvát Kis anna 
mátkájától Tokai Mártontól tellyeseggel el idegenült 
ISzJk 344|. 

Szk: kézen fogott ~ kézfogással/beadással elkötelezett 
vőlegény. 1674: Sibói Mezáros Mihály kézen fogot mat-
kája leven mással párasználkodott |i. h. 123]. 

3. kedves, szerető; iubită, amantă; Geliebte. 1709: 
Enyedi György res'olvalta magat, hogy feleseget Barabas 
Ersebetet soha hozza nem vészi: mert ő neki mátkája va-
gyon, az az kurvaja, mellyet Beszterczeről az Nemet ta-
borrol elis vitt [i. h. 3631. 

mátka2 meder, ágy; matcă; albie; (Fluß/Teich)Bett. 
1746: Tudgyae ã Tanú ... Hogy azon Szigeten hol vólt 
régentén â Márúsnak foljamlja, vagyis mátkája? |H; Bom. 
Vegyes X/12 vk| | Azon regi mátkáját ä Marusnak, vagyis 
arkának nap nyugutt felöl való partyát bizonyos fűz fák 
költék, s mostis meg vannak mindenütt [Homoród H; i. 
h.J. 1843: meg terem a to mátkáján 100 kalongya nád 
esztendőnként [Kötelend K; SLt Vegyes perir.] | A Másik 
Tónak ... csak a mátkája allodiális, a melyéke pedig a 
Colonusok telkeik után ... ö Nagysága Sellér emberei kőzt 
ki van osztva [Nemeszsuk K; i. h. Bab Vonutz col. vall.]. 

Hn. 1819: Revészi a To Mátkájáig (k) [Légen K; EHA|. 

mátkagyűrű jegygyűrű; verighetă; Verlobungsring. 
1776: ä Groffnétól hallottam, hogy ö Nganak B Henter 
mondotta vólna, midőn Vásárhellyről Viszsza jött, hogy 
Groff Lázárt ŏ Ngok hire nélkül is meg kinálta vólna a 
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Mátka Gyűrűvel [GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik 
Kartzfalva nunc residens in Pago Csokfalvaa vall. — 
aMT]. 

mátkája-hagyott mátkájától elhagyott; cel care a fost 
părăsit de către logodnica; von der Braut verlassen. 7585: 
Choka Georgy Nireo Mihály Zolgaia Coloswarat vallia 

Nyreo Matiasne Pery Mihalt így zidogata megh, Te 
vgmond, Matkaya hagyot vagy the Pery Mihály [Kv; TJk 
IV/1.406J. 

mátka-kisasszony menyasszony; logodnică; Braut. 
1776: Midőn már ã fenn meg irt modszerin el jedzett 
mátka Kis Aszszont az Exponens Urffi ŏ Nga az Anya-
szent-Egyház tartása szerint készült volna el venni és 
Dispensatiotis nyert vólna ... akkor mi némű Conditiokat, 
és kitsoda Szabott vólt. . .? [Nsz; GyL hiv.]. 

mátkás I. mn jegyes; logodit; verlobt. 1642: Pocz Mi-
hály neotelen. Matkas most ket Eoczei Pocz Marto(n) 
es János [Szászlóna K; GyU 88J. 1647: Damian Demeter-
ne ... Fia Ferencz matkas [Megykerék AF; BK 48/16[. 
1702: Ha Hazas Ember vagy Mátkás nem leszen sem 
kezest nem allitt, Semmikeppen be nem vetetődika [Dés; 
Jk. — aA céhbe]. 1758: késő volt már, mert — amint írám 
— már a mostani kedves feleségemmel mátkás voltam 
[RettE 74]. 1759: B. Apor László ur mikor mostani felesé-
gével Mátkás lett volna ő velle a fejiben nézetett [Altorja 
Hsz; HSzjP Rebecha Szőts Consors Providi Barbully 
Karatson (40) vall.]. 1765: (Böjté Borbárát) modo Legiti-
mo vette volt el felesegül az Aa feles ideig mátkások lévén 
együtt [GörgJk 197. — aHorvát Ferenc]. 1770: a Nagyob-
bik Vrfi edj Öt száz ezer forintos damával mátkás [Ne; 
Told. 5a[. 1779: mikor Mátkás voltam Disznajon az édes 
Atyám házához jöttek Néhai Baro Kemény Sígmond Ur 
Feleségével [Marosvécs MT; KS özv. br. Kemény Zsig-
mondné Rhédey Druzsiána (61) vall.]. 

Szk: ~ dolog. 1639: Hozak eleónkben az Bagi Janci es 
Nagi Jacab Leania keózeót leuő Matkas dolgát, kit maga-
nak el akarta Jegzeni ISzJk. — aE szó későbbi betoldás] * 
~ hét. 1710 k.: Egykor mátkás hetünkben mondja az apja, 
engem mutatván: Sándora, elvette Júlia mátkádat ez az 
ember, haragszol-é? [BÖn. 753. — aBethlen Miklós veje, 
Teleki Sándori * ~ kor. 1762: Azt is hallám, hogy ugyan-
ennek az kedves atyámfiának8 három eladó leánya minde-
nik mátkás korokban holtak meg [RettE 133. — aBuda 
Lászlónak]. 

II. ſn jegyes; logodnici; Verlobte(r). 1641: Mivel ezek 
az matkasok egimastol megh idegenettenek teczet sz. 
szeknek hogi az matkasagnak vinculumabol liberaltassa-
nak [SzJk 54-5]. 1723: A Kolosi és Kalotha szegi sz. 
Fratemitas, nagy fájdalommal panaszolkodik, hogy a' 
Kolosvari Reſ(o)r(matum) Ministeriu(m) maga authorita-
sabul ... holmi Matrimonialis Causakhoz hozzá nyúl, és 
azokba(n) decisive pronuncial, ezen Diocesisnek Seniora 
és Assessori nélkül az Kolosvari Gyülekezettben Mátká-
sokat választa(na)k [Kv; KvRLt]. 1736: Az szőnyeg, 
melyen az mátkások állottanak s megesküdtek, az papé 
volt, azon kivül mind az legény mind az leány apja jól 
megajándékozta | Az mig penig mátkások voltanak, az 
leány az mátkáját bátyjának hítta, az legény penig az le-
ányt húgának, úgy is irtanak levelet egymásnak [MetTr 
377]. 

mátkaság 1. jegyesség; stare de logodnici; Brautstand. 
1640: Szeken lakó Sebe János Leaniat Cathat el futót 
mátkájától Molnár Mihalinak matkasaga alol ... az 
Eccl(es)ia mosta(n) fel nem szabadittia, hanem Jövendő 
Parcialisra differallia [SzJk 47]. 1679: Ferhez mehet az 
Aszony ember, mivel csak matkaság volt kŏztŏk, tsak az 
Urba(n) legyen férhez menetele ]i. h. 137]. 1769: Hálá 
Istennek! én meg szabadulék tegnap minden nyűgtől ... 
vége lőn tegnap, Istennek hálá, ezen külső jegyekre néz-
veis, a* maga valóságára nézve régen el-bomlott mátkaság 
Históriájának [TSb 13 gr. Teleki Sámuel lev.]. 7776: 
Miglen ... ezen ujjabb mátkaság dólga es Dispensationak 
Sollicitalása Kóródon tractáltatnék ... volt é azon tracta 
tudtára ... Groff Lázár János Urffi ŏ Nganak ? INsz; GyL 
hiv.]. 1796: Dosa Ádám ur Bernád Ersébethet el mátkà-
sitotta volna matkosághoz illendő jegyekkel [Ilencfva MT; 
DLev. 4. XLA]. 1842: Danielné leányostol meg látogatat 
betegségembe de az olta nem miolta a* Béldivel való 
mátkaságat beszéllik ]Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 
1873: Kozma György jelenti, hogy ... kénytelen a mátka-
ságot felbontani, Ígérvén, hogy a kézfogási költséget mél-
tányosan számitva, a leánynak megtéritendi [M.bikal K; 
RAk 301-2]. 

Szk: ~ábart repudiál jegyességben visszautasít. 1710 k.: 
(Bethlen Elek) Béldi leányát jegyzette vala el azelőtt, és 
repudiálá mátkaságában [BÖn. 686] * ~a megvan vkivel. 
1796: Komám Aszszony nekemis fel jöve a' tsillagom 
mert meg vagyon Dosa Ádám urammal a' Mátkaságom 
ILukafva MT; DLev. 4 XLA] * mellé nem áll. 1683: 
Mivel Küküllŏvariné, Suska Aszony, matkasaga melle 
nem akar állani, mi ez iffjat Balog Jánost kŏtelben ne(m) 
tartyuk, erővel egyb(en) sem adhattyuk [SzJk 191] * ~át 
felszabadítja. 1776: Azután tudom, hogy nem járt M. B. 
Henter, hogy Contradictio alol ha mi volt, fel szabadítsa 
maga mátkaságát [GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik 
Kartzfalva nunc residens in Pago Csokfalvaa vall. — aMT| 
Jfir ~ban megjátszodtat vkit vkit jegyességben kijátszik. 
7682: Varai1 yan lakó idŏsbik Osvat Istúa(n), fia iffjab 
Oruat (!) képében szolittattyia Székely Borkat illyen oko-
kért. 1. Mert gyűrűjét es penzet hazassag véget el vŏtte az 
utan szavat revocalta az matkasagba(n) meg játzodtatta 
[SzJk 179] * ~ kondícióját violálja a jegyesség föltételé-
vel visszaél. 1697: Lakatos Mihalyné Bende Anna sepa-
raltatni kíván Mátkájától Kupás Mártontúl mert ò Mátka-
ságnak conditiojåt violálta, mivel ugy matkåsltotta el hogy 
onnét el nem viszi (i. h. 303] ~ ligája alól abszolvál a 
jegyesség közelezettsége alól felment. 1695: Tettzet mi 
nekünk hogy az léány az ferfiat màtkasasagnak ligaja alol 
absolvallya, és onussat is az Mátkaságnak deponállya |i. h. 
288] * ~ot elront. 1776: Hallottuk ă Gróffnétol, hogy ã 
Mátkaságot el rontja, mondotta [Egrestő KK; GyL. Joan. 
Tompos de Cs. Sz. György (66) és felesége, Catharina 
Szeredai vall.] * ~ot megmásol jegyességet megmásít. 
1743: az Mátkaságot meg nem máslom [Mv; Told. 31] * 
~ra lép. 1776: Nem ugyé, hogy azon Személy Mlgs Gróff 
Lázár János Urffi ő Nga kőrűl-is, miólta ezen mátkaságra 
lépett, szüntelen Sűrőlkődvén, unszolta volna ö Ngát [Nsz; 
GyL hiv.] * ~ra ~ot rak jegyességre jegyességet halmoz. 
1681: Az Aszony absolvaltatik ... az Férfi penig ... mat-
kasagra matkasagot rakuan, ligaban marad [SzJk 161] 
~ra ~ot szuperindukál 'ua.' 1703: Mivel Vajda Ilana, mind 
Sárkány Miklósnak, mind Takács Jánosnak maga szabad 
jo akarattya szerint kòtòlezte magát jövendőbeli házasság-
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ra, mátkaságra mátkaságot super inducalvá(n) azért min-
denkitói separaltassèk, se egyikhez se másikhoz férjhez ne 
mehessen, valamig magát mind kettőnek kôtólessėgėbŏl 
fel nem szabadittya [i. h. 347). 

2. eljegyzés; logodnă; Verlobung. 1710: mikor a francia 
király elvette volt is a spanyol király leányát feleségül, 
kinek jussán, de hamisan, praetendált a spanyol koroná-
hoz, minekelőtte a mátkaság véghez ment, erős hittel 
kötelezte magát a leány, hogy az apja birodalmához 
praetensióját nem tartja, hanem amely kincset akkor vele 
adtanak, azzal megelégedik [CsH 3151. 1724: az Kriska 
matkasaga is Szinten az el mult Vasamap volt [Darlac KK; 
ApLt 2 Apor Susanna anyjához]. 1760: A násznagy kö-
szönt s nagy paresiával perorált, s emlékeztette az annak 
előtte megesett mátkaságra s eljegyzésre, mely esett a 
házasulandó személyek között [RettE 98|. 1812: Szürtei 
János Mátkaságára adtam Rf 30 [Mv; MvLev. Szürtei 
József hagy.]. 1843: Kiss János egy Lakadalom vagy 
Mátkaság alkalmával egy Pistolyt kérvén tőllem azzal 
bélőtt Csép Péterhez [Bágyon TA; KLev. Török István 
(26) vall.]. 

mátkasági szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ hit jegyességi eskü; logodnă, legămînt solemn între 
logodnici; Verlobungseid. 1776: Nem ugyé, hogy azon 
Személly Mlgs Gróff Lázár János Urffi ő Nga kőrűl-is, 
miólta ezen mátkaságra lépett, szüntelen Sűrűlkődvén, 
unszolta volna ŏ Ngát, hogy ä Kis Aszszonyrol lemonda-
na, de vallyon ã lemondásra vihetteé? vagy ellenben min-
denkor a' maga mátkasági hitében híven és állandolag 
meg maradott? [Nsz; GyL hiv.] * ~ kötelesség jegyességi 
elkötelezettség; obligaţie între logodnici; Verlobungs-
verpflichtung. 1766: Mária el bujdosott mind hitetlen, 
most is bujdosojaban vagyon melyről adtestálnak nyoltz 
emberek Náznánfalváról; azért e tsalánJ mátkasági köte-
lesség alol Magyari Mihálly absolvaltatik [GörgJk 2081. 

mátkásodás eljegyesedés; logodnă; Verlobung. 1662: 
Rákóczi Györgynek és Zsigmondnak bizonyos várak-
kal való ajándékoztatásuk, Rákóczi György mátkásodása, 
fejedelemmé választatása, lakadalma (SKr 195 Tartalom-
jelző fejezetcímből]. 

mátkásodik eljegyesedik; a se logodi; sich verloben. 
1657: azon püspök bátyja pedig sok szép értékkel kijüve 
Lengyelországból Magyarországban, de Erdélyben jűni 
nem merészle, hanem az Prényi urakhoz folyamodván és 
azok által engemet jártatván, mivel ez idő alatt én is azok-
nak rokonságokban mátkásodtam vala (KemÖn. 139|. 

mátkásulás eljegyesedés; logodnă; Verlobung. 1659: 
Az mi penig, édes Öcsém uram, az Kegyelmed mátkásulá-
sát illeti, azt bizony nem bánjuk, sőt szívünk szerént 
akarjuk [TML I, 314 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 
1694: Ezen éjjel mind irtam majd virradtig levelet Gu-
bernátor uramnak magam mátkásulása iránt Bethlen 
László uram által gyűrűt küldöttem Gubernátor vram-
hoz, hogy ő kegyelme a mátkámnak küldje [IIAMN 333]. 

ma tó 1. kb. kutató, motozó (személy); persoană care fa-
ce percheziţie; Durchsucher. XVIII. sz. e. f : megtudta 
Tompa Vr(am) hogy a' fa holvan, — melyre visza jővén, 
— a fát, velemis ugy a bátyámmalis megnézette mint egy 

mato formálag [Told. 231. 1843: Nagy Samu és Csonya 
János el lopták volt nekemis egy Szalannámot, azt meg 
kapva Csonyánál a mato meg fizették nékem | eljővén ide 
Bágyonba valami Szalmájában ellopott gabonát megma-
tozni — itten a mato Ilia Sándorhoz ment | nálla közeleb-
ről megint matoval találtatott meg Simonfi Lászlóné pok-
rocca, lepedoji és párnáji. Nem külömben Nagy Samunál 
mato utján meg kapták a Török Káplár Törökbuzáját | ez 
előtt egy esztendővel el lopotván tőllünk Pokrotzunkat, 
Párnáinkat, és Lepedőket — a minapába mató uttyán meg 
találtottak Kis Sigánál ... Mato uttyán meg találtottak a' 
Csép Siga oltvánnyai melyek a Kertyiből ásattottak volt ki 
[Bágyon TA; KLev.]. 

2. kutatás, nyomozás; percheziţie; Nachforschung. 
1843: a Matorol való relátiot Balog Pál Uramnál irták meg 
[uo.; i. h. Pálfi vagy Rosos Moses (35) vall.]. 

matolla 1. motolla 

matoz 1. motoz 

matrac 1. saltea; Matratze. 1656: Néminemű mátráczok 
felől ír Kegyelmed. Most minthogy a lengyelországi pas-
susok meg fogottak, mástői szerzenem nem lehet, de az 
magaméval Kegyelmednek kedveskedni kész vagyok s 
volnék, csak beküldő alkalmatosságom adattassék, mivel 
magam már inkább párnára, annak is az puhájára vágyok 
inkább, mint mátráczra, s még azon is rosszul alhatom 
[TML I, 6 Bonis Ferencz Teleki Mihályhoz Kassáról|. 
1720: az Ngod matraczát el küldettem az jobbakat egj 
hitvan szakadozot maradót meg itten [Ks 96 Bornemisza 
Imre Haller Jánoshoz Nsz-ből|. 1724: egy madracz bagá-
ziaval berlett [Kvh; HSzjP]. 1767: Egy kanapé Festék és 
vas nélkül, hozzá való Mátráczokkal boritatlan [Marosszt-
király MT; Berz. 5. 38. P. 2]. 1794: Egy kék Sujtásos két 
Szeméire való jó madrácz |Kosesd H; Ks 78. XVII. 6|. 
1818: Két Mátrátz veress csikós Sellyem kanafászbol 
lofark szőrrel töltve Rf 60 [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
kel.]. 1823: Gyapjúval töltött Matratz |Nsz; DobLev. 
V/1080. 2b]. 1834: 32 Sing Cérna krádli két Matráchoz 
veres tsiku a 1 f ... 25 Sing kék tsiku krádli mátrácnak a 
54 xr [Kv; Bom. F. IXe]. 1852: Két avatég őz szőrrel 
töltött mátrász [Görgénysztimre MT; Bom. F. VlIIb Br. 
Bornemisza cs. lelt.|. 

Szk: fájin ~ finom matrac. 1841: Égy fein Mátrátz Lo 
Szőrrel töltve [Egeres K; Ks 89] * hamuszín stráfos 
1838: Régi Hammu szin stráfos Mátrátz [Sáromberke MT; 
TGsz 54] * kék borshímes 1823: Kék Borshimes Mád-
rácz [LLt Csáky-per 601. L. 1] * ordinár ~ közönséges 
matrac. 1841: Egy más ordinár Matratz gyapjúval töltve 
[Egeres K; Ks 89] * stráfos 1849: egy stafos Mátrátz 
[Somkerék SzD; Ks 73/55] * veres szőr atlasz 1681: 
Veres szőr atlacz őregh matracz Nro 1 [Vh; VhU 540]. — 
L. még a cselédmatrac címszőt. 

l.féderes ~ a. rugós ágybetét; somieră; Sprungfeder-
Betteinlage. 1849: Egy réz karikás derék ágy fa, mellybe 
vagyon égy federes Mátrátz [Somkerék SzD; Ks]. — b. 
rugós/rugózott divány; divan cu arcuri; Divan/Liegesofa 
mit Fedem. 1857: Diván egy federes mátrácz [Bodola 
Hsz; BLt 11]. 

3. kb. nyeregpárna; perniţă de sub şa; Sattelkissen. 
1661: Három nyereg alá való mátrácz [TML II, 189 Teleki 
Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 1662: Van itt velem: 
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három lovász paripám, egy aranyos szeggel vert nyer-
gem, két csontos nyergem, négy parasztos nyergem, egy 
matráczom, két czafrangom, nyolc paraszt kantárom [i. h. 
240 ua. ua-hozj. 1697: egj ezüst Szeggel még vert nyerget 
szerszámostul matráczostul verejték abával edgjütt el 
vitt [Kál MT; Berz. 17. XII]. 

Szk: kék bagaziás ~Ě 1681: Nyeregh alá való, viseltes, 
kék bagaziás Mátrácz Nr 2 IVh; VhU 555]. 

matrac-párna ? szőrrel töltött páma; pemă umplută cu 
păr; mit Haar gefülltes Kissen. 1789: vettem kezemhez ... 
2. Vas Agyat hozzá való ... két mátrátzat 2 Matrotz pár-
nát, 4 Derekajt [Megyesfva MT; JHb XLVI/1 ]. 

matrazsál elbabrál, foglalatoskodik; a trebălui; be-
schäftigt sein, (herum)arbeiten. 1839: Anyám fon, var, — 
matrazsál untalan ]Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.]. 1851: 
Anyám valóban mióta maga elment ... friss, eleven, 
mindegyre matrazsál a gyermekekkel ]Kv; Pk 7 ua.| — A 
jel-re 1. MTsz, RK matrizsál al. 

matricida anyagyilkos; matricid; Muttermörder. 1692: 
Szebeni János ... édes Annyát torkon ragadván megh 
akarta fojtani; Mivel mi a' gonosznak nem akarunk patro-
cinalni, a* kŭlsŏ Magistratus kezében adgyuk ö Ngok s ŏ 
kglmék mint a' féle matricidat pro qualitate delicti büntes-
sék [SzJk 260]. 

matrikula anyakönyv; matricolă, registrul stării civile; 
Matrikel. 1776: A Mlgs Groff Komis Anna Kis Aszszony, 
a' mint ă Matricula mutattya 18. esztendős [Kóród KK; 
GyL. Gabr. Martonfñ (31) rk káplán vall.]. 1785: Hozzánk 
is elérkezé(ne)k a' Regius Com(m)issarius Conscriptor 
vrak, kik is Matriculankat elő kérvén, látták mind a' Háza-
sul tak(na)k, mind a' Kereszteltek(ne)k, mind p(e)d(ig) az 
Eltemettettek(ne)k Neveiket [Gyalu K; RAk 78]. 1833: 
mindezek a' Matriculàba gondoson fel jegyeztessenek 
JVaja MT; HbEk]. 1850: Kötelesek ... a Papok arra, hogy 
a mátriculábol mindenkinek élet ideje, a Férfiaknak nem 
csak születések éve hanem még annak napja is pontosan 
fel irodhassék (Nagykapus K; RAk 4|. 

matríkuláltat beiktattat; a dispune să fie înmatriculat; 
registrieren lassen. 1775: E felett küldők mégh más Rela-
toriatis, mellyel producaltattom volt B Sz keresztiné Asz-
szony és Mikes Sára Kis Aszszony eo Ngok ellen, de úgy 
értettem; hogy ujjabban procedaltatott volna az Ádámosi 
Tiszt már edgyiket deponálni kelletik, en Matriculaltattamis 
a' mint az Indorsatiobol kl tettszik [Kissáros KK; JHb 
XIX/19J. 

matrimoniális házasságot illető/házassági (ügy); (ches-
tiune) matrimonială; die Heirat betreffende (Sache). 1723: 
A Kolosi és Kalotha szegi sz. Fratemitas, nagy fájdalom-
mal panaszkodik, hogy a' Kolosvari Ref(o)r(matum) Mi-
nisteriu(m) maga authoritasabul contra Canonem 89. hol-
mi Matrimonialis Causakhoz hozzá nyúl, és azokba(n) 
decisivĕ pronuncial [Kv; KvRLt]. 

matrimónium házasság; matrimoniu, căsătorie; Heirat | 
házasságkötés; incheierea căsătoriei; Eheschließung. 1657: 
Expediála azért újobban az eljedzett fejedelemasszony8 

aláhozására az pactumok szerént ... felküldvén azokról5 

való diplomát is azon követektől; azok pedig valának: 
Rákóczi György, az öregbik, ki fejedelem képét reprae-
sentálta az solennitasban, és mind az juramentumot depo-
nálta, s mind az matrimoniumnak külső árnyékát véghez-
vitte az fejedelemasszonnyal ágyra kevés ideig ülésekkel 
IKemÖn. 58. — aBrandenburgi Katalin bA fejedelemasz-
szonynak hozományban juttatott várakról]. 1784: az I. 
a frantzus kankutya nyavalyákban esett, és azok miatt 
annyira debitálódott, hogy a matrimóniumnak folytatására 
éppen alkalmatlanná lett [FogE 3441. 

Szk: ~ot konszummálhat. 1702: Lévén màtkasága N: 
Pongracz András Uram(na)k, Nem: Torma Susánna Asz-
szonnyal az ŏ kglme ... Csak hamar meg bánta annyira 
meg hŭlemédett tólle hogy semmiképpen arra nem indu-
caltathatik hogy az matrimoniumot consunnálhassa (!) 
vélle (SzJk 338]. 

matring 1. scul; Docke, Strähne. 1672: lm fejér ezüst 
fonalat küldtem oda 8 matringokat, azokbúl csináltasson 
sinorokat nekem Kegyelmed (TML VI, 266 Teleki Mihály 
Naláczi Istvánhoz]. 1785: Alsó Arpási11 Gondviselőmnek 
Benecs Sigmond ö klmenek küldettek Czema sza-
pulva tizennyolcz Matring ... Szapulatlan pedig negy 
Matring [TL. — aF]. 1825: Lothczéma alatt olly vékony 
fonal értetődik a* mellyböl egy négy matringas darabb egy 
Lothnál kevesebbet nyom, egy matring 59 |DLt 986 
nyomt. kl]. 

Szk: hosszú 1843: Egy Abraszhaz kívántatik két da-
rab az durvab gamiturahaz hat darab a hoszu Matringakbol 
[IB. Konetzni Ignác takács lev.J * öreg 1679: Varrani 
való veres fejtő Óregh motringh nro 1 1/2 lUzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 8ÍJ. 1727: vették ki Arany fo-
nalat másfél öreg matringot (Koronka MT; Told. 29/9]. 

2. vmiből vhány matringnyi; de un anumit număr de 
sculuri; von einigen Docken/Strähnen. 1576: Wagion ket 
motryngh weres terek czyma [Szamosfva K; JHbK XVI-
II/7. 16]. 1597: B. Vram eo kgme hagiasabol vetettem le 
az Varos kochyarol az pozto Emieot, mert hitúan es roz 
vala, kiért mast chinaltattam ... az Emeo varrani veottem 
egj matring teoreok czemat ... d 8 ]Kv; Szám. 7/XII. 11-2 
Filstich Lőrinc sp kezével]. 1598: Varga Antalne Orsolia 
azzoni ... vallia ket motring czematis veottem teolle 
esmet egi pragai kest [Kv; TJk V/l. 1531. 1620: Egy Mot-
ring Teöreök Czematul f—/15a IKv; KvLt 11/69. VectTr 
8-9. — aA fizetendő harmincad]. /Ó28: Egy Szepetben ... 
Egy Nehani Matringh him uarranj való szelem (!) |Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 4-5]. 1673: Három motring scofiom 
[WassLt Borsai István hagy.]. 1681: Három matringh 
őrőgh aranj fonalat [DLev. 2. XIIIB]. 1683: Harmad fel 
matring szép szapullott Czema [UtI]. 1687 k.: Egy Mai-
ring Török Czémátol f — / 18a IMvRKLev. Vect. 4. — ûA 
fizetendő harmincadj. 1717: Egy matringh sárga sodrott 
sellyem [TSb 5]. 1791: 5 madring Cema 2/30 [WLt Cserei 
Heléna jk 36b]. 180711818: 1. Matring Anglus Gyapott | 2 
Matring rumburger Czérna ... 2 Matring Karakkai [Mv; 
Told.l. 1812: 4 Matring prágai Czéma [Mv; i. h. 22]. 
1829/1830: Egy matring és egy gomolya czéma xr. 36 
[Zabola Hsz/M.régen MT; TLt Közig. ir. ad 196/830]. 

Szk: apró ~ĕ 1721: vettem három apró matring Arany 
fanalat vékonyobbat vettem [Ks 96 Bornemisza Imre lev. 
Nsz-ből) * kis 1683: három kis matring Czema [Utl] * 
öreg ~ nagy matring. 1629: Negj eoregh matringh arani 
fonal [Gysz; LLt Fasc. 155]. 
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3. csomó, köteg; legătură; Biindel. 1826: Egy matring 
borza bél [Koronka MT; Told. 19j. 

matring-cérna aţă ín sculuri; Docken/Strähnenzwim/ 
faden. 1785: AIso Árpásia Gondviselőmnek Benecs Sig-
mond ö klmenek fejériteni való vég vászon és matring-
Czérnak küldettek [TL. — aF]. 

matringos vhány matríngnyi; de un anumit număr de 
sculuri; von einigen Docken. 1825: Lothczéma alatt olly 
vékony fonal értetődik a* mellyböl egy négy matríngas 
darabb egy Lothnál kevesebbet nyom, egy matring 59 
[DLt 986 nyomt. kl]. 

mátrix kb. nyilvántartási könyv; registru; Evidenzbuch. 
1779/1785: tudok ... égy nagy szőllőtis ... mellyet magam 
is a Mátrixból néztem ki [Torda; DobLev. III/596. 891. 

matrizáltatott anyaegyházzá tétetett/anyásított; care a 
fost ridicat la rangul de parohie; zur Mutterkirche gewor-
den. 1798: a' Kis Templomban a' Papok Széken állott 
dirib darab Posztokból egyb(e) varratott Takarót, adtak az 
O Fenesia Matrizaltatott Nascens Ecclesianak [Kv; KvRLt 
I. B. 1:319. — aK]. 

matróna tisztes (római) nő; matroană; ehrwürdige (rö-
mische) Frau. 1823-1830: Innen mentünk ... a külső 
házba,a az ajtón belől vagyon Caracalla melle alabást-
romból, három matróna az Herculanumból [FogE 183-4. 
— aA drezdai múzeumban]. 

matúra érettségi vizsga; bacalaureat; Abitur, Reifeprü-
fung. 1870 kJ1914: Matúra a veteranus historicus, 
másodéves fîlosofus, mai VIII. eymn. osztályt végzők által 
letett, mai érettségi vizsga [MvErt. 26J. 

maturál 1. (meg)érlel; a coace; zur Reife bringen | 
előbbre visz; a face să progreseze; vorwärtsbringen. 1618: 
írhatom azt Nagyságodnak, hogy ezek az vezérek ez mos-
tani írások után mind ugyan nagy reménségben vadnak, 
hogy Nagyságod az dolgot nem halogatja, hanem matu-
rálja s véghez vinni akarja [BTN2 124]. 1619: Interim itt 
nem akarnak késedelmet várni, hanem úgy akarják matu-
rálni, hogy ezt véghez vigyék ez nyáron [i. h. 220-1]. 
1668: Ha ír Rőttel uramnak Kegyelmed, nem árt Kegyel-
mednek oly formát követni Írásában, kibűl per bonam 
consequentiam kihozhassák, ha ő felsége nem remedeálja 
az magyarországiak sok insolentiájokat és Erdély injuriáit, 
félő, az török nemzet is okot nagy gonoszra ne vegyen. 
Egy szóval chináljon scrupulust elméjében, én is hasonlót 
követek; úgy hinném az közönséges jót s az mienket is 
maturálnák [TML IV, 390 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1693: Mint hogy a* számvétel dolga igen sokat 
haladót és halad naponként ... tecczik a Refr. Consistori-
umnak, hogy eddég való Exactor Uraiméka ... mellé 
rendelnib Uraimékat, ugy hogy ő klmek minden aka-
dály és késedelem nélkül maturallyák a' szám vételt [Kv; 
SRE 10. — Köv. a nevek fels.]. — L. még TML IV, 
623. 

2. véghezvisz; a îndeplini; aus/durchfiihren | megold; a 
rezolva; lösen. 1619ě. Ezt, Kegyelmes uram, írom azért, 
hogy ... azki attingálná az Jenő felől valő tractatust, azaz 
hogy eddig való tractatusba ne immisceálná magát ea 

ratione, hogy ha olyan talál lenni, absoluta resolutiót 
kezdnek tőle várni vagy kémi; ha nem lészen, kezdik az 
dolgot másképpen maturálni [BTN2 186]. 

3. siettet; a grăbi; beschleunigen. 1670: kérem, matu-
rálja expeditiőját és küldje meg Kegyelmed [TML V, 396 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1676: Én, édes Sógőr 
uram, Isten előtt lelkem, semmit rossz és gonosz értelem-
mel nem írtam; ha nem maturálja Kigyelmetek az dolgot, 
félő sokat remélvén, magunk is el ne veszszünk [TML VII, 
257 Komis Gáspár ua-hoz]. 

maturálás megoldás; rezolvare; Lösung. 1677: A király 
Danczkára igyekezett, de Betune intercessiőjára az dolog-
nak maturálására maradt meg [TML VII, 365 Matskási 
Boldisár Teleki Mihályhoz Casimirből]. 1690: Mivel a' 
Szám vétel, mind Szám vevő Uraimek(na)k holl beteghsé-
ge, holl egjeb distractioji, mind a* Számadő Betsŭlletes 
emberek(ne)k sok akadálljok miatt eddig haladott, annak 
maturálásara ŏ keglmeket serkenteni méltóztassék nagtok 
s kegltek [Kv; KvRLt X. A. 5]. 

maturálhat véghezvihet; a putea îndeplini; durchfuhren 
können. 1669: hidgye Kegyelmed, minden igyekezetem-
mel azon leszek, bemenetelemet mi mödon maturálhassam 
[TML IV, 505 Ispán Ferenc Teleki Mihályhozl. 

maturálódik kb. (meg)gyorsul; a se grăbi/accelera; sich 
beschleunigen, schneller werden. 1664: Nagyságodat 
alázatosan kérem, ne legyen balitélettel az én addig való 
várakozásom miatt és én reám ne nehezteljen, mert ha 
most láttatik is késedelmes lenni, de higgye Nagyságod 
kegyelmes8 hetekkel maturálódik Nagyságod felmenetele 
[TML III, 331-2 Teleki Mihály gr. Rottal Jánoshoz. — 
aKimaradt: Uram]. 

maturáltatik 1. véghezvitetik; a fí îndeplinit; aus/ 
durchgefîihrt werden. 1693: A' Collegiumban való rui-
náknak épitése késedelem nélkül maturáltassék [Kv; SRE 
10]. 

2. sürgettetik, siettetik; a fi grăbit; beschleunigt werden. 
1693: Mint hogy a* Refr. Eccl(ana)k Praedikator dolga 
iránt nagy a fogyatkozása ... maturaltassek Csengeri Eph-
raim Ur(am) után való kölcség küldés, és haza hivatása ő 
k(ne)k [Kv; SRE 13]. 

maturáns érettségiző diák; elev care dă examenul de 
bacalaureat; Abiturient. 1870 kJ1914: Matúra, maturans 

a veteranus historicus, másodéves fîlosofus, mai VIII. 
gymn. osztályt végzők által letett, mai érettségi vizsga és 
vizsgázók neve [MvÉrt. 26]. 

matureszkái átv éretté válik; a deveni matur; reif wer-
den. 1785: Úgy hallom, hogy jól tanult és elkészült ifjú 
és hogy jövendőre a publikum is több hasznát vehesse s 
maga is magát el ne rontsa, szükség volna egy kis atyai 
kúrával értetni, azt tartom, maturescálván irfaga is megkö-
szönné [FogE 339]. 

matusa nagynéne; mătuşă; Tante. 1740: Engemet kül-
dött Demeterpatakára a Koszta Stephán Felesége egy 
Jovanitze nevű matusájához [Herepe ÁF; BK Herepei lev. 
Honesta Foemina Flóra aluj Ruszán Kopatzin (35) vall.]. 
1764: Kik voltanak azok, akik ... Matusajának ket lovait 
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és éget borát ... elvették, és el vitték ... Mind hárman hal-
lottuk ... szegény Vontsa Mihaila Matusájá(na)k Lovait 
Égetborát, ami kevés vólt, el vették és vitték [A.szovát K; 
GyK. St. Henter de Sepsi Szt Ivány (28), Gab. Kómis de 
Leppend (50), Sámuel Monosos (!) de Erdőd (52) ns vall.]. 

Mátyás Jégtörő Mátyás (febr. 24); ziua de 24 Februarie; 
Matthias-Tag (der 24. Február). 1762: A múlt héten igen 
szépen kezdett vala menni a hó, de Mátyás meggátolá 
[RettE 134j. 

Mátyás király barna pénze Mátyás király bronzdénár 
érme; dinár de bronz emis de regele Mathias; bronzene 
Denarmünze des Königs Matthias. 1637/1639: Matthjas 
kiralj barna penze njom M. 3 p. 34 [Kv; RDLI. 111]. 

Mátyás király pohara Mátyás király képmásával dí-
szített pohár; pahar decorat cu portretul regelui Mathias; 
mit dem Abbild des Königs Matthias veiziertes Glas. 
1673: Két Mátyás Király Pohára lábás másik sellegh for-
ma nagy [Fog.; UtI]. 

matyog tesz-vesz, piszmog; a trebălui; kramen, pusseln. 
1848: A' szegény Tőrőkék gyermekőkis régóta beteg ... 
Jóó eleget matyog vele, nem tud semmire menni [Kv; Pk 
7]. 1850: A' lelkem anyámnak meg vannak ugyan ottan 
gyengélkedései, de még is beteg nem volt, hanem mind 
fenn matyog, jol eszik, alszik [Kv; i. h.]. 1851: Anyám 
megpendült ... egész nap matyog elé 's hátra, tőltí az időt 
a' gyermekekkel [Kv; i. h. Pákei Krisztina féijéhez]. 1852: 
a' lelkem Anyám gyengesége szembetűnő ugyan, de mind 
a' mellett fenn matyog, 's beteg nem volt [Kv; i. h.]. 

matyoghat tehet-vehet, piszmoghat; a putea trebălui; 
kramen/pusseln können. 1847: Jósi ... addig boldog, míg 
falun időzhet, ronthat, építhet matyoghat [Kv; Pk 7]. 

maurus mór; maur; Maure. 1710: (Sartagossa városát) 
azelőtt Caesare Augustának hittak, de minekutána a mau-
rusok egész Hispániát elfoglalták vala, per corniptionem 
Sartagossának neveztek [CsH 451]. 

maxima 1. vminek a teteje/csúcspontja; culmea a ceva; 
der Gipfel/die Höhe einer Sache. 1704: Hanem csak ez az 
maximája a tracta incohálásának, hogy a kurucok úgy 
kívánják, hogy egy circulust tévén fel, ahol a békesség 
tractáltatik, csak ott legyen csendesség és armistitium 
[WIN I, 183]. 

Szk: ~ja a dolognak a dolog teteje; 1770: Amint 
mondják a székelyekről a capitis taxát le akaiják venni s a 
vármegyékre akarják tenni, az az maximája a dolognak 
[RettE 223]. 

2. erkölcsi követelmény; cerinţă morală; moralische 
Pflicht/Forderung. 1677: az lévén az maximája mind fel-
veendő dolgainknak s mind az erősségek kézhez vételinek 
... Kegyelmednek kegyelmesen parancsoljuk, az kikhez 
inkább bizhatik, izenjen, kövessenek el mindeneket, vala-
mit édes hazájoknak felszabadítására az német nemzet 
ellen el tudnak követni [TML VII, 384 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 

maxner-posztó meisseni posztó; postav din Meissen; 
Meiß(e)ner Tuch. 1599: Enedy Mattias Deák Hozot. Bechj 

Marhatt ... 2 Veg. Rassatt 4 //—5 Veg Maxner pozthota 

1// [Kv; Szám 8/XIV. 39 Hj. — aA porcelán- és textilipa-
ráról híres német Meissen városában gyártott posztófajta]. 

máz smalţ; Glasur, Schmelz. 1614: Egetlen fazakak 
vadnak nro hatodfelzaz Egi keues maz ... Ittem kez mw 
vagio(n) f. 5 [Kv; RDL I. 95 Somliay Fazakas Mihály 
osztozó lev.]. 7669: Máz avagy glét Ur. 26 [Fog.; UtI]. 
1756: Egj kártusban Máz [Somkerék SzD; Ks Bethlen 
Imre lelt.]. 1844: Erdéli Sámuel elő adja, hogy közellebröl 
Mártiusba, a' látó mesterek valamely Zöld mázos kávés 
ibrikért minek mázza készitésséhez nem értenek, ugy mint 
ő, — Látó Mesterek meg bünteték [ZFaz. látómester al.]. 

Szk: fejér 1735: Citatoria Relatoriambol világoson 
Constál, hogy engemet micsoda hallatlan mérges meg 
étetésre való materiakkal, ugy mint Fejer mázzal, egér 
kővel eleitől fogva kivánt el veszteni [Dés; Jk|. 1790.å Kék 
és fejér mázzal tarkázott kemencze 1 [Déva; Ks 76. IX. 
24] * kék ~ fejér ~ * zöld 1771: egy Zöld mázzal 
festett kementze fűttőjével együtt [Körtvélyfája MT; LLt 
12/5]. 

mázas, mázos 1. mázzal bevont; smălţuit; mit Gla-
sur/Schmelz überzogen, glasiert. 1558 k.: Az gçrQg ffeier 
lg lezen: esth chinald Ily modon: Wegy onbol veretteteth 
plehet es figezd erçs echetben egy fazékban ky Mázos 
legien es chinald Jo be az fazakath (Nsz; MKsz 1896. 
282]. 1595: Az Tanacz haznak alsó Zobaiaban czynaltat-
tam 1. kemenczet Czinalta Zakmarj fazakas János f 
1 Adot kallyat hozza 15 Mazost ... d 75.15 Mazost. 4 
zegii kályhát ... d 60 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 254 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1681: Belső Sáfár ház ... Vagyon itt 
... Uj porgolo, hárma mázos Nro 6 [Vh; VhU 562-31. 
1716: Makfalvia főid edényeket e szerént hoszta a Fazakas 
... Öreg abállo vagy porsolo Mazas No 5 Labas 6, lábatlan 
porsolo Mazas N: 10 [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Már-
ton lev. — aMakfalváról (MT) való]. 1765: Die Ima July 
vettem Hunyadon Udvar számára 24 darabból állo Faze-
kakot, nagyobbakot, es aprobbakot, mázasokot és mázat-
lanokot Dr. 82 INagybarcsa H; Ks 71/52 Szám.]. 1770: 
Föld Butelia mázos nro 3 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 
1797: Abarlo Mázas Nagy 1 [Bencenc H; Ks 33 Szásznyí-
res III]. 1845: Egy nagy Csatlós kívül belől mázos [Kv; 
MkG Conscr.]. — L. még UFI, 407, II, 132. 

Szk: ~ bokálykályha. 1699: A Haz hian vagyon tarka-
son festet mázos bokaly Kalyha [Boroskrakkó AF; BfN 
dobozolt anyag VI] * ~ bugyogós korsó. 1679: Mázos 
bugyogos korso nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 30]. 1690: Kűs Kamara ... örögh Bugyoghos mázos 
korsok nro 2 [Kentelke SzD; BK Inv. 8]. 1720: Bugyogós 
mázas korso 3 [Alparét SzD; Ks 35. IV. 1] * - cserép. 
1829: Mázas Cserép virágoknak maradott volt ... 113 
Darab Darabját 10 xr adva tészen 18 Rf. 50 xr [Kv; BLt 12 
a kv-i dolgozóház nyomt. szám.] * ~ cserépcsésze. 1679: 
Mázos fődó nro 4. Mázos cserep Csesze nro 1 [Uzdisztpé-
ter K; TL. Bajomi János inv. 30] * - cseréptál. 1679: Fa 
Tál nro 1. Mázos Cserép tál viseltes nro 3 [uo.; i. h. 28]. 
1740: Mázos nagy cserép Tál Nro 3. Mázos kicsinj cserép 
Tál 1 [Gyéressztkirály TA; Ks 89 Inv. 6]. 1787: 3. Mázos 
tserép Tál égyiketa Dr. 3 [Mv; MvLev. Csiszár György 
hagy. 11. — aÉrtsd: elárverezték] * ~ cseréptálacska. 
1733: Uj Fedötske 5 mázos tserép tálatska 5 [Marossztki-
rály AF; Told. 2] * ~ csipke csipkézett mázas kályhatető-
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csempe. 1745: Kementzéhez való ... Mázos apróbb ava-
dég tsîpkék nro 50 Mázos avadég párkány kályha nro 104 
... Avadég mázos gombok nro 10 (uo.; i. h. 18]. 1747: 
Dirib darab mázos kájhák és tsipke egynehány [Borsa K; i. 
h. 24] * ~ csupor. 1738: 2 mázos Tsupor egy Tsetses 
Mázos Tsipor üres [M.bikal K; MLev.]. 1797: fél kupás 
Mázas csupor 2 fertájos Mázas csupor 2 [Bencenc H; Ks 
33 Szásznyíres III] * ~ edény. 1761: közönséges Mázas 
edényeket kűlsŏ hellyeken lakó fazakas Mester emberek 
itten Országos sokadalmakon kivűl ne arullyanak az Ins-
tansaka praejudiciumara [Torda; TJkT V. 31. — aA tordai 
fazakasok] * ~ edényke. 1738: két mázos edényke herba-
tének való [M.bikal K; MLev.] * ~ ételhordó porgoló. 
1817: 1 Mázos etel hordo Porgolok [Mv; MvLev.] * ~ 
fazék. 1594: Az Várbeli hazakban ualo Inuentarium ... Az 
Ázzon' Tharhazaban Vágjon Eoregh Mázos fazék No 
1. vágjon keőzep mázos fazék No. 10 Mázos lábos serpe-
nieő vágjon No. 2 [Somlyó Sz; UC 78/7. 22. 33^t]. 1596: 
3. Mazas fazakakat attam az püspek kochnyájára, szép 
öregeket d 8 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 7 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1676: 5. Juny vinczena léué(n) az Uy Keresztye-
nektől vásarlotta(m) Két ŏrŏg mázas fazakat [UtI. — 
aAlvinc AF], 1680: az Tomáczban vágjon mázos Faza-
kok ... no. 20. lábosok nro 8 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 9]. 
1756: Mázos fazék 4 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 14]. 
1823: a* Tolvaj ... elhordott Szin mézzet 2 mázas 
fazakakba 4 kupát ért Rf. 3 [Firtosváralja U; Borb. II lel-
készi felj.] * ~ fedő ~ cserépcsésze * - gomb. 1745: 
Kementzéhez való ... Avadég mázos gombok nro 10 
[Marossztkirály AF; Told. 18] * ~ homlokos kemence. 
1747: Tizenkett rendű szép Mázas homlokos kemenczék 
[Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb] * ~ kályha. 1585: Az 
lector Balint deák hazaban mázos kalyat hatot, meliet ad 
eot eot pénzért tezen mindenestül11 fogva az kalia arra f 0 
d. 74 [Kv; Szám. 3/XIX. 40. — aA huszonkét mázatlan 
kályhával együtt]. 1592: Eotwen negi mázos kalihat attak 
à fazakasok à kemenczehez ... f 2 d 20 [Kv; i. h. 5/XIV. 
161-2 Éppel Péter sp kezével]. 1625: Az Fazakasok czi-
naltanak ket kemenczet: mellyekben vagyon mazas kalyha 
No. 258: mazatlan No: 145 [Kv; i. h. 16/XXVII. 231. 
1699: Paraszt kájhák Nro 17 Mázos kályhák Nro 5 
[O.csesztve AF; LLt Gyulañ László inv.]. 1732: Fazakas 
Atyankñaitol való ... 37 mázos kajhajáért Computal-
vá(n) ... fl. h. 1//85 [Dés; Jk 426b]. 1804: A Munkátsi 
Bomemiszsza Ferentz Nobilitaris Sessioján A kemetze 
mázas kàjhákbol 13 Mflor [Radnótfája MT; Bom. G. IVa. 
6] •*• ~ kancsó. 1629: Labatlan porgolo mázos szélke nro 
1. Fületlen, töröt mázos kanczo nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 17]. 1761: Fél ejteles mázas onos szaju 
Kantso Nro 2 [Vessződ NK; JHb XXIII/31. 27J * - ke-
mence. 1591: Igertek vala magokatt hogy ennekem egy 
mázos kemenczet czinaltatnanak [UszT]. 1629: Egj zep 
kűűl futteo mazas kemence [Szentdemeter U; LLt]. 1647: 
Az veres bástya Ajtaja ... záros ... Vágjon benne egj má-
zos kemencze (Marosillyp H; VLt 55/5415). 1734: Va-
gyon ... egj fedél alatt két fa ház ... az edgjike Tisztarto 
ház, mázas kemencze benne [Datk NK; JHbB D. 1] * ~ 
korsó. 1558 k.: Az lazuriomoth Igy Chinald: Wegy ke-
nesQth 2 rezth, kenkçueth 3 rezth, salarmoniac(o)th 8 
rezth, es ted egy Mázos korsoban es egesd meg lassú 
twzon [Nsz; MKsz 1896. 383]. 1679: Olajnak való mázos 
korso nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 36]. 
1720: Bornak való mazas korso 1 [Alparét SzD; Ks 35. 

IV. 1]. 1837: Égy régi mázos korso 1 [Szentbenedek SzD; 
Ks 88. 10] * - (lábas) porzsoló. 1733: Nagjobb és apróbb 
porsolo mázos porsolo 5. Nagjob és apróbb mázos lábos 
porsolo 6 [Marossztkirály AF; Told. 2] * - lábos. 1797: 
Nagy Mázas lábos 2 Kiseb Mazas lábos 2 [Bencenc H; Ks 
33 Szásznyíres III] * - lábas serpenyő ~ fazék * ~ 
ötpénzes kályha. 1595: Az senior hazaban az belseoben 
chynaltattúnk egi wy kemeczet, Maszas Eot penzes kalia 
vagion benne Nro. 52 tezen fl. 2/60 [Kv; Szám. 6/XIII. 46] 
* ~ párkány-kályha —> ~ csipke * ~ szegelet-kályha. 
1745: Nagy mázos ujj Szegelet kályha nro 5 1/2 
[Marossztkirály AF; Told. 18] * - szilke. 1679: Jeges 
viznek való mázos szélke | Fedeles szekrény nro 2. 
Ebb(en) ... Mázos Tál nro 2. Mázos Szilke nro 1 
(Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 29, 135] * ~ 
szűrő. 1738.ě egy Mázos Szűrő regi Aszalt Megygyel egy 
fel Markocskával [M.bikal K; MLev.] * - tál. 1601: 3 
Mázos tál [Kv; AggmLt A. 41]. 1677: őt mázos Tálok 
[Mezőmadaras MT;-Borb. II]. 1681: Belső Sáfár ház ... 
Vagyon itt ... Uy Mazas Tál Nro 1 [Vh; VhU 562-3]. 
1823: a' Tolvaj ... elhordott ... Mázas tálat 7. nagyokot 
egy egy ért Rf. 2 [Firtosváralja U; Borb. II lelkészi felj.l * 
~ zörgŐs korsó. 1716: egy mázas zergős korso [HSzj hó-
lyagos-csupor al.] aradi ~ virágú cseréptányér. 1836: 
Hét Aradi Mázos Virágú tserép tangyerok 1 frt 10 xr 
[Algyógy H; Bom. F. VI. 1 br. Bornemisza Leopold hagy.| 
* bányai ~ fedeles lábos. 1836: egy mázos banyai8 fede-
les lábos 10 xr [Kv; Pk 3. — aNagybányai] * fejér ~ bo-
kályos kályha. 1690 u.: Fejér és zöld mázas bakályos 
kalyhakbul rakat tüzelő Kemencze [Radnót KK; FiscLt 
136] * fejér ~ virágos kályha. 1656: Uy keresztem chi-
nalta kerek fejer mazas virágos kalihakbol rakott kemenc-
ze [Fog.; UFII, 121] * fejér tarka ~ kemence. 1652: Egy 
belől fűjtő fejér tarka mázos kemencze [Görgény MT; 
Töizs] * fekete 1700: Bokaly fekete mázasok Iſlll 
[Szászerked K; LLt] * kék ~ vizeskorsó. 1775: Kék mázas 
vizes korso 1 [Szentdemeter U; LLt Fasc. 153] * láposi ~ 
csupor. 1684: administrált Székely András ... Láposi" 
mázos fazokat nro 50. Csuprot, nro 25. Porsolót nro. 20 
[Katona K; Ethn. LXXII, 607. — aLehet M.láposról (SzD) 
vagy Hagymásláposról (Szt) való] * narancsszín ~ tarka 
csupor. 1679: Narancz szin mázos apro szerű tarka csupor 
nro 7 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 106] * 
sárga ~fiaskó. 1849: 17. Ordináré cserépből sárga mázos 
Fiaskók [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * sárga ~ kemen-
ce. 1648: kamoráczka, szép tarkán, virágos, sárga, mázos, 
kiuül fwteö kemenczével [Komána F; UF I, 930] * sárga 
~ lapos kályhás kemence. 1681: Vajda Hunyad vára 
Vagyo(n) ezen kapu között ... Kövûl fűtő, Sarga mázos, 
Lapos kályhás kemenczeje Nro 1 [Vh; VhU 502, 5101 * 
tarka ~ csupor. 1679: Tarka mázas csupor nro 6 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 291 * tarka ~ 
kemence. 1632: Egj kiuwl fwteö tarka mazas kemencze 
faragot keö lábon allo ... N. 1 ... Egj beleöl fwteö tarka 
mazas kemencze ... N. 1 [Fog.; UF I, 1661 * udvarhelyi ~ 
fejér bokály. 1730: Udvarhellyi mázas fejér bokály nro 2 
[Somlyó Cs; Ethn. LXXII, 609] * virágos ~ kemence -» 
sárga ~ kemence * zölden festett ~ kemence. 1656: Az 
süteö kemencze szaja eleöt vágjon egy vas lábon allo, 
zeölden festett mazas kemencze [Fog.; UF II, 122] * zöld 
~ bokály. 1743: Groff Kalnoki Borbára Aszszony ŏ Nsga 
koporso bé tételkor Márton Mihály ur(am) el vitt edénje-
ket konyhára valokot ... Zöld Mázos Bokája [ApLt 3. — 
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aFels-ból kiemelve) * zöld ~ bokályos kályha -» fejér ~ 
bokályos kályha * zöld ~ ci/ra kályhás. 1679: Haz ... 
Kemenczeje zöld mázos czifra- kályhás, belől szenelő 
(Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 6] * zöld ~ cre-
répkalamáris. 1797: Egy hitván Diófa kalamáris Há-
rom Uj Zöld mázas Cserép Kalamårjs porozoval edgyüt 
[Szu; UszLt XII. 871 * zöld ~ csipke. 1679: Kemencze 
tetejere való ... zöld mázos Csipke no 21 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 12) * zöld ~ csipkés kemence. 
1747: menven ... az Palotab(a) mellynek ... Zöld mázos 
kűl fŭjtő Csipkés keménczeje [Aranykút K; Ks 73/55 gr. 
Petkj István lelt.) * zöld ~ csupor. 1756: fedeles zöld 
mázos Herbatejes Csupor [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 
24] * zöld ~ edény. 1798: Rob Sambaci egy kèt fülű zöld 
mázos edénybe cir(citer) 20 Fontyi (!) [Mv; ConscrAp. 6] 
* zöld ~fazék. 1819: Vagyon három zöld mázos Szilva 
lictariumos fazék [Baca SzD; TSb 6] * zöld ~ kályha. 
1652: Ezen Palotanak ... kemenczeje belől fűjtö zöld 
mázos kályhából való régi [Görgény MT; Törzs]. 1757: 
Kemetzéje Zöld mázas kályhákból rakatatva agyagból 
|Budatelke K; LLt Fasc. 1291. 1772: égy romlott zöld 
mázos kállyhákbol való tŭzellŏ kementze [Kv; BethKt 
Mikes conscr.] * zöld ~ kanna. 1685 e.: nyilik Ebből az 
edgy üveg ablakos boltra bellett ajtó ... Melyben vad-
nak ... Zöld mázos Kanna Nrō l a |Borberek AF; 
MvRKLev. Urb. 3-4. — aFels-ból kiemelve] * zöld ~ 
kanta. 1789: Egy zöld Mázos kantába cir(ci)ter egy font-
nyi Pulpa Prunorum Rf 1 IMv; ConscrAp. 6] * zöld ~ 
kávésibrik. 1844: Erdéli Sámuel elő adja, hogy közellebről 
Mártiusba, a' látó mesterek valamely Zöld mázos kávés 
ibrikért, minek mázza készítésséhez nem értenek, ugy mint 
ő, — Látó Mesterek meg bünteték |ZFaz. látómester al.] 

zöld ~ kemence. 1629: Egy zöld mazas kemencze 
[Szentdemeter U; LLt]. 1632: Egy kiuwl fwteö zeöld 
mazas kemencze N. 1 [Fog.; UF I, 157-8]. 1684: egy 
Zóld mázos Uj keresztinj forma kemencze Kŏ laboko(n) 
álló [Drassó AF; LLt 13/5]. 1745: nagy zöld mázos ke-
mentze, mely kèt felé lévén rekesztve, fele kŭl fűtös, fele 
pedig belől tŭzelŏ vas szemöldökre tsinált [Marossztkirály 
AF; Told. 18]. 1761: Zöld mázas kementze fűttejevel s 
deszka táblájával [Szentmargita SzD; Ks CII. 18] * zöld ~ 
korsó. 1719: Egy Zöld mázas korsŏ ITSb 26]. 

2. ? hályogos; suferind de cataractă; starkrank | csipás; 
noduros; trieſáugig. 1827: Ezen Levelünket mutató Ns. 
Forro Ádám: Szemei mázasok [Sszgy; HSzjP]. 1848: Ezen 
levelünket mutató Gy. kat Balog Péter: Szemei mazasok 
[Szentkatolna Hsz; i. h.] | szemei mazasok [DLt nyomt. 
kl]. 

Szk: ~ szemű. 1845: Zsupozó György ... mázas szemű 
[DLt 53 ua.]. 1846: Daragits Móses mázas szemű [DLt 
890 ua.]. 

o Szn. 1573: Mazas Balintne [Kv; TJk III/3. 271]. 
1574: Mazas peteme [Kv; i. h. 392]. 

mázasan mázzal bevonva; smălţuit; glasiert. 1808: 
Ezen edényeket pedig jól megégetve mázoson be adják az 
ajándék edény vitel előtt harmod-negyed nappal [Dés; 
DFaz. 34]. 1832: Határoztatot az egész Czé gyűlésében 
hogy enek utánna a remekeket mázoson vegyebé a Ns Cze 
az egy korson kivűl [ZFaz. mázas, remek al.]. 

mázatlan nesmălţuit; unglasiert/angestrichen. 1585: 16 
Septembr(is), Az Scolaban az Eoregh deakoknak auditori-

umaba foldoztatuk az kemenczet megh Zakmary János 
zolgaiawal adot kalyat hűzon ketet mazatlant [Kv; Szám. 
3/XIX. 40]. 1595: Czinaltattam fazakas Balassal, Zöcz 
Adam kemenczeiet ... adot hozza ... 4 zeges kallyat, 
mazatlant... d 2 [Kv; i. h. 6/XVIIa. 243 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1625: Az Fazakasok czinaltanak ket Kemen-
czet mellyekben vagyon mazas kalyha No: 258. mazatlan 
No: 145 [Kv; i. h. 16/XXVII. 23]. 1765: Die Ima July 
vettem Hunyadon Udvar számára 24 darabból állo Faze-
kakot, nagyobbakot, es aprobbakot, mázasokot, és mázat-
lanokot Dr. 82 [Nagybarcsa H; Ks 71/52 Szám.]. 

Szk: ~ cserép. 1789: Virágnak való mázotlan Cserép 
Nro 4. Rf- xr 4 [Mv; ConscrAp. 8] * ~ fazék. XVIII. sz. 
eleje: Az melly lovon rüh indűl, az ajkának belső részin ä 
foga felől apró hegyes biborcsok lésznek azt igy orvosoll-
yad, az mázatlan uj fazéknak az edgyik oldalát erossen 
hevítsd meg ä tüzes fazékal Szép gyengén az ajakárul à 
hegyes biborcsokot égesd meg [JHb 17/10 lótartási ut.J 
~ fedő. 1680: az ... Tornáczban vagyon mázos Fazakok 
... nō. 20. lábosok nō 8. mazatlan feddő nō. 4 [A.porum-
bák F; ÁLt Inv. 9] * ~ kályha mázatlan kályhacsempe. 
1679: Mazotlan Kalyha no 25 [Uzdisztpéter K; TL. Bajo-
mi János inv. 12]. 1772: Vagyon ezen Házban mintégy 
singnyi magosságra Téglából fel rakott Tűzhelly, a mel-
lyen mazotlan kályhákból égy Fűttő nélkül való kementze 
áll [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr. | * veres ~ fazék. 
1736: Elsőben is, mikor annak volt az ideje, veres mázat-
lan fazékban beadták az ürmös bort, azután, megint ha-
sonló fazékban másféle bort, rendre egymás után ittanak 
[MetTr 325] * veres ~ kályhakemence. 1816: Gyümölcs 
szárasztó (: aszaló :) ház, melyb(en) vagyon veres, 
mázatlan kajha kemencze egész készségével (Jobbágyfva 
MT; BálLt 67] * veres ~ parasztkályha. 1810: A Tisztar-
toi Ház Vagyon ezen házban égy tégla tűzhelyre veress 
mázatlan paraszt Kájhákbol vas pántra rakott kemencze 
Fűttő nélkül (Doboka; Ks 76 Conscr. 251. 

mázlás vakolás; tencuire; Bewurf, Putz | befestés; vop-
sire; Anstreichung. 1582: három zeker Agyag hozastol 
attam d. 22. Az meg Nyomasatol tapaztasatol es Mazlas-
satol attam d. 24 [Kv; Szám. 3/V. 24-5 Lederer Mihály 
sp kezével]. 1587: egi lang fogot veottem az kwrteon 
kiweól hogi az faszakas eó maga fel czinalta atta(m) — 
/13. Az elseo vendeg fogado haznak az konjhaia meg ta-
pogatasara maszlasara maszlo agiag hozasra keolteőt az 
Gergelj deák —/60 |Kv; i. h. 3/XXX. 33 Seres István sp 
kezével1. 1599: Az malom hazaczikanak az Tapaztasatol 
es mazlasatol attam d 80 IKv; i. h. 8/XII. 3 J. Chanadj mb 
kezével]. 

mázlóagyag mázoló/bevonó agyag; lut care serveşte la 
lipit, lipitură; Anstreichton/lehm. 1587: kellet egi ke-
menchiet Czinaltatnom hozattam ... Mazlo agiagot egi 
szekerrel —/8 (Kv; Szám. 3/XXX. 26 Seres István sp 
kezével]. 1594: Az Tapaztonak fyzette(m) f 1 d 32 ... 
Mazlo agyag hozastol fyzette(m) f — d 16 [Kv; i. h. 6/V. 
49]. 1599: Jtem mazlo Adyagot hozattam Egi zekénel 
fizettem d 20 [Kv; i. h. 8/VIII. 3 Val. Zigiartho sen. isp. m. 
kezével]. 1697: a' Kenczenek (így!) kivül való meg borí-
tására, hozattam Szász Mártonnál, ket Szeker mazlo agya-
gott ... //48 [Kv; KvRLt I. C. 8: 7]. 1702: Ezen kemen-
czenek kivül való meg borítására hozattam ket Szeker 
mazlo agyagot... //42 [Kv; i. h. 8: 35]. 
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mázol 1. kb. vakol; a tencui; (be)mörteln, martéin | be-
ken; a boi/unge; anstreichen. 1589: Zent Georgy nap vtan 
való penteken chynaltatúnk Nyreo Dauid kamarayan eze-
ket A keomiwesnek a keo falba való hassadassokat hogy 
be foldozta es thil thul a falt meg vakoltata attúnk f. — d 
54 Agiagat hozattunk maszlany 18 tapaztany valót p(ro) f. 
— d. 8 1Kv; Szám. 4/IX. 26]. 

Szk: ~ni való agyag kb. vakolásra való agyag. 1587: 
hozattam tapasztanj való agiagot ... hogi Jgen hitvanok 
valanak az szobák falaj Hat zekerrel —/60 poljwa hosza-
satol niomasatol fizettem —/24 ... Itt(em) Mazlanj való 
agiagot hozattam negi szekerei —/48 (Kv; i. h. 3/XXX. 21 
Seres István sp kezével (. 1666: hozattunk 17 szekér ta-
pasztani való agyagot ... Ittem 4 szekér mázolni való 
agyagotis (Kv; SzCLev.J 

2. összeken/fen; a mînji; schmieren. 1823-1830: Vett 
ilyenta Wrisberg is, s nem gondolván vele, ha a lucskos 
tászlija mázolta is, jóízűen megette (FogE 237. — aLe-
pényt|. 

3. sebtében/elkenve ír; a mîzgăli; flüchtig/verschmiert 
schreiben. 1663: Az rút írásrúl megbocsásson Kegyelmed, 
mert se tentám, se papirosom nem volt, ezt is mázolva alig 
írhatám (TML I, 585 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

mazolán vékony szövet; stofă subţire; dünner Woll-
stoff. 1711:5 sing Persiai Bagazia ... 3// 2 Vég tarka gya-
pottas matéria ... 5//44 1 vég tarka Mazulán 2//72 
(ApLt 5 Apor Péter inv.]. 

mázolatlan máztalan; nesmăltuit; unglasiert. 1756: Má-
zos fazék 4. Mazólatlan 9 (Nagyrápolt H; Jhb XXXV/35. 
1844: Végére kívánván ezen Czéh jámi, hogy azon Pálin-
kás korsok belőllről meg vágynák e mázolva: mire 
nézve azokat eltörette, és ugy találtatott, hogy belölről 
mázolatlanok [ZFaz. mázolatlan al.]. 

Szk: ~ csupor. 1756: Nagy és Kis mazólatlan ujj Csu-
por Numero 4 (Branyicska H; JHb XXXV/35] * - fazék. 
1756: Mazólatlan nagj és kissebb fazék 6 (uo.; i. h.] | 
1756: Mázolatlan nagy ujj fazék (Nagyrápolt H; JHb 
XXX V/l 3]. 

mázolhat szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
falhoz ~ falhoz kenhet; a putea lipi de perete; an/auf die 
Wand schmieren können. 1705: öszvebeszéltenek volt ... 
a rabok ..., hogy ők bizony nem dolgoznak, mert ... ők 
már éhei halnak meg a szegény kenyértől, mert csak gaz-
ból sütik, és olyan volt, hogy a falhoz mázolhatták volna 
[WIN I, 468]. 

mázolt mázzal bevont; smălţuit; glasiert. 1778: Ón fe-
delű, Baratszinre mázólt fél ejteles Kancsó [Csapó KK; 
Berz. 4. 8. C. 18]. 

mázos 1. mázas 

mázú mázzal bevont, mázas; cu smalţ; mit Glasur. 
1807: egy fél viseltes Zöld Mázos Keméntze hasonlo 
mazu kérek Fűtőivel [Dés; BetLt 6 Gyergyóujfalvi Nagy 
Ferenc aláírásával]. 

Szk: fejér ~ bokály. 1748: Fejér és Zöld mázu ejtelesni 
Bokáj 1 [Told. 11/95] * fejér ~ fazék. 1679: Fejer mazu, 
közép szerű, tarka fazék nro 10 [Uzdisztpéter K; TL. Ba-
jomi János inv. 36] * fejér ~ kék virágos cserép. 1791: 

Feer Mázu kek virágos Tserepekbŏl való kementze [Zágon 
Hsz; CsS] * fejér ~ kemence. 1810: a' nappali haz ... 
Vagyon benne égy fejér mázu kerek czilinder formájú 
párkányos ujj modi Czifraságu magos, kivűl fűtő kemen-
cze [Doboka; Ks 76 Conscr. 40] * kék ~ bokály. 1748: 
Kék mazu fel ejteles Bokáj 2 (Told. 11/95] * zöld ~ bo-
kály. 1733: Nagjobb és apróbb zöld mázu bokally 12 
[Marossztkirály AF; Told. 2] * zöld ~ bokály ócska. 1736: 
Zöld mázu apró bokállyotskák [CU] # zöld ~ csempe. 
1720: Kementzéje zöld mázu két rend öreg csempéből állo 
[Kőröspatak Hsz; HSzjP]. 1753: egy kementzére Zöld 
mázu öreg csempéből Nro. 91 [HSzj csempe al.] * zöld ~ 
cserepes zöld mázas cserépkályha. 1794: ezen palotan 
edgy Zöld măzu cserepes futtostöl edgyütt [Backamadaras 
MT; CsS] * zöld ~ éjjeli edény. 1833: egy zöld mázu 
ejjeli edény [Katona K; Ks 73/55] * zöld ~ fazekacska. 
1700: Zöld mazu fazekacska [Szászerked K; LLt] * zöld ~ 
kályha. 1702: Vagyon egy zöld mázu kályhákból kerek 
déden rakatott kemencze [O.brettye H; Bom. XXIX. 4]. 
1761: (A szoba) kementzéje ... faragott párkányos homlok 
köre Zöld mázu kàljhákbol rakatott [Siménfva U; JHbK 
LXVIII/1. 42] * zöld ~ kályháját kályhás kemence. 1656: 
Egy szép kül fűitő zöld mazu kályhás kemencze [Doboka; 
Mk Inv. 5]. 1717: Vágjon az nagj Audentiás ház melyben 
jo füttös zöld mázu kajháju kemence [Abafája MT; JHbK 
XXXIV/20] * zöld ~ kanna. 1780: Zöld mázu ugorkás 
kánná 2 [Bethlen SzD; BK] * zöld ~ kemence. 1694: 
va(gyo)n Ket Palota ... va(gyo)n benne egy zöld mazu 
Kűl-fűtő Kemencze [Kővár Szt; JHb Inv.l. 1747: kivűl 
fűjtő Zöld mazu Nagj kementze [Borsa K; Told. 24]. 
1830: az első nagy házba ... vagyon ... égy szép nagy 
kerek zöld mázu kementze (Kv; Somb. II] * zöld ~ korsó. 
1753: Bugjogos korsō Nro 1 ... Zöld mázu Viznek való 
korso Nrö 1 [Szentmargita SzD; Ks 18. CU]. 

mázul, mazur 1. állásából elbocsátott magas rangú tö-
rök tisztviselő; mazil, inalt demnitar turc scos din funcţie; 
aus seiner Stellung entlassener türkischer Beamter von 
hohem Rangé. 1620: Azmely vezérek most egyszersmind 
mazulok, kik mind vén embereka [BTN2 396. — uKöv. a 
pasák fels.]. 

Szk: tesz állásából elbocsát/mozdít. 1618: voltam 
Csafer pasánál ... mondá ..., hogy ezen napokban az 
muftit mazullá tészik [BTN2 1511. 1619: ugyanekkor hozá 
azt is hírül, hogy Szkender pasát mazullá tötték, és Hú-
szain pasának ... adták az Szkender pasa pasaságát, Szi-
lisztrát [i. h. 400]. 1633: am az Teőmeősvari Passatis 
Mazulla teuek, egy Pezovan nevű Passat teöttek helyebe 
[BesztLt 191 Szentpáli István a beszt-i tanácshoz. — Kiss 
András kijegyzése]. 1653: az Silistraj Basa ne(m) volt jo 
akarónk azirt most Maudzula (!) töttek s mas fele ment 
onnat [i. h. Szaplonczay Simon Beszt-hez]. 1664: Kucsuk 
pasától az posták meg jövének, onnét nincs semmi gonosz 
hír, őtet mazullá tették, el is hivá a fő vezér, fel is ment, 
más pasa jött Váradra, Hasszán pasa [TML III, 168 Nalác-
zi István Teleki Mihályhoz]. — L. még BTN2 246, 389; 
KemÖn. 139. 

2. kb. kegyvesztett személy; persoană căzută in diz-
graţie, persoană mazilită; in Ungnade gefallene Person. 
1619: írhatom Nagyságodnak, hogy Halill pasa nem olyan 
mázul, mint némelyek vélik, hanem igen nagy böcsületbéli 
ember s második divánülő vezér [BTN2 2461. — L. még i. 
h. 385. 
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Szk: ~!~lá lesz. 1619: Halill pasa noha mázul lőn, de 
mindjárt második vezér | Ezekről azért, Kegyelmes uram, 
eddig Felséged peritus lehet, főképpen Felségednek ez 
mostani írási után az vezérnek, azki mazullá lőn [BTN2 

227, 380J. 1664: tudod édes Sógorom, én is fű ember 
valék hajdan, de az Isten igaz Ítéleti rajtam az en bűnei-
mért betelvék, másokkal együtt masullá lűk, bujdosó, 
vándorló vagyok [TML III, 334 Boldai Márton Teleki 
Mihályhoz] * tétet. 1710 k.: Ez a hét halálos bűn őteta 

a fejedelemmel megfogatá, mazurrá téteté és végre meg is 
nótáztatá [BÖn. 741. — "Barcsai Mihályt]. 

3. jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: kegyvesztett; căzut in dizgraţie, mazilit; in 
Ungnade gefallen. 1619: ezfelől az mázul vezér felől írtam 
vala Felségednek [BTN2 381]. 1657: annak felette egy 
Iván vajda, mázul vajdafi is színiette magát az fejedelem-
asszonyhoz és kezdett vala hadakat gyűjteni az fejedelem-
asszony pénzével [KemÖn. 137]. 

4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ ál-
lapotban kegyvesztett helyzetben; ín mazilie; in einer in 
Ungnade. 1662: aki közülök bujdosó, mazur, számkivetett 
siralmas állapatjában hová fordulandó volna, atyafiúi 
szeretettel látni ne neheztelnék, nagy szorgalmatosan 
kémek vala [SKr 626] * ~lá tesz vmit elhagy/magára 
hagy; a abandona; etw. sich selbst/allein überlassen. 1657: 
se nagyságod sem pedig senki ellenünk nem vethet, az 
bűntűi ez iránt mentek leszünk és az veszedelem s véron-
tástól mely nagyságod országa ellen is készittetik ... Mol-
dovát is csak azért az dologért tevék mazullá ... az bojérok 
jűjenek vissza (RákDiplÖ 612 Stefán havasalföldi püspök 
és társai II. Rákóczi Györgyhöz Bukarestből] * ~rá hagy 
vkit elhagy; a părăsi pe cineva; jn verlassen. 1710 k.: 
mellyeken én által vittelek benneteket, meg sok edes 
Atyais mazürrá hatta edes Gyermekeit, en pedig tsak fillé-
reteketis el nem vesztettem [CsV] ~rá marad nincste-
lenné lesz; a deveni sărac; (bettel)arm/besitzlos werden. 
1756: alázatosan remenkedem az M. Úrfinak méltóztassék 
engemet consolalni egj néhány marjasok(na)k kŭldesevel 
mivel igen meg szorittåttom vgj annjra hogj ha most az M. 
Úrfi nem succural éppen el betsŭltetik az tehenemet az 
adósságért s az gjermekim eppen mazurrá maradnak [Me-
legföldvár SzD; SLt XXXVII Illyefalvi János Suky János-
hoz] * ~rá tesz nincstelenné tesz; a sărăci; arm/besitzlos 
machen. 1710 k.: Ne maradjon, én Istenem, énrólam az én 
keserves feleségemre, házamra csak a gyalázat, gyász és a 
koldustáska és az a keserű átok az ő szájokban, hogy én 
töttem koldussá, mazurrá szegényeket [BIm. 10171. 

mazulság, mazurság kegyvesztettség; mazilie; Ungna-
de. 1619: Azt magam tudom, nekem azután panaszolko-
dott,a hogy mazulságában csak az egy puszta levelet sem 
adta vala meg Kamuti uram neki [BTN2 193. — aA kegy-
vesztett fővezér, Mehmet pasa]. 1659: adja Isten jó sze-
rencsémet, hogy jószágomnak is egyrésze elveszésével 
nem gondolnék, csak teljes mazurságomról lehetnék secu-
rus [TML I, 384 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1662: 
Ha az én Istenem egyfelől zarándaksággal, árvasággal és 
mazursággal látagatatt is, de teljességgel el nem hagyott 
... kiért áldassék az ő szent neve [TML II, 276 Kemény 
Simon ua-hoz]. 

mazurkodik kb. nélkülöz; a duce lipsă (de ceva); ent-
behren. 1811: méltóztassék ... olyan hathatós Rendelést 

tenni, hogy ezeñ fel-adott Restantiáim további haladék 
nélkül, és az adósságaimból való feselhetésemre nézve ne 
apránként, hanem summásoñ fizettessenek ki; ne kéntele-
nittessem én, adósság rakás, 's interes fizetés mellett szi-
gorogni és mazurkodni akkor, a* midőñ az Ekklésia a* 
mivel nékem restál, azt sem interesezi, sem nem fizeti 
(EREkLt ad nr. 32. 811 Krizbai Deső Elek kv-i ref. pap 
kezével]. 

mázsa 1. chintal; Doppelzentner. 1623: Az mázsáknak 
megkisebbítése is nem kicsin kárunkra vagyon ő felsé-
ge kegyelmesen provideáljon, az elébbi mód szerént az 
mázsákban való fontok, az mennyi azelőtt volt, tartassanak 
meg, mind eitel, véka, font azonképpen tartassek [Hsz; 
SzO VI, 74 követut.]. 1681: külön külön mindenik bányá-
ból szoktanak administralni az várb(a) egi egi Suszt 
vasat (: ... minden Susztban tizenkétkét masa vagyo(n), 
egi masaba(n) penig vagyo(n) Libr. 100 :) [Vh; VhU 60]. 
1688: Egy Másab(an) vago(n) óka nō 52. Egy Másaban 
vagyon font nō 144 [MvRKLev. 27]. 1740: Találtatott 
nagyob és kissebb darab so Nro : 60 ezeket intéztünk 
(így!) harmincz Másákat njomok(na)k, mint hogj meg nem 
másáltathattuk [Gyéressztkirály TA; Ks 89 Inv. 7]. 1849: 
Kapható Thorockon, mint egy 1000 ~ ezer mázsa vas — 
melynek fele Tiszta vas — fele pedig ugy nevezett vas 
kenyér, melyben igen kevés salak is van — egy màzsàbaa 

5 fontol — mint egy 15 fontig [T; TLt Bir. ir. Jelentés 
Ugrón István kormánybiztoshoz. — aA címszónak ez az 
előfordulása tartozik ehhez a jel-hez]. — L. még CsVh 91; 
UF II, 708. 

2. vmiből vhány mázsára való mennyiség; cantitate de 
cîţiva chintale din ceva; von etw. einige Doppelzentner. 
1569: Kwlthem eo felsege hazabol thyz masa salétromot 
kegielmetekhez es egy masa keny koweth. Jo lehet azt 
hata vala hogy thyzen keth masaa legyen [Gyalu K; 
BesztLt 31 Haraklyany Lazlo gyalay Wdurbyro a beszt-i 
bíróhoz és polgárokhoz. — aA címszónak ez az előfordu-
lása tartozik ehhez a jel-hez.J. 1586: 1 July hogi az port 
meg vytotta es be mertea niomat Masfel maszat (!) [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 27. — aA puskaportörő]. 1593: Tchinalt 
vy Portt kitt kezen az Zabok Tomiaban helyhoztettek, 
mely 12 Tonnaban wagion, Niom Tonnástul Mását 12. 
Fontott 45 [Kv; i. h. 5/XXV. 5]. 1677: Vas verő ház 
Vagyon kivert vas rúdakban, ásókkal és kapákkal egygyütt 
négy mása kilenczven font [Madaras Cs; CsVh 50|. 1740: 
el küldöttem Az So bányára Soert ugj mint Vizaknára el 
küldöttem de tőb Sot 16 másánál Gr(o)ff Uramnak nem 
adtak [A.árpás F; TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz] | 
kelletett azon fadgjüból négj mását ki venni [Dés; Jk]. 
1756: Sepsi Király biro ... azt felelte hogy se nékem se 
másnak nem áttestál ki hány másávala eiheti be [Feldoboly 
Hsz; DobLev. 1/270. la. — ^Ti. sóval]. 1788: Amint a 
szénákhoz vetegettttnk ... Vagyon mindŏszve jo uj széná 
Magazinumba való 400 mása [Bencenc H; BK. Bara Fe-
renc lev.]. 1806: Minthogy 40 Masára a' hozni való Sza-
lonna ki nem teltt, azért engedödŏtt el néki a 20 véka 
Tŏrŏkbuzá(na)k be vitele [Torda; UszLt ComGub. 1753ul. 
1840: a Költség lista Szerént tsak égy mázsának irodot fel 
IGörgény MT; Bom. G. XXIV Gaál István számt. kezé-
vel]. 1849: ezek hordották el a* Dohánt, melyetis az öz-
vegy Cseh Josefnö nyoltz másara tészi [Héjasfva NK; 
CsZ]. — L. még AUt 343; CsVh 91, 94; RettE 185, 254; 
SKr 95,294; UF I, 887, II, 335. 
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3. ~ja egy mázsányi vmiből; de un chintal din ceva; ein 
Doppelzenter von etw. 1570: Bwday Gérgh ... vallia hogy 

hallota hogi ez Varga Balint Paxy Tamastwl 75 d ker 
wott Az Terehnek Mazayaert [Kv; TJk III/2. 116]. 1585: 
Veottenek az szamweweó vraim kenkeowet ... Masaiat 
kilencz f(orin)ton [Kv; Szám. 3/XXIII. 24J. 1599: Toroz-
kai Atzelt Veottem valami Torozkaiaktol Masaiat p(er) f 
10 tt f 30 [Kv; i. h. 8/Xl. 26]. 1637: az my kegls urunk 
assecuralt hogy az fekete ónnak masajat, nyolcz 
forinton be veteti [Thor. I. 26]. 1671: az túró felől az osz-
kotár beszéli uram, hogy kgld f. 6 mondta volna mázsáját, 
hogy eladja [Bodola Hsz; SzO VI, 332 Donáth Pál Béldi 
Pálhoz]. 1772: egy-egy forinttal fizetik mázsáját11 [RettE 
276. — aA sónak]. 1781: az Mlgs Uraság vassal kereskedő 
Colonussai a* Depositoriumból vásárolván a' vasat, ordi-
nariê a' mint bé váltódik azon árron felyűl másájától fél 
forintot fizetvén igy mindenkor vehessenek hogy kerese-
tek meg ne szűnnyik [Torockó; TLev. 9/20]. 1809/1810: 
Pataki a Tordaiaknak 42 forinton alkutta volt el Másáját a 
Szalonnának [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1829: Nyers 
Fadgyu Másája 24 f (Torda; TVLt 1250]. 

4. ~jábati mázsánként; cu chintalul; doppelzentnerwei-
se. 1808/1809: Pataki István Uram a sequestralt szalonná-
kot ... drágábban adta volt el mint a hogy a Tordaiaknak 
el alkutta volt, Én is vettem belŏlle 's ... a' mint fel vetet-
tük masájában drágábban jött két forintal | több itt fontyá-
ba szalonnát arulo emberek, Pataki Uramtol akarván má-
sájába szalonnát vásárolni, nékünk azt mondá, ŏ nem adja 
el itt [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 

5. ifiként mázsájával; cu chintalul; doppelzentnerweise. 
1597.ĕ Lattiak ew kegmek warossúl ..., hogi az Georeo-
geoket es egieb kewlseo kereskedeoket harmad napnal 
touab it nem akarnak az Aros vraim zenwedny, es akkoris 
marhaiokat balonkent es masanként adhatnak el, ki miat az 
zegensegh fogiatkozik [Kv; TanJk 1/1. 294]. 

6. vhány mázsa súlyú; o cantitate de cîţiva chintale; ei-
nige Doppelzentner schwer. 1569: Kwlthem eo felsege 
hazabol thyz masa salétromot kegielmetekhez es egy masa 
keny koweth [Gyalu K; BeszLt 31 Haraklyany Laslo gya-
lay Wdurbyro a beszt-i bíróhoz és polgárokhoz]. 1599: 
Gall Jianos. Hozot. Baniarol®. 5. Masa glethet 1//40 [Kv; 
Szám. 8/XIV. 3 Hj. — Nagybányáról]. 1620: Egy Masa, 
auagy egy Kantar bortul f 2.a ... Egi Masa auagi egi Kan-
tar giömber tul f. 1./50 |KvLt 11/69 VectTr 12. — rA fize-
tendő harmincad]. 1667: Béldi Pál Uram három mása kín-
kőért, vagy büdőskőért tall. 45a [ AUt 7. — aAdott]. 1687: 
Tiz mása tubákot ugj kel meg indittani, hogj umapiara itt 
lehessen [ApLt 6 Káinoki Sámuel feleségéhez Szigetről 
(Mm)]. 1754: Timár Miklós és Timár Roska György 
Léváltanak ... két száz m. forintokat ... az jővő ezen Esz-
tendőben) Szent Katalin napján esendő Alvinczi Sokada-
lom napjaig őt mása olvasztott ketske fadju interesre [Al-
vinc AF; Incz. XI. 4a]. 1806: Pataki István Uram ... azon 
40. Mázsa szalonnát... a Városból idegeny helljsegekre ki 
ne adgya | Hogy pedig azon 40. Mázsa szalonnát Pataki 
István Uram innen az Varosból ki költöztette volna? nem 
tudom [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1824: Jövének mü 
elönkben Ábrahám Flass és Nyikolajj Tomponár nevezetű 
Berszányok, a* kikkel-is Fekete Hagymás nevezetű hava-
sért ujjabban illyen edgyezésre lépének, és lépénk Eszten-
deig; hogy tartozzanak adni 200 Pf ... négy Mázsa jó 
Túrót, Hatt Bárányt [Szárhegy Cs; LLt]. 1845: Egy mása, 
és 20. font vas fele sparing, fele gitler vas ]Dés; DLt 440]. 

Szki fertály 1599: 2^z Caspar Hozot Fel Egy Fartaly 
(!) Massa giembertt —//25 [Kv; Szám. 8/XIV. 10 Hj] * 
német 1691: kelletvén egj Bétsi vagj egj Nemet masa 
husértt fl 41 fizetni [Kv; Told. 20a]. — Vö. a bécsi- és 
félmázsa címszóval. 

7. mérlegfajta; un fel de cîntar; Art Waage. 1677: Vas 
szerszámok. Vagyon ezen hámor házban vas rúdas, vas 
hevederes 14 vas karikás másáló kompona, mely másához 
való vas fontok mértékek e szerint vágynák [CsVh 49]. 
1740: Találtatott nagyob és kissebb darab so Nro: 60 
ezeket meg nem másáltathattuk mása nem lévén itten 
(Gyéressztkirály TA; Ks 89]. 1783: az Uraság ... minden 
Kohob(an) és Verőb(en) Mázsákot allittatott fel (Torockó; 
Thor. XX/5. 41]. 

Szk: vas (be/ki) mérő 1647: Vágjon egj vas merőma-
sa: ket vasból czinalt pondussal [Marosillye H; VLt 
55/5415]. 1681: Ploszka Bánya ... Vas tartó Ház ... Vas 
mérő mása; minden Eszközeivel kész s jo Nro 1 (Vh; VhU 
578-9] | Ugyanezen bolt ajtaja előtt vagyon egy eöreg vas 
ki mérő és bé mérő masa kompanaival és hozzá való kö-
teleivel edgyütt (CsVh 93]. 

8. mérlegsúly; greutate; Waagegewicht. 1598: hogy ma-
sat1 chynaltassúnk vettu(n)k ahoz 2 masa 35 font onot 
[Kv; Szám. 7/XVI. 38. — aA címszónak ez az előfordulása 
tartozik ehhez a jel-hez]. 1677: Mertekről ... A Mértékek-
ben való nagy confusio tollaltassék, és Erdélynek minden 
részeiben, hasonlóképpen Kraszna, Közép Szólnok Vár-
megyékben-is Ejteleckel, Vékáckal, Kŏblŏckel, Singeckel, 
Fontockal, Másáckal, és minden egyéb mértékeckel 
egyenlőképpen éllyenek, és mind ezek a' Colosvári mér-
tékhez alkalmaztassanak (AC 118]. 

Szk: igaz 1679/1681: Alz vasnak be mérésékor szam 
tartója eő kglmenek® Szombaton mindenkor jelen le-
gye(n), hogi aszt vehesse igazán be jo vasul és igaz Mása-
val, mellyis száz fontos légyen [Vh; VhU 672. — aAz ub-
nak] ¥fr öreg 1681: eöreg vas ki mérő és bémérő mása 

hozzá tartozó mértékekkel így találtatott: Egy eöreg 
mása, vasbul álló cont. libr. 134. fél mása, ez is vasbul álló 

cont. libr. 67 [CsVh 93]. 1703: Azon kamorában va-
gyon eöreg mása nro 1. fél mása nro 1 vas fontok kisseb-
bek és apróbbak nro. 6 [i. h. 118]. 

mázsadarab kb. feldolgozatlan (megmért) kősódarab; 
bucată (cîntărită) de sare gemă neprelucrată; unbearbeite-
tes (abgewogenes) Steinsalzstück. 1719: küldöttem 32„ 
mása darabot, kiért szokás szerént az Só vágok(na)k 32. 
Pólturát attam [Kolozs; Ks 95 Endes Péter lev.]. 

mázsadeszka mérleg-deszkalap; platforma basculei; 
Waagebrett. 1690: Nylik Tomaczbol Egy Iratos 
Ajtó ... vagyon itt az kő Kemeny Allya Masa Deszkái 
Egy bokor (BK Kentelki inv. 9].1692: egy öreg köteléken 
függő masa deszkák [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 

mázsaház baraca basculei; Waagehaus. 1582: Az Alp-
rét Malombol adot ennekem Balas kowachy 6 keobel 
buzat Az masahazrol is attanak negy keoblet [Kv; Szám. 
3/V. 20 Lederer Mihály sp kezével]. 1583: Az masahà-
zhoz chynaltatta(m) egj kolchott adtam Lakathos Istúanak 
tolle d. 12 Ackoron Jsmett foldoztatta(m) az massaha-
zatt attam az Achynak tolle d. 32 [Kv; i. h. 3/IX. 9]. 1599: 
Hogi az Masa hazot a sok gaztol meg tiztittatattuk, Attunk 
egi Embernek d 6 [Kv; i. h. 8/XVI. 40]. 1600: Az masa 
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hazba való tabla teoreot volt el, az kin mernek, chinalta 
megh Aztalos Jstwan a 14 [Kv; i. h. 9ßX. '30]. 1609: Egi 
darab Aczelt adatot Biro vram az Masa hazbol melliet fel 
mieltek az Cziganyok [Kv; i. h. 12b/IV. 413]. 

mázsakő mérleg-kősúly; greutate (din piatră); Waage-
gewicht aus Stein. 1821: Egy kompona három mása 
kövei [Mezőméhes TA; HG Mara lev.]. 

mázsál (mázsával) megmér; a cîntări la bascula zeci-
mală; mit Doppelzentnerwaage (ab)wägen. 1637: oda be 
uagyon egy kws rekez boltocsyka Vagyon vas benne 
... centen nr. 216, Acel libr. 65. Ugyan vas libr. nr. 13 kit 
hwteös emberek masaltak [Fog.; UF 1,406]. 

mázsálás (mázsával való) mérés; cîntărire cu bascula 
zecimală; Wägung. 1681: másaláshoz való deszka Tábla, 
fa tengelyestől, Par. 1 [Vh; VhU 526]. 1823-1830: Ezen 
mázsálásról egy tréfás történet jut eszembe [FogE 241. — 
A teljesebb szöv. a mázsavas és mázsás-vas al.]. 

mázsáló mázsa (mérleg); basculă zecimală; Waage (fîir 
Doppelzentner). 1786: Egy Másálo Vas Lántzaival ed-
gyűtt [Nagyalmás K; JHbK XXX/36]. 

mázsáló-deszka mázsadeszka; platforma basculei; Waa-
gebrett. 1741: másálo Deszkaa [Somkerék SzD; MúzRa-
dák. — Kelemen Lajos kijegyzése. — aFels-ból kiemelve]. 
1741/XVIII. sz.: Egy par másálo deszka 1 [uo.; Beiz. 7. 
68/1]. 

mázsáló-eszköz (mázsa) súly; greutate; (Waage)Ge-
wicht (für Doppelzentner). 1833: Másálo eszkőz 100, 50, 
25, 15, 7, és 4. fontot nyomo vas pondusok [Katona K; Ks 
73/551. 

mázsáló-ſakompona fa-karosmérleg; cumpănă de 
lemn; hölzerne Balkenwaage. 1680: egy másálo Fa kum-
pana a nyolcz vas karikaival es felyŭl altal járó vas sze-
gekkel edgyŭtt, mellynek tablai negy szál köteleken felyul 
is penigh egy szál Istrángon függenek [A. porumbák F; 
ÁLt Inv. 16]. 

mázsáló-kompona karosmérleg; cumpănă; Balkenwaa-
ge. 1677: Vagyon ezen hámor házban vasrúdas, vas hevede-
res 14 vas karikas másálo kompona [Madaras Cs; CsVh 49]. 

mázsáló-mérték 1. (mázsa) mérlegsúly; greutate pentru 
basculă zecimală; Doppelzentner-Waagegewicht. 1637: 
Az szaz negyuen fontos masalo mertekel megh meretuen 
vagyon Csikj vas cent. nr. 18 | Vagyon vas benne az szaz 
fontos masalo mertekkel, az mint referallyak ... centen, nr. 
216 [Fog.; UF 1,402,406]. 

2. mázsa (mérleg); basculă zecimală; Doppelzentnerwaa-
ge. Szk: öreg 1656: vagyon az süteö haz es keö labak 
közeött egy bokor vasas vas karikas, eoregh masalo mer-
tek, meli jol lehett ninczen fel ñigesztve mind az altal 
minden nevel nevezendő fa es vas eszközej egeszlen 4 agu 
lanczaival egyut megh vágjon [Fog.; UF II, 105] * vas-
láncos 1656%

Ě Ezen ayto eleött vágjon egy fa labra csi-
nált vas karikakon fíigheö vas lanczos masalo mertek, 
melihez vagyon 4 vas karikakon fíiggeö vas lanczos ma-

salo mertek meliben vagyon 4 vas karikas keö mertek 5 
vas goliobis [uo.; i. h. 110]. 

mázsa-mérőház mázsálóház; baraca basculei; Zentner-
haus. 1582: Az Masa Mereo hazbol Jutót f. 2/70 [Kv; 
Szám. 3/VII. 161. 

mázsamérték mázsamérleg; basculă zecimală, majă; 
Doppelzentnerwaage. 1786: nem a* kohóban mérettesse-
nek meg az ágas vasak ... hanem ... a' Felséges Királyi 
Rendelések szerént kiszabatt mértékekhez képest alkal-
maztatatt mása mérték a' Verőkben állyon [Torockó; 
TLev. 9/23]. 

mázsamester cantargiu, măjer; Waagemeister. 1730: 
Azt hallottam ă Mása Mester Ur(am) házánál Grabarics 
Jakabné Asz(szonyo)m szájából mondotta ... Mása Mes-
temé Asz(szonyo)m kérte kezességen ki Grabaricsné 
Asz(szonyom)tol Radics Borbárát, hogy járhasson dolgá-
ban [Torda; MvRKLev.]. 

mázsamesterné soţia cantargiului; Frau des Waage-
meisters. 1730: Mása Mestemé Asz(szonyo)m kérte ke-
zességen ki Grabaricsné Asz(szonyo)mtol Radics Borbá-
rát, hogy járhasson dolgában [Torda; MvRKLev.]. 

mázsás I. mn vhány mázsa; de un anumit numär de 
chintale; einige Doppelzentner (schwer). 1632: Az Bathori 
Bastian uagion ... 1. Elseö algiu 50 masas, 25 fontos golio-
bisu ... 2-dik falkony 23 masas 6 fontos goliobisu 3-dik 
falkony 24 masas, 6 fontos ... 4-dik falkony, 30 masas, 8 
fontos ... Ezen Bastia alatt leueö kasamataban uagion két 
masar algiu, három három masas, melliekben iár három 
fontos keö goliobis N. 2 | A kapu felöl ualo kasamataban 
uagion egi nagi eöregh negy karikas masar algiu tiz masas, 
tizen eot fontos keö goliobissal iaro Az kapu felet ualo, 
Porkolábok hazain felliwl uagion egy kis falkony 12 ma-
sas, hatt fontos goliobisu ... Ugian ott egy hozzu sugár 
taraczk hatt masas [Fog.; UF I, 132, 135]. 1685: Vas mérű 
compona fél másás hozzá vasas eszközeivel [Vh; HÉvk. 
XX, 1531. 1780: (A) fija el lopott ... egy másás kö sot 
[Grohot H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1823-1830: egynéhány 
pápista templomok vágynák és a cathedrále templomnál 
275 mázsás harang [FogE 246]. 1868: Nagy harang m. e. 2 
mázsás 200 frt.a — Kis harang m. e. 1 mázsás 100 frt. 
[Köbölkút K; ETF 107. 16. — "Értékű]. 

U.fn mázsáló (ember); cantargiu, măjer; Waagemeister. 
1585: Orelt János vallasa ... Monda Bakó benedek ... egy 
Masas Ieot volna az Capu keoze ... kere zeoch Matet hogy 
ky erezze az Capún [Kv; TJk IV/1. 429a]. 1596: Teke 
ferencz Wram hoo penze ala attak 6. loúal Győri Miklóst 
itúalo Masast, Thordaig vitte f 1 d 50 [Kv; Szám. 
6/XXI. 15] | Az vásárhely Masasok tartoznak veres fodor 
Igleer arraban ... f 16 d 60 [Kv; RDLI. 65]. 

Szn. 1582: Masas Allbertt [Kv; Szám. 3/VIII. 9]. 1597: 
Masas Thamas [Kv; TJk VI/1. 24]. 1600: Masas Thamas 
[Kv; Szám. 8/XV. 34]. 

mázsás-legény mázsálólegény; cantargiu; Waagebur-
sche/geselle. 1584: Deák Adam, es Tempe Miklós valliak, 
Ne(m) láttuk azt hogy Kopaz András vitte volna ky a' 
mezeore az Azzont gonozsagra ... a' Masasok zolgaiba(n) 
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ot voltak ... ezeket inkab az Masas legeniek tuggiak [Kv; 
TJk IV/1.350]. 

mázsás-szekér (fuvaros) áruszállító/mázsaszekér; car 
maré (folosit la cărăuşie); (Waren befördemdes) Fuhrwerk, 
Lastwagen. 1629: az Hertel GiŎr szekere ... egjűt iöt az 
teöb masas szekerekkel [Mv; MvLt 290. l49a]. 

Az OklSz megkérdőjelezi a címszót és 'plaustmm; lastwagen* szóval értel-
mezi. Jellegére von. I. NrLcx. mázsaszekér al. 

mázsás-vas kb. feldolgozatlan (megmért) vasdarab; bu-
cată (cîntărită) de fier neprelucrată; unbearbeitetes (abge-
wogenes) Eisenstiick. 1681: Lapos vas nro 10. (: az Cso-
roszlya 3 Masás vasb(a) szokot Computaltatni:) [Vh; VhU 
62]. 1823-1830: Midőn már ezen kommendáns ilyen 
portsézbe vitetné magát és hazafelé menet, a kapuközött a 
setétbe ülne be a gyalogkocsiba, egy mázsás vasat maga 
mellé belop, a Trägerek nagy erővel felemelik s viszik, de 
egyszer az úton panaszolkodni kezdenek, hogy igen sokat 
ett a kapitány s nem bírják ... a kommendáns, megszólítja 
a Trägereket, hogy mi bajuk, s miért zúgnak. Azok meg-
mondják: Uram! Oly sokat ettél most vacsorán, hogy nem 
bírunk. Ekkor megszólítja a kapitány, hogy álljanak meg, 
kiszálla a gyalogkocsiból, kilopja a mázsás vasat, az utcán 
hagyja, egyet pesel, s beül esmét a kocsiba [FogE 241]. 

mázsaszám kb. mázsamennyiség; cantitate ín chintale; 
Quantität von einem Doppelzentner. 1665: Az váár arka-
ban levő cserepes por hazban vagion algjukhoz való örög 
por in tonn. no. 394. Masa szamat nem tudgják. Az máso-
dik porhazbannis vágjon, musketa szakallos, es puskahoz 
való por in tonn. no. 95. Ennek is nem tudgjak masa sza-
mat [Fog.; UFII, 315J. 

mázsaszámra 1. mázsánként; cu chintalul; zentnerwei-
se. 1786: tetszett a hűtősöknek a meszet mázsaszámra 
megosztani őkegyelmek között [Árkos Hsz; RSzF 124] | 
Valamint az egész országban minden féle productum 
bizonyos Mérték szerint, és Vajda Hunyadan-is a' Vas és 
Atzél bétsi font és Mása számra distráhaltatik; ugy mi 
nállunk-is Torotzkon a* Vas és atzél font és Mása számra 
árultassék bizonyos büntetés alat [Torockó; TLev. 9/24]. 

2. bécsi ~ bécsi mázsamérték szerint; conform chinta-
lului vienez; nach dem Wiener Zentnermaß. 1786: az 
egész országban minden féle productum bizonyos Mérték 
szerint, és Vajda Hunyadan-is a* Vas és Atzél bétsi font és 
Mása számra distraháltatik [uo.; i. h.]. 

mázsavas kb. feldolgozatlan (megmért) vasdarab; buca-
tă (cîntărită) de fier neprelucrată; unbearbeitetes (abge-
wogenes) Eisenstück. 1793: A Hidosra vettem fel Mása 
Vasat F. 7 a' mellyből tsináltattam két Araszos hosszú Vas 
Szegeket és 550 Szkábákatt [Maroskeresztúr AF; JF 36 
LevK 200-2 Kocsis István lev.]. 1823-1830: Posta is 
vagyon Göttingában, mégpedig olyan, hogy mindenféle 
nagy terheket is hordoznak, mely terheket szekerestül 
együtt mérnek meg egy kapu alatt, holott a mázsavasak is 
állanak ... Ezen mázsálásról egy tréfás történet jut eszem-
be. Ti. volt akkor a városnak egy hannoverai gyalog kapi-
tány kommendánsa, tréfás ember, ezt egykor vacsorára 
hívta meg egy úr, aki a felső házokban lakott, ott, ahol a 
kapuközt a mázsavasak állottak® [FogE 241. — aÁ folyt. 
mázsás-vas al.]. 

mázsavéka vékafajta; un fel de baniţă; Art Scheffel. 
1790 k.: (A) Dézma Buza Asztagnak lett Szeme eleje 
218 véka masodja 46 Cséplő rész Ebéd veka 49 Masa veka 
3 utsuja 20 [Hadad Sz; JF 36 LevK 150 Benkő Elek számt. 
jel.]. 

mazsola 1. malozsa 

meátus 1. útvonal, táj csapás; trecătoare, cărare (pentru 
animale); Strecke, Fährte. 1677: Tartozzanak porgolát 
kertel el rekezteni az marhák meatussatol a tilalmast, ot es 
anyira, a hova, holott es menyire az Csa(na)di udvarbíró, 
es esküttek ki mutattyak esztendönkent [Csanád AF; JHb 
XXXVI/42]. 

2. irány; direcţie; Richtung. 1826: Az ezen patak árka 
állapotjának, ductussanak és meatussának 's minden kár-
tételeinek is oculatiojokra ... az ezen Mlgos VKirály Bíró 
Urat melléje kirendeltetett más Commissarius Urakkal 
együtt kinyerte volt a' ... Kelementelki Posessoratus és 
Communitas [Msz; GyL]. 

meccen 1. metszen 

meccin 1. meggy szín 

mecénás pártfogó, műpártoló; mecena; Mäzen. 1811: 
Volt égy nagy Gavallér Métzénás Romába, Ki a' Tudóso-
kat vette óltalmába [ÁrÉ 1 ]. 

mecenzájfer mecenzéfí kapa; sapă fabricată la Mecen-
zéf; Hacke aus Mecenzéf. 1794: a* veteményes, és gyű-
mőltsos kertnek nagyobb Része haszantalan helly vólt, 
ugy hogy még a' Szántásra is alkalmatlan vólt, annak 
okáért egy néhány Metzenszaifereket hozatván azokkal 
Szépen ki planéroztatta az Exp(onens) M. Gróf Ur 
[Mezőmadaras MT; BKG St. Szép (28) zs vall.]. 1810: A 
Curia közepén egy Metczenzeiferrel kősziklából kivá-
gatott kirakatlan kut mellysége pedig őt ől [Doboka; Ks 76 
Conscr. 44]. 

Meccnzéfnek (Mcdzcv, Abaúj-Toma m.) c tájt országos jelentőségű kéz-
műipara volt. Ou gyárthatták ezt a különleges kapafajtát. 

mecenzájferi szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ kapa mecenzéfí kapa; sapă fabricată la Mecenzéf; 
Hacke aus Mecenzéf. 1842: Ket mettzenzájferi kapa nye-
lestől [Csekelaka AF; KCsl 3]. 

mechanika mozgástan; cinematică; Kinetik, Bewe-
gungslehre. 1823-1830: Csernátoni V. Sámueltól délelőtt 
nyolc órától fogva kilencig hallgattam logikát, metafizikát, 
filozófiai morált, fizikát. Délután két órától fogva háromig 
mathesisnek némely részeit, úgymint aritmetikát, geomet-
riát, trigonometriát, mechanikát, asztronómiát [FogE 140]. 

mechanikus 1. műszerész; mecanic; Mechaniker. 1796: 
Peters Erfurti Mechanicusnak fonalakra adtam Rfl 2 [ETF 
182. 74 Gyarmathi Sámuel felj.J. 

2. gépész, gépkészítő; mecanic, maşinist; Mechaniker, 
Maschinist. 1823-1830: Ezt a masinát kemény büntetés 
alatt nem szabad a mechanikusnak idegen helyre eladni, 
mert neki a fejedelemtől esztendőnként való fizetése va-
gyon, s mégis akármennyi masinát csináljon, a fejedelem 
mind megveszi [FogE 246]. 
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mechanizmus gépezet, szerkezet; mecanism; Mecha-
nismus. 1823-1830: Egy itten tanuló quedlinburgi, mint-
egy 20 esztendős Voigt nevű ifjú produkált előttünk tíz 
positiókból álló igen szép fizikai mechanizmusokat [FogE 
193]. 

mécs 1. mécses; opaiţ; Funzel, Öllicht. 1667: Mécsnek 
való lánczon függő serpenyő ... nro 8 [Fog.; UF II, 340]. 
1679: Az ... reám bizott vásárlását ... elküldtem ... Az 
mécsnek való üvegeket négyet készületivei [TML VIII, 
531 Sárosi János Teleki Mihályhoz]. 1681: Kinzó Bástya 

Vagyo(n) itt: Bastyara való öntött faklya, vas serpe-
nyőjevei, vagi mécsével, készen Nro 6 [Vh; VhU 511]. 
1733: Méts(ne)k való pléhetske [Marossztkirály AF; Told. 
2]. 1744: A Fogason Métset égető Nagj báldog Lámpás 
üveges Czirus viaszból való [Szentdemeter U; LLt Fasc. 
67]. 1863: Halottak estején világitani mécsekre adatott 
[Mv; HGJ. 

2. mécsbél; fitil pentru opaiţ; Licht/Funzeldocht. 1673: 
Méts, régi koszorú nro. 882 [Fog.; UF II, 539]. 

mécsbél fitil pentru opaiţ; Lichtdocht. 1842: égy osko-
tulja métsbél [Nyárádtő MT; SLt Vegyes perir.]. 

Sz. 1818: Dioson lakó Gentsi András az Öregség' és 
el hagyatott állapotjának természetes uti társai éhség' 
mezitelenség' gyengeségei alatt, mint az el fogyott méts 
bél el aludott [Burjánosóbuda K; RAk 90]. 

mécselő mécses; opaiţ; Funzel, Licht. 1788: Egy métse-
lŏ Bádog [Mv; TSb 47]. 1823-1830: a fejünk felibe fel-
akasztottuk a mécselőt, melybe repceolaj lévén töltve s a 
bele az oldalfélt levő csecséből lévén kibocsátva, ezen 
mécs világánál mentünk a föld alatt [FogE 206]. 

Vö. az ón-, pléh- ćs üvegmécseidcſmszókkal. 

mécses cserép mécsesnek való cserépedény; vas de lut 
folosit ca recipient pentru opaiţ; irdenes Geſáß für Öllicht. 
1848: Mécses cserép négy száz 8 rft [Görgénysztimre MT; 
Bom G. XXIVd]. 

mécses-fáklya un fel de faclă asemănătoare cu un opaiţ; 
Art Fackel (in Form eines Öllichts). 1681: Bástyára való 
öntött mécses fáklya, serpenyőstöl Nro 3 IVh; VhU 508-
91. 

mécses-szilke mécsesnek való faedény; recipient din 
lemn pentru opaiţ; Holzgeſáß für Licht/Funzel. 1816: 
Egyébb Fa edények Tíz métses Szilke [Varsolc Sz; 
Bom IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr. 1. 

mecset moschee; Moschee. 1619: Az Eszki Szultán 
Mehmet mecsetjének az egyik tornyát is ekkor üté meg az 
mennykő, az ki négy embert ölt meg az mecsetbe [BTN2 

286]. 1653: Ott azért Galatában Konstánczinápoly mellett 
a tengerszakadék vagyon, közöttök egy olosz város volt, 
kik mostan is ott laknak nagy békességben, de azért elegy 
vannak törökkel. Mostan immár a törököknek is vagyon 
mecsetjek [ETA I, 118-9 NSz]. 1670: A Várad felől való 
dolgokat, úgy hiszem, gyengébben fogják illetni; a Jenő 
felől valók nehezebbek, mivel azok közül vadnak oly 
faluk, kiket a vezér apja conferált volt holmi mecsetekhez 
[TML V, 397 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz Drinápoly-
bólj. 

mecsevészik sínylődik; a lîncezi; schmachten. 1854: Én 
akkor sajnálva gondolám el, hogy ennyi nemes tűznek, 
ennyi genialitásnak mért kelletik a katona szolgai terena 

mecsevészni [ÚjfE 74. — "Széchenyi István 1806-tól 
katona volt, csak 1826-ban mondott le tiszti rangjáról]. 

mécskoszorú mécsbél-tekercs; sul de fitil pentru opaiţ; 
Lichtdochtrolle. 1667: Mecs koszorúk nro. 1200 |UF 
II, 338]. 

mécsserpenyő recipient pentru opaiţ; Funzelschale/ 
pfanne. 1665: Lanczon függő mecz serpenö 10 (UF II, 
314]. 

mécstartó suport pentru opaiţ; Funzel/Lichthalter. 
1746: Mécs tartó 5 [Marossztkirály AF; Told. 19]. 

Szk: réz 1817: Egy réz méts-tarto [Mv; DLev. 3. 
XX VIII A]. 

medaillon medál; medalion; Medaille. 1807: Egy arany 
Medaillon jóféle gyöngyei ki rakva, a' melly fŭg egy 
fatytyu gyöngyökből fűzött sinoran [DLt 378 nyomt. kl]. 

medál medalion; medalion; Medaillon. 1657: Testa-
mentumot is tőn® halála előtt többel fél esztendőnél, legál-
ván ... az fejérvári collegiumhoz az enyedi jószágot, az 
collegium építésére néhány ezer forintokat ... egy igen 
gazdag medályt circiter kilencezer tallérost [KemOn. 95. 
— "Bethlen Gábor]. 1696: az az Rubint edgj medalyanak 
függője let volna ... Szombatfalvine médályostol atta 
volna [Mv; BálLt 85]. 1733: Item egy Kűsdeg Fekette es 
fejer győnyből (!) állo nyakra való egy Kis medálj (Cssz; 
Borb. I]. 1736: A férfiak azért azelőtt az nagyja az embe-
reknek pár nusztos süveget viselt pompára, medály rajta s 
abból kolcsogtoll állott ki [MetTr 3461. 1749: házához 
hivatván Hogj egj meg bontakozott rubintal rakott 
medályt meg becsüllyek ... Aestimalta(m) ad fl. Hung. 
188,96 [Kv; Told. 12]. 1761: Egy Mejre való Médálly 
Rubintal, Gyemantal rakott [Nsz; Ks 73/551. 176111784: 
az édes Anyám Testamentuma szerént, hagyott kedves 
Ótsém, Groff Teleki Sámuel Ur(na)k egy Médájt, mely 
Gyémántos, és Rubintos volt (Kővárhosszúfalu Szt; TKhf 
Teleki Anna (61) vall.]. 1781 Médály gyémántos rubintos 
egy [Koronka MT; Told. 101. 

Szk: címeres 1716: Más egy Vas" Czimeres Medálly 
gyémántos három öregjebb 21 apróbb [WassLt. — aA 
Wass családé] csillagos 171511720: A csillagos sok 
gyemántu Medály ]i.h. Vas György hagy.] * drágaköves 

1748: ada Nékem ... Korda Sigmondné Asz(sz)onyom 
... egy Nagy arany Lánczot, s két szép drága köves Me-
dállyokat egy kis Ládátskában bé tsinálva |Szentk. Sig. 
Pálffi eccl. ref. Kányádiensis" pastor vall. — "Kányád U] 
* ezüst 1703: Egy pár nyakra, vagy kézre való ezüst 
hoszszuko médály [LLt Fasc. 115] * függő 1763: Egy 
nagy arany függő Medály nagy szemű Rubintokkal meg 
rakva (Nsz; Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes 
inv.] * gyémántos 1716: Egy öreg gyémántos medálly 
63 gyémánt benne [WassLt]. 1736: Az Gubernátor maga 
első nap" hamuszín bársony mentében, dolományban volt 
... az süvegiben gyémántos medály, az melyin bal felől a 
szivénél más-más gyémántos öreg medály (MetTr 397. — 
"Gr. Bánffy György a leánya esküvője első napján 1702-
ben]. 1784: Lévén egy gyémántos két száz forintos Me-
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dája azt hagyá ... Sz. Misékre [Kóród KK; Ks 14. XLIIIb 
özv. gr. Komis Ferencné Geréb Zsuzsánna végr.]. 1795: a 
meg holt Aszony egy gyémántos Médát (!) vett volt fűibe 
valóstól együtt [Ákosfva MT; Told. 23] * gyöngyös 
1735: Egy Gyöngyös Gyémántos öreg medaj melyre való 
[MNy XXXVIII, 210]. 1768: Egy filegrán munka gyön-
gyös medály INsz; TGsz 51] * köves 1657: Bémenvén 
azért táborokban igen böcsülettel vendéglének és ajándé-
kozának is bennünket; nékem kalapos süveget szép 
köves medállyal nagy arany láncot is adának [KemÖn. 
277]. 1736: az fejében akkora hosszú nusztos süveg volt, 
köves medályban álló kolcsogtoll benne | mindenek felett 
gyönyörűséges volt, mikor három szál darutollat köves 
medályban rakva tettek az ifjak süvegekben [MetTr 337, 
347. — aApafi Mihály fej-nek, két udvarhölgy esküvőjén] 
* öreg ~ —» gyémántos ~ -fc rubintos 1752: Egy Pelli-
kán formára tsinált Gyémántos Rubintos Gyöngyös Mé-
dály [Nsz; Told. 2]. 1758: Egy Gyémántos, Rubintos, és 
Gyöngyös Médály, melyben vagyon nagyotska Rubint 
8 [Nsz; TSb 21] * sasos 1764: Egy ezüst Arannyas égy 
fejű sasos Médáj, három apró gyémántal, hét szem függő 
orientális gyöngyei [Berz. 6. 54. L. 2] * smaragdos 
1758: Egy más győngyós, és Smaragdos Médály [Nsz; 
TSb 21]. — Vö. az arany- és rézmedál címszóval. 

medálforma medálszerű ékszer; bijuterie ín formă de 
medalion; medaillonförmiger Schmuck. 1736: A szásznék 
az mellyeken mind olyan medály formát hordoztanak, az 
kit kesentyűnek hittak [MetTr 344]. 

medálocska medalion mic; kleines Medaillon. 1668: 
Egy kis Medaloczka Zomanczos smaragd benne [Mk 10 
Kapi György lelt.]. 1786: Egy Medajotska 24 rubint benne 
es 4 gyémántotska [Nsz; Ks 74/56]. 1814: Egy kerek 
Medalotska, vagyon benne három zamántzos engem ne 
Felejts [Kv; Bom. IV. 14]. 1816: Egy kerek Médályotska, 
benne vagyon három Engem ne felejts Zamantsos [Kv; 
h.]. 

medálos medállal díszített; împodobit cu medalion; mit 
Medaillon verziert/geschmückt. 1662: Az fejedelemnek11 

legdrágább köntösi, drágaköves, medálos süvegei s egyéb 
nagy summaérő drága clenódiumi, házbéli s méltóságához 
tartozó eszközei málhákba kötöztetvén, vezeték-főlovaira 
máiháltattak vala [Skr 373. — aApafi Mihálynak]. 

Medárdus Medárd napja (jún. 8); ziua sfîntului Medárd 
(8 iunie); Medaidustag (8. Juni). 1705: Még ma is a ször-
nyű eső minduntalan csak esik, még Medárdus előtt kezd-
vén el esni két héttel [WIN 1,494]. 

Medárdus nap Medárd napja (jún. 8); ziua sfîntului 
Medárd (8 iunie); Medaidustag (8. Juni). 1625: 1625 
eztendeoben medárdus nap taiat [UszT 46a]. 

meddig hsz I. kérdő 1. mely helyig?; pînă unde?; bis 
wohin?, wie weit? 1570: Az Soporbely zantasth megh 
Engettek eok varoswl, De Eleoszer Negyen az zaz vraim 
keozzwl ky Mennyenek ... kyk megh lassak es ely Intéz-
zék meddegh kelljen megh zanthany [Kv; TanJk V/3. 8a]. 
1593: Az Erdeo el Adastis méltónak itiltek eo kgmek De 
az vegre: Menyt s meddegh Adhassak el Negy megh lato 
vraimat valazta(na)k eo kgmek az ket Espan Melle [Kv; . 

h. VI. 225] | zantotta(m) azban az feoldben de arra nem 
Emiikezem meddig zantottvk es az barazdaia meddig volt 
[M.fráta K; SLt S. 39 Kys Istuan vall.]. 1672: mikor az Ur 
Mikola Sigmond Ura(m) malma még keszen ne(m) uala ... 
nagj aruiz jeŏue, s az Ur Biraja engemet, s Nemes 
Gergeljt kiuvn hogj megh nezneòk az Kvkeŏlleonek arra-
dasat hogj meddig uetett uolna ki [Ádámos KK; JHbK 
XXI/16]. 1701: Határát meddég van nem tudom [M.köb-
lös SzD; Becski]. 1733: Tudgjae a Tanú hogj Hosz-
szu Aszói Desi János ur(am) Pagocsai, Nemes ház 
hellyének hatara, Szellye, hossza meddig extendalodik, és 
hol terminálodik? [T; JHb X/22 vk]. 1803: Jol emlékezem, 
hogy a' Gyitraiak sokat foglaltak el a' Toplitzai határ-
ból; de ... hogj az ŏ bé harapozások meddig terjedett 
légyen ... bizonyoson nem tudom [Várhegy Cs; Bom. XV. 
1 Popa Kirilla (66) col. vall.]. 

2. mely időpontig?; pînă cînd?; bis zu welchem Zeit-
punkt? | mennyi ideig?; cît timp?; wie lange? bis wann? 
1560: Az hol Ceh Nynchen Meddig' es my okbol leg'en' 
az legennek oth zabad Miuelny [Kv; ÖCArt]. 1573: Ertyk 
eo k. hogy Zeres Marton lewelere fogh az zer arwlas fe-
leol, Azért ... hywassuk Be lewelewel egembe, Lassak 
meg lewelenek tartasat Meddeg vagion zabadsaga rea [Kv; 
TanJk V/3. 78a]. 1608: Miuel hogj az vr Jsten az Embe-
reknek iletek felöl ... se(n)kit bizoniossa nem töt kinek 
kinek ilete meddig fellio(n) ... annak okaiért Enis gondol-
kodua(n) magamba(n), nem tudo(m) az vr Jsten w felsige 
mikor es hol uigezze el iletemet [Kv; RDL I. 84 Tölcséres 
Ádám kezével]. 1659: En Mihalcz Mihalyne Rethi Anna 
Kezdi széki Alsó Toriay, jóllehet testemben sullios 
betegsegben vagiok mind azon altal jo eszemen es elme-
men leuén (: miuel nem tudom I(ste)n eö Felsege med-
degh határozta eletemnek végétt:) Teszek Testamentomot 
[Altorja Hsz; Borb. I]. 1760: Az Határ Qualitássa tilalom-
ban meddig, és miképpen tartatik? [K; BLt vk]. 1805: 
Pálosi Gyurka több complex Társaival el szököt de nem 
tudom meddig volt keringeibe [Szárazajta Hsz; HSzjP 
Bardotzi János (80) zs vall.]. 

II. von 1. ameddig, amely helyig, amilyen távolságig; 
pînă unde, cît; bis zu der Stelle/dorthin, so weit. 1763: 
engemet többekkel egyűt ki hivut e helyre holot meg 
kéidet bennünket ha a Gróff láb főidének határa a' kerten 
belől vőlnaé vagy nem, és mi el-tsováltuk addig meddig 
most meg szántatott | meddig most a' Gróff Gyulai Iosef 
Ur ő Nsga emberei a* rétb(e) bé szántottak ot soha szántást 
nem tudunk hanem mindenkor fekvő rétnek tartatott 
[Széplak Sz; Ks 92]. 

2. ameddig, amely időpontig; pînă la momentul care; bis 
zu welchem Zeitpunkt | amennyi ideig; atîta timp cît; 
solange. 1570: Barbara vxor Stephani Pechy ... fassa est, 
hogy ... eg'zer megien wolt az Kakas András haza élőt 
mikor az hal wasar az András vram haza eloth wolt, vagy 
mikor de megygh (!) nytwa wolt az András vram kapwia 
es latta hogy egy gyermeketh szalaszthottak ky az Boltbol 
sykatwa [Kv; TJk Ul/2. 41]. 1614: Tot János Damokos 
Antaltol veott buzat 8 fl. arrat meddigh megh adgya oda 
szolgai [KarcfVa Cs; BethU 477]. 1618/1729: az Göcsi 
Marhának ... szabad légyen az Küküllőre az Balavásári 
határban be Járni innya ... annak utánna az oldalra ki 
hajtani és ott addig őrizni, Jártatni ... meddig akarják 
[Balavásár KK; Ks 13. XV]. 1635: meddig Kouach Matet 
jobbagia nem tette uala Lazar Istuan Vram, addigh az 
eöreöksegen sem kapdosot eö kg(m)e [Szárhegy Cs; LLt 
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Fasc. 151]. 1641: addegh az Eccl(es)ia be nem bocziattia 
az reconciliatiora meddegh az Deliberatu(m) szerent megh 
nem bőntetik® [SzJk 56. — aA házasságtörő Sós Istvánt]. 
1697: neveletlen leanykamatt Sarkadi Ersokott megfogta, 
lanczra vetette, meddig kedve tartotta, lanczon tartotta 
[Dés; Jk]. 1782: addig nem nyugszom meddég ugy bo-
szumba ki nem kiáltom [Martonfva Hsz; HSzjP Berszász 
Mária (24) prov. vall.]. 

meddő I. mn 1. szaporodásra képtelen/magtalan 
(nőstény állat); stearpă, sterila; gelt, galt. 1602: Juh ua-
gio(n). 18. fias, meddw uagio(n) 13 lUszT 19/53]. 1627: 
Feier kek eoreg kancza vemhes Nro 5. Almás kek kancza 
méddw Nro 2 [Mezőrücs MT; BLt 1 Inv.]. 1699: Bial 
tehén meddő nro 4 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László 
inv.]. 1745: juhok száma ... Vágjon fejér Medii nro 1 
Szürke Medü nro 1 [Mihálcfva AF; BálLt 71]. 1766: Sza-
vából hajtottak 8 Fekete Juhát ... négy Fejős, nëgj Meddŭ, 
de igen roszszak [Sármás K; RLt 0. 1]. 1805: Fejér Nagya 

63 ebből Tizenkettő Medű [Berz. 11. 75. — aJuh]. 1849: 
el adot Juhok száma Czigáro Medű 32 dar ... Meg marat 
Cziger Medu 133 dar. [Mezőcsán TA; Bom. F. Ia]. 

Szk: ~ barom. 1644: Ket meddő barom Vaccíae) nro 2 
[Gyf; Told. 26] * - bivaly! bivaly tehén. 1689: Öreg Fejős 
bialy Tehén no 18. öreg meddŭ bialy Tehén no 15 
[Ebesfva; UtI]. 1700: Óreg Fejős Bihálly Tehén nro 7 ... 
Öreg — Meddő Bihálly Tehen nro 1 [Fog.; UtI]. 1730: 
sövényből font ... barom okol; kiben vagyon meddŭ bial 
tehén nr 1 [Szentlászló TA; JHbK XLIX/4]. 1794: Nagy 
Meddü Bival tehen Nro 7 [Gyalakuta MT; TSb 17]. 1813: 
Fejős Bihaly 7 Medő Bihaly 5 [Alpestes H; Told. 18] * -
juh. 1551: Az keth Gyermek Rezere Jwtot ... hwz meddő 
Jwh [Mezőszengyei TA; BfR 304/108. — L. MNy LVIII, 
192 Gerendi Ferencné Dienessi Kata és gyermekei osztozó 
lev.]. 1590: Az Iuhok dolga keóuetkezik. Stancho Peter 
Zam adasa Z. Geörgi Napba. Volth fejeős Juh 121 
Meddeŏ Juh 41 [Kv; Szám. 4/XIX. 23]. 1687: Az Kimpu-
lungi sokadalamb(an) ... adatott el meg nyirt ŏrŏg meddő 
juhát no. 18 [Bucsum F; MvRKLev.]. 1721: az Juh tizedet 
tartozik meg adni... minden meddű Juhért négj négj pénzt 
[M.gyerőmonostor K; KCsl 5]. 1734: Jobbágy Bukur 
Mákra ... Fejős Juha nr. 10. Medű Juha nr. 4 [Bogát NK; 
JHbB D. 1] * ~ kabala meddő kanca. 1757: Csikós kaba-
lak Meddŭ kabalak [Mezőpagocsa MT; Berz. 3. 1. 9] * ~ 
kanca/kanca ló. 1662: Eóregh Meddŭ Kancza Lo nro 7. 
Csitkos Kancza Ló nro 5 [UtI]. 1689: Eŏneg csitkós kan-
cza nro 6. Csitkozo kancza nro 4. Eŏreg Meddü kancza 
nro. 9 [Radnót KK; UtI]. 1699: Öreg medŭ kancza lo 
[Szentdemeter U; LLt]. 1736: Meddü Kantza [Bongárd 
BN; CU]. 1794: Szeg Sárga meddő Kantza [Zentelke K; 
CU] * - kúpra. 1637: Eoregh meddw kapra nro 4 [UF I, 
416]. 1648: Eönegh meddű capra ... no 111 [Fog.; RákGIr. 
524]. 1719: Számlálván ... eleiben ... Eörcg meddŭ kap-
rátt no 10 [Fejér m.; LLt 33. C]. 1745: Vágjon medü kápra 
nro 1 [Mihálcfva AF; BálLt 71] * - kecske. 1648: Meddw 
keczke vagion ... no. 27 [UF I, 912]. 1734: Meddŭ kecske 
no. 2 [Datk NK; JHbB D. 1 Bethlen Farkas inv.]. 1743: 
Medű keczke No 1 [Buza SzD; LLt 221. B]. 1755: Óreg 
meddő Ketskék Nro 6 [Batiz H; BK sub nr 1020 Naláczi 
conscr.]. 1763: fejős Capra 2 öreg meddű Ketske 1 
[Szentiván Hsz; Ks 23. XXIIb] * - koca. 1824: Egy fe-
kete meddő Katza [Fugád AF; HG Mara lev.] * - ló. 
1836: minden Lovat tartó Gazda és 'Sellér Ember a' maga 

hámos, hátas, meddű Lovát, Kantzáját, Csitkoját ... a' 
Ménes pásztor által őriztetni köteleztetik [F.rákos U; Fa-
lujk 130] * - marha. 1730: Meddü marha 262 [Bácsfalu 
Br; BrÁlt II. 115. — Binder Pál kijegyzése]. 1738: az 
Meddŭ rideg Marhák ... szin alat teleltek [Bethlen SzD; 
BK Márkosfalvi Szabó András tt szám.]. 1847: Kötelez-
tetnek minden gazdák a meddű marhát ideadnia, más 
pásztoroknak béfogadni szabad nem lészen [Zalán Hsz; 
RSzF 204. — aA meddő csordába] * - tehén. 1574: 
nyolcz Meddeo tehent walaztank, nyl zerent Abanis egy 
egy Jwta myndenyknek [Fráta K; SLt S. 13]. 7590: az 
annia egy meddeo tehenet veon el [UszT]. 1627: Borius 
Tehen vagion Nro 15 Meddw Tehen vagion Nro 9. 
[Kozmás Cs; BLt 1 Inv.]. 1647: Meddű Tehen nro 4 
[Marosillye H; VLt 55/5415]. 1736: Borjas Tehen Nro. 2. 
Meddü Tehen Nro. 1 [Bongárd BN; CU XIII/1. 191 * ~ 
tehénbivaly. 1680: Esztendős Tehen bihaly no 2. Eoreg 
meddő Tehen bihaly no 14 [Fog.; UtI] * - tulok. 1687: 
veres tarcsa meddű Tulok [UtI] * - ünő. 1595: Medw 
wneo 8 [LLt 84/1]. 1635: Medu vnô 1 [Szentpéter U; Ks 
57.46. 24a]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ juh 
meddő juhok nyája; turmă de oi sterpe; Herde der Galt-
schafe. 1623: Kapolna mezeonnis eleget laktam meddw 
Johal soha senki nem haborgattot, mert az mindeltigh 
Marosszeki uolt [Kibéd MT; JHb Val. Salat (60) ppix de 
Kibéd vall.] | Tudom aztis hogy az meddw Johott az há-
rom rakottiason tartottuk ott uolt kosarunk [Küsmöd U; i. 
h. Joh. Kardos alias Durka (60) jb vall.] * ~ kosár meddő 
juhok akla; ocolul oilor sterpe; Hürde der Galtschafe. 
7808: ezen helyen ... volt az esztena, az Sztringa pedig az 
esztenán hátul Eszakfelöl a ... Nagy bikfa tőkénél azon 
hatul pedig vala a Meddŭ Kasár [Zágon Hsz; SzentkZs 
Beder Sándor (59) barátosi gy. kat. vall.] * ~ marhaakol 
meddő marhák akla; ocolul vitelor sterpe; Hürde der Galt-
tiere. 1679: Meddő marha Akol ... hitván sŏvennyel ke-
rétett [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 114] * -
sereg meddő juhok nyája; turma oilor sterpe; Herde der 
Galschafe. 1808: mind a meddő, mind pedig a Fejős sereg 
[Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 

3. kipusztult (erdő); (pădure) distrusă; ausgerotteter 
Wald. XV 111. sz.: Bőséges Erdélyé vágjon de gyakrabban 
Meddők [Egerbegy Sz; Beiz. 7. 17/XVIII. 68. 1]. 

4. kimerült, terméketlen (bánya); (mină) epuizat(ă); ab-
gebautes Bergwerk. 1757: nemis őrülünk azoknak a' Vé-
náknak, mellyeket sub cespitea mingyárt hasznosoknak 
találunk ... inkább proseqvállyuk pedig azokat mellyek 
sub cespite meddők és későbbre kezdenek apránként ja-
vulni [Zalatna AF; JHb Borsai István nyil. — aA gyep 
alatt]. 

5. nem működő; care nu mai funcţionează; nicht fiink-
tionierend. 1732: (A zsilip) fenék padlása, kötéseivel, 
gerendáival edgyŭtt igen el sorvadtak, három silipje a 
melyek(ne)k kettejiben a viz kerekek forognak edgyik 
pedig meddŭ [Nagyiklód/Szentjakab SzD; TSb 51]. 

6. átv hiábavaló, haszontalan; zadamic, de prisos; er-
folg/nutzlos. 1811: Légy Itélőm Uram! E' tiz esztendőnek 
Találod-é nállam el-folytát meddőnek? Tettem-é valami 
Jót mely fenn maradott...? [ÁrÉ 186]. 

? Szn. 1567: Paulus Medw [Kv; TJk III/l. 107]. 
o Hn. 1754: fellyŭl Meddő oldal szomszedságib(an) 

(sz) [Vista K; KHn 270]. 1864: Meddő parlag [Zentelke 
K; KHn 142]. 
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II. ſn 1. meddő juh; oaie stearpă; Galtschaf. 1627: Eo-
regh feiós Juh vagion Nro 217. Meddw dizkekkel eggjut Nro 
86 [Kozmás Cs; BLt 1 Inv.J. 1639: Juhokbúl, a' mint refe-
rallyak húszon eott bárányos juhbol szoktanak Zent György 
napban egy bárányos juhot ki foghni eő nagysaga szamara; 
es tizen eött meddeőbeől egy meddeőt: ztronga barant 
[Önnényes K; RákGIr. 574]. 1647: Az Juhokbol, Mehbeol 
Dezmat adnak: Az eleot harmincz Juhbol egy bárányos 
Johott veottek most húszból veszik: ha nem telik húszra, Tiz 
Juhbol egy meddeot adnak [Drassó AF; BK]. 1754: 300 
fejős Juh meddűjivel eddgyűtt legelhet [F.oroszi MT; CU]. 
1774: 500 fejős Juhot, annyi meddűvel edgjűtt mindenkor el 
legeitettethet [Kászonjakabfva Cs; JHb Inv. Kászonimpér K 
1/29]. 1806: Igéré a' közönségis az irt Bátsoknak, a' régi 
mód szerént ezen Bért, t.i. Minden kompona turorol egy 
egy kenyeret, minden fejős Jűhrol és meddőről nyári bért 
egy egy polturát [F.rákos U; Falujk 19 Sebe János pap-not. 
kezével]. — L. még GyU 142; UF1,705. 

2. meddő juhok nyája; turma oilor sterpe; Herde der 
Galtschafe | meddő tehenek csordája; cireada vacilor ster-
pe; Herde der Galtkiihe. 1623: az mikeppen az ket kikelleo 
eoszue szakad azon megien fel az hatar az kys Bwk Sorká-
ra, Azon innen soha ne(m) feytek az vduarhely szekiek 
nemis uolt tudtomra akkor heliek ha ne(m) az meddwuel 
szabadon Jártuk mindenüt [Kibéd MT; JHb Valentinus 
Salat (60) ppix vall.]. 1806: Ökörcsordánál: idős Somka 
János, Pap Todor, Berszány Gyurka és Nóda Máté. Tehén-
és ménes csordánál: Szőts Gyurka, Pap Lázár. Meddőnél: 
Bokor a fiával együtt. Borjűpásztor: Barra György 
[F.rákos U; RSzF 198]. 1827: Minden Gazda ember a 
maga marháját hajtsa a maga nyájába a meddübe való 
logo tinók és tsikok ... hajtassanak a meddübe — a Te-
hénbe hajtassanak a Fejős tehenek [uo.; Falujk 161 Bara-
bás Áron pap-not. kezével]. 1847: Ha Szent János-nap 
után hajtatik a meddűbea tehát fél bért köteles fizetni a 
gazda ]Zalán Hsz; RSzF 204. — aA marha]. 

meddő-csorda meddő tehenek csordája; cireada vacilor 
sterpe; Herde der Galtkühe. 1731: Tekerőpatak Sz. Miklós 
Vaslabbal edgyűt Meddű Csordát tartottak [Vasláb Cs; 
LLt Fasc. 163]. 1763: Falu közönséges akaratjabole; vagy 
más privatus Embernek akarattyábol hajtották oda a' Za-
goni Meddü tsordát ...? [Hsz; Szentk. vk]. 1781: Csíkje-
nőfalvi Borbély Ferencnek, gyalog katonának contraversi-
ója lévén az Kőid felfeli hatfalusi Hosszú havasban lévő 
meddű csorda mellett lévő pásztorokkal egy megdöglött 
tinónak a bőre felett [Jenőfva Cs; RSzF 214]. 1804: Min-
den meddű csordába tartózó meddű teheneket, kéteszten-
dős ökör- és ünőborjukat, minden deltzeg csitkókat, akik 
nem anyaszopók, és a jármatlan tulkokat, ha öt- vagy 
hatesztendősök lésznek is, köteleztetik minden falusi 
gazda és lakos a meddű csorda közé adni | A meddű csor-
dát, mihelyt az idő engedi és a falu parancsolja, tavasszal 
köteleztetnek a Havasba felhajtani és mindaddig ottan 
legeltetni, amíg a falu kívánja [Kisbacon U; RSzF 194]. 
1806: az irt Falusi közönség, Őkőr Tehén, Ménes, Meddő, 
és Borjú Csordáik pásztorolását ... kézbéadással, és áldo-
más itallal még a' régi időkben, 's közelebbről, az 
1786dikban tétetett Írásban megujittatott, erősitetett 
[F.rákos U; Falujk. 10 Sebe János pap-not. kezével]. 

meddő-csordapásztor väcarul cirezii de sterpe; Vieh-
hirt der Galtherde. 1777: Bikfalvának meddü csorda 

pásztora [Hsz; MvLev. hsz-i anyag]. 1804: Ezen folyó 
1804-k esztendőben, decembernek 12-k napján a kisbaco-
ni communitás tagjai meddűcsorda-pásztoroknak a követ-
kezendő 1805-k esztendőre megfogadák rendes áldomás 
ital és kézbeadás mellett provinczialista Oláh, alias Kitsi 
Györgyöt és ugyan provinczialista Máté Lászlót, az alább 
megírandó conditiók szerint [Kisbacon U; RSzF 194]. 
1814: A pásztorok bérét az ökörpásztoroknak fizeti Bírő 
Ferenc, a tehén- és medű-csorda pásztoroknak pedig a 
lovas gazdák [F.rákos U; RSzF 180]. 

meddőn 1. megtermékenyítetlenül; nefecundat; gelt, 
galt. XVIII. sz. eleje: a jó féle kancza ritkán marad meddőn 
meg keresi párját [JHb 17/10 lótartási ut.|. 1738: tavajis 
Bika nem léte miatt sok marháink maradtak meddőn ]Dés; 
Jk]. 1763: két juh még báranyazo kettő meddűn maradat 
[Kóród KK; Ks 11. CII. 19 Szarka József tt lev.]. 1805: 
Két Meddőn maradatt Juh [A.jára TA; BLt 9]. 

2. termés nélkül; fără fruct; ohne Frucht. 1779: Itt a' 
Czitrom fákot igen meddőn találtam ... azt tapasztalom, 
hogy napról napra deterioralod(na)k ezek a fák [Kercseso-
ra F; TL. Málnási László ref. főkonz. pap gr. Teleki Jó-
zsefhez]. 

meddő-pásztor văcarul cirezii de sterpe; Viehhirt der 
Galtherde. 1805: a' Mikor Asztalos Ferentz reggel eleget 
várta, hogy szolitsa a' meddő pásztoris a' maga tsordáját; 
de midőn sok idő Mulvais tsak nem hajtaná a' meddő 
pásztor a' tsordát, s már a* több tsordák mind kimentenek 
volt, a' gazdais ... azon tinojátis kitsapta a* többek után 
JF.rákos U; Falujk 3-4]. 1808: a' Meddő Pásztorok 
szoktanak eddigis gyakron engedetlenkedni [uo.; i. h. 31b 
Sebe János pap-not. kezével]. 1821: az Alpere(s) se nem 
Tehén, se nem medű pásztor ... hanem ménes pásztor [uo.; 
i. h. 115 Bíró Mihály pap-not. kezével]. 

meddő-pásztorné soţia văcarului cirezii de sterpe; Frau 
des Viehhirten der Galtherde. 1805: Székely Jánosnak is 
hazajött vala egy meddő tehene, amelyet a gazda másnap 
reggel kibocsátott a tehencsordába ... a meddő pásztor-
né is azt mondotta Székely Jánosnak: hogy csapja ki a fia 
eleibe ... mert mindegy, akár ő őrizze, akár pedig a fia 
[F.rákos U; RSzF 219]. 

medeálhatik átv orvosoltathatik; a putea fi vindecat; 
geheilt werden können. 1665: noha a szegény haza dolgai 
in particularibus nincsenek ugyan az pacificationak condi-
tioiban beírva, de ugyanazok is ő felsége kegyelmessége 
által medeálhatnak [TML III, 352 Teleki Mihály Rottal 
Jánoshoz]. 

medence 1. mosdótál; lighean, medelniţă; Waschschüs-
sel/becken. 1595: Egy mosdo korso medenchesteol Arania-
zot az kj niom Awagy ponderal M. 13 p. 11 [Zsombor K; 
SL]. 1625: Kwldj B. V. Eő kglme Beck Petert, Egj me-
denczewel, korso wal, es kannaczikaual Fejervarigh [Kv; 
Szám. 16/XXXIV. 221]. 1627: Egj mosdo, egj medencze 
[BLt 1 Béldi Kelemen inv.]. 1660: Vagion egi haz belső 
Kőzep uczaban ... mellyet az Atiafiak az mostani űdőhöz 
kepest uelűnk edgiut hagianak ezer forint becziuben egi 
nyuszoliaual egy Almariummal ... Egi sarga medenczeuel 
korsostol [Kv; RDL I. 145]. 1668: Két ezüst korsó me-
denczéstűl nro. 2 [AUt 4]. 1681: Borbély Medenczejehez 
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való vas Láb [Vh; VhU 555]. 1683: Egy aranyos mosdo 
korso medenczestŭl [UtIJ. 

2. tálszerű (fa- v. fém-) konyhaedény; vas de bucătărie 
de forma unui blid/castron; schüsselförmiges Küchengefáß 
(aus Holz od. Metall). 1589: Vóttem egy eoreg medenczet 
f. — d. 12 ... A Swteo hazba vóttem egy giakor zitat f. — 
d. 80 Vóttem ket fa Medenczet f. — d. 12 [Kv; Szám. 
4/XI. 44]. 1627: Istóknak Fa szerszámból Jutott ... Egj 
Eoregh lapis fenekw Izkabalt medenche f — d. 3 [Kv; 
RDL I. 134]. 1651: Egj Medencze haro(m) vago deszka 
hitva(n) — f. — d. 10 [Kv; i. h. 28]. 1653: Egj kis Gjuro 
Tekeno ket medencze [Ilencfva MT; DLev. 1. IIB. 12]. 
1744: Medenczék vaj verők borittok [Szentdemeter U; LLt 
Fasc. 67]. 1790: Egy Lapitto. Egy medentze [Mv; MvLev. 
Boka Katalin hagy. 3]. 

Szk: éteknek való 1746: 4. Pár hoszszukó két két fűlű 
éteknek való Medencze [Nsz; Ks 40. XXVIIIc] * habverő 

1837: Habb verő nagy medentze 1 [Szentbenedek SzD; 
Ks. 88. 25] * láncos 1681: Egj lánczos onazott me-
denczét no 1. [UtI] * serbetſőző 1683: Egy Serbet főző 
Medencze [UtI]. 1685: Serbet főző medencze nr. 2 [UtI] * 
vagdaló 1706: vit el ... egy vagdaló medenczet, ket 
metelŏ doszkát [Kőrispatak U; Pf]. 

3. hordóhoz való nagy fatölcsér, liu; pîlnie mare de 
lemn; Einfülltrichter aus Holz. 1669: Ezen pinczeben 
vagyon ... üres hordoczka ... három kartya, egy vider, 
Negy legely, Egy medencze [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 
24a]. 

4. öltöző ~ V 1681: Egy finum Ezüst Drothbul Csinált 
avagy kőtőtt óltőző medencze [UtI]. 

5. vhány tálnyi vmiből; de un anumit număr de blide 
din ceva; einige Schüsseln (von etw.). 1595: Racz And-
rasnetul veőttem 3 Medencze Meggiet per f 1 d 50 [Kv; 
Szám. 6/XVI. 73] | atta(m) az Saffamak egy nehany me-
dentze Lisztet ... d 50 [Kv; i. h. 6/XVIIa. 221 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezévelj. 1609: attam ... Egy medencze Liztet 
[Kv; i. h. 12b/IV. 185]. 1625: Vrank eo felsege be Jeoue-
teljre, az harmadnapi gazdalkodasra Vasarlottam ... 
Egy Medencze Tehenbelt ... Moldouas Istuannetol d 
80 [Kv; i. h. 16/XXXV. 62|. 

Vö. a melence címszóval. 

medencécske tálacska; blid mic; Schüsselchen. 1611: 
Fa tanyr vagio(n) tizen ketteö es ket hitua(n) medencechke 
[Kv; RDL I. 88]. 1793: egy kis mosdo csipkés szelü me-
dentzetske [TL Conscr.]. 

medencés ' Hn. 1597: az feőld hidtol fogwa ala az 
Swgho oldalan altal Medenczes kwt lapossara az mely 
weölgy ki megyen Atthia felöl az firtos gyepwre [Firtos-
váralja U; EHA]. 

medenceszék táltartó állvány; suport pentru lighean, la-
voar; Schüsselgestell. 1679: Fő mosáshoz való, asztalos 
czinalta, könyöklős medencze szék [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 9]. 

medencetok (mosdó) táltartó tok; un fel de toc/cutie in 
care se păstrează ligheanul; Waschbeckenbehälter/gehäu-
se. 1625: czinaltanak s keszitettenek tiz medencze tokot | 
Jklodi Tamast kuldue(n) Fejeniarra Vninkhoz az Taltoko-
kal medencze es korso tokokai atta(m) nekj vti keoltsegel 
(!) f. 3 | Az eztergarosok faragua(n) eo fels: zamara Eot 

Tal es Talnjer tokot es ket medencze tokot fizettenek f 15 
[Kv; Szám. 16/XXXV. 55, 148]. 

meder albie; Flußbett. 1839: Azon bal parti láb mellé a 
mederben 8 1/2 ölni hoszu jászoly gátot fonatván [Dés; 
DLt 717J. 1855: minthogy a' pataknak nagy esese s igen 
tágas medre van ki áradásokat a* malom fenn tartásához 
szükséges csekély gát nem szokott okozni [Maroskoppánd 
AF; DobLev. V/1393 Dobolyi Bálint kérv.]. 

medgyesi a Medgyes tn -i képzős szárm.; derivatul for-
mát cu sufixul -i al toponimului Medgyes/Mediaş; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Medgyes: 
Medgyes lakosa; locuitor din Medgyes; Einwohner von 
Medgyes (Mediasch). 1653: a medgyesieket kihívatjaa és 
vádolja ő tudta micsoda vétekkel [ETA I, 106 NSz. — 
aBáthori Gábor]. 

Szn. 1804: Medgyesi Lukáts [Szu; UszLt ComGub. 
1201u]. 

média ér; vas sanguin; Ader. 1705: Ma reggel ... a gu-
bernátor eret vágata, a médiát a jobb kezén, kitől nagyon 
fél vala a borbély, mert reszketett is a keze erősen, de 
ugyan meg találá vágni [WIN I, 425-6. — aBánffy 
Györgyi. 

mediáció közvetítés; mediaţie; Vermittlung. 1710 k.: 
Ekkor hozák a dániai király és az akkori branden-
burgiai elector leveleit a fejedelemnek, amelyekben 
offerálák a magyarországi motusok megcsendesítésére 
való mediatiójokat [BÖn. 705]. 

médiái közvetít; a média; vermitteln. 1664: Immár 
urunk ő nagysága bölcs tanácsival mint javallja, ezután 
mint mediálljak ő nagyságanak [TML III, 106 Boldvai 
Márton Teleki Mihályhoz |. 1665: Nagyságodat Istenért 
nagy alázatosan kérem ... mentül hamarébb mediálja 
dolgunkat ITMLIII, 353 Teleki Mihály Rőttel Jánoshoz]. 

mediátor közvetítő; mediator; Vermittler. 1657: Lupul-
nak értésére esvén ő is rejiciálá az fejedelem interessa-
tióját, s más úton az ország követjeit hazabocsátván, ez 
dologban mediatomak intimálá az kijovai metropolitát 
[KemÖn. 190]. 1663: Én azért, kegyelmes Asszonyom, 
több mediatort magamnak nem keresek Nagyságodnál 
ITML II, 453-4 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 
1705: az confederatusok mediatori leérkeztenek [WIN I, 
567]. 1710: Azután Barcsai Mihály kiszabadulván, eleget 
perié a feleségit ... Apor István bátyám lévén mediator 
közöttök [CsH 179]. 1774: Teleki Károly úr őnagyságá-
nak, committált a gubemium, hogy legyen mediatora 

[RettE 319. — aA naplóíró és fia között]. 
Szk: ~ul vesz. 1678: Én olyan reménységben is vagyok, 

hogy azok tovább nem mennek Havasalföldénél, hanem 
onnét tudatják mind Portán s mind urunknál az dolgot, az 
vajdát s boherokat vévén mediatorúl, kiknek is jó szót 
kellene adni [TML VIII, 61 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. 

mediátorság közvetítés, közvetítő szerep; mediatie, rol 
de mediator/mijlocitor; Vermittlerrolle. 1663: Isten után 
Kegyelmed és Szent Páli uram, az asszonyok ő kegyelmek 
mediatorságában bíztam, bízom most is, hogy valamit 
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cselekedhetik velem ő nagyságok előtt [TML II, 569 Tele-
ki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1679: az békesség tractálásá-
ban az erdélyi fejedelem akaria magát belé elegyítteni, de 
az fejedelem mediatorságát ő nem acceptája [TML VIII, 
530 Sárosi János Teleki Mihályhoz. — áA német|. 1761: 
Bőlts Consiliumatis vévén Groff Toldalagi László Ur(am-
na)k igen jo lészen az Ur Mediatorsága által, ha mentől 
Generosiusobban de expensis accordal Sogor Domokos 
Peter Úrral, aztis Supleáljuk [Cege SzD; WassLt]. 

medicina 1. orvosság; medicament; Medikament. 1735: 
Excellentiád is még vagy három nap medicinával nem 
élhet [Ks Borosnyai N. Márton lev. Nsz-ből]. 

2. orvostudomány; medicină; Medizin. 1619: itt vagyon 
egy hispanus doktor ... az medicinába fő discursusa, expe-
rientiája vagyon [BTN2 226]. 1710 k.: Ami szegény deá-
kok academiákba mentek vagy promoveáltattak, mind 
csak theológiára, prédikátorságra készítették magokat, jus, 
medicina, philosophia s kivált mathesis ... újság s csuda 
volt a magyar academicusoknál [BÖn. 542]. 1771: Szilá-
gyi Sámuel enyedi deáksága után akadémiákra ment 
medicinát tanulni [RettE 254]. 1823-1830: Bod Elek 
enyedi deák volt Bécsben, medicinát tanult | Az én Göttin-
gában létemkor volt ordinarius professzorok: a teológiában 
3, juris facultásban 10, medicinában 8 és a filozófiában 17 
[FogE 222, 234-5]. 

medietás vminek a fele (része); jumătate (din ceva); 
Hälfte. XVII. sz. v.: Ab antiquo az Prímarius Pasztomak 
mindenféle dézmából medietas járt [Zilah; SzVJk 29] 
1738: Ha pedig Zilahi István Atyánkfia nem jurái, űgj 
medietassát az Ló árán(a)ka fizesse meg aki oka lészen a 
reá ülésn(e)k [Dés; Jk 289a. — aA megdöglött ló árának]. 
1755: Ehez adjungáltatik ... a' Dana nevezetű szőllőnek 
... medietássa [Szőkefva KK; Ks 66. 44. \ l f ] . 1778: a ráta 
Medietássát a Zálog Summának ugy mint a kétszáz forin-
tokat az Alvinczi Jószág potlásaba magának el tarthassa 
[Alvinc AF; Incz. XI. 17a]. 

Szk: (az örökségben) ~t bír az örökség fele részét bírja. 
1681: Groff ur(am) eö Nga, mind külső, s mind belső 
örókséghb(en) medietast bir IM.brettye H; VhU 100] * 
(az örökségnek) ~át bírja 'ua'. 1681: Szakacs János ... 
Szemelyeben Nemes ember, Ez Szakácz Mestersege után 
birja eze(n) örökségének Medietassát, Zolyomi Miklós eŏ 
Nga exemptiojaval [VhU 15-6]. 

medikum orvostudomány; medicină; Medizin, Heil-
kunde. 1823—1830: Minden doktoroknak, licentiatusok-
nak, magisztereknek és baccalareusoknak, ha nem profes-
szorok is, szabad legyen tanítani, sőt a professzoroknak 
rendes professziójokon kívül szabad privátim tanítani, 
amit akar, hanem teológusnak juridicumot, medicumot, s 
megfordítva, tanítani nem szabad [FogE 234 a götüngai 
egyetem kiváltságainak fels.]. 

medikus orvos; medic; Arzt. 1588: Az Medicus feleól 
kit Bornemiza János Commendal a' varosnak vegeztenek 
eo kgmek, hogy melto wolna lenny ez varosba(n) egy feó 
tudós Doctornak [Kv; TanJk 1/1. 87]. 1633: Vitték scho-
lamesterségre Kolozsvárott Uzdi Tamást... Varga mester-
ember volt ennek az mesternek az atyja, végtére elhagyá 
az mesterséget, és medicussá lőn [Kv; KvE 164 SB]. 
1704: Ma voltak kinn az úrfiak a medicussal a mezőre 

sétálni [WIN I, 96]. 1725: Vágjon itt Thoida W(á)r(me)-
gjéb(en) Bogáthon egj becsűlletes Medicus Felfalusj Mi-
hály Vram [Dátos MT; Ks 95]. 1761: a szegény Balika ... 
igen friss ember s jó medicus is volt [RettE 127]. 1823-
1830: Itta voltunk egy Forster nevű medikus és profesz-
szomál [FogE 191. — aA szászországi Halléban]. — L. 
még BÖn. 517; SKr 289. 

Szk: ~ doktor. 1625: Erkezwe(n) Kassarol Dániel Bre-
yer feo medicus Doctor, es Fejervarra akarva(n) mennj 
attam nekja [Lv; Szám. 16/XXXIV. 25. — aKöv. a fels.]. 

mediokris 1. közepes nagyságú; de mărime mijlocie; 
mittlerer Größe. 1779: Ött pár mediocris porczellán Fin-
csia [Nsz; CsS]. 

2. középszerű; mediocru; mittelmäßig, medioker. 1788: 
Ősz gabonák: Buza a rogya érvén, mediocris termés re-
mélhetni [HSzj ragya al.]. 

3. ~ hírű-nevű közepesen jóhírű (ember); (persoană) cu 
o reputaţie acceptabilă; (Mensch) von mittlerem Ruf. 
1825: ezen elő számlált Tanuk a Blozsaia Birtokosok(na)k 
mind Cointeressatus Zálogság Jussán s bé birok attyafiai 
... s közönségesen ugy tudom hogy Caracterekre nézveis 
Mediocris hirű nevű emberek [TSb 47. — aSzD] 

meditál elmélkedik; a medita; meditieren. 1894: Aztán 
meditáltál, s istenes históriákat írtál [PLev. 170 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

médium 1. eszköz; mijloc; Mittel. 1657: az fejedelem-
nek11 offerálták vala, hogy lenne generális exercituum 
christianonim contra Turcam ... s reá is ígírte vala magát, 
ha több, olyan hatalmas dologhoz szükséges, az feje-
delemtől proponáltatott médiumok suppeditáltatnak vala 
[KemÖn. 84-5. — aII. Rákóczi Györgynekl. 1678: ma-
gunk becsületes híveinek életekre s az ország megmaradá-
sára is akarván vigyázni, ha különben ezt a tüzet meg nem 
olthatjuk, kételeníttetünk természet szerint való szelidsé-
günk ellen is más médiumokat keresni annaka lecsendesí-
tésére [TML VIII, 14 a fej. Teleki Mihályhoz. — aA csíki-
ak zendülésének]. 1720: az író-Diáknak parantsolatya van, 
hogy benneteket kemény médiumokkal is réá hajcson, ha 
szot nem fogadtok [Torockósztgyörgy TA; TLev. 8/4]. 

2. megoldás; rezolvarc; Lösung. 1584: eo kgmek varo-
sul ... vegeztek volt hogy ... chaplarokrol Meszarosokrol, 
hal Arosokrol, es Jdegen Áros Nepekreól eo kgme Biro vram 
tanachawal egie(m)be talalnanak oly médiumokat, kik az 
Varosnak Jowara es az keossegnek eleomenetelire keowet-
keznek [Kv; TanJk V/3. 279b]. 1663: Nem is gondoltam, a 
törvény találta jó és tisztességes médiumot Nagyságod 
csak turbálni is igyekezze [TML II, 630 Teleki Mihály Ló-
nyai Annához]. 1677: Ha ö nagysága oly mediomat találna 
fel az urakkal együtt, hogy magoktúl indulnak is, de ne 
szakadnának el 6 nagyságától noha ebben is lehetnek 
difficultasok, de ugyan jobban esnék talám, ha csak oc-
culte lenne is függések ő nagyságától, mintsem egészen 
elszakadnának [TML VII, 482-3 ua. Baló Lászlóhoz]. 

3. lehetőség; posibilitate; Möglichkeit. 1705: Acton 
uram hozta le Bethlen Miklósné asszonyomnak egy me-
morialisát, melyben írta, hogy nem lévén semmi subsis-
tentiára való médiuma, segítse a generál valamivel [WIN I, 
505]. 1741: a Szegénység maga minden napi sustentatioja-
ra való mediumaktolis privaltattván ehvel hálásra jutatt 
[Kéménd H; Ks 101 Zeyk István lev.]. 
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medve 1. urs; Bar. 1574: Fekete pal, Azt vallia hogi 
fogadot volt egy legen (!) ky az Erdeo alat Zantot volt az 
fyawal egembe, Azkor Marta meg az eokret az Medwe 
[Kv; TJk IlI/3. 3431. 1590: Ket harmad fw tinoth az Med-
uek zaggattak el [Kv; Szám. 4/XIX. 231. 1604: be menenk 
az Medŭe Vere(m) kebelbe az diznoúal, az Leoűetej Is-
tua(n) András oda jeoue s mo(n)da, ladde, itt kart tezttek 
nekünk, mert medúet kel it fognűnk [Abásfva U; UszT 
18/100 G. Sándor de Lokod (41) pp vall.]. 1688: 1687 béli 
bárány is holt meg nro 1. mellyet akkor meg nem nyúz-
hattunk az medve rá Találvá(n) mind bŏrestŏl egeszlen 
meg ott | az el mult 1687beli nyáron az Havason az Medve 
ett meg fejős juhát No. 1 [Bucsum F; MvRKLev.]. 1753: a 
pásztorok azt mondották nincsen mit egyenek, a medve is 
reok tanult [Kvh; HSzjP]. 1797: Apor Umál vagyon most 
a Spirchenbűchler, mert a Magyaroi Havasan Medvére 
volt vélle [Gogánváralja KK; Ks 94 Vegyes lev.]. 1825: 
ezen Berek olyan Sűrű és tőmőtt volt, hogy a' Medvék is 
el lakhattak volna benne [Szentdemeter U; Told.]. 

Hn. 1390: unum magnum lapidem Medwekw nuncu-
patum [Kővár (Szt) tart.; DocVal. 389]. 1489/1783: fluvio 
Medvetelkepataka [M.kapus K; KHn 162]. 1604: Az med-
úe vere(m) kebelen az kerten keóuyl elegh hely Vagio(n) | 
Az medúe gheódret az Leóueteiek vadasztak [Abásfva U] j 
Giepesi Medŭe giepút az leouetejek chinaltak az Medúe 
Vere(m) bükibe [Gyepes U] | Az medúe bükibe Leöuete 
chinalt vermet, gieput |Lövéte U[. 1605: Medue verem 
bwkj lAbásfva U]. 1624: az Felső zŏczja Havasban az 
Medue Havasba(n) [WassLt. — aSzD|. 1627: Medue 
Veremben (sz) [Kendő MT]. 1645: a falu alatt a medve 
szegben [Györgyfva K|. 1676/XVUI. sz.: Fluvio Medve-
telke pataka nominato [M.kapus K; KHn 163]. 1744: 
Medve Gödörbe az erdő kőzőtt (sz) [Siklód U|. 1758: A' 
Medve oldalán (sz). A' Medve Telkiben (sz). A Medve 
hegyin lévő Láb (sz) [M.kiskapus K|. 1804: A' Medve 
kőrtvély oldalon (sz) [Somlyó Sz|. 1807: A Medve To 
n(evű) h(ely)ben [Fejérd K|. 1813: Medvehegy (sz) 
|M.kiskapus K; KHn 1711. 1815: Medve Nyir Patakában 
(sz) [Máréfva U]. 1816: A Medve szeg kerületibe (Hídvég 
Hsz|. 1817: a Medve hágónál [M.valkó K; KHn 106|. 
1830: a medve fej pusztáján [Hídvég Hsz|. 1832: Medve 
verem lábján [Nyárádmogyorós MT]. 1864: Medvepad 
[M.kapus K; KHn 164]. 

A címszó jclzcl nélküli adalékai az Hl lA-ból valók. 

Szk: ~ kergetni. 1600: Banffi Farkas ideibe Medue es 
eöz kergetni wolta(m) az peres hele(n) [UszT 15/107] * ~ 
lesni. 1759: Ugy hallottuk hogy ... Soka Vonyiszima is 
járt vólna ottan Puskával Medve lesni [F.szászújfalu BN; 
BK| * ~k táncolása medvetáncoltatás. 1702: az medvék 
táncolásáért f—/12a [Ks 96 Komis István feleségéhez. — 
Elszámolásból] * *t táncoltat. 1685: September 4 ... 
tánczoltattak holmi moldovai czigányok medveket [Torda; 
SzZs 2671 * ~t veret. 1674: Vadászatim szépek voltak; tíz 
medvét, két öreg kant s egyéb sok apróbb vadat verettem 
[TML, 646 Bán fi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

Sz: felmérgelődik, mint a meglőtt 1823-1830: én már 
fel lévén mérgelődve, mint a meglőtt medve, csak ma-
gamba fúvódtam, és egyet se szóltam [FogE 113] * mint 
az apró vizslák a ~t, távolról kerengik és ugatják. 1710: 
százezer fegyverfogható kuruc vala Rákóczi mellett, mint 
az apró vislák a medvét, távul keringik s ugatják, közel 
nem mernek menni, ők is úgy kísírték Rabutint [CsH 392] 

* nagyobb körme vagyon a ~nek mint a farkasnak. 1744: 
azt mondá Nagy Márton hogy immár ä Nemessek 
dughják az orrokot Szebenbe; mellyre én mondék, ollyant 
ne beszéllyetek, mert nagyobb Körme vagyon a Medvé-
nek, mint a Farkasnak [Köpec Hsz; INyR 45-6 Bocz And-
rás (80) pp vall.] * nyulat kergetve ~t költ. 1584: nywlat 
kergetwen Medwet ne keölcheönk [Báthory ErdLev. 205] 
* száz ~nek nem sok egy vad körtövély. 1690: Száz Med-
vének ne(m) sok egj vad körtövély [Görcsön Sz; Eszt. 
Serédi Benedek fiához, Gáspárhoz] * úgy szereti a szép 
lányt, mint a~ a mézet. 1657: Vitéz Teleki Mihály, ki úgy 
szereti az szép lyánt, mint az medve az mézet, mely még 
az hó golyóbist is meg nyalja értea [TML I, 85. — aA 
címlapon egykorú írással]. 

2. medveprém; blană de urs; Bärenpelz. 1820: Egy Fe-
kete medvével premezett egészszen róka málas matéria 
Bunda 1 |Felór SzD; BetLt 5 FráterTheresia kel.]. 

3. medvét ábrázoló; care reprezintă un urs; Bären dar-
stellend. Szk: ~ címerű. 1632: 6-ik sebes taraczk niolcz 
masas kétt fontos, Medue cimerw, agia es kerekej vasasok 
minden szerszamostol [UFI, 133]. 

4. medvetalp (a malom v. sajtó kőpadjának talpgeren-
dája); talpă (grindă de bază); Hausbaum. 1781: a' tőbb 
Malom kövek alá meg kivántato Medvéket edgyik kőz-
zűllűnk 15töt Lupu György tsinalta | a* kövek alatt való 
Medveket mind a' Jobbágy Molnárok építették [Mihálcfva 
AF; Eszt-Mk). 1786: A Medvék Medvetalpak 10 köteseí-
vel együtt Hf 42 r. 40 |Apahida K; RLt 2]. 1794: ezen 
Sajtó színbe Lévő öreg Sajtó, melynek az orsoja, és Med-
véje jok, a Sarka közép szerű, a Tekenője hasadozott, 
mind öszve ezek a* szinnel edgyűtt betsűltettek (Szentmar-
gita SzD; Ks 68. 49. 41]. 1802: Egy Sajtó tsak a Medvéje 
rósz [Szentbenedek AF; SLev.]. 1841: egy el pusztult 
sajtónak négy el rothadt talpfái, egy használható Gerendej, 
egy haszon vehetetlen medve, egy haszon vehető sajtó 
kővel [Borosbenedek AF; MkG]. 

5. kenyérvas (a kohó fenekére gyűlt nyersvas); fier for-
jabil (fontă brută poroasă adunată pe fundul cuptorului 
inalt); Eisenbrot (auf dem Boden des Hochofens ange-
häuftes Roheisen). 1805: Mertekre szorítani az Agos va-
sokat lehetetlen mert mikor a leg Job agos vasat várja 
meg esik hogy medvet veszen ki kohojabol mely szerint a 
három Agos Vas helyet marad az Gazdanak három med-
veje melyből nem hogy harmintz három vasat Csinalhotna 
de még edgyet is Jot nem Mivelhet [Torockó; TLev. 9/38 [. 

o Szn. 1585: Medve Leorincz [Kv; Szám. 3/XVI. 371. 
1590: Medwe Dániel [Kv; TJk V/l. 2]. 1602: Medve 
István szab. [A.csemáton Hsz; SzO V, 179| | Medve 
György szab. [Bereck Hsz; i. h. 184] | Medve István 
[Dálnok Hsz; i. h. 178]. 1614: Medue Georgy vr. Medüe 
Mihály vr [Bereck Hsz; BethU 353-4|. 1631: Medue 
Jánosne |Mv; MvLt 290. 258b]. 1688: Johannes Medve 
[Dés; JkJ. 1758: Medve Mihály [Mv; Ks 8. XXII1. 1760: 
Medve János [Doboka; SLt XXXV. 13]. 1768: Medve 
István [Mezőmadaras MT; BK]. 1777: Medve Mihály |H; 
JHb XXXV. 60]. 

o Án. 1757: Medve (ló) ITorockósztgyörgy; Berz. 3. 1/4|. 
1791: Medve (csikó). Medve (kanca) [Tarcsafva U; Pf|. 

medvebocs medvekölyök; pui de urs, ursuleţ; Bärenjun-
ge. 1860: 1860dik évi September 1-én a ki töltött állatok 
száma és neveik 1. Medve Bocs 2a |Kv; Újf. — aFels-ból 
kiemelve]. 
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medvebor 1. kikészített medveprém; blană de urs; 
Bärenfell | medvebőr-takaró; cuvertură din blană de urs; 
Decke aus Bärenfell. 1585: Kozma Balint vallia tudom 
hogy parducz Beór, Medwe Beor, Sisak Panczel, es fegy-
wer Derek effelek valanak Az Azzoniomnal IKv; TJk 
IV/1. 5261. 1586: keonierge az Trombitás ..., hogj felseo 
rwhaiat meg bellettettnek eó kegmeok mert az Zeochiok 
egj medve Beoret el veottek vala eó kegmeok hagiasabol 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 431. 1652: Egy régi hitvan Medve 
bőr [Görgény MT; Törzs). 1669: Csáváit Medve bórók No 
5 [Fog.; UtI]. 1675: égi oregh medve bur, ki keszetet 
[Mezőmadaras MT; Borb. III. 1729: Suliiné Aszszo-
nyom(na)k Medve bőrt meg küldöttem [Szentdemeter U; 
Ks 95 Gyulaſi László lev.J. 1732: A Botban vadnak ben 
Medve bőrök nro 8 IKv; Ks 33 Komis Zsigmond lelt.]. 
1746: Inspector ur(am) eŏ Klme praesentiaj(a)b(an) be 
esketetet Kis Munczeli Mihocz nevű Jobágy mind Pus-
kas(na)k mind pedig ot való Gomik(na)k Ugy ha 
an(n)uatim az Udvar Számára vagy 4. róka bórt, vagy 
pedig egy medve bőrt Szolgáltat, az Gomikok hetenként 
való Szolgálatyátol im(m)unis leszen [H; Ks LXII/20]. 

Szk: prémezett 1768: Premezet Medve bŏr 1 [Maros-
sztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: medvebőrből készült; făcut din blană de urs; 
aus Bärenfell (verfertigt), Bären-. Szk: ~ kocsiravaló. 
1823: Medvebőr kotsiravalo 1 INsz; DobLev. V/1080. 3a] 
* ~ takaró. 1849: Egy oltska Medve bőr takaró 
[Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

medveboröcske medvebocsbőr, piele de ursuleţ/pui de 
urs; Jungbärenfell. 1732: Sigo Úrfi kis Német nyerge 
cu(m) apparatu és két kis medve bórŏczke [Kv; Ks 15 
Komis Zsigmond lelt.]. 

medveborös medvebőrrel letakart; acoperit cu blană de 
urs; mit Bärenfell bedeckt. 1705: Ma reggel beérkezék 
Pekri uramnak két lovásza, két jó paripáival, akik elszök-
tenek azon szerszámosan, kiknek is jó medvebőrös nyer-
gek és ezüstös hegyes tőrök voltanak [WIN I, 609]. 

medvefogó kovácsszerszám; unealtă de fíerar; Schmie-
dewerkzeug. 1691: Ugian azon kamara mellett fellyel egy 
küs fa ház, mellyben szokták nyárban tartani az uas esz-
keözeökeöt az kouáczok, úgy mint egy medue fogó, két 
singh fogó, egy kalán fogó [CsVh 114]. 

medveforma medve alakú; de forma unui urs; bärenför-
mig. 1733: Nyakos Üveg Vágjon Nrő 23. Medve forma 1. 
más féle 3 [Marossztkirály AF; Told. 2]. 

medvegyepű medve ellen emelt védőkerítés/sövény; 
gard de protecţie împotriva urşilor; Schutzgehege gegen 
Bären. 1604: Giepesi Medúe giepút az leóuetejek chinal-
tak az Medúe Vere(m) bükibe [Gyepes U; EHA] | Az 
medúe bükibe Leöuete chinalt vermet, giepút, mijs ala 
jeottŭnk, segitettü(n)k nekik [Lövéte U; EHA]. 

medvehţ j medvezsír; grăsime de urs; Bärenfett. 1759: 
külgyön nékem Nagysagod a labam orvoslására ... egy 
kevés medve hájat |Esztény SzD; Told. 29]. 1789: Egy 
Szotyorba Medve Háj 9. Libr. Rf 4. xr 30 [Mv; ConscrAp. 
7]. 

medvehájas ? medvezsíros; cu grăsime de urs; mit 
Bärenfett. 1748: Rosolis medve hájos egj üveg Palatzkal 
[Nagyida K; Told. 11/95]. 

medvekölyök medvebocs; pui de urs, ursuleţ; Jungbär. 
1724: az Posta az Medve kőlykeket meg hoszta |ApLt 2 
Apor János anyjához Kv-ról]. 1754: az Kŏrispataki es 
Gagyi Vagot nevű Erdőn ... edgj medve kŏjket fogván 
[Gagy U; EHA] | Szerentsenkel edgj medve kŏjket fogva 
[Etéd U; Pf]. 

medveláb 1. medvetalp (a malom kőpadjának talpge-
rendája); talpă (grindă de bază); Hausbaum. XIX. sz. e.f.: 
kőpad alá való medve lábok [Marosbogát TA/Kv; GyK 
kv-i építőmester malomszám.]. 1813: Az egész Kő pad 
szemöldököt Medve labokkal együtt meg igazittsa 
[Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1815: a Sajó vizén vagyon ... 
Malom ... Az ugy nevezett Bihalok, vagy azok a* Talpok 
a* mellyeken a' Kő Pad tartó Medve Lábok állanak régiek 
... A Medve Labok ujjak, az Udvarhoz tartózó Erdőből 
készülték [Somkerék SzD; Ks 77/19 Conscr. 236]. 
1815/1817: Ezen Malom a fundamentomába vert cserfa 
tzővekekre jó móddal helyheztetett Talpakon áll ... A kő 
padgya, ennek talpai Medve lábai, szemöldöke mind igen 
kemény cserfából epittettek [Szu; TSb 47]. 1862: A' há-
rom kövŭ malom nád fedél alatt van ... cserefa oszlopo-
kon nyugszik — padozat deszkái avultak és gyengék, a' 
cserefa medvelábak alatt talp nincs — a' medvelábakis 
rothadásnak indultak [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

2. kerítés talpgerendája; traversa gardului; Grundbalken 
des Zauns. 1816: (A) Czinterem nap kelet felől való része 
Gyepŭböl, déli *s északi része pedig tserefa deszkából 
medvelábokra fektetett talpokra 'Sendely-fedél alatt ké-
szült [Vadad MT; UnVJk 213]. 

3. vmilyen bútorláb; un anumit fel de picior de mobili-
er; irgendein Möbelfuß. 1805: Egy nagy boltos ágy fa 
veres Tisza fából igen szépen ki rakva oszlopokkal Ara-
nyozott Waseval, négy aranyozott Medve lábonn áll [Mv; 
TGsz 52]. 

medvelépésff medveléptű; cu pásul greoi; mit dem Tritt 
eines Bären. 1826: Veres Márton Medve lépésű, a' Lá-
bával tappontva jár [DLt 966 nyomt. ki]. 

medvelövés medveölés; uciderea unui urs; Bärenschuß. 
1826: Elvégeztetett, hogy valaki communitásunk erdején 
vagy mezején farkast vagy medvét lő a communitás 
közcassájáből a farkaslövésért 3 Rft, a medvelövésért 
pedig 6 Rft kapjon [Árkos Hsz; RSzF 222]. 

medveméz medvecukor; miambal, candel negru; Bären-
zucker. 1851: Fekete Czukor (: medve méz :) [Dés; DLt 
1749]. 

medvés I. mn 1. medveidomító/táncoltató; care umblă 
cu urşi dresaţi şi îi puné să joace; Bären ftíhrend/ab-
richtend. Szk: ~ cigány. 1736: az Actor(na)k praevie tud-
tára volt az medves czigányok jövetele mikoron szem-
be talalkoztakis égymásnak kiáltották hogy allyanak meg 
mind a szekerrel mind a medvékkel [Torda; TJkT I. 117]. 

2ţ medvealakkal díszített; impodobit cu figuri de urşi; mit 
Bärenfígur veiziert/geschmückt. 1688: Egy Medvés ezüst 
Lábas aranyos Pohár [Bom. II. 28 Mikola László lelt.]. 
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3. ? medvében gazdag (hely); (loc) unde sínt urşi ín nu-
măr mai maré; (Ort) reich an Bären. Hn. 1637: Az Medves 
Patakban (r) [A.pommbák F; MNyTK 132. 47]. 
1681/1748: A Medvés Tó mellett Volkánra nyulo főid (sz) 
[Tűr AF]. 1697: Medves pataka mellett (sz) [Tóhát BN]. 
1698: Médvés Pataka mellett (sz) [M.beréte SzD]. 1744: 
Medvés vőlgjbe az erdő kőzőtt (sz) ſSiklód U]. 1757: 
Medves völgy [Kőrispatak U]. 1762: Medvés Völgy 
[Szentlászló TA]. 1765: Medvés patakára |Nagylak AF; 
DobLev. 11/363]. 1768: Medvés Berekb(en) |Gyalu K]ĕ 
1858: Medvés szeg (sz) [F.rákos U]. 1862: Medvés völgy 
tövin (sz) [Kőrispatak U]. 1864: Medvés szék egy szikos 
hely nevét onnan vette, hogy régenten nagy erdő lévén ott, 
melybe medvék is laktak és azon szikos helyen szoktak 
tanyázni [Désháza Sz; Pesty, MgHnt 84]. 

o Szn. 1482: Stephano Medwes jb [O.Zsuk K; TelO II, 
149]. 1563: Medues Pal IKv; Szám. 1/VI1I. 12]. 1573: 
rosa azzony Medwes Paine [Kv; TJk III/3. 68]. 1588: Az 
szeoch haza kj az eleoth Medues neweo Embere wolth 
IGyerőmonostor K; KP]. 1602: Medvés György szab. 
[Szárazajta Hsz; SzO V, 216] | Medvés István szab. 
[Szentlélek Hsz; i. h. 183]. 1614: Medues János jb [uo.; 
BethU 317]. 1615: Zabo Pali al(ia)s Medves [Kv; TJk 
VII/2. 258]. 1625: Medves János [Kézdisztlélek Hsz; 
HSzjP]. 1769: Medves István [Mezőmadaras MT; BK]. 

II.//i 1. medveidomító/táncoltató ember; ursar; Bären-
führer/dresseur. 1736: a medvések felre is igyekezték 
allani de az Actor lovaival meg nem állott hanem tsak 
continualta meg szelesedett lovaival uttját mely miá esett 
rajta a casus [Torda; TJkT. I. 117. — A szöveg első felét 1. 
a m/i 7. al.]. 

2. ? medvében gazdag hely; loc unde sínt urşi ín număr 
mai maré; Ort reich an Bären. Hn. 1577: Medwesbe az 
byro fwe (k) [Méra K]. 1658: Medves [Újlak Sz; MNyTK 
132. 118]. 1698: Medves (Noszoly SzD; SzDMon. V, 
252]. 1733: A Medvés végib(en) egy kis irtovány (k) 
[Doboka; DHn 11]. 1747: In Loco a Too Mellett vulgo 
Medves Nuncupatum [Balázsfva AF]. 1767: a Medvés 
észkén (sz) [Buza SzD]. 1794: Medvés (k) [Tűr AF|. 
1854: Medves (sz) [M.sülye TA]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az ElIA-ból valók. 

medveszőr-szabású medveszőrszerű; ca părul ursului; 
bärenhaarartig. 1584: Keomiwes Antal vallia, Egy gier-
mekem ige(n) beteges vala, hiuam hozza(m) az Catalin 
azont, Azt monda hog meg veztettek, Es esztis monda 
hogy ige(n) zepen megh zewriek ez feredeyet hogy semmy 
zeor benne ne legie(n) es abba ferezwk meg, Annak 
vthanna teoriwnk mákot es kenniwk be a' giermeket velle 
es mossuk le a' feredeo vizbe, mert zeorrel teolteottek meg 
az giermeket ... Azt valhatom hogy a* megh Zewrt Mak 
keozt Anny sok zeor vala hogy chodalatos minemeó sok 
kwleomb kwleomb fele vala, ky ollia(n) mint a ven ember 
zakala, ky Medwe zeor Zabasu [Kv; TJk IV/1. 27b]. 

medvetalp talpgerenda; grindă talpă; Grund/Sohlenbal-
ken. 1699: Ezen Malom(na)k kŏ padgja(na)k az allya meg 
van süllyedve melynek fellyeb kell emeltetni, es medve 
talpak kellenek alájja [Fejér m.; LLt Gyulafi László lelt]. 
1773: A kapu ... fenyőfából valló medve talpon allo Nagy 
Kötött Kapu [Tekerőpatak Cs; LLt]. 1816: a' Czinterem, 
részszerént medve talpokon fekvő tserefa talpokba véggel 
belé eresztett fenyő deszkákból, rész szerént pedig sasok 

közzé rakottakból, egészen deszkával fedve | a' Templom 
... egy medve talpakra állogatott kemény tserefa deszkák-
ból rakott, 'sendelyel fedett cinterem kerítéssel vagyon 
körül vétetve [UnVJk 9, 139]. 

meg I. ksz 1. és; şi; und. a. azonos értékű mondatrészek 
összekapcsolására; leagă două părţi de acelaşi fel ale unei 
propozitii; als Bindewort zur Verbindung gleichwertiger 
Satzteile. 1568: Ezt my Jol túgyúk hogy az, Takacz mlklos 
gyermeke kwldőth es vgyan attunkys nekik meg az ő 
maga felesegenekys, Es tűgyuk zegensegeketh [Kv; TJk 
III/l. 176]. 1599: Vala zinthe akkor kęt Inas hon haz(am-
n)ál, egy zakachy Inas, megh egy louaz Inas [Dés; Eszt-
Mk]. 1637: elege volt János Deaknak, volt negjuenes szin 
mize, meg egj harmincz ket vedres altalagh [Mv; MvLt 
291. 85b]. 1704: a régi ispotálynál ... vágták le Kerekes 
Szőcs Istvánt, meg egy Talyigás György nevű jó iffiú 
embert [Kv; KvE 285 SzF]. 1753: itt meg az széleken 
mind fel fokatt volt az jég [Komlód K; WLt Vesselenyi 
István feleségéhez], 1776: Egy par Fejer ing Uj varrott, 
patyolat, tászlival, meg egy viseltes egy pár patyolat, 
veszős tászli [M.köblös SzD; RLt Sombori Klára és László 
lelt.]. 1853: Egerben pomade, meg dio olaj [KCsl 3]. 

b. önálló mondatok, ill. összetett mondatok tagmondatai 
közötti kapcsolatos viszony jelölésére; leagă două propo-
ziţii, indicînd raportul lor copulativ; zur Bezeichnung des 
verbindenden Verhältnisses zwischen den selbständigen 
bzw. den Gliedsätzen zusammengesetzter Sätze. 1592: 
Harminczkilencz deögh bwrt, kit elis zaggatot volt megh 
molis éott volt megh, attuk el f 2/57 [Kv; Szám. 5/XIV. 
384 Éppel Péter sp kezével]. 1619: Azon őszön ismét egy 
falka latrokat öszvegyűjtött, meg az én uram országára jött 
s más fejedelmet akart az országra hozni [BTN 2381. 
1637: Lata(m) tauul hogy az Balykane fiai mind harma(n) 
es Patkós Thamasis űzik uala fel az uto(n) Hidegh Giörgi-
öt es Zata Giòrgiot es hagigalliak vala őket megh Balyka 
Demeter ige(n) üte Zata Giörgiót egy Palozaual | Szent-
györgy Cs; BLt 3 Olah Janosne leanya Katalin jb vall.]. 
1696: Látám mikor Kovács Jánosne az Pásztor házára 
mene és hya vala ki bajra az Pásztort megh rutul szidá 
lecsi lucsának [Berz. 17. XII Mocsár Istvánné Boldisár 
Ilona (40) vall.]. 1793: (A) kaszálók a nyárád teres 
hellyen levő kŏrnyekib(en) vadnak s a nyárád vize gya-
karta el szokta borítani ... a ' rendet a' földbe belé isza-
polja meg a' bugjáink(na)k is a mikor az nagy viz ot ta-
lálja nagyobb részét el kárositja [Kakas MT; DLev. 2. 
XIIIB/b. 16]. 

2. megismételt szavak között a fokozás kifejezésére; 
între cuvinte care se repetă, marcînd intensificarea acţiunii; 
zum Ausdruck der Steigerung zwischen den wiederholten 
Wörtern: és, s; şi; und. 1662: mind Tisza, mind Szamos 
olly kemény jéggel állottak volna által, hogy akármelly 
nagy faltörő álgyúk is akárhol folyvást vitethetnének által 
meg által, és a várak alatt is közelebb való mehetés lehetne 
[SKr 208]. 1705: a sáncot könnyen elkerülhetik, kivált-
képpen ha az Maros kicsiny talál lenni, hogy által- s meg 
átalgázolhatják [WIN I, 502]. 1710 k.: Ezeket a questiókat, 
responsiókat százszor meg százszor elgaragyoltuk [BÖn. 
539]. 1795: Illyetén rendetlenségeket követvén a* jó ötsém 
... valahányszor haza érkeztünk, mind annyiszor fekél-
lyekkel, bogarakkal, újra meg újra rakva találtuk [Mv; 
Told. 47]. 1796: Egyebek a' mellyek itten ismét, meg 
ismét reiteraltatnak, mint ezen Processushoz nem tartozok 
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még figyelmetességet sem érdemelnek [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 74 tábl.]. 

3. továbbá; şi încă; weiterhin. 1632: Tudom hogi vagiok 
ados az nehaj Dávid Istvannak 1 forintal, megh, ismegh 3 
sing vazonnal [Zágon Hsz; HSzjP Bartók Miklosne Piros-
ka (50) vall.]. 1754: Egy Tulkatska s meg egy tino két 
Esztendősek [Oszvaj/Kajla (BN) kömy.; WassLt]. 1775: 
Ez is soha semmiféle discursusból ki nem hagyá gr. Teleki 
László urat.. . osztán meg Horvát Sámuelt [RettE 345]. 

4. pedig; iar; aber. 1544: Zekel Myklosni Meg ezth 
wallotha hythy zerenth® [Szászzsombor (SzD) kömy.; 
MNy XXXVI, 52. — aKöv. a vall.]. 1592: Vida Miklós 
vallia az legini ... eggik kezeuel az melliet tapoztotta 
az Azzonnak, az masikal megh eolelte volna [Kv; TJk V/l. 
268]. 1600: Nyerges Peteme Margit azzony vallya 
en megh Georgy Balast ereossen kenzergettem zowal hogy 
be mennyen [Kv; TJk VI/1. 543]. 1630: Az sok szitkozo-
dasokat es Veszekedeseket latta(m), hogy eŏzue gomoli-
ottanak negienis, égik mint verte másik megh ugj szinte, 
es szitta hasonlo keppen [Mv; MvLt 290. 199a]. 1704: Ma 
hoztanak levelet Lugosi uramtól teli bolondsággal, az este 
meg ugyan Gyulai István uramtól [WIN I, 101]. 1784: 
Vám az én értemre elsŏb(en) itt a' Falub(an) szedetett, 
annak utánna égy Dimbu gye lá váma nevű hellyre vitetett 
a* Vám szedés, onnat meg viszsza hozatott a* Faluba az 
elŏbbeni hellyére [M.gorbó SzD; JHb LIX/4. 48]. 1842: 
15ik Novemb: Török János (: Kadét:) 45 éves — Gyaluba 
egy urdogás szekérrel menvén a Szamoson keresztül, a viz 
hirtelen meg áradván, a szekeret fel fordította és ö ötöd 
magával kik a szekeren ültek, vizbe esett, — kettő közzü-
lök belé holt, kettőt horoggal ki húztak, ezek meg éltek, 
égy kis fiu meg szerencsésen ki úszott [Nagykapus K; 
RAk 10]. 1855: a falusi legénység botra azoka meg kardra 
kapván, gonoszul el döngették egymást [ÚjfE 267. — aA 
verbuváló katonák]. 

II. hsz megint, ismét; iar, iarăşi, din nou; wieder. 1595: 
Tudo(m) hogy mikor Arpastoj János megh hazasodott 
uala; egy keúesse Jol laknak a' felesegeúel ... derek Ara-
táskor, el hagia a' felesege, Jánost, ket vagy haro(m) he-
tigh iàrt volt oda, egjkor tahagh megh Jeótt mondok hogj 
hija volt János haza, s mondottuk my hogy bolond ember 
ha haza fogaggia Az vtan azért vgjan eósze kelenek esmet, 
talam aligh lakhatanak harmadnapigh, megh el hagia ă 
felesege [UszT 10/49]. 1597: Zeoleós Balas Bemath And-
rásért kylde, ne(m) Jeóŭe, megh el kylde, s harmadzoris el 
kylde, vegre oda Jeŏúe [i. h. 12/59 Emericus Benes de 
Lenéelfalűa jb vall.]. 1599: Petri Lűkacz felesege Anna 
Asszony ... vallya ... az Nyirö legeny be futa, es hoza kj 
az Nyirő rudat, és úgy üte Nyakszirten Job felöl, hogy első 
ütesbe(n) terdre essek: s meg fel kele és vgy üte valba(n) 
[Kv; TJk VI/1. 384]. 1600: Kowach Jstwan vallja Ezek 
az fogoly legeniek Delteol fogwant mind ott ittanak egy 
vttal el rezegedenek es Alutanakis, Annak vthanna megh 
neky serkenenek es Inny kezdenek [Kv; TJk VI/1. 456]. 
1670: többet is láttam én már Erdélyben, ki az szerencse 
kerekén jól felhágott s meg leesett [TML V, 395 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: Egy nemzetség vagy 
embemyom elmégyen, s meg más jő elő, s meg úgy, meg 
úgy [BÖn. 457]. 1736: Ha valaki leves ételt kalánnal akart 
enni, az mint irám hogy az fő helyre egy vagy két ka-
lánt tettek, onnan lekérte s evett vele, s meg visszaadta 
[MetTr 330]. 1756: mikor a mi Vdvarunkbòl jöttek elébb 
dézmálni, ollyankor az effele Controversiában forgo föl-

dekről az Vr eö Nga(na)k részire meg dézmáltuk, ha penig 
a más rész indult elébb ki dézmálni az dézmálta meg s 
sokszor veszekedtekis eleget a sudgják, s meg el hadták 
[F.borgő BN; BK]. 

III. ik 1. nincs!sincsen ~ nem létezik; nu există; es gibt 
nicht. 1760: actu azon Bánffi két Sessiok kőzzűl edgjik 
sincsen meg, mivel a Szamos el mosta [Közfalu SzD; 
JHbK LVIII/2]. 1850: A Lovász mesteri szoba Vagyon 
rajta egy ablak, vas rostéllyal, ablak tokkal, és egy figlivel 
(!), de azis üveg nélkül a több figli nints meg [Gyéressztki-
rály TA; DE 5]. 

2. az igei állítmány teljes megismétlése helyett; se re-
petă numai prefixul verbal meg şi nu verbul ín întregime; 
statt der völligen Wiederholung des verbalen Prädikats. 
1585: Torday Was Georgy hwti vta(n) vallia Tapazto 
Istuanis el tazita az Azzont Es tapazto Istuanon Biro Mi-
halne mind leaniostol raita volt vegre le wle Istua(n) a* 
padra, es Mondany kezde ezt Biro Mihalnç, Megh vonalak 
hize(m) Bestie Curwafi Ageb egzer Meghe? Az zakalod 
kezembe vala hize(m) vgye? [Kv; TJk IV/1. 537]. 1631: 
Hallotta(m) annak utanna Valasz utj Jstua(n) szaiabol ... 
hogy aszt mongya vala, hiszem ha akarom vala megh 
ejthetem vala akkor More Lászlón (így!) s az ura(m) aszt 
mondá, megh ha szamyad leott vólna ]Abrudbánya; Törzs. 
Catarista (!) Paczko cons. Petry Vayda de Abrugy Banya 
vall.]. 1640: köszönt egy bányai ember nekia, hogy 
„András öcsém, megházasodál-e?" — s mond amaz le-
génv, hogy: „Meg, uram" (Mv; MvLt 291. 233a átírásban! 
— Varga Andrásnak]. 1717: hallotta(m) hogy mondotta 
Becski Ura(m), tizet ganejlik s mind egye meg Dobai 
Ura(m), meg ugyan azt mondotta meg eszem meg [M.köb-
lös SzD; RLt Bóra Vonul (20) vall.]. 1803: esztendejeket 
ezen apró gyermekek(ne)k meg nem tudom mondani, 
hanem azt meg hogy eg(g)yik sem volt ollyan állapotbeli 
hogy véllek lehetett volna valakinek vásárolni IDLev. 1. 
VIIIA. 22]. 

még 1. încă; noch. 1562: az kegelmetek dolga Megy 
haladékba wolt az zeken [Szúv; BesztLt 67 Joan. Thorma 
comes com. Zolnok intcrioris Gr. Timar beszt-i bíróhoz]. 
1570: Torsa peter hithy zerent vallia, hogy Ez Arataskor-
ba, János kenez Thyltotta volt megh Balinth Thywadart, 
hogy ne haytana Jwhait Az Tharlora, hwl megh az gabo-
nanak wgymint felen kywn volt [Kv; TJk III/2. 9-10]. 
1603: Varga Caspar leania Sophika ... refert az Sebes 
kathona megh az pitwar Áytaiabol Jgh essek ky Az 
Saarbany, onnan esmet fel vgrek s wgy fwta el [Kv; TJk 
VI/1. 666]. 1672: mikor az Ur Mikola Sigmond Uríam) 
malma még keszen ne(m) uala nagj aruiz jeŏue [ Adá-
mos KK; JHbK XXI/16]. 1712: az Grofságot az mi illett! 
— még az szegény Attyánknak atta meg szegény Leopol-
dus Császár [Meggyes; Ks 96 Haller Gábor lev.]. 1792: az 
Mlgs Bánffi Família ... mégh néhai Gröff Székely Adam 
Ur ö nsga halálával az Jószágban bé Olt volt, az Publicati-
onak Contradicált [Kv; TSb 10]. 1803: a' sertések nég ép 
állapotban ki haladtak a' kapun [Dés; DLt 82/1820]. 1866: 
ha sietnek tudósításaikkal még a* visitatiora ki vivŏdneka 

[Gyalu K; RAk 130. — aA rendelt taneszközök]. 
Szk: ~ afelett. 1570: Zeoch Antal ... ezt valya, hogy 

Twgia azt Sala Balintnak Minden Erekseget Marhaiat ... 
Es megh az felet azt Monta peter deák hogi be nem erthe 
az eo adossagat vele [Kv; TJk III/2. 86] * - ak-
korfon)! ekkor. 1560: Suky Jstuan az my Anyankat haya-
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donul vytte uolt sukra az nemessegben Es megy akkor ky 
hazasitotta volt, Az ew attya ... ewtet az Jtualo ewregse-
gekbewl [Kv; SLt ST. 6|. 1570: Borsay Peter vallya, 
hogi ... Megh Az kor az eochey Neotelenek voltanak [Kv; 
TJk III/2. 44]. 1598: Fenesy Mihalj vallja, Amikoro(n) 
en Banyay Istwant zolgaltam hatwlso hazachkajs vala 
az pinche felet, de megh Akkoronnis mind az hazakban s 
mind penig az pincheben volt fogyatkozas es bontakozas 
[Kv; TJk V/l. 227]. 1614: Ebben az esztendőben11 Rad-
nóton hala meg az én feleségem, Huszár Borbára, mint-
hogy még ekkor Vásárhelynek vára nem vala, és ott kellett 
lakni karácson elődedin csak [BTN2 52. — a1601-ben] * 
- (a)mikor(on). 1570: Apalin Zigiarto Balintne vallya 
hogy megh mykor kyralne azzony ky Nem Ment volt ez 
orzagbol hogy az Brassay sporer hannes hozot volt Jde ez 
varasba egy hordo lemonyat [Kv; TJk III/2. 152a]. 1610: 
Tudom azt hogj az hol most Domokos Albert lakik, megh 
mikor alfalu Jobagisagban nem vala es, de ugyan Lazar 
Jstua(n) Jobagja lakjk uala azon az heljen en arra emleke-
zem [Csomafva Cs; Törzs. Nagi Mihalj (50) ns vall.]. 
1705: igen sokat panaszolkodék a generálné, hogy amiólta 
az ura elment, már elmúlt két esztendeje, és azóta csak egy 
falat kenyeret is a generál neki nem adatott, még amikoron 
kért, bosszúsággal illették [WIN I, 576] * - annak/ennek 
előtte. 1570: Martha nehay feyer Jmrehne, Ezt vallya hogy 
Latta gyakorta megh annakeleotte ... hogy az Kalmar 
Andrasnewal gyakorta Tytkon Bezellettek az kamaraba 
[Kv; TJk III/2. 68]. 1590: ez Zabo Jstwan ellen semi go-
nozt nem tud es esmerte megh annak eleotte a még megh 
nem haszasult [Kv; TJk V/l. 50 Angial Marton vall.]. 
1744: Még ennek előtte in Anno 1740 kezdetett ă Kŏsség 
között hogy füstre adózzanak [Bölön Hsz; INyR 33 Né-
meth János (38) vall.] * - annak/ennek felette. 1568: 
Albertus Balog, Joannes Luka, Stephanus Nyerges ... fassi 
sunt in hunc modu(m) azt monda pechy istuan, hogy, 
mindençt egy zQlQth ada a parlagért meg annak felette egy 
darab parlagot monda hogy ad hozza [Kv; TJk III/l. 190]. 
1592: Meg ennek felette ualamit ki feleltenek Jancho 
Petertöl hog' falu földe eggyet sem ereztet ki kéziből 
[UszT] * - azelőtt. 1604: Mikor Galfy Mihalj el hoza 
Heasfalwy Palnet, En velem. 15. eókret wzete Dwczeo 
Zent Martonba Galfy Mihalj, El adok, mellyeket mêgh az 
eleótt szedett hogi az aszoni nalla nem uala, három zaz 
forintot, három sakba [UszT 20/127 Georgius Kalauz de 
farkaslaka lib. vall.]. 1797: semmi baja nem volt a' meg 
vételkor, de még az elöttis jó darab űdővel [Sinfva TA; 
Borb.] * - azóta. 1593 k.: latom hogy a te dolgod az pénz 
elvetel, Azon le tezi az Kazat egyszer sem vagia, meg 
azolta oda vagyon [UszT]. 1681: Méra Mihály Ura(m) is 
mégh azolta mind Szunetlenigh mind itt uolt [Körtvélyfája 
MT; BálLt 1] * - azután. 1638: immár akkor Olah Peter-
nit volt ez az legeny, s megh az uta(n) ment Kerekes And-
rasni [Mv; MvLt 291. 170b] * - eddigi eddigelé. 1567: 
Megh eddygh Sem Harynay wra(m) sem Apafy Jstwan 
nem zolytoth, chyak halgatnak Myys halgatwnk [Gyf; 
BesztLt 81 Thomas Krechmer és Lucas Pystakj a beszt-i 
bíróhoz és tanácshoz]. 1737: neqviráltam vala az vrat edgy 
Fejerdi ház helly iránt, hogy ŏszve cserélhetnök ... de még 
eddig elé Semmi sem telék belŏlle [Kend KK; ApLt 4 
Apor Lázár Apor Péterhez]. 1823-1830: Még eddigelé az 
apám az Ebhát utcai házunkba lakott [FogE 99] * ~ ek-
keddig. 1654: Ngos Uram az Nagod poronczialattya a 
szerent az ĕl mult napokba(n) az Restantiaról való Ext-

ractust, meg kŭdŏttem Nagodnak, melyről Nagod megh 
ekkedigh semmitt sem poroncziolla felôlle mitt kellessek 
czelekednem [Gerend TA; KemLev. Maxaj István lev.] * 
~ előbb. 1629: estue megh eleb le fekűt én nállamnal, 
reggel nyolcz orakor keolt fel [Kv; TJk VII/3. 117]. 1843: 
ő még előbb oda jött vala mint a Báttya [Dés; DLt 1055] 
* ~ ezelőtt. 1618: ez levelemet még ezelőtt két héttel 
elküldtem volna, ha arra nem bíztam volna [BTN2 139]. 
1810: Ezen Faluban a' Commune Terrenumok fel osztása 
még ez előtt Cir 50 Esztendővel el kezdődett, és még 
véghez nem ment [Varsolc Sz; Ks 76 Conscr. 334] * ~ 
ezenkívül. 1763: Mányika Juon ... hozott ide Gálfal vára 
... egy avadag hordot ugy hallottam hogy még ezen 
kívül két rakott szekeren szállított volna holmikat ide Gál-
falvára [Gálfva KK; Mk V. VII/1. 30 Bándi Mihály (38) jb 
vall.] * ~ ezideig. 1573: Molnár Marton Azt vallia hogi 

Benedek Telmanne ... Meg ez Ideig vegbe nem vitte 
vala teörwenyet [Kv; TJk III/3. 212] * ~ ezután. 1568: 
Nem kel neke(m) Azért egy bestye hires kurua, Meg ez 
vtan se Joion en hozza(m) [Kv; TJk III/l. 148-9]. 1630: 
kiuetet vala az Aiton az az Deák, s azulta haragszom ra, de 
megh ez uta(n)is ha oly helyen kaphatom bizony eletetis el 
fogiatom [Mv; MvLt 290. 194a] * ~ mindeddig. 1710: 
Soljom István uram hajtatot két eökreöt az proventusbôl 
uram én megh mind edig lukacz pétér vramnal hatam mig 
Kgd poroncsolatjat vehétném az utan hozak njulok [Ká-
szonújfalu Cs; BCs] * ~ most(an) is. 1573: Mond Kosa 
Myhal en vètte(m) vala ely halat Meg Mostis ely ven-
ne(m) ha talalnek Meg az varsaiatis ely vagdalna(m) |Kv; 
TJk III/3. 99]. 1574: Az Theycz Ianos panazat Ertyk eo k. 
hogy Az tyzedesek Engedetlenek az adónak Meg hirdete-
seben, Es hogi meg Mostanis Nemelyeknek Twtokra Nem 
attak [Kv; TanJk V/3. 100a]. 

2. eleddig, eddig az időpontig; pînă acum; bis jetzt/zu 
diesem Zeitpunkt. 1552: Meegh ez gyllyssben semith nem 
vikkeztenek ez orzakbelyekel kikkel zemben vagyunk 
[Torda; LevT I, 95 Bank Pal, Peter porkoláb, Chakor 
Ferench Batori András erdélyi vajdához]. 1599: az birak 
vraim męgh teorwent nem pronuncialtanak [Kv; TJk VI/1. 
335]. 7604: Aztys uallya djos András hogy szász matjasne 
ne(m) tóltót Idot meg Ez peres Eóróksegben [UszT 16/34]. 
1699: Ezen udvarházhoz való az Hidastol való jŏvede-
le(m)is, de cir(citer) esztendeje hogj el bomlott s meg fel 
ne(m) állitatott [Gáldtő AF; LLt]. 1702: Valter János bé 
állása ... dilatalodott az következendő Vasárnapra mivel 
még az Város közzé bé nem eskűtt [Kv; ACJk 50]. 1742: 
kik voltak nem ismérhettem személy szerint mivel szinte 
akkor virradott és míg setétes volt az idő [Buza SzD; 
JHbB]. 1817: a Pujkák is tojtak, már vagy Húszan őt tojás 
vagyon, a rétzék még halgatnak a tojogatás felöl 
[Héderfája KK; IB. Ütő Bálint tt lev.]. 1852: Egy két 
osztállyu deszka fedelű és hidlásu rakofa még használható 
sertés ol [Marosfelfalu MT; DE 4]. 

3. jelenleg; ín prezent; gegenwärtig. 1585: Az 13 veka 
buzat Akj az idej Aratasbul lett Attunk benne az dezma 
diznoknak, még vagion negy benne [Kv; Szám. 3/XVI. 
42]. 1634: Miszaros Miklós ... kerkedet az Atyamnak 
mondva(n), Apa vagio(n) megh hatua(n) tallérom [Mv; 
MvLt 291. 16aJ. 1694: Első Ház. — mely Haznak van Ket 
Ablaka ... de Uvegh igen keves van benne, Vas Karikai, 
Pantocskai igen el vesztek nemellyiken még vadnak 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 1716: Istennek hàlá ugj Teczik 
könnyebben vagjok, csepegdegel ugjan megh az vizelle-
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tem (Nagyida K; Told. 22]. 1795: ha valamelly Judicialis 
Expensak ... még fízettetlenül lennének, azoknak ki fize-
tése ... a két Mlgos Testvérekre háromollyék (Kv; JHb 
1/36]. 1811: ha ... Emberei meg Szabadon Erdőt kapnának 
foglaljanak Számára Ts Sombori Farkas Umak, és meg 
találánok Szabad Erdőt ... az melyet el is foglaltak kerez-
tekkel az en jelen letemben (Nyérce K; Somb. II]. 1834: 
Nagyságod szóbeli porontsolattya kővetkezéseiil küldők 
ket Fekete Báránt el adatas véget most még nagyon újság 
lévén a Bárány talám IF.zsuk K; SLt évr. Deák Ferenc P. 
Horváth Ferenchez]. 

4. ezután; de acum încolo; danach, hinfort. 1562: ha az 
vristen megy meg gogyttya az kegyelmetek prokatorat 
kegelmetek Bochyassa ala az Jowo zekre [Szúv; BesztLt 
67 Joan. Thorma comes com. Zolnok interioris Gr. Timar 
beszt-i bíróhoz]. 7585: Chiòb Georgy vallia, Az czeh 
mester Keotelwereó leorincz ... monda. Im en az czeh 
Mesterseget le teze(m) ... ky kwldek, es vgy lelçk hogy 
ket hetigh visellie meegh a' Czeh Mesterseget [Kv; TJk 
IV/1. 4391. 1592: Zabo Marton vallia ... Mikor teor-
uenire ki hoztuk volna Lukachot, ... monda, megh lad te 
Niari Marton hogi mçgh azt az Zep bellet swueget, ki 
fedbe vagion, az zegre tetetem (Kv; TJk V/l. 2011. 7604: 
Adgiak kj mi(n)d tilalmasbúi mi(n)d nylbŭl az reszet az 
Actomak az faczialy házhoz, merth az mi(n)t eö maghais 
mo(n)dgia talam mêgh fiayban oda száll (UszT 18/64]. 
1694: edes leányom talám még meg orvosolhatnám 
dolgodat Urad eo kelme elŏt (Torockó; Pk 7J. 1748: ha 
meg csinálgattyáka, és Ujabban fedik még Sokáig meg tart 
(Nyárádsztbenedek MT; Told. 79. — aAz istálló fedelét]. 
1810: (A) Malom meg vagyon — használható lenne még, 
de a' viz, a régi járást el hagyván, el távozott a' Malomtol 
60 ölnyire, és ennél fogva ma a' Malom egészszen szára-
zon vagyon (Rákos Sz; Ks 77/20 Conscr. 64]. 

Szk: ~ egyszer. 1568: Margaréta Consors Ambrosy var-
ga fassa est, hogy hallotta buryanosnetol hogy azt 
monta, hogy azt halotta, az hachyertpl hogy adig zol, az 
leanra, hogy meg egzer arcyul vagya, erette (Kv; TJk III/l. 
185J. 1753: ha az édes Jézus meg Segelti még egjszer fel 
menyen [Altorja Hsz; Törzs. Mich. Márton (29) ns vallj. 
1803: Az idő rövid réám való nézt — vajha meg nyerhet-
ném hogy Óráim addig nyúlnának mig Kedves Sogor 
Uramot a* Kedves Hugammal meg edgy szer Házomnál 
meg láthatnám IM.déllőTA; DobLev. IV/868]. 

5. nem később/máskor, mint ...; nu mai tîrziu ca ...; 
nicht später als (ein anderes Mai). 1570: Veres Benedek, 
Ezt valya Ez dologha meegh Beoytben volt (Kv; TJk 
III/2. 749. — aAz előzőkben elmondott eseményl. 1599: 
Tudom azt hogy mikor Nagy János kj nita az kapút mégh 
az harcz előtt el mennek űala Makraj Peter es Poliak 
Marton (UszT 13/106 Catherina consors nobilis Imrç (?) 
Veres de Ders vall.J. 1600: (Bwday Thamas) mçgh az 
Attya eletében hazasodott volt meg (Kv; TJk VI/1. 191J. 
1697: az Bethlen László vr(am) Tiszti az Lukácsfalvi 
határon három darab Szántó földett bir. Teleki Mihály 
vram ara tanita migh tavalj hogy producaltassak rulla 
en az szolgabironak le tivin az sálláriomát s el küldöttem 
az Tiszthez (Szilágycseh; BK. Kűmíves Gergely Bethlen 
Gergelyhez]. 1701: Hallottam Bödőr Janostol hogy ... 
ne(m) engedi Ilonát mert meg tavaly kezet adot neki 
(SzJk 333]. 1798: Pápai Aszszonyom ellen való Processust 
még az el-mult Esztendőben meg-inditottam (Torda; Borb. 
II Kolosvári N. István kezével]. 1800: írtam, 's instáltam 

vala Nagyságodnak még tavaly ... hogy méltóztatnék az 
én Bétsi Causamat a' Fő- Méltóságú Grof Cancellarius Ur 
ö Excellentiajának recommendalni (Márkod MT; IB. 
Gombási István lev.]. 

Szk: ~ ma. 1585: Vramis megh jó mëgh ma (Dés; DLt 
215]. 1611: Az Oltón innét ki volt azokat még ma hozza 
Eördögh Boldisar uram, mind kurtán gyalogot és mind 
földnépét ide be ő Felségéhez (Veress,Doc. VIII, 127 
Imreffi János feleségéhez, Iffiu Katához Tirgovisteről]. 
1805: Int(e)r(imalis) Hadnagy atyánkfia még ma jártassa 
el Fertályonként, és Házanként az ollyanokat, kiknek kut 
gémjek az uttzára ki áll (Torda; TLt Közig. ir. 252/825 
mell.]. 

6. már; deja; bereits, schon. 1570: Vayda András 
vallya ... Istwan ky akarya volt vonny zabliayat megh az 
thollaigh ky es vonta volt, Nagy Imre Meg Ragadia (Kv; 
TJk III/2. 195]. 1592: ez Tot Mihály eorizte az Attja Diz-
nat az Eorj Erdeon, meegh egyezer mikor ez valló Juhasz 
volt akkoron az Juhtul haza menth es hagiot egy Morech-
kat az Juhnál (A.kosály SzD; DLt 235]. 1754: Ezen helj-
ségen a hol most állunk még egyszer fel kertelték volt 
ezen esztendőben az Muskák (Ditró Cs; LLt Dobra János 
(60) zs vall.]. 1799: (A Bán György fiának) a' feje ollyan 
tetvés volt hogy még messzére láttzott és tetii és serke a* 
fejin (Mv; MvLev. 8 Olajos Anna Lakatos Borbély Miklós 
felesége (46) vall.]. 1852: A' kitsi Pákei Titi még néha 
egyedŭlis lépik (Kv; Pk 71. 

7. fokozó szóként; intensifícă ideea exprimată; als Wort 
der Steigerung: ennél is ...; ba/şi încă ...; noch mehr. 
1568: Elizabeth c(on)sors Ambro(sii) Daroczy fassa 
e(st), Ezt láttuk hogy Torda(n) es zebenben igen vásárlót, 
es my meg montuk, hogy aly pénz volna, es ezt meg 
haluan, mind Sakostol elç mútata, es monda ihol vagyon s 
meg tgbet ad isten (Kv; TJk III/l. 188]. 1598: Markos 
Casparne Jlona Azzonj vallja ... zilagy Jstwan mon-
da, de io hogy eleb ezemben nem veottem, mert megh 
rwttaba(n) Jartwnk volna egy mas miatt IKv; TJk V/l. 
2321. 1609: Erdélyben egy nagy köböl búzát vöttek flore-
nus 1, s még alább is (Kv; KvE 139 SB]. 1800: a' felperes 
nem ment még jobban nyelvelŏdŏtt, motskolódott ÎDés; 
DLt]. 

Szk: ~ inkább. 1579: peter ... ha annakelotéa der durall 
Jòt volt most Inkab vyza Ioŭeben meg Inkab [Kv; Szám. 
1/XVIII. 12. — aA követségbe menetel előtti. 1705: olyan 
embernek, mégpedig a török keze alatt levő fejedelemnek 
kellett jószágot adni, hogy azzal is még inkább idébb 
csússzon az országba és az őfelsége hatalmába a török 
birodalom [WIN I, 396]. 1843: az árendástol hallottam, 
hogy 4. szekér széna is termett a' nevezett Kaszálloba — 
de a viz elmosta — s már ezután még inkább elfogja mos-
ni [A.jára TA; BLt 12 Joannes Jancsi (70) figulus, col. 
vall.]. 

8. megengedés kifejezésére; concesiv; zum Ausdruck 
einer Bewilligung: bár, legalább; măcar; ob/wenngleich, 
wenigstens. 1552: az vytezleo Barchay Gyerg', es Kele-
men pap Thoiday Oltarmester, Theonek ilyen vegezest, es 
zerseth (!) ... Eleozer Kelemen pap ada Barchay 
Gyerg'nek, az Monyaros alath való Thonak felęth cherebe, 
... Mely Thot, meeg az eleott való oltarmesterekys, Nem 
birhattanak Jo modan [Mezőszengyei TA; BfR]. 1605: Azt 
tudo(m) hogy mykor oda Jeôuenek. Ez alperes az Neme-
tekuel. eò uala kalozok s szabadon Járt. es ualamit eó 
mondott az Nemetek azt chyeleketek megh ha chjak Intetis 
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[UszT 19/47 Olah myhalj sófaly vall]. 1646: Ez dolgot 
vra(m) cziak en tudo(m), megh az felesegem(ne)k sem 
jelentettem [Bádok K; JHb 111/72]. 1697: irja miltosagos 
ur(am) kglmd hogy vagy negyven vagy ötven forintot 
külgyek de it bizony nincsen migh annyi is kin malom 
követ vehessek [Szilágycseh; BK. Kűmíves Gergely 
Bethlen Gergelyhez]. 1799: Ha en(n)ekután(n)a is ki tu-
dódnék hogy ezen mostan által adott Joszágomhoz tartózó 
valami abalinealt Jus még másoknál len(n)e is, vagy ... 
valami részetske abból el maradott volna is, azokat is ő 
Nagyságok ezután is mint magok tulajdonokot ki válthas-
sak [Alvinc AF; Incz. XI. 31]. 1813: a Szŏllŏ megett való 
Erdő minekelőtte le nem vagattatott jo állopotba volt, szép 
süni erdő volt, ugy hogy még a* napot sem lehetett benne 
látni [Koronka MT; EHA]. 1843: bár dolgomnak jobb 
részit végezttem volna — de még Ugaramat se végeztem 
[Veresegyháza AF; DobLev. V/1242. 31. 

Szk: ~ csak bárcsak, legalább. 1568: mind az alsó Bolt-
ban es Mind az felső Boltban Nem öperalhat (!) az twz, 
vgy annera hogy Meeghchak 1 gradusra sem vyheted fel, 
harmadnapig egetnedis [Nsz; MKsz 1896. 354-5]. 1606: 
aztth kiuaniük, hogy bekesegessek legienek mert ennek 
előtte, soha ne(m) háborították, sem szallaglassal sem 
fenytekkel, megh cziak szép szoualis, hanem szabadon 
birtuk azth az erdeóth [UszT 18/11]. 1630: te en nekem 
egj batkadat sem attad, megh Czak latno(m) sem jöttei 
[Mv; MvLt 290. 221a]. 1782: (Veress Sámuelt) a* Pro-
ductioban meg tsak nem is hallottam [Torda; KW] | ezen 
panasz az elő számlált okokra nézve még tsak attentiott 
sem érdemel [Thor. XX/4]. 

9. érzelmileg színezett nyomósításként; pentru accentu-
area unei stări afective; als emphatisch gefárbte Betonung. 
1604: az ö hazanal meg kerködet wele hogi zinte azon 
kepen Zitta meg görfi Janosnet az mint daliaj Janosne meg 
felelte [Csekefva U; UszT 77d]. 1756: Kútja ördögatta 
Teremtette Disznó Pásztori tŭ még az én udvaromban 
jötek portio kémi [Petek U; Hr 3/15]. 1794: hát még azt 
mongya ked bátyám uram hogy én el mennyek [Dés; DLt 
az 1799. évi iratok között]. 1834: a Tiszt ezt . . . mint a* 
meg sértetett oroszlány ugy kiabálta, hogy a szomszédtság 
még éjtzaka se tudott tőlle nyugodni [Bögöz U; IB. Ben-
tzedi Sándor ref. pap lev.]. 

10. is, szintén; şi, (de) asemenea; auch, gleichfalls. 
1598: myert aratad meg megh az en búzamat beste lelek 
kurua [UszT 13/14]. 1755: a hátára ŭlek én a Papnak vár-
jan meg tsak még engemet [K; Told. 3a]. 

11. nem más, mint ...; nu altcineva decit ...; nichts an-
deres als ... 1593: Martha Nemet Janosne vallia, fílemmel 
halla(m) hogy Jstwa(n) megh zegeodek Az farsangh vegi-
be(n) ez eztendeón Dániel deákhoz Zent Georgy Napigh 
harmadfel f(orint)ba ... Megh ez Jstwa(n) kewesli vala a' 
fizetest egy eleobe mikor Zegeodnek vala [Kv; TJk V/l. 
3611. Í598: Tothazy Zeochy Mihály ... vallya ... Fodor 
Gergeljnet eok hazasitak ky megh en kertem vala megys 
Fodor Gergelinek [Kv; TJk VI/1. 261]. 1600: Zabo Ist-
wanne Sophya azzony ... vallya vgy rugdosa az nehe-
zes azzont" hogy az rugdosas vtan vgyan neky hanvottlek. 
mçgh en fogam az azzontis [Kv; i. h. 423. — "Zylahy 
IstwanJ. 1631: Szalontaj ehez az Beczki Katahoz járt 
megh az eö Ura megh is ugratta ecczer onnett [Mv; MvLt 
290. 237b]. 1699: bizony vr(am) faradno(m) kel, mégh en 
nyerek kgltektül ne(m) kgltek tűllem [Palatka K; SLt Al. 
17 Palotkai István P. Horváth Miklóshoz]. 1809: a Pana-

szoltotott egészszen ártatlan, az Instans pedig szömyü 
artolmos és motskolodo személy s még ö érdemel bünte-
tést [Szu; UszLt ComGub. 1055-höz]. 

12. nem másutt, mint ...; nu altundeva decit ...; nicht 
anderswo als ... 1570: Zeoch Benedekne, es ferleh 
Lwkachne hytek Zerent vallyak hogy ... My azt hyzzwk 
hogy meegh Magarorzagba Tanulta volta az perlest [Kv; 
TJk III/2. 66b. — aKalmar AndrasneJ. 1585: Nagy Peter 
vallia, Olaios Georgy megh az eo eleobby hazaba(n) vala, 
kerdem eotet, Mit chinálsz Georgy Vram [Kv; TJk IV/1. 
411]. 1662: Feyer vármegyében Rákoson lakot Szakadati 
Bartaljus Miklós captivaltatvãn meg Jt Vasarhelt nemű 
nemű gonosz tselekedetiert, kiért ne talán tan halált kellet 
volna szenvednie [Mv; MbK]. 1703: az Hadnagjok megh 
otthon az Hazoknal el ne kezdgjék az alatok valóival az 
alkuvást [UszLt IX. 77. 69 gub.]. 1846: Virág László 
véresen vissza jött a* fogadoba ... még ottan nállam mo-
sogatták meg a' vértől [Dés; DLt 530/1847. 15]. 

13. ezenkívül; in afară de aceasta; außerdem, überdies. 
1554: az Waydaual chak eg' nehan Boyar maradotth wolt 
... Jutott megh Egy Boyar kytwl azt Izente Petrowyth az 
Waydanak, hogy Imar czak Nag ázzon napra gwlekezenek 
[Hunyadvára; Pesti,Krasső IV, 65-6 Joannes Fanczy de 
Cordowa Hunyad vára prefectusa Paulus Bornemissza 
erdélyi püspökhöz. — L. még Hurm. II/5. 255]. 1599: 
Restal meg kit ezen eztendeoben be kel zolgaltatni eddeg 
walo adossagra f 102/32 1/2 [Kv; Szám. 8/XII. 5 J. Cha-
nadj mb kezével]. 1602: Anna Hwnyadi Rlcta Nobilis 
quonda(m) Michaelis Zakmary de Frata fassa est 
Frathay Andrasnak az lob Annya, es hozzwtelky Barbara-
nak az édes Attya, eggyek voltanak vagion meg eggy 
keozelb való Attiafia Hozzwtelky Barbaranak [Kv; TJk 
VI/1. 583]. 1701: borjus tehén van már őt még egy fog 
lenni ha későre is [Mezőbánd MT; ApLt 6 Makaj Mihály 
Káinoki Sámuelnéhez]. 1798: N(éhai) Donát Mihály Ur 
Jószágait nem hogy szaporittani kívánta volna, söt azokat 
tékozolta Jószágaira azután a' Léányi és Donát Farkas 
Ur, még superleváltak pénz (!) Nagy Boldisár Urtol 
[Bürkös NK; RLt özv. Ürmösi Jánosné Papoltzi Judit (75) 
ns vall.]. 

14. ~ ... is a többi között, egyebek mellett; între altele; 
unter anderen. 1561: (A) felek kozot meg azokbais az kyk 
erőtlen zabaswak uuolnának legen az io okossagnak uala-
mi lattattya [Kv; ÖcArt.]. 1600: Halaz Jstwanne Catalin 
azzony ... vallja ... az darabantok neky tamadanak, es vgy 
verek Nemes Jánost megh az Menteyetis le zaggattak az 
Nyakabol [Kv; TJk VI/1. 453]. 1703: Ez néhány napok-
ban, kivált tegnapelőtt éjjeltől fogva, tegnap és ma mód 
nélkül való szelek annyira", hogy még a házak fedelét is 
féltették [Kv; KvE 277 SzF. — ^ i . ftíjtak]. 1801: Tudom 
hogy az Exponens Assszony ő Excellentiája allodialis 
földjére, Nemes Roppán Lup házat épített, és az egész 
kertye, Amenyit bé fogott; a Melly hellyen Uraság Rabot-
tajában még Éger fákat is irtottam [F.szőcs SzD; TK1 
Pàska Miháj (34) col. vall.]. 

15. sőt; chiar; sogar. 1568: Petnis Zeçch fassus est 
Hazucz bestye verűl te Zoch mihaly abba mert vagiok 

en ollyan ember mynt, the s meg Jobbis [Kv; TJk III/l. 
219]. 1573: Anna néhai Maradék Janosne Azt vallia hogi 

eo semy twzet otth nem latot meg az Twzhel is hideg 
volt [Kv; TJk III/3. 192]. 1629: az pinczebenis keresem 
megh reitek helyekennis de en sohult ne(m) talalam [Kv; 
TJk VII/3. 111]. 1697: Peter Sándorral jártatta az bekese-
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get az ura neuéuel, az uranak pedig hire sem uolt benne. 
Még Peter Sándor fordult Peter Deák uramnak az Páter 
neuéuel, ugy kőuetelte (!) az bekesegről [Szentgyörgy Cs; 
CsJk 8J. 1823-1830: egy anyának sem esik®, ha látja vagy 
hallja, hogy gyermekét valaki veri, még az apának is bajo-
san szenvedi [FogE 112. — ®Ti. jól]. 

Szk: ~ csak. 1812: A Groffné ... azon éjjen Lent Ken-
dert, Fonalat pakolt 's, mindenféle jobb jobb portékákot 
még tsak a' Haj 'Sirokotis felpakolta (Héderfája KK; IB]. 

megabrakol 1. abrakkal megetet; a da oväz (calului); 
füttern. 1731: AiZ mint eddig volt reggel ollyan idŏb(en) 
tiszticsák, itassák és abrakollyák meg az Lovakat az Do-
bolastis el követvén abrakláskor [JF lovászmesteri ut.]. 

2. megabriktol/ruház; a bate (rău) pe cineva; abrichten. 
1807: délelőt soványotska voltam, délután p(e)d(ig) igen 
rósz voltam azért jol mégis abråkoltak [Dés; KMN 366|. 

megabroncsoz (faedényt) vessző- v. vaspánttal ellát; a 
cercui, a lega cu cercuri; bereifen, mit Reifen versehen. 
1588: Az Kadarnak ky az feredeo házhoz való Kadakat 
meg Abronchiozta, es Chyebreket chynalt attam neky f. 1 
d. 60 [Kv; Szám. 4/1. 33]. 1826: Dolhos Gligor ... két 
Hordot bè fenekel, és még abrantsaz [Bábahalma KK; RLt 
0.1]. 

megabroncsozás (faedénynek) vessző- v. vaspánttal 
való ellátás(a); cercuire, fixare a cercurilor; Bereifung, 
Bindung. 1755: a Gazdám(na)k ... A nálla lévő boros 
hordaim(na)k meg abroncsozásáért fl. 2 // 48 |TL. Teleki 
Ádám költségnaplója]. 

megacéll megacéloz; a oţeli; stählen. 1584: Esmeg ve-
ottem egy Apro vassat hogy az Apró Chyakanyokat meg 
aczelotak f — d 8 [Kv; Szám. 3/XIII. 6J. 1587: Esmeg 8 
chyakanjokat hogy meg azzellottanak fyzettem d. 50 | 
Esmeg Balasz Kowachy Azellot meg egy Chyakant attam 
f — d. 38. Georgy Kowachys chyakanyokat ellessitete 
meg attam f — d. 64. Esmeg Georgy Kowach elesîtett meg 
16 chyakant meg is Aczellota f — d. 40 [Kv; i. h. 
3/XXXIII. 9-10]. 1646: Az Iffiu Mesterek Teö Vago 
kapaiokat, az eggiket megh nagiobbitottak, es megh ac-
zellottak attunk f — d . 25 [Kv; SzCLev.]. 1780 k.: egy eke 
vasat meg atzéllottam amagam (!) atzéllambol Rf 1 | egy 
eke Lapas vasat meg atzéllattam amagam atzéllambol xr. 
42. egj fejszét küldet az Tisztarto meg atzéllottam xr. 9 | 
egy fejszét meg atzéllottam xr. 12. az eke vasat tizen két-
zer meg élesítettem xr. 18 [Szászváros; BK]. 1798: három 
Csakánt Megy Aczéltam [Déva; Ks 72/54]. 1828: A Ko-
vácsnak mikor a' perselyt meg atzélta, vettem fél fertály 
palinkát [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1884: Az Uj Kováts 
rodalo Fejszét meg atzélota [Etéd U; NkF]. 

megacéllás megacélozás; oţelire; Stählung. 1675: Az 
Merai Malomhoz, hogy három Czakant megh Nadlottak, 
Korongh Vasat, perpenczetis aczellottak, fizettem a' Ko-
vacz(na)k f — d 45 ... Azon szerszamok(na)k megh ac-
zellasara, vŏttem aczellat ... d 36 ... Az Nadlasokhoz 
János Deáktól vottem egj szal vasat f — d 24 [Kv; Szám. 
35/1. 32] 

megacéllattat megacéloztattat; a da la oţelit; stählen 
lassen. 1587: 28 die Marty az Chakanyokat aczellatattuk 

megh d. 12 6 May esmet eggy chakany ketteo teoreott volt 
azt megh forraztatattak az masikkal eozue megh elesi-
tettwk d. 22 [Kv; Szám. 3/XXXII. 12]. 

megacéloltat megacéloztat; a da la oţelit/călit; stählen 
lassen. 1649: Keouetkezik az Apa Hidi Malomhoz ualo 
Erogatio ... Az Korongh uasat megh aczeloltatta(m) d. 
25 [Kv; Szám. 26/VI. 487-8]. 

megacéloz megedz; a căli; stählen. 1829: Egy Fejszét 
meg Atzélosztam magam atzilal (Mv; LLt]. 

megacélozás megedzés; călire; Stählung. 1674: (A) ka-
pának megh acélozásátol fizettünk f d 20 [Kv; SzCLev.]. 

megacéloztat megedzet; a da la călit; stählen lassen. 
1667: az teo vágó kapát megh atzéloztatván két úttal is az 
asonakis egyik file le hasadván megh pántoztatttuk (!) két 
úttal, fizettünk teolle f — d 38 [Kv; SzCLev.]. 

megacéltat megacéloztat; a da la oţelit/călit; stählen 
lassen. 1828: Vettem egy darab atzèllat, melyből a' Csá-
kányakat meg atzéltattam [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

megacéltatás megacéloztatás; oţelire; Stählung. 1581: 
Az nagy harang ket chyapia egyke meg Teoreot wolt ... 
weottünk Razmanteol 6 rűd Aczelt az egy chyapnak A-
czeltattasara f. 1 d. 20. Az Balas kowachynak es Lakatos 
Myklosnak meg Aczeltatassert attunk f. 10 [Kv; Szám. 
3/IV. 7]. 

megacérol megacéloz; a căli/oţeli; stählen. 1881: Az 
Vdvari rodalo Fészét Ráduj Samu meg atzérolta ]Etéd U; 
NkF]. 

megad 1. át/odaad; a da/preda; übergeben. 1555/1566: 
meg* Aggywky Jstwan vramnak ... az eg gyongios partat 
JZsuk K; SLt A. 33]. 1568: Michael Kappa, Gall(us) szabó 
iur(ati) fassi sunt, Ezt láttuk hogy az leány meg egy pénz 
ara borral ker volt tóbet oztan zondy balint meg agia az 
egy pénz ara bortis, es az lean el megien ]Kv; TJk III/l. 
239]. 1599: (Kerestely Albert) az mely Menes louat wem-
hestçl neke(m) igirte wolt, wgy erte(m) hogy az chitkaiat 
immár nem akarna megh adni [UszT 14/18 Gyertyái Antal 
Jenlaki Zabad Zekely vall.]. 1600: Puelacher Jstwan ... 
vallya ... Ez fogoly legeny egyezer chygenenek keol-
deott vala valamy pénzt vizza, kybeol az en Zolgalo lea-
niomnak az eo teolle el vitt három forintot ky veok az 
penzbeol es vgy Adam megh az teobbit chygenenek (Kv; 
TJk VI/1. 400]. XVII. sz. eleje: Egi kurta granat mentet 
roka, malíual belettet, tudom hogi mikor feiet ueuek beldi 
palnak, az eleôt adot uala gergel Istuannak hogh haza 
hozza agia megh az annianak; de en nem tudom ha megh 
attan uay nem [Cssz; BLt. — L. NyM 187]. 1629: Somo-
giombana lakeo (!) sekelj istua(n) Vram altal alkuta(m) 
megh Serenczj Pal Deakal ñaim mestereuel kes Pénz f 50. 
Egy armalist minden kesegheiuel ... Armalisat megh atam 
fogiatkozas nekul [UtI. — aKK|. 

2. kézbesít, kézbead; a înmîna; aushändigen. 1559: Az 
keg-med leweleth ennekem megh attak [LevT I, 304 Ba-
thoij András Somlyaj Kerechenj Lazlone Bathori Erse-
bethhez]. 1619: ismét menék be az vezérhez, hogy 
újabban sollicitáljam az dolgot, és hogy már ideje volna, 
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hogy megadnók az leveleket muftinak és hocsának | az 
Felséged Kassáról írott levelét is megadŭk az vezérnek 
[BTN 335, 345]. 1657: írtam vala Kegyelmednek Len-
gyelországba is, most is Ecsedbe, meg adták-e vagy nem, 
nem tudom [TML I, 62 Bónis Ferenc Teleki Mihályhoz]. 
1701: edes Anyám ... Az kegyelmed nekem küldőt levelét 
(m)eg adtak IBLt 9 Tóth István Ne-ről édesanyjához, Tóth 
Balásnéhoz Ángyalosra (Hsz)]. 1710 k.: Ez a Turenne ... a 
király nevével mondá, hogy ... menjek de Lionne nevű 
secretarius-statushoz, egy ennek szóló bépecsételt cédulát 
adván kezembe ... Ezt értvén elmenék, és a cédulát meg-
adám [BÖn. 592-3]. 1846: Az árendás Zsidó még csak ma 
adá meg a' küldött levelet [Kv; Pk 7]. 

3. (ajándékot) átad/nyújt; a preda/înmîna (un cadou); 
(Geschenk) überreichen. 1614: Lőttünk szembe először az 
fővezérrel ... minden ajándékot ... előrakatván megláto-
gatá, kit kinek vittünk. Végre oztán sem az magának való 
ajándékot el nem vevé, sem másnak rendelt-küldött aján-
dékot senkinek nem hagyá megadni, hanem mind egybe-
rakatá, és azt mondá, hogy mind császárnak kell adni ... 
azért nem hadta megadni az ajándékot, hogy Báthori Gá-
bornak senki ne légyen jóakarója az hatalmas császár 
Portáján [BTN2 69-701. 

Szk: újesztendő ajándékát ~ja.. 1609: Az Vy eztendeo 
Ayandekat Adtuk meg Vrunknaka Egi mester Remek 
kupát ... f 77 d 56 Azzoniunknak adtunk egy vduari po-
hart. . . f 33 d 83 [Kv; Szám. 12b/IV. 96. — aA fej-nek]. 

4. (oda)adományoz; a dărui, a face cadou; schenken. 
1637: Volt az en Attiamnak egi fundussa Alsó Komanán8 

Melliet Boer Peter New Boer ember, cziuda Informatioual 
Bethlen Gabortol megh kert uolt, eo Felsegeis megh fokta 
uolt neki adni [Szád. — aF|. 1639: míkoron megh hala 
Kerey Albertne Cserenyi Sofia Aszony, Az szwle Annyok 
chereny Gergelyne Szent Pali Anna Aszony az három 
Ama leankakot, Kerej Albertol ualokot Feieruarra uitte 
uolt mind az Bathori Istuan Lengyel király atta leuelekkel 
Egwth, Batori Sigmond feiedelem eleiben, Vyolag Noua 
Donatioual, megh atta uolt Bathori Sigmond az leány 
Aruaknak Jus Regiummal [Vajdasztiván MT; Borb. I]. 
1663.ÿ Bethlen vára most Béldi uram kezénél lévén 
bizonyos inscriptioban, mely várat ő kegyelmének sze-
gény boldog emlékezetű fejedelmek is, Rákóczi György és 
Kemény János, megadtak volt, de az sok számkivetések 
miatt nem iktathatták magokat [TML II, 624-5 Teleki 
Mihály Kászoni Mártonhoz]. 

5. (ostromlott várat/várost) felad; a préda (o cetate/un 
oraş); (belagerte Burg/Stadt) aufgeben. 1565: Az németek 
Szakmárba nagy könnyen bészállának. Onnat menének 
Erdőd alá; Erdődöt Báthori György nagy könnyen megadá 
a németeknek [ETA I, 22 BS]. 1613: Báthori Gábor kapi-
tányi Kakonyi István és Nagy Gergely ... Szebent üres 
tárházzal Bethlen Gábornak megadák [ToldE 223]. 1644: 
Meg nem adván az városta, visszaszállottunk táborostól 
Barca nevű falura [Kv; KvE 174-5 U . — aKassát]. 1657: 
Tokajt is az fejedelemnek megadták [KemÖn. 274]. 1705: 
Die 15 mensis Iunii per accordam Medgyest Forgách 
uramnak megadják [Kv; KvE 244 VBGy]. 

6. vkinek (jogos) birtokába ad/enged; a da ín posesia 
cuiva, a face să intre ín posesia cuiva; in js (rechtmäßigen) 
Besitz geben/überlassen. 1548: Josagodat maihadat ... 
Ennek eloteys keez Voltam meg adny, mostys keez Va-
giok meg adny azmy marhad, Josagod en Nalam vagion 
teeg Eg napot nekj hog Enys hozassak bartimat (!) ky (!) 

elpt meg aggiam kez Vagiok baratim elçt meg adny ... 
Registru(m)ban Vagion En Nalam ... Dátum ex Zovatha 

... Nicolaus ombozyb [MNy XXIV, 217. — aM.szovát K. 
bCímzés: Ez leűel adassék ombozi gasparnak]. 1554: vgj 
mond vala hogj az eöreökseg eöt illetne kemeök meg az 
poronczjolatnak erejevei es ha meg nem adnak ugian azon 
poronczoljottal Hjnok niolczadnapra az nagisagos 
Vajdak Kendj Ferenz es Dobo Istwan elejbe |Etéd/Küs-
möd U; MNy XXVIII, 319]. 1597: Pestesy János Az 
Jozaghrul való leweleketis, az ky ew keziben es byrthoka-
ban volt ... mindeneket megh ada my eleotteonk [Galac 
BN; WLt]. 1599: mindeneknek az mit Testamentomba 
hatta(m) meg Aggiak az Nag istennek Nag Neueben kérem 
[Szava K; JHbK XXI/7]. 1600: Azért miwelhogy mostan 
immár talaltuk az iambort az eőreksigben megh wittuk 
neki az eotwe(n) penztis Ez mellet az pénz mellet az 
eöreksiget kertwk, azért eö ugya(n) ne(m) ada megh az 
eöreksiget [UszT 15/251]. 1671: Ennek előtte meg-holt 
Nemesseknek Relictai-is, mind penig a' kiknek leveleit 
ebben az Disturbiumban, vagy akar mikor az elŏt-is ha-
talmasul el-vették volna, requiraltatván Vármegyéknek és 
Székeknek Tisztei által, tartozzanak praescripto juramento 
mediante meg-adni az hereseknek s' legitimus successo-
roknak [CC 68]. 1698: egy Pad fedelem vagion Re-
szegh Ferencznenel az mihez semmi jussa nincsen asztis 
Georgy Mihály Deák Uram(na)k hagiom illien formaban 
hogy ha az fiam megh jő adgia megh neki ha kiuannia 
[Csatószeg Cs; CsÁLt F. 27]. 1719/1751 Az mi illeti az 
köntös, és házbeli eszközök dolgát (: minthogy egy más 
kőzött az három fiu, és egy hajadon Leány marhákot fel 
osztották voltt :) fel osztottuk kinek kinek részit meg ad-
ván [Süketfva MT; DobLev. I/95a]. 

7. átv is visszaad; a da inapoi, a restitui; zurückgeben. 
1539: az Sombori benedek az Sombor mellet walo 
rythbely rezyeth, wetthe zálogon az ew atyafyanak Som-
bori mihalnak: hwzonharom foryntba es az feleth kewtthe 
magath hogh az my zalagossa ew Neky Sombory Mihalnal 
wolna, egy masnal kewl Megh nhe (!) watthatna ha nem 
ha echyersmynd, mynden zalogossanak le thenne az pen-
zyeth, az kor thartozzyk megh adny. Sombory Mihály ew 
zalogossath IZsombor K; MNy XL, 137]. 1556: nekenk 
egy zolgank valla zekel bertalom kinek morhaia, az k. 
varossaba volt k akor az mi zolgank morhaiat meg nem 
atta hane(m) k azt monta hog az espitalnok hatta (Folt H; 
BeszLt 8 Hamvaj gewrgy es erdeli Kathalin a beszt-i bíró-
hoz]. 1598: vemi kezdek hatba ferenchét meg vondo-
zak az eó maga búzajaba(n) ... zekerchejet (is) el veúęk 
egy falkaig mo(n)da ferench Adgyatok megh zekerchemet 
[UszT 13/15 Blasius Veres de Farchad pp vall.]. 1600: En 
Kardos Miklosne, Erdeŏ teleky Borbalazzony ... attam 
Szanizloffy Batthory Petemek Peteniebena zalogban eg 
Retet, 16 forintba, Illien okkal es moddall, hog' ha az en 
giermekim megh akariak waltany penze le teuen tartozzék 
eó kegme megh adny [Perecsen Sz; WLt. — aSz]. 1647: 
Ad megh az cziakaniomot, kesemet, es szwreŏmeöt [Kv; 
TJk VIII/4. 210]. 1650: az I ... het zeker zabomot eluette 
be vitte az ra tamadasert minor Potentian vagion, hogi 
megh nem atta az megh ne(m) adasert minapy megh tarta-
sert haro(m) giran vagion erette [UszT 46]. 1697: az 
szántovasakot kik vittek el ? az szántó vasakot bé hoz-
ván, a korcsomán be itták, de ugyan az után az Falu ki 
valtotta és meg atta [T; JHbB Bethlen Ádám ir. II Sub C 
vk]. 1790: az elót jo darab üdŏvel égy el veszet báltaját 
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meg találván el tökitette s nem adta meg sok keresereis 
[Martonos U; Pf]. 

Szk: álmát!nyugodalmát ~ja. 1584: Keomiwes Ianosne 
Es Eotweos Peteme Anna valliak vitte ez ket valló az 
eothweós peter giermeket ez vargane Annianak ... mon-
gîak meg Neky hogy Nem Alhatik hane(m) eyel Nappal 
Niughatatla(n) volt, Monda erre Catalin azony No lm meg 
tanitlak mith miwely ... te Eothweós petemç Ally 
esthwe kesen eg termeó fa Ala, Es oth mond ezt haromzor, 
Ey vrak Azoniok halhatok, Aggiatok megh az en gierme-
kemnek Almát Niugodalmat enis meg Adom a' tieteknek 
Niughatatlansagat [Kv; TJk IV/1. 280] * életét ~ja. 1657: 
meg akarnak vala ölni, s te nyertél vala kegyelmet az 
fejedelemtől, és Isten után adtad meg életemet; én pedig 
nem tudtam mivel ez ideig meghálálni [KemÖn. 118] * 
lelkét (Istennek!Krisztusnak!az Urnák) "ja. 1634: En nagy 
Dosa András keószüleők (!) ahoz hogy az en Christu-
somnak lelkemet meg adgyam [DLev. 2. XVIB. 6]. 1678-
1683: Gutte űtes mia Lelkit megh ada [Ks Komis Gás-
pár kezével]. 1719: az en edes jo Feleségém is ... nagy 
Csendesen es szepen Minden irtózás és félélém nélkül az ŏ 
Teremtő Istene(ne)k, és edes még Váltojanak még ada 
Lėlkit [Gyergyóüjfalu; Borb. II]. XIX. sz. eleje: Az Umak 
meg adtam immár én lelkemet, adjátok a földnek hideg 
tetemimet [Kvh; HSzjP] * tisztességét "ja. 1585: Valkay 
Georgy vallia Borbély Peter ... monda Nem zidalmaz-
hatnal engemet, Mert Vrunk eo Nga meg k(e)g(iel)mezet 
enneke(m) tiztessegemet meg Atta [Kv; TJk IV/1. 529]. 
1598: Tothazy Zeochy Mihály vallya ... illjet talalank 
raita hogy Jeone ide Zabo Georgy, itt az leannak tiztesse-
get Adna megh es a magha dyatt tenneye le az Coloswarj 
pispeok eleott [Kv; TJk V/l. 255]. 

8. (szökött jb-ot földesurának) visszaad/szolgáltat; a da 
înapoi (un iobag fugar moşierului); (entflohenen Leibeige-
nen seinem Fronherrn) zurückgeben/erstatten. 1572: az 
para(n)tsolattal való meg kiiesre az bezterchej byro az ket 
Jobbagioth meg Adta vala ... Ennek bizonysagara Atta(m) 
az en lewelemet [Szűkerék SzD; BesztLt 3717 Almadj 
András Zwlkereky kezével]. 1591: az J Az Jobbagioth 
megh tartozik adnia [UszT. — aIgazi gazdájának]. 1606: 
wolt my nekwnk egy attiank fia Antalfj mihalj fia peter ezt 
kertwk meg s nem atta mega, azt mondom hogy meg kel 
adnj ... mert Teged az ne(m) Jllet az otalomsag [i. h. 
20/281. — aAz alperes]. 1671: sok hellyeken ... ha fel-
kérik az el-szŏkött Jobbágyot meg nem adgyák [CC 58]. 
1677: A' Kapitány vagy Hadnagy tartozzék azon Vá-
rosnak a Tanácsát ŏszvegyŭjtvén, és ot a* Nemes embernek 
repetitus Jobbágyához való jussa comprobaltatván eo 
facto tartozzanak meg adni ... ha meg-itilikb, tartozzanak 
... meg-adni [AC 173. — aAhol a szökött jb tartózkodik. 
bA váradi vár szombati törvényszékén]. 

9. (kialkudott árat részben v. egészében) ki/megfizet; a 
plăti (preţul stabilit parţial sau integrál); (den ausbedunge-
nen Preis zum Teil od. im ganzen) aus/bezahlen. 1553: Az 
eles felwljs Azth paroncola hogy te K. myndyarasth za-
both borth keneret bwseggel kwgenek wtanwk pynzerth Es 
myndenek meg Agak Az arath [BesztLt 38 Pėstesy mathe 
lev.]. 1584: Margit Molnár Gergelne vallia Kos Ist-
wa(n) ... az Zentmiklos pénznél teobet Nem Adot volt 
megh, Az haz Arraba(n) Bokor Caspamak [Kv; TJk IV/1. 
319]. 1585: Tapazto Istwan vallia Kuthy Ianos, hiüa 
így hogy Ier haza Am othon vagyon Ania(m) Az hazat 
meg veheted teolle, oda Menek, es 39 frton Arűlank megh, 

es mingiart tiz frtot megh Adek benne | Anna Sipos Peter-
ne vallia ... Az Buzas ember vallast teón Azért hogy Mol-
nár Mihalyne Atta volna megh eleób Az buzara Az Zent-
miklos penzet [Kv; i. h. 437, 484]. 1602: Jtt Colosuaratt 
en az en zerelmes vramnak Kemeny Lazlonak faragtattam 
egy keowet Gywto Mártonnál, kjwel zegeottem vala megh 
tizenhat forintba, Attam megh az Arraba tiz forintot tiz 
pénzt [Kv; RDL I. 73] | Az zoknjanak mjert vegh arűia 
ne(m) lett, Az vagj adgja meg az J az Áctomak, vagy 
Alkudgyek megh az Arra felól velle [UszT 16/22]. 1614: 
Feye keöteött ... Tot János Damokos Antaltol veott buzat 
8 fl. arrat meddigh megh adgya oda szolgai (Karcfva Cs; 
BethU 477]. 1651 megh kenala az Jozaghnak szalagaual 
Kaycza Mihály Kaycza Mihály azt felele hogy agiatok 
megh eppen az pénzt az meniert vagio(n) az Joszagh [Ká-
szonújfalu Cs; BCs]. 1824: vásároltam ... Egy Lo Szeke-
ret, egy Lovat két viseltes hámmal kontárokkal és gyep-
lőkkel harmintz négy R forintokkal, oly magam lekö-
telezésem mellet, hogy ezen Summa Pénzt az jelen való 
Esztendő Junius holdnapjának végéig egy szerre egészen 
meg odgyam [Ne; DobLev. V/1093]. 

10. (adósságot/tartozást) kiegyenlít/visszafizet; a plăti (o 
datorie); (Schuld) begleichen/zurückzahlen. 1548: Attam 
Menedeketh Zwchy Mathiasnak Az Bewztherczey polgar-
nak hogy. En Thwlem kerty wala. Gyalwban fl 77. Azerth 
Zenth Myklos Napjan Thordan. En Nekewm Megy Ada 
[BesztLt 27]. 1570: Syweges gergel, Zeoch Demeter hitek 
zerent vallyak hogy Kanna Iarto János ... kwlte volt eoket 
Zakan Imrehez, hogi az Masfelzaz forint adossagot megh 
adnaya [Kv; TJk III/2. 182]. 1583: Komlodon kertth volna 
negwen foryntoth kett Sayatt haz Jobagyra kjketth eo 

zallagol vetetth volna mynd addegh az mygh eó vagy 
az eo maradeka ... az negwen forynttoth tyztan es Jgazan 
megh nem adnayak [Oroszfája K; WLt]. 1662: Toroczkaj 
Laszlone Aszonjomnak ados leuen az boczulletes varos 
bizonjos szamu Aranj forjntokkal adnajak megh |Kv; 
Thor. X/14 St. Kalos szb kezével]. 1695: En Allör(ben)a 

lakó Jenei Bálint Recognoscalom per p(raes)en(tes) hogy 
szükségemtől viseltetvén kértem Tekintet(es) Nemzts 
Petki Nagy Pál u(ram)tol eő kgltöl husz véka búzát, ea 
conditione hogj eő Kgk az jövő uj búzából tartozom igen 
szép Tiszta vetni való buzául meg adni [TK1 Petki Nagy 
cs. szám. 47a. — aSzD]. 1719: En Recsei Komornyik 
Laszlo adom tudtara mindenek(ne)k az kik(ne)k illik ... 
hogy ennekem adot Nemzet(e)s Guthi Dienes Uram hi-
telben) három veka buzat ... ha penig meg nem adnam 
tehát ő kglme akarmi nemű joszagombul maganak Satis 
factiot tehessen [Borb. II]. 

Szk: intereszt ~ kamatot kifizet. 1841: ha valaki Capi-
talist fizet bé, avagy Interest ád meg, azokat kűlőn positiok 
alá jegyezzék [Kv; ACSzám. 136] * készpénzül 1588: 
Babos Balirith az jeoweo ezten vasamapra vitezleo 
Lossonchy Mathenak az eo pinzeth az. f. 75 meg aggya 
kež pinzwl [Várhegy Hsz; HSzjP]. 1615: az mjkor az ... 
negy forintot Lazlo Mihalj kesz penzull János Deaknak 
megh adgia tartozik megh eresztenj [Magyaros MT; Berz. 
15. XXXVI/1]. 1714: az három ... kezesek tartoznak az 
következendő Sz. Margit Sokadalmára jo el kelhető kész 
pénzül... megh adni [Szépvíz Cs; Ks 65. 44. 12| * pénzül 

1570: Racz Agotha, Azt vallya, hogy ... azt Montha8 

hogy eoneky Vas Martonne Thyz forintal Ados, Aztis 
neky haytotta az haz arraba, Jllen Modon hogy vagy 
penzwl aggya megh vagy Egyéb Marhat ad [Kv; TJk III/2. 
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145. — aKeomjes palne] * tartozását ~ja. 1830 k.: Enge-
delem Grátia Fejemnek, mivel sok Versen Szemelyesen 
több versen Irásam által voltam alkalmatlan Ur Bátyámnak 
azon Reverzálisam iránt és annak ki adását, melyben való 
tartozásam regen meg adtam [Mocs K; BetLt 1 Henter 
Farkas Vajna Istvánhoz] * zálogját ~ja. 1650: megh ad-
gya Angyalosi Istva(n) Ur(am) annak az feőldnek az Za-
lagjatt (Kóród KK; BálLt 43]. 

Sz. 1788: Nagy Thamas Vram parantsalt fel tétetni 
10 jo száraz fenyő Deszkákat mint nagy gazda költsön 
soha meg nem adom fejében [Solymos K; BfN Kátai Mi-
hály lev.]. 

11. (vmely járandóságot) megfizet; a plăti/da (partea 
cuvenită cuiva); (Gehalt/Anteil) bezahlen. 1566: felseged 
... oly deputatio lewelet meltoltassek adnya hogy ... az 
dezmak administratori es be zolgaltatoy mostanyak es 
jewendewbe leyendewk az te felseged kegyelmes deputa-
tio levelere adnak meg eztendewnkent azt a summát az 
oskola mestereknek fyzetesekre es az zegen tanuloknak 
taplalasara [SzO II, 207 ogy-i végzés]. 1593: Egez Tana-
czul az Jdes wraimmal egiwt wegeztenek kgmek hogy 
agyanak Zakaczy Janosnak 8 eztendeig walo gazdasagert f 
100 melliet megattanak [Kv; Szám. 5/XXI. 65]. 1776: Egy 
marhától 4 ejtel gabonát, kenyérnek valót, pénzt den. 6; 
akinek pedig bomyús tehene tanáltatik, egy fejésit minden 
ember adja mega ]Taploca Cs; RSzF 188. — aA csorda-
pásztornak]. 

Szk: bért ~ papi járandóságot megfizet. 161311687 k.: a 
mikor ă Praedikátor és mester bérit meg szokták adni 
nyárb(an) tehát ă végzett napokra valaki meg ne(m) 
adná ă kalongya bért, tehát mindgyárást ă nap után égy 
bizonyos napra ă Praedikátor és Schola mester mindenik 
faluba(n) ki mennyenek és a falut az egyház fiak és ă 
falubéli birák őszve gyűjtsék és három forint birság alatt 
tartozzék ă falu béreket fel igazítani. Ha ki penig meg 
ne(m) akarná adni ... 3 forintot dullyanak rajta ă megye 
számára (Berekeresztűr MT; MMatr. 222]. 1756 k.: Bérei-
ket a' Lohajtoknak a' Gazdák meg adni tartoznak [Bom. 
XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok törv.]. 1827: Min-
den ember a felrovás idején tartozik minden marháját 
számba adni és felrotatni, mert ha rovás alá nem adgya is 
mèg is a régi contractus tartása szerint tartozik a Bért meg 
adni [F.rákos U; Falujk 162 Barrabás Áron pap-not. kezé-
vel] * fizetést 1618/1681: Mikor mi szamunkra 
munkálódik8 hetre es napra rendelt fizetését nekik meg 
adgyad [VhU 301 fej. rend. Bálint deák vh-i provisorhoz. 
— aMolnar Thamas]. 1711: Végeztük közönséges meg 
egyezésből, hogy Tiszt. Prédikátor Uraink(na)íc esztendőre 
való pénzbeli fizetéseket f. 80 megadni [Dés; Jk 355a] * 
hópénzt 1647: (Veres Jánosnak) ha hadba(n) kel menny 
ot az ho pinzt megh adgyuk neky az szokás szerent [Tötör 
SzD; Ks 42. G] * kalangyabért -> bért ~ * a napi 
számot ~ja. 1570: Chaplar Jacabne azt is vallya hogi Var-
ga Tamas Mykor ... az zeolebe Myelt, Megh attha 
neky az azzony az Napy Zamot Mindennap [Kv; TJk III/2. 
125] * salláriumot 1735: Mlgos Groff Ur Széki Teleki 
Ádám Ur(am) eŏ Nga szokott Sallariumunkat meg advan 
p(rae)sentaltata minékünk Felséges Romai Császár 
Kgyls Compulsorium Mandatumat [BSz; TKI] * vki iga-
zságát ~ja vki járandóságát megfizeti. 1608: Somody 
András Vram Pocz Jacabbal Jgassagomat megh 
adua(n), hiua Kozarwaira Jspa(n) Vram peczetiŭel, hogy 
az minemw peőrj vagion Mindzenty Vrammal, es minemw 

vallókat eleőnkben hinanak, azoknak vallasokat be ven-
neők [BSz; SLt CD. 3]. 1728: Sztánku Ráduluj (!) Sztojka 
ponószt tőtt minekünk hogy valami Daracz posztoját lopta 
volna ell, Onya Pamp, mellyért is az Falus Bírónak az 
Igasságot meg oda vgy hogy tizen őtőd napra az Suspiciő-
bol tertio se júrállyon, mellyet ha tselekeszik bene, alio-
quín az karos embert Contentallya káráról [F.árpás F; TKI 
BB. XIII/15 Széna Algyul (62) jb vall.] * vki jussát ~ja 
'ua'. 1667: Dali Miklós es Nagi István ... szokot jussát az 
Kirali Bira(na)k megh advan első szekre el Tilta(na)k 
[Asz; Borb. I] * vki jutalmát ~ja 'ua' 1572: valaky az 
Templumokba akarja halotyat Temethny Eleosser vagi 
penzwl vagy zalagwl Megh aggya az Egyház fiaynak Az 
templum Iutalmat [Kv; TanJk V/3. 60bJ. 1677: a' párt 
meg-tartsák az Executorok hatvan napok alat, és meg-
adván jutalmokat, tartozzanak ki-adni |AC 189]. 

12. befizet/szolgáltat; a plăti/achita/preda; einzahlen, 
abliefem/führen. 1557: Ty k.nel nylwan wagyon, az hogy 
a* kewes borgoy Jozagoth sokayg kthek kere mygh knek 
adam ... akkortys megh mondám Knek hogy el nem ad-
nam de nem wehetem semy haznokath árnykor megh 
róttak kyralnak soha megh nem vehettem raytok hanem 
erzenyembwl kelleth ertek megh adnom [Ápanagyfalu 
SzD; BesztLt 70]. 1570: Feleky János Kenez fely peres 
Byzonsagy, Balinth Thywadar alperes ellen Zwgoryan 
Esthwan, hity zerent vallya hogy tawaly Ezténdĕbe kwlte 
volt Eoteth Thywadar Balint hazahoz hogy Lowat ely 
hoznaia az adoert hogi megh nem akarya volt adny |Kv; 
TJk III/2. 9-10]. 1607: Zamot vesseo(n) Colosi Jstuanne 
Vele mindenek feleöl ith; Mert az zek ügj tudgia hogj 
Colosi Jstuanne Ith való ember, Varas edgiessegetis megh 
atta az Adossagis Ith eseóth [Mv; MvLt 290. 8al. 1710: 
Az Ur eő kglminek szegeny szolgai alázatoson könyör-
günk méltóztassék az Ur a nyári sok nyukhatattlansagink-
rol es dolgainkrol még emlekezni, mivel minden Contri-
butionak felit még kél adnunk, mind mas köszonseges 
Némes Emberek(ne)k szombati szolgai, holot mas szekek-
bé a szám ado és gondviselő szolgák sem(m)it ne(m) 
Contribuálnak IKászonújfalu Cs; BCs]. 1783: azon kevés 
számból álló Dézma ... vasakat némellyek, ha a' rosszából 
és salakjából, nagj ügyel, és morgolodással meg adjákis, 
de mások ... Vas hellyett embereinkre Fejszét fognak 
[Torockó; Thor. XX/5. 44|. 1814: Minden gazda ember ... 
a' 6' sustákat ... adgya meg; melljet a' Falus Biro hűtősei-
vel együtt felhajtani magát kötelezte [F.rákos U; Falujk 86 
Barrabás Áron pap-not kezével]. 

Szk: abroncsát ~ja abroncstaksáját befizeti. 1768: az 
szokott abrantsamat megadtam Abrants Taxát három polt-
rát vont rajtom8 [Bukuresd H; Ks 113 Vegyes ir. — aA 
dominális bíró] * adót 1570: Megh Akaryak eo k. 
varoswl latny az Regestumokatis ky Mint attak megh 
adayat [Kv; TanJk V/3. 16b]. 1622: Jaktam azon az o 
kegielme helyen es ado ado hely volt, mostis ugian ado 
ado hely, akoris megh attam az adaiát [Peselnek Hsz; 
HSzjP Opra Marthon (60) vall.]. 1681: Havasok ... Gyalul 
de Grope, Szász város széki Barinyiek birják klakaztak 
teőlle, az adajatis meg attak [JHb XXXII/55] * árendát 
1647: Itt az Arendat mégh Tarnoczi Sebestyen idejeben 
engettek volt megh, mostis megh attak az Arendat 
[M.királyfva KK; BK 48/16]. 1700: a' kiknél most ol-
lya(n) földek vadnak pacifice birják s colalhattyak Sz. 
Marton napra az arendaját megadva(n); ha penig ... aren-
dajat ... meg nem adnak a ' tunc azo(n) Embertűi in per-
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petuum elvitessek es adassék oly bene merita personanak 
a' ki meghatározott Arendajat megadgya azo(n) terminusra 
[Dés; Jk 310-1] * bordézmát ". 1677: a' ben lakó özvegy 
Aszszonyok ... a' bordézmát meg adgyák a' kiknek arról 
való Exemptiojok nincsen [AC 144] # cenzust ~ haszon-
bért befizet. 1820: Alább irt ezennel megesmérem, hogy 
három égy más után következendő Három esztendőkre 
Mányol Sándor umak a két viz között Fekvő egész Telkét 
minden rajta tanáltató épületekkel és alkalmatosságokkal 
égyütt bérben ki fogadtuk ... tartozom minden esztendö-
benn annak 100 Rf váltó czedulában megállított Censussát 
betsülettel meg adni [Kv; Somb. II] * dézmát ~ tizedet 
beszolgáltat. 1609: Vistay eőkreős emberek ... Minden 
vetemeniekből az Dezmat megh attak [Vista K; Sennyei 
47/11]. 1711: szilvasine nevű regi Possestrix Asz(szo)ny 
... az Branyest nevű helyet ... adta az Salykoi Lako-
sok(na)k; hogj meg ircsák Colallyák s a dezmat rolla meg 
adgják [Salykó NK; JHb XXIV/2. 5] * földbért 1592: 
Az paraztsagh, megh adwan Vranak az feold bęrt minden 
marhayaual Colosuarra ieöhessen es meg maradhasson 
[Kv; Diósylnd. 15] * földvámot ". 1591 k.: Hogy vgy 
keoteotte magat Boldisar Gerebnek hogy mikor el akar 
onnét feoldereol mennj aggia megh az feold vamot fl. 1. 
zabad lezen howa akar menni [UszT] * harmincadot 
1677: a* ki mi Harminczaddal tartozik, az igaz Harmin-
czadot meg-adgyáka ]AC 135. — aA kereskedők] * hava-
si adót!dézmát ". 1674/1681: talalanak meg engemet 
Szász város szekb(en) Kuczer névü Faluba(n) lakoa ... 
Hunyadi váramhoz tartózó Mlacz nevű havas felől; hogi 

eők bírhassak; attak azért semel pro semper negîven 
magyari forintokat ... ígérvén arrais, magokat hogi: annu-
atim minden Esztenakrol az igaz havasi adot es dézmát, 
ugi mint: három berbeczet, három Sajtot, több egyéb ad-
degh praestalni szokott aprólék egyet masokkal együtt en 
szamomrab meg adgiak [VhU 58. — aKöv. nyolc név. bgr. 
Thököly Imre számára] * juhtizedet ". 1721: az Juh tize-
det tartozik meg adni minden meddű Juhért négj négj 
pénzt [M. gyerőmonostor K; KCsl 5] * karácsony zabját 
"ja. 1653: az karaczion zabját minden ember az reghj rend 
tartás szerint administrállya és igazán meghadja [Cege 
SzD; WassLt] * pázsittizedet ". 1640: Dezmat, semmifele 
vetesekbeöl nem adnak, hanem juhokbul, mehekbeöl es 
disznayokbul az pasit tizedet megh adgyak (UF I, 695] * 
premondát 1653/1681: Teleki három Alcsoknak, 
Györgynek, Miklósnak, Andrasnak Supplicatiojokra való 
valaszok Az mint edigh megh adtak praemondajokat, es 
Immunitaltak eőket dézma adastul, az utanis abban megh 
tartassanak [VhU 479 Zolyomi Miklós vá l j * prestációt 

1786: az Vasból való praestatiokat a' régi Contractus 
szerént a ' Thoroczkai Lakósak meg adták, s maigis meg 
adgyák és rajtak desummaltatik [Torockó; TLev. 4/13. 9] 
* taksát 1677: Harangozás dolgábol, a' testnek tisztes-
séges késérésért, a' szökot taxát meg-adván, ha afféle 
ceremoniakat meg-kivánnak a' keservesek, szolgálni tar-
tozzanak [AC 138]. 1786: Hallottam Füleimmel hogy az 
Udvari Bírónak Szakáts Péter(ne)k mondotta Tot István 
hogj mit hajtok én rád Számba Sem vészlek én tégedet 
mivel én az Taxát meg adom [Hídvég MT; GyL. Burszán 
Sándor (74) taksás vall.] * tizedet 1598 k.: tizedeta sok 
eztendeoteol fogwa az J. my nekwnk meg ne(m) Atta 
[UszT 14/47. — aA földnek]. 1637: Vagyon ezen a' pata-
kon kett feliol Czapo Malom, mellieket az feliöl specifi-
calt Boyerok bírnak teŏb paraszt Attiok fiaiual eggiótt 

kikbeól a* parasztok es a' Boyerok kozól is Voncza Pyrroh 
az Tizedet a' varhoz megh attak ]Illyen F; UC 14/42. 971 
* tűzhelypénzt 1748: A Tüzhelly pénzt Éltető Ferencz 
Uram(na)k mind ketten meg adtuk [Szentegyed SzD; 
WassLt Marcsinán Juonyel (38) zs vall.]. 1751: a' tavalyi 
bomyu Pásztor is meg atta a' tűz hely pénzt mikor el ment 
]Marossztkirály MT; Told. 29] * vámot 1631: Mikor 
elsőben ez az Olajos Istva(n) ot megien vala altal az hidon 
enis akkor hagek fel az hidra a berekből, lata(m) hogi egi 
legien mezítelen Zabliaual forgodik vala ereössen keömiü-
le hogy adgja megh az vamot [Mv; MvLt 290, 235b] * 
vámtizedet 1674: Ez patakon vagyon negy malom 
bírjak őket Opra Szilé, Popa Juvon, Komán es Román 
Barbat boerok. Az vam tizedet ő Ngok szamara meg ad-
gjak | A.porumbák F; UF II, 6411 * vásári vámot 1677: 
Végeztetett hogy ... az egy Vásári vámot meg-adván 
... semmi exactioval a' szeginység ne terheltessék |AC 
247] * vonását "ja kirótt adóját befizeti. 1572: Az gom-
bos keonergesse feleol eo k. varosswl azt Mongiak hogi az 
Tawaly házbért fl 4 Megh vegek rayta, ha Ez eztendeo-
benis benne akar Maradny meg kewannyak rayta, Annel 
kwl vonását is megh aggya az myt rea Intézték az Niolcz 
vraim [Kv; TanJk V/3. 60b|. 

Sz. 1703: ki ki rendes hivatallyabán jarjan igazan el ès 
adgya meg az Istennek az I(ste)nét, és az Csaszar(na)k az 
Császárét [UszLt II. 77. 68 gub.]. 

13. (vmely bírságot) lefizet/tesz; a plăti (o amendă); 
(irgendeine Geldbuße/strafe) entrichten, bezahlen. 1550: 
Az besterchej embernek Kwmiwes Janosnak Marhaiat kik 
it meg Tartottak vala Neweztettnek azok az emberek0 

illen ffeleletet Twnek hog az marhat ... eg bestercei em-
bernek attanak wolt Mihály volt Newe az Mihály Tot 
volt Napot az ffizetesnek hog Mikorra meg adnaia es 
kótótte volt ket anyiba Magat (BesztLt 2. — aKöv. a ne-
vek fels.]. 1561: My cereny gaspar es zalay gaspar kechetj 
menihart altal menek (!) soofaluara ... az sententia 
tartassa zerent az bírságot es kereok Tulleok Ewk arra azt 
az valazt teuek hogy wroktol akarnak tanolni ha megi 
agiak az bírságot vagy ne (i. h. 2ÍJ. 1586: Jlona Takaró 
Martonne vallia ... Monda Alberta ad ky hát az en Mar-
hamat, Mert megh Atta(m) en annak váltságát [Kv; TJk 
IV/1. 540. — aIller Ianosne-nak]. 1591: monda ... Mar-
thon halgas te zena lopo, mert en Adam megh az birsagatis 
zegjent vallasz vala [UszT]. 1634: Jobbaginkatis ... más 
ember korczomáyára, nemesére vagy parasztéra való me-
neteltől, azoktul való bor hordatástól, fl 12 birsággal el-
tilcza, az ky ez ellenis vétend, megh vegie rajta számunk-
ra, alioquin maga adgia megh az bírságot ]UF I, 333]. 
1651: (Áz inas) Mideon azért ideiet ki teoltótte volna 
Tanűlo leuel nelkúl ment el az Varosrol, az búntetest sem 
atta meg [Kv; ÖCJkl. 1710: az fenn meg irt büntetést 
Bagyoni János Ur(am) meg atta fl: 1 [Kv; ACJk 77]. 

Szk: díjat ~ eleven/vérdíjat letesz. 1570: Thamas deák 
es Margit ázzon az felesege hytek zerent ezt vallyak, hogy 
... Zabo Balinthne Mongia volt hogy megh kenoztat-
naa, De azon fely hogi Dyat kelletyk megh adny ha azt 
myweltety, Eo azt monta neky hogi neh myveltesse Mert 
nem Jllyk [Kv; TJk III/2. 64. —- aBalogh Jánost]. 1712 k.: 
Boldisar Vajda ... azt mondotta hogy mondottam hogy az 
Úrra megyek hogy meg öllek avagy meg őlőtlek es meg 
adam az dijjadat [T; Törzs. Kanta Cika (42) cigány vall.]. 
1766: két három embernekis megadja a' Dijját könnyen 
mellyhez képest szabadoson vérengezhetik (Koronka MT; 

» 
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Told. 3a) * vérbírságot 1573: Baranay Pal, Kwtas 
Istwan es veg Marton®, hogi ... Zeolden az kezesseget 
ely Nem vezy aztalos Istwanrol, hanem teolle varya meg 
az fyzetest Mind penig az verbirsagot Eo aggya meg az 
bironak [Kv; TJk III/3. 207. — aVallja|. 

14. (okozott kárt) megtérít; a plăti (o despăgubire); (für 
einen verursachten Schaden) aufkommen. 1574: allanak 
my Eleonkbe eggy feleol az Vytezleo zanyzloffy Báthory 
Elek perecheny es mas feleol horwatt gergely zechy ... Az 
felewl megh mondott horwat gergelnek nemynemw haza-
nak zechben valónak meg égéséért, Jeowenek my eleot-
twnk yllyen bekesegre myerthogy Elek wram, Job-
bagynak chelekedetiert horwatt gergely altal wolt hywa-
talban Jgere my eleottwnk Elek wram horwatt gergely-
nek eggy tyz forint ereo parypat melly ha tyz forintott nem 
emeys az felytt penzwl megh aggya Elek wram horwatt 
gergelynek [Somlyó Sz; WLtJ. 1596: walamytth az kapy-
ta(n) wra(m) teôruenye megh lel megh Ado(m), mertth 
Akaratomnal kwl menth odaa Illyen zaladasba(n) az tôr-
uentelen kertten [UszT 11/90. — aA marha). 1600: az 
orzagh el wegezte hogy asz kit zeorc(n) meg talalnak 
nemes ember Marhajaban aszt Bwchjewel kel meg adnj [i. 
h. 15/451- 1606: Jllyen dolgotth vegezenk ha az Reme-
tej marha talalna Jönj marefalj Zena fwben, az marefaluj 
Ember benne talalna haiczia kj belölle vizza az Njoma-
saban az Remeteiben, de ha buzaban talaltatik, az uagj 
Zabba Zabad be haitanj, de wgj hogy az marhas Ember 
eretthe mennjen meg tartozék adnj valamiuel meg alkhatik 
az Karos Emberrel [i. h. 20/89 Lukacz Kouacz marefalj 
vall.]. 1781: Aki a faluban belől lakik, vagy egy malackája 
vagy vetése az határon vagyon: tartozik kertet tenni; s 
olyan gondviselése legyen reája, hogy (ha) a kertin vagy 
marha, vagy sertés kimégyen, mind a kárt, mind a bünte-
tést ő fogja megadni [Oroszfalu Hsz; RSzF 146]. 1843: Én 
saját füleimmel Varga Katalintól semmit sem hallottam, 
hanem hallottam az emberektől, miszerént azt mondotta 
volna, hogy az erdőkárokat ha szintén kérik se adjuk meg 
[VKp 96]. 

15. (céhbeli kötelezettséget) leró; a se achita (de o obli-
gaţie faţă de breslă); (Zunftverpflichtung) abzahlen | 
(céhbeli kötelezettséget) pénzen megvált; a se achita in 
bani (de o obligaţie faţă de breslă); (Zunftverpflichtung) 
ablösen/kaufen. 1589/XVIII. sz. eleje: Az mely Legeny 
vagi megh akarna hazasulni vagi az tisztesseges Vacziorat 
akarná az mesternek megh adni, Ez illien Legennek kçt 
hetigh való miúet szabad légien, mester Remeknek meg 
czinalasa bę mutatasa utan engedni, es fogadni, es harmad 
magaual kçt hetigh el vegezni [Kv; KömCArt. 11-2]. 
XVIII. sz. eleje: Az őttedik Articulus. ha egy Esztendőt az 
becsületes Czébe el tőit (!) volna, az becsületes Czének 
Mester Asztalt ad, ha pedig az becsületes Czé Mester Asz-
talt nem kivána, pénzből az becsületes Czének adja meg, 
ugy mind tízen két forintot [Kv; PosztCArt.]. 1702: a B: 
Cehb(en) be köszönvén Walter János Ur(am) adta meg az 
Nagy Mester Asztalért való pénszt [Kv; ACJk]. 1718: Die 
16 8 bris be' kŏvedzvén Bŏlŏni János Mester az Betsul: 
Cehben ... az Nagy és Kis Mester Asztalért való penzet 
meg atta mellyetis az B: Cehis fel vŏtte (!) [Kv; i. h.]. 

Szk: (apai/avató) kolláciôt 1640: Meg eggyezuen 
penig az mesterekkel es kedueket keresuén tartozik az 
Czehben be szolgaitatni tizenkét forintot és à collatiotis 
megh adni [Kv; KovCLev.]. 1743: vegeztet(ett) a B. 
Czéhtől, hogy egy álando Apjok lenne, és választaték 

(Trin)csinj István ur(am), a Czéh Apaságra, akijs meg 
adván, B. Czenek, Tisztesegesen, az Apaj Colatiot az 
mellyet becsülettel acceptált az B. Czéh [Kv; FésCJk 72]. 
1771: Szabó János Uram az avató Collatiojat meg atta 
[Kv; i. h. 631 * bekövedzőpoharat 1702: mikor penig a 
be kövecző Pohárt meg adgja, akkor ugy készüljön hogy 
az előtt való napon a Remeket is meg agja [Dés; Jk] a 
céh igazságát ~ja. 1583: Ha ualamely Jnas apród ezten-
deiet ki teòlti iåmborul, Semmiképpen meg ne(m) haz(asod)-
hatik es Mesterre nem lezen Az migh egy Jámbor meste(rt) 
fizetéseit ket eztendeig nem szolgai. Azután megh aduan 
az Ceh igassagat maganak Mester ember lehet [Kv; 
MészCLev.] * dékánpoharat 1702: a Dékány peniglen 
a Dekánysagot addig le ne tehesse valamig a Dékány 
Pohárt meg nem adgja és másra nem köszöni IDés; Jk] * 
(kis) mesterasztalt 1591: Zilagi János vallia Eottues 
Peter az Attiok hazaba ada meg az Mester aztalt [Kv; TJk 
V/l. 1051. 1694: Adta megh Varga Marton az Kűs Mester 
Asztalt ugy mint f. 4 // [Kv; ACJk 15]. 1709: Megh adta 
Kovásznai András Ur(am) a* Kűs Mester Asztalt |Kv; i. h. 
74] * kollációpénzt 1641: Állott bé Inasul az mi io 
akaró Vrunkhoz Csapó Martonhoz Nagy Csűri Istuan 3. 
Esztendeig az mészáros műnek meg tanolasaért. adott be 
állós pénzt fl 3. Collatio pénzt meg adta fl. 8 [Kv; MészC-
Lev.l * köszönő poharat ~ céhbe lépéskor áldomást ad. 
1629: mikor az Kerekes Marton fia az keôzeôneö pohárt 
meghatta vala lata(m) hogj Kerekes Gergely az Aszonial 
beszelnek vala [Mv; MvLt 290. 167a]. 

16. (részörökségról) megelégít vkit; a plăti/achita (cuiva 
partea cuvenită prin moştenire); (Erbanteil) begleichen/ 
friedigen. 1559: o ys az yozagotth kezebe bochattotta ha-
ra(n)glabi myklosnak ylyen ok alatth hogy ha az ó zalakos 
(!) lewele tób sommatth te(n)ne hat Hara(n)glabi myklos 
tartozzék meg adnya [Désfva KK; BfN VI. 279/3]. 1573: 
Regeni Peter ezt vallya hogy ... wweges gergel wueges 
János azt montak eottwes Jmrenek ad meg mine-
kwnk az my rezenket ... vgian ackor az eo rezekre, eott-
wes Jmre f. 14 d mingiarast Mégis adot Nekyek benne 
[Kv; TJk III/3. 254]. 1598: Köteles Jstua(n) fiamrŏlis nem 
feletkezem el, hane(m) ingó jouaimbŏl, hagiok neki kez 
pénzt f 200. magiari forintot. De aztis illien Conditioual, 
hogy ha az en mostani Testamentumommal megh nem 
elegednek, azis az f 200 ft neki megh ne adassék, hane(m) 
gyermekire maradgio(n) es mikor az gyermeki ember-
kort emek, akkor adgiak megh nekik [Mv; APol. I. 68]. 
1682: házamat hadtam az felesegemnek életéigh, ol-
lyan formán, hogy az én Atyámfiai nem ellenkeznek ben-
ne. Hogy ha penigh ellenkezni találnak, tehát az felesé-
gemnek az város Teorvénye szerént való eotet illeteo ezen 
házban leveo harmad részin kűvűl eleoben (!) aszt az har-
mincz forintot tegyék le, és Adgyák megh [Kv; RDL I. 
160]. 

Szk: készpénzül 1701: Egj Tehen fen maradvána 

az mellyet Balasi Boldisár magához váltván az Relicta 
részét kész pénzűi megh adá az Relictának [Kissolymos U; 
BLev. — aAz osztozáskor]. 

17. (költséget) megtérít; a plăti (cheltuielile cuiva); 
(Kosten) erstatten, zurückzahlen. 1582: Amy Romlás az 
Zent Petery Haranglabon leót, Albert deák es themeswarj 
Mihal epichek fel keoltsegeket a waros meg Aggya |Kv; 
TanJk V/3. 253a]. 1588: Seres Jstwan vra(m) Koltot volt 
az dactorra Keolchyeget meg attam eo keglmenek f. 2 
[Kv; Szám. 4/III. 28]. 1677: (Az örökséget) ha contuma-
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citer nem restitualná az emptor, procedallyon az 1648 
Esztendŏbéli processus szerint ... ha törvénnyel kel végét 
émi, a' fellyeb irt mód szerint való poenan convicaltessék 
a' venditor ellen, és a' Tiszt ellen-is, kŏltségét-is adgya-
meg a' peresnek [AC 155]. 1730: Itt már mi a' Staphetára 
Pénzt adunk hat nékünk ki adgya meg? [Kv; Ks 83 Komis 
Zsigmond lev.]. 

18. (leányt) feleségül odaad; a mărita; (Mädchen) ver-
heiraten. 1560: az Ghalaczy istuan leányát attuk az 
vitézlő szalay Ghaspamak tőrueny (!) feleseghűl, haza 
vitele es menyegzőye napja leszen, akky vasamap előttünk 
az másik vasarnapon (!) vgyan innét nagy faluy hazunktul 
aggyuk meg az leant [Nagyfalu SzD; BesztLt 32 Myko 
bálás szücz Ghaspar beszt-i bíróhoz]. 1625: az J nekem 
igirt Leányát meges ada annak modgia szerent [UszT 
107a]. 1628: nekem igerte Gellien János az leaniat Jegietis 
adot nekem ... es sokszor napot töt mikor adgia megh az 
Leant [SzJk 18]. 

19. (szükséges) mezőgazdasági munkát elvégez; a 
efectua muncile agricole; (notwendige) landwirtschaftliche 
Arbeit ausführen/vollbringen. 1676/1681: Kérges nevű 
Falubeli Jobbágyink arra kötöttek magokat, hogy azon 
Szőlőnek minden munkáját jol megh adgyak valamint 
illik, jo kertekkel tartyak kapallyak, gyomlallyak, 
homlíttyak, ganejozzak, egy szóval minden ahoz szüksé-
ges munkáját annak idejében minden fogiatkozas nelkűl 
megh adgyak [Vh; VhU 342-3]. 1681: Kincses szőlő 
NB, az mint mondgiak ezen szőlőnek az faja száraz 
űdőb(en) nem nő megh adgiak megh csak idejeb(en) 
való minden jó munkáját, ugi lathatni megh idejeb(en) 
I(ste)n aldasa után mint terem | (A szőlőnek) minden mű-
vét az eò idejéb(en) jol meg adván, megh láttja az gazda, 
I(ste)n aldasa után mint fogh epűlni [Vh; VhU 585-6]. 
1693: (A szőlőnek) minden művét megh atta(m) [Dés; Jkj. 
1728: (A szőlőnek) harmadik kapálását meg adgyák 
[Torda; JHb Jósika Mózes ir.]. 1729: Vinczi Nagj István 
Uris tartozzék ... a' szőllő(ne)k minden mivét idejéb(en) 
meg adni [Ne; DobLev. 1/140]. 1850: Kora Juon még a' 
kezébe vett pénzel ezen első munkát sem adta meg becsü-
letesen [Ne; i. h. V/1327]. 1852: (A törökbűzaföldeknek) 
kötelesek ... minden rendes mívelését meg adva becsüle-
tesen le takarítani [Ne; i. h. V/1345]. 

20. nyújt/biztosít vki számára vmit; a asigura ceva pen-
tru cineva; etw. jm bieten/für jn sichem. 1579: eo kegmek 
keryk eo kgmeket Byro vramat tanachiawal hogy a mint 
ez elòt való eztendeobe az subsidiumot meg Attak neky 
Azonkeppe(n) ez ydeon is aggya meg eo kegmek [Kv; 
TanJk V/3. 186b]. 1592: Lazlo király lewele, kiben ez 
varosnak, el veoth zabadsagit violagh megh Atta [Kv; 
Diósylnd. 25]. 1604: ö ne(m) tud aba sémit hogi az ota-
lomsagat Janossi gergelj fel fogatta wolna, sem hogi tölle 
meg kertek wolna s meg ne(m) atta wolna | az Isten az 
Romai Cziazar eo felsige altal megh atta, az zabadsagot az 
Zekeljsegnek [UszT 18/125, 18/183]. 1654: Töb paran-
tsolatunkat erről ne varia hwseged mindeneket megh ad-
gyon az szegensegnek, mert ha meghis panasz jeö elŏnk-
be(n) felöl le, bizonnyal el hidgye hwseged megh busul 
erette [IB II. Rákóczi György parancsa I. Bethlen Domo-
koshoz]. 1663: az vezérnek megírták, hogy Erdélynek 
libertását adják meg [TML II, 556 Kászony Márton Teleki 
Mihályhoz]. 1677: Az egész Székelységet régi szabadsá-
gokban, mellyben ennek-elötte való Fejedelmek, az ólta 
miólta Sigmond Fejedelem ujobban a' szabadságot meg-

adta nékik, meg-tartassa, minden rendben ŏ Nagysága-isa 

meg-tartsa [AC 21. — aBáthori Gábor]. 1753: a régi sza-
badságot ha meg nem adnákis, leg alább az adónak kòn-
nyebedésit nyerhessék [Gidőfva Hsz; Törzs. L. Balog (28) 
pp vall]. 

Szk: becsületét "ja. 1644/1759: Tasnádi Mihályné 
Sárkőzi Kata Asszony, a' mellyik házban akar lakni az 
eltéig boszu, és meg bántás nélkül békességesen tartsa, és 
becsülletit meg adgyák mint kereszténységek kivánnya 
[DobLev. III/651. 7a]. 1671: ö Nagaa ... az hasznos haza-
fiait más idegenekért hátra nem veti. . . kinek kinek az alsó 
és felső, rendnek az ü állapottya szerént váló becsületeket 
meg-adgya [CC 9. — aBarcsai Ákos fej.]. 1719: Szilagyi 
Mihály Ur(am)... kövesse meg a' B. Céhet, es adjya meg 
kinek kinek becsűlletit [Kv; ACJk 110]. 1850 k.: En N: N. 
a' ki Curatomak válosztattam ... Tiszteletes Elöljáróimnak 
és Tiszt Papomnak illendő betsülleteket meg - adom |Vista 
K; RAk 237] * gráciát 1671: Rákóczy Ferencz uram-
nak ő nagyságának az grátiát megadták, de szolgáinak 
egynek sem [TML V, 545 Ispán Ferenc Teleki Mihály-
hoz] * privilégiumot ". 1653: A vár építéséről azt kérdet-
te8: „Ha eddig volt e' privilégiumotok rolla hogy építhes-
setek?" Arra azt felelték: hogy volt Bástától ... Azután 
tészen ilyen választ: „... rövid-nap bémenyek Erdélybe ... 
megadom a privilégiumot" [ETA I, 96 NSz. — aBocskai 
István] * tisztességét "ja. 1722: Az Egyházi Személyek-
nek tisztességeket minden adja meg |HbEk konz. hat.| * 
az utolsó tisztességet "ja vkinek tisztességesen eltemet. 
1646: halalakoris mi adgiuk meg czufsag nelkul az 
ketek utolso tíztesseget [Bádok K; JHb 111/72]. 

21. (parancsot/rendeletet) továbbít; a transmite (un or-
din/o dispoziţie); (Befehl/Verordnung) weiter/überleiten. 
1574: Meg ada minekwnk az Nagysagod paranczyolatt-
yath Zabo Pal Magyar galdy melybe paranczyol Nag. 
minekwnk, hogy meg irnok my keppen az meg Newe-
zet zabo palth ... statualtuk volna, az Egy Jobbagy haz 
helybe [M.gáld AF; KCs 41 ]. 1665: az praesidiomnak az 
urunk ő nagysága parancsolatját megadtam |TML III, 356 
Boldvai Márton Teleki Mihályhoz]. 1666: az nagyságod 1. 
Januarii irt kegyelmes parancsolatját az havasalföldi kala-
rások megadták [TMÁO IV, 30 Csermény Mihály a fej-
hez Konstantinápolyból]. 1676: hogy Csíkban menék, az 
urunk commissióját az kézdi vice királybírónak megadám, 
hogy olvastassa el az Szék előtt |TML VII, 284 Mikes 
Kelemen, Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

22. előterjeszt; a prezenta/înainta; unterbreiten. 1678: 
kétforma supplicatiőt is írtam az országnak, már Kgltek 
discretiójára bízom, akár az supplicatiómnak valamelyikét 
adják meg az országnak, akár ... az volanter írt levelet 
megadván Sárpataki uramnak, ő kglme az ország előtt 
bizonyságot tehet felőlem [TML VIII, 73 Teleki Mihály 
Bánffí Zsigmondhoz, Rhédei Ferenchez, Naláczi István-
hoz és Székely Lászlóhoz]. 

23. engedélyez; a apróba, bewilligen, genehmigen. 
1606: holott az Alperes az akkoij feiedelem enghedelméré 
fundallía dolgát, producallia az Engedelemrŏl ualo leuelet 
az Alperes, mellyet latua(n) itillje megh a' teóruin ha 
megh kel adnj az Res ablatat, Auagj pedig Silentiumba kel 
lennj az felperesnek [UszT 20/11]. 1704: az rab úr 
mondá engedjenek respiriumot, hadd instruálhassa a 
procatorit. Melyet megadván az urak és a statusok, a gene-
rálnak is megizenék Haller István uram által, hogy miért 
kellett ma respiriumot adni a rab úrnak ]WIN I, 153]. 
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24. kiutal; a repartiza; ausfolgen lassen, zuweisen. 
1605.š Mostannis eo kgmek megh tekintuen illyen sullios 
es terhes wdeobely zolgalattyokat Attanak ayandekon az 
Colosy Aknán biro vramnak a' kezen ky vagatot sôbol ket 
szaz keo sőt, Az teob Tanachbely Vraimnak, az Nótárius-
sal egyetemben szaz szaz keo sőt, kit Camara Ispán Vram 
aggion megh nekyek mikor megh talalnok feleolle [Kv; 
TanJk 1/1. 541]. 1666/XVIU. sz. köz.: Kglsen hadgyuk és 
seriō parantsollyukis Hűségtek(ne)k ... az meg irt két ezer 
Kŏ Sot mind fèl Savával édgyűtt Colosvári városunkban 
lévő két Isputály Számára ... annuatim fogyatkozás nélkül 
meg adgya és adassa Hűségtek [Bom. IV. 1 fej.]. 

25. rendelkezésre bocsát; a puné la dispoziţie; zur Ver-
fîigung stellen. 1681: Mikor a' havasoko(n) a' Sajtolásnak 
ideje vagyo(n), a' Sajtok(na)k es Turok(na)k le hozasara ă 
mennyi lo kevantatik, annak felét Hunjad varasa; felét 
penigh Haczagh várasa szokta meg adni [VhU 56]. 

26. előad, tudomására hoz vkinek; a prezenta; jm zur 
Kenntnis bringen. 1619: Azmi az levelek megadását nézi, 
kíváná azt az vezér, hogy az leveleket megnyissam ... Ha 
elegedendő panaszt Felséged nem tött ... újabb leveleket 
formáljunk és ... valamit feltalálunk ... é(n) azokat histo-
rice megírjam és adjam meg ugyan levélben muftinak, 
hocsának, kezlár agának [BTN 336]. 

27. (okiratot) kiállít/bocsát; a elibera (un act ofícial); 
(Urkunde) ausstellen/erlassen. 1567: my azért az w kere-
sek es kyuansagok zerent ... az my zokot pechetünk alat 
az my leuelünket megh attuk [Vizakna AF; TT 1881. 191]. 

28. ajándékon ~ meg/odaajándékoz; a dărui; beschen-
ken. 1632: mondotta uala ... ha io valcsagat adna tehát 
megh adna neki az vassat de az szaz csak azt monta hogi 
neki egi penze sincsen, az utan(n)is csak ajandiko(n) ada 
vra(m) megh neki az vaszot [Mv; MvLt 290. 80a]. 

29. kb. hajlandó vmennyit fizetni; a fi dispus să plăteas-
că o anumită sumă; geneigt sein, soviel zu (bejzahlen. 
1722: az melly Német Szákácscsal beszéllett Simon Pál 
Vram (: ki is kért száz harminc forintot:) hozzám jővén le 
szállott nyolczvan Német forintra, ha azt Ngd meg adgya 
neki, e mellé egy egy kupa bort es két inget kesz a Ngd 
szolgálattyára [Kv; Ks 96 Gönczi István lev.]. 1773: azt 
mondja az örmény: „Ládd-é, ha a 12 forintból el nem 
engedtél volna, azt is megadtam volna" [RettE 296]. 1802: 
nem hiszem, hogy akár ki idegeny is tanálkozzékv a ki 
annyit meg agyan érette, a menyibe én űsmerem az Otsém 
Uram részit [Dés; Ks 34 Szásznyíres I. 10 Komis Zsig-
mond kezével]. 1844: Josi kocsis izeni hogy ha a' Mltgs 
Ur meg adja volt fizetésit vissza áll, ha szükség van réá 
[Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenc-
hez], 

30. (ígéretet/kívánságot) teljesít/bevált; a îndeplini (o 
promisiune/dorinţă); (Wunsch/Versprechen) erfüllen/ein-
lösen. 1570: Ennekeleote megh Igert zegitthseget az myt 
es my Modon Megh Igertenek volt. Mostanis kesek megh 
adny [Kv; TanJk V/3. 20b]. 1619: lm néked megmondom, 
miért az pasa haragszik az uradra, hogy azt, mit ígírt volt s 
nekem is, nem adá meg [BTN 176]. 1735: eo Keglmek 
Instantiajak meritumi in Considerationem jővén ... ki-
vansagokat a Nemes Tanáts meg adta [Ne; DobLev. 
1/161]. 1759: Néhai Csomos Mihályné Bartók Margit a 
mely nap meg akara halni egj Csürket kivána s azt sem 
adák meg hanem azt mondák hogj sokat kiván a beteg de 
az egésséges nem ad [Albis Hsz; i. h. 1/292. 3b Teleki 
Jósef (34) ns vall.]. 1842: az vetés alá földbe Ígértünk 30 

véka magnak valót — ennek meg adásáról akkor se vona-
kodtál Tudod hogy mit Ígértünk — a' mit meg nem 
adtál panasz nélkül add meg [Veresegyháza AF; DobLev. 
V/1241 Dobolyi Sigmond Dobolyi Bálinthoz]. 

Sz. 1705: (A) nyavalyás prédikátor úgy felelt, hogy ... 
neki mondotta Márton deák hogy ... őneki csak el kelletik 
azt a németet küldeni Pekri uramhoz, ó lévén akkor az 
elsőbb odaki, tudván azt, hogy add meg Istennek a te 
fogadásodat IWINI, 375]. 

31. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ja 
Isten (meg)enged Isten (vmit megtörténni); o să dea Dum-
nezeu; Gott erlaubt (etw. geschehen). 1687: megh adgja az 
I(ste)n már ne(m) sokára hogj bé takargathacz Édesem 
[ÁpLt 6 Káinoki Sámuel feleségéhez, Lázár Erzsébethez 
Nagybányáról]. 1704: onnan felyül írták, hogy amely 
hadakat deputált volt őfelsége Magyarországba, azokból öt 
regimentet visszavitetett volna, minthogy már itt meglenne 
a békesség kit is Isten adjon meg szent fiáért [WIN I, 
283] * ~ja az (Ur)isten egészségét Isten visszaadja egész-
ségét; il tămăduieşte/îi va reda Dumnezeu sănătatea; Gott 
gibt seine/ihre Gesundheit zurück. 1638: így kezde Da-
roczy Mate Vram el beszedet, Edes Vraim Bettegh 
uagiok, de Lelkemben egesseges, Jo remsegem (!) Leuen 
az Jstenben hogi megh ebből az niaualiabol Jngien ualo io 
voltabol, fel keltthet, megh advan előbbi egessegemet 
]Kv; RDL I. 113]. 1797: Edes kedves Feleségem! ... kívá-
nom igaz indulattal hogy az Ur Isten rövid időn adja meg 
elébbeni jo Egességét [Héderfája KK; IB id. gr. I. Bethlen 
Sámuel lev.]. 1801: már most Isten ő Sz: Felsége egéssé-
gemet meg adván Kedves Uram Ötsémhez valaszom ez 
[Veresegyháza AF; DLev. 5] ~ja az Úristen megérnie 
engedi Isten megérnie vmit; îl ajută Dumnezeu să apuce 
ziua/ceva; Gott erlaubt einem etw. zu erieben. 1629: 
gyermekeimneka ... házasságoknak és hazaadásoknak, 
menyegzőjöknek idejit életünkben az Úristen magamnak 
feleségemmel együtt megadta érnem (BTN2 420 végr. — 
aKöv. a fels.]. 1770: Már az Úristen ezen folyó 1770-dik 
esztendőt megadván émem, sok dolgaim s igyes-bajos 
állapotim között igyekezem holmi dolgokat ezen könyv-
ben béími [RettE 215] * úgy adja meg üdvösségét az 
Isten úgy üdvözítse az Isten ...; aşa să-1 binecuvinteze 
Dumnezeu; so soll Gott einen beseeligen/selig machen. 
1710: Teleki Mihály felkel és térdre esik Béldi Pál előtt, s 
... azt mondjaa: „Esküszöm az élő, mindenható Istenre, 
aki idvességemet úgy adja meg hogy én, uram, ke-
gyelmednek igaz tökéletes barátja, és szolgája vagyok 
[CsH 115. —^1674-benl. 

32. (vmilyen tisztségbe) kinevez vkit; a numi pe cineva 
(într-o anumită funcţie); (in irgendein Amt) bemfen. 1657: 
Ez Székely Mojsesnél volt egy levél, kiben az erdélyi 
fejedelemséget apjának, az öreg Székely Mojsesnek és 
fiának is török császár megadta [KemÖn. 153]. 1670: Azt 
mondja urunk ő nagysága, hogy az tanácsuraságot is Ke-
gyelmednek az jövendő országgyűlésen megadja [TML V, 
44 Székely László Teleki Mihályhoz]. 1704: Az úr lován 
az egyiken a kardot, botot vitte Korda uram, a harmadikon 
Naláczi uram vitte a decretumot, akiben megadta tisztit 
őfelsége a királybírónak [WIN I, 203-4]. 

33. vmennyit ereszt/kitesz; a da/produce (o anumită 
cantitate); eine bestimmte Menge ausmachen. 1761: egy 
véka vetes után, kevéssel aratunk többet, egy kalangyánal, 
kalangyája meg ád egy vékát [Timavica H; JHb LXX/8. 
128]. 1773: Búza ... ami termett, igen jól eresztett, úgy-
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hogy egy kalongya három-négy vékát is megadott [RettE 
317). 177511781: egy kalongya jó Zab meg ád két véka 
Zabot szemül [Algyógy H; JHb LXXI/3. 356]. 1782: egy 
kalangya buza meg ád két véka búzát [Arany H; JHb 
LXXXI/53. 361. 1793: tiszta búzával bé vetettük, meg 
adott egy kalongya 10 vékát [Kalotasztkirály K; KHn 54]. 
1827: Szoktuk rakni a kalangyát 30 kévéből és égy illyen 
kalangya meg ád vagy ereszt kŏzep termés idején két 
vékát [Mohaly SzD; WassLt Conscr. 172]. 

34. vmit megterem; a produce/aduce; etw. tragen. 1751 
(A föld) a' Magat sem atta meg néhánkor [Marossztkirály 
MT; Told. 29]. 1796: ezen elé Számlált fŏldekis a magok 
terméseket, s eresztéseket meg adják [Szentgothárd SzD; 
WassLt]. 

35. ~ja a módját kb. megfelelő módon végez el vmit; a 
face ceva aşa cum trebuie; etw. in entsprechender Weise 
erledigen/ausführen. 1811: gondolkodni kezdek a' módjá-
ról A' Túrónak, 's annak a' tsinálásaról ... A' Báts ... A' 
Határt okozza, hogy nem arra való De hogy nem! már 
láttya, hiiába tagadja, Ö a' hibás, ha a' módját meg nem 
adja [ÁrE 80-1]. 

36. ~ja a titulust (rangjának megfelelően) címez; a se 
adresa cuiva (conform titulaturii sale); (dem Rang ent-
sprechend) adressieren. 1670: Az Prinyi uram levelét is 
láttam. Valóban megadta az titulust; az mi még Erdélyben 
nincsen, azt is oda írta [TML V, 4 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 1704: Mindezek után megérkezék az posta a 
kurucoktól, akitől az alkalmatlanul intitulált leveleket 
visszaküldötték volt a kurucoknak, de nem akarván meg-
adni a titulust, inkább levelet sem irtanak, hanem csak 
szóval izentenek [WIN I, 186]. 

37. ~ja vkinek/vminek gúny kb. elintéz/rendez vkit/ 
vmit; a da gata pe cineva/ceva; jn/etw. erledigen. 1665: Itt 
is, Uram, rettenetes idő lőn az éjjel; egy asztagot kezdtek 
volt tegnap, bezzeg annak megadta, kalondgyáimat itt 
Cégenben széllel hánta s az házam tetejét egészen elvitte 
[TML III, 493 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1668: 
Nekem igazán megadá Bánfi Dienes az Váradra menést, 
mert velem nagy ember azt az mocskosságot nem csele-
kedte az kit ű [TML IV, 377 Veér György ua-hoz]. 

38. ~ja magát a. (ostromlott vár/város) feladja magát, 
abbahagyja a harcot; a se préda; (die belagerte Burg/Stadt) 
ergibt sich/hört mit dem Kampf auf. 1653: immár Básta 
megfeneklett vala az országban, és éppen kezében vala; 
sehol sem vár, sem város nem vala több Gőrgény váránál, 
ki meg nem adta volna magát [ETA I, 75 NSz]. 1657: 
midőn Kassa várasa magát megadta, akkor az generálist 
Dóczit kézhez adták [KemÖn. 35]. 1705: Balázsfalván 
pedig voltanak az várban az innen egyszer-másszor kiszö-
kött gyalog németek felé, kiktől is kérette gróf Montecelli, 
hogy gratiára adják meg magokat, de nem adták, hanem 
inkább erősen lőttenek ki belőle |WIN I, 597]. 1710: Ca-
rolus megbiztatván szép orátióval a német hadakot, egye-
nesen rámegyen, és egynehány óráig való conflictus után 
keményen megverik a franciát, nyolcezren elesnek ... 
háromezeren a városban szaladnak, kikre is a harc után 
mindjárt Carolus obsideálván a várost, meg kelle mind a 
várossal együtt magokot adni [CsH 452]. — b. (verekedő 
személy) abbahagyja az ellenállást; a se préda, a nu se mai 
opune; den Widerstand unterlassen. 1585: Dienes Jstwan 
Bachy vallia ... meg teobwlenk es vgi fogok megh a' 
Caspart Nag' Nehezen mert soha ne(m) Aggya vala meg 
magat halaira wtheót hozzánk a' fwstellal [Kv; TJk IV/1. 

477]. 1591: Valkai Georgi vallia ... Az leginis megh 
ada magat ... azonba rea rohananak, es latam hog' valtigh 
taglak, verek [Kv; TJk V/l. 87]. 1638: az puska roppa-
nastis halla(m) aztis haliam hogj mondgjak vala hogy ad 
megh magad [Mv; MvLt 291. 149a|. 1677: Ha residenti-
atlan Nemes ember, Urak, vagy fŏ rendek szolgai, a* falu 
fel-kelvén, személyeknek meg-sértések, és meg-kárositá-
sok nélkül, ha magokat meg-adgyák, fogják-meg, és vi-
gyék Tiszt kezéhez [AC 222]. 1687: Ki küldött Tolvaj ker-
getni, Hadnagy Vr(am), olly parancsolattal Valakinél vagy 
Szatthmári Commendans, vagy Caraffa Levele, nem lé-
szen, megh foghjuk ha meg ne(m) adgyák magokat, meg 
őllyűk [Szilágycseh; GramTr VIII Nagy László, Szabad 
Legény (30) vall.]. 1779: lattam ... Mihályit, kiis veri vala 
Vaszily nevű halászat az Exponens Baro Umak, és ezek 
közt aztis kiálták nemelyek hogy ha már meg attak maga-
kott tuabb ne verjek [Záh TA; Mk V. VII/12 Gramma 
Vonya (40) jb vall.]. 

Sz. 1638: ne jüi utanno(m) babos Giörgy mert bizony 
vagj megh halok vagy megh halsz de megh nem adom 
magamat [Mv; MvLt 291. 149a]. 

o Szk: ~ja az árát pórul jár, ráfizet; a o păţi (rău); übel 
ankommen, hereinfallen. 1644: kurtányt már csak Mun-
kácsra is 30 fogtak be, valóban megadták az szökésnek az 
árát [RákCsLev. 229 Rákóczi György feleségéhez Kassá-
ról]. 1705: (A szökött szolgát) a németek künn a mezőn 
elfogták és visszahozták erősen megverték s úgy val-
latták. Hihető, több afféle examenje is lészen a nyavalyás-
nak, ő megadja a szökésnek az árát [WIN I, 431]. 1850: 
Bánfi az erőszakos foglalásoknak drágán fogja meg 
adni az árát [Csapó KK; DobLev. V/1301 Horváth Kata 
Dobolyi Bálinthoz] * dicséretét ~ja vminek dicsérettel 
illet; a lăuda; belobigen. 1833: a' Tordai Szép és jo ke-
nyérnek ... a' ditséretét, az hol tsak esméretes, mindenütt 
meg adgyák a Világon [Torda; TLt Praes ir. 1534] * a 
kölcsönt ~ja a. (alaposan) megfizet vkinek; a plăti cuiva 
cu vîrf şi îndesat; jm (gründlich) heimzahlen. 1666: Német 
és feljebb való országokból ilyen híreim jöttek, hogy au-
gusztusban az anglus megadta az kölcsönt az hollandus-
nak, mert valamint nyerte volt az hollandus júniusban, 
szinte úgy vesztette augusztusban [TML III, 628-9 Beth-
len Miklós Teleki Mihályhoz]. — b. megbűnhődik/lakol; a 
o plăti scump; büßen. 1710: Ugyanitt Brassóban, a fiam 
halála előtt ada Isten egy leánykát a feleségemnek ... de 
igazán megadám a kölcsönt, amint odafel is említém, 
valamikor négy gyermekem volt egyszersmind életben, 
egyik mindjárt megholt [CsH 436] * válaszát ~ja vála-
szol; a răspunde, a da (cuiva) un răspuns; antworten. 1840: 
Instálom ... a' Méltoságos Fö Consistoriumat ... a' magok 
válasszakat meg adni [Sámsond MT; MvRLt] * vőle-
génypoharat ~ '?' 1597: Bagiony Pether Biro vram zolga-
ya wallia ... monda Chizame ... Im az vén zakalú 
kwrwa fi ageb miat ne(m) nyughatom ideis reám ieot wala, 
de megh lattiatok legenyek hogi Thorda(n) megh adom az 
veo legenj poharat [Kv; TJk VI/1. 82]. 

Ha. 1579: aad megh [Gyerőmonostor K; KCs IV/50]. 
1599: megh Adnaja [Kv; TJk VI/1. 284]. 1606: meg kel 
adnyk [UszT 19/24]. 1609: kigelmetek adnaya meg |Kv; 
Szám. 126/IV. 89]. 1747: tartozom meg adnom [Bodok 
Hsz; Ks 22. XXIal. 

megadás 1. át/odaadás; predare; Übergabe. 1695: ujjab 
Comendans jővén ide ... engem ige(n) kénszerit az kol-
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csak(na)ka keziben való meg adasáért [Fog.; BK. Boér 
Gáspár Bethlen Gergelyhez. — "Ti. a várbelieknek]. 1825: 
Ujjvarasine Kispál Ágnest Leányunkot ki is mháztuk, ki 
vévén még az ezüst nemű meg adása boldogabb Időnkre 
halasztodot [Hsz; Kp V. 347]. 

2. (levél)kézbesítés; înmînare (a scrisorii); Aushändi-
gung, Zustellung. 1619: Azmi az levelek megadását nézi, 
kíváná azt az vezér, hogy az leveleket megnyissam | mara-
dott volt még hátra az muftinak és hocsának való levelek-
nek megadása [BTN2 336, 342|. 

3. (vár)feladás; predare (a unei cetăţi); (Festung, Burg) 
Übergabe. 1619: talám ez a sententiaa nem Jenő megadá-
sára néz [BTN2 214. — aMelius est obediie Deo, quam 
hominibus]. 1657: Isten confundálá az ellenségnek taná-
csát, hogy ne prosequálná az fejedelmet, hanem Szerencs 
alól Kassára menne mindjárt megadásnak reménségével 
[KemÖn. 215]. 1659: Azt is hallják vala, hogy urunk el 
akarná innét vitetni Gaudi uramot, az melyrűl igen örülte-
nek ketten Gyulaival s azt beszéllették, hogy bátorságo-
sabbak lesznek az vár megadása felől [TML I, 316 Teleki 
Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1662: (A regéci várbeliek) 
ostrom nélkül is nem sok napok alatt a megadásra kénsze-
rítethetnének [SKr 246]. 

Szk: maga ~a. 1657: kezdének fejér lepedőket kinyúj-
tani, jelentvén magok megadását | az városbéliek tractát 
indítának magok megadása felől [KemÖn. 217, 274]. 
1662: az obsídió, megrekesztetés súlyosságátul is terhel-
tetvén, annyival inkább kénszerítetnének a magok meg-
adására [SKr 328]. 

4. vki (j°ßo s) birtokába adás/engedés; cedare; Überlas-
sung in js (rechtmäßigen) Besitz. 1555: Em Malom wyzy 
Kendeffy Gaspar walom az en lewelemnek altala ez vtan 
es Megh esmerem hogy az erdelybely feyrwary kaptalan 
az Ianos kyraly keth leveleth ... ez My Jozagonkrola ... 
kyketh annak elette hatwnk volth My Imbre esperesthnel 
ennekem megh attak Melyeknek Megh adasarol azon 
kaptalanth ezen kezem Irasawal es pecetewel Mente ha-
gyom [Hácog/Gyf; GyfKápt. A. I. V. 101. — Vekor Ká-
roly kijegyzése. — aKöv. a fels.]. 1568: Mykor az per, es 
Jobbágyok Meg Adassa keozteoka weghez Megyen Zekel 
János erreol Mester Awagy kaptalan eleott eoreokbe walo 
wallast tezen [Gyf; BfN 54/6. — "Tholdalagy András és 
Zekel János között]. 1677: Ha valamely igaz véreknek 
joszágokrol való levelei ... el idegenedtenek volna (törvé-
nyes uton kivŭl) meg értvén kiknél volnának, repetáitassa 
leveleit a' Praetendens, mellyeket ha nem restitualna az, 
a'kinél volnának, evocaltassa akar Octavia Terminusra, 
akar pedig a* leveleket meg tartó embernek competens fo-
rumjára ... és ot juridicè a1 Törvénynek szokot rendi sze-
rint prosequalván, ha comprobaltatik mind a' leveleknek 
nála létele, fel-kéretése, meg nem adása ... és ecképpen ... 
convincaltatván, a* fel-kéretesnek és meg nem adásnak 
idejétől fogva, abból következet minden kárát az Actomak 
refundalni tartozék [AC 192]. 

5. (elkobzott birtok) visszaadása; iestituire (a unei pose-
siuni confiscate); Rückgabe (des beschlagnahmten) Be-
sitztums. 1663: Kemény Simon uram ő nagysága jószági-
nak megadását értem, de ha be nem bocsátják, én bizony 
nem tudom, mint él; bizony annak már csak tíz talléra is 
nincsen. Istentől veszi Kegyelmed jutalmát, ha laborál 
bemehetésében [TML II, 655 Teleki Mihály Bánfi Die-
neshez]. 1667: Zólyomi ide érkezvén, itt ő publice feje-
delemséget magának sollicitálni nem mert, az mint az 

cajmekámnak beadott supplicatiojából azt nyilván megér-
tettem ... csak az jószágának megadását sollicitálta [TML 
IV, 133 Nemes János Teleki Mihályhoz]. 1675: kérem 
tudósítson, micsoda módot gondol Kigyelmed az Kigyel-
med háza meg adásában [TML VII, 79 Komis Gáspár ua-
hoz]. 

6. (szökött jb v. szolga) visszaadása/szolgáltatása urá-
nak; trimiterea înapoi la stăpînul său (a unei persoane 
fugite); Rück/Abgabe (des entlaufėnen Leibeigenen oder 
Dieners) an seinen Herrn. 1664: Gróf Zani uram szolgái 
Kolosváratt nincsenek moston, hanem az quartélyozó 
németekkel vannak. Azoknak is végére menvén, hon van-
nak, azon leszek, az fejedelem ő nagysága megadásokkal 
kedveskedjék gróf uramnak [TML III, 83 Teleki Mihály 
Kászonyi Mártonhoz]. 1677: A' mely Nemes ember Hajdú 
Városokra futót Jobbágyát akarja repetalni a' Váradi 
Vár Szombati Székin való két Assessor tartozzék ki-
menni a' Nemes embernek instantiajára és ha meg-
itilik, tartozzanak a' repetitust meg-adni. A' meg-adás 
után a' vitelben penig, a' magok határáig oly securitast 
mutatván a' Nemes embernek ... hogy ha abban a' Nemes 
ember impedialtatnék, a' Hajdú Városbéliek eo facto in 
poena ... florenorum Hungaricalium convincáltassanak | 
A' Fiscalis joszágokbol, Aknákból, és egyéb helyekről, a' 
Tisztektől repetállyák a' Jobbágyot, az Articulusokban 
specificalt módok szerint, és a ' meg nem adásért-is ugyan 
azonok incurállyanak poenában, s' azon Sententia mellett 
akarholot-is Executio peragáltassék [AC 172-3,194]. 

7. kiadás/szolgáltatás; predare; Aus/Abgabe. 1621: pa-
ranchiolatot ... kewldeót uolta eo kigielmeknek Az hostat-
bely három Atianfiay (!) megh adassa felöl [Kv; Szám. 
15b/XI. 250. — aI. Bethlen István gubernátor]. 1650: az I 
... het zeker Zabomat eluette be vitte az ra tamadasert 
minor Potentian vagion, hogi megh nem atta a megh ne(m) 
adasert minapy megh tartasert három haro(m) giran vagion 
erette [UszT 46]. 

8. (kialkudott ár) kifizetése; plata (preţului stabilit prin 
tocmeală); Auszahlung (des ausbedungenen Preises). 
1618: ha valami disturbiu(m) uagi egeb el tauoztatha-
tatlan obstaculu(m) miat az haz arra residiumianak megh 
adasa differaltatnek valami keves ideigh, abban vincu-
lu(m) ne legien [Dés; DLt 340]. 1803: Számat vetvén 
Bogdany Miklós Vrammal az ő kegyelmétől vasárlatt 
portékák áráról ameljek N. Ipam T. Szántó Sándor (űr) 
Halála alkalmatosságával vásároltattak mi általunk 
őszveséggel 247. kétszáznegyvenhét Rh. Forintokra men-
vén azoknak meg adására magam és sogorom Szántó 
Sándor neviben kötelezem leg feljebb Húsvétra (Ne; Dob-
Lev. IV/865u]. 

9. (adósság/tartozás) kiegyenlítése/visszafizetése; achi-
tare (a datoriei); Begleichung/Zuríickzahlung (der Schuld). 
1583: Biro vram be gywthwe(n) az varost Adot ves-
se(n) az keolcheoneozesnek meg therítesere es meg Adas-
sam [Kv; TanJk V/3. 273a]. 1585: Mikor az Vitézlő 
Theke Ferencz es Komjaty Mihail; az pénz maradekanak 
meg adasara, es feli uetelere Conuent elejbe mennek, 
akkor keózteók mas Leuell kellyen Conuent pechiety Alatt 
[M.köblös SzD; SLt 29. J. 2]. 1594: Mely Zaz f(ori)nt meg 
adasarol ado(m) en az en pechetes chedulamat More 
Sig(mon)d Sogor vramnak menedekwl [Abrudbánya; 
Törzs]. 1698: Instalannak mi előttünk hogh megh ha-
lasztana tovabrais azon summa pinz(ne)k megh adassatt 
[Mv; BálLt 44]. 1701: Kgk semmi panaszsza az iránt nem 
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lehet hogj azo(n) pénz meg adásával nem hirtelenkedhe-
tett!, mivel az Contractusban az Kgd neve tsak edgj szo-
valis fel téve nincsen [Zabola Hsz; ApLt 5 Mikes Mihály 
Apor Péterhez]. 1803: az pénz meg adásának terminussá 
lészen mához esztendő napja [Ne; DobLev. IV/867]. 

10. (vmely járandóság) megfizetése/kiszolgáltatása; 
plată (in bani sau in natură ce i se cuvine cuiva); Bezah-
Iung/Ausfolgung (irgendeines Gehaltes). 1571: kewannjak 
eo k. hogy varosswl az zentpeterbely p(rae)dicatomak 
penzet es Borát megh adnwk megh Tekinty plébános 
vramnak eo kegek Theorekedesset Az Bomak megh Adas-
sat az zentpeterbely p(rae)dicatomak fely vezyk eo kegek 
[Kv; TanJk V/3. 47b]. 1600: Egiebet semmit ne(m) tud, 
hane(m) hogy az ho penznek megh adasaba a mi rea eset, 
azt eö eppe(n) megh atta az Bironak [UszT 15/3 Enghi 
Lukach Bogardfalwy vall.]. 1664: Az páter ... most Ke-
gyelmednek is írt, fizetése megadásáért, ki innét ki nem 
telik [TML III, 333 Boldai Márton Teleki Mihályhoz]. 
1755: Nemzetes Ifjabb Kelemen János Ur(am) ŏ kglme ... 
maga önként ajánlá, h(ogy) ez után a Szekesi Refr Ekkle-
sia(ban) Patron(us) lészen és a 15 kalongja buzat a Tiszt-
(ne)k Ministemek az Mester(ne)k esztendőnként administ-
raltatja ... hasonlo keppen ajanla magát önként a tizen öt 
kalongja buza meg adasara Nemzetes Székesi Baranyai 
János Uram [Székes MT; MMatr. 284]. 

Szk: bére ~a mellett. 1848: Killyén Mozesné aszszony 
az Urat Kelemen Bénjámin Urat általam szokott bérem 
meg adása mellett mától számitva 15öd napra inteti illyen 
okbola [Kv; Végr. Vall. Mészáros Jo'sef szb kezével. — 
aKöv. a megokolás] * előfizetése ~a mellett. 1801: Nms 
Maros széki Szt Imrei Nemes Balog Ferentz és Mihálly 
Uraimék Kegyelmeteket én általom tiszti hivatalom 
szerent szokott elö fizetesem meg adása mellett Törvénye-
sen Certificáltattják ... 8ad Napra ... a Szeieda Sz Annán 
tartandó N. székre [Msz; BalLev.] * jussa ~a mellett. 
1843: Egerbegyi Jubilatus Székely Lovag Káplár nemes 
Tolvaj Ferentz Magistratualis assessor Ur, — Kigyelmedet 
Bálás Annát. . . általunk szokott jussunk meg adása mellett 
törvényesen inteti ily okona [T; Tolvaly lev. — aKöv. a 
részi.]. 1847: Tkts Dobolyi Balint Uram szokot Jussunk 
meg adása mellett ada kezŭnkb(e) egy Instructiot hogy 
azzal ahol illik procedalnank [Fejér m.; DobLev. V/1269]. 

11. befizetés/szolgáltatás; achitare; Einzahlung. 1570: 
Az adónak megh Nem Adassa feleol eo k. Azt Mongyak 
hogi valaky megh Nem akarya adny Byro vram cheleked-
yek Azon keppen Minth Regthwl fogwa volt [Kv; TanJk 
V/3. 10b]. 1621: (A házak) gonduiseleset magamra ue-
szem fel, az ado megh adasat is [Kv; RDL I. 112]. 1682: 
Ez rajtunk forgo, sok tekintetekbe(n) el kerŭlhetetle(n) 
szoros állapotokhoz képest bizonyos summa pénzt, búzát 
és zabotis ketelenitettŭnk mellettünk levő becsületes Ta-
nács vri, és fő rendű Deputatus Híveink velünk meg edgie-
zett tecczésekbŏl bizonyos szemeljekre ... az eö Felsége 
Vitézi szamokra fel vetnünk Kgltek és Hüsegtek Tisztei 
alatt levő szekben Fő kapitány Toroczkai Istva(n) becsüle-
tes Hívünket rendeltük ... azon summa meg adása iránt 
refractariuskodok elle(n) irott s includalt Deliberationak 
hüseges exequáltatásara [Borb. fej-i rend. Asz főkapitá-
nyához, király- és alkirálybírájához]. 1763: Nms Kis Vár-
dai L. Sámuel eo kglme ... jelenté mi előttünk hogy ĕ ba-
jos es szükpinz idejen, sem a királyi Adónak meg-adására 
sem p(edi)g maga és Házának interteneallására nem lévén 
annyi tehetsége, hogy azokb(an) magát subleválhatná, erre 

nézve kentelenitetetta [Ne; DobLev. 11/341. — aKöv. a 
részi.]. 1809: (A) Hadi Segedelemnek meg nem adása 
hozta, hogy az Ország Nemessei Insurgálnának inkáb, 
mint sem azon Segedelmet ki adgyák [Asz; Borb. II|. 

12. céhbeli kötelezettség lerovása; achitarea datoriei 
faţă de breslă; Abtragung/stattung der Zunftpflicht/ver-
pflichtung. 1757: (A fazekas céh articulusában) csak kevés 
szóból álló punctumot találhattunk az k(is) céhmester 
pohárnak úgy a szolgáló mes(ter) pohárnak és az inas 
szabadittásnak rend(e) megadására [Dés; DFaz. 18]. 

13. megtérítés; restituire; Erstattung, Zurückzahlung. 
1570: eo kegek ígérik Magokat az Ayandeknak es keol-
chegnek megh adasara [Kv; TanJk V/3. 5b]. 1678: eskütt 
Kegyelmed előtt Marchio uram, de Achachia, Forval és 
Reverend is assecurálták minden kölcségemnek megadásá-
rúi, most pedig hallani sem akarják (TML VIII, 1512 
Teleki Mihály Absolon Dánielhez]. 

14. férjhezadás; măritiş; Verheiratung. 1668: igertem 
volt jövendő szent hazasságnak rendire, szerelmes Leá-
nyomot ... Kun Ilonát ... Kis Buni Bethlen Miklós Uram-
(na)k, mely szerelmes leányomnak megh adásának idejit 
... rendeltem ad diem 12 Juny Anni pr(ae)sen(tis) 1668 Itt 
Keszdi Osdolaia haza(m)nál Celebraltatni [JHb lakodalmi 
meghívó Steph. Kun de Osdola kezével. — aHsz]. 1670: 
hogy kedves leanyom(na)k megh adassáa mentől bő-
cziűlletessebbe(n) mehesse(n) veghb(en) kerem 
Kglmedet az aszszonnyál eő kglmivel edgyút az megh 
irt napo(n) es hellye(n) ... jele(n) lenni es jelen letevel 
ekessitteni hazamát ne neheztellye [JHb lakodalmi meghí-
vó. — ^ i . Haller Christinának Király hal mi Petki János-
hoz való feleségül adása]. 

15. átv nyújtás, biztosítás; asigurare; Gewährung, Siche-
rung. Szk: autoritásának ~a. 1663: eddig való kevés au-
thorításomnak megadásával denegálta az levél adást Cob 
uram [TML II, 658 Teleki Mihály Kászoni Mártonhoz] * 
becsülete ~a. 1669: Kapikia Bőer Sigmond ... Az Keresz-
tien más országbéli ottbe(n) leuŏ Oratorokatis, Tarsalkod-
va(n) véllek, s betsületek megh adásaval tegje io akorojn-
ka [Törzs. fej.]. 1677: (Akik) kinek kinek rendi szerint 
való becsületeknek, érdemlett mőd szerint meg nem adása 
... házaknak, pinczéknek, boltoknak fel-verése ... és több 
efféle kerítésen belől esendő czégéres vétkeknek cseleke-
detiben deprehendáltathatnak, az ollyanokat minden sze-
mély válogatás nélkül, mind a* Várbéli Tiszt viselő embe-
rek, s' mind a' Vicé Ispán meg-foghassa (AC 224] * 
tisztességének ~a. 1765: Jöven elönkbe Nánási Andrásnak 
és Rátz Kalárának Házasságbeli igen tövisses Causajok 
tapasztalta Vener. Consistoriumunk a két félnek igen 
ifjuji eretlen és egy mast meg nem ertö allapotját, mellyet 
nevelt és tsak nem orvosolhatatlanna tett a Hazasok szü-
lejeknek illendő tisztessegek(ne)k és betsületek(ne) meg 
nem adások [Kv; SRE 213] * utolsó tisztessége ~a. 1662: 
Rákőczi Zsigmond utolső tisztességének megadására, 
meghidegedett testének illendő méltősággal és becsülettel 
valő eltakarítására, azon esztendőbéli Szent György havá-
nak 28. napjaa [SKr 314. — Rendeltetett]. 1794: a* Vár-
ban benn lakoknak légyen azon Jussok és szabadságok 
hogy a magok halottyaikat a' belső Templomban vitethes-
sék utolsó tisztességek meg adása véget [Kv; SRE 515]. 

16. kiutalás; repartizare; Zuweisung. 1615/1616: talala 
meg minket az Néhai Rögör Fenessi Martonne Süuegh 
Borbara aszszony ... imok megh azt miczoda valaszszal 
boczatot volt minket mikor Bűkfalvi Imre Papp Uram, 
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akkori Colossj Annyasz. egyhaznak lelki pasztora, mind 
az maga és Colossi tanacz neuevel ö kgmehez intercedalni 
küldőt volt, az Colossj praedjcator souanak ki szolgaltata-
sa és meg adassa felöl [Kv; RDL I. 100]. 1670: Az mely 
Isten sava eleitől fogva az felmenendő deákok, ecclesiák 
szükségére járt s kiadatott az aknákról, annak megadásáról 
s mind penig az papok fizetésekről s restantiájokról is (ha 
mi volna) parancsoltunk az kamara ispánnak [TML V, 58 
a fej. Teleki Mihályhoz]. 

17. okiratkiadás/bocsátás; eliberarea unui act oficial; 
Urkundenausgabe. 1575: az elseó napon feirwary Ambrus 
Kathona Mate altal ellene monda az Iktatasnak harmad 
naponnis tilta leuele altal hog Jankafi Katalin azzont es 
germekyt az iozagba Simontelkebe ne Jktasswk To-
wabba az Relatorianakis meg adasatwl tilta [Simontelke 
BN; JHb K XIX/24]. 

18. (ígéret) teljesítés; îndeplinire (a unor promisiuni); 
(Versprechen) Erfüllung. 1590 k.: az eö Batthia zagoni 
mihaly Énnekem verem húllasaert serelmembe Jgert wala 
Masfel forintotth kinek meg adasának napia wala, keöte-
leis wala hat forint ha meg Nem adna az meg Mondotth 
napra, azért az zagony Mihaly az napra meg Nem ada az 
keötes zeörent ra menek hogy Jgazat weögiek [UszT]. 
1842: az vetés alá a földbe Ígértünk 30 véka magnak valót 
— ennek meg adásáról akkor se vonakodtál — Tudod 
hogy mit ígértünk — a' mit meg nem adtál panasz nélkül 
add meg [Veresegyháza AF; DobLev. V/1241]. 

19. (parancs)meghozatal; dare (de ordine); (Befehls)Er-
teilung. 1677: A Somlyóra telepedett cselédes nemesség 
mit kívánjon ő nagyságátul, Kegyelmed megláthatja. Áll ő 
nagysága kegyelmességében azon parancsolatnak megadá-
sa ITML VII, 453 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

megadásakori szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: utolsó tisztessége ~ temetése alkalmával való; cu 
ocazia înmormîntării, la înmormîntare; anläßlich seiner/ 
ihrer Beerdigung. 1662: Az öreg fejedelemtül maradt ta-
nácsurak® ... elhalának, mellyből akármelly értelmesek is 
az országnak ... következő romlását ítélhetnék, amint azt 
Medgyesi Pál, Istennek nagylelkű buzgó szolgája, mind a 
fejedelem teste, s mind ... utóiban méltóságos Rákóczi 
Zsigmond utolsó tisztességek megadásakori prédikálási-
ban derekasan is meg is prófétálta vala [SKr 306—7. — 
aKöv. a nevek fels.]. 

megadat 1. át/odaadat; a dispune să fíe dat/predat cui-
va; über/hingeben lassen. 1568: Georgius Balas fas-
s(us) est, Ezt tudom hogy az Kappa mihal hazanal ez Lu-
kach leania 5 pénz ara borth kert vala, az chyaplar azt 
monda hogy ne(m) adot tçbet 4 pénznél, es en adatam meg 
az 1 pénz ara borth hogy ne versengienek Rayta [Kv; TJk 
III/l. 259]. 1570: Az my zolgank Trombitás Jakab ... 
Annya ott holt meg az kegtek Varossaban, kerem azért the 
keg: mynth Vramott Baratomott hogy ammy marhaya az 
Annyatwl maradott keg: adassa megh ennek ez my Zol-
ganknak [Somlyó Sz; BesztLt 64]. 1572: Erthyk eo k. az 
kowacz Matthias zegitsege feleol való keonergeset, Eo k. 
aztis ertyk hogy az Thanachbol Igertek volt neky egy 
hoido Bor (!) es negy keobel Bwzat zegitseget, ha eo k. 
megh Nem attak ... Byro vra(m) eo k. adassa meg neky 
[Kv; TanJk V/3. 58a]. 1679: Szgyarto János Ur(am) az 
Feleségének minden köntösét es ruhazattyát megh adatni 
hagyá [Kv; RDL 1.157]. 

Szk: innia 1669: aranyvizet egy keveset küldtem, 
melylyel Kegyelmed az szíve aránt ő kegyelmének kenes-
se meg ... az másikat penig bízvást megadassa Kegyelmed 
ő kegyelmének innya [TML IV, 456-7 Bornemisza Anna 
Teleki Mihályhoz]. 

2. kézbeadat; a dispune să fíe inminat cuiva; aushän-
digen lassen. 1649: az Inctus az egesz exhibeált leuelnek 
páriáját kevannia megh adatni à jure [Kv; TJk VIII/4. 
405]. 1662: Rákóczi fejedelem ... lelke üdvösségére kény-
szeríttetik vala: ha az ö édes hazájokat s Váradot szeretné, 
az országtól s az uraktól ezen dolgot el ne titkolná, sőt az 
országnak annak párjával küldött levelet az uraknak meg-
adatni engedné [SKr 507]. 

3. vkinek (jogos) birtokába adat; a dispune să fie dat ín 
posesia cuiva; in js (rechtmäßigen) Besitz geben lassen. 
1598: az egj neueletlen kis hugoczkamatis megh tekint-
uin az anjatul maradat, es az iob anjatul sok eggjet 
massat v felsige adassa megh [BálLt 51 Kowachoczy 
János lev.]. 

4. visszaadat; a dispune să fie restituit cuiva; zurückge-
ben lassen. 1557: meg Appaffy Ferencz Jdeyebenys er-
them hog' ky kez zenaya wolt a koron te .ke. aztys el 
hordata, Azért te kegelmedet kerem hog' te .ke. lygen 
bekeseges athwl es az Szynatys adatnaya meg te keg'el-
med az zeg'en embernek, ne holna barma meg ehel [Nagy-
falu SzD; BesztLt 63 Blasius miko lev.]. 1569: Ezennis 
keonieorgeok knek eoreokke akarok knek zolgalnia, kmed 
adassa megh az hittwan hariznyathys megh zolgalnam 
knek [i. h. 104 G. Bartor (!) a beszt-i bíróhoz]. 1570: egy 
zolgam karosült megy kynek el wyte wolt Lowat egy nem 
yambor azért megy talat (!) az marhat az kegyelmet byro-
dalmaban zolgalyam megy kegyelmednek hogy kegyel-
med adassa megy [Mogyoros SzD; i. h. 105 Banffy Pal 
Zöds (!) gaspamak, „az mostany bezterczey byronak"]. 
1613: Eo felsegea minden nemes embernek iozagatt megh 
adgia es megh adassa, Zemelieben es minden allapattíaban 
megh tarczia [KJ. —- aBáthory Gábor]. 1635: (Tessék) Bot 
Andrassalis az teőlem el veőtt marhakot megh adatni 
[Ditró Cs; LLt]. 1638: serio parancziolliuk hűseghteknek 

Törös Mihalinak ualami marhai es egjeb iouai marattak 
az felessege Annianal, hit szerent adassa megh Molnár 
Giorginek [BLt]. 1659: egj turbát, melyb(en) volt har-
mjnczeŏt forjnt negj tallér ... es egjeb edgjetmásis el 
vittek ... paranczollyuk Koncz András hiuünk minden 
el uit jouait, paripait, mingjárást tauab való mutogatas 
nelkűl, megh adassa [UszLt 26 fej.]. 

Szk: testét a földnek ~ja. 1699: Lelkemet az én teremtő, 
meg-váltó és megszentelő Istenem(ne)k, testemet viszont, 
az eő Annjá(na)k az főld(ne)k, meg adni és adatni akarom 
[MK Macskásy Boldizsár végr.]. 

5. (árat/becsűösszeget) kifizettet; a dispune să fie achitat 
(preţul a ceva/suma la care a fost evaluat ceva); (Preis/ 
Schätzungsgebühr) auszahlen lassen. 1571: keriük kdet ... 
hogy asz my szolganknak csap Antalnak tömennelkwl 
adatna meg kd awagy asz lowath awagy asz an*at 
[Somkerék SzD; BesztLt 9 Vas Georg, es gerendy martha 
asz Nehay Erdelj Miklosne szeoch Gaspar beszt-i bíró-
hoz]. 1600: Tudom aztis hogy Imreh Isthwa(n) rezegh 
koraba(n) igerte wolt Chiki Thamasnak mas eöreksigert, es 
p(ro) f. 10. Az vta(n) megh iozanodwa(n) ne(m) akarta oda 
adni, hane(m) János Gereb erçwel adatta megh wele, az 
penztis vgy kellet fel wenni [UszT 15/136 Radich Janosne 
Annos Bethlenfalui (48) vall.]. 1606: Az haz bechiet eó 
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Adatta megh az Actorral [i. h. 20/193 Gr. Ambr(us) de 
Korond pp vall.]. 1612: Biro W. Adassa meg azoknak az 
lakosoknak az böczîi szerent, hazoknak az Arat kyknek 
lakó hellyeket Az kő fal oldabol (!) el bontottak [Kv; PLPr 
1/13. 1612-151. 1660: Az több szavai között az vezér 
parancsolván, hogy mindenféle élést hozatnánk az táborá-
ra, mindennek megadatván az árát [Kv; KvE 182 LJ]. 

6. (adósságot/tartozást) kiegyenlíttet/visszafizettet; a dis-
pune să fie plătit/achitat (o datorie); (Schuld) begleichen/ 
zurtickzahlen lassen. 1689: ha vagyon jo Zálogos igassa-
gok tsak az el vit dezmakot refundallyak penzeket megh 
adatni kész leszek [Szőkefva KK; Szád. Sárosi János lev.]. 
1710 k.: Ne adjon kegyelmetek bár ajándékon, csak adjon 
kegyelmetek kölcsön, és ne többet, hanem csak ezer forintot; 
én a kollégium pénze interessébői azt is megadatom [BÖn. 
891]. 1720: adassa meg kglmed ... jo oh bomil ki is tészen 
hetven három vidret [Torockó; Ks 96 Thoroczkaj János 
lev.]. 1804: ezen adossagot Kováts Bálint Vr(am) kŭl-
dettette és adatta Meg [Marossztimne AF; DobLev. IV/876. 
9a Bögözi Csomortán Márton (74) ref. kántor vall.]. 

7. (vmely járandóságot) megfizettet/kiadat; a dispune să 
fie achitat (ceea ce i se cuvine cuiva); (irgendein/e Ge-
halt/Gebiihr) bezahlen/ausgeben lassen. 1599: akkory 
zolgalattjokban való sallariumjaban ha hatra volna vala-
mellyknek aztis megh Adattjak eo kgmek | biro vram az 
elebby darabantok keozzeol á kit talaltathat minthogy dob 
es zazlo megh kezeknel vagion, azokat hywatassa, es amy 
el mwlt hawakban aztis adassa megh nekik akik keozze-
olleok az hó pénzt fel Akariak venny [Kv; TanJk 1/1. 
334—5, 346]. 1654: Na(gyságo)d méltóztassék Asztalöm 
tartasara valami keves Būzáczkámatt megh adatnj [Gerend 
TA; KemLev. 1427 Maxaj István lev.]. 1718: kellet volna 
mostani Céh apaságból defungalt Bets: Ceh Attyának 
Kŏvendi György Ur(amna)k az negy esztendőkre Tűzi fára 
való Pénszt adnunk fl:4 de eszt eö kgle nem kevanta az 
Bets: Céhtől meg adatni hanem condonálá az B:Ceh(ne)k 
[Kv; ACJk 101]. 1719: A Szébenieknek a Servicznek bo-
nifícatiojában rendelt a Gubernium Rf 1000. Mellyeket 
Kegyt(e)k ... a* Szébeni Tisztek(ne)k adosson meg [Ks 83 
gub.]. 

Szk: bérét ~ja. 1578: Az zent peterbely predicator ſele-
ol eo k. biro vramat keryk hogy beryt adassa megh, Mind 
plebanossal mynd Az vchabelyeken zedesse ſely [Kv; 
TanJk V/3. 6a]. 1580: Fercnczy Istwannetwl byzlalt (!) 
volt tawaly biro vram valamy kertet Az waras zenayanak. 
Byro vra(m) adassa megh az beryt fl. 1 [Kv; i. h. 219b] * 
fizetését ~ja. 1673/1681: Haczogi Praedikator Uzoni Peter 
valaszsza. Az Restalt őt Veder Quartanak mennyen végére 
Udvarbiro Ur(am) és ha ő kglmét illeti, annak idejében 
contentallya, fizetését penigh eddigh szokot rend tartas 
szerint adassa megh ő kglme [Vh; VhU 454 Thökölyi Imre 
vál.]. 1679/1681: Minden nével nevezendő fizetett szól-
gak(na)k fizeteseket eo kglmea meg adassa [Vh; VhU 676. 
— aAz ub] * jussát "ja. 1642: az keőzŏnseges igassaghis 
kinek kinek az eö jussát megh adatni kéuannya [Gyf; Berz. 
7. LXV. 16 fej.] * szolgálat ját "ja. 1570: Az Myklos pap 
zolgalatyat Byro vra(m) adassa megh Az Templum penze-
beol [Kv; TanJk V/3. 7b] | kegyelmed adassa meg Az 
Szegen aruanak az eo szolgalatiat [Újlak K; BesztLt 63 
„Thar gyeorgy vylaki biro" „Thimar gergeljnek Az besz-
terczei ſeo byronak"]. 

8. befizettet/szolgáltattat; a dispune să fie achitat/plătit; 
einzahlen lassen. 1599 k.: rendelt wolt segitsegöl onnét 

Vywarbol eztendöröl esztendőre az Varosnak Tiz köböl 
buzatt megh adatnia [Dés; DLt 261]. 1675: az faluban az 
kinek jobbágyi voltaik, szabad volt véle maga tetteé le 
vagy jobbágyival adatta megh, de az várason indifferenter 
minden emberek az ő állapottyok szerént az császár adaját 
megh adták házoktol [Fog.; UF II, 662 Stephanus Leszai 
(43) vall.]. 1692: A' Fileiekért s Aszszonyfalviakért a* 
mostani Portiobann a' bort az Eccla meg adattya, ugy 
mindazonáltal, hogy az árrát az Eccla(na)k refundallyák 
[Kv; SRE 4]. 

9. (költséget) megtéríttet; a dispune restituire (a chel-
tuielilor); (Kosten) erstatten/vergüten lassen. 1670: Az 
kővári puskásokra az mit fog költeni Kegyelmed, meg-
adatjuk [TML V, 55 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

10. kiutaltat; a dispune să fie repartizat (ceva); zuteilen 
lassen. 1666/XVUl. sz. köz.: ennek előtte való bóldog 
emlekezetű Praedecessorink Városokban lévő két Ispu-
tálybeli Szegények számára és seghitségekre annuatim két 
ezer kő sót rendeltek volt Kglsen hadgyuk Hűség-
tek(ne)k ... az meg irt két ezer Kö Sot ... Colosvári váro-
sunkban lévő két Isputály Számára ... fogyatkozás nélkül 
meg adgya és adassa Hűségtek [Bom. IV. 1 fej.]. 

11. rendsz. levélkezdő formulában; de obicei ín formula 
de începere a scrisorii; gewöhnlich in der Formel des 
Briefanfangs: a (mindenható) (Úristentől kíván ~ni vmit 
doreşte ca Dumnezeu să dea ceva; wünschen, etw. von 
dem Herrn/allmächtigen Gott geben zu lassen. 1586: Is-
tentol kyuanok ... Hozzu Ileteth egyssiget meg adatny 
[Erked K; KGy|. 1592: Keuanűnk az vristenteôl kegnek 
mynd lelki es testi Jokatt meg adattnj [UszT]. 1607: Keua-
nunk az Jstentwl Kerneteknek Keuansaga Zerenth walo 
sok Jo Szerenchieketh meg adatnj [i. h. 20/354]. 1607/ 
1608: kiuanŭnk az Mindenható Istenteől Naghodnak min-
den iokat es bodogsagos hozzu eletet megh adatni [JHbK 
XII. 6]. 1640: I(ste)nteól sok jokatt keuanok kegd(ne)k 
meg adatni [Mikeháza SzD; KCs IV. 149 Balog Susanna 
lev.]. 1656: Istentűl kiuanunk Nagkk es Ketekk boldog 
szeiencses hozu eletet io egessfgel meg adatny | Légen 
K; Borb. II|. 1658: Istentől minden jókat kívánok meg-
adatni jó fiam Teleki Mihály ! [TML I, 11 Teleki Jánosné 
lev.]. 

megadatás 1. (vár)feladatás; predare (a cetăţii); (Burg) 
Übergabe. 1662: Kővárban most Mikes János lévén Rákó-
czi substitutus kapitánya, hogy Barcsai számára kívántat-
nék a várnak megadatása, a Rákóczi fejedelem halálát el 
nem hívén, a várat megadni nem akarja vala [SKr 562[. — 
L. még SKr 509. 

2. visszaadatás; restituire; Zurîickgabe. 1667: az urat 
leginkább az elmenetelre az indította, hogy midőn Tunyo-
git és őtet Betlen János uramhoz küldette volna, hogy 
törekednék tisztinek és jószágának megadatása felől, em-
lékeztetni akarván ő nagyságát donatioiról, mondta az űr11 

Másnap küldte őket Bánfí Dienes uramhoz tisztinek 
megadatása felől [TML IV, 144 Naláczi István Teleki Mi-
hályhoz. — aKöv. a nyil.]. 

3. (járandóság) megfízettetés(e); achitare (a ceea ce i se 
cuvine cuiva); Bezahlung (des Gehalts). 1678: Vér Mihály 
uram kolozsvári vicekapitányságában megszolgálván egy 
fertály esztendőre, kire minden fizetése restál, az pénz 
restantiája flór. 130 teszen, bárcsak annak megadatása 
felől parancsolna 6 nagysága az kolozsvári fizető mester-
nek [TML VIII, 168 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 
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4. odaítéltetés; dispoziţie de plată; Zuerkennung. 1695: 
Kgld Alumnusi várják Ura(m) Kgld jo akarattyát, Alumni-
ajok(na)k meg adatása iránt, méltóztassék Kgld, szegé-
nyeknek igért kegyessége szerént hatra maratt részét 
Alumniajok(na)k ki adatni [Kv; BK. Sz. Nemethi Sámuel 
Bethlen Gergelyhez). 

megadatik 1. kézbesíttetik; a fi înmînat; ausgehändigt 
werden. 1662: a fejedelem indulatjának okaival íratott 
levelei vármegyékre megadatván, a kapitányoktul a várak 
megadattatási kezdenének szorgalmaztatni [SKr 207]. 
1664: Adatott volt-e meg levelünk ő nagyságának, bizon-
talanok vagyunk benne [TML III, 131 Szalárdi János 
Teleki Mihályhoz]. 

2. (ostromlott vár) feladatik; a fi predat (o cetate asedi-
ată); (belagerte Burg/Festung) übergeben werden. 1662: 
Ecsed várával azelőtti nagy uraságokhoz járulván s Lednice 
is megadatván, ez birodalmok is egy nagy hercegséget te-
szen vala | (Deszni vára) a törököknek megadatott vala [SKr 
309,458). 1664: Várad vára ... hatalmas császár fű szerdaija 
Ali pasa hiti és kiadott czim(er)es erős levelire adatott meg 
ITML III, 321 Boldai Márton Teleki Mihályhoz|. 

3. vkinek (jogos) birtokába adatik/engedtetik; a fi dat ín 
posesia cuiva; in js (rechtmäßiges) Besitztum gege-
ben/überlassen werden. 1598/1635: Köteles Jstua(n) fiam-
rŏlis nem feletkeztem el, hane(m) ingó jouaimbŏl, hagiok 
neki kez pénzt f 200. magiari forintot De aztis illien 
Conditioual, hogy ha ez en mostani Testamentumom-
mal megh nem elegednek, azis az f 200 ft neki megh ne 
adassék, hane(m) gyermekire maradgio(n) [Mv; APol. I. 
68). 1675: Mivel amaz igazmondás szerént aequalis divi-
sio non conturbat fratres, Isten őfelsége két fiakat meg-
hagyván ... neveletlen lévén az kisebbik hogy meg ne 
csalattassék, töttem emlékezetre való dolgokat fel az írá-
somban, az kisebbiknek is ezaránt megadassék* [Kv; KvE 
193 LJ. -— aAz örökségi. 1736: a melly darabotska, Alsó 
Porondnak alsó végib(en) való főidet kiván, meg-adatik és 
engedtetik ő kglmének; de úgy hogj Successio benne nem 
engedtetik, hanem tsak maga Instans Atyánkfia életéig 
[Dés; Jk 465a). 

4. átv is visszaadatik; a fi restituit; zurückgegeben wer-
den. 1657: szenterzsébeti jószága megadaték, de határán 
kívül járni szabad nem vala egész holtáig Bethlen Gábor-
nak lKemÖn. 256]. 1662: (Ali pasa) űgymond akik 
hűségben maradnának, azoknak várok, jószágok megadat-
nék [SKr 506) | Püspök uram Ó kegyelme ittlétekor 
egykor azt beszéli vala énnekem, hogy ő kegyelme egyi-
kért azért megyen be, hogy jószágink megadassanak. De 
ha szintén az dolog arra menne is, hogy jószágink meg-
adatnának is ... mennyi ezer forint érő res mobilisse oda, s 
az csak az mi ellenségink töltésére maradjon? [TML II, 
302 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz). 1783: Nanya Maka-
véj bé ment a Házunkban, és két gyapjamat el lopta ... én 
meg mondottam azon Udvari Bironak kiis magára válolta 
hogy meg adattnak a gyapjaim [Faragó K; GyL. Oprika 
Lup (60) jb vall.]. 

Szk: becsülete 1678: Barkóczi István jártatja dolgát, 
csak assecuráltassék, hogy becsületi megadatik, és az mely 
magyar had most keze alatt vagyon, ezután is directiója 
alatt meghagyatik [TML VIII, 14 Naláczi István Teleki 
Mihályhozj. 

5. (szökött jb v. szolga földes)urának visszaadatik; a fi 
trimis inapoi la stäpinul său (persoana ſugitä); (entlaufener 

Leibeigener od. Diener) seinem (Guts)herm zurückgege-
ben werden. 1677: Valamely köteles Szolga alkuvása 
szerint való idejét jámborul el nem tölti, és bolcsu vétlen 
Urát elhadgya, ha nem Nemes ember, ugy annal inkáb, de 
ha Nemes-is valakinek földén vagy keze alat fel-
találtatik, kéressék-fel, és ha meg nem adatik, citaltassék 
competens Forumjára a' meg nem adó | Jobbágyok, kik a* 
Kővári jószágban transfugialtak volna, meg-adassanak 
[AC 195,261]. 

6. (vminek ára) kifizettetik; a fi achitat (preţul a ceva); 
(Preis) ausgezahlt werden. 1677: a* Fejedelmek lovainak 
tartásival-is a' Szászság nem terheltetik, szükség kivül 
midőn bor vételre a* Fiscalis Tisztek ki-mennek, kész 
pénzel contentaltassanak, 's az esztendőnként lenni szokot 
Limitatio szerint, a' bornak árra meg-adassék [AC 242]. 
1681: à mint á jobbagi referallya, se eő neki azo(n) szőlő 
árra megh nem adatott, se penig mások kezehez nem de-
ponaltatott [M.brettye H; VhU 118]. 

7. (adósság/tartozás) kiegyenlíttetik/visszafizettetik; a fi 
plătit/achitat (o datorie); (Schuld) beglichen/bezahlt wer-
den. 1576: kery Arra Byro vramat es az Tanacot hogi az 
mely Ezer forintot az ely ment feyedelem Meg deputalt 
volt, legien gongiok eo kegnek Rea hogi adaszek meg az 
honnat az feiedelem hatta [Kv; TanJk V/3. 137al. 1664: 
panaszkodik az szamosujvári commendáns, hogy bűza 
fejébe anticipative pénzt adott ki és már meg nem akarják 
adni. Szóljon Kegyelmed az méltóságos fejedelemnek ő 
nagyságának, hogy efféle dolgok corrigáltassanak, az büza 
adassék meg [TML III, 73 Kászony Márton Teleki Mi-
hályhoz]. 

8. (járandóság) megfizettetik/kiadatik; a fi plătit (ceea 
ce i se cuvine cuiva); (Gehalt/Gebühr) bezahlt/ausgegeben 
werden. 1794: Fel-olvastatott Néhai T. Verestoi György 
Ur(am) Özvegyének ... kérelem Levele mellyben kéri lmo 
hogy néhai férjének fizetése esztendeje ki teléseig adattas-
sék ki Melly meg is adatott [Kv; SRE 318-9]. 

Szk: prebenda 1634: Magahoz tartozó auagy tiszti-
ben léuö, avagy tiszty alatt, minden rendbely szolganknak 
praebendasoknak tőlünk elrendeltetet praebendayok megh 
adassék [UF I, 328 I. Rákóczi György gazd. ut. gyf-i 
gondviselőjéhez] * salláriuma 1677: A' Dézmások 
residentias és állapottyokhoz képest elégséges zálagu 
emberek legyenek szokot salariumok meg-adassék [AC 
52]. 

9. (mezőgazdasági munka) elvégeztetik; a fi efectuat 
(muncile agricole); (Feldarbeit) erledigt/vollbracht wer-
den. 1694: vagion Nagj Majorság Szőlő ... ennek eddig 
való műve, karozása, hajtása kapalasa meg-adatott [Borbe-
rek AF; BfRJ. 

10. átv nyújtatik, biztosíttatik; a fi asigurat; angeboten/ 
gesichert werden. 1662: Mindezekre nézve Bethlen Ist-
vánnak, mint már az országnak egyszeri szabad választá-
sából lött fejedelemnek, újabban is megadatott, hogy azért 
a fejedelem sem órát, sem napot nem várván, az országbul 
kimenne [SKr 170]. 1677: Deáki tudomány tanulására, s' 
egyéb tisztséges végekre igyekezöknek, kereskedő ren-
deknek, mint adatik-meg a* Salvus Conductus [AC 267]. 

Szk: a méltóság ~ vkinek. 1657: Eza mellett nagy embe-
rek valának, fejedelmi személyek, azok közt az mostani 
svéciai király is; de azért mind őtőle hallgatnak vala, noha 
az méltóság azoknak is megadatik vala, annyéra, hogy 
asztalhoz is ülve néhányat közülök előtte mosdat vala és 
ültet vala |KemÖn. 276-7. — "Tortenson] * szabadsága 
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1573: ha az Zekelyek fegywerekkel meg Zabaditanak 
magokat, az szabadsagok meg adatneyek [Msz; SzO IV, 
28J * tisztessége 1561: Az ides vén Embereknek az o. 
allapattiok es ideiek szerent illendő tisztessegek meg* 
adassék [ÖCArtJ. 

11. kiutaltatik; a fi repartizat; zugeteilt werden. 1614/ 
1616: Hogy eleitől az Colossj praedicatoroknak salariu-
mokban az Feiedelmek proúisioiabol esztendőnket (!) ren-
deltetet nyoltz nyoltz szaz Só, fel soúaval egyetemben 
meg Járt, és meg adatot, mind az elöbj Feiedelmek, Kamo-
ra Jspanok es arendatorok altal Azonkeppen, Az Uj 
Biro poharara, Jegh rakasra Esztendőnként rendelt szaz 
szaz soo ... eleitől fogva meg Jartt, és meg adatot [Kv; 
RDL I. 1001. 1847: A' Szamos belső Ágán levő Fa hid ki 
javittására kivántato 2257 Két ezer Két száz ötvenhét pen-
gő Rft 37 1/2 xr ... ö Felsége által kegyelmesen meg ada-
tott [DLt 858 gub.]. 

12. (okirat) kiállíttatik/bocsáttatik; a fi eliberat (un act 
oficial); (Urkunde) ausgefertigt/erlassen werden. 1588: 
Vegeztek ..., hogy Ceh lewelek ben Maradgyon, Nekik 
megh Ne Adassék [Kv; TanJk 1/1. 60-11. 1657: sok solli-
citálásunkra is az athname meg nem adaték [KemÖn. 1841. 
1662: A békesség eszerint végbemenvén s császár erős 
assecuratóriája, hogy valamint a Tőrös Jánossal elvége-
ződnék, aszerént a diploma, levél császártól megadatnék 
róla [SKr 274]. 1677: A' Procuratoria Constitutiok min-
denŭt az Országnak részeiben, Fö és Vice Tiszteknek, 
Notariusoknak, Cancellaristaknak hasonlóképpen Vá-
rosi rendeknek a' Birák élőt löt hit szerint való rescriptu-
mokra, mind két Cancellariárol, és Cáptalanokbol-is meg-
adassanak | Levelei kiknek háborúság s' tűz miat el-
vesztenek, Nova Donatiok adassanak ... A' humana me-
móriát excedálván dominiuma, s' constálván igaz haeres 
volta, Nova Donatio megadassék [AC 209, 2631. 

13. jóváhagyatik; a fi aprobat; genehmigt/bewilligt wer-
den. 1826: a' tisztelt Gróf Ur hozzám VK Bíróhoz küldött 
Missilisében 8ad napi dilatiot kérta a' mely dilatio 
megadatván minthogy még is elébb nem lehetett a' f. h. 
13kát tettük terminusul (Msz; GyL. — aAz előbbi ügy-
ben]. 1875: A 14 napi időhaladék megadatik (M.bikal K; 
RAk 3111. 

14. megengedtetik; a fi permis; erlaubt werden. 1772: in 
consolationem megadatott nekiea, hogy generális synodu-
sokban éppen a püspök mellett üljön |RettE 275. — b e -
regszászi Mózesnek]. 1808: ítélet A Nóvummal való élés 
Valamint az Alpereseknek meg volt engedtettve, ugy a 
Felpereseknekis megadatik [Asz; Borb. II]. 

15. teljesíttetik; a fi îndeplinit; gewährt werden. 
1679/1681: Ugi lészen osztan hogi kőnyőrgéseben az I(s-
te)ntöl megh halgattatik, es à mit keván, az is ollyaten 
buzgó embernek megh adatik [Vh; VhU 656 instr.]. 

megadatott elvégeztetett (munka); (muncă) efectuat(ă); 
(Arbeit) verrichtet. 1756: itt az N. Somkuti hegyen lévén 
az Uraságnak két darab szőllője. Balog Uram Gondviselöji 
hivatalya előt meg adatot munka után jo fejős volt de már 
most az munkája meg nem adattatván el pusztult [Sáros-
magyarberkesz Szt; TKI Szászári János (60) jb vallj. 

megadattatás 1. (vár) feladattatás(a); predare (a unei 
cetăti); (Burg/Festungs)Übergabe. 1662: Hogy pedig mind 
a Szatmár, Tokaj és több várakbéliek Kassa várasa meg-
adattatására nagyon vigyáznának, hogy annak megkísérté-

se és kézhez vitele legszükségesebb és kívánatosabb dolog 
volna, méltán állíttathatik vala | (A) levelek a Szatmár és 
Tokaj alatt hagyott kapitányoknak kezekben küldetvén, 
magok is azok mellett tudósítatnak vala, minémű mozdító 
okokkal kellene azon váraknak megadattatásokat szorgal-
mazni [SKr 211,213]. 

2. (szökött jb) visszaadattatása földesurának; trimiterea 
inapoi la stăpînul său (a persoanei fugite); Rückgabe (des 
entlaufenen Leibeigenen) an seinen Gutsherm. 1675: Az 
fugitivus jobbagyoknak meg nem adattatásokbol emergalt 
causakis az Fagarasi felső széken szoktanak revidealtatni 
[Fog.; UF II, 662 Nicolaus Uzoni de Fagaras (46) vallj. 

3. járandóság-kiadattatás, achitarea re tribünéi cuvenite; 
Gehaltserteilung. 1736: (A ref. pap) kivánt bennünket8 

betsüllettel requiráltatni, a jövö Öszszel ö kglmét illető 20. 
veder bor(na)k most pénzül való meg-adattatása iránt 
[Dés; Jk 461. — aA dési ref. eklézsiát). 

4. (okirat)kibocsáttatás; eliberare (a unui act oficial); 
(Urkunden)Erlassung. 1664: Ad minimum szorgalmazta-
tott volna avagy csak oly jó formában való assecuratoría, 
melyben megütközése az magyar nemzetnek ne lehetett 
volna, az sultán Szulimán athnaméja formája szerint való 
athnaménak megadattatása dolgába ]TML III, 85 Szalárdi 
János Teleki Mihályhoz]. 

5. átv juttatás; danie, donare; Zuerteilung. 1664: Hanem 
ha az Kegyelmed jó intimatiojából Bethlen Uramék ő ke-
gyelmek mutatnák ismeretlen voltomra oly istenes jó-
akaratokat, hogy a mikor megadattatása lenne, elküldeni 
ne neheztelnék Sőt a mellett ha mi kevés bűzabéli és 
vagy egy szalonnabéli szubsidiumokat mutatnák jóakaró 
szolgájokhoz azon alkalmatossággal, Isten is meg áldaná 
érette ő kegyelmeket [TML III, 129-30 ua. ua-hoz(. 

megadattatik 1. (vár) feladattatik; a fi predat (o cetate); 
(Burg) übergeben werden. 1662: Negyedik, hogy Lugas, 
Karánsebes ugyanonnan oda avégett bocsáttatott török 
seregeknek mindjárt megadattatnának, a bán által megpa-
racsoltatnék ISKr 454]. — L. még SKr 237. 

2. birtokába adatik; a fi dat in posesia cuiva; in js Besitz 
gegeben werden. 1626: minek előtte vei le osztoznanak, 
Elseoben ez gazdam Aszonnak raita leueo ruhazattia, es 
parta eoue, eppen neki meg adattassek [Kv; RDL I. 129]. 
1671: PC melly hellyeket szántó földeket és réteket az 
Possessorok kŏzzŭl nem manutenealtak az oda telepedett 
Embereknél Privilégiumok szerént meg-adattassanak |CC 
48]. 

3. visszaadattatik; a fi restituit; zuriickgegeben/erstattet 
werden. 1606: ha Mare faluanak Marhaia az Remetej há-
taiban kar teueö heljre megjen ... ha oth talaltatik be hai-
cziak ... ha kaart tetth az marha beczíwltessek es megfi-
zettessek az marha meg adattassek [UszT 20/89J. 1668: 
Kéretvén azután is tőlem az egyetmásokat, olyan választ 
tettem őkigyelmének: én senkinek egyetmását meg nem 
tartottam, hanem az mit őkigyelme el nem vihetett, ott is 
hagyott, mint azokat az hitvány faszerszámokat, azokat 
hozattam házamhoz. Mostan is őkigyelme esküdjék meg 
azon, hogy őkigyelme ... megfizette az házbért. Megeskü-
vén, hogy nem adós, mindenek megadattatnak őkigyelmé-
nek [Kv; KvE 204-5 U] . 

4. (bér/járandóság) megfizettetik/kiadatik; a fi plătit 
(simbria); (Gehalt/Gebühr) bezahlt/ausgegeben werden. 
1679/1681: Hunyadi és hatzoghi Praedicatorok(na)k es 
schola mesterek(ne)k, à töllem járó beneficiumok Zugolo-



291 megadhat 

dás nelkűl az eddigh megh tartott mod szerint adattassek 
meg [Vh; VhU 676). 1740: A Gyalog szeresek ... két kéta 

ezen ág ès tŏviss feldolgozására tartozn(a)k elmenni 
akik p(e)d(i)g több napis akarnak, jó nagy emberek azon 
munkán Continuuskodni, minden napra meg adattatnak 
Den 21 :/: 21 [Dés; Jk 540a. — aVétségből utána kimarad-
hatott: nap]. 

5. (mezőgazdasági munka) elvégeztetik; a fi efectuat 
(muncile agricole); (Feldarbeit) erledigt/vollbracht wer-
den. 1756: itt az N. Somkuti hegyen lévén az Uraságnak 
két darab szőllője, Balog Uram Gondviselőji hivatalya előt 
meg adatot munka után jo fejős volt de már most az mun-
kája meg nem adattatván el pusztult [Sárosmagyarberkesz 
Szt; TK1 Szászári János (60) jb vall.]. 

6.feleségül ~ férjhez adattatik; a fi măritat; verheiratet 
werden. 1654: Buzaban lakó Cseker Jstvan ... aszt kivann-
ya hogy az leanya nekie meg adattassek (SzJk 72. — 
(A) Veresegyházi prédikátor Galamfalvi Ferencz leanya, 

Judith). 
7. méltósága ~ tekintélye biztosíttatik; a fi asigurat 

prestigiul cuiva; seine/ihre Éhre gesichert werden. 1677: 
végeztet, hogy ha afféle illegitima occupatiok és impetra-
tiok találtatnának akár kinek kezénél restituáltassanak, 
a' Fejedelmek méltósága annyiban meg-adattatván, hogy 
... ha Fiscus kezénél találtatnék az ollyan jószág lenni, a' 
Vármegye vagy Szék elsőben tartozó submissioval requi-
rállyák a' Fejedelmeket [AC 81]. 

8. (okirat) kiállíttatik; a fi eliberat (un act oficial); 
(Urkunde) ausgestellt werden. 1654: (A peresek közül) ha 
ki kiványnya az pár mint az felső széken ottisa megh 
adattassák ]UF II, 91. — aAz ub előtt]. 

9. (termés) meghozattatik; a fi produs (o recoltă); 
(Emte) gebracht werden. 1676: Vagion az Galaczi hataron 
Kalbor fele Várhoz egy darab szőlő hegy melly tamoszos 
leszas sövényei be kerítve, melynek eddigh valamire meg 
adatatott termese [Fog.; UF II, 752]. 

10.jutalma ~ meglakol; a o plăti scump; (ab)büßen. 
1662: A nyavalás pórok ... a Nyíren eloszlatván, s Császár 
Péter vezérek is Kassára béragadtatván, és ott felnégyel-
tetés által jutalma megadattatván, az több helyeken való 
gyülekezet is eloszlék [SKr 1461. 

megadhat 1. át/odaadhat; a putea da/preda; über/hinge-
ben können. 1655: (A pénzt) megh vüm Csepreghi Mi-
hálynak, nem adhata megh az en darab aranyomat [Kv; 
CartTr II Petr. Szavaj ötvös vall.]. 1667: Kővárban ren-
deltünk Bonyhárúl száz köböl btízát, melyet el is küldünk 
Szamosujvárig, s az udvarbiró most itt lévén, meg is pa-
rancsoljuk, hogy szekereket hozasson eléjekben; Kegyel-
med is parancsolja meg, hogy emberünk hadd adhassa 
meg [TML IV, 37 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 

2. kézbesíthet, kézbeadhat; a putea înmtna; aushändigen 
können. 1620: Korlát uramnak monda, hogy: Eddig elmúlt, 
hogy meg nem adhattad az ország levelét az hatalmas csá-
szárnak; nem késő, az is hamar meglészen [BTN2 389]. 
1659: Barcsai Gáspár uram házához kéredzvén, szeredáig be 
nem jő, az levelet meg nem adhattam [TML 1,412 Rhédey 
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1678: A vármegyének szólló 
leveleket még Uram meg nem adhattuk ... mihelt első 
alkalmatossággal öszvegyülnek ő nagyságok s ő kegyel-
mek, megadjuk [TML VIII, 159 Jó Mihály ua-hoz]. 

3. (ostromlott várat) feladhat; a putea préda (o cetate 
asediată); (belagerte/stüimte Burg) aufgeben können. 1618: 

Jenőt az mi kegyelmes urunk meg nem adhatja, mert sok 
vitéz ember vagyon benne s erős hely [BTN 95], 1619: 
Csak obiter attingálám az Jenő dolgát is neki. Arra monda 
hirtelen: Hiszem én jól tudom, hogy soha az urad azt most 
meg nem adhatja, csak heába erőltetik [i. h. 188]. 

4. átv is visszaadhat; a putea restitui; zurückgeben kön-
nen. 1600: Nyerges Peteme Margith azzony vallja 
az vramis neotelen koraban Adott volt Eotwen Awagy 
negywen tallért tartany Razmannenak de mikor az hadból 
vizza Ieott volna, es kerte volna teolle, nem Adhatta megh 
[Kv; TJk VI/1. 448] | Hallottam Chaka LeörincztQl hogy 
az oláh azt mo(n)dotta wolna, ha megh zabadulhatna az 
diznoba egynel teöb ne(m) wezeth wolna, az teöbbit megh 
adhatna [UszT 15/141 Righo Thamas Almassi, Zabad 
zekely vall.]. 1606: teóllek 11. diznot kertek megh, de azt 
eók megh ne(m) adhattiak. de ha uegezesek vagio(n) adiak 
elé s megh adgiak az bechiet [i. h. 20/76]. 

Szk: lelkét Krisztusának "ja. 1663: elvégezvén az én 
pályafutásomat, boldog reménységgel adhassam meg az én 
lelkemet az én Krisztusomnak [Kv; KvE 188 LJ]. 

5. (elszökött szolgát urának) visszaadhat/szolgáltathat; a 
putea trimite înapoi stăpînului său (persoana fugită); (ent-
laufenen Diener seinem Heirn) zurückgeben/überstellen 
können. 1677: Valamely köteles Szolga bolcsu vétlen 
Urát el-hadgya ... valakinek földén vagy keze alat fel-
találtatik, kéressék-fel és ha meg nem adhattya, cum 
poena ducentorum florenorum readjucaltassék [AC 195). 

6. (kialkudott árat) kifizethet; a putea plăti (preţul stabi-
lit prin tocmeală); (abgemachten Preis) auszahlen können. 
1570: Erzebet Keomyes Thamasne hythy zerent vallya, 
hogy ez mwlt Napokba Ment volt Kis Demeteme hazahoz 
Nagy Paine, Es otth egy embernek arwl volt egy zeolet Es 
hogy az arw Megh lezen het forintba, Azt Mongya az 
embernek, addegh nem adhatom Myglen Teorwennyel 
vyzza vezem az azzontwl kinél Mostan vagon, Mert azzal 
semy veget nem erek, az arrat nem adhatya Megh [Kv; 
TJk III/2. 112a]. 1573: Gal Benedek Azt vallia hogi 
pwskar gaspar Eo tĕlle veotte volt az farkaswchay hazat 
végre hogi meg hozta Mind az arrat az azzony ... hya 
ebedre Áldomás Italra, mykor otth lakozanak Meg Rese-
gedik pwskar es kerkedny kezd vele hogi Eo ket ollian 
haznakis meg adhatna az arrat [Kv; TJk III/3. 167]. 7652: 
az eőrŏkseghnek felet el uesze(m) mert nekem adgia az 
migh az lo árrát megh adhattja [Asz; Borb. I Varffalua(n) 
lakó Gado Mihály (40) ns vall.]. 1812: meg nem adhatván 
a fen irt Buza árát egy Nemejök Interesben dolgozott is 
valamit tenyerrel vagyis gyalogszerben [Füzes SzD; BetLt 
51. 

7. (adósságot/tartozást) kiegyenlíthet/visszafizethet; a 
putea achita/plăti (datoria); (Schuld) begleichen/zurück-
zahlen können. 1556: (A tartozást) az Jowendo zent Esth-
wan Kyral Napyara tarthozyk ... tellyessegel meg Adnya 

Es az eloth ha meg adhathyays El wegye(m) Es meg Ad-
wan tarthozyam kapthalanba az wagy kowenbe (!) lewe-
leth Rola Adnom [MikefVa KK; BfR VI. 283/3 Barlabasi 
János Hederffayb zálogosító lev. — ^ lesan János. bKK]. 
1581: Attam Kett Jobbagioth Zálogon ... Illy okkal 
hogy valamikor, én az wnaga Penzétt megh Adhatom, 
mjndgiarast w naga mynden per patwarnelkwl megh Erez-
ze [Burjánosóbuda K; BálLt 89]. 1596: nalla(m) zalogo(n) 
vagi(on) malombely nesze Az my reszechkeie nallam 
volt zalago(n) en azt megh ne(m) adhatom mostan 
mighlen az Tablan vege lezen [UszT 11/27]. 1604: ha az 
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Jwendó Husfett napyara eo kg(ne)k ez ... nyolczua(n) 
forintot meg nem adhattna(m) ... szwchyakba(n)a uallo 
portiomat ... el foglalhassa [JHbK XXV/2 Mikola János 
kezével. — aKj. 1606: egy Jobbagya kenzeritetet uolt 
Filstich Peter vramtol Negywen forintott keolczeŏn fel 
venni, kyert mind maga feyett feleseget gyermekeit, keŏ-
teŏtte uolt, Filstich Peter vramnak, hogj ha meg nem ad-
hatnaya tehát mindenut hozzaja nyulhason es ... extor-
quealhassa rajta [Kv; Ks 33 Györgyfva 22]. 1635: En 
Zeochj Mihalias alias Tott attam Tasnadj István diak 
vram(na)k egj darab reteczjket Zalagul ugj mint flo 3 hogj 
birja eo kigelme mind addigh megh az eo kigelme pinzet 
megh adhatam ha mikor penigh megh adhatam eo kigelme 
tartazek fel venni es az retet kezemhez botsatoni [Ne; 
DobLev. 1/9]. 1793: léváltam ... 60 Vforintok(ot) Pa-
kulár Lupujtol ... facultálom, s Szabadságot adok Pa-
kulár Lupujnak, ha meg nem adhatnám minden némű 
jovaimbol excontentálhassa magát [Déva; Ks 79. 24/17. 
1/4]. 

Szk: készpénzül 1584: En kerttem wesseleny gaspar 
wramtoly szazy foryntot kőlchôny Ily kòttes alat hog 
ha Tôrttenek hogy en meg adny nem akarnam tehát eô 
kegelme Mochy Jozagomat el foglalyhassa ugan ezen 
leuelnek ereyeuely es mynd adyg bírhassa az meg epeen 
kezy pynzwl neky megh atthattom [Csapósztgyörgy TA; 
Ks Myske András kezével]. 1601 ha hul az Ieowendeo 
Zent Antal napiara ... keez penzeol Veseleny Caspar 
vrunknak wagi maradekynak az tizen niegi forintoth eo 
maga Fratay András, wagi felesege megh ne(m) adhatnak 
Nagi Dewecherbena, auagi ha addigh Marokhazyb Job-
bagyban kezeheoz Fratay András Vrunknak kett hasz 
Jobbagiath ... el foglalhasson ... Az ell foglalas ezen 
lewelnek ereiewel lehessen [SLt Z. 8. — aSzD. bK] * 
pénzül 1671: a mioltátűl fo(g)va azon 12 ezer forin 
kőltsőt (!) kegyelmettűi kirtűk és vett(űk) csak egy Pénst 
és Interesith nem adhatunk mint a Tőke Pinzt mint az 
Interest kegyelmednek minden bőcsőlettel meg adgyuk, ha 
pedig meg nem adhatnuk Pinzűl ... Iosaggal bőcsőlettel ki 
főzettyők (!) kegyelmedet IBaca SzD; RLt 0.5 Bánfi Sára 
aláírásával]. 

8. (bért/járandóságot) megfizethet/kiadhat; a putea plăti 
(simbria); (Gehalt/Anteil) bezahlen/ausgeben können. 
1619: Minthogy szénapénzemet ez esztendőn csak egyet 
sem adtak ... szólék őnagyságának, hogy adatná meg. 
Nagy kedvetlen mondá, hogy: Megadhatjuk még ezután 
[BTN2 243-4|. 1702: Marosszéki Fintaházi becsűlletes 
bér ado emberek, és Praedikátor beri(ne)k quantuma 
aHa kik buzátlanságok miá kalangyául búzát vagy három 
kalangya zabot meg nem adhatnák egy kalangyáért egy 
véka zabot adgyanak [Fintaháza MT; MMatr. 6. — aKöv. 
a nevek fels.|. 

Szk: készpénzül 1697: Tiszteletes Praedicator és Pro-
fessor Uraimék ö klmek borbeli fizetesek(ne)k nagy resze 
restantiaban lévén ... Azért a' Tiszteletes Consistorium ... 
determinálta, hogy a' mit kész pénzül meg adhat az Eccla 
pro ur. vini fl. 1/1 20 fizessenek [Kv; SRE 49]. 

9. befizethet/szolgáltathat; a putea plăti/achita; einzah-
len/abführen können. 1564: mostan hirünknelkwl 
ilien modon roia az zeginy nipet hogy az mely zeginy 
ember meg holt, az vagy az mely meg nem adhatna min-
giarast az zeginsig miat annak öröksigyt es marhachikaiat 
el foglalia, es maganak nemesyty es földön lakot hoz reaia 
[Cssz; SzO II, 178 a cssz-i közszékelység panasza a fej-

hez a tisztviselők és főemberek törvénytelenségei ügyé-
ben]. 1662: E mellet Kgls Aszszonyunk, az ország adaján 
kivül, az városi paraszt fundusokrol való adotis, meli 
teszen az éget emberek résziről f. 10/50, aztis kérik raj-
tunk, mellyet az tavali esztendöbennis az romlás miá megh 
nem adhattunk [UF II, 233]. 1671: Ha ki az Nemesség 
kŏzzül, ez kételenségbŏl reánk vetett summát meg nem 
adhatná, vagy adni nem akarná, adgya meg más érette [CC 
90]. 1674/1681: Haczogi Dan Szőts Supplicatiojara való 
valasz. Testének fogyatkozasa nem most esett rajta, azért 
ha elein mikor Taxassa lót Santa volt s megh adhatta az 
négy forintot, mostis maradgyon abban [VhU 474 Thökö-
lyi Imre vál.]. 1786: az Thoroczkai Lakosok mind ez 
mai napig az Vasból való Dezmat ki adták és adgyák, de 
ha az rendes es ki szabat ŭdöre meg nem adhattak vagy 
adgyák az Szegénység mián, annak utánna erővelis fel 
tsikorják az ollyanakan [Torockó; TLev. 4/13. 27]. 

10. (bírságot/váltságdíjat) lefizethet/tehet; a putea plăti 
(o amendă); (Straf/Lösegeld) bezahlen können. 1594: ha en-
nek vtanna, az Zaz vraim keozzwl valaki, maga gondolatlan 

az mas felt tizteletlen zoual ... illetne az varos zaz 
Arany forintot vegien raita: Ha penigh oli zemeli lenne, ki 
azt megh ne(m) adhatna, zaz napig wllion erette az toromba 
az bwdeosben [Kv; TanJk V/l. 41]. 1604: az Compositio 
szerint az mynemŏ fizetese lòtt volna Fwzy Janosnak, ne-
minemó hatalmaskodasert, Mihaly Deaknak vgy mint hat-
uanhatt forint ... ez ielen való esztendöbeli Köröztŏlö 
szent János napiara kellet volna megh adni, melly Sum-
(m)at hogy az megh irt napra megh nem adhatta volna az 
Compositio szerint ... adá ... Fwzy Janosne Baladfy Mag-
dolna aszszony my elòttònk Mihaly Deaknak két falubeli 
részét [Radnót/Szőkefva KK; Ks 90]. 1659: Az mely ta-
tárnak rabja az szegény Apafi Mihály uram, az az tatár 
szolgáját küldte most be, hogy az szegény Apafi Mihály 
uram jószágát lássa meg, ha adhat annyit, az mennyit kér, 
mert az mint mondják, elárűlták az szegény Apafi Mihály 
uramat, hogy mind az két bátyja megholt, megadhatja 
ITML 419-20 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 

Szk: diját ~ja vki vérdíját leteheti. 1584: Kadar Istwan 
hallotta az eggik fogoly olahnak Zaiabol hogy eók wteot-
tek es eók eoltek megh, de eó ne(m) fel hogy meg eolliek 
eoket erette, Mert vagyon oly vrok hogy ki menthy eoket, 
vagyon Marhaiok is es meg Adhattiak Diath (Kv; TJk 
IV/1. 3161. 

11. (céhbeli kötelezettséget) leróhat; a se putea achita 
(de o obligaţie faţă de breslă); (Zunftpflicht) abzahlen/ent-
richten können. 1730: Farkas Györgj Uramis kövedze fel 
az B. Chetöl alázatos Instantiajaval az le ülö Collatiojat, 
mellyetis az B. Chĕ cum honoré meg engede eokk az 
mikorra eo kglme leg job móddal meg adhattya csak két 
nappa (!) tegjen hirt C(éh) M(ester) Ur(un)k(na)k [Kv; 
ACJk 141. 

12. ígéretet teljesíthet; a putea îndeplini o promisiune; 
Versprechung erfiillen können. 1659: semmiből nincsen 
most ott kinn jövedelmünk, az melyhez képest bizony csak 
annyira Ígérhetünk, az mint gondoljuk, hogy megadhatjuk 
[TML I, 314 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1679: 
az közjóval együtt dolgainak jobb karban való állásáért 
vajmi sokat szokott az ördög embereknek igími, de ritkán 
adhatja meg [TML VIII, 513 Teleki Mihály Lónyai Anná-
hoz]. 

13. az Úristen ~ja Dumnezeu poate să ne dea; der Herr-
gott kann erteilen. 1619: Noha az Úristennek annyira való 
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ajándéka nincs őnagyságával most, hogy posteritására, 
portusára nézhetne az erdélyi fejedelemségbe, de ő maga 
is még ifjú ember lévén, magának is megadhatja azt is az 
Úristen [BTN2 274]. 

megadhatatlan ki/megfizethetetlen; care nu poate fie 
achitat/plătit; unaus/bezahlbar. 1679/1681: az vetkes em-
bert megh fogatván, aszt Törvény szerint (: de ha lehet 
nem mostohajul; mellyen à megh adhatatlan bírságot 
értem :) meg büntesse11 [Vh; VhU 676. — aAz ub]. 1704: 
Udvarhelyszék és Marosszék öszvegyűltenek volt, hogy 
magokat letegyék, de superveniálván a generálnak rájok 
limitált megadhatatlan naturáléja, úgymint 10.000 köböl 
zab és 5000 köböl búza kit meglátván azt mondották, 
hogy nekik jobb mind meghalni, mintsem azt meg nem 
adhatván, úgyis csak el kell nekik veszni, és úgy osztán 
csak felrúgták a gratiát [WIN I, 290]. 

megadható befizethető/szolgáltatható; care poate fi 
plătit/achitat; bezahlbar. 1704: Szentpáli Ferenc az generál 
akaratjából az falukra ... feles és majdnem meg nem ad-
ható élést limitált, az uraknak nem kicsiny prejudiciumikra 
[WIN 1,211]. 

megadó I. mn 1. kézbeadó, kézbesítő; care înmînează 
(ceva); aushändigend. 1658: Kérem Kegyelmedet, tudósít-
son az levelem megadó szolgám által minden állapot felől 
[TML I, 172 Bornemisza Zsuzsánna Teleki Mihályhoz]. 
1725: Levelem meg ado Nagy Enyedröl Magjar Országra 
Szarmazat Szegeny Legeny kívánván Testimoniumat 
igaz Nemessegeröl ... a Nemes Var(me)gye tölle nem 
denegalta ]Veresegyháza AF; Ks 95 Borsay Nagy Pál 
lev.]. 1769: Czédulamat meg ado Toroczkai Bartók And-
rás ö kegyelme panaszol, hogya [Gyf; Bosla. — aKöv. a 
panasz]. 1788: Levelemet meg ado ifjú, az itt lévő olá 
Popának Sogora ... jóra menendő ifjú [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1812: Ezen Czédulátskámot meg ado 
Reinhardt János [KLev.]. 

2Ě megfizető; care achită/plăteşte (ceva); bezahlend. 
1684: (A) Szo fogadatla(n) égy ház fiának ki zálagját 
ne(m) akarta venni s meg sem akarta büntetni a contumax 
Pap bért meg nem ado embert, tehát az ollyan egyház 
fiunn ... vegye(n) Zálagot a Brachium maga mellé vévén 
az egészz Megyét annak exeqvalasara [MMatr. 4.]. 

3. vlcinek becsületet ~ vkinek tiszteletet adó/biztosító; 
respectuos, cuviincios; jm Éhre erweisend/sichemd. 1791: 
A' T. Professor Atyafiak nem akarnak T. Püspökünktől és 
a' Grlis Synodustol függeni ... még a' Collegiumbeli 
Deákok is engedetlenek és betsűletet meg nem adok sem 
Püspökünk(ne)k, sem Gen. Sanodus Papjainak [M.bikal K; 
RAk 9]. 

n . fn 1. (szökött szolgát urának) visszaadó személy; 
persoană care trimite înapoi la stăpînul său (sluga fugită); 
(entlaufenen Diener seinem Heirn) zuriickgebende Person. 
1677: Valamely köteles Szolga bolcsu vétlen Urát el-
hadgya ... valakinek földén vagy keze alat fel-találtatik, 
kéressék-fel, és ha meg nem adatik, citaltassék competens 
Forumjára a' meg nem adó; és ... cum poena ducentorum 
florenonim readjudicaltassék [AC 195]. 

2. (adót) befizető személy; persoană care achită/plăteşte 
(impozitul); (Steuer)Einzahler. 1671: Végeztetett ... hogy 
valakik a' reájok vetett adót még meg nem adták, és meg 
nem adnák ... az ollyanok ... akar mely helybéli Tisztek 

által, az adót meg nem adókról irt Articulusunkban speci-
ficalt poenaval meg-büntettessenek [CC 93]. 

megadódhatik jóváhagyattathatik; a putea fi aprobat; 
genehmigt/bewilligt werden können. 1846: Kresovitzki 
István bé adja kérelmét hogy a remek éve, pénzbeli fel 
válthatását nyerhesse meg A* benn írt felesleges kére-
lem meg nem adodhatik [Kv; ACLev. Kül. Perc. 48]. 

megadódik 1. visszaadódik; a fi restituit; zurückgege-
ben werden. 1668: Nemes János az első biztatásban meg-
csüggedvén ... hogy ha Zólyominak jószági meg nem 
adódnak ... ő ebül jár [TML IV, 265 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1850: Menyhárt Kalárának megadodott 
két ing ajjok, frisko, A* zeke [Uzon Hsz; HSzjP]. 

2. (adósság) kiegyenlítődik, visszafizetődik; a fi achi-
tat/lichidat (o datorie); (Schuld) zurückerstattet/bezahlt 
werden. 1756: hitelb(en) nem akarták adni, félvén attól 
hogj az pénz nékik az maga idejeb(en) meg nem adódik 
[Melegföldvár SzD; SLt XXXVIII Illyefalvi János Suky 
Jánoshoz]. 1862: még a 26 fo(rint) is nints bé írva 
mikor a hátralévő meg adódik bé írja [Borsa K; BetLt 4 
Farkas Moses lev.]. 

3. (mezőgazdasági munka) elvégződik; a fi efectuat 
(muncile agricole); (Feldarbeit) verrichtet/beendet werden. 
1777/1780: a Vas Gyepű nevű szöllö Hegyben vagyon 
egy Nemes szőllője már miolta az Jobbágyok kezdik 
mivelni, minthogy munkája kelleteképpen meg nem adó-
dik, terméseis meg hanyatlót [Désakna; JHbK LII/3. 274]. 

megadogat 1. visszafizetget; a achita/restitui încetul cu 
încetul; nach und nach zurückzahlen. 1791: Csongvai And-
rás ... kért volt Költsön Csegezi néhai Taar Mihály Uramtol 
másfélszáz forintokot mely pénzeket néhai Csongvai András 
ugy hallotta(m) hogy atta volt Csipkés Borkának, ugy a' 
tőbb részitis a' mint hallottam meg adagatta volt és abból 
elegetett Tordán laktában [VárfVa TA; Borb. II]. 

2. megfizetget; a plăti încetul cu încetul; nach und nach 
bezahlen. 1814: A mi penig az Erdő árrát illeti abból né-
melyek adogattak meg a tehetősebbek közül [Aranyosrá-
kos TA; Pk 7]. 

megadósít 1. adóssá tesz, adóssággal megterhel; a face 
datomic pe cineva; mit Schulden belasten. 1597: az en 
vra(m) negyue(n) egy forinthal es harminch hat penzel 
adosita megh az zegenj Zeòleòs Balast De ugyan az 
negyúe(n) egy forintal es harminch hat penzel adosita 
megh, mellyet megh keúanok az fel-peresteöl ]UszT 
12/57]. 1602 k.: tudom azt hogi ... az Anniatt adositotta 
megh ]i. h. 16/62 Antal Miklós Marefalvi zabad zekel 
vall.]. 1717: Mikor el foglalták az fundusokot, nem tudom 
nem is hallottam hogy tőrvény Szerint meg adosittottak 
volna Dok Mátyás Uramot [Gelence Hsz; BetLt 7 Fejer 
Mihálly (60) pp vall.]. 1731: Széki Teleki Joseph Fŏ 
Ispán Ur Idŏsbik Dobai János Uramat... meg adositván 
... Száz magyar forintokig, az melly Száz Magyar forinto-
kért Ns Dobaj János Uram házát azon Summáig az Ur 
Sequestráltatta [Ne; DobLev. 1/147]. 1757: néha küldött 
ugyan az Mltgs Exactoratus difficultásokot ki, de abbais 
ollyan gonoszságot cselekedetta hogy az melly Perceptor 
Cliense volt, arról el harántotta s mást adositott meg (Fráta 
K; Ks 101 Cserei György kezével. — aA Domesticus 
Exactor]. 1816 u.: (A cselédeit) megadositja, hogy a 
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hellyet hogy ki fízétne valamit nekiek a hellyet meg kol-
dusitja [KLev.]. — L. még BÖn. 886. 

2. kb. adósságba ránt; a băga pe cineva ín datorii; in 
Schulden stürzen/ziehen. 1829: tegnap tzítrom venni 
mentem ki legelébb a* házból, még suholt sem voltam 
pedig a' jo embereink meg adósítottak annyit jöttek ide 
[Kv; Pk 6J. 

3. ~ja magát adóssá teszi magát; a se băga in datorii; 
sich schuldig machen. 1800: minek előtte katonának ad-
sentáltatott volna, meg adositotta magát [Kakasd MT; 
DLev. 1.1. 11]. 1825: Nagy Laki Vig Miklós ... egy Csere 
Contractus által magát K. Tekts Dobolyi Sigmond Urnái 
Sok rend béli tett adottságaiból fel szabadittá de tsak 
ugyan a Tehetetlenségből ujjonan kénszerittetvén ... ma-
gát meg adosittani ily fel tételek melletta [Nagylak AF; 
DobLev. V/l 105. — aKöv. a részi.]. 

4. sokadmagát ~ja sokadmagával adósságba veri magát; 
a se băga ín datorie împreună cu mai multe persoane; sich 
mit vielen anderen in Schulden stürzen. 1817: Személlyes 
Leírása ... Alsó Járábol, az 1817-ik Esztendőnek elein, 
minek utánna sokad magát megadossitotta volna, el szö-
kött Hesdetzán Farkas Pétréneka[T; TLt 1779 Lázár Antal 
szb kezével. — aKöv. a részi.]. 

megadósíttatás adóssá tétetés; faptul de a face datomic 
pe cineva; Schuldigmachen. 1728: Instálván ... Dalnoki 
Dániel Atyá(n)k fia eŏ kegme a Tektes Nemes Universi-
tas(na)k hogj végje méltó Consideratiob(a) az eo kglme 
nagj meg szorittatását Harminczadossági hivatallya iránt 
való Ratiojara ki adott Difficultássát s meg adossittatását. 
Melly Instantiáját ... meg tekentvé(n) Végeztetett8 

[Dés; Jk 376a. — aKöv. a részi.]. 

megadósíttatik adóssá tétetik; a fi făcut datomic; 
schuldig gemacht werden. 1748: Tasnádi Ur(am) ... keze-
sen el botsáttatott azért, hogy készüljön a' számadáshoz, el 
is készült későre hára, rátioját bé adta a Censurale Forum-
ra, ott meg adosittatott [Marossztkirály MT; Told. 56]. 

megadósodik eladósodik, a fi dator; sich verschulden | 
adós marad vkinél; a rămine dator cuiva; bei jm schuldig 
bleiben. 1678: eo néki sem Szekely mojsesék, sem penigh 
Szegediek, sem az többi edgyis kŏzüllök sem Eorŏkòs sem 
penigh fejek kötőt Jobbági ninczen czak édgyis, hanem 
segénységekben meg adosodván hozája, eletéig fogották 
hogy szolgállyák [Cserefva MT; Ks]. 1732: Interessel 
adosodott meg a Megje Biro Kocze Miklós egj forintal 
husz penzel [SVJk]. 1740: Puskás Vaszil ... valami bor 
árulásban meg adósodván Jobbágynak kötelezte vólt ma-
gát [Pujon SzD; WassLt Georgius Szászvárosi (67) lib. 
vall.]. 1763: haliam hogy adais erősen meg adósadat Ba-
roti Uram [Kóród KK; Ks CII. 19 Szarka József tt lev.]. 
1772: recognoscállya Szölösi János hogy adossodott volt 
meg az Attyok Ger(endi ?) László Úrhoz cum Hf 2 // 72 
[Nagylak AF; DobLev. 11/441. 2a]. 1781: Furulyás 
Maphtyé edj haszontalan koborlo Kendbe8 ment, ott is 
ivott meg adossodott s el szőkőt [Esztény SzD; Told. 6. — 
8Szarvaskendre SzD]. 1821: Pop Nutz nevű Colonussa 
minekutánna az éhségnek idején a* Grófnál meg adósadatt, 
el szokott [Bezdéd SzD; LLt 64/1741]. 1823: Király István 
... Ipjának Szántó Umak ... meg adosodatt 's ugy adta 
altal Szántó Umak8 [Mezőbánd MT; DobLev. V/1073 
Király János (83) szabad székely vall. — aA földet]. 

megadósul adóssá válik; a se îndatora; schuldig werden. 
1582: Valentinus Colosvary fassus est ... Sogora vala 
eothweós Miklós Peter Deaknak, es megh Adossult volt 
Nekie IKv; TJk IV/1. 13-4]. 1595 k.: Vduarhelj Fogyias 
Georgjnek adosula megh Leng'elffalui Béres Gerg'elne 
egj forintal [UszT]. 1598: Thordatfalui Dyos Janosne 
Cathalin Aszony szolitattia Tarchafalua(n) lakó Orbán 
Petert Kadachj Albert Mihalt ... cúratora Vghro(n) Antal 
Altal hogy A(n)no 1598 Albert Mihaly Adosult megh ket 
zeker zenaert zantasal [i. h. 12/116]. 1602 k.: Tudom azt 
hogy perleketenek Tórveni zerentt megh vetelkóde-
nek az Azoni Adosula meg [Máréfva U; i. h. 16/62 Nagi 
Pali marefalvi lo feó vall.]. 1763: Ballo alias Kolosvári 
István ... ez előtt mint egy tiz vagy tizen egy esztendőkkel 
Bíró lévén, a Portióban meg adossűlt volt huszonöt Német 
Forintokkal, 's azon Summát Rosnyai Uram érette le té-
vén, azért lett Jobbágyáva [Udvarfva MT; Told. 44/10]. 

megadott 1. (adósságként) visszafizetett; achitat (ín 
contul datoriei); (als Schuld) zurückgezahlt. 1618: Melly 
záz ftot, ha arra az napra eò kgnek megh nem adnam ... az 
megh adot záz forintomis oda ueszuen eòreòkben birhas-
sa8 [Kv; RDL I. 105 Kowachoczy István kezével. — aA 
zálogba adott jószágot]. 1733: Gombási Szőcs Sámuel 
ur(am) s Felesége tartozzanak most az közelebb meg 
esendő karacson napjara az pénz felét tovább való 
halogatás nelkűl le tenni ... mellyetis deponálni ha nem 
akama(na)k ... az meg adott 20 forint is oda veszszen es 
az Szőlőis előbbeni Haeresre redeallyon [Mv; MbK VI. 2]. 
1781: Minthogy Damokos Imre maga vallja, hogy az 
Lajos István megadott pénzit kivetette az országútjára, 
esztendő elmúlt s elhalgatta; tehát a föld marad Lajos 
Istvánnál [Taploca Cs; RSzF 249]. 1801: Midőn nĕhai 
Bakó Mária a Belsőt N. Balog Sándor Uramtol ki periette 
a meg adott summával meg ment volté ezen föl-
dek(ne)k Zálogja a Vagy pedig még ki váltattlanul vadnak-
é azt nem tudhattyuk [Szentimre MT; BalLev.l. 1807: ha 

ezen alkalmat felrúgnám az meg adatt pénz maradgjan 
veszszen oda [Aranyosrákos TA; Borb.|. 

2. (földesúrénak) visszaadott/szolgáltatott; trimis inapoi 
(stăpînului său); (seinem Gutsherrn) zurückgege-
ben/erstattet. 1677: A' mely Nemes ember Hajdú Váro-
sokra futót Jobbágyát akarja repetalni ha meg-itilik, 
tartozzanak ... meg-adni ... oly securitast mutatván a' Ne-
mes embernek, a' meg-adot Jobbágynak el-vitelébe, hogy 
ha abban a' Nemes ember impedialtatnék, a' Hajdú 
Városbéliek ... in poena ducentorum florenorum Hungari-
calium convincáltassanak [AC 172-3]. 

3. (vételárként) kifizetett; plătit (ca preţ de cumpărare); 
(als Kaufpreis) ausgezahlt. 1612: Az felét8 Vizontag igire Ja-
kab Deák le tenni egizzen Veseleni Vramnak az Jeŏweŏ Zent 
Miklós napian ... Mely eòt száz forintot ha a felúl megh irt 
napra Jakab Deák le nem tenne, tehát az megh adot eŏt szaz 
forintis oda wezzen, az Jozagotis egy szolga biro atal Vese-
lini Pal Vram vizza foglalhassa es biija mynd addigh az 
migh le nem tezj [Gyf; KCs IV/85. — aA vételárnak]. 

4. (járandóságként) megfizetett; plătit (ca retribuţie cui-
va); (als Gehalt/Lohn) bezahlt. 1792: (A márkodi eklézsia) 
a* mostani rend szerint való Papnak, a' múlt eszt(endö)re 
meg nem adott jövedelmet minden fogyatkozás nélkül 
meg fizesse [MMatr. 452]. 

5. kb. kiutalt; repartizat; zugeteilt. 1740: Makk János és 
Szatthmári Varró Mihály atyánkfiai ő kglméktől, Instanti-
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ójok által meg kért, és rész szerint meg is adott gazn(a)k, 
másodszori oculatiojára ha valakinek p(rae)judicál e ? nem 
e ? exmittáltatnaka [Dés; Jk 536a. — áKöv. a nevek fels.]. 

megágazik elágazik; a se ramifica; sich verzweigen. 
1763: a' mint az ut meg agazik menvén egjik a' kö közi a* 
másik a' mint be fordul a' Remetei erdőre az ut IToroc-
kó/Gyertyános TA; BoslaJ. 

megaggott 1. megvénült, elgyengült; îmbătrănit; alt/ 
schwach geworden. 1816: Régen élt néhai Albisi Etzken 
András meg aggott álapottyában meg vakulván el bete-
gesedvén Albisban szerzett Javait Testálta Barthos 
Mártonnak és Feleséginek Etzken Ilonának [Albis Hsz; 
BLev.j. 1822: egyik fiamat Istvánt a' ki Insurgens Káplár 
is vólt ma Városa szolgájának kell szemlélnem meg 
aggot öregségemre [Borb. II Décsey György ns nyil. — 
aZilah[. 

2. elöregedett, kiszáradt; îmbătrînit, uscat; überaltert, 
ausgetrocknet. 1760: ezen kérdésb(en) forgo Szănto földet 
nagy meg aggot Fáju Erdőből Rityi Irimia irtotta, és 
épitette (Gyeke K; Ks 4. V. 22]. 

megajándékoz 1. a dărui; beschenken. 7560: Akarna 
testamentomat tenni8 az ew Jozagarol mellel az Vrísten 
eotet eleteben megh aiandekozta IFog.; SLt 10. — aFrátay 
Gergely1.1585: Orsolia Lakatos Balint zolgaloia vallia ... 
ker vala engem ily zowal veres peteme, vald vgy chak Az 
dolgot Amint en mondo(m), Az eleo Istennek az en lel-
ke(m) Ne kellie(n) ha megh Nem Ayandekozlak [Kv; TJk 
IV/1. 512]. 1598: Chiany János ...iwallia Tawaly ezten-
deobe(n) ket vtambais haborgatot megh Thúri János zol-
gaia eggiet mas aprolekomat fel hanta amit zeretet el ve-
otte, saczoltatot... az mezeore is vtanna(m) iargaltak ... ot 
wyolagh megh kellet mindeniket ayandekoznom ]Kv; TJk 
V/l. 183], 1610: Az kett Arűat ozto Byrak vraim Emleke-
zetert megh Ayandekozak egj demeozkj Zablyaúal [Kv; 
RDL I. 6]. 1667: remensége kivűl való Ayandekal Ajande-
kazta megh |KJ]. 1694: panaszlais hogy nem erdemli meg 
tőllű(n)k hogy egy bokor talpal meg ajandekozzak [Orosz-
fája K; BLt]. 1731: Felei Juon edgy Tallért ajándékoza 
Greble Pávelnek, Greble Pável is igire s mondá Felei Juon-
nak énis meg ajándékozlak két jo Millióra Juhakkal [Me-
zőpagocsa MT; Ks]. 1764: hallám mondani Budaitol; hogy 
várj meg mert meg ajándékoztátak a koltsárral ketten Soly-
mosi Uramot egy Désa Túróval [Kóród KK; Ks 19/1. 6]. 

2. lefizet, megveszteget; a mitui; (er)kaufen, bestechen. 
7677: olyan istentelenséget költöttenek s azzal hitegetik az 
hadakat, hogy Kende Gábor és Keczer uramékat megaján-
dékozták és sokat ígírtek nekik [TML VII, 454 Teleki 
Mihály Baló Lászlóhoz]. 1792: az Aszszony Marinka azt 
bátorkodott a* maga Instántiájában Íratni, hogy Engemet 
az ő Fia Péter, mástol Kőlcsőnvétt pénzel meg ajándékoz-
ván arra el béllett hogy ő tolle erőszakoson is a' Fiának 
Péternek részét ki vennem, vagy vetetném [F.lapugy H; Ks 
XLVIII. 7 Ali Torjai Kiss Lukács Dobra Vidéki krájnik 
kezével]. 

3. átv felruház; a inzestra; ausstatten, versehen. 1591: 
Legelözzer még halakat adok az en kegmes Istene(m)nek, 
hogy Engemet e wilagra teremtet, sok youaiual meg láto-
gatót ... Zent lelkewel meg aiandekozoth [Gyf; BálLt 93]. 
1631: eö szent felseghe veghetetlen irgalmassagabol en-
gemet, ez uelagra teremtuen az eo igazan való szent esme-

retinek uelagos tudomaniaual megh aiandekozott volt 
[Nagyteiemi KK; JHb XX/1. 1 Sükösd György végr.]. 
1847: Vagyok én itt, hogy az Istent, aki engemet ilyen 
értelemmel és méltósággal megajándékozott, dicsőítsem 
IVKp 163]. 

4. kb. megtisztel; a onora; (be)ehren. 1887: Kegyes-
kedjék egy rövidke történettel megajándékozni a Kolozs-
várt8 ]PLev. 136 Petelei István Szilágyi Sándorhoz. — aAz 
ilyen című lapot]. 1896: Kérem hát, ha vállalkoztam arra, 
hogy félbehagyott munkáját tovább vigyem, kérem, aján-
dékozzon meg jóakaratával [i. h. 180 ua. Tolnai Lajos-
hoz]. 

5. szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruktionen: lófo-
szabadsággal ~ lófői kiváltságokkal felruház; a învesti cu 
privilegii de primipilus; mit Privilegien eines Primipilus 
bekleiden/versehen. 1671: miolta a' Fejedelmek a' lovas 
Puskásokat Ló-fö szabadsággal meg-ajándékozták, azolta 
a' Biroság viselestül tellyességgel immunisok akarnak 
lenni [CC 36] örökös nemességgel ~ nemessé tesz, 
megnemesít; a înnobila; adeln, in den Adelstand erheben. 
1664/1681: megh tekéntvén Vajda Hunyadi Kloka alias 
Miklós Deaknak Vajda Hunyadi Várámban, es ahoz tartó-
zó Joszagomban reabizattatot hívatallya szerint való hűsé-
ges forgolodassat es jámbor szolgalattyat ... őrőkős Ne-
messeggel megh ajandékozom [Vh; VhU 267-8 Zolyomi 
Dávid ad. lev.] * örökös szabadsággal ~ szabaddá tesz, 
szabadsággal ruház fel; a elibera, a da (cuiva) libertate; mit 
Freiheit versehen, frei machen. 1664/1681: Megh tekent-
vén mostan ... Vajda Hunyadi Varosomban lakó Gőrőgh 
András nevű Szolgamnak hűséges jámbor Szolgalattyat ... 
őrőkős szabadsaggal megh ajandékozom [Vh; VhU 259 
Zolyomi Dávid ad. lev.]. 1694 k.: az oa Kapun levő szem-
be való hasz ... melyben születet Matthias király és király-
sagaban szabadsagai megh ajandekozta a Gazdat fiurol 
fiúra minden nemű terhe viseléstol immunialta [Kv; AC-
Lev. 46b. — aÉrtsd: óvári] privilégiummal ~ (várost) 
kiváltságossá tesz; a acoida privilegiu (unui oraş); (einer 
Stadt) Vorrechte/Privilegien erteilen. 1785: András királly 
... Thorotzko Várassatis, az több körül lévő Falukkal 
edgyütt ... Privilégiummal meg ajándékozta [Torockó; 
TLev. 6/1 Transm. 16b] * szabados nemességgel ~ ne-
messé tesz, megnemesít; a înnobila; adeln. 1666/1681: 
Nicolaus Zolyomi de Albes Brettye nevű Falumban lakó 
Bugyul János es Bugyul István Jobbágyimhoz lévén té-
kéntetem becsületes Fő Emberek törekedesekre, es egyszer 
s mind magok hűséges szolgalattyokra is, arra nézve enis 
őket szabados Nemesseggel perpetuo megh ajándékozom 
[Vh; VhU 256]. 

megajándékoztat ajándékot adat; a puné pe cineva să 
dea ín dar ceva cuiva; beschenken lassen. 1677: Édes 
Komám uram, legyen azon Kegyelmed, azt a Bálint deák 
nevü böcsületes embert ő nagyságával láttassa böcsülettel, 
sőt tisztességesen ajándékoztassa meg is [TML VII, 479 
Teleki Mihály Balő Lászlóhoz]. 

megajándékoztatik 1. a fi cinstit cu un cadou; be-
schenkt werden. 1662: Ali passától is fiának fogadtatott, 
szép fejedelmi sátorokkal, drága öltözettel ékesíttetett, 
jeles fő lóval, kaftánnyal megajándékoztatott vala8 [SKr 
665. — aApafi Mihály]. 1710: A császár parancsolatot 
ada ki a papok szabadulása felől.8 És így ... a nagy eleven 
mártyrok megszabaduIának s Belgiumba hozatának, holott 
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gazdagon megajándékoztatván, Magyarországba visz-
szajövének [CsH 99. — a1674-ben]. 1774: gr. Hadik And-
rás ... őfelségétől Magyarországban a magyarósi és futaki 
dominiumokkal megajándékoztatott [RettE 323]. 

2. átv felruháztatik, megáldatik; a fi înzestrat (cu ceva); 
versehen/beschenkt werden. 1662: olly méltósággal aján-
dékoztatott mega a természettől, hogy ha őnéki, elesése 
történik a seregnyáj közül, nála nélkül nagy kaptárbéli 
méhek meg nem élhetnek, semmivé lesznek [SKr 70-1. — 
aA méhkirálynő]. 

3. (érdemrenddel) kitüntettetik; a fí decorat; ausge-
zeichnet werden. 1845: Felső Szilvási Nopcsa Elek Er-
déllyi Udvari korlátnok Ur eŏ Nagy Méltósága Saját ké-
relmére korlátnoki hivatalától felmentetvén, hiv szolgalati 
meg esemeréséűl Léopoldi Császár jeles Rendje Nagy 
Keresztyével meg ajándékoztatott [Usz; UszLt XI. 85/3. 
51. 

4. nemesi szabadsággal ~ megnemesíttetik, nemesi 
rangra emeltetik; a fí înnobilat; in den Adelsstand erhoben 
werden. 1758: Ezen drabantok igen nagy nemesi szabad-
sággal ajándékoztattak volt meg Báthori Gábor fejedelem 
idejében [RettE 55]. 

megajánl felajánl; a oferi; an/darbieten. 1867: A ha-
rangláb kijavítása e folyó évre van tervezve. Az űjból 
kötéshez kívántató cserefákat a 3 méltóságos grófi udvar 
megajánlotta [Uzdisztpéter K; ETF 107. 18]. 

megakad 1. fennakad vhol/vmiben; a se agăţa; stek-
kenbleiben. 1595: Az eleótt való zombaton volth eó ott, 
zakasztott gombát le Arrűl az farűl de Akkor az a' fa a 
feólden fekútt, de Azt ne(m) vette ezebe ha volté teób fa 
megh akadúa Aúagy nem [UszT 10/58]. 1771: az Vraság 
Erdejét ... vgy ki irtatták a Batrinaiak hogy sohult a Szar-
vasnak a szarva benne meg nem akadna [Mihalyest H; JHb 
93. XIX. 6] | En Barbocz Simonnal... a most leg kŏzŏlebb 
el mult télen egy alkalmatossaggal fát vivén MVásárhelyie 
... az szán meg akada egy Csutakba [Mezőmadaras MT; 
BK. Makó András béres vall.]. 1794: az Lemenyi embert 
... halva tálaltak a Lemenyi hatarba és a fél botskora, meg 
akadt volt egy tőrsőkbe [Letka SzD; TSb 5]. 1800: el 
mene a' Malom egy darabig a' Vizén ... meg akadván a' 
Malom egy bolovánban mind addig ott állott, mig a Ködi-
ek fel hozák magok Határokra [Benedekfva Sz; EMLt]. 

Sz. 1584: zynte ollyan mintt az mely Borsot wt felen 
wethnek walakj reya erkezjk meg akad bele [Kv; MNy 
XXVI, 77 Haraklyani Pál Kereki Jánoshoz]. 

2. beleakad vmibe; a se agăţa de ceva; an etw hängen-
bleiben. 1582: Latam hogy Zaz Georg ketzer vaga Molnár 
Alberthoz ... mongiak vala Zaz Georgnek a' Nepek, Men-
niel Georg', De semmikepp(en) Nem fogada, hane(m) 
mégis rea Mene, es chakanniawal vaga hozza, de megh 
Akada Molnár Georgnek czondoraiaban az Chiakany [Kv; 
TJk IV/1. 30 Márta Pathikarius Antalne vall.]. 1633: la-
ta(m) hogi falabo János hazatol sokan omlanak kj ... es 
Cziaszar Istua(n) egiszer hozajok vaga de eggiketis nem 
talala vágni mert az ajtoba(n) akada megh az zabliaja [Mv; 
MvLt 290. 135a]. 1759: amint Zámbó Dániel vitte volna 
be az egyik zászlót, a kapuban megakadott s kettétört a 
kopjája [RettE 96]. 1763: az ajtó szemŏldökiben meg aka-
dott a Baltája és nem érhette8 [Mv; Told. 16/51. — Csa-
pásával az ajtót]. 1765: Murvai kapott fegyverre s ugy 
hajtotta ki a No vizán sokat az Házból, s még Kis Josef 

hátul menvén, ugy vágott utánna, hogy ha az ajtó szemöl-
dekben meg nem akadott volna kardgya, fejé ketté has-
adott vólna [Torda; TJkT V. 259]. 

3. (útjában) elakad; a se împotmoli; (auf dem Weg) 
steckenbleiben. 1704: ma este mentünk ki az asszonnyal a 
kertbe, amikor is a Disznódi-kapuban igen rűtul elvágván 
az utat a szekér, megakadtunk vala, és az asszonyoknak ki 
kelle szállni a hintóból [WIN I, 195]. 1763: meg fordulni 
akarván szányával az őkőr téslastol meg akada 
[Udvarfva MT; Told. 44/13]. 1831: 20. fiatalokat a' 
Szekérre fel is raktunk ... de mint hogy igen nagyon volt 
meg rakva, egy Potsojánál meg akadtunk [Hosszúfalu Szt; 
TKhf Rűts Vaszolika (68) lib. vall.]. 1835: tántzolni 12. 
ora utánnig tellyes lehetetlen volt a sokaság miatt, néme-
lyik próbálta egy egy szegletben, de hármat alig léphetett, 
már meg volt akadva [Kv; JHb]. 

Sz. 1653: Itt bezzeg megakadott a szekerek8 [ETA I, 89 
NSz. — aA székelyeknek, a vásárhelyi vár fölötti vitában 
1601-ben]. 

4. kb. belefúródva megáll; a se opri înfipt in ceva; sich 
hineinbohrend stehenbleiben. 1710: Ott engemet egy sző-
lőkaróval úgy hanyítanak, hogy a bal orcámon, csak ke-
véssel a szememen alól akada meg a karó, az Isten őrzőtte 
meg a szememet [CsH 295]. 1751: (A kincset) én magam 
találtam volt az Szorcz nevű helyben látván lobbanását 
s Miron Gábor engemet el vit oda egy hosszú furuval ... 
mikor az furuval furt volna az furu meg akada [Gyeke K; 
Ks]. 

5. kb. beszorul; a se prinde; sich (her/hin)eindrängen/ 
(ein)klemmen. 1780: A' dékánnak kötelessége, hogy egy-
aránt szolgáltassa a sirásokat minden kedvezés nélkül ... 
A' sírásónak kötelessége, hogy a' sirt tiszteségesen megás-
sa, nehogy az koporsó megakadjon, mert ha megakadna a 
koporsó, vagy bővségébe, vagy hosszúságába, büntetése 
50 ./. ötven pénz [Kv; EM XI, 224 Az öregebb hidelvi 
Kalandos-társulat cikkeiJ. 

6. megbotlik (valamiben); a se impiedica (de ceva); 
stolpem. 1573: Temeswary Istwan deák vallia hogy ez ely 
mwlt Ideokben volt Eccher zallason kerestury Az eo házá-
nál, mykor Eyel vezteg fekennenek fely keolt Es az 
hazban akar volt Menny, hwl zolgaloy feksenek volt, De 
egy zek al volt az ajtó eleot azban meg akadot (Kv; TJk 
III/3. 69]. 1592: Borbeli Mihali vallia latam hogi az 
villát hozza huza Tamashoz Nyreo Istuan de meg nem 
wte: E (!) latua, Tamas is zabliat ranta, es Jstuanhoz chapa, 
Nyreo Istuan meg akada es hatra essek [Kv; TJk V/l. 260]. 
1761: Gr. Teleki Mihály úr Gyéresen a sarkantyújában 
megakad s elesik [RettE 125]. 

7. feltorlódik; a se îngrămădi; sich auftürmen. 1577: 
Hogy meg lattak az Jfiu Zamosfaluj Gyeröfi Gaspar gatt-
yat, Hogy az viznek Zaya Ott Torlot meg es Akadot meg, 
Es az viz az Colosuarj földre vgy ŏtlŏt ky zellel, vgy Jŏt 
fellyeb fellyeb az mayorokra [Kv; KvLt VII/34]. 

8. (meg)marad; a rămîne; übrig/zuriickbleiben. 1648: 
Az Uduaihaz eleot küvül való sövény kertet az pecze-
reket mongyak hogy elegetek, ninczen semi soveny, ha-
nem hat karó közöt akadot megh egy kis darab [Porumbák 
F; UF I, 893]. 1783: minden Marháiból ki fogyott két 
Tinotskája s egy rosz Lova akadott meg Házánál [Vajda-
sztiván MT; Told. 9a]. 1823: fel kelhető Lábas Marháim 
egyebek nintsenek ha nem tsak azon két Hámos Lovaim 
akadtanak meg Házomnál, mellyeket a Feleségem a' 
Tordai Jussából kapott [Szabéd MT; i. h. 57]. 
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9. megfeneklik, holtpontra jut; a împotmoli/eşua; schei-
tem, auf den toten Punkt gelangen/kommen. 1669: Ke-
gyelmednek mindeneket referálok s talám asszonyunk ő 
nagysága Kegyelmedet fogja tudósítani, miben akadott 
meg dolga [TML IV, 544 Naláczi István Teleki Mihály-
hoz]. 1705: Mikes Mihályné asszonyom szabadulása és 
kibocsátása iránt is jött volt parancsolatja a generálisnak, 
de azmint hallom, az is megakadott [WIN I, 466]. 1722: a 
Számtarto ... meg akadatt in Perceptione Pecuniar(um) 
ne(m) tudván hogy adatodott el az Buza, Ros [KJ. Rétyi 
Péter lev. Fog-bólj. 1731: ha penig valamin meg akadná-
nak hiszem lehet igazittani ha kí mehetek [Csíksztmárton 
MT; Ks 83 Szabó József lev.]. 1768: Az osztozásunk egé-
szen meg akadat abban, hogy Jószágaink természete kér-
désben forog [Marossztgyörgy MT; Ks 61 Komis István 
lev.]. 1831: ezen 8500 ől hoszszuságu Métának kivágotása 
alkalmatosságával, olyan mélységekbe, és kő szirtes He-
gyek be ütköznénk belé®, a melyek miatt a' Métázással ... 
meg akadnánk [Bom; XVb. — aRemete (Cs) és Toplica 
(MT) között]. 

10. szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruktionen: a lo-
pás ~ valakin a lopásért való felelősség rajta marad 
vkin/vmely közösségen; a fi dovedit comiterea furtului de 
către persoana/comunitatea respectivă; die Verantwortung 
für den Diebstahl auf jm/irgendeiner Gemeinschaft blei-
ben. 1792: Nem jól esett, hogy illyen Szinŭ dologban 15 
napi kezesség alá botsáttattnak a' szovatyosok, sött a lőtt 
volna az uttya, hogy a' Szovatyosok egyŭt, ha szépen nem 
akarták fogva minyájon küldettettek volna Topánfalvára, 
és a' mellyiken meg akadot volna a' lopás a' maratt volna 
rabnak [Kv; Somb. I] lopott marha nyoma ~ vhollvkin 
'ua.; idem\ 1677: Ha az elveszet marha, sem annak 
nyoma a* falun és határon nem akad-meg, magok határok-
ról ki-kŏvetvén a' nyomot a* káros emberrel edgyŭt azon 
falubéliek eo facto absolutusok legyenek [AC 231] * a 
szavatosság ~ vkin a szavatosság másra való átháríthatósá-
ga elakad/lehetetlenné válik; transmiterea garanţiei de la o 
persoană la alta nu este posibilă; die (Jbertragbarkeit der 
Gewährschaft auf einen anderen bleibt stecken/wiid un-
möglich. 1695: Mivel a károsnak az a' szemely az kitul az 
Lo el tartatott szavattyossat sistalta, a' sistalt szavatyosis 
szavattyossat fel keresven Detenealtatta eddigh ezen do-
logh tovab nem mehetven, tartozik az Káros a' Detinealt 
szavattyossigis el faradni, lassa azon szavattyos adhattyae 
eleb szavattyossat avagy nem, ha adhattya tovab is el kel 
fáradni az Károsnak valamedigh az szavattyossag vegso 
keppen megh akad [Dés; Jk]. 1809: azon lo, a' mely Si-
berki Pongratz Janosnak gonosz kéz által elveszett ... a' 
János falvi Ember legottan Zuvatot (!) álitott, ezen Szék-
ből ... és Zuvatosrol Zuvatosra menvén, ahol H. Almáson 
a Zuvatosság egy Czigányon meg akadott [UszLt 
ComGub. 1700] * szavatosság szerint ~ vkin vmi vmiért 
való felelősség a szavatosság szerint rajta marad vkin; 
responsabilitatea pentru ceva cade ín sarcina persoanei 
menţionată in garanţie; die Verantwortung ftir etw. bleibt 
auf jm der Haft gemäß. 1645: Miuel az fogoly Olah nem 
comprobálta ... hogy az Sarkeozi János A. marhajat mely 
szauatossagh szerent raita akadot meg, attól az szemely-
teol veotte a kit neuezet per torturam megh examinal-
tassek honnot mentek az marhak kezeben [Kv; TJk VIII/4. 
37] * a vigyázatlanság ~ vkin a vigyázatlanságért való 
felelősség rajta marad vkin; responsabilitatea pentru neg-
Hjenţă cade ín sarcina cuiva; die Verantwortung wegen 

Achtlosigkeit auf jm bleiben. 1781: A' Strásákra a* Birák 
és Gomyik ugy vigyázzanak minden étzaka, hogy a' Strá-
sák vigyázása ... bizonyos legyen ... ha mégis a* tolvajság 
gyakaraltatik, a' kin a' vigyázatlanság még akad vagy 
strásákan vagy Birákon a' kemény büntetést el nem kerü-
lik [Torockó; TLev. 2/5]. 

11. rábizonyosodik; a fi dovedit; überfuhrt werden. 
1705: Ezen alkalmatossággal sokat indignálódéka, és 
amint kérdezkednek vala felőle, melyik generális mon-
dotta volna, Caraffa generálon akada meg, hogy ő mon-
dotta volna [WIN 1,652. — "Gombos Imre generális]. 

12. horogra akad; a fi prins; auf den Leim gehen, in die 
Falle geraten. 1632: emlitem hogy fogua vagio(n) Feltotj 
Geörgj Deakne Aluinczi Geörgy Deakal egiŏt Monda 
Boliay János arra hala I(ste)nnek hogy megh akattak, mert 
regen elnek eők ugi gonoszul egimassal [Mv; MvLt 290. 
97b]. 

13. vkinél elakad, vki kezéhez kerül/keveredik; a se ră-
tăci pe undeva; beim jm steckenbleiben. 1769: Ns Erdélly 
Országában a régi háború és táborozo ŭdŏkben sokféle 
hasznos és publicumot s Hazánk jovát néző Levelek a 
Mlts K. Gubemium Archívumából el tevelyedvén, akadta-
nak meg némellyek Faluk és városok Levelei kŏzŏt né-
mellyek pedig különös Possessorok es adozo renden lévő 
Emberek(ne)k is kezénél [UszLt XIII. 97]. 

14. elakad vmiben; a se împotmoli; steckenbleiben. 
1573: my Engedelmesek Lewen az Nagod ... paranchyo-
lattyanak el Mentwnk So falwaraa Mykor Jmmar az 
lewel Magyarazasson Nem Alkhattnanak Monda Al-
mady András, az eo deyakyanak olwasd eztt ... es hogy 
megy Akad wala az Magyarazasson Monda Jsmett 
olwasd aztt [RLt O. 5. — aBN]. 

15. szándékában ~ akadályoztatik; a fi împiedicat; be-
hindert werden. 1793: az Málé keveréshez az Szöllö kő-
téshezis az héten hozzá fogtunk de az essö Most meg 
gátolván bennünket Szándékunkban meg akadtunk [Hadad 
Sz; JF 36 LevK 272 Vintze István lev.]. 

16. diákny belesül; a se încurca; steckenbleiben. 1806: a 
Letzke elmondásba meg akadván a Subtractio definitioját 
Károlytol tanultam meg [Dés; KMN 1671. 

megakadályoz 1. meggátol vkit vmiben; a împiedica pe 
cineva ín ceva; jn in etw. be/veihindem. 1656: En T. 
eskwszeom etc hogy a leányom harmadgya(na)k korara es 
fogyatkozasara semmit nem czielekszem, azt igazan ki 
ado(m) semminemw színnel praetextussal az diuisiot nem 
retardalom ... appellatiowal még nem akadaliozom [Kv; 
PolgK 143]. 1746: A' meg vétt erdŏb(en) lehessen az 
emportor(na)k lovait szabadoson étetni, el botsátani, és a 
Szen égetéshez tartozó egyéb munkákb(an) is senki meg 
ne akadalyozza [Torockó; Bosla]. 1794: ki vitt Nemes 
V(árme)gye törvényes Executor Tisztit erőszakos ellent 
állásokkal az elég tételbe executioba meg akadályozták 
[SLt 17 P. Horváth Ferenc lev.]. 1847: az erdőgornyikok 
az embereket az erdőknek szabadon valő használatába 
meg kívánták akadályozni [VKp 252]. 

2. megfékez vmit; a stăvili/opri; bändigen, veihindern. 
1879: Az első felolvasó arról értekezik, hogy a székely ki-
vándorlást ügy lehet megakadályozni, ha nyomtatunk egy la-
pot, azt ingyen kiosztjuk az atyafiak között, kérve őket: ma-
radjanak itthon [PLev. 37 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

3. feltartóztat; a împiedica; aufhalten. 1770: a viznek azt 
ereje tobnyire a gáton menvén el, a Silipen járó vizet alol 
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meg akadályozta mivel eleibe tsapatt, mely mián az alsó 
Kő f nagyon hibázatt [Sövényfva KK; JHb LXVII. 115. — 
aA malom alsó köve]. 1852: a legjobb és szorosabb modot 
fel találva erdeink pusztulását akadállyozzuk meg [Kadács 
U; Pf Pálffi Dávid Pálffi Lajoshoz]. 

megakadályozás meggátolás; împiedicare; Verhinde-
rung. 1679: Jöttek ugyan tőlea levelek, kikben mint el-
sőben most is esküsznek, se kegyelmes urunk, se ellenem, 
se az magyar nemzet ellen való dolgokban nem igyekez-
nek, de ... egyedül Isten tudván csak szívek állását, sok 
gonosztűi félhetni az nemzet dolgai ez utakon könnyen 
következhető megakadályozási aránt [TML VIII, 491 Te-
leki Mihály Ruszkai Andráshoz. — aVesselényi Páltól]. 
1818: a Gergelyfái szolgálo emberek ... gabona árrával 
tartozván, az ezen tartozásokat Titt Dobolyi Sigmond Ur 
exequáltatni kivánta; de a Tisztelt Aszszony ezen romlás 
meg akadályozására ... Magára által szállította [Kv; Dob-
Lev. V/1010, la]. 1832: Anno 1832 die 8a Novembris tel-
jes communitás hivattatván, az egész gyűlésben az a sére-
lem és abusus proponáltatott, hogy a vetéseket szánszán-
dékos kicsapásokkal, marhákkal és még sertésekkel is ga-
zoltatják ... és azáltal oly károk okoztatnak, hogy annak 
megakadályozása elkerülhetetlen szükséges [Árkos Hsz; 
RSzF 154J. 1843: Az erdőmagvetés megakadályozását hal-
lottam, de részletesen nem tudom, miként történt [VKp 74]. 

megakadályozhat meggátolhat; a putea împiedica; ver-
hindem können. 1668: köteleztem úgy magamot az ő 
nagyságok hivségére hogy akármely kétséges kimene-
telű dolgok is meg nem akadályozhattak az ő nagyságok-
tól illyen gyönge edényre bizott dolgokban teljes tehetsé-
gemmel való szolgálatomból [TML IV, 341 Baló László 
Teleki Mihályhoz). 1849: valahányszor Kelemen Béni 
Sibon volt ... mind annyiszor estvénként magával 
felvitt Szállására és ottan engemet mindannyiszor amitgat-
va és szép szavakkal ketsegtetve szüzességemtől meg-
fosztot ... és engemet maga számára mindannyiszor vala-
hányszor kedve tartotta fel is használt, mit én mint gyarló 
gyenge nö meg nem akadályozhattam [Kv; Végr. Vall. 2]. 

megakadályozhatás meggátolhatás; posibilitatea de a 
împiedica; die Möglichkeit der Verhinderung. 1801: Pusz-
tításai megakadályozhatására pedig eszközökül véljük a 
feljebb megirt punctumok következések rendje szerint8 

[ErdO II, 770-1 Kővár vidékének a gub-hoz fölterjesztett 
erdőóvó javaslatából. — aKöv. a részi.]. 

megakadályozó meggátoló személy; împiedicător, per-
soană care împiedică ceva; Verfiinderer. 1799: Te Biro 
magad fogol számadásra húzódni mint parantsolatunk 
ellen rugodozo s a közönséges Jónak meg akadáljozoja 
[Torockósztgyörgy TA; TLev. 10/7]. 

megakadályozott meggátolt; care a fost împiedicat; 
be/verhindert. 1814: a Sinfalvi Határbann bé Biro Nemes 
Rákosi és Várfalvi Közönség, Possesrorak, meg keresteté-
nek bennünket avégre hogy egy bizonyos Executiot 
tennénk meg tzéljakat Inhibitioval s egyéb akadállyal 
meg akadalyazatt Sinfalvi közönség ellen [Asz; Borb. II]. 

megakadályoztat 1. megakadályoz vmit; a împiedica 
ceva; etw. be/veihindern. 1669: Istenemet bizony el nem 
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árulom, hanem míg élek, dicsőségét ... terjeszteni kívá-
nom. ó nagysága ő felségének többel lévén adós, elhi-
szem, el nem mulatja ő nagysága is. Ha azért ő felségének 
dicsőséges szándékunk, elő viszi minden emberek véleke-
dések felett ... ha nem penig, megakadályoztatja [TML 
IV, 605 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1773: Mind a 
Nemes Barthos jusson, mind Anyai Nemes Eczken jusson 
való Joszagainkot és szántó földeinket Néhai édes 
Atya(n)k Nemes Barthos Márton Vram el tikozlotta volt, 
mellyet Királyi Parantsolattal meg akadályoztattunk, Cont-
radicalván minden el adásai ellen [Hsz; BLev.]. 1792: 
midőn utollyára a* maga meg nyert praetensioját finalis 
Executioban ŭgyekezte vétettetni az irt Nemes Communi-
tás Repulsioval meg akadályaztatta [Várfva TA; Barla 
lev.]. 1796: akkor a' Rétseiek kŏzzül egy halálra akará 
vágni a' Dnlis Biröt, és ha félre nem rántotta volna magát, 
vagy mások meg nem akadájoztatták vólna főbe is vágta 
vólna [Mezőpanit MT; TSb2]. 1803: azon emlegetett Nyil 
erdejek meg tévelyeztetett határát ki jártami akarván ezen 
ki jártotást az Nsgod mostani Tisztye fegyveres erővel 
való ellent állásánál fogva meg akadályaztatta [Ádámos 
KK; JHb XIX/63]. 1816: Fő Biro Noptsa Elek ur bé 
ment Hátzeg videkire, ugy hogy Hétfüre víszsza jöhessen, 
de a véghetetlen nagy ho, még eddig ki jövetelét meg 
akadályaztatta [Déva; JHb Jósika János főispán ir. 45]. 
1844: a' szomszédok által el foglalt Két szántó földeinek 
Ki határozását és jártatását tőrvényesen el próbáltatván, 
azt Kegyelmetek ... meg akadallyoztatták a' kezekben 
volt páltzával és fával répellálták [Makfva MT; TSb 57]. 
— L. még BÖn. 442. 

2. meggátol vkit vmiben; a împiedica pe cineva ín ceva; 
jn in etw. behindem. 1661: Eddig is bizony elmentem 
volna hozzád, de sok dolgaim akadályoztatának meg 
[TML II, 13 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 
1667 u.: közönsiges hir hogy az Nimet erdelyben akart 
iwni, de az magyarokis megh akadoliostatuan wket Visza 
mentenek [Kozárvár SzD; GramTr XVIII. 644 Deesi Fe-
renc Béldi Pálhoz]. 1671: A* Fejedelem kinek kinek sza-
badságott engedgyen törvényes uttyában való igasságának 
elő mozdításában, és abban semmi színek és módok alatt 
senkit-is meg ne akadályoztasson [CC 15]. 

3. szándékától ~ szándékától eltérít; a împiedica pe ci-
neva ín realizarea unor intenţii; von seiner/ihrer Absicht 
abwendig machen. 1817: A Majoroshoz (!) uj Detzka 
kaput tsináltattunk, s arra én magam egy ollyan fa zárt 
componáltam, melly megeshetik hogy sok roszsz Embert 
meg fog akadályoztatni szandekjatol, ugyanis az alkalma-
tosság tsináljá a Tolvajt [Héderfája KK; IB. Veress István 
tt lev.]. 

4. visszatart, lefoglal; a sechestra; zurückbehalten, 
beschlagnahmen. 1806: Az kérdésben meg jedzett Negy-
ven Mázsa szalonnát hogy nevezetesen: kik akadaljoztat-
ták meg ? azt nem tudom [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 

megakadályoztatás 1. megakadályozás; împiedicare; 
Verhinderung. 1796: a Communitasunk nagyobb része 
ellenünk lett fel zudulasa közbe imponaltatván elönkbe az, 
hogy ezen Praevaricationak tovább való folyása meg aka-
dályoztatása végett minden utak modok el kóvetesevel 
Nagyságodat praevie meg keressük az ebben meg kiván-
tato asistentia meg nyerése végett [Torockó; TLev. 10/6], 
1814: Kis László és Posoni Áronn Urak Oculatoris Con-
templatiojak hellyesnek találtatván, a pataknak a Con-
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templatio szerént való hellyen Árok ki nyittatása, a ki 
nyittás meg akadállyoztatása miatt szármozatt károknak 
költségeknek fáradtságoknak Exequaltatása parantsoltatik 
[Kövend TA; Borb. II]. 1847: ellenőri erdő Biztosokat 
válaszszon, akiknek kötelességekké tétetik az hogy az 
egész határan levő minden erdőket ... tartoznak a leg 
pontosabb ügyeletek alatt tartani ... és következhető kár-
nak czélszerübben lehető meg akadáljaztatására szükséges 
képpen állítandó Pásztorok által, hiven és leg nagyobb 
szorgalommal őriztessék, pasztoroltassák (Torockó; TLev. 
10/9]. 

2. visszaszorítás; reducere la minimum; Zurückdrän-
gung. 1816: A* Kajanelli és Besáni nyavalyának meg 
akadályoztatásáb(an) fáradozott Thut András Ur, a' Maros 
bojongása miatt, már hat napoktol fogva ki nem mehetett 
ottan lévő betegeinek látogatásokra (Déva; JHb Jősika 
János főispán ir. 45]. 

megakadályoztathatás megakadályozhatás; posibilitate 
de a împiedica; die Möglichkeit der Veihindemng. 1809: 
Kis Ferentz és György ellen hamis Levelek készítéséért 
indított büntető pere Ó Felsége eleibe hatván ... emiitett 
hamis Levelek készittése megakadáljoztathatásáért ... Kis 
Ferentzet két Esztendei, Kis Györgyött pedig égy Eszten-
dei . . . rabságra ... ítélte ]UszLt ComGub. 1560]. 

megakadályoztatik 1. meggátoltatik vki vmiben; a fi 
împiedicat cineva ín ceva; in etw. verhindert werden. 
1658: Nem akarván azért Testamentaria dispositiomot Oly 
testem szorongato Napra és Orara hadno(m), Melyben Oly 
Betegsegnak faydalmi mya megh akadályostassam dispo-
sitiomba(n) (Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1675: Hogy 
az donatariusok, vagy bóérok kőzzűl valaki nemessi, 
avagy bóéri szabadságában tőivéntelenűl megh bántodott 
volna ? vagy egyebirántis törvényes dolgában akadályoz-
tatott volna ? ha tutcz valakit ollyat, kitől, es miben bánto-
dott vagy akadályoztatott meg ? (UF II, 660(. 1792: (Az 
executor) szándékában elé nem mehetett mint hogy ... M. 
Bándi Curiájábana lévő Bírája által Törvénytelenül lett 
Repellálása által meg akadályaztatatt [Msz; MbK XII. 86. 
— aRosnyai Józsefnek]. 1812: mivel az igavonó marhák-
nak oktalan elpusztításából ... az Adózókra ... tsaknem 
elviselhetetlen kár háromolhatik, Klmetek az abból követ-
kező sok roszszakat ... az engedetlenek(ne)k példás meg-
büntetésekkel is megakadályoztatni törekedni, szoros tiszti 
kötelességek(ne)k esmérjék [Kv; TVLt 1353 a gub. Torda 
város tanácsához]. 1844: Nem tsak a' jó rend, — hanem az 
egésség fenntartásárais nagyon szükséges a' tisztaság ... 
'smégis abban megvagyunk gyakran akadályoztatva [Dés; 
DLt 1366]. 

2. visszaszoríttatik; a ñ redus la minimum; zuriick-
gedrängt werden. 1794: Mivelhogy a' Verős Kovátsi 
munkát folytato Atyánkfiai mindenfelŏll annyera le tiltat-
tanak a Szennek vasarlatt erdejikröl hogy a' mia tellyes-
seggel meg akadalyoztatott a vas tsinalasnak mestersege 
keidesben tetetödett hogy mi modon kelletnek ennek 
elejet venni, és orvosolni [Torockó; TLev. 9/26]. 

3. meghiúsul; a nu reuşi, a da greş; vereiteln. 1672: ír-
tam azt is Harsányinak, hogy ha ennek sok mulatása lenne 
és az miatt megfogyatkoznék, hogy sem az egész dolog 
megakadályoztassák, vissza jövő útra szerezzen 50. vagy 
60 tall(ért) néki [TML VI, 111 Bethlen Miklós Teleki 
Mihályhoz]. 

megakadályoztatott megakadályozott; care a fost împie-
dicat; verhindert. 1847: A tiltott erdőkbeni legeltetésről 
s némely helynek erdőszeti magvakkal elpróbált, de meg-
akadályoztatott béültetéséről semmit sem tudok vallani 
[VKp 217]. 

megakadályoztattatik meggátoltatik; a ñ împiedicat; 
verhindert werden. 1806: Az Exponensek kőzzűl szürete-
zés végett itten Sárosan ki jelent meg, hová szállott bé, 
mulatott é itten bé szállásában akadályoztattatott é meg 
vagy nem ? [M.sáros KK; DLev. 4. XXXVIII]. 

megakadás beleakadás/ütközés; agăţare/lovire de ceva; 
Anstoß/prall. 1764: Murvai János mezítelen kardal után-
nak vágott, midŏnis a következhető rosz consequentiat az 
kardnak ajtóban lett meg akadása tavoztatta el [Torda; 
TJkT V. 238]. 

megakadékoz megakadályoz; a împiedica; verhindem. 
1657: az Isten megakadékozá szándékunkat [KemÖn. 
179]. 1662: hogyha fényes porta Rákóczi György urun-
kat kegyelmébe veszi, szabad legyen énnekem porta enge-
delmébül az őnagysága hűségére megtérnem. Úgy mind-
azáltal, ha őnagysága semmi úttal-möddal a fényes 
portához valő engedelmességünket meg nem akadékozza 
[SKr 478]. 

megakadékoztat megakadályoz; a împiedica; verhin-
dem. 1657: Isten megakadékoztatá dolgokat és practicájo-
kat [KemÖn. 87]. 1677: Istennek és Országnak törvényé-
vel nem ellenkező modok szerint férhez menő Aszszonyi 
állatokat, és leányzókat,11 a' Földes Urok meg ne akadé-
koztassanak | A* Só hordo szekerek eleiben ki ne mennye-
nek a' Debreczeniek, és sem kün sem ben savókat el-
foglalni, azzal annak el-adását meg-akadékoztatni ne 
mérészellyenek ]AC 104, 218. — aJb-okra von.]. 

megakadékoztatik 1. megakadályoztatik/gátoltatik vki 
vmiben; a fi împiedicat ín efectuarea a ceva; in etw. ver-
hindert werden. 1662: Ali passa fejedelemrül szorgalma-
tos. Abbana Zólyomi próbáltatik, de megakadékoztatikb 

[SKr 652. — aFej-mé tételben. hTartalomjelző fejezetcím-
ből]. 1677: hogy az Hazának igaz tagjai, s' Fejedelmeknek 
igaz hivei, igasságos dolgokban, és járásokban kelésekben 
meg ne akadékoztassanak ... az aláb meg-irt modok alat 
való írások, küldözések, és járások meg engédtetni 
végeztetett IAC 85-6]. 

2. meghiűsíttatik; a eşua; vereitelt werden. 1665: Ke-
gyelmetek is mindnyájan elhiheti már, nem voltam én 
gonosz akarőjok, és dolgai Kegyelmeteknek nem én miat-
tam akadékoztattanak meg eddig [TML III, 537 Teleki 
Mihály Kapi Györgyhöz]. 

megakadékoztató megakadályozó/gátoló személy; per-
soană care împiedică ceva; Verhinderer. 1677: Déáki tudo-
mányban Jobbágy gyermeket meg-akadékoztatók ellen 
való poena [AC 254]. 

megakadhat holtpontra juthat; a se putea împotmoli; 
auf den toten Punkt gelangen/kommen können. 1704: Kér-
te a szegény asszony8, a generálnál ura mellett instáljanak 
és efficiálják, hogy a törvény szokott rendje és felfogása 
szerint hadd folyhasson, értvén rajta az appellatiót, mely-
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nek a császárhoz kellenék ugyan menni, de ... a generálon 
is ... megakadhat [WIN 1,139. — "Bethlen Miklósné]. 

megakadott ott maradt/ragadt; care a rămas definitív 
(într-o localitate); steckengeblieben. 1750: ezen Lunkai 
Joszagotskám beli Faluimban még Magyar Országból Ugy 
Erdélybőlis a ki menésre szándékozok kőzzűlis földemen 
még ennek előtte meg akadott emberekis számoson vad-
nak [Marosnémeti H; Ks 94. 29. 4). 

megakaszt 1. beleakaszt vmibe; a agăţa de ceva; in etw. 
einhaken. 1704: Ugyan ma vöttem eszembe, hogy az ina-
som tegnap kijártunkba egy kedves és derék régi flintám-
nak a csűjét valamiben megakasztván, éppen középén 
eltörette és meggöibítette [WIN I, 237]. 

2. megtűz; a prinde cu acul; anheften. 1736: A kisasz-
szonyok, sőt elévaló fő nemes leányok is Mikor útra 
mentenek, az nyakokban hosszú fekete fátyol volt ... az 
két végit az fátyolnak két felől az czombokon lebocsátot-
ták, hanem az mely része az csipőjöket érte, azt ott mega-
kasztották tővel [MetTr 342]. 

3. (szeggel) rögzít; a fixa/bate in cuie; festigen, einna-
geln. 1810: koporsomb(a) tévén ketzer 24 óráig fedetlen 
tartsanak, akkor bé szegezvén a koporsot fekete bakatsin 
borítékot ... tégyenek a' koporsomra és egynéhány szeg-
gel akasszák meg hogy mig a kertemb(en) a tőllem ki 
rendeltetett Sirhoz visznek le ne essék [Héderfája KK; IB]. 

4. feltartóztat; a reţine; aufhalten. 1808: elis mentenek 
Gyergyoba, és onnan edgj jobb Tutaját az Exponensnek ki 
inditatták; de alattomba való intézettel a Rusi Hidon felyűl 
a porondba belé verték és meg akasztották [T; Bom. G. 
XVI. 2]. 1894: Ha a betegség meg nem akaszt, tán még a 
télen, de mindenesetre Szovátán a tavaszon dolgozni fo-
gok [PLev. 168 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

megakranik ' 1702: a' vén ember kŏhŏrczel s eo kgle 
meg akranik [Tarcsafva U; Pf Boer János (20) vall.]. 

megalacsonyít megaláz; a umili; demütigen, emiedri-
gen. 1820: Instáljuk alázatoson a' Tkts Nms Tisztséget, 
méltóztassék ezen Rendelése telyesittetését addig függő-
ben tartatni mig ezen Sérelmünk, és megkárosittatásunk 
iránt a T.K.F.J. Tanátsot különös könyörgő Levelünkel 
meg találhatnok, mert ez által Törvényes Jussaink vesze-
delmeztetésünken kivül tulajdon magunk Parasztyaink 
elöttis meg vagyunk alacsonitva [M.zsombor K; Somb. II 
Sombori Ferenc kezével]. 

megalacsonyíttat kb. meggyaláz; a profana; entehren, 
schänden. 1819: Én az Isten nevibe kérlek édes Fiam! 
szánd meg ... jo Testvéredet, ne engedjed igen jo emléke-
zetét maradéka által meg alatsonittatni (M.régen MT; Pf 
Palatkai Anna lev.]. 

megalakul létrejön; a lua fiinţă; zustande kommen. 
1867: a* régolta tervezett nép Iskolai Tan raktár meg ala-
kult, gyarapodása ... attól függ, hogy minő melegen pár-
toltatik [Gyalu K; RAk 129]. 

megalapít létrehoz; a înfiinţa; zustande bringen. 1890: 
Nagyságod alapítja meg az Eidélyi Irodalmi Társaságot, 
mikor nekünk tehetetleneknek segítségünkre jön [PLev. 
153 Petelei István Prielle Kornéliához]. 

megaláz 1. a umili; demütigen, erniedrigen. 1619: Gya-
korta az Isten az nagy felfuvalkodott hadat meg szokta 
alázni, és az erőtlenbnek adja az győzedelmet [BTN2 260]. 
1653: Bizony az Isten minket igen megalázott mindenben! 
[ETA I, 138 NSz]. 1657: az Isten minket valóban megalá-
za [TML I, 61 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 
1782/1799: Praefectus Dési Uram ... az ollyas bé járó 
Udvari embereket, ugy meg alázott, hogy az Vraság Tiszt-
ye ellen nem rugodozott [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 
333]. 

2. kreditumát ~za vki hitelét/becsületét meggyalázza; a 
discredita pe cineva; js Glaubwürdigkeit/Ehre demütigen. 
1806: Vigyázzon Ngod ... és ne publicállya ellenségei 
előtt a* maga gyengeségeit ... mert azok alig várják hogy 
el temessék, s a' világ előtt Créditumát meg alázzák [Mv; 
Ks 101 Thuroczy Károly lev.]. 

3. ~za magát a. megalázkodik; a se umili; sich demüti-
gen/erniedrigen. 1590: Bomemizatis Nagy sok múnka 
vta(n) Az Engedelemre birtak, magat az varos io Aka-
rattiaban Adwa(n) Remelwen Immár ezt varosul, hogy 
Bor(nem)iza meg Alazwa(n) magat minde(n) lo lezen [Kv; 
TanJk VI. 142]. 1655: Csepreghi Uram tekincse őszü-
lendő szakalát es reghi próbáját, alazza megh magat (Kv; 
CartTr II Thomas Ozdi vall.]. 1662: midőn már Erdély 
országának választott fejedelme lett volna® ... csak hogy 
... a szegény országnak is romlását, pusztulását távoztat-
hatná, készebb lett volna magát a földnek poráig meg-
alázni [SKr 163. — ®Bethlen István]. 1783: ez az dölyfös 
Keczeli János se maga, sem felesége nem alázta meg ma-
gát [RettE 423]. — b. szégyent hoz saját fejére; a se face 
de ruşine; über sich Schande bringen. 1653: én nem hi-
hettem soha el azt, hogy valamely fejedelem a maga-
verette pénzt letegye, és magát megalázza. De Bethlen 
Gábor evei az álnok hamissággal élvén nagy kincset 
gyűjte [ETA I, 141 NSz]. — e . biz, udv rendsz. meghívást 
tartalmazó levélben, szokványos nyelvi formaként; for-
mulă convenţională folosită in scrísorí care cuprínde şi o 
invitaţie; als gewöhnliche sprachliche Formel normaler-
weise in einem Einladungsbrief: kb. szíveskedik vkit láto-
gatásával megtisztelni; a se binevoi de a cinsti/onora pe 
cineva cu o vizită; die Güte habén, jn mit dem Besuch zu 
beehren. 1667: Kegyelmed ha valamikor annyira meg-
alázná magát, felém tekintene, jó szivvel látnám [TML IV, 
2 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 1721: ha ... Kglmed az 
innepekre az Aszszonnyal Hugóm Aszszonnyal magát 
hozzam Almasra meg alázná igen szivesen látnám kglme-
det [Alpaiét SzD; Ks 96 gr. Csáki Zsigmond lev.]. 1737: 
en Nagysagodott jó szüvel lattam volna pusztás házamnál 
ha magatt meg alázná a Méltossagos Ur [Szentiván Hsz; 
ApLt 4 Henter János Apor Péterhez]. 1746: a mi kevés 
üdŏ alatt, itt való mutatásunk lészen, magokot meg aláz-
ván, szűvesen láttyuk [Ks 96 Haller János lev. Darlacról 
(KK)]. 

megalázás szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruktion: 
maga ~a a. megalázkodás; umilinţă; Gemütigung, Selbst-
emiedrígung. 1657: Tenéked annakokáért magunk meg-
alázásával, töredelmes szívvel-lélekkel esedezünk [Kemlr. 
333]. 1678/1683: Is(te)n akaratija ellen nem erőszakkal, s, 
okoskodással kel ellent vetni, hanem az alatta valóknak, 
eletek megh iobbitasavol, magok megh alazasavol, peni-
tentia tartatassol [Ks Kornis Gáspár kezével.]. 1710 k.: így 
az Istent annál inkább becsülje, szeresse az ő maga meg-
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alázásával és annak akaratjának való engedelmességével 
[BÖn. 479]. — b. udv kb. jóakarat, szívesség; bunăvoinţă; 
Wohlwollen. 1661: Kegyelmed maga megalázásából 
küldött levelét böcsülettel elvettem, Uram, melyből értem 
Kegyelmed szép és dicsíretes, istenes indulatját árvákhoz, 
özvegyekhez, azok között én hozzám is [TML II, 1 Mikes 
Mihályné árva Pacsolai Borbára Teleki Mihályhoz]. 

megalázhat megszégyeníthet; a putea umili; demütigen 
können. 1667: Isten az én reménységem, az kinek keziben 
minden biradalam, az ki megalázhat s fel is magasztalhat 
[AUt 5 Bornemisza Anna fejedelemasszony kezével]. 
1669: Itt Uram ez az pogányság rettenetes felfualkodással 
vannak. Isten megalázhatja, mikor akar [TML IV, 551 
Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz]. 

megalázódás 1. alázatosság; umilinţă; Demut, Erge-
benheit. 1700: Micsoda sz orvossága? ... az igaz meg 
térés, megalázódás, könyörgés, bőjtelés és sirás [UszLt IX. 
77. l lgub.]. 

2. mély ~sal esedezik mély alázattal könyörög; a se ruga 
cu umilinţă; mit tiefer Demut flehen. 1846: Mély meg 
alázodással esedezem a' Méltoságos Gróf Vr igazság sze-
retete előtt [Havadtő MT; TSb 49]. 

3. megaláztatás; umilire; Emiedrigung. 1807: Nem lé-
vén ezen könyörgő Levelemnek az a' tzélja, hogy az elle-
nem bé adott terhes vádak aloll, elő hozando mentségekkel 
fel oldozzam magamot; hanem tsak az, hogy azon terhes 
büntetésektől, és aztot kővető megalázódástol ... bár vala-
menyire menté tégyem [Ks 73/55 gr. Komis Gáspár keze 
írása]. 

megalázódott megalázkodott; umil, smerit; emiedrigt, 
gedemütigt. 1710 k.: leborulok ... a te imádandó isteni 
lábaid zsámolyához, a földnek utolsó poráig, a ganéig, a 
szemetig, sőt a pokolnak legalsó fenekéig megalázódott 
töredelmes szívvel, lélekkel [BIm. 1036]. 

megaláztatik a fi umilit; emiedrigt/gedemütigt werden. 
1670: Valamennyivel mü azelőtti dolgain(k)ról le szállot-
tunk s meg aláztattunk, itt minden dolgok ismét az előtti-
ekhez képest százszorta feljebb vadnak [TML V, 400 
Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1761: (Székely András) 
kapitány volt, friss legény, de maga felől igen nagyot 
állító kevély ember volt, de most úgy megaláztatott, hogy 
csaknem utolsó extremitásra jutott dolga fRettE 121]. 

megáld 1. a binecuvînta; segnen. 1582: (A kézfogón) 
monda az Eothweos Mihalj Az Abrahamnak es Jakobnak 
Istene Algia meg az thy hazassagtokat es egbe kelesteóket 
(Kv; TJk IV/1. 661. 1594: Plébános Vram eo kgme Muto-
gatta Zwkseget Kerwen eo kgme subsidiumot f 100 
Adnectalwa(n) eo kgme ezt(is), hogy amikoron az Vristen 
megh Áldana az Plebania Ieowedelmet, Nem gywtene 
kinchet hane(m) a1 varosnak refundalni Akarna io kedwel 
az zaz f(orin)tot [Kv; TanJk 1/1. 248]. 1597: Thamas deák 
alias Zabo fassus es t . . . en Elek János zolgaya volta(m) 
eomaga mondotta hogy Jsten eotet megh aldotta mert 
minde(n) marhaja vgia(n) zeme lattara zaporodik [Kv; TJk 
VI/1. 16]. 162311624: Petki Ferencz Vramat, Paczolai 
Christoph, Elekessi István, es Szekel János Uramekat 
hagiom Tutoroknak Keruen azon eo kgmeket hogy az en 
szegin ama Atyamfianaka legienek otalommal es segitt-

seggel, kiért az Istenis eó kgket algia megh [Medvés 
AF/Gyf; KCs IV/103. — aA feleségének]. 1641: Tudom 
eztis hogj io kereseti vtan Isten annak utanna megh alda, 
Varadi Gaspar vr(am) jouaibolis ha mi juthatot en ennel 
teobbet jouainak eredeseben hol mit veöt nem tudok (Ne; 
RLt 1 Michael Thot de Enied (72) vall.]. 1710 k.: a földre 
estem a te lábaidhoz ... és mind halálig el nem bocsátlak, 
míglen meg nem áldasz engemet [BIm. 1023]. 1787: A 
Tolvaj hir nagyon tsendesedett, az Isten áldja meg az 
elöljárókat, kik jó móddal s jokor vették elejet IBencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Szk: (az) isten is 1658: az Isten is megáld ha az árvá-
nak szolgálsz igyefogyott állapotjában, mert bizony az 
árváknak Istene tégedet is megáld [TML I, 160 Teleki 
Jánosné fiához, Teleki Mihályhozl * Isten ne áldja meg, 
ha ... 1584: Dabo Tamasne Ersebet, leaniawal egiembe 
valliak hogy az Borbély legeny eó teolleok zep buchuwal 
Ment el ... meg zolita ... Boldisar Es monda Meg hid 
essez lelek ige(n) Iarz ide az vczaba de Jsten ne Algion 
meg ha Altal Ne(m) leolek [Kv; TJk IV/1. 336] * Isten 
soha meg ne áldja, ha ... 1710 k.: Azt izentea a fejede-
lemnek: Nemcsak nem kérem a gráciát, hanem az Isten ő 
nagyságát soha meg ne áldja, ha törvénnyel nem perse-
quálja, és ha bűnös lészen, fejét nem véteti ]BÖn. 683. — 
aAz emlékíró atyja] * úgy áldja meg Isten. 1591: Zilahi 
Eottues Mihalne Dorottia Azzoni ... Hallotta azt Bome-
mizza Gergelneteol hogi egieb sapitasi keozeot ... mon-
dotta azt hogi Isten vgi algia megh eoket az meli igazan 
czelekettek velle [Kv; TJk V/l. 61]. 1657: Úgy áldjon 
meg Istenem, s úgy bocsásson meg is, hogy tudatlan, ártat-
lan, részeden voltam halálában [KemÖn. 136|. 1661: csak 
legyen Csendesseghbe, varja el holtomot az levelek mind 
megh Vadnak s olly emberre biszta(m) hogy egy altaly-
lya(n) ö kgme kezeben akadnak, I(ste)n engemet ugy se-
gillyen s ugy áldgyo(n) megh az I(ste)n (Sófva BN; Ks 41. 
Kl. 

Sz. 1667: Valamely ember az Istent segicégöl híjjá, 
minden kezinek munkáit megáldja lAUt 5 Bornemisza 
Anna fejedelemasszony kezével]. 

2. szokványos levélkezdő v. záró formulában; in for-
mule cu care este începută sau încheiată o scrisoare; in der 
üblichen Formel am Briefanfang und Briefschluß: 'ua.; 
idem' 1602: Zolgallattomoth Ayanlom K.mednek mynth 
uramnak Atya(m)fyanak az Isten sok kedues Jokal Algja 
megj Kmedeth ]UszT 16/93 Hoggyay György lev.]. 1625: 
Az Vristen ö szent felsege keuansaga szerint ualo sok 
iockal algya meg minden kedues szép familiaiual eggywt 
]i. h. 170a]. 1635/XVIII. 12.: Isten minden üdvességes 
javaival álgya meg Ngkat és Kgyket! [Iklód SzD; Borb. I]. 
1651: Aíz Ur Isten Kedet Ura(m) kevanatos es hozzu ide-
ighlen való jo egesseges elettel aldgya megh szivem sze-
rent kevano(m) [Uzon Hsz; BLt]. 1653: Szolgalatomat 
ajanlo(m) kegyelmednek mint nekem kedves Apam 
Vramnak, az Vr Isten eő Felsege kegyelmedet minden 
kivanatos udueosseges sok iokkal boldog szerenczes hosz-
szu elettel algya megh [Szárhegy Cs; Törzs. Lázár István 
apósához, Petki Istvánhoz]. 1701: Isten minden jókkal 
aldgya meg kegyelmedet edes Anyám Aszszony ele(te)-
nek minden idejeben kivanom szívem szerint [BLt 9 Tóth 
István Ne-ről édesanyjához Angyalosra (Hsz)]. 1830: 
agyan az jo Isten néktek jo egéséget hoszu életet, 's min-
den egyéb boldogságot ... az Isten álgyan meg kedves 
Miklosam [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez). 
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3. vall (szertartás keretében) Isten kegyelmét/áldását ké-
ri vkire/vmire; (ín cadrul ceremoniei) a cere binecuvîntarea 
Dumnezeului asupra oamenilor/unui lucru; (im Rahmen 
der Zeremonie) Gottes Gnade/Segen für jn/eine Sache 
bitten. 1602: az Templumban ... az valaztot plébános 
vramat Pal vramat az Aztalhoz allatwan esmet biro Vram 
Tanach es varos kepeben keozeonte megh Aida es ze-
renchyeltete [Kv; TanJk 1/1. 404]. 1736: az pap elé állott 
és az asztalt meg áldotta [MetTr 324]. 

4. (Isten) kedvező adottságokkal ruház fel vkit; (despre 
Dumnezeu) a dota pe cineva cu aptitudini frumoase; (Gott) 
jn mit beifalligen/günstigen Anlagen/Fähigkeiten beklei-
den. 1662: Isten Kegyelmeteket elmével megáldotta, es-
méri az embereket, rendelje mind elméjét és ott kinn levő 
sollicitálkodást, az mint ez az tökéletlen világ kivánja 
[TML II, 357 Ebeni István Teleki Mihályhoz]. 1671: Ke-
gyelmedet Isten szép itílettel áldotta meg s tudom, azt kö-
veti el, az mit jobbnak itíl ITML V, 509 Bánfi Dienes ua-
hoz]. 

5. (Isten) anyagi javakban/jótéteményben részesít; 
(despre Dumnezeu) a face să aibă parte de bunuri materi-
ale/binefaceri; (Gott) jm materielle Güter/Wohltaten zuteil 
werden lassen. 1679: a mennyivel Isten engem megáldott, 
annyibúi tudok sáfárkodni, Istenem akaratján felül nem 
uralkodhatom [TML VIII, 505 Vesselényi Pál Teleki Mi-
hályhoz]. 1686: Az Ur I(ste)n erdeme(m) felett meg áldott 
volt ez jo Házas Társsal [PatN 47]. 1758: Ez bizony derék 
ember lett volna, ha az Isten okos asszony feleséggel meg-
áldotta volna [RettE 59]. 

6. (Isten) gyermekáldásban részeltet; (despre Dumne-
zeu) a dărui copii; (Gott) Kindersegen zukommen lassen. 
1656: az jo Isten igaz itiletibŏl bűneinkert, minköt felese-
gemmel eggjiütt maradékokkal megh nem aldot (Ádámos 
KK; BálLt 93J. 1672: az úr Isten Kegyelmedet is szép 
maradékokkal megáldotta [TML VI, 226 Thököly Imre 
Teleki Mihályhoz]. 1674: Anno 1662 esztendőben ... 
ismét megálda az Ur őfelsége bennünket egy fiúmagzattal 
IKv; KvE 193 UJ. 1679: Isten szegény édes, félelmek-
kel körülvétetett feleségemet megszabadítván, fiúval meg-
áldá ITML VIII, 466 Teleki Mihály Bornemisza Anná-
hoz]. 

7. ~ja a világot búcsút mond a világnak, elhalálozik; 
a-şi da duhul, a deceda; der Welt Abschied sagen, ver-
scheiden. 1705: Varró János nevű ősz öregember, mindek-
utána a szárazbetegségben egynehány esztendőket töltött 
volna, ma megáldotta a világot (WIN 1,419]. 

megáldatás megáldás; binecuvîntare; Segnen. 1847: 
mely igen megcsalatkoztam én és a közönségek, kikbe 
hatesztendei hívségem s szorgalmatos igyekezetem a 
reménységet élesztette, és már a célhoz közel éizették 
magokat lenni, így akitől megáldatást vártak a közönségek 
mint lelki atyjuktól, siralmat és reszketéssel teljes nyug-
hatatlanságot hintett közökbe [VKp 156-7 Varga Katalin 
kezével]. 

megáldatik a fi binecuvîntat; gesegnet werden. 1676: 
Kegyelmed Istentől sok szép jókkal, szép gyermekekkel 
... áldatott meg [TML VII, 237 Bethlen Miklós Teleki 
Mihályhoz]. 1676/1681: az ujonna(n) be állott német 
vitezekböl álló szolgaim félvén az Istent ... a käronk-
odast, atkozodast el tavoztassák, ha eö sz: Felségetöl megh 
aldatni kivannak [Vh; VhU 551]. 1681: Minden jó igyeke-

zetek istenes dolgok körül való szorgalmatoskodások 
hasznos előmenetelekkel egygyütt csak az Ur Istentől 
igazgattatnak, áldatnak és boldogittatnak meg [Szúv; 
CsVh 106]. 

megáldattatás megáldás; binecuvîntare; Segnen. 1802: 
A Nsgod Kegyességét én is háládo Szivemben tartani a 
Nsgod Eletiért, 's meg Aldottotásáért az Ur Istennek Ese-
dezni meg nem szűnöm [Somkerék SzD; JF 361. 

megáldattatik megáldatik; a fi binecuvîntat; gesegnet 
werden. 1782: az Isten engemet meg áldatt, 's másakis 
tsak Isten félők Legjenek meg áldattatnak [Mv; DLev. 4. 
XXXVI]. 

megáldó áldó; care binecuvîntează (ceva); segnend. 
1674: az szent házasságnak megáldó istene meglátogata 
bennünket egy leánymagzattal, kinek Isten engedelméből 
volt neve Anna [Kv; KvE 190 U] . 

megáldott áldott; binecuvîntat; gesegnet. 1737: E szinte 
bé állandó Innepeketis Istentől lévén megáldottak Ngod-
nak, kívánom hogy lélekbéli tökélletes örömmel és vigas-
sággal viradja(na)k fel Ngos Uri szemétjére [TL. Onadi B. 
József lev.]. 

megáldoz 1. áldozatul vet, feláldoz; a jertfi; (auf)op-
fem. 1662: még az Izrael népe megszakadozásakor prófé-
táltatott vala: hogy ő a lenne az a király, ki elrontaná a Je-
roboám ama béthelbéli oltárát, az Baál papjait azon és 
akömyül megáldozván [SKr 631-2. — aJósiás]. 

2. ~za magát feláldozza magát; a se jertfi; sich opfem. 
1710 k.: Kész leszek, édes Istenem, magamat mindenestől 
fogva megáldozni Felségednek, mint régen Ábrahám meg-
áldozá az ígíretnek egyetlen egy fiát [BIm. 1015]. 

megalélt kb. erejét vesztett; slăbit, vlăguit; kraftlos ge-
.worden. 1679: Istentől vigasztalást kivánok Kglmeteknek, 
mind az szegény megalélt őcsémasszonynyal együtt az 
Isten tegye erősekké a szenvedésben |TML VIII, 509 
Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 

megalíthat kb. meggondolhat; a putea reflecta (asupra 
ceva); bedenken können. 1770: Az leg első Árendás egy 
Gergelj nevű örményis nagyon solicitálja hogy ha meg 
alithatya Extiája néki adnak azon helyét, és égy gazdag 
Marsináris maga nállam lévén arendára kéré [Lekence BN; 
Ks 47. 67. 29 Simon Pál tt lev.]. 

megavasodott lealjasult; decăzut, degradat; herabge-
kommen. 1636: fia. tiszteletes fejedelmi méltósággal tün-
döklő ... Rakoci Györgynek az Christusnak szegény 
meg allyasodott nemzetünkben lévő tzondorlott Anya-
szentegyházának és abban Isten könyörületessegébŏl az 
emberi ujjitásoktol, és hiuságos babonáktol, tisztán mara-
dott igaz tiszteletinek, kegyes Tudorának és Gyámolának, 
nékem kegyelmes Uramnak [ÖGr Aj. 5]. 

megalkhat ts megegyeztethet/összebékéltethet vkit vki-
vel; a putea impăca pe cineva cu cineva; jn mit jm versöh-
nen können. 1574: Vrbeger Gergel Azt vallia hogy eotet 
es Rwdolph Gërgyet hyttak volt Istwan deák es fenessy 
Mihal zamot vetny keoztek Eok zamot vetwen keoztek 
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meg Igazotak egimassal Mindenekbeol es chedwlat attak 
Mindeniknek rolla, hane(m) chak valamy karmazia Sarw 
feleol Nem alkhatak meg Istwan deák Teobnek Monta, 
Mihal kewesbnek [Kv; TJk III/3. 392]. 1679: Édes Bátyám 
Uram Isten Kgdet áldja meg, hogy nénémasszonyt meg-
alkhatta Bánfi Sigmond urammal [TML VIII, 564 Borne-
misza Anna Teleki Mihályhoz]. 

megalkhatik 1. megállapodhatik/egyezhetik; a se putea 
înţelege; tíbereinkommen/sich vereinbaren können. 1555/ 
1836: ha meg alhatnak ugy eldőlhessenek (Szárazajta Hsz; 
HSzjP]. 1570: Kadar Gergel vallya hogy ... Az Byro 
hazatwl Menthenek volt az ew hazahoz Zabo Vinche es 
Zekely peter, Es Akarnak volt otth Egy Massal vegezny 
valamy dologrwl, De sok Zo bezed vtan megh nem Alk-
hatanak egy Massal es vgian Annelkwl Mentenek ely 
onnath [Kv; TJk III/2. 14a]. 1600: nekik ado(m) az arra(n) 
ha megh alkhato(m) welek ... Jm megh alkotta(m) welek 
de ne(m) iott ezembe p(ro) f. 200 aut 300 [UszT 15/10 
Hegy Lukach Zentleleki (70) Lofeö ember vall.]. 1606: ha 
az Remetej marha talalna Jönj marefalvj Zena fwben, az 
marefaluj Ember benne talalna haiczia kj belölle bekese-
gessen ... de ha buzaban talaltatik, az uagj Zabba Zabad 
be haitanj, de wgj hogy mingjarast meg Jzennjek, ez az 
marhas Ember eretthe mennjen meg tartozék adnj va-
lamiuel meg alkhatik az Karos Emberrel [i. h. 20/89 Lu-
kacz Kouacz marefalj vall.]. 1630: Kivalkeppen az Malom 
dolgabul Irta Kegield hogy megh alkhatom en kegieddel 
czak akarjak IFejéregyháza NK; TGsz 51]. 1644: Nem 
alkhatanak megh az eóregh Aszonial, mert nem allot az 
Ura Testamentomanak [Mv; MvLt 291. 404b]. 1688: Va-
gyon az Falunak bikkes erdeje ... az Falusiak(na)kis szok-
tak mind(en) eszte(n)deŏb(en) egy darabot szakasztani. Az 
teŏbbire eŏ Ngok disznait hajtyák. Avagy mások disznait 
fogadgyák réá gostinab(an) az mint megh alkhatnak, noha 
tiz pénz volna egy disznótól [Szarata F; ÁLt Urb. 21]. 
1711: vala megh hat borjuzo Tehen, de en nem alkhatván 
meg felettek ott hagjám [Szárhegy Cs; WLt Greg. Erős 
(66) ppix vall.]. 1722 k: Proventus Pastoris ... Estveli ha-
rangozastol egy egy kenyer ... keresztelestől egy tyŭk egy 
kenyer, halotti praedikallástol az mit meg alkhatik az Prae-
dikatorral [Radnótfája MT; GörgJk 193]. — L. még AC 
107; CsH 72; TML I, 551, III, 41, VIII, 578; UF I, 855. 

2. egyetérthet vmiben/vmi felett; a putea fi de acord cu 
cineva în legătură cu ceva; mit jm in einer Sache einver-
standen sein. 1573: Semy Jakab vallya talalkozik 
oda thamas deák es Be megye(n) az hazban a' hol eok 
lakoznak volt, es disputalny kezd az deakkal, Ne(m) 
alkhattak volt meg egymassal, Mond Thamas deák meg 
Bizonytom haza fwt es hoz egy könnywechket oda [Kv; 
TJk III/3. 144b]. 1597: Dauod Jekel ... wallya ... Azután 
indultak wolt walami compositioba, enis ot walek Lukach 
vrammal, ew kegme eleo zamlala az conditiokat, kiken 
Borbeli Peter megh nem alkhatek [Kv; TJk V/l. 126]. 
1632: Vitték ugyan mesterségre is be az scholába az űj 
papot, űgyhogy mind papságot s mind penig mesterséget 
egyszersmind viselné; szász natión akart(ák), de az ma-
gyarok nem alkhattanak meg felette [Kv; KvE 163 SB]. 
1758: Barcsai Jánosné asszonyom által már munkába 
vétettem volt, hogy valamelyik mellé applicáljam maga-
mat. De meg nem alkhattak felettem, mivel az öreg azt 
akarta volna, hogy melléje menje, az ifjú pedig azt, hogy 
maga mellé [RettE 66]. 

3. összeférhet vkivel; a se putea împăca cu cineva; aus-
kommen/sich vertragen können. 1629: Kadar Ianos monda 
hogj ez az jo szomszedsagh igj megh nem alkhatunk hanem 
vagj az te hazad keôlteözik el innett vagj az enim ugj mond 
de igj meg nem alkhatunk [Mv; MvLt 290. 183b|. 1637: 
jöue hozzam Szy Martonne s mond hogj Czendesitzem le az 
fiamat, mert megh haragút s ki akar menni az hazbol, s en 
mondám hogj en nem czendesitem mert tudom hogj ez utan 
sem alkhatik megh kgtek [Mv; i. h. 291. 78a]. 1660: miulta 
Kegyelmeddel lakom en nekem úgy tetszik, hogy Kegyel-
meddel emberséges ember meg alkhatik [TML I, 524 Veér 
Mihály Teleki Mihályhoz]. 1702: Palfi Istvannalis magaval 
megalkhatnek, de a' Felesegevel nem kepes hogj meg 
alkhassek [Tordátfva U; Pfl. 1724: Magamis kertem Pekri 
Uramat, hogj vegje visz(sz)a Feles(é)gét, de azt felelte, Mi 
haszna, ha pedig a Papok Visz(sz)a adyák, kintelen leszek 
véle, úgyis utánnam hozzák, én egyik házban, ŏ a másik-
ban el lakhatik, de én ŏ véle meg ne(m) alkhatom 
[Mezőbánd MT; BK. Szekeres Mihályné (25) ns vall.]. 

megalkíthat kb. elfogadtathat/hitethet vkivel vmit; a 
putea face pe cineva să creadă/accepte ceva; von jm etw. 
annehmen lassen können. 1797: Ha az áldomás ivókkal 
meg nem alkíthadtak ezt, hogy tolle vásároltál, miért nem 
vivéd a zuvatost rá? [Bárót Hsz; HSzjPJ. 

megalkot 1. megbékéltet/egyeztet; a împăciui; überein-
kommen lassen. 1580: keet fel dolgát meg ertven kozikbe 
zolank és Iliién keppen alkotok meg okét [Dálnok Hsz; 
HSzjP]. 1595 k.: Tudom hogy az Kisfalúdi berchen vete-
kednek vaia Sofalui fere(n)cz es Kis Pal Istúan ... de megh 
alkotok eŏket [UszT 10/44|. 1597: En alkotam megh 
Lukaczy Balassal Daúid Antalt es az feleseget az eóuegh 
bor feleóll tiz forinton úeúek megh [i. h. 12/35 G. Mihály 
de Bikafalúa lib. vall]. 1600: Alkutok meg Chiudor Boldi-
sart az Echevel Chiudeor Lenartal (Nyújtód Hsz; HSzjP]. 
1632: alkalo(m) szerent ugi alkottunk uala megh óket hogi 
Aztalos Mihali adja megh vstgiarto Istua(n)nak az ket 
kalo(n)gia buzat [Mv; MvLt 290. 99a]. 1638: My Felwl 
megh irt nemes emberek keózikben szolank igj alkottok 
megh abból az fogadasbol [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 
158]. 1640: kívánván mi tollúnk a fenn specifícált 
személlyek hogy ezt az controversiát elsőben ha lehet-
ne békesség szerint, ha penig nem lehetne Törvény sze-
rintis igazitanok és szállitanok ki közzülök, Mi azért ... 
igy alkotók meg őket [Berekeresztűr MT; DLev. 2. XIIB. 
l.j. 1717: mű azért Sokat tŏrekettűnk es fáradoztunk az 
migh bekessegre vehettük Peterfi Uramot, azért igy alko-
tok megh eo Kegyelmeket, hogy ada Vas György edes An-
nyaval edgyűt az Annyais Szabad akarattyabol cselekűvé 
és ada egy darab Tanorokot [Kőrispatak U; Ff]. 

2. vmennyivel megtold/szerez vmit; a completa; (hin/ 
da)zufiigen. 1573: Pal verner Azt vallia Eotet ky hitta 
volt panithy gaspar az Mezeore ... egy darab feoldet 
Mwtatot neky ... hogy egy holdot Meryen benne Mykor 
azt ky Merte volna Mond hogi meg alkwtya hogi teob 
legien esmet valamenyewel teobet zakoztot hozza de eo 
Nem Twgia Menyet tezen az alkwtas [Kv; TJk III/3. 247]. 

3. létrehoz; a crea; zustande bringen. 1879: Hogy vagy? 
Gyötrődöl-e még? Epeszted még magadat azokkal a fekete 
boszorkányokkal, melyeket képzeletedben te alkotsz meg 
saját kínzásodra az éjszakának egy rossz órájában? (PLev. 
50-1 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 
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megalkothat összebékéltethet; a putea împăciui; aus/ 
versöhnen können. 1554: mi el menenk az nagjsagos 
Vajda urak levelevel es meg kereok az felliul meg irt 
miklosj martontol ... es az fiatol engedenek is az eo 
nagsagok leveleknek ennj rezben hogj mj Alliunk keözjk-
be es teörekeggiűnk benne es ha teörvenj nelkul meg 
alkothattiuk eöket jo ha penet (!) nem mennienek eo nag-
sakok (!) elejben az teorvenre [Etéd/Kiismöd U; MNy 
XXVIII, 319]. 1593: ezt meg Ertúen keŏzötthünk walo 
Jgienetlensegeth keözink zolanak hogy latnak ha meg 
alkothatnanak teörueninelkwl, azban napotis hagianak 
[Szu; UszT 9/47]. 

megalkudhatik megállapodhatik/egyezhetik; a putea 
conveni (asupra unui lucru); sich vereinbaren können. 
1570: Aztis Montha hogy egykor Bomemyzza byrozagaba 
perbenis voltak Erthe, Es ky kertek volt Bekesegre az pert, 
De Megh ne(m) alkwthatanak [Kv; TJk III/2. 98]. 1648: 
midőn Georgius Sárpataki So Váradi Praedikátor, és Ste-
phanus Udvarhelyi ugyan ott való mester, à Parochiának 
és Scholának veteményes kertinek igaz határán meg nem 
alkudhatnának, oda menvén az egész falut elő gyűjtőttűk 
és bizonyos személyeket ã falu közönséges javailásábul 
erős hittel meg esketvén a meg nevezett veteményes ker-
teknek igaz határát véllek ki járattuk [Sóvárad MT; 
MMatr. 2101. 1681/XVIII. sz. m.f.: a kölcsönzött restanti-
ab(an) lévő 500. forintoknak le tételek felet most hamar-
jában) nem alkuthattanak meg másképpen bizakodván 
egyszersmind a' Lugosi Ferencz vr(am) eddigis meg mu-
tatott jo akarattyábanis, igy alkuvá(na)k mega [Szentbene-
dek AF; DobLev. 1/28. — aKöv. az egyezség szöv.]. 1710 
k.: az én Bécsbe menetelemnek indító okai ezek voltak 
4. hogy Apafi fejedelemmel a Tököli jószágok felett meg-
alkudhassam, ha lehet [BÖn. 91 ÍJ. 

megalkudt kialkudott; care a fost stabilit prin tocmeală; 
ausgemacht/bedungen. 1736: adank ŏ kegjelmenek egj 
darabocska gaz erdőt az mellj megh alkutt erdŏert adott 
Bartók András ... tiz magjar farintakat, tiz pénzt (Gyertyá-
nos TA; Bosla]. 1803: egy ide való Ispánlaki Joszágotska 
meg alkutt árának pótlására áruba botsátván a Nagylaki 
Határ szélbe lévő Hulai erdőmet ... jelentette iránta meg 
venní való szándékát Tkts Kőkősi Dobai Sigmond Ur 
[Ispánlaka AF; DobLev. IV/869 Kővesti Boér Sándor 
kezével J. 1807: azon meg alkutt és utrizált két szalonnák 
árrát nem hozta meg Gazdag Mária az Exponens Gazdám-
nak, holott pediglen eleget várta Gazdám hogy meg hozza 
[Dés; DLt 1981. 

megalkudta11. megegyeztet, megegyezésre bír/késztet; 
a face să cadă la învoială; übereinkommen lassen. 1615: 
Nagy ferencznekis meg igirtük Pappütö (!) Jánost, hogy 
hjuattyúk és megh alkuttattyuk [Kv; PLPr 60]. 7Ó29: az 
alat a gjwlés alat ... Beldi Kelemen Urammal én alkutta-
tam megh Giarfas Pal es Jankó Boldisar Uramekal Rethi 
István Deák Uramot, nemű nemw Fejervar megiebeli jo-
zagbol [Msz; Borb. IJ. 1634: Maczkassi ferencz vra(m) ide 
Sukra iűwe(n) ily okért, hogi Suki Benedek vramat Mus-
toha Anniaual Suki Paine Azzoniommal My áltálunk az 
Suki Eos iozag feleól meg alkuttatna [Zsuk K; SLt A. 46]. 
1661: Kérem azért Kegyelmedet, az mi legjobb, csele-
kedje azt az remetemezei dolog felül Toldi urammal. írja 
Kegyelmed, hogy az fejedelem ő nagysága ígérte kegyel-

mességét, hogy kész megalkudtatni, így hát most volna az 
ideje, mivel Tholdi uram is most itt benn vagyon (TML II, 
15 Veér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 

2. összebékéltet vkit; a împăciui pe cineva cu cineva; jn 
mit jm versöhnen. 1622: igj alkottatok megha Beldi Kele-
me(n) Vrammal az eo kglme Jobbaginak czelekedetiert 
[Uzon Hsz; BLt. — aForro Orsolyát]. 1666: szerencsére itt 
voltak Szuhai Mátyás és Szepesi Pál uramék, ügy Bory 
Mihály uram is, kik űjobban 16. Augusti ide fognak jőni, 
hogy palatínus uramat ő nagyságát fiával Wesselényi 
Lászlóval megalkudtassák, ki atyját eléggel szomorította, 
de emez mégis nagy kegyesen meg fog engedni neki, az 
mint Balassinak is minden maga privata injuriárt elengedte 
[TML III, 594 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1670: 
Postamestert megalkudtatók Balkó urammal. Ő jól jára, 
mert minden javairól való donatioit Balkónak kezében adá 
(TML V, 83 Naláczi István ua-hoz(. 

megalkudtatás megegyeztetés; mijlocire/mediere (a 
unei învoieli); Vereinbarung. 1669: Az mi penig illeti, Uram, 
magát az dolgot, ha Sárpataki uram fárad benne s véghez vi-
szi az megalkuttatást, minden praetensiomat Sárpataki 
mostani része és az Örményesben való portioja ellen az mi 
volt, le teszem s abban megerősítem [TML IV, 576 Bánfi 
Dienes Teleki MihályhozJ. 1672: meg tekintvén azon 
házuk felett peresükkel való meg eggyeztetésekben s — 
alkuttatásokb(an) s meg nemessitéséb(en) vagi leg 
aláb ... meg tartásában igért es meg mutatandó fáratságát, 
forgolodását, es assistentioját ... kőte őrőkősőn ... Al vin-
czen ... egi darab fundussokat [Alvinc AF; Incz. IV. 6a]. 

megalkudtatik alkuba bocsáttatik; a fi scos la vînzare 
(prin tocmeală); abgefeilscht werden. 1733 k.: Az Cserépi 
lovam erővel tőllem alkudtatott meg in et (!) f. h. 150 
nékem semmi sem exsolvaltatott, hanem utollyára volt 
illyen alkalom: ád Ót gyermek lovat, mindeniket in et 
p(ro) f. h. 25 (TKI gr. Teleki Ádám lev.J. 

megalkudtattat megegyeztet, megegyezésre késztet; a 
putea face să cadă la învoială; sich vereinbaren lassen. 
1629: Az alkalomkor Ista(n) Deák Uram cziak maga névé-
re alkuek megh ugy emlekezem rea hatod fel zaz forintba. 
Ugis attunk mw mind az ket felnek levelet rolla az 
alkalom keozben (: mivel sok zoval alkuthattattuk megh 
eokot:) monda azt István Deák Uram [Msz; Borb. I]. 

megalkuszik 1. megegyezik'állapodik; a cădea la în-
voială, a se înţelege; übereinkommen. 1547: wala My 
nekwnk ... három Pwztha Tho helywnk ... My Ezewn 
nem Thwdwnk wala megy Alkodny. merth Az legy Alsó 
tho hely malom tho hely wala [Sv; MNy XXXVI, 53]. 
1561: Ha ualamely legen az q vrat el hadna ... es az 
utan mas mesterhez akarna menny semmi kepen miet neki 
ne agęianak mig nem az q urauaí mestereuel meg alkozik 
[Kv; ÖCArt.l I Mynt Byzoth Wraynkath es wrwnkath, 
hogy the k. Intenee Jketh az Lekenchey hazokath, hogy 
Innen kezetthek Megh alkonnanak, es zerzednenek megh 
IDés; BesztLt 6]. 1577: az ket falw perel egimassal, az 
giortian erdeie feleol, es meg alkuttanak, vgj hogy niolcz 
forintoth ada chykfalua a toth fiainak es az toth fiais az 
Jobbagi faluiakkal eggiwth zabadba hagiak az chykfaluia-
kath, hogj vezzeot karót zabad legien uagniok [Mv; BálLt 
79). 1598: egy Coloswarj terminuskor meg alkwwan we-
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lek, mind negien attwnk wala nekik, egy egy haz iobagiot 
[Mihályfva NK; JHb XXIII/33]. 1600: Tudom hogy mikor 
Kendi Ferencz Ethed keözeöth Jenlaka es Atthia keözeöth 
hatarth iartatoth, az Atthiay es Jenlaki Vraim azth mon-
dottak, hogy ne alkosson minket senki, megh alkozunk mi 
egymassal fUszT 15/271 Bakó Isthwan Ethedien(sis) (45) 
pp vall.]. 1606: Peterfi Ferenczne ... bele mene az feóldbe 

teórűeníbe éré Gothart Gergelne Peterfi Ferencznet, Ra 
mene, el tilta ... ozto(n) ne(m) león mit te(n)nj megh alkú-
ek feleólle kezebe mene az feŏld Peterfi Ferencnenek li. h. 
20/285 Lucas Ghedeó de Ethed pp vall.]. 1607: mi eleo-
tonk mind ket fel szabad Akaratiok szerint ... kezeket be 
adak s igj alkvanak megh [Makfva MT; DLev. 2. XVIB. 
1|. 1625: Agiagfalua s musna sokat perle egy massal mát-
tis falua fele való hatarok felöl vegiezetre megj alkunak 
Egj massal az ket falu hatart Iaranak es halmat hanianak 
Agiagjfalua es musnay ha ta(r) keozòt [Agyagfva U; UszT 
156b]. 1719/1724: mongja nékem Szilágyi Sophia Asz-
szonj, en ugj mond csak meg alkudnám Bánhaziné Asz-
szonjommal az iránt az Szindi, Indalji és Bőlyi portiok 
iránt... mivel meg untam az sok kőlcséget, fáradcságot, és 
itt a sok hijjában való tekergést [Torda; JHb XIV/6. 60], 
1759: az egész falu Sz Rontás vett volt 4 Szekér Szénát ki 
az Utrizalt vdvartól es alkadtanak volt meg erette 12 M 
forintokkal es mais ados velle a falu [Szentrontás MT; 
Sár.]. 1771: égy alkalmatossággal másod magammal fü-
lünk hallottára Enyedi János Léánya Marisko égy katoná-
val ... égy aranyba meg alkut, hogy vele paráználkodgyék 
(Dés; DLt 321. 10]. — L. még SKr 372; TML VI, 37. 

2. (vmilyen áron) elalkuszik vkit/vmit; a vinde prin toc-
meală (la un anumit preţ); (für irgendeinen Preis) handeln 
(um eine Person/Sache). 1579: meg alkuuank az Kus 
ordeongeosbelj rizt ... engedeok Toldalagy Balasnak 
(Néma MT; Told. 31/1]. 1629: alkuta(m) megh Seienczj 
Pal Deakal fiaim mestereuel kes Pénz f 50. Egy armalist 
minden kesegheiuel [UtI]. 1670: Kenosi Pal ... megh 
alkutta tizenket szaz forinto(n) az Szent Peteri Jobbagiokot 
]Városfva U; Ks 5/33]. 1675: volt edgy summaban 49. 
őkőr ... bokrát ... az jovainak harmintzának alkudtuk volt 
meg harmintz, harmintz forintoko(n), az alábvalojának 
tizennégynek bokrát húszon negy, negy forintoko(n) az 
mégis aláb valójának két bokrát, tizen nyoltz forintokon 
(Kv; WassLt]. 1714: azon űdőben azon bor mellett más 
bora levén Bágyonine Asz(szonyna)k egy' egy* Izloton 
alkutta meg IKv; Pk 6]. 1771: a nyers gerendelyt nem 
hasznos be ronni, h(ane)m Szó telkin hallottom kesz asz-
szu Gerendelyt el megyek s meg alkuszom ]Esztény SzD; 
Told. 5a]. 1782: Vizi Péter megalkussza az bárányokot 
hetedfél sustákon egyet-egyet | Mivelhogy Vizi Péter 
megalkutta volt a Bíró Márton bárányit, s pénzt nem adott, 
sem áldomást — nem is tartozik Bíró Márton a bárányokot 
Vizi Péternek kezire adni, ítíltetett [Jenőfva Cs; RSzF 
280-1]. 1791: égy Karotska szénáját elsőben én alkuttam 
volt meg [Nyárádgálfva MT; Sár.]. — L. még RSzF 131. 

3. alkuval vmilyen munkára felfogad; a angaja prin 
tocmeală pentru anumite munci, a se tocmi; durch Han-
deln für irgendeine Arbeit dingen. 1787: Illyés Gyurit egy 
holnapra Kotsisnak alkugya meg kedves Néném Aszony 
(Kackó SzD; Kp II. 27 Újfalvi Sámuel Máthéné Újfalvi 
Krisztinához]. 1810: a' mester emberek mind meg vágy-
nák alkuva az Kőmivesnek asztalosnak lakatosnak meg 
van egy része fizetve az alkalom szerint el készítvén egy 
más után munkájokat jo móddal meg kell fizetni az ide 

való Tôròk buza árrábol [Héderfája KK; IB gr. I. Bethlen 
Sámuel ut.]. 1819: Mái napon alkudtam meg a' nagy 
Istálló meg tapasztására és ki meszelésére Czigány Petínét 
[Krémer Sz; Incz.]. 1852: Egy Pataki Malmom is vagyon 
a' Sántzát meg készítő Czigányok meg is vágynák alkuva 
[Nagylak AF; DobLev. V/1341 Dobolyi Bálint kezével]. 

4. belenyugszik vmibe; a fi de acord cu ceva; mit einer 
Sache einverstanden sein. 1570: Bodogh Gábriel ... vallya 
... Az tyzenhet zaz forinth Sunnabol (!) Mellyet Darochy 
János adot volt Maradék peter kezehez, Az zam uetes 
zerent Maradót kezenel fl. 805 d. 44, Es Mind ket fely 
megh alkwt rayta Mellyet myndenyk fely Regestumokba 
zolgayokal be írattak [Kv; TJk IH/2. 192]. 

5. megbékél; a se împăca; sich aus/versöhnen. 1572: 
Kalmar Marton, Hallotta hogy Zeoch Benedekne Zytko-
zodot Illen Zowal hogy hazwd Eretnek esseh kwrwafyawl 
benne ha ferfy, ha azzoni alat esseh kwrwaywl Az ky en 
ream fondorkodot Mert ne(m) En Zom hallotta Ezt hogi 
Monta partha Zeowe Katalin, lm az Nagy bak kabalawal3 

Nem twdunk megh alkwnny |Kv; TJk III/3. 18. — "Zeoch 
Bendemével]. 1666: Az idén nem lesz derekas hadakozása 
az vezérnek. Az tatároknak megizente az császár, megal-
kudjanak [TML III, 597 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz 
Drinápolyból]. 1697: En Sepsi széki Killyeni Szekely 
Miklós ado(m) pro testimonio ez küs irasomot mindenek-
nek az kiknek illik, hogy tudnillik az mikeppe(n) Nemze-
tes Szekely Georgy Batyam Ur(am) certificaltatott volt 
Haro(m) szek Gyűlésére az Vizrejaro Uttzanak elfoglala-
sáert compromittaltam volt magamot Haro(m) szek Gyüle-
seb(en) arra hogy eo kglmivel atyafisagosso(n) meg alku-
szóéin) [BLt 3]. 

Ha. 7606: megh Alkuzom [UszT 20/221 Margaretha 
consors agilis Francisci Bachy de Farczad vall.]. 1600: 
meg alkozik [i. h. 15/47]. 1618: megalkoszunk [BTN2 93]. 
— 1590: Alkottam meg [Kv; Szám. 4/XX. 21]. 1629: 
megh alkuttam [Kv; RDL I. 140]. 1570: megh alkwt [Kv; 
TJk III/2. 133]. 1633: megh alkŭt [Mv; MvLt 290. 136b]. 
1634: megh alkut IRécse F; Szád.]. 1677: meg alkutunk 
[Fog.; i. h.J. 1568: megh alkwtanak [Beszt.; BesztLt 64]. 
1572: meg alkottak [A.gerend TA; BK]. 1574: Meg 
alkwttak [Kv; TJk III/2. 311]. — 1584: Alkwwa(m) megh 
IKv; TJk IV/1. 258]. 1629: alkuek megh [Msz; Borb. I]. 
1719/1724: alkuvék meg [Torda; JHb XIV/6. 62]. 1632: 
alkuank megh [Zágon Hsz; Borb. I]. 1578: Alkowanak 
meg [Kv; Thor. V/14]. 1589: Alkwanak meg [Kisbudak 
BN; BfN 76/16]. 1638: alkuuának megh (Kv; RDL I. 114]. 
1691: alkuanak meg [Vizakna AF; Törzs. Váradi Dániel 
kezével]. — 1663: alkutt volt megh (Petek U; Ks 101]. 
1763: meg alkudatt volt [Koronka MT; Told. 33/27]. 
1740: alkuttak volt meg ITorockó; BoslaJ. 7777: mégis 
alkuttak volt [Mv; Ks 65. 44. 13] || 1568: meg alkwnna(m) 
[Erked K; BesztLt 38]. 1701: (ő) meg alkunnék (Kv; 
PosztCArt. 22]. 1573: meg alkwnnanak [Kv; TJk III/3. 90] 
|| 1597: alkuggiek megh [Kv; TJk VI/1. 71]. 1600: meg 
alkodgiunk [UszT 15/87 Damokos Lukach Kaidichfalwy 
Zabad Zekely vall.]. 1635: alkugiunk megh IMv; MvLt 
291. 44a]. 1585: megh alkwggiatok [UszT]. 1626: megh 
alkudgianak [Kv; RDL I. 16]. 1677: meg-alkudgyanak 
[AC 47] || 1599: megh alkunny [Kv; TJk VI/1. 3501.1691: 
megh alkunni [Kv; Törzs]. — 1599: megh Alkunnunk 
[Kv; TJk VI/1. 350] || 7622: meg alkuuan [Kv; RDL I. 14]. 
1671: megh alkuuan [Dés; Borb. I]. 1789: meg alkuván 
[Désfva KK; GyL]. 
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megalkuvás 1. megállapodás/egyezés; înţelegere, în-
voială; Vereinbarung. 1608: Az mely alkuast es uegezest 
meeg ennekeleotte való Nemely napokba(ni)s ... az feles-
sige(m) ... kezdet es Jndytot v(o)lt ... de az akkory ideo-
nek reou(id) voltáért derekkeppen akkor az alkuas ueghez 
nem mehetue(n), Felessigemteol meg alkuuasra plena 
autoritaso(m) leuen igy Alkuuank megh [Kv; JHb 
XXVI/49J. 

2. megbékélés; împäcare; Versöhnung. 1662: Öreg 
Bethlen István fejedelemsége, ifjú grófnak s Zólyominak 
Rákóczival az ellen való tusakodásuk grófnak Budára 
járása, egymással szembeszállásuk, megalkuvásuk [SKr 
132. — Tartalomjelző fejezetcímből]. 

megalkuvó megegyző; care au căzut la învoială; über-
einkommend. 1693: Jővenek mi előnkbe (egy)mas kőzőt 
meg alkuvó ket személyek [Ilyefva Hsz; BLt 3]. 

megáll 1. a se opri; stehenbleiben. 1570: Besterchey 
chyriak vallya, hogy Mykor Eotthwes Adoryanne há-
zánál Arwltat volt Bort Nagy Symon, Lattha hogy az 
Aszony ala Jeot az garadichra, es megh alloth ezt Montha 
Symonnak Menny el kwrwas Bestye kwrwaffy [Kv; TJk 
III/2. 167]. 1590: az Prédikátorral valek Ebeden, onnét 
Jeowenk vala ala, meg allék ott az Pribék haza alat [Szu; 
UszT]. 1591: Boitor Antal, Nadasi biro, vallia Latam 
hogi ez emios zekerrel Nadason megh állották vala. az 
kekbeli emberis ott vala, es egi veres zokniabeli azzoni 
emberis vala vellek [Kv; TJk V/l. 107]. 1654: Megh áluán 
az Móczár Istua(n) háza elöt hogy ott az mi Kglmes 
Urunk Eo Naga Diuisionale Mandatumanak Continenciaja 
szerént az praesidialt Atyaffiak kŏzŏt való osztatáshoz 
kezdenénk [Dob.; WassLt]. 1792: miidön az Mojses 
György ablakja alla érkeztem vólna ott meg állék hallám 
Tordai Sándornak szavát az Házba azt mondani hogy azon 
Testamentomat ... én irtam Tordai Györgyei [Szenteizsé-
bet U; Borb. II Martinus Elekes (34) lib. vall.]. 7800: meg 
állatt az ház Ajtójába kivűrűl à pitvarba [Dés; DLt]. 1825: 
maga honnyában nem lévén a Felesége ki-jövén a 
Kapuba meg álla [Korond MT; Told. 39]. 

Szk: meg-~. 1823-1830: egyszer veszem észre, hogy az 
én úrfim alig jöhet. Meg-megáll, gyakran nadrágot old 
[FogE 180]. 

2. megállapodik vhol; a face un popas; irgendwo sich 
aufhalten. 1621: Balavasaro(n) meg alua(n) egy keuesse 
ittak meg eo kemek hat ejtel bort ... /36 [Kv; Szám. 
15b/IX. 192]. 1710: A generál mind a Dunán, Tiszán 
általköltözik békivel, sokszor megállott rendelt seregben, 
hogy megharcoljon, akkor elszaladtanak előle a kumcok 
[CsH 392]. 1813: az hol most az Ország uttya, 's Falu 
kalodája vagyon, es a' hol az árus szekerek árujokkal meg 
szoktak állani [Koronka UT; Told. 22]. 1815: meg tértűnk 
az Patak Ároknak intézett Helynek ki nyittására ahovais 
midŏnn meg érkeztünk meg álván váltuk a Sinfalvi közön-
séget [Asz; Borb. II]. 1855: az oda való Bironakis meg 
mondottam ha ottan meg ál mulatni" tégye értésemre 
[Csapó KK; DobLev. V/1397 Dobolyi Bálint lev. — "Aki-
ről a levélíró szól]. 

3. helyben marad; a rămîne/sta pe loc; an der Stelle/am 
Ort verbleiben. 1614: Mely factio és irogatások miatt 
Bethlen Gábor is suspicióba esék Báthori Gábornál, kiért 
nem mere megállani, hanem meg kelle futamodni az Por-
tára maga ótalmáért [BTN2 61]. 

4. ts (erőszakosan) eláll vmit; a sta/a se puné ín calea 
cuiva; (mit Gewalt) verstellen. 1597: Bűzay Mátyás 
vallia ... minthogi penigh az keofal mellet az zorossokot 
megh állották wala altal tere az másik zerre en mindenwtt 
vtanna voltam [Kv; TJk VI/1. 52] | azt latam az ugarlaskor 
hogy be mene az Barabás Georgy negy eókra az Leorinch 
Pal kertibe, es egy gyermekkel oda mene leôrinch Pal, eó 
maga megh alla az kertet az gyermekkel rah haitatta, s űgy 
úere az eókret egy feizeuel fekkel [UszT 12/132 G. Sofalui 
de Benched jb vall.]. 

Szk: ~ja az ajtót. 1589: vgi kezd az Ajtó fele mennj, es 
megh allya az Aytot [Dés; DLt 226]. 1591: Zöldi Georg' 

vallia ... mezítelen zabliaual megh aluan az Aitot ha-
romzoris giakot be zabliaiaual | vegre zabliat ragadot 
hozza, es az Aitot megh aluan zellel czapdosot, seot akki 
otalmazni akartais Zegedi Mihalt, azis nehezen ohatta 
magat teolle hogi gonozul nem Iart [Kv; TJk V/l. 170, 
175] ~ja az (ország)utat. 1606: az eó marhajokat tehen 
chordajokat az orzagh utat megh aluan teritettek el [UszT 
20/231]. 1767: egy vasárnap vecsemye után kalákába 
akartunk volna Falusi Legényekűl menni az Falubon Lévő 
Hidnál Kis Vaszij meg allá az utat verekedni szándékoz-
ván [Betlensztmiklős KK; BK. Udvar András (18) jb vall.] 
* ~ja vkinek útját. 1584: Barat Peter vra(m) vallia lm 
a' gonoz ember mith chelekedet kalmarinknak vttiat 
meg Állotta es Marhaiokba A menyt Akart ell veotte [Kv; 
TJk IV/1. 286]. 1590: Myuel pedigh hogi fegiueres keszel 
vtunkot megh Állotta azt mondgíuk hogi az vt Állasnak 
terhen kylen kylen 24. negj ghiran vogjon Ellenénk 
[UszT]. 1629: az Inctusok Chyematoni Mihallyal egyűt 
állották megh az utat Eczken Janosnak ... az tamadasban 

mindeniknel fegyver volt [Kv; TJk VII/3. 12]. 1762: a' 
más A házára menvén az I(nct)a Aszsz(ony)nak ... 
ablakjai ajtaját be rontotta ... azutan midőn az ország 
uttyan ment volna, uttyát az I(nct)a(na)k meg állotta, do-
rongokkal haljgalta [Torda; TJkT V. 138-9]. 

5. leáll, nem jár/működik tovább; a se opri; zum Still-
stand kommen, stillstehen. 1578: Myert hogy penig Az 
alsó hora" Az keozep kapw felet gondwisseles nelkwl 
zwkelkedyk, es ninchy ky hozza latny (!) Azért mégis allot 
mostan, Áz hostat helyeknek es varas belieknek is nagy 
fogyatkozassokra [Kv; TanJk V/3. 177b. — "Értsd: óra]. 
1580: wegeztek eo kegmek egez varassul hogy Biro vram 
az Malom mesternek keowetsegere, ha tyzed allya kel, azt 
Aggyon ... hogy Az Molnok ne allyanak megh [Kv; i. h. 
21 lb]. 1743: a* mig az ... Sővénfalvi Malom nem epittetet 
addig minden kitsid viz áradásától az ... eŏ Natsga Malma 
meg nem állót, de az után mihelt az viz egy kitsid (!) ára-
dot mingjárt meg állat, és nem ölelhettek benne [Ádámos 
KK; JHb XXVIII/9]. 1755: az Malmok mindenűt meg 
állattok a nagj szárazság mián és kemény Dér mián 
[Szentmargita SzD; Ks 18. CII Kosa Sigmond tt lev.]. 
1768: mind ár vizbe, mind Zaj menéskor, mind pedig télbe 
elégszer tapasztaltuk ... B. Huszár Ur Malmát megállani 
[Abafája MT; Told. 17a Huszár lev.]. 1770: tavaj mig aláb 
nem ereszték az utrizált Kiralyfalvi Maimat, mikor a Viz 
áradni kezdett hamar meg állatt az első kerék [Királyfva 
KK; JHb LXVII. 107]. 1810: könnyen szemébe tűnhetett 
volna az: hogy ... mennyi bajoskodással sullyositatnak a' 
szegényebb sorsai küszködők Terhei, ha ... a' kolosvári 
malmok meg állani kéntelenittetnek [Kv; KmULev. 3]. 

6. abbamarad; a se întrerupe; unter/Iiegenbleiben. 1668: 
midőn ... procedalni akartak volna, azon legitima Execu-
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tiot sokszor emlitett Kamuti Susanna Aszsz(ony), nagy 
sokasagot fegjveres kézzel fel gyűjtvén, obvialta volt, 
mely Processus akkor m(e)g állót [Kv; JHbK XLIII/36]. 
1702: Az özvegy ferfiu, a kinek ekéje és szántásinak rendi 
meg nem állott felesége holtával, az is egész kepével tar-
tozzék [Uzon Hsz; HSzjPl. 

7. megszűnik, eláll; a se opri; aufhören. 7650: hallot-
ta(m) ezt az Anniatul az leannak hogj keidi vala en teö-
lem, hogj mit tudnanak oliant az kiuel az boldog aszony 
ariaa megh allana [Mv; MvLt 290. l92b. — aSúlyos, vér-
zéssel járó betegség]. 1716: soha megh nem gjogjul, az 
vizelletiis megh nem állott, merő dŏgh volt az házis miatta 
[Nagyida K; Told. 22]. XVIII. sz. v.: Az olyan marhának 

a hasa menese meg áll, a ganéja meg hül, s meg reked 
az olyatén marhának szappan tsapot kel csinálni es 

az marhanak az allfelibe tenni, mert ez fél ora alatt meg 
ereszti és a ganéját meg inditya [UszLt X. 80]. 

Szk: ~ a szava. 1634: az karjan es egieb testen, nagy 
kekek voltanak ... volt tiz, avagy l2 seb az leanzon az 
zava is ket úttal allat megh, azt tuttuk hogy ugia(n) megh 
hal [Mv; MvLt 291. 6b]. 1653: az én feleségem Rósás 
Ersébet a Jézus kűtjára megyen kétfelöll fogva hozzák 
onnat elé; én is eleibe futék és úgy hozám bé a pitvarba ... 
Onnat esmét belyebb hozám és lefeketém az ágyba, és 
mindjárt megálla a szava — többet nem szollott [ETA I, 
151 NSz] * a hôszám ~ rajta teherbe esik. 1630: az hó-
szám megállott rajta, de ő sem tudta mitől vagyon [Mv; 
MvLt 290. 190b-3b átírásban!] * szent György hava ~ 
rajta *ua' 1630: az leanya azt mondotta hogj megh Hús-
vétba^) megh állott rajta a Sz: Giörgj hava [Mv; h. 
191b. — teherbe esett leány]. 

8. kb. megreked; a se opri; sich versetzen. XVI. sz. m.ſ.: 
Az Mely lónak az vizeleti megh áll, kerewltessék megh 
nap Járása zerint az Bozza Bokor az loual haromzor es 
vegienek az teteyebe az Bokornak három bozza ... 
agachkat... es fen a kerezt chontot az hátán haromzor kell 
megh ewttny velle, es megh indul az vizeleth [MNy XXI, 
142 St. Galaczj kezével]. 1704: Ugyan ma betegedett volt 
meg az úrnak egy fakó bécsi szekeres lova, kinek a vize-
leti állván meg, mint tudtuk, orvosoltuk [WIN 1,276]. 

9. megakad vmi vmiben; a se opri (ín ceva); in etw. 
steckenbleiben. 1642: Beztercze Banyan Ezer Embernek 
voltam Capitannya akkor edgik labamat altal lövek, az 
masikban állott megh az Golyobis. abbolis Ispottal vettik 
ki [Fog.; Told. 1]. 1704: ma este jöve ember Pekri uram-
tól, aki hozá, hogy a jobbik kaiját érte volna a rác katona 
lövése, és bokán felyül menvén be a golyóbis, a hajláson 
felyül állott volna meg a golyóbis [WIN 1,194]. 

10. kb. képes helyben állni; a fi capabil să stea; fáhig 
sein stehen zu bleiben. 1589: Mizaros Mihalnet az kapw 
hoz tamaztotta vala ereossen bánik vala velle, kit zemem-
uel latta(m) Es hogi Jeges volt oth az feold az papucza 
nem Jge(n) al vala megh, Az kessel czinaltak helt neki 
hogi megh alhasson [Dés; DLt 226]. 1823-1830: Gála-
szoknyájok a régebbi úriasszonyoknak mórból (igen ke-
mény selyem matéria), virágos varrott matériákból állott, 
és oly kemény volt, hogy ha felállították, magára megál-
lott, mint a tyúkborító vesszőketrec [FogE 65]. 

11. tartja magát; a se ţine; sich haltén. 1636: ugy megh 
postulek, hogy az Zekbenis elegh tutta(m) megh allani 
[Mv; MvLt 291.67a Halom György vall.]. 

12. ts megbír; a putea rezista; aushalten, ertragen kön-
nen. 1689: oly nagy árvizek lőttek szerteszéllyel az or-

szágban ... hogy kevés tónak az gátja állotta meg az ki el 
nem szakadt [VassGy 79]. 

13. ts fenn/megtart; a ţine; haltén. 1625: chinaltatta(m) 
Istua(n) vaidaual ket szaz horgas szomok szeget az ora 
keŏrul való Circulusba(n), kit be vertek az keomiesek hogi 
az vakolast Inkab meg Allia [Kv; Szám. 16/XXX. 17]. 

14. fennakad vhol; a se agăţa de ceva; steckenbleiben. 
1823-1830: Egyszer az Hortobágy vizihez érkeztünk, 
melynek martja nincs, ott is futtatni kezdenek, soknak a 
kalapjok a vízbe hullott, s a vízből kihaladva megállottak, 
azután a gazda felesége felfosztolózva ment vissza a víz-
be, s úgy szedte ki a kalapokat [FogE 265]. 

15. eltart/áll; a se păstra; haltbar sein/bleiben. 1549: az 
Johazoknak Ez fogaras felden ... Ez fele zertharthassal 
fyzethywnk Azon Joh haznabol Brenzeth ... zenth 
pether Napyg zokthanak olly saythoth chynalnalny (!) 
hogy meg al [NylrK V, 375-6 Daczo Máté fog-i vámagy 
lev. Nádasdi Tamáshoz]. 

16.1729: azon Tehen meg erkŏcsŏsŏdvén mágát fejni 
nem engedte ... meg nem áll az Gazda Aszszonyának, se 
Bomyának [Dés; Jk 52]. 

17. ts tűr vmit; a suporta ceva; ertragen. 1731: az mikre 
szokás az Lovakat tanitani ... azokra tanicsa ... leg kivált-
képen arra vigyázván, hogy az Lovak az fel ülést és le 
szállást csendesen meg állyák és bokrosok, s fel rugók ne 
legye(ne)k, ha lehet farkokat is ne csovállyák [JF Lovász-
mester ut.]. 

18. kibír vmit, kísértésnek ellenáll; a rezista ispitei; (der 
Versuchung) widerstehen. 1675: én bizony meg nem 
állom, míg újobban nem beszélek Kegyelmeddel [TML 
VII, 14 Székely László Teleki Mihályhoz]. 1726: ha tsak 
ennyiben hallottam volnais oda bé bizony meg nem állot-
tam volna hogy jol készült Lúggal meg nem mostam volna 
a fejit Batyámnak [ApLt 2 Henter Dávid Apor Péterné-
hez]. 1775: Az is érte végét, mert hosszas fennjáró beteg-
ségében tiltották a boritalt a doctorok tőlea, de semmikép-
pen meg nem állotta, szüntelen ivutt, a trágár beszédet sem 
hagyta el holtig [RettE 352. — aRhédei Farkastól]. 1823-
1830: Vajon a magyar megállaná-e aztat, hogy egész éjjel 
bálozzon, mégis ne divatlankodjék, ne dorbézoljon, ne pi-
pázzék, hanem vagy táncoljon, vagy kártyázzon, vagy 
csak nézzen [FogE 249]. 

19. ts elborít/lep; a acoperi; überdecken. 1775/1778: 
Széna is szépen gyűjtődik földes Uram eő Nagyságának 
... minden esztendőben gyüjtett száz tiz szekémyit 's 
mikor a Homorod vize a Rétet meg nem állya, többet is 
[Renget H; JHb LXXI/3. 377]. 1785: Ezen szántó főidőt, 
mivel a víz sokáig meg szokta állani, szántani nem lehet, 
melly miatt kaszállonak fordíttatott [Varsolc Sz; Bom. 
XXIX. 20/374 Komis Krisztina conscr.]. 

20. (föld) vhol végződik; a avea capăt/a se sfîrşi undeva; 
(Feld) irgendwo enden. 1765: az eő Nsäga szántó fői-
gye valamint a' Kaszállő az árokig megyen, és a* Titt Zejk 
Urak földje meg áll ezen barázdában [Harő H; JHb XXX-
III. 19] | hogj a* Titt. Zejk Urak viz mentén számló fől-
győk ezen kis darabotskát keresztül vágja soha sem hal-
lottam, nem is concipiálhatom hogy az több Possessor 
ezen túl lévő főlgyők végekkel ezen barázdáb(an) meg 
állanak [Kéménd H; i. h. 18]. 1825: Szántó föld vágjon a 
Vontato hogy oldalonn a Deli vege a Magjaro Patakba 
áll meg [Szárazpatak Hsz; SzentkZs Conscr. 332] | A két 
Arok köze nevü hellyenn vágjon egj sovány kaszalo suhar 
... az Északi és Deli vegei egj egj Patakba állanakmeg ... 
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Egy Kaszalo Suhar vagyon a két ut kozőtt nap nyugoti 
vége egj Patakba állmeg [Moha NK; i. h.J. 

21. megpihen; a se odihni/opri; ruhen, rasten. 1823-
1830: Tompán Botos Dánielnél nyaraltam, a fiát, Eleket 
tanítván. Igen emberséges ember volt, de a felesége Nyá-
rádgálfalvi Ozdi Borbára unitárius, igen istentelen, szitko-
zódó szájú, és pufáló kezei csak akkor állottak meg, mikor 
aludt [FogE 102]. 

22. szünetel; a face o pauză, a înceta; ruhen, stillstehen. 
1701: A Bányákat ŏ Kglme, bár csak a Takaradásnak hátra 
való részéb(en) engedgye meg állani ... akár csak két 
hétig [Vh; Utl|. 1784: Kohoink 's verőink gáttyait a' nagy 
Záporok nyálban is el szaggattyak, erre a szükségre Birák 
hirivel az e végre tiltatt erdőből minden üdöben vágnunk 
kell a* fát, mert másként meg ál a' mesterségünk [Toroc-
kó; TLev. 10/4|. 

23. felhagy/leáll vmivel; a se lăsa de ceva, a ienun(a la 
ceva; mit etw. aufhören, etw. aufgeben. 1833: Ha minket 
fontai árulásra szorittanak, nékünk porrá kell lennünk, és 
oda kell jönnünk, hogy vagy felhagyunk a' kenyér sütésen 

vagy egy darabig kénszeregve viszszük mig kitsidein-
ket a' Publicumnak elfontallyuk, 's akkor önként meg 
állunk [Torda; TLt Praes. ir. 1534 a kenyérsütő és ám ló 
asszonyok panasza]. 

24. fennmarad; a dăiuni/persista; fort/weiterbestehen. 
1662: Melly igazgatás formája alatt mind jól meg is álla az 
Izrael országa, méglen a bálványimádásért az Úristen a tiz 
nemzetséget a Salamon fia, a Roboám kezétől el nem 
szakasztá [SKr 71). 

Szk: állapotában 1710 k.: A név az emberektől a 
dolgok vagy emberek egymástól való megkülönböztetésé-
re ... szereztetett jegy semmi qualitast, valóságot, vagy 
változást nem okoz, nem szerez; és ő anélkül az ő Istentől 
adott állapotjában minden fogyatkozás nélkül megmarad s 
megáll IBÖn. 410]. 

25. kezében/hatalmában megőriz/tart; a păstra/menţine 
ín puterea sa; in seiner/ihrer Hand/Macht bewahren/halten. 
1664: az régi Leon vajda fia, kit Máthé vajda az öreg 
Rákóczival ki űzött volt, pénzen megvötte az vajdaságot 
és így az vezér ellen más vajda lőtt, s ha el nem vész az 
vezér, nehezen állja meg az vajdaságot az Leon uram fia 
[TML III, 342 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

26. betart vmit; a respecta; einhalten. 1562: Némelyek 
választák a királyné aszszonynak kívánsága szerént a 
Kasimir lengyel királynak másik fiát a királyságra a 
László herczeget, kit immár a Mátyás király halála után a 
csehek töttek vala ilyen ok és fogadás alatt, hogy a Mátyás 
király feleségét, a Beatrixet elvegye; kit hitire a László 
király felfogada, de a koronázás után ő abban semmit meg 
nem álla, kiért őtet a pápa megátkozta [ETA I, 10 BS]. 
1592: Orsolia, Iffiu Bonczidai Gergeli zolgaloia ... vallia 

monda az Jnas, lm vgian Jstenert kerem Eottueos Pal-
net hogi megh ne mongia hogi keoueket veotte(m) teolle, 
de lam ezt sem állottá megh [Kv; TJk V/l. 243]. 1601: 
Amy az zaz lowas katonanak it letet illety, Azokatis ad-
mittaliak eo kgmek az eo Naga paranchiolattya zere(n)t, 
Jnstructiot Adwan eo Naga it letelek feleol kit meghis 
AUianak hogy keolchegekkel ellyenek, ereozakot, dulast 
ne chelekedgyenek [Kv; TanJk 1/1. 397]. 1679: reménke-
dem Kegyelmednek, legyen mellettem, hadd bocsásson az 
méltóságos fejedelem ő nagysága Géresre magam házá-
hoz, hogy Géresen, Gerenden lakhassam az két helyen, 
hiszem én bizony az méltóságos fejedelem hire nélkül 

Hadadban ki nem megyek, és azt reversalis nélkül is meg-
állom ITML VIII, 479 Vesselényi Pálné Béldi Zsuzsanna 
Teleki Mihályhoz]. 

27. áll vmit, helytáll; a face faţă; etw. bestehen. 7595: 
Dobos ferencznek adatot Biro Wram f 1 költségül, miért 
hogy Lippa fele az hadban vitézül meg állottá az löuöst az 
war kö fala alat, es magat Emberülis tartotta [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 155 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1704: szom-
batra készüljön reá, mert olyan irgalmassággal folytatták 
eleitől fogva ezt a dolgot, nem a törvénynek rigóra szerint, 
hanem amely lélekkel akarnak az urak is megállni az előtt 
az Ítélőszék előtt, ki eleibe apellál az rab űr, és olyan igaz-
sággal kívánják folytatni, hogy senkit is a maga lelke ne 
vádölhasson legkissebb igazságtalansággal is (WIN I, 
157]. 

Szk: ~ja a helyét. 1592: Graz Istuan Mezaros vallia ... 
Mikor el Indulank eoizeni kerde az Capitan az tizedesteol, 
ha mind ot vadnak az eo tize allia Az Capitan meg 
hagia hogi megh birsagolliak akki ott nem lezen. Azomba 
oda Iuta ferencz, es monda, vay ne birsagollianak mert en 
megh állom az en heliemett [Kv; TJk V/l. 252] * ~ja a 
próbát. 1653: Az elmúlt 1616-k esztendőben küldtek vala 
töllem 12 mása rezet Brassőba, hogy egy taraczkot öntes-
sek belölle. A melyet elsőbben a mint csinálta vala, nem 
állá meg a próbát, hanem elszakada [ETA I, 123 NSz] * 
~ja a sarat. 1657: elérkezék az ellenség szinte Szerencsre, 
sőt Tárcáiig az elöljárója ... az fejedelem minden hadával 
nem meré az sárt megállani még Tokajnál is, hanem az 
Tiszán általszálla Rakomazhoz [KemÖn. 253]. 1737: En 
ki indulék ... Szebenből, és gondolván, hogy meg állya 
Exld a Sárt, ide jöttem Abosfalvára; de látom bé nem mért 
Exld vámj, hanem még szaladot [Abosfva KK; Ks 99 
Bálintit György lev.] 

28. megegyezik/állapodik vmin; a se înţelege asupra unui 
lucru; übereinkommen. 1618: Be hiuatuan pedig mind az ket 
fel peres ... ki pronunczialok az teoniint, (me)li teőiuini 
pronuncialasan mind az ket fel megh allanak [Vajdasztiván 
MT; RDL I. 12]. 1633: miniajan azo(n) allanak megh hogi 
ez uta(n) soha eggikis egimas szemere ne haniak az fizetest 
[Mv; MvLt 290. 139a/2]. 1761: Mely meg nevezett 
Punctumokon midőn az egész Köz Emberekből álló Gyű-
lés minden ellen mondás nélkül meg állott vólna Irtúk meg 
meg miis ... Jrasunkat ... [Torockó; TLev. 2/2]. 1786: 
mind ez ideig miként follyonak a dolgok el hiszem Lisz-
nyai Vr voltaképpen tudositja ezen leveléb(en) Nsgtokat 
nemkŭlemben a Pallérralis mit végeztünk légyen s min 
állottunk meg [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.|. 1787: 
meg hányván vetvén, végre abban állottanak meg, hogy 
noha ugyan azok is, a* kik nem Senatorok egészen ki nem 
rekesztethetnek, mind az által a* mikor a* Senatorok köz-
zül találtatnak a' kik épen ollyan érdemesek, és a* kikre 
nézve valami egyéb akadály nem találtatik, illendő hogy 
ezek praeferáltassanak [Kv; SRE 251]. 1819: Itt az 
Exp(onen)s Kretsun Ioszivval a* békéllődésről beszélvén, 
s meg is edjezvén, azon állának meg, hogy valami embe-
rek előtt dőljön el a ' dolgok [Déva; Ks 116 Vegyes ir.|. 
1827: (A) meg edgyezett Felek magok kőzött az Irtásokkal 
e szerint proportionálták azután hogy mostan is azon meg 
állottanak, hogy az antiqua Sessiok Száma ugy és azon 
Számmal vétetődjék fel, mint ... elsöbbi Itt létünkkor 
figáltatatt vala [Erdősztgyörgy MT/Mv; TSb 511. 

29. megnyugszik vmin; a se împăca cu ceva; sich in 
etw. fugen/mit einer Sache zufriedengeben. 1568: Michael 



eQtwes Zilagy fassus e(st), Tudom azt hogy hamis 
hitgnek monda, egtues gergel, es ezen kgzbe az Ceh 
kgzikbe alla es meg bekeltete Qket, egmast meg kguetek, 
es mindeniknek birsagot vetenek, ezt penig meg mondot-
tuk nekik, hogy birsagnekwl le ne(m) zall es mindenik 
meg alla raita [Kv; TJk III/l. 179J. 1583: Hogy zenafwet 
el kazaltattha, karaert Aad az Bogathy weolgybe feél 
wygh zenat Myngyarast, walamellik wygbul kywania 
OITOS Kelemen, mellyet az palothkay® Eskwtthek, myrie-
nek ket fele Nylat wethwyn Reaya kynek Mellik felet 
hozza Azon Allion megh [JHb IX. 21. — aM.palatkáról 
(K) való]. 1603: lukacz Balint zabad zekel Sofalwj hwtj 
wtan ezt wallia, egy Eôcziem wagion farkas lakan arra 
hagiak egizer hogj hyak ki ezt walahol el cziouallia min-
denik fel meg allion rajta [Sófva U; UszT 17/29]. 1690: 
Mii egyebet nem kevanna(n)k, hanem kevannok csak azt: 
hogy eö kglme, avagy csak azan Contractussan allana meg 
az melyet emberséges emberek jelen letekben celebrált 
volt Üdvezűlt szegeny Atyánk urunkal eö kglme y . mely 
Contractusa Szerent eö kglme negy Fundusokat Üdvezűlt 
Szegeny Atyank(na)k es nekünk maradékinak magais eŏ 
kglme (így!) azan allot volt meg hogy pacifice bírhassuk 
[Fog.; Szád. Boér Thamas es Peterek Pustulatumi]. 1775: 
hivat engemet Timén Elek ur és azt kezdé mondani 
nékem hogy a' mely Divisiot tettünk a Bedébe meg nem 
áll rajta fGálfva KK; Ks 65. 45. 17c). 

30. kitart/megmarad vmin/vmi mellett; a stărui/persis-
ta/insista; bei einer Sache ausharren. 1550: kethele® pe-
nigh ez wolth hogy walamellyk Ezen megy nem allana, az 
fewld mellegl ely maragyon (Mányik SzD; BfR 192/23 
Isztrigyi Mihály és Székely Gergely kötéslevele. — aAz 
egyezségnek]. 1671: Az reversalist Kegyelmed úgy 
írassa, mind Boldog és boldogtalan állapotunkban igaz 
egyaránt való hűségben végig fejék fenn állásáig megma-
radnak és megállnak [TML V, 498 Bornemisza Anna 
Teleki Mihályhoz]. 1702: Mint hogy világoson Constal 
Horváth sigmond Vram Propositioja szerent hol eset az 
patratum ... propositiojan meg áll [Dés; Jk 332). 1819: A 
Statutio idejekor contradicaltatnak ... de a Regiusok 
tsakugyan meg nem akarván állani, a Nemesség nagyon 
fel zudult volt, s ha a Regiusok meg nem állottak volna a 
statutioban, s B: Kemény Pál a nemességet nem tsendesi-
tette volna, Ember halai történt volna ... az egész Nemes-
ség ellent állást kiáltott [Kővár Szt; Ks 67.47. 28). 

31. (egyezséget) megtart; a respecta (o înţelegere); 
(Vereinbarung) einhalten. 1546: wamély (!) feel, az my 
zerzessynketh, meg nem allana, ez, Ezer forynth ketheelre, 
Egy masth, az rewydre, Ez orzag byraya eleybe, reya 
hyhassak [Radnót KK; JHb XXXVm/19]. 1557: az wt 
mellet ky feold feleól versenges vala azt vallak mind ew-
reke orzagh wtanak leni, mies anak hagyok leni, ezt a 
uegezest valameli fel megne(m) allana hat égik az massik 
ellen ket zaz forint kwtelen maragion [Beszt.; BesztLt 49). 
1560: azok Amyben dolgokat węghezyk, Myndenyk feel 
megh tarthozzęk allany, Mel felewl megh Jrth dolgokra 
ęes Annak Megh tarthására ... zaz forynth kewteçl alath 
kewteleztheek Magokath. Eggyk az Maassyk ellen az 
mellyk feel megh Nem allanaya wagh Reez zerenth awagh 
Myndenesthewl fogwa [Dés; SLt AB. 3). 1572: mynd 
Ferencz vram Mynd kegig (!) Orsoliazzony fel veottek 
giermeokkwknek terhit, ez felyul meg mondot dolgokbol 

Es zabad akaratywk zerint Mw eleottwnk keotteottik 
eot Zaz forintra magakat, hogy ha Meg nem allanaiak, hat 

ez ligien keotele [Gerend TA; BK). 1588: mikor az teor-
weny teweok le vltek volna kezeonket mind ket feleol Zaz 
forint keotel alat be attwk hogy az mi teorwent talalnak 
meg allywk [Zsákfva Sz; WLt Lucas Barlas jb vall.]. 
1603: az Alperessel vegezesúnk uala, de ne(m) alla megh 
az vegezest hogj azt megh ne(m) alla, mert ne(m) ada 
megh az my reszúnket az mi(n)t vegezett vala velünk ... 
Az melj marhat meg tartott az vegezes ellen hatalmaúal 
tartotta megh [UszT 17/1]. 1639: meli dolgokrol nekö(n)k 
mind az ket fely kezeket be adak hogy megi alliak az fen 
megh irt Vinculu(m) allat [Csomboid AF; KCsl 148]. 
1712: Bároczi Christina ... Plenipotentiálván, és elégsé-
gessé tévén az Urat mŭ előttünk azon Biro Sámuel 
Urammal való vásárlásra, kötelezvén arra magát hogj azon 
... celebrálandó vasárt és cserét minden punctumiban, és 
clausulaiban hellyben hadgja, s megh állya (Harí AF; 
DobLev. 1/75]. — L. még MNy XXXV, 53; SzO II, 114-
5. 

Szk: fogadását "ja. 1592: Balasi Balint vallia Bekessi 
Gergeli dolgaba egiebet nem tudok, hanem az battia 
Gialubol ily okkal zabadita penegh megh hogi valamit az 
battia teolle keuan kj neki tiztessegere lenne es eleo me-
netire, azoknak engedelmes lenne, kit eo nagi ereos 
eskwwssel fogada ... de annak vtanna ne(m) alla vgi megh 
fogadasat, ammint mi eleottwnk , es az vduarbiro eleot 
keoteotte vala magat [Kv; TJk V/l. 242] * hitét "ja. 
1576: Az ven János Cigan fia, Thamas Cigan Myuelhogy 
Eósyreol es attiarol Regteol fogwa Désheoz Tartózó ŭolt, 
Es mindazaltal mas vr ala aduan Magat Meg fogtak 
vala; De miuel akkor meg eskót hogy soha az város Neue 
alol El Nem al, Myndaz altal Meg Nem aluan hitet, Vas 
Georg Neuĕ ala atta volt Magat, Kiért Mostan varosul 
akaztofara Itillek [Dés; DLt 193]. 1586: Jgarto Georgy 
hwtyt meg ne(m) alla hane(m) Ellenwnk procuralt es agait 
vga(n) Itt Coloswarat az Tanach haznal ]Kv; TJk IV/1. 
615). 1612: ha hol penigh el büdösnek es hititt megh nem 
allana More János, erre keotek az kezesek magokat 
hogy ... mind marhayokhoz hozza nyúlhasson Hatuani 
Sigmond Vram az Szász foríntigh mind hazokban is hazo-
kon keueol [Tötör SzD; Ks 42. E | * törvénnyel is “ vmit. 
1732: tőrvénnyel is meg állam a Testamentumát |Kóród 
KK; Ks 99 Komis Ferenc lev.]. 

32. (a dolog) vmiben marad; a consta in ceva; (Sache) 
dabei bleiben. 1619: az én uram szokott ideire küldje bé ez 
nyáron az szokott adót, ajándékot és azzal együtt főköve-
tét, ki ezekről végezzen mindenképpen s álljon abban meg 
az dolog [BTN2 207|. 1672: Mind ezekben az urak tetszé-
se mi leszen, azokkal együtt Nagyságod bölcs itíleti miben 
fog megállani, azt én nem tudván, azokról determinate 
nem szólhatok fTML VI, 232 Teleki Mihály a fej hez]. 
1759: Midőn ... Componaltak volna Nblis Bartók Kele-
men Ur(am) és Bod Andrásné Aszszonyom Bartók Susán-
na Aszszony mire egyeztenek, és miben állott meg az ö 
kglmek egyezések? |Albis Hsz; DobLev. 1/292. lb vk|. 

33. érvényben marad; a rămîne ín vigoare; in Geltung 
bleiben. 1557: My Somlyay Báthory Jstwan es perecheny 
Báthory Jmreh ... akarwan Bekeseget zerzeny, Miért 
hog az Bekeseg Báthory Christhoff wram nelkwl Jeles 
dolgokbol, Nem lehete wegezthonk Jllyen zerzest, hog az 
Christoff wram Meg Jewtheyg Mynd eg fel kewzt, mynd 
mas fel kewzt, az Therweny az ew folyasaban meg allyon 
ez ew Regy Ereyeben [Somlyó Sz; WLt]. 1586: Ha penigh 
Ez temeteo emberek a* hopenzt keweselnek, Eo kgmek 
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varosul Biro vra(m) beolch Jtiletibe eresztik, mywel kell-
ien fizeteseket Jobbitany, Azon wgiekezzek hogy ez lo 
Rend tartas megh Allion minden kepe(n) [Kv; TanJk 1/1. 
39]. 1640: mind az Segesuari biro Vram leuelet, es az 
Compositionalis leueletis megh oluastatuan es szorgal-
matosson megh discutaluan teczet mi nekünk hogj az 
Compositio megh all mert szabad io akarattyok szerent 
fogott Emberek eleott csjak magokban alkottanak megh 
[Kv; RDL I. 117b]. 1677/1681: mint hogy nagy káromat 
abban nem latom, nem bánom, ha az Csere megh àllis az 
ket Contrahalt felek kőzőt [VhU 480 Thököly Imre válj. 
1737: a Néhai Petki Sámuel ur(am) expeditioji meg allot-
tanak es helyesnek talaltattak [Torda; TJkT I. 138]. 1756: 
Csia Mihályné a' Kŏkŏsi Jószágát az Urának testálta, 
melly testamentuma a* Törvenybe nem állott meg hanem 
a* Jószág viszsza ment az Atyafiakra [Kökös Hsz; Kp I. 
199 Catharina Tusnádi cons. Sam. Sigmond (60) pp vallj. 
1808: azon űgyekezett a Novizáns Hogy az exhibealt 
Testamentumnak váliditássa meg állyon, és Törvényesnek 
Ítéltessék [Asz; Borb. II]. 1842: mű is Közbirák a felek 
jovallásokbol veténk Köziekbe 5: m: forint vinculumot 
hogy az állo fél a nem állo félen valahányszor mind annyi-
szor felvehesse s vétethesse még is ezen ... örökös Cont-
ractuális levél minden pontyaira nézve örökre meg állyon 
és meg maradjon [Bözöd U; Borb. II Bözödi László István 
székely ns kezével]. 

Szk: ~ a békesség. 1619: Én a vezér őnagysága szavá-
val biztatom vala valóban, hogy megáll az köztök való 
békesség [BTN2 242]. 

34. igaznak/érvényesnek bizonyul; a se dovedi adevă-
rat/valabil; sich als wahr/gültig erweisen. 1675: Ez Pleni-
potentialis level mind kis Urunk eő Naga mind az Ne-
mes ország előtt meg állvá(n), legitimaltatott [Kv; TJk 
XII/1. 107]. 1772: Abbolis hitelesebbek az én Testiseim, 
hogj a' mit ante hoc Nóvum mondottakis, meg állatt judi-
cialiter, az eö Excellentia (!) Testissei pedig rejicialtattak, 
mint hogj ellenkezőt vallattanak volt [Kük.; JHb LXVII/ 
2481. 

35. rajtamarad vkin vmi, rábizonyosodik vmi; a se do-
vedi ceva despre cineva; etw. auf jn bleiben, einer Sache 
überfíihrt werden. 1573: Brozer Anna zekesfeyerwary 
Borbel Janosne ... vallia ... Mond eoneky Boncidaine De 
haly zep dolgot Myt Mond ez leány, hat azt Bezely, hogy 
a dolognak Mind azzonyom oka, Eo Rayta al megh ez 
dolog [Kv; TJk III/3. 59]. 1644: kerde hogy kjtwl hallotta 
s monda hogy w Vrat adgja kytwl hallotta, Mind ad-
digh hogy ezeon az Kisfoludj Zolósi Miklosnen alla megh 
[Mv; MvLt 291. 423a]. 

Szk: ~ a szó vhol/vkin vkire rábizonyul, hogy ő mondta. 
1590: En erre azt mondo(m) tudo(m)ani teteilel, ha te zod 
megh Akaro(m) ertene(m), vagy pedigh hol vetted te ezt 
az zoth kiteöl hallottad, merth valahol megh all vagy rai-
thad, vagy valahol | mierth en feleóllem igy zoltal ha az 
szo nallad talaltatik vagy valahul megh all megh holt 
diomerth ne(m) Akartam volna ez gyalazatoth [UszT]. 

36. szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktionen: a 
szavatosság ~ vkin a szavatosság átháríthatósága megakad 
vkin; posibilitatea de transmitere a garanţiei se întrerupe la 
cineva; Übertragbarkeit der Haftung bleibt an jm hängen. 
1639: minthogy az szouatossagh az Jn allot megh es mas 
szouatost is akar producalni, pro eo mint hogj az J kezes-
segh alat vagion, tartozik el menni az Akkal, es az szoua-
tost ele allatni [Mv; MvLt 291. 205b] * szavatosságon ~ 

vkin vmi vmiért való felelősség a szavatosság szerint raj-
tamarad vkin; responsabilitatea care decurge din garanţie 
se răsfrînge asupra cuiva; die Verantwortung für eine 
Sache der Haftung gemäß bleibt an jm hängen. 1800: 
szegény adófizető Colonus Pursa Stefánnak két ökrei ä 
közelebb mult nyáron el lopatván szavatosságon Déési 
Csatári Ferentzen meg állott, ennek kezes levelét a szava-
tosságról valóval együtt küldöttem volt által [Dés; 
DLt]. 

37. ~ a nyom vhol lopott állat nyoma megakad vhol; 
urma animaíului furat se termină undeva; Spur des ges-
tohlenen Tiers hört irgendwo auf. 1570: yol Erty ty 
kegrtek mynemw dologh tertynth fyzkuty Embereknek 
Wermesyekkel az Loo Nyom dolgabol ... az dologh pe-
nygh Jgy wagyon hogy Cherelth wolth egy czyghan 
fyzkwty Emberrel egy lowath es wgyan azon chygan 
lopya el az lowath, fyzkwtyak wyttek Nyomoth Eosyekre 
Ewsyek hoztak Bongartyakra, Bongartiak attak Werme-
syeknek az Kiral Hatarara, otth Immáron az karos ember 
... Megh Eskwth hogy eo lowa Nyoma az es 12 foryntra 
Eskeoth megh hogy azth yerte wolna az eo lowa, es ver-
mesyeken Megh kewanya oka ez, merth az eo hatarokon 
alloth megh az Nyom [Wermes BN; BesztLt 68 Lucas 
Pisthaky a beszt-i bíróhoz és hites polgáraihoz]. — A 
nyomkövetésre 1. AC 108, 231. 

38. ~ja a próbát (nemesfém) tisztának bizonyul; (despre 
metale preţioase) a se dovedi nefalsificat; (Edelmetall) 
sich als klar erweisen. 1561: Ha ualamelly mester valami-
nemw ezwstet meg oluazt es azt o tolle plikben el akaria 
vinni az kie az mester azt meg proballya. ha az proban 
igazat tart az ew ielet az ki meg ſrisseli Rea wsse ha penig' 
az probat meg nem allya tehát se ielet ne wsse rea se meg' 
ne feieritche hanem vgian ollyan modo(n) aggia ky az 
mint meg' Qtti [Kv; ÖCArt.]. 

39. felszólító módú alakban; la imperativ; in Form des 
Imperativs: állj meg! várj egy pillanatig! egy pillanat!; stai 
un moment!; warte einen Áugenblick! 1595: Az zegenj 
legennek halala vtan minth egy hettel kerenek hogy 
men(n)enk be latnok megh az fat mikeppen teórett ki es 
michoda modo(n) lett az halai, be menenk, mondek az 
Tarsomnak ... Allj megh neszük megh ha fa wtte hogy 
valahol valamj jele volna [UszT 10/581. 

o Szk: ~ a beszédben szünetet tart a beszédben; a ţine o 
mică pauză în timpul vorbirii; in der Rede Pause haltén. 
1618: Ezen mind a ketten megállánk az beszédbe, én is 
más beszédbe s valami tréfába ültetém az szót [BTN2 149] 
* ~ az eső eláll az eső; se opreşte ploaia; der Regen läßt 
nach. 1705: Hogy egy kicsinyég megállott az eső, még 
kivitték a sáncrar [WIN I, 468. — aA rabokat dolgozni] * 
~a hó megmarad/nem olvad el a hó; nu se topeşte zăpada; 
der Schnee bleibt/taut nicht. 1722: ez éttzaka olljan havat 
bocsata Jsten földünkre, mostis szüntelen havaz, mi lesz az 
Gabonánakis kimenetele I(ste)n tudgja, ha fel tisztul hir-
telen, edgjátalljaban meg áll még à földön ez a ho, mivel 
mostis az havas felöl való részekben szár középig er [KJ. 
Rétyi Péter lev. Fog-bóll * - a szél eláll a szél; vîntul 
încetează; der Wind weht nicht mehr. 1653: Mészáros 
Peter temetesekor Nyerges János monda nekem: lm 
mely nagy szel vala, de megh álla, mert Mészáros Petert el 
kisirek immár az eordőgök pokolban [Ne; KemLev. 1394 
St. Boibely Váradi (26) ns vall. Mich. Szent Geőrgy 
Völgy de Nagy Enyed keze írásában] ~ja a törvényt 
vállalja a pert; a accepta procesul; den Prozeß annehmen. 
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1770: én az Törvényt örömest megállom mind a Papok 
Székin, mind a világi fórumon [Bikfva Hsz; HSzjP] * a 
becsületnek ~ a becsület mellett kitart; a ţine la onoare; auf 
der Éhre beharren. 1755/1805: ollyan embernek űsmérjen 
engemet lenni, hogy az betsűletnek kárommal-is meg állak 
[F.zsuk K; SLt XLVI. 7 Suki János Ferentzi Györgyhöz] 
* bosszúját "ja a. bosszút áll; a se răzbuna pe cineva 
(pentru ceva); an jm für etw. Rache nehmen. 1570: Borbei 
Boldyzar ... vallya Mongya volt Trombitás Demeter 
hogy ha ki zabadwlhat Megh allya Bozzwyat rayta Zabo 
Jánoson hogy oknelkwl megh fogatta, es keozbe zyttais 
Zabo Jánost [Kv; TJk III/2. 31]. 1662: véle jóltett uráért 
boszúját megállani nem kevéssé kívánná [SKr 91]. — b. 
megbüntet; a pedepsi; bestrafen. 1664: igen félő, az űr 
Isten igaz itíletit s bosszúját az ő evangéliumára és szent 
tiszteletire nézendő sok rendbeli hitszegésekért derekason 
meg ne kezdje állani [TML III, 86 Szalárdi János Teleki 
Mihályhoz] * elméje ~ vkin felfigyel vkire, gondol vkire 
vmivel kapcsolatban; a remarca pe cineva; auf jn aufmerk-
sam werden. 1715: teczett a T: Consistorium(na)k hogj 
eŏ kgjelmek mellé harmadik Praedikátor is hozatassék ... 
eö kegjelmeknek elmeiek meg állott Tiszt Deáki Jo-
seph mostan Deési Praedikator Uramon eŏ kegjelmén [Kv; 
SRE 124] * parolájának ~ ígéretének áll; a-şi respecta 
cuvîntul/promisiunea; seinem Versprechen nachkommen. 
1786: ParoIám(na)k mostis megálván 2da Sept. indultam 
ki Szebenböl, 4a ejusd(em) érkeztem ide [Gemyeszeg 
MT; TL. Málnási László ref. főkonz. pap gr. Teleki Jó-
zsefhez]. 

megállandó I. mn megtartandó; de respectat; einzuhal-
tend. 1628: teónek mw eleottunk szabad akarattiok szerint 
illien eőreokos meg allando Compositiot [IBJ. 1640: Mi-
kor volnánk Maros szekben Vaiaban Nemzetes Daczo 
István Uram teőn mw előttünk ... illyen eőrőkos meg 
allando Testamentomat az ò Jovai Joszagi és Marhaj felől 
[Törzs]. 1652: Mikoron volnánk ugyan Orbai szekben, 
Damokosfalvan az Jakab Deakne Aszonyom jószágán es 
tőnek my előttünk illyen őrőkős es megh allando concam-
biomot es vegezest ]Hsz; Borb. I]. 1656: Jöuenek mü 
elönkben es műnköt megh biralua(n) ... Tőnek mü előt-
tünk illyen eöreökős megh allando Concambiumot es 
uegezest [Impérfva Cs; BCs]. 1676: mi előttünk csiná-
lá(na)k az ide alább meghirt Dolgok felett Punctuatim 
declaralo conditiok szerint való örökös és megh állandó il-
lye(n) Vegezést [Sv; Törzs]. 1715/1761: Bartsai Ábrahám 
Ur tön mi előttünk illyen meg állandó Testamentaria Dis-
positiót [Nsz; Berz. 17a]. 

II.//i megtartandó/fennmaradandó dolog; lucru care tre-
buie respectat; die zu behaltende Sache. 1588: ezt vegez-
tek volt hogy az vensegh megh sokaldalmokbol megh 
gywlne addegh Eottweos András theorwenyet Biro vram 
halaztana, hogy megh Ieowen eggywnnetis Masunnatis a* 
feo Aztalhoz az feo feo vraim, Azoknak tanachawal min-
den megh Állandót megh Maradasokra veghezhetnenek 
[Kv; TanJk 1/1.71]. 

megállandòképpen megtartandóképpen; in aşa fel să fie 
respectat totdeauna; behaltenderweise. 1599: Jgy Alkw-
anak és wegezenek my Eleotwnk Eoreoke megy allando 
keppen [M.fráta K; SLt Y. 8]. 1621: alkuanak azért my 
eleóttwnk eórókke megh allandokeppen es megh hihatat-
lanul illienkeppen [Szentháromság MT; Berz. 8. 72/23]. 

Szk: ~ való állandó, örökös. 1608: el eő nyeluekkel teő-
nek illyen vallast, veghezest, es testamentumot, mind 
mostanra, es mind ieőuendeőre megh allando keppen valót 
[Kv; RDL I. 85]. 

megállandóul megtartandóul, megtartandóképpen; ín 
aşa fel să fie respectat totdeauna; behaltenderweise. 1589: 
Tecczet eo kgmeknek varosul hogy ez ochman zitok 
gywkeiesteol ky giomlaltassek, De holot ezt valóba megh 
Allandoűl Akariak el weghezny Teccet eo kgmeknek hogy 
ez Ieowendeo gywlesre halaggion [Kv; TanJk 1/1. 94]. 
1589/XVII. sz. eleje: (Az artikulusokat) az faragó es Rakó 
kŏmives mestereknek örökös Priuilegiumara, egienlŏ 
nyeluel es çrtelemmel tŏmeny szerent megh itiluen, illien-
keppen ki attuk Örŏkeoswl s meg allandoűl [Kv; Kőm-
CArt. 2]. 

megállapik 1. megáll; a se opri; stehenbleiben. 1570: Jo 
Borw Antal ezt vallya, hogy egy nap mykor az kwtas 
házhoz Jwtot volna, Megh allapik otth, es Latta hogy otth 
al volt Zab (!) Balinthne Dyenes Deakal egetembe [Kv; TJk 
III/2. 64]. 1572: Egy vasamap wlnek volt az Aztalnal, Azon-
ba Be Jeo oda Lakatos leorinczne Megh allapik az Aztal 
eleot [Kv; TJk III/3. 29]. 1657: Azt cselekedvén azért, mi-
dőn az szokás szerént utol az vezérek jűnének, és nem 
messze bennünket lovainkon ülve látnának, mi is fejet 
hajtván, azok is azont cselekedék; az fővezér pedig elér-
kezvén és megnézvén bennünket megállapék |KemÖn. 89]. 

2. megakad vmiben; a se opri in ceva; steckenbleiben. 
1595: az púska leóúesnek mjatta az goliobis egy ladajaban 
az Jobbagio(m)nak altal menth, es az ladaban valamy zab 
volth Abban Allapott megh [UszT 10/99]. 

megállapítás rögzítés; stabilire; Feststellung. 1890: 
esedezem Nagyságodnak, jőjön el a ... jövő hónap máso-
dik felében ... rendezendő estélyünkre Az időpont 
megállapítását a Nagyságod parancsától tesszük függővé 
IPLev. 153 Petelei István Prielle Kornéliához]. 

megállapíthat vmiben rögzíthet vmit; a putea stabi-
li/fixa ceva; etw. festlegen können. 1672: Elhiszem, Ke-
gyelmed is candide és sincere fogja maga tetszését ő ke-
gyelmeknek declarálni; azonban kérem mindezekről tudó-
sítson és hogy miben állapíthatják meg nyavalyások dol-
gokat, mert noha velem ily mostohán bánának némelyek ő 
kegyelmek közül, de bizony mint véreimet, tagaimat, úgy 
szánom [TML VI, 166 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz). 

megállapított rögzített (ár); (preţ) fixát, stabilit; festge-
setzt (Pieis). 1875: Kőzős egyettértéssel meg alapított 
vételár ... kilencz forintokért osza értékben, melynek 
kézhez vételét eladó Tamás Álois, egy úttal nyugtázza 
(Madéfva Cs; Mt. — "Olv.: osztrák). 

megállapodás vhol való időzés/megpihenés; opríre, 
zăbovire; Aufenthalt. 1728: edgj néhánj Lovasnak a Falu-
ban való meg állapodását látták, mivel hírekkel volt 
[Légen K; TL. Szilvási Boldizsár gr. Teleki Pálhoz]. 

megállapodhatik 1. megvetheti a lábát; a se putea sta-
bili, a-şi putea consolida puterea; Fuß fassen können. 
1710: a fejedelmet arra dobiák, hogy ne kímflje a pénzt, 
hanem életiért s fejedelemségiért amié van, adja oda. 
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azután ha megállapodhatik, többet kereshet az országból 
[CsH 143). 

Szk: ~ a fejedelemségben. 1657: megértettem vala az 
ifíü fejedelemasszonynak is ily szavait: Addig, úgymond, 
nem lehet; de csak állapodhassék meg az fejedelemségben 
az ura, és szokhassék hozzá ... az gondviseléshez az-
után ... örömest bocsátanának [KemÓn. 306]. 

2. megnyugodhatik; a se putea linişti; sich beruhigen 
können. 1673: Ha lehet, holnap jűjön be. Az Asszonyt is 
hozza be holnap, hadd állapodhatnék meg szegény; én 
bizony féltem, ez kemény időben recidivában ne essék 
[TML VI, 432 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz Fog-ból]. 

3. (vmely dolog) vmiben maradhat; (un anumit lucru) a 
putea rămîne, a se putea aranja; (Sache) dabei bleiben 
können. 1618: Ha eddig is az egy Szölfikár nem lött vol-
na, ilyen ardua et maxima causáiban Nagyságodnak mel-
lettem, kiket immár Nagyságod fundamentomából ért, 
bizony csak olyan lőttem volna, mint egy darab tök, és az 
Nagyságod dolgai is nem tudom, miben állapodhattak 
volna meg [BTN2 164]. 

megállapodik 1. megáll; a se opri; stehenbleiben. 1584: 
Eothweos Pal Boncziday Gergel zolgaia vallia, Az Vra(m) 
haza eleöt megh Allapodanak vgmint Negyen, Es Monda 
eggik egy Nagy Magas feyerbelinek ... Hagy Beket 
vgmond ennekem Ne garazdalkoggial IKv; TJk IV/1. 
311]. 1626: az molnár megh allapodek az Czedeo Leo-
rinczi kapuia eleot [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Ficz Mihalj 
(60) ppix vallj . 1644: hogi az Cehbol ki jőuenk, ot meg 
állapodank az Farkas Cziszár Ianos haza eleöt [Mv; MvLt 
291. 422a]. 1657: azonban az Úristen cselekedé, és az futó 
seregeknek elei csak hirtelen megállapodék, s azokra 
nézve az többi is, és így újobban megforgatván az serege-
ket arccal az ellenségre, az is ... az árkon csak által sem 
mere jűni [KemÖn. 205]. 1765: Luka háza felé indula, én 
pedig meg állapodván az uton egjczer láttám hogy Luka 
meg fordul a kapujától s egjenesen mene a Kotsis Toma 
ajtajára s ott meg állapodék hihető hogy halgatodzatt 
[Kóród KK; Ks 17. XXI]. 1786: Procurator Gál Sigmond 
eo Kglmeis az instáns Birájával ... a szŏllŏ allyában meg 
állapodtak [Berekeresztúr MT; BetLt 6]. 1807: meg álla-
padám egy kisség [M.fenes K; KLev.]. 

2. vmeddig ott marad/időz; a rámîne/zăbovi undeva; 
verbleiben/weilen. 1662: (A váci püspök) Kővárban meg-
állapodván a fejedelemtől assecuratóriát kívánt és nyert 
is vala ISKr 673]. 1676: Articulussa lévén ... az nemes 
orszagnak arról, hogy az ollyan idegen kereskedŏk(ne)k az 
országb(an) szabadossan szellyel járni, ne legyen szabad, 
hanem bizonyos helyen meg állapodván ha kik(ne)k eladó 
marhajok lészen az ott körŏl valok(na)k, vigyek oda az hol 
megh állapottanak, s ugy vehessek megh es hajthassak ki 
az országbol [BesztLt 45 a fej. a beszt-i főbíróhoz]. 1773: 
25-ta Junii ment Kolozsvárra. Válaszúton megállapodott 
míg a lovait megváltoztatták [RettE 301]. 1812: (A gróf) 
emberei által Grantzkit el fogatta ... a Groffné ... Granitz-
kit elszabadította, aki a Mesterhez holott Felesegestől Lo 
szánnyával meg állapodott vala felhaladott [Héderfája KK; 
IB. Bordi István (32) jb vallj. — L. még VKp 68. 

3. beszállásolja magát; a se încartirui; sich einquartie-
ren. 1737: úgj lévénn a Circumstantiák hogj ó Felsége 
számos Militiája itt fog meg-állapodni, alázatosonn kell 
instálni a ... Gubemiumnak, hogj ... méltóztassék ... pro-
videálni ... hogj a feles Militia átal, sok, és majd minden 

Esztendőkb(en) nagj terheket supportáló szegény Váro-
sunk végső pustulásra ne jusson [Dés; Jk 473a). 

4. letáborozik; a campa, a aşeza o tabără; sich lagem. 
1653: Szinán basa Nagy-Győr megvételével meg-
elégedvén, szintén Havasalföldében állapodék meg |ETA 
I, 43 NSz]. 1657: hajnal előtt megállapodván az várashoz 
közel, hát lováról leszállott, és mind szolgástól elalutt 
[KemÖn. 261]. 1662: Vezér és szerdár Ali passa a 
Vaskapuban belől szállott és mintegy másfél hétig, ha nem 
tovább, ott megállapodott vala ISKr 653]. 1665: egyrésze 
az hadaknak Gorbónál s az másik része penig Désnél 
állapodott meg (TML III, 362 a fej. Teleki Mihályhoz|. 

5. letelepedik; a se stabili/statomici; sich niederlassen. 
1736: Nős paráznasága az Inctának világossonn Constál 

és noha halál lőtt volna fejénn; de most élete 
meg-hagyatik de hogy közönséges Helyenn, a Pelen-
gérb(en); erőssen meg-tsapattassék, Hóhér által, és a Ns 
Városról, sőt a Ns Város Határárólis in perpetuum exter-
mináltassék ... végeztetett. Ezek felett Jó Istenét és a 
Szent Eklésiát meg-kővetvén, reconciliállyon, ott, az hol 
meg-állapodik az Incta [Dés; Jk 219b-20|. 

6. kb. meggyűl és megmarad vmi vhol; a se aduna/acu-
mula ceva undeva; sich ansammeln und irgendwo bleiben. 
1597: Reodi Warga Martonne wallia Lattam hogi az 
két fiat agashoz keoteozte chúpa mezítelen chipke bokor-
ral zeomyen werte taglotta eoket el annyra hogi a ver 
vgia(n) megh allapodot alattok [Kv; TJk VI/1. 41). 1810: 
A' pintze nedves leven circiter 10 ölnyire a* káposztás 
kertbe istaly van ki vive, melyen a' pinczéből való viz 
fojvan a' vegib(en) lévő kis kőből rákot égy ölnyi mejségú 
kútban meg állapodik [Doboka; Ks 76 Conscr. 28-91. 

7. (bor) forrásában megáll; a se incheia/opri leimentaţia; 
mit Gären aufhören. 1657: Ment teoltelek Bor ... Ur. N. 3 

Teoltettem megh 3. hordo Uy Borokra, első forrasokbol 
megh alapoduan, usque ad Ultimum N(ouem)br(is) negy 
hetek alat, Ment teoltelek Ur. 7 (Borberek AF; WassLt 
Perc. 20-11. 

8. megveti a lábát; a se stabili, a obţine puterea; Fuß 
fassen. 1672: Gregorasko még meg sem allapodott s már is 
grazdálkodik [TML VI, 80 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
hoz]. 1710: Teleki azért tartván attól, ha Thököly Erdély-
ben megállapodik, aemulusa leszen ... azon practicálódik, 
hogy a leányát... Thököly Imre venné el [CsH 156]. 

Szk: ~ a fejedelemségben. 1630: őfelségének szinte úgy 
kell egy ideig (még őfelsége tökéletesen meg nem állapo-
dik az fejedelemségben) az hadra gondot viselni, mintha 
az kapu alatt volna az ellenség [BTN2 4341. 1710: Minek-
utána Apafi Mihály fejedelem az erdélyi fejedelemség-
ben megállapodott volna ... a testvérbátyja, Apafi István 
... hirtelen meghala [CsH 100]. 

9. megegyezik; a se intelege/invoi; übereinstimmen/ 
kommen. 1653: Mint lészen és immár miben állapodnak 
meg, tudja csak az egy Isten [ETA I, 27 NSz]. 1668: az 
Váradi Vitézek mikor az hodolt falukon az Adot fel 
akarjak szedni, ne mennyenek sokadmagokkal, neis titko-
son, hanem hirt adván Ngd végbeli kapitannyanak ki me-
netelek felől idein, allapodgyanak megh ... kiken és mi-
nemű Adot akarnak exigalni [KJ. Székely Moyses a fej-
hez Drinápolyből). 1815: Mely hat czikkeljekből állo 
kötésben Mí is alább meg írt osztályos atyafiakul meg 
állapodván, annak minden részben lejendő megtartását s 
tartatását költsönösön Ígérjük [Béld AF; DobLev. V/979. 
2a|. 1831: a Deési Aknai Ország útba a Vállus kútnál 
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miként állopadtatak meg, és mit beszéltetek? [Dés; DLt 
332.21]. 

10. megállapíttatik; a fi stabilit; festgestellt werden. 
1586: Mely Universalis Summa illienkepen Allapodot 
megh az Zamweweo vraim Jo itileteok Altal, Mierthogy 
lattanak Niomorultakat, Zeghenieket kik ez Summaba 
Adossok voltak Egieb bizonios okokért is Engettenek 
Relaxaltanak [Kv; Szám, 3/XXIX. 17 Gr. Diosy not. kezé-
vel]. 1605: az Sűccessionak Allapattya az Egez Varos 
Vegezesseböl és Consensussabol determinaltassek és meg 
allapdgyek [Kv; TanJk 1/1. 500]. 

11. vmiben marad (a dolog); a rămîne într-un fel; 
(Sache) dabei bleiben. 1653: De még mi vagyon hátra, azt 
csak a jó Isten ő szent felsége tudhatja jobban, miben 
állapodik meg a dolog Jövendőben (ETA I, 28-9 NSz]. 
1670: az miben Kegyelmed leveleiben való dolgai megál-
lapodának, akarám rövideden azokról így tudósítanom 
[TML V, 3 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1677: az 
gróf uram iránt való dologrül is, mint volt s miben állapo-
dott meg, jó declaratióval íratni kellene [TML VII, 547 
Teleki Mihály a fej-i udvarba]. 

12. ~ az idő kb. megnyugszik a helyzet; se consolidează 
situaţia; die Lage beruhigt sich. 1606: Hallottam azt 
mo(n)dotta Bedeo Mihály Vram Veres Balasnenak hogy 
Kegd Varakozzek ha megh Állapodik az wdeó, eőremest 
zolgalik (!) Kgdnek az miúel lehet, s az mj nallam vagion 
affeleóllis megh Alkuzom en Kgdel ]UszT 20/221 Marga-
retha consors agilis Francisci Bechy de Farczad vall.]. 

13. elfogad, helyesnek ismer el; a accepta; annehmen, 
für richtig haltén. 1653: mindenik fél az ő vallását a ki-
rálynak igen commendálja vala; de végre a három tudós 
embernek, úgymint Dávid Ferencznek, Blandratának és a 
Frankennek értelmén állapodék meg a királya és azokat 
fateálni kezdé, a többit pedig megvetni [ETA I, 27-8 NSz. 
— aJános Zsigmond az 1550-es években]. 1710: Ez már 
hetedik forma directió, akit Erdélyben értem, még hánya-
dikon állapodik meg, Isten tudja [CsH 426]. 

Szk: vmiben ~ elméje. 1664: A bizony dolog, valóban 
sok felé kap némely ember, miben állapodik meg elméje, 
nem tudjuk [TML III, 10 Lonyai Anna Teleki Mihályhoz]. 

megállapodott 1. megfontolt/józan gondolkodású; 
cumpătat, lucid; überlegt, nüchtemen Verstandes. 1770: 
Füleki György, a kit idvezült Gubernátor Ur eö Ngának az 
Sz Benedeki Kastélyában Sokáig koltsárja lévén jol is-
métlünk meg állapodott koros idejű Legény vala a mikor 
ide Szász Nyiresre házasodván ide is telepedék 
[Szásznyíres SzD; Ks 30. 28]. 

Szk: ~ elméjű. 1809: az hozzánk elegyedett roszsz Tár-
sasság birt minket erre mint meg nem állopodott elméjű 
Ifiakot |EMLt]. 

2. koros, már nem fiatal; care nu mai este tînăr; be-
tagt/jahrt. 1823-1830: Scriba nevet és kötelességet vet-
tem, lévén pedig még rajtam kívül Körmendi Gábornak 
két seribája. Egy Márczi András nevű megállapodott le-
gény ... és egy hozzám hasonló növendék, Nagy József 
nevű [FogE 88] 

3. jól kifejlődött; bine dezvoltat; gut entwickelt. 1662: 
A tó mellett aláfordulván, mind hasonló csinált úton me-
hetni vala az erdőre, melly erdő is, noha már megállapo-
dott, szép igyenes nagy öreg tölgyfákból állanának, de 
kétfelől az út mellékén mind olly szép renddel neveltettek 

mintegy lugasos kert [SKr 264]. 

4. átv megalapozott/szilárdult; bine fondat; wohl/gut 
fundiert, fest geworden. 1665: Jól tudom, megállapodott 
szerencséjének ily gyalázatos lecsepülött boldogtalan for-
gácskára nincs szüksége [TML III, 520 Kapi György Te-
leki Mihályhoz]. 

megállapodtat kb. helyeztet, állíttat; a instala/pune; le-
gen/stellen lassen. 1620: Az mi kegyelmes urunk oly igaz 
híve az hatalmas császárnak8, hogy mikor az Úristen az 
magyarországi királyságban megállapodtatta is, az hatal-
mas császár híre s akaratja nélkül vajdát Erdélybe nem 
teszen [BTN2 392. — aA török szultánnak]. 

megállás 1. vhol való állás/tartózkodás; şedere, staţio-
nare; Aufenthalt. 1662: az árokszélben sűrű lábfákat ásat-
ván le ... az árok szélit ásókkal, kapákkal levágattatván s 
ott a gyalognak megállására jó alkalmatosságot készítvén, 
azon megegyengetett árok szélire ollyan gerendákat, 
mellyekben lövőlyukak volnának vagdaltatva, vonogattat 
vala (SKr 223]. 

2. leállás; oprire; Stillstand. 1578: Az melly molnok az 
falwkban wadnak, azokra olly gongya legyen, hogy sem-
miből megh ne fogyatkozzanak, kez faiak legyen minden-
kor az molnaroknak, kybol a my zerzam es epytes keö-
rçlek kewantatik, mingyarást az malomnak megh allass(a) < 
nelkçl megh epithessek [Kisfalud AF; OL M.Kamara Instr. 
E-I 36 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V.Kovachoczy ut. 
Mathias Niary gondv-hözj. 1772: ezen hajlott állapottya 
a' Malom háznak okoztaé s okozhattaé az emiitett alsó 
kerekek megállását, vagy lassú forgását ? [Kük.; JHb 
LXVII. 274-5 vk]. 

3. kb. szünetelés; pauză, întreruperea unei activităţi; 
Stillstand, Ruhe. 1679/1681: A Banyák megh állasakor ä 
Lovakat ugi tartassa8, hogi ne csak jol nyugodgianak meg, 
de megh-is hizzanak [Vh; VhU 672. — aAz ub]. 1681: ŭ 
20 Mart ad 13 July (: megh indulásától8 fogva, aratasra 
való megh állásigh :), vagyo(n) 17. hét | minden Bányatol 
aratasi megh álláskor, egi egi masa vasat adgianak az 
Joszagh beli Praefectus számára; őszszeli megh álláskoris 
hasonlokeppe(n) [Vh; VhU 61, 68. — aA bányászásnak]. 

4. megtartás; respectare; Erhaltung. 1578: Ez keppen 
való chyereleswnknek megh Alasara az en hytem zerint es 
En felelte(m), felelekys [Uzon Hsz; Kp I Jankó Boldizsár 
nyil.]. 1580: az wicinosoknak Cometaneosoknak Neuoket 

ez my Jelon való Leúelúnknek rendiben meg írattattuk 
es my azmy Zokot peczyetúnkel meg Erositotuk ez dolog-
nak meg allasara es meg tartasara IPókafva AF; JHb XX-
VI/8], 1590: Ez mostany kapitan wra(m) pemeszy Ist-
van(n) wra(m) w k:me kapytansagabays Ez al pereseket 
tòruenyhez hyua(m) patuarosnak mo(n)dom az El ue-
gezeth dolognak megy ne(m) allassaerth [Farcád U; 
UszT]. 1592: (A) feoldet ennekem osztás zerent attak wala 
az oszto birtok hatart attak wala benne, aznak az megh 
allassara hwzeon eot forintth keotellett wetek wala keo-
zink [i. h.|. 1627: (Ennek) ereőssegere, es megh allasara 
my felliel megh irt testamentomosok Írattuk az my hytűnk 
szerent kit peczetünkel megh ereosssitottunk [Szentgyörgy 
Cs; CsÁLt E. 27.1/5 Koncz Georgy Czik Z Georgy végr.|. 
1699: Melly dolog(na)k meg állására Tokai Anna 
Assz(ony) szabad jó akarattja szerént kezet is mi nekünk 
be adá ISáid AF; JHb XXXVII. 3]. 1799: Mely fel tételek-
nek meg állásara a' Contrahens felek magokat jobb jobb 
kezek bé adásával mi előttünk kőtőlezék is [Mezőcsávás 
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MT; Kp II. 541. — L. még BTN2 309; DFaz. 19; KemÖn. 
140; TML IV, 402. 

Szk: örökös!örökösen leendő 1655: Ezen Contrac-
tusnak penig nagyobb erősségére és örököss meg állására 
Köték Prásmár várassának lakosaj magokat arra, hogy ha 
... Béldi Pál u(rama)t ... à specificalt láb földek(ne)k 
birodalmába(n) interturbalnák öt ezer hat száz hetven-
hét forint summán maradgyanak [Brassó; BLt 3]. 
1780!1784: magakat az általunk véghez menendő osz-
tállynak mindenekben örökösön lejendö meg állásakra 
meg másalhatatlanul le kötöték volna [Galambod MT; 
Told. 29[ * szentül való 1730: Melly meg adott Cont-
ractusunk(na)k szentül való meg állására magunkat Váro-
sostul obligállyuk [Dés; Jk 392b]. 

5. szavatosságnak rajta ~a a szavatosság másra való át-
háríthatóságának megakadása; întreruperea posibilităţii de 
transmitere a garanţiei; Verhindemng der (Jbertragbarkeit 
der Haftung auf einen anderen. 1679: Tudodi, lattadi, 
auagy Hallottadi bizonyoson Horsa Gabor(na)k nilua(n) 
való lopását Toluajsagat orgazdasagat hamis hwtit latroc-
kal való tarsalkodasat es szovatossagnak rajta megh allasat 
[Dob.; RLt 1 vk]. 

6. útnak ~a erőszakos űtelállás büntetése; pedeapsa 
pentru aţinerea drumului cuiva cu forţă; Strafe wegen der 
willkürlichen Verstellung des Weges. 1592: Az A pedig 
jelenti hogy teórűeny keózbe meg verte vagdalta eòtet az J 
mely factumnak poenaiat varia es az orzagh vtan való 
vtnak megh allasat [UszT]. 

7. megmaradás; menţinere, conservare; Erhaltung. 1710 
k.: Az örökkévalóság, aetemitas azért nem egyéb, hanem 
annak az ensnek, állat, valóság, substantiának, vagy do-
lognak, accidensnek, amelyben vagyon és mondatik lenni, 
azon egy állapotban való állhatatos és változás nélkül való 
megállása, valósága, maradása [BÖn. 458]. 

megállat 1. megállít, feltartóztat; a opri; aufhalten. 
1597: eleòl talala Miklós János, megh allata az zekeret 
[UszT 12/181. 1650: ugj volté neme en nem tudom, de 
akkor engem azzal allatta megh [i. h. 8/64. 35b]. 

2. ~ja az utatlvküvmi útját (erőszakosan) elállatja az 
utat/vki/vmi űtját; a aţine calea/drumul cuiva; (gewaltsam) 
jm den Weg verstellen. 1593: (Az) enne(n) maga(m) eók-
remetis vertek ... Az Vtokot megh Állattak, Az keó zik-
lakra zeôktettek mind menesloúakot es tehen barmokoth 
lUszT 13/721. 1710: Kapi, tudván, melyik útra mene Ba-
lassa előre megállatja az útat, mintha csak tolvajok tá-
madtanak volna rája, s mindeniből kifosztják [CsH 103]. 

3. leállít; a opri; zum Stillstand bringen, abstellen. 1573: 
Jósa Molnár Azt vallia hogi tawaly Niarba hogi Eo Molnár 
volna Az Espotaly Molnaba ... hogi az keo chendwl eo ky 
Ieo es meg allatya az Molnot [Kv; TJk III/3. 213]. 

4. (vizet) megrekeszt; a zăgăzui; stauen. 1592: Teglas 
Marton uit (!) az silip dezkait à Tohoz hog à uizet megh 
alattak f 0 d 12 [Kv; Szám. 5/XIV. 171 Éppel Péter sp 
kezével]. 

5. (vérzést) elállít; a opri (hemoragie); (Blutung) zum 
Stillstand bringen. 1658: az szegény Annisnak tegnap 
ebéd utántűl fogva igen sok orravére járt ... Valóban bú-
sulunk rajta; soha meg nem tudjuk vala állatni, de most 
mégis megállott. Im(már) félünk, hogy ismét megindul 
[TML 1,123 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 

6. átv abbahagyat, megszüntettet; a face să Inceteze ce-
va; einstellen lassen. 1550: mykoron zekely gergely az 
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peres ffewldrewl, az kelesth ely wytthe wolth, azkoron, 
Jztrydy myhaly, zekely gergelth reya akarya wolth ke-
resny, Es ewk, allattyak illyen modon megy perth kezettek 
[Mányik SzD; BfR 192/23. — L. MNy LVIII, 491 Isztri-
gyi Mihály és Székely Gergely kötéslev.]. 1606: Az A. 
pedig megh kérdi ha megh allattia ez Causat auagy nem es 
az I. falu megh allattia [UszT 20/75]. 1625: Az mikor 
Agiagfalua Musna megh alkunak Ugrón Pal Uram keidest 
teon az Matis faluiaktol, monda Tw Matisfaluiak mit 
mondotok ez ellen merth Agiagfalua Musna most valamint 
de megh allattiak az eo dolgokat [Agyagfva U; i. h. 155a]. 

megállatás leállítás, szüneteltetés; oprirea/întreruperea 
unei activităţi; Stillegung. 1681: Az őszi megh allatast11 is 
usualtak fél susztnak; ezis fundamentum kivűl való; mely-
re mind az altal eszt tarthatni megh; hogi ha az váratlan 
hirtelen jővö hidegh jeges űdŏ ugi érkezik, hogi az eghesz 
heti munka nem Continualtathatik, elégh oka lészen à fél 
Susztnak [VhU 61. — aA bányászásét]. 

megállatta11. megszüntettet; a dispune să sisteze ceva; 
zum Stillstand bringen lassen. 1596: Az nap allatattak meg 
az regelli Extraordinaríae való harangozást (Kv; Szám. 
7/II. 33]. 

2. (utat erőszakosan) elállat; a aţine calea cuiva; (mit 
Gewalt) verstellen lassen. 1586: Zeoke Mihaly vallia ... 
Az Czehben soka(n) kertwk hogy Az Ides vraim be gywle-
sere halaggyona ... Az Aytaiat megh Allattatta, hogy 
senky ky Ne Mehessen, Merth enis ky Mentem volna 
Onnath [Kv; TJk IV/1. 555. —- aAz egyik céhtag fegyelmi 
ügyének tárgyalása]. 

megállattatás leállíttatás; szüneteltetés; oprirea/întreru-
perea unei activităţi; Stillegung. 1681: Az Bányák szoktak 
fél susztrais jámi, ugimint meg indittatássokkor, és megh 
állattatásokkor [VhU 601. 

megállattatik elállattatik; a-i fi baricadată calea cuiva; 
verstellt werden. 1662: (A nép) feltámadván ellenek s a 
havasokon útjok megállattatván, azok is majd nagyobbrész 
szerint odamaradtak, vesztek vala ISKr 373]. 

megállhat 1. a se putea opri; stehenbleiben können. 
1620 k.: Egiptusban miért nem lehet eső naturaliter ... arra 
ilyen okot adnak ... hogy ... az Napnak szörnyű hévsége 
szaggatja el az fellegeket, hogy meg nem állhat Egiptus 
felett és azért nem lészen eső [BTN2 413]. 

2. (vízfolyás) elállhat; a se putea opri (curgerea apei); 
(Wasser) stauen können. 1771: a Silipeken Lé szaladván a 
Kerekek alatt mind szüntelen szaparadik fellyűlről a viz és 
meg nem állhat, hanem csak Nyamulni kell alább, alább 
[Dombó KK; JHb XX/26. 4]. 

3. képes helyben állni/megmaradni; a fí capabil să stea 
în picioare; fáhig sein festzustehen. 1589: vgh talalam 
ewket az kapuba hogi Mizaros Mihalnet az kapwhoz ta-
maztotta vala ereossen bánik vala velle, kit zememuel 
latta(m) Es hogi Jeges volt oth az feold az papucza nem 
Jge(n) al vala megh, Az kessel czinaltak helt neki hogi 
megh alhasson [Dés; DLt 226]. 

4. megőrződhetik; a putea fi păstrat, a se putea păstra; 
aufbewahrt werden können. 1784: Szãsz vramis hibázott 
volt annyib(an), hogy a túrónak és sajtaknak nem adott 
egy edényt vagy Sákot, mert az ö szekerek hordok alá volt 
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rendelve, s sem(m)i olyos tartalék nem volt hogy azok az 
apro dirib darab eledelek kár nélkül meg álhattanak volna 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

5. eltűrhet, kibíihat; a putea suporta; vertragen können. 
1568: Petrus Grúz ... vitup(er)asset vxorem dicendo 
Bestye kurua, Mas Iambor azzony meg alhattya s te Nem 
[Kv; TJk III/l. 148]. 

6. fennmaradhat; a putea dăinui; sich erhalten können. 
1662: e világi birodalmak is a külön-külön igazgatások 
által szépen megállhassanak, és az Istennek nagy bölcses-
sége abban is tündöklőbb legyen [SKr 69]. 1794: Mivel-
hogy a' Verŏs Kovatsi munkát folytato Atyánkfiai minde-
nekfelŏll annyera le tiltattanak a Szennek vasarlatt erdejik-
rŏl (így!) hogy a' mia tellyesseggel meg akadalyoztatott a 
vas tsinalasnak mestersege kerdesben tetetödett hogy mi 
modon kelletnek ennek elejet venni és orvosolni, melly elé 
adott kerdesre a Communitas altro citroq(ue) meg fontol-
ván azt hogy ha ez orvoslasban nem vetetik mind magok a 
Vas mivesek, mind a munkasok elelmektöl el szakadnak 's 
a Communitasis fenn meg nem alhat [Torockó; TLev. 
9/26]. 

7. (ellenségnek) ellenállhat/képes ellenállni; a putea re-
zista (inamicului); (dem Feind) widerstehen können. 1662: 
a nagy Isten akaratjábul, hatalmas császár jó szerencséjére, 
hamar nap el fogná próbálni, mint fogná megállhatni ha-
talmas császár fegyverét [SKr 572]. 1677: Azt véghez 
vihetik, ha ugyan nyughatatlankodnak, mind az két csá-
szárt ellenségekké tehetik ő kegyelmek; elég erejek penig 
nincsen egyik ellen is megállhatni [TML VII, 461 a fej. 
Teleki Mihályhoz]. 

8. megmaradhat vki előtt; a putea sta ín faţa cuiva; vor 
jm verbleiben können. 1749: mínnyajon velünk egész 
Falustol ollyan rutul bánik hogj alig álhatunk meg előttea 

minden ok nélkül szidja Lelkűnkŏt, Attáz, Teremtettéz 
bennűnkőt [Fejér m.; Told. 3. — aA szb előtt]. 

9. betarthat; a putea respecta (ceva); einhalten können. 
1704: Ugyan ma jártatták el az ittvaló szokás szerint táb-
lával a generál parancsolatjából, hogy ... senki, se igaz, se 
hamis hírt ne merészeljen hirdetni és beszélni, melyet meg 
is állhatunk, mert nemigen hozzák a hírt, addig fogdossák 
a hírhozókat, hogy már elnyughatunk felőle [WIN 1,111]. 

10. rendsz. tagadó formában; de obicei ín construcţii 
negatíve; gewöhnlich in vemeinender Form: kibírhat vmit, 
ellenállhat annak, hogy megtegyen vmit; a se putea abţine 
de la ceva; etw. ertragen können, ohne handeln zu können. 
1662: maga is néha meg nem állhatván, hogy mind csiz-
mástul a sűrűséges sok szép hadak közé szárközépig való 
vízbe neki ne ugranék [SKr 288]. 1670: mindazáltal tud-
ván Kegyelmed természetét, nem tudom mint állhatja meg, 
hogy aval (az) szép asszonynyal szemben ne legyen [TML 
V, 24 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1767: emlékezet-
nek okáért meg nem állhatom, hogy ide ne íijam [RettE 
207]. 1777: De nem állhatván meg hogy szokását ne gya-
korolja, egy tisztességes ifjüleány frajjának megnevelte az 
hasát [i. h. 377]. 1843: meg nem álhattam hogy a Fogado-
ba viszsza ne mennyek [Dés; DLt 586. 21]. 

11. összeférhet; a se putea împăca; sich vereinbaren las-
Sen können. 1807: perelni is, erőszakaskodni is a* kettő 
Együtt meg nem álhat [Balázstelke KK; DLev. 4. XXX-
Vllij. 

12. helytállhat, elviselhet vmit; a putea face faţă; etw. 
?Ushalten/sich behaupten können. 1662: De a Gaudi ... a 
J^ncsárságot hátok megöl megkerülvén ... nagy sűrű lö-

vést kezde szóratni a nyakába s ott a dolgot tovább 
megállhatni sem kezdhetvén ... megfutamtak vala [SKr 
412]. 1675: Az város népét ne bántsuk, azomba költözzék 
el a város népe; hanem könnyű szerrel maradjanak ott a 
gazdák; ha megállhatnak, lakjanak benne; ha pedig meg 
nem állhatnak, mindenestűi jűjenek ki [TML VII, 101 
Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

Szk: "ja a sarat helyt tud állni. 1740: az elöl járok oda 
disponált Comissariusinkal rutul bántak, elég teremtetétt, 
hunszfontot rebellist ruháztak reájok, veréssel is fenyeget-
vén meg nem állhatták a Sárt, hanem kéntelenittetek felre 
állani [Kéménd H; Ks 83 Zejk István lev.] 

13. elcsitulhat/simulhat; a se putea aplana; sich legen 
können. 1676: én bizony attúl félek, egyet értvén Kende 
Márton urammal, magok gondolatlanűl olyat követnek, 
hogy se egy, se más rendes ütőn végbe nem mehet dol-
gunk, hanem csak szakadozva veszedelemmel; mert sok 
kart is vallottak, elis kedvetlenedtek. Ezekrűl mind többet 
is érthet Kegyelmed, de ha egyik nem volna itt kinn, nem 
levén kivel correspondeálni a másiknak, inkább megáll-
hatnának a dolgok [TML VII, 130-1 Vesselényi Pál Tele-
ki Mihályhoz]. 

14. a törvény előtt elfogadható/érvényes lehet; a putea fi 
acceptat/considerat valabil de către tribunal; vor dem 
Gesetz gültig/annehmbar sein können. 1603: Kosa Miklós 

fogoly es kezesegh alat vagiōn az okon meg nem alhat-
na vallassa, kire az Actor allegal es Jelenthy hogy illyen 
criminalisban in loco facti talaltatot, azért akkor zabadon 
meg foghattak, de mywelhogy ezen caűsaban semmy 
Actiot nem institualtak ellen (!), azért megh alhat Tetczyk 
annakokaert az theorwennek hogy stalhat vallasa [Kv; TJk 
VI/1. 671]. 1650: Azért tsak aszt keuano(m) hogi ha szin-
ten az en ellene(m) megh ne alhasson, mivel az megh irt 
Attiank Connumeratus Jobbagia leuen ... ne(m) abalienal-
hattak volna [UszT 8/64. 74d]. 1771: Ezeken kívül lévő 
katona fatensek közül is, akik különbözőképpen vagy 
értelemmel felelnek, hogy meg ne állhasson, megkívánom 
[M.hermány U; RSzF 268]. 1772: ha azért azon fatensek 
szerént mindenkor rosz és alacson volt az én Gátam, hogj 
lehet hát s álhat meg a' viznek azon lött olj sebes le foljá-
sa, hogj a' Silip árkáról le foljo vizet fel tojhassa [Kük.; 
JHb LXVIII. 225-6]. 1796: (A) Tanuknak Vallomásaik 
ellen fel tett kifogása az Ali Peres Umak meg nem álhat 
[Mv; TLev. 5/16 Transm. 71 tábl.]. 1804: a melly Joszágot 
a Moses Familiatol keresnek a Felesége jussán azt Széki 
István Uramnak átal adták felében hogy ö kglme keresse 
ki, de Széki István Uram Szakács Elek Uramot vévén fel 
egyik Regiussának, a Procuratorunk nem biztat vélle hogy 
a Regiussága meg álhasson, mivel Széki Istvánné Asz-
szony harmad izen való atyafi Szakács Elek Uramhoz 
[Szenterzsébet U; Borb. II]. 1807: a Testamentumnak 
semmi validitassa sintsen mellj a Tőrvényben megálhatna 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

Szk: a szó nem állhat meg. 1807: minden dolgamat 
Martan a fiam viszi végb(e), de néki tsak többet hagyak, 
mellyie én mondám hijjan hátt embert, és az előtt had-
gyam, még él mert a Szo nem alhat meg [Sinfva TA; Borb. 
II Gombási Péter (26) ns vall.]. 

15. érvényben maradhat; a putea rămîne In vigoare; in 
Geltung bleiben können. 1577: Meg Értettek eo kegmek 
egez warassul az p(ro)curatorok dolgarol minemy kep-
pe(n) vegezet volna Byro vram Tanachyawal mely 
czykelleket Irwa adot eo kegmek fel, Eo kegmek azért 
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varassul Iowallyak ez articulusokat, chyak ezen keryk 
byro vramat Tanachyawal, hogy mégis lobban Munkal-
koggyek eo kegmek ezen, ha e' ket czykell meg alhat: 
vagy nem ... Ezt kewannak azért eo kegmek hogy Job-
ba(n) meg Rostálnák, hogy penig ezek alhatatos keppen 
Ieowendeobe is Meg alhassanak Itylik eo kegmek zwkse-
gesnek lenny hogy ... eo kegme Byro vram tanachiawal 
lellye meg az feyedelmet es vegien c(on)sensust Rea az 
feyedelemteol |Kv; TanJk V/3. 147al. 1737: mivel én meg 
csalattotnak látom magamat lenni, azon osztozás meg nem 
álhat, es igy a gyermekeinkre csak czivodást, koczódást 
hagyunk [Kend KK; ApLt 4 Apor Lázár Apor Péterhez]. 

megállhatatlan szk-ban; în construcţii, in Wortkon-
struktion: ~ fél (szerződést) meg nem tartó/megszegő fél; 
partea care nu respectă/care încalcă (un contract); 
(Vertrag) nicht einhaltende/brechende Partei. 1632: ha 
eszta valamellyik fél meg nem állaná avagy felbontaná 
száz magyar forint kötelet, ezen közbírák erejével az meg-
álló fél az megálhatatlan félen avagy egy vicze tisztet 
kivivén avagy csak egy szék esküttyét, igazat tétessen 
[Udvarfva MT; Barabás.SzO 366. — aA szerződést]. 

megállható törvény előtt érvényes; care este valabil în 
faţa tribunalului/instanţei; vor dem Gesetz gültig. 1587: 
Az Malom dolgarol Biro vram tanachawal es az Venseggel 
veghezze(n) vagy hogy megh Alható legyen, valamy legh 
Jobnak teczik eŏ kgmeknek vgy Aggyak kezbe az Mol-
noth [Kv; TanJk 1/1. 50]. 1733: az ki kŭlsò, avagj belső 
örökségét akar valakitól keresni, azon örökségét kereső 
szemellj; vagj jo lévellél, vagj jo bizonjsàggal, es jo fegj-
verrel àlljan elé az ki be vehető, avagj megh àlhato legjen 
[Torockó; Bosla]. 1764: az denominált Commissariusok ki 
menetele, nem controvertaltotván akkor az I(nct)a Párstol 
... meg sem disputaltatott, az, valyon az A p(rae)tensioi 
helyeseké es meg alhatoké, vagy nem JTorda; TJkT V. 
233]. 1804: Bartók Abel Törvényes ki botsáttatása nem 
bizonyíttatik, 's ennél fogva meg nem álható [Marossztim-
re AF; DobLev. IV/874. 2b]. 1808: az Alperes által Nó-
vum mellett elé mutatott ... Testamentaria Dispositio Tőr-
vényben meg álható, és tellyes hitelt érdemlő (Asz; Borb. 
II). 

megállhatóság kb. érvényben maradhatás; posibilitatea 
de a rămîne în vigoare; die Möglichkeit des Inkraftblei-
bens. 1822: ezen fenn forgó egyenetlenségnek el Ítélése 
Czéhunk Privilégiumainak Articulusokban foglalt Tőrvé-
nyeinknek Fundamentomát érdekli, és azoknak meg álha-
toságát, vagy el rontását illeti [Kv; ACLev.]. 

megállít 1. feltartóztat; a opri; aufhalten. 1705: Ma reg-
gel Vér György uram cselédestül ... három szekerekre 
felrakodván elindulának innen, kiknek sem passusok, sem 
kísérőjük egy lovas németnél (több) nem volt, az is a sánc 
kapujáig kísérte őket csak. Kiket is a generál szintén ott 
obviálván megállította [WIN I, 5551. 1716: eŏ Nga ... 
Béres es Jobbagy Eŏkreit szekerei elöt, it az falu Uczaján 

Bárdi Pal meg alitotta es Teslastol egynehány ökröt le 
szagatvan az Rud orrarol az maga Udvarara hajtotta 
[M.régen MT; JHb 11/17]. 1760: az ados embereket midőn 
a' szőlőből jöttenek volna a' kiket talált az uttzákon mind 
meg álitotta, és azin Mustyokat Le botsáttatta [Szászörmé-
nyes KK; Ks 92]. 1775!1805: valamely Tyeŭ Tsate neve-

zetű helyen meg alitattak a velünk lévő Cometaneusok 
[BSz; JHb LXVII/3. 69]. 1803: a fenn meg nevezett Eidő-
nek színére az kívánt jártatásis és jegyeztetés végett ... ki 
mentem ... a ki jártatást próbáltam, de ... Báró Jósika 
Miklós Ur Adamasi Tisztye ... a Commetaneusok 
eleibe álván meg álitta [Ádámos KK; JHb XIX/65]. 

2. kb. visszatart; a reţine; zurückhalten. 1727: Ha az Bi-
ro hagyománt és törvény napot akar hagyni mint hogy 
hetfűn vagyon törvény napunk az előtt való vasárnap az 
templom előtt meg álitván az Falut ugy kell hagyni ha-
gyománt, de nem csak magától hanem az Falu akarattyá-
bol fő képpen az Hűtősök meg edgyezésiből (Szotyor Hsz; 
SzékFt 35]. 1871: A gondnoknak kötelességévé tétetik, 
hogy a híveket a templom előtt szokott módon megállít-
ván, a béhoidás napjának kitűzéséről értekezzék (M.bikal 
K; RAk 293]. 

3. megtámaszt; a propti/sprijini; stützen. 1771: A Kö-
zépső Ládának roszszabb fáit ki hányván, és az még szol-
gálatra valókat meg hagyván; ujjabb Gerendák, Vánkosok 
s Czővekekkel meg állittania (Dés; DLt. — aHídjavításra 
von.]. 

4. leállít; a opri; abstellen, zum Stillstand bringen. 1747: 
éczakának idején a malmok meg ereszkedtenek mellyet ha 
nem animadvertált volna a Molnámé hogy őket meg álitsa 
őszve romlottanak volna [Déva; Ks 112 Vegyes ir.|. 1771: 
(A malomnak) a víz felöl való része kevéssé meg Sűlye-
dett ... igen Lásson forgott melyet gondolván, né talám a 
felső kerék impediálna azt, meg állítván az egész erején 
a víznek azon kerékre botsátván Semmit nem Serénke-
dett hanem tsak mind elébb oly formán járt [Kük.; JHb 
LXVII/27]. 

5. elállít; a opri; stillen. 1736: mikor az német Erdély-
ben béjöve, az mely magyar németnél ebéden volt, rend-
szerént elcsapta az német étek az hasát, ugy hogy alig 
tudta megállítani [MetTr 3911. 1759: Én Dán Virtolome 
szemeimel láttam halva Zaharia Gavrilát azon etza-
ka a' mikor meg lövetett ... a ' Mehes Kértnél lévő ha-
zunkhoz jőve Borgai Pipa György nevű ember és egy 
keves Viaszszat kért azért, hogy a ' Puskájanak sutuja 
vagy feneke ki szakadván abrazattyába nagyon meg ron-
totta, és a* viaszszal annak Vérit akaija meg állítani 
[F.szászújfalu BN; BK]. 

6. megállapít; a stabili; feststellen. 1757: Mathe Thodor 
feleli az praetendensnek sertésit egy Leánocskám találta 
egy nagy Sárba dögölve ... mikepen történt Sertesseknekis 
halála dögei vagy erö szaktétel által veszet és aztat sohult 
meg nem álitotta ... hanem ha meg bizonitya ki altalt (!) 
történt meg karosodasa különben tsak gyanoval keresvén 
kárát sem én sem más kárát meg fizetni nem tartozik 
[Újbárest H; Ks 62/3]. 1775/1802: akárhogy s mint mara-
dott ki ezen Erdötske a Conscriptiobol, de amint oculalta-
tott nem lehet iránta meg állittani hogy ... ez a rész Er-
dötske inferáltatott volna a Conscriptioba IBSz; JHb LX-
VII/3. 98]. 1794: kivánák a Mlgs Testvérek, hogy ezen ... 
summákot, melyekkel edgyik a másiknak tartozik egybe 
vessük a végre, hogy ki mennyit tartozik fizetni meg ál-
litván, mű előttünk a ki fizetés meg eshessék [Kv; 
JHb XX/40. 10]. 1824: a* kérdezett idők alatt a ' sertések 
két versen meg hullottak, hogy pedig azok az utrizált idők 
alatt mennyit szaporíthattak volna, én az (!) meg állitta-
ni nem tudom [Szentdemeter U; Toíd. 40]. 1832: A Már-
kosfalvi Jobbágyoknak szolgálattyok nem volt meg állit-
va eddig elő hanem az Udvarnak a mi gazdaságbéli baja 
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volt vitték, szántottak, vetettek, arattak [Márkosfva Hsz; 
BetLt Íj. 

7. rögzít; a fixa/stabili; festlegen, bestimmen. 1803: 
szükségesnek találta a* Biztosság, az Ebeni részen lévő 
Antiqua Sessioknak tellyes számát ki keresni, és meg-
állítani [Toida; JHb XIII/68]. 1848: a' köz hellyeket mé-
rettetik, e' mind jo tsak hogy mi elöt a' Mérnők ur benn 
dologhoz fogna, az elöt a' fiúi léányi Telkeket tisztán 
szükséges meg állítanunk (Usz; Pf]. 

Szk: barázdát!határt 1834: Elindulván azért a kétt 
Cométánéusok kijárták és meg állitották az igazi Határáta 

ott végig ki is tsovázták azután német öllel meg mérték 
azon Hellyet [Náznánfva MT; Beiz. 2\š — aA kaszáló-
nak]. 1849: Kováts Moses ur ugy nyilatkozott, hogyha a 
Tanuk az általa le tapodott Tollo ösvényén álíttandgyák 
meg a Borozdát igenis el fogadgya külömben nem [Szu; 
Borb. II Simo Pál várm. jegyző kezével |. 

8. (meg)bizonyít; a dovedi; beweisen. 1674: az én cse-
kély elmém nem éri azt fel, hogy ő ezen menne által Len-
gyelországban, melyet ratiokkal is meg tudnék állétani 
[TML VI, 587 Baló László Teleki Mihályhoz]. 1759: 
Papoltza igen feles számú bizonyságokkal meg állította ..., 
hogy emberi emlékezettől ... actualis usussa birodalmába 
volt a nevezett helyek(ne)k mint önnön maga határának 
[Hsz; SzentkGy törv. széki ítélet. — aHsz]. 1762: Nemis 
lehet azt mondani s meg állítani, hogy né talán még valaki 
közelebb gyújtót harapot s a' miatt égett az A. Ur szénaja 
[Torda; TJkT V. 102|. 1779: Fodor József feles bizonysá-
gokkal megállítván, hogy zálagjára vásárlotta, azért a 
szénáját megfizessék; a két forintját megfizessék, ítíltetett 
[Taploca Cs; RSzF 247]. 

Szk: hittel is ~ani kész. 1806: amint az első bizonyító 
szava szerént, az melyet hittel is megállítani kész, hogy 
hallotta legyen, az midőn szidalmazták Gáspár Ferencet 
ilyenképpen: hogy a falu cassáját felbontotta, és az kolcsát 
is egyiket elrontotta [Szárhegy Cs; i. h. 301]. 

9. elhatároz, leszögez; a hotărî; beschließen. 1820: mi-
nek utánna reggel az Úrfi meg született a Néhai Báró 
Ur ... azon gondolkozván, hogy a' keresztség az Nap meg 
tétettessék... elé hordánk majd minden Nevet ... de végre 
tsak meg állittá hogy legyen Pál és István [Várfva TA; JHb 
48 Bontz Mária Szakmári Samuelné (37) vall.]. 1843: a 
templom előtt Czándro Todoszia felszólítására megállí-
totta a közönség, hogy rovatai ütján a három közönségek-
ben minden háztól akik tehetősebbek 30 pengő krajcárt 
szedjen fel Voda Juon luj Dumitru a Ilenyi, a szegényeb-
bektől pedig amennyi kitelik [VKp 74]. 

10. kijelöl; a desemna; bestimmen/zeichnen. 1818: a' 
Commissío Udvarhelly Várossába tőbb Curiákot álitat 
legyen meg ... és nem tsak az azt biro, és abban lakó 
nemeseket tette minden tere hordozástol menté, hanem az 
ott Szállásol© kereskedőkőt, kortsomáriokot, s másakot is 
[UszLt 8/68]. 

11. szabályba foglal; a reglementa; formulieren. 17901 
1791: a' Vas Dézmát ... ha szer felett valónak találja ugy 
mérsékelje a* Tőrvényhez, allitsa meg, hogy kiki csak a' 
valóságos procreatiobol adgyon, és azon fellyül ne erőltes-
sék a' mint abusive volt ennek előtte [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 409]. 

12. megtart; a menţine; behalten. 1796: Ha a Báróné 
Aszszony le akar mondani a Kortsoma Limita(ti)orol ugy 
lgen is egyben gyüjtheti az ... Ádámosi Possessorátust 
egyezésre, de ha tovább is fenn akarja tartani, s meg akarja 

állittani a Nms Vár(me)gye Tisztyeit hozza ki és a Tör-
vénynek értelme szerint vigoraltassa az Limitatiot |Ádá-
mos KK; JHb XIX/55]. 

13. érvényben tart; a menţine ín vigoare; in Geltung 
haltén. 1806: A' Krassai ellen való Pert meg mozgattam, 
és 100 aranyokat ígértem a' Referensnek tsak hogy az 
elébbeni ítélet tételt a* nóvum mellettis meg állitsa. A jövő 
Perioduson ki foly ezis melly most Hus hagyó kedd után 
lészen ]Mv; Ks Thuröczy Károly lev.]. 1807: Hogy pedig 
Esketésével es simplex Testimoniumával azon fenn emle-
getett Testamentumnak valóságát meg akarja állittani, az 
is a Törvényben meg nem álhat [Aranyosrákos TA; Borb. 
II]. 

megállítandó megállapítandó; care urmează să fie sta-
bilit; festzustellend. 1856: arra kötelezte magát Dánfy (!) 
Jósef ur, hogy az osztály végbe menetele után 14 nap alatt 
... az eddigi költségek fele részét valamint az okozott 's 
becsű utján meg állítandó káraimnakis fele részét meg 
fizetni tartozik [Koppánd AF; DobLev. V/1399]. 

megállítás 1. leállítás; oprire; Stillegung. 1747: egj éc-
zaka ha az Molnárné nem vette volna észre anyira meg 
ereszkedet volt az malom hogj ha a Majorbol meg nem 
Segítették volna az malmok meg alitásában őszve romla-
doztak volna az kövek [Déva; Ks 112 Vegyes ir.|. 

2. elállítás; oprire; Stillen. 1778: A Gyermekeken az ak-
kor támadt or vér fojás, és forró hasmenések az Asszonyo-
kon a* hónapi vér follyások ér vágás hellyett támadnak: 
ezeknek tehát megállításában szorgalmatoskodni illyenkor 
igen káros volna [MvÁLt Mátyus,ConsSan. gub.]. 

3. kijelölés; trasare, desemnare; Bezeichnung. 1774: Jó-
szágaim Inspectora Lázár Imre eö kglme az Dévai határra 
epitendö Stompok helyei megalitásába az arra kiren-
delt, és jövendő Comisarius urak előtt ezeket tselekedgye 
[Déva; Ks 78. XVIII]. 1815: Minthogy a' régi Valoságos 
Galpanya Sűllyedezesei mia el hagyattatatt es a' Lakosak 
más Falut formáltanak ugyan tsak a' reginek szomszédtsá-
gában; az Ujj Galpanyának meg állittására pro Basi et fun-
damento, a' régi Galpanyabeli Birtok vétettetett fel és 
aszerént határaztatatt és állittatatt meg az Ujj Galpanya 
[M.derzse SzD; Somb. II]. 

4. rögzítés; stabilire; Festlegung. 179311794: az mostani 
Terminus, mellyen a' ki rendelt Tiszt Urak, és Com-
missariusok a' végre meg jelentenek, hogy az Antiqua 
Sessiok számát figáljak, suha is senkitől tudtomra nem 
adatot ... mely szerent ha mostani meg nem jelenésem 
mia, az Antiqua Sessioknak meg állításában, valami Se-
relmem történik ... ne légyen késő ennékem, ezen ... 
serelmeimet Reportatio mellett meg orvosolni |M.bagó 
AF; DobLev. IV/739. 12-3 Szántó Sándor nyíl.]. 

5. helybenhagyás; aprobare; Genehmigung. 1792: ezen 
Commissio ... Qartások számokra, kinek kinek Hivatalá-
hoz illendő Instructiokat készítsen, és meg készítvén a 
Consistoriumban a' meg visgálás és meg állítás véget adja 
be [Kv; SRE 313]. 1810: az Városunk Biraja ál(ta)l az 
Veröss Kovácsi Társaságot, az Biroság Házhoz bé gyűj-
tötte, és tartoztatta, az Constitutionak meg állítása végett 
[Torockó; TLev. 9/44]. 1835: az egész gyűjtemény 
egyházi felsöségeinkhez fog végső meg vi(s)gálás és meg 
állítás véget bé mutattattni [Nagykapus K; RAk 11]. 

6. megbizonyítás; dovedire; Beweisfuhrung. 1793 k.: 
Instálunk alázatoson Nagyságodnak, és a Tekintetes Ne-
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mes Vármegye Törvényes Székinek, méltóztassanak ezen 
Causában levő Inctusok(na)k tőrvényesen meg hagyni, 
hogj Leveleiket (: mellyeket Repulsiojok meg állittása 
véget citáltanak :) mi velünk kŏzőllyék [T; DobLev. 
IV/730. 3b]. 1808: Bírói szoros figyelemmel meg olvas-
ván ezen Generális Törvényes Szék a' Feleknek egymás 
ellen a' közben tett Apellatio mellett fel vett okait, és 
azoknak meg állítására bé adott Bizonyitásaikot ugy találl-
ya hogy az Alperes által Nóvum mellett elé mutatott ... 
Testamentaria Dispositio Törvényben meg álható és tell-
yes hitelt érdemlő [Asz; Borb. II]. 

megállíthat 1. feltartóztathat; a putea opri/reţine; auf-
halten können. 1710: midőn az egyik árkon és kőfalon 
általmennének a németek, s hát még más nagyobb árok s 
kőfal van előttök, megijedvén a regimentek, vissza kezde-
nek nyomulni. Az elector, mikor sem szép szóval, sem 
haraggal meg nem állíthatná őket, egy szaladó kométást 
spádéjával általvervén és kéziből kivévén a kométát, nagy 
vakmerő bátorsággal a kőfalra felhág [CsH 212]. 

2. (vizet) elrekeszthet; a putea zăgăzui; stauen können. 
1792: ö Nga Molnáija hozzám jővén, hivutt mennyek 
vélle, keressük a Zugo fáit a Deszkáit, és a Dugóját, mivel 
valaki el vitte vagy el vetette valamely felé nem találja, a 
vizet sem állithatja meg [Szászerked K; LLt Csáky-per 
224. L. 25]. 

3. elállíthat; a putea opri; stillen können. 1771: A sze-
gény Apor István ür bemenvén Maros székre a szüretre, 
csudálatos nyavalyában holt meg, mivel az inyin folyni 
kezdett a vére s semmiképpen meg nem állíthatván, meg 
kellett belé halni [RettE 259]. 1800: Aztatt is tudom hogy 
hamar elébb állott hogy a' Vérit meg nem álithatta felesé-
ginek, de hova ment nem tudom [Kvh; HSzjP Bartók 
Anna Kezdi Szt.Léleki (19) szolgálő, katona személy 
vall.]. 

4. bebizonyíthat; a putea dovedi; beweisen können. 
1654: ha igassagokat a' megh irt portiokhoz megh allit-
hattyak Vas Lazlo, es Vas János Vramek, tehát maradgya-
nak megh azoknak bekeseges biradalmaban. Ha pediglen 
megh nem állithatnak, tehát eo facto tartozzanak azon 
portiokat kezeben boczatani Szilagyi Janosne Asz(o-
nyomna)k vagy posteritassinak [Medgyes; WassLt]. 1680: 
ha eo keme praetensiojat megh állithattya akkor bene 
quidem [Kv; RDL I. 158]. 1766: ezen Documentumok 
mellett az A. igasságát meg nem állithattya [Toida; TJkT 
V. 302]. 

megállított 1. megállapított; care a fost stabilit; bewie-
sen. 1816: Meltoztasson az egész Társaság8 áltól el vég-
zett és meg állított vas futatást annak szokott büntetése 
alatt meg tartatni parantsolni [Torockó; TLev. 9/46. — 
"Torocköi verős kovácsi társaság]. 1829: az Alperes a* 
Felperesnek az el foglalás és el tiltás által okozott és ... 
meg állított kárá t . . . ezen Perre tett költségét és fáradságát 

tartozik meg fizetni [Mv; DobLev. V/1152]. 1834: A' 
meg állitott Házbérnek felét ... előre tartozik ... kész 
pénzűi le tenni [Kv; Pk 4]. 1845: Kováts Moses volt Levél 
Tárnok kéri: hogy az esztena pénz 11. évig folytatott ke-
zeiésíért az 1836-ban meg állítót fizetés részire, ki adattat-
ni rendeltessék [Usz; UszLt XI. 85/6.52]. 

2. rögzített; care a fost stabilit/ñxat; festgelegt. 1802: ki 
rendeltetvén a végre: hogy ... Topa Szt Királly Falunak8, 
benne található, és Meg alitott Törvényes Antiqua Sessi-

ojokat Minden bé Birtokos Incl: Possessor Urak(na)k 
található Nova sessiojokkal egyetemben Conscribalnok 
[JHb LXXI/2. 3. — 8K]. 1825: Köteles lészen Geometra 
Andrási Antal Ur mentől hamaréb a M.Dersei határon lévő 

Erdőket ... fel mémi, és igasságosan az ezen Erdők 
osztállyára nézve már meg állitott antiqua Sessiok száma 
szerént fel osztani [M.derzse SzD; BetLt 3]. 1868: A' már 
meg állított Sessiok szaporításában egy szóval semmi féle 
változtatásában bele egyezni nem lehet szabad [Szu; Pf 
Gálffy Sándor lev.]. 

3. elfogadott; acceptat; angenommen. 1790: Ezer hat 
százban Mind szent Havának 25dik napján meg állitott 
ország Végzésenek erejekkel ... Helvetiai Confessiot tartó 
Vallásunk a' több bé vett vallásokkal egyenlővé tétetvén, 
azon egyenlősitésböl önként következik, annak szabad 
gyakorlása [Kv; SRE 267-8]. 7840: (Az osztály) az azon 
vég-rendeletben ki jelelt hat fő nyilak ki egyenlítésére 
nézve előlegesen meg állítót alap elvekhez és határozatok-
hoz képest a* Méltoságos örökösök által el fogadott 
Terv szerént véghez ment [Kv; Ks 100]. 1861: a' T. Espe-
res ur minden Egyházak számára a' Kőz Sz. Zsinaton 
egyet értöleg meg állitott Praesbiterialis alap szabály 
egy vagy több példányát8 ez után már ezen ujabban 
meg állitott szabályok szerint szervezendŏk az Ekklák, és 
a Praesbiteriumok [Gyalu K; RAk 63. — aMegküldi]. 

4. létrehozott; iealizat; zustande gebracht. 1801: ne 
hogy valami vetélkedés származék, és a miatt az égygye-
zés által meg álitat atyafiságos Égygyezés fel bomoljék 
[JHb XLVI/4 Jősika Miklós kezével]. 

megállíttat 1. a puné să oprească; anhalten lassen. 
1657: Ekképpen azért szegény atyám útjára indulván 
hazafelé minden kötelességitől felszabadulva megállít-
tatván szekerét és mondván: Immár az én őrám eljütt; ke-
zeimet fogjátok és tegyétek öszve, nyújtóztassatok el s 
imádkozzatok ti is [KemÖn. 131]. 

2. megállapíttat; a dispune să stabilească; feststellen las-
sen. 1830: a közelebbi ítélet kővetkezésebe a Nyertes 
Fellpeies Ur a következendőkbe kivánnya meg állittattni a 
T.T. Generális Szék által költségei(ne)k Specicatioját [Ne; 
DobLev. V/1165, lb]. 

megállíttatik 1. a fí oprit; angehalten werden. 1662: 
Gróf Dorstenson generál ... mintegy háromezer néppel 
mintegy fertály mérföldnyire eleibe jött vala a fejedelem-
nek, és midőn a kétfelől valő seregek mintegy hosszú 
puskalövésnyire egymáshoz közelítenének, mind a két 
felől való seregek megállíttatának [SKr 267]. 

2. szüneteitettetik; a fí sistat/oprit; eingestellt werden. 
1805: Mely Kőmyul írások mellet a három Ágas Vas 
futatás és abból keszitendő vas Csinálas meg allitatik mind 
addig mig az időnek mostohasaga Uralkadik [Torockó; 
TLev. 9/38 br. Thoroczkaj Joseff válasza]. 

3. megállapíttatik; a fí stabilit/fíxat; festgestellt werden. 
1767: bizonyos rész Jószágnak ... az Özvegy Groffné 
Asz(szony) számára ki kelletik szakasztatni; de ez tsak 
akkor lehet, midőn a' Joszágok természete meg álittatik 
[Mv; Ks 20/X]. 1781: a ' vasnak árra a' mint esztendő 
kezdetin meg állíttatik azon egész esztendőben ugy folyón 
[Torockó; TLev. 9/20]. 1803: a ' Kolosvári Szöllö ter-
mését ... a ' Regius előtt fel-méretvén, azután a' Spotálly 
Kortsomain azon áiron, a ' melly a' Curátorral egyet értö-
leg megállíttatik, köteles leszen különös Számadolás mel-
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lett el-kortsomároltatni [Kv; AggmLt A. 117J. 7855: a' fák 
árra kamarai tanult erdősz által az arra vonatkozó törvé-
nyek szerént állittatott meg [Gernyeszeg MT; DE 5]. 

4. kijelöltetik; a fi desemnat; bezeichnet werden. 7875: 
Minthogy a' régi Valoságos Galpanya Sűllyedezesei mia 
el hagyattatott es a* Lakosak más Falut formáltanak ugyan 
tsak a' réginek szomszédtságában; az Ujj Galpanyának 
meg állittására pro Basi et fundamento, a' régi Galpanya-
beli Birtok vétettetett fel és aszerént határaztatatt és állit-
tatatt meg az Ujj Galpanya [M.derzse SzD; Somb. II]. 

5. elfogadtatik; a fi acceptat; angenommen werden. 
1846: tőrőkbuzás Földe kijárására elindulván ... egy 
kökény bokor régi határ jegynek megállíttatván, 's fel 
hompoztatván [Nyárádkarácsonfa MT; Told. 70]. 

6. tudomásul vétetik; a fi luat la cunoştinţă; zur Kennt-
nis genommen werden. 1794: Die 24 Maji tartatott Con-
sistorialis gyűlésben ... Fel olvastatott azon munka melly 
az elébbeni Consistorialis gyűlésben ki rendelt Commissio 
által ki dolgoztatott, és a* melly ugy a' mint itten követke-
zik hellyben hagyattatott és meg állittatott [Kv; SRE 311]. 
1844: A tégnapi ülésen folyt tárgyakról Szerkezett (!) 
jegyző Könyv fel olvastatik. — és meg állíttatik [UszLt 
XI. 85/1. 551. 

7. vminek minősíttetik; a fi considerat/calificat; qualifi-
ziert werden. 1842: Terűhnek ... csakis azon 14 Váltó 
Rhforint állíttatik meg, mellyet a' Kőz atya néhai Lengyel 
Ádám, és a' Kőzanya néhai Bálint Ersebeth vettenek 
vala fel [Szászrégen MT; DE 2]. 

8. helyben hagyatik; a fi aprobatj genehmigt werden. 
1868: örökösömnek kinevezem Ügyvéd Simon Elek 
öcsémet, s felkérem végrendeletem végre hajtására 
mint örökösöm ... végrendeletemet oltalmazza, s végre-
hajtani eszközölje, és csakis miután az bíróilag meg nem 
állíttatnék hanem azzal szembe a Károly fiam Codicillusa-
nak adatnék érvény, akkor végrendeletem szerint járjon el 
[Kv; Végr.]. 

9. (a per folytatása) megszakíttatik; a fí suspendat 
(procesul); (der Gang des Prozesses) unterbrochen werden. 
1807: mind a Forum, mind az alsó Szék által in merítő 
cessalt Zállagos Processus ezen Törvényes Királlyi Tábla 
által meg állíttatik ... erre nézve egész Per follyás a továb-
bi follytatás, és a Meritumban hozando ítélet végett az 
alsó Törvényes Székre visszá utasittatik [Mv; DobLev. 
IV/908. lb]. 

10. igaznak/törvényesnek elfogadtatik; a fí acceptat ca 
adevărat/Iegal; als wahr/gesetzmäßig angenommen wer-
den. 1796: egész okoskodását vészi a' Feli peres B Ur 
azon praetensioban forgo Prívilegialis Levélből, a* mely-
nek még se valósága, se Törvényessége még soha meg 
nem állittatott [Mv; TLev. 5/16 Transm. 57 tábl.]. 

megállítatott 1. megállapított; (care a fost) stabilit; 
festgestellt. 1794: a* Contractus az elébbeni Consistorialis 
gyűlésben meg állittatott Conditiok szerént expediáltassék 
IKv; SRE 310]. 1827: (A kaszálót) a midőn ki akarták 
Sődrőzni, a meg állittatott métája szerént Kovrig Mihály 
kezében lévő páltzáját fel emelé, 's a ki jártatást meg 
akadájoztatta, formaliter reperálla [Nyárádtő MT; SLt 
begyes perir.]. 

2. kitűzött; fixát, stabilit; festgesetzt. 1833: Az Ujj 
Esztendő Eleire meg állittatott Papi Székezés, tartatni 
[°g MVásárhellyen Januarius lóik napján [Vaja MT; 
HbEkl. 

megálló I. mn 1. érvényben maradó; care rămîne în vi-
goare; in Geltung bleibend. 1687: az Soo Varadi félső 
határban Sáros Patak kőzi nevű helyben épittettenek volt 
fel egy más erejével egj két kőjű kása tőrőjű Malmot ... és 
... egjmást magoknak törvény csinálások alá igj Submit-
talak, es magoknak illjen őrökké megh allo el bomolha-
tatlan törvényt és végzést csinálának [Sóváradi Bíró lev.]. 

2. megállapodást álló/megtartó; care respectă o înţele-
gere; Übereinkuhft einhaltend. 1600: ez dologra penigh 
keötek Magokat my eleóttwnk ket zaz forint keŏtel Alat 
hogh valamellik feli ezt az ozlast es vegezest fel bontana 
az ket zaz forintot tartozzék ele tenny az megh Allo Atya-
fiaknak [T; Ks 90]. 1657: Ám lássa Kegyelmed, ha ugyan 
felőlem úgy itil s mas is, mint régen igírt s tött szavait meg 
nem álló ember felől, de én még azon ember vagyok, az ki 
azelőtt voltam [TML I, 63 Bónis Ferenc Teleki Mihály-
hoz]. 

Szk: - fél a megállapodást megtartó fél. 1583: Melly 
dolognak Megh Allasara mynd az ket feél zabad Akarattia 
zerint Zaaz fth keotelet wűn fel my Eleottunk 111 condici-
owal, hogy az megh allo feél, Egy paranchjolatot wywyn 
az fwzolgabjrora es az Vice Espanra Az megh nem Allo 
feelen, Jgazat wehessen [M.palatka K; JHbK IX. 21]. 
1588: asz mellik feel esz uegeszest uel in parte uel in 
Toto, megj nem Akarna tartanj, mind asz ket feel szász 
forintra kóte magat, aszkj violallia asz Compositioth, asz 
megh Allo feel megh uehesse rayta [Ne; Beiz. 7. LIV/3]. 
1609: az Keopeczi familia Jo es Szabad akarattiok szerint 
kezeket be aduan Ezer Arani forint Keotelet vetenk keo-
zikbe Hogy Az megh Allo fel az megh nem Allo felen 
minden teoruenibeli Oruossag nelkwl ... vinculumot megh 
vehesse [Mv; IB VI. 225/17]. 1615: Mellj ezbeli egymás 
közöt ualo Compositiot valamellik fel meg nem allana, az 
kötele f 100 mellyet az meg nem állo felen ezen leuelnek 
uigoraual meg vehessenek [Cssz; BLt 4]. 1712: ha pedig 
valamellyik fel ezen örökös vásárlást fel bontana ... 
tehát az violáns fél ötven forint poenán convicaltassek, 
mellyet az meg allo fél tsak egy Vice Király Biro avagy 
arra rendeltetett ember által exequaltathassa [Aranyosrá-
kos TA; Borb. II]. 

3. örökké ~ örökké tartó; veşnic; unvergänglich. 1710 
k.: mondjuk véghetetlen vagy örökké megállő üdőnek, 
mert ezzel sem a szentírás, sem az igaz józan okosság 
sem a természet ellen semmit sem vétünk [BÖn. 460]. 

4. magában ~ kb. örök életű, örökre fennmaradó; veş-
nic; unsteiblich, unvergänglich. 1710 k.: a lélek szakadat-
lanul gondolkozó, értő, akaró és magában megállő élő 
valóság mely az ő teremtésétől fogva soha örökké élni, 
lenni, és munkálódni meg nem szűnik, és így vége nem 
leszen [BÖn. 464]. 

5. meggyűlő; care se adună/acumulează undeva; an-
sammelnd. 1758: Ezen kő Tornác fedél nélkül Lévén 

valamikor essőzések, havazások vad(na)k mind anyi-
szor a meg állo vizet, havat, haladék nélkűlt. . . le tisztitas-
son, sepertessen [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

II. fn 1. megállapodást/szerződést megtartó személy/fél; 
persoană care respectă înţelegerea/contractul; Überein-
kunft/Vertrag (ein)haltende Person/Partei. 1577: my eleót-
twnk vgyan erre keotek magokath hogy ez el rendelt es 
el osztott Joszagokban ... çltekigh megh nem haboryttyak 
eg'masth semmyben: Es ha mellyk fçl eszt megh nem 
allana Ezer forynt teihen es keotelen maraggyon az megh 
nem allo a* masyk ellen, Es ezen lewelnek ereyçwel... my 
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byrak igazat vehesswnk azon a' ky megh nem allana 
[Uzon Hsz; BLt 7]. 1620: mi köz birák uetettuk per 6 
forint kötelet hogi ualamellik fel megh nem allana tehát az 
megh allo ezen birak erejéuel megh uehessek az meg nem 
allo felen [Mv; MvÁLt Bereczki lev. 6. — Pál Sándor 
kijegyzésej. 1779: Mely meg edgjezesnek és osztozasnak 
hogi meg alloi lésznek újra köték magokat [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 1831: (Az) örökös Csere vásárt meg nem 
másolyák, hanem mind magok, mind pedig Successorai 
annak megállói lésznek [Erdősztgyörgy MT; TSb 351. 

2. (ígéretet/fogadalmat) be/megtartó személy; persoană 
care respectă (o promisiune/un legămînt); (Versprechen/ 
Gelöbnis) (ein)haltende Person. 1669: A mint mind ezek-
(ne)k megh alloja leszek, Jsten ugj segelljen, es ugj adgja 
lelkem üdvesseget [Gyf; Törzs. Boer Zsigmond kapikiha 
nyil.J. 1672: én ugyan nem igen szoktam magamat ajánla-
ni, édes Bátyám uram, de hidgye meg Kegyelmed, az mit 
megmondok, megállója is szoktam lenni [TML VI, 328 
Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1678: ha mire az 
német magát obligálná, gondolná-é Kegyelmed, hogy 
annak megállója lenne? [TML VIII, 251 a fej. ua-hoz]. 
7699: minket ... meg biralának, hogj az elŏnkben eo 
kglktöl adatandó Controversiakat valamiképp el igazittjuk, 
megálloj lésznek [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

3. Isten bosszújának ~ja Isten büntetésének végrehajtó-
ja; persoană care duce la îndeplinire pedeapsa lui Dumne-
zeu; Vollzieher der Strafe Gottes. 7662: Mert Isten szol-
gája tenéked jódra, ha gonoszt cselekedsz, félj tőle, mert 
nem ok nélkül viseli a fegyvert; mert Isten bosszújának 
megállója [SKr 693]. 

megállott 1. leállt; care s-a oprit; stillgestanden. 1772: 
ha én az én Malmamot, s annak Gáttyát meg igazittatom, 
meg állatt két kerekeimis jol és a víznek azokra való min-
den fel tojulása nélkül lésznek s forognak [Kük.; JHb 
LXVII/215]. 

2. áporodott; stătut, îmbîcsít; moderig, muffig. 1618: 
búzavermekben vagy azféle megállott-dohosult mély göd-
rökben, hogy ember az dohátol-lehétől bele ne haljon ... 
nagy orvosság egy lepedővel szelet fogni azféle gödörbe, 
és mindjárt kiüti az dohot belőle az új szél, és jó ájer me-
gyen belé [BTN2 147]. 

3. érvényes, érvényben levő; valabil, care este in vigoa-
re; in Geltung befindlich, gültig. 1587: Eskeggiek megh az 
be írandó zemely ezekre: Hogy ... Az Biraknak tanach-
nak, es az Varosnak io parancholatith, Weghezesith, Es ez 
hazanak Colosvárnak minden Ighaz megh Allot theor-
wenyt, zokasit, cendtartasit zabadsagat megh tartia, megh 
Eorizy [Kv; KvLt Vegyes III/65-6]. 

megaludt átv kialudt; stins; erloschen. 1662: Nem is 
megháborítására az hazának, sőt inkább meg sem aludt 
tüzének oltására, és mindeneknek szép egyességre való 
hozására célozna, az egyesség lévén fő eszköze a megma-
radásnak [SKr 640]. 

megaluszik 1. kialszik; a se stinge; aus/erlöschen. 
1558: Nagy János Megh eskewen azth valla hogy mykor 
ewrzew wolth lattha hogy Annos három darabanthal 
Jacchyk wolth az wra hon ne(m) letebe le fekewtthek 
wolth ees gyertyayok megh alwth wolth [Kv; TJk 1/1.]. 
1560: Az twznek Mogyarol Ollyan legyen, hogy Min-
denkoron az fazakak es az kemenche veressek es twzessek 

legyenek ... Mert ebben vagyon az cementelesnek fő 
Mestersege. Ha Echer Meg alozik, zinte vyonnan kel Min-
denth kezdeny vy cement porral [Nsz; MKsz 1896. 351]. 
1600: Nagy Istwan vallya ... en mingyarast vtanna vol-
tam gyertyawal zynten az Aytoban megh alwek az gyortia 
Antalnak kezebe(n) ... ott az Ayto felen essek mingyarast 
az seb rajta hogy el Alwek az gyortia [Kv; TJk VI/1. 430|. 
1762: az én tŏllem meg gyújtatott bokornak tüze ki alutt, 
és senkinek kárt nem tett, meg alutt pedig még paraszt 
ebéd tájb(an) [Torda; TJkT V. 107]. 

2. ts végigalszik, átalszik (vmennyi időt); a dormi (un 
anumit timp); (eine bestimmte Zeit) durchschlafen. 1661 
Azt Íratja, Kegyelmed is bár déli álmot aludnék inkább 
egyszer, hogysem mindennap az Bánffi hajnalt duplásan 
megaluszsza [TML II, 60 Rédei Ferenc Teleki Mihály-
hoz]. 

3. a füst ~ (a házban) kialszik a tűz, pusztán hagyják a 
házat; (ín casă) se stinge focul, casa este părăsită; (ím 
Haus) erlöscht das Feuer, das Haus wird leer verlassen. 
1632: A falu törvénye penig ez, hogy akar szabad ember 
akar jobbágy ember házánál az fiist megaluszik, harmad-
napig vagy legtovább két hétig hogy nem szolgainak rólla 
a falu közi, a falura visszamarad azon falu nyila (Udvarfva 
MT; Barabás,SzO 368]. 

4. átv lelohad, elhamvad; a se stinge; sich legen. 1677: 
in anno 1608 az eddig rabságban avagy kötélben tarta-
tot igasságnak, szabados uttyát nyitottak volta; mely noha 
kevés ideig volt-is ugyan processusban, de ... az Ország-
nak statusi vévén eszekben, hogy a' meg-alunni láttatott 
tűznek szikrája az Hazának felháborodásával kezdene ujab 
lángot vetni IAC 210. — aAzáltal, hogy az 1594 után 
tiltott törvényes kereset megindítását lehetővé tették]. 
1760: Ez az irtóztató nagy szeretet valami hat esztendőre 
úgy megaludt köztök, hogy külön ment egyik a másiktól 
[RettE 104]. 1789: ezen josagos tselekedetet melyre az Ur 
Lelke serkentet magadba meg alunni ne enged [Bolya NK; 
IB gr. Toldi Zsigmond gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 

megammoneál figyelmeztet; a avertiza; wamen. 1589: 
Nagod mynekwnk paranczhyola, Hogy my el menne(n)k 
Topa Zent kyralyra ... Hogy my meg Ámmonealnük, meg 
mondanuk Sombory Lazlo vramnak eö Nagnak az Nagod 
tanaczhyossanak, Es Arendatomak ... hogy meg Engettes-
sek ez meg mondot Topa Zent kyralnak mynde(n) fŏldey, 
kazallo Retey, Erdey, Zanto fŏldey berkey, Es mynden 
hatarynak Rectiñcatioia limitatioia [Szamosfva K; JHbK 
LVII/40]. 

megansláglás a boroshordó kénezése; sulfurarea/fumi-
garea butoaielor, Einschlag. 1835: A Borak meg anslaglá-
sára Anslagot vettem 30 xr [Hosszúaszó KK; Bom. F. Ib 
Bod Péter tt kezével]. 

megauslagoztat boroshordót megkéneztet; a depune 
sulfurarea/fumigarea butoaielor; einschlagen lassen. 1705: 
Az úrnak hat hordó borokat anslagoztattam meg [WIN I, 
4941. 

megannyi 1. ugyanannyi; tot atît; ebensoviel. 1653: 
Legelöll a két csauz szinte oda álla a hun a császár szeke-
rének el kellett menni - mintegy tíz lépésnyire állának. 
Utánna meg annyi lépésnyire esmét Toldalagi uram s 
Krájnik László és én s Tamás Deák [ETA I, 133 NSz|. 
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1662: az török annyira eloszlott, hogy bizony kétezernél 
nem hiszem hogy több legyen. Magyar öt-hatszáz ha lehet, 
kurtány megannyi [TML I, 344 Ebeni István Teleki Mi-
hályhoz]. 1671: Az gyilkosoknak penig senki-is örökségét 
se egyebét meg ne vegye, mivel azzal alkalmatosságot 
szolgáltat a' büntetés előtt való eléb allásra, valaki penig 
meg-venné a* vett bonumot amittallya, insuper meg-annyi 
summán maradgyon, mellyet azon Vármegyéknek, Szé-
keknek és hellyeknek Tisztei exequallyanak [CC 54]. 
1692: Papiros csináló malom ... az ket gerendelynek ve-
giben, ket ket őreg vas karikakkal őszve foglalva, vadnak 
32 Zuppoji, meg annyi nyilakkal [Görgénsztimre MT; JHb 
Inv.]. 1757: az Aranyat ... fél ölnyi hoszszuságu, s meg 
annyi szélességű menedékesen állo válura tőltyűk [Zalatna 
AF; JHb]. 1803: a' hány fa levelet zŏrdŭlni meg hallottam, 
mind meg annyi Remetei Huszárt képzeltem jŏni [Toplica 
MT; Bom. XVc. 1. 115]. 

Szk: meg ~ még/mind ugyanannyi. 1662: 5. jegy a ke-
gyes, istenfélő jó embereknek (kik, mint megmegannyi 
oszlopi az emberi társaságnak ...) elszedegettetések, azt 
mondja maga az Isten Ésaiásnál, hogy az igaz a követke-
zendő veszedelem előtt szedettetik el [SKr 712]. 1731: 
Tiszteletes Kamarasi László Urunk(na)k Lakadalmi Sole-
nitássára ... Csatánbul az Tktes Nemes Tanácsot illető 14. 
Karácson Tyúkját, Amelle meg megannyi Tyúkot szerez-
zen Csatáni Ispán Atyánfia [Dés; Jk 425b]. 

2. számtalan; numeros; unzählig, zahllos. 1684: Tar Er-
soknak N. Thorma Benedek p(ro) t(empore) hűtős felese-
genek, nyilván való rusnya, számos izben szemmel latot s 
el követet rut paraznasaga ... meg annyi világos jelekből 
irtozassal constalua(n) előttünk ... Tetzet mint ollyan kö-
zönséges paraznat diuortialnunk férjétől [SzJk 203]. 

megannyiszor ugyanannyiszor; tot atîta ori; ebenso-
viel/häufig. 1715: Balásházán8 lakó Rovina Todor 
Czegei Vas Dániel Ur(am) ŏ kglme jobbagy Birája ... 
földes Ura es ... Czegei Vas Laszlo uram ŏ kglmek kepi-
ben es nevekkel, az Executiot félig három izben ki vont 
Szablaval, és meg annyiszor tőt prohibicioval ob viálta 
[WassLt.—aSzl. 

megapad 1. leapad (a vízár); a scădea; (Wasserflut) sin-
ken, abnehmen. 1574: Byro vra(m) Ne feletkezek ely róla 
Mikor az vyz meg Apad latassa es az hwl zwkseg Igaztas-
sa (!) Meg az kyk kerteket kylleb raktak cheowekletek 
[Kv; TanJk V/3. 102b]. 1590: mihelt az viz megh Apad, 
eo kgme Biro vra(m), kwlgyeon Ala oda, Oculalnj, mint 
shogy, holot kellessek ennek áz viz foliasnak vagy Gatlas-
nak lenny [Kv; i. h. 1/1. 141]. 1672: mikor osztan megh 
apadot az Kvkeölleo, mindenkor azon az lapaljos heljen 
uiz beŏuen maradót [Ádámos KK; JHbK XXI/16]. 1716: 
az el mult napokban az visz égy kévéség még keszdvén 
apadni az Malomhoz akarunk vala fogni | Szentdemeter U; 
Ks Fodor Márton lev.]. 1811: Midőn a* Vizek meg apad-
na(k) de Csak ugyan abban a Nagyságban meg vágynák, 
hogy ha az Anya Gát eleiben ke(zi) munkával köttetni 
szokot Jászoly Gát meg bontatik, és a Malmokrol is a Viz 
elvétetik [LLt 13/5|. 

2. elapad (a tej); a scădea (laptele); (Milch) vergehen. 
1828: a Juhok(na)k tejek is erőssen meg apadott [Kises-
küllő K; Somb.]. 

3. megkisebbedik; a se micşora; sich vermindern. 1827: 
más fél puszta Colonicalis telkek is a Néhai Ladamori 

Horváth Sámuel el pusztitott Hajós malma Convictiojáért 
öt ezer Rhforintot meg haladó Convictioban exequaltatott 
néhai Dobolyi István Urtol, és ez által is nagyon meg 
apadott M. Koppándi birtoka |Maroskoppánd ÁF; Dob-
Lev. V/l 109. 4 Boros Mihály (45) zs vall.]. 

4. lelohad; a se dezumfla; abnehmen. 1758: Igen go-
nosz, ártalmas nyavalya8, mert hacsak egy állapotban 
maradna, nem sokat gondolnék vele, kivált mikor néha 
megapad, de ottan-ottan megdagad [RettE 70. — "Ütésből 
keletkezett szájdaganat]. 

5. lecsökken, megfogyatkozik; a scădea, a se împuţina; 
sich vermindem/verringem. 1896: A Társ.8 tagjainak 
száma megapadt. Mióta alakult, húsznál több tagot föl-
deltek el [PLev. 180 Petelei István Tolnai Lajoshoz. — aA 
Kemény Zsigmond Társaság]. 

6. csökken/lemegy az ára vminek; a scădea, a se reduce; 
fallen, im Preis sinken. 1653: A búza ára hamar — egy 
nap s két nap esmég olyan hamar megapadott reménység 
kivül8 [ETA I, 87 NSz. — al603-ban]. 

megapadás elapadás; scădere; Austrocknung. 1826: a 
felperes sem tagadhatja azt, hogy a tehén egészséges lett 
volna, minthogy teje megapadásáról tehene nyavalyáját 
észrevette volt [F.rákos U; RSzF 222]. 

megaprít apróra vág; a tăia in bucăţele; zerstückeln. 
1705: Az orvosság ez: Egy nagy fekete retket két vastag 
gyökér petrezselyemgyökérrel öszve, fél ejtel borban 
megaprítva ... meg kell főzni, úgy, hogy két ujjnyira le-
főjön [WIN I, 528]. 1736 u.: Jakó András meghagyá 
feleségének, azon káposztát megaprítván ... ahoz 
bővön húst és szalonnát... főzzön meg [MetTrCs 4571. 

megaprósodik 1. elaprózódik; a se făríma; sich zerklei-
nem/zerstückeln. 1758: megláthatja a posterításom, hogy 
hányan osztoztanak az én atyáim, s azért nem is csudálom, 
hogy kevés jutott egy részre, mert ha egy dominiumot 
osztottanak volna is tízfelé, mégis meg kellett volna apró-
sodni [RettE 58-9]. 

2. megfogyatkozik; a se împuţina; sich verringern/ver-
mindem. 1803: ha itt Széplakon8 a* mŭ Unitaría Religi-
onk, vagy egy vagy más uton ugy meg aprosodnék, vál-
toznék, hogy Papot nem tartanának vagy tarthatnának 
lUnVJk. — KK]. 

megárad 1. megemelkedik/duzzad (a vízszint); a creşte; 
steigen, anschwellen. 1614: Meghallván Básta8, hogy Bá-
thori Zsigmond Brassóba megjött, igyenesen oda utána in-
dula, de ... az vizek is megáradának, hogy az Oltón sem 
mehete által [BTN2 50-1. — a1601-ben]. 1620: mikor va-
lamenyiie megh Newekedigh (!) es megh arad az Nadas, el 
nem folihat az Arkaban, hanem az partiat altal hagwa(n) 
karos heljie wtt kj [Kv; TanJk 11/1. 293]. 1694: Anno 1694 
die 16 Julii. Az Szamos délután egy órakor csak hertelen 
úgy megáradott, hogy akármelyik hídról meríthettenek 
volna Szamos-vizet [Kv; KvE 221 BP]. 1723: mikor a' N: 
Szamos meg áradott ugy ki vetett a* másik, hogy a' Deési 
Vraim Réttyek(ne)k nagy részit el lepte [Désakna; Ks 25. 
IV. 5]. 1746: midón meg árad a' Kŭkŭllŏ, az ... ujj malom 
Gáttya ki tollya a' vizet, és Sok kárakat tészen [Dicsőszt-
márton; JHb XIX/8]. 1769: az Exponens Aszszony igen 
régi Malmának edgjik kereke vizben áll és nem foroghat, 
sőt midőn azon Küköllő Vize meg árrad, leg alább kettő 
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sem fog forogni [Kük.; JHb LXVII. 9]. 1806: annyiban 
ottan állandó pallót nem lehet tartani, hogy Sok izben mi-
kor a' Vizek meg áradtanak, és a' Tutajok a kikötő Hely-
lyekrŏl el ... szabadultanak, rea tódultak és le rontották 
[Radnótfája MT; Bom. XVI Tordai György (34) lib. vall.j. 

2. kiönt; a se revărsa; überströmen/fluten. 1641: az vi-
zek annyira megáradtanak die 30a, hogy öreg emberek is 
hasonló árvizekre nem emlékeznek [HGN 61. — aJúliusi 
bejegyzési. 1672: az hegjek allja tartotta, mind innét 
Adamos feleŏl, s mind tul Dombo feleöl, az vizeket, mikor 
derekason megh aradot ez az kikeŏlŏ [Ádámos KK; JHbK 
XXI/16]. 1708: a' vad kert felé kezdette magat csapni a 
viz, s ha az olt megárad felö arra ne szakadgyon [Fog.; KJ. 
Fogarasi János lev.]. 1773: azon patak mikor megárad 
kinek széna tanorokját, kinek káposztás kertit el mossa 
[Vasláb Cs; LLt]. 1777: az nyáron Aszszonyommal taka-
ránk négy bugjácska köves és Imolyás szénát, melyet a viz 
megáradván azután elvive [Martonfva Hsz; HSzjP Agneta 
Tsákány (16) vall.]. 1784: In Tyilikur nevü helyben ... ezt 
némelykor, meg áradván a viz el rontya [Arany H; JHb 
XXXI. 56. 8]. 

megáradás 1. megduzzadás, vízszint-növekedés; creş-
terea debitului de apă; Anstieg der Wasserhöhe. 1736: a 
Deberke pataka a meg-áradásakor válujából ki-szakadvánn 
... sok károkat tészen [Dés; Jk 469]. 1770: a gátok a pa-
taknak gyakor meg áradásától annyira meg romlanak, 
hogy az Exp(one)ns Ur egész Jószágát ... kéntelenitetik 
oda fordítani [H; JHb XXXI. 17. 3]. 1785: a kohoink és 
Verőinkre menő pataknak meg áradásakor, azokhaz tarta-
zo Gátaink el szakasztásában, és el seprésiben munkánk-
nak meg hátráltatásával károkat vallunk, valamíg Újra 
nagy költséggel meg igazittyuk ]Torockó; TLev. 6/1 
Transm. 14a]. 1817: A Gyógy viz meg Áradása Alkalma-
tosságával Lendvay kapitány Ur a gátból embereivel 
Annyit le vétetett a mennyivel az exundatiotol a maga 
Udvarát és Csűrit Securízálhassa (Algyógy H; Bom. Ve-
gyes X. 81 Zsusian Gavrila (40) vall.]. 

2. kiöntés; revărsare; Überströmung. 1757: Ugy értet-
tem a' Guraszádia Lakosoktol, hogy az hatarokkal vicinalo 
el pusztult Lazura Falubann régenn Tizenegy s fél Sessio 
volt, de ezekből az ott le folyo patak edgyet el lotsogtatott 
és meg áradásakor el hordott ]BK ad nro 144 Joannes 
Gulya de Déva (43) prov. vall. — aH]. 1806: (A) Kaszállo 
Tanorok nevü hellyet.. . azután kezdette rontani a Küküllŏ 
vize, és meg aradasával követsel porongyal meg rakta 
[Erdősztgyörgy MT; WHJ. 1812: volt egyan ezen Maros 
ága follyamattya hellyén egy kis porond, de az ollyan 
kitsín volt, hogy tsak a Viz meg áradásakor ment réá viz 
]Káptalan AF; DobLev. IV/943. 12a Boldog Nyikuláj (68) 
col. vall.]. 1826: a Küküllö meg áradása alkalmatosságá-
val ennek a Pataknak uj árka magába vejéndi a Küküllö 
vizit [Gyalakuta MT; GyL). 

megáradott megáradt; crescut, umflat; übergeströmt/ 
getreten. 1710: a beglerbéget mintegy háromezer váloga-
tott hadakkal elküldi, kik is a megáradott folyóvízbe ug-
ratván s által nem gázolhatván, többire ott vesztenek [CsH 
59). 1791: az akkor felettébb megáradott s ki űtőtt Maros 
vizének sebessége [MNy XXXVIII, 20&). 

megaranyoz 1. (fémet) arannyal befuttat; a auri, a polei 
cu aur, vergolden. 1561: Senky eg' mesteris hamis ara-

nyat: Es sarga rezet meg ne merezlyen aranyazni IKv; 
ÖCArt.]. 1585: En Balogdi Pal ... Az ket ezwst kŭpa 
feleol, Erre Emlekeze(m) hogj Eotües Mihalnal ihon Tor-
da vczaban volt feieren ki Mieltek Tizta ezwstbeol, El 
kesitettek de megh ne(m) Aranniaztak [Kv; TJk IV/1. 
401a). 1635/1650: Zilahi Pal Vra(m) Inassais Darotzi 
Ferkeo, ebben az dologban reszes volt, miuel hogy az 
Sarga rezbeol való Giűrwt eo eontótte, ki reszelte, annak 
vtanna hogy megh Somanczoltak ... de annak uta(n)na ... 
Darotzi Ferkeo megh araniozta [Kv; ÖCJk). 1681: Cehwl 
edgiűt leuen, Thelegdi Istuan V(ram) fel ăluan, es pana-
szolkoduan Brassaj Andrásra, illyen okon, hogy az eo 
kglme czinalt miuet, Brassai András magahoz veotte fey-
ren, es hire nelkűl meg Aranyazta, illyen czyelekedetiert 
vetettek eo kgmek Cehűl rea fel Gira ezüst bűntetest |Kv; 
ÖCJk]. 1714: Egj Par Terschinj szilva fa agja elephant 
tsont Víragokkal, külső része Csvjenek meg aranjozva fl. 
Hung. 40 [AH 25-6]. 1796: Rézből való monstrantia meg 
aranyazva 1 [Tresztia H; Ks 115 Vegyes ir.]. 1801: Edgy 
So tartó, melynek felől két része vagyon, szépenn meg 
aranyazva [Mv; MvLev. Tóbiás Antal hagy. 4]. 

2. arannyal befest; a vopsi cu aur; mit Gold bemalen. 
XVII. sz. m.f.: Komis Gaspar Uramnak fogattam ismegh 
uyabban hat faragot szekeket aranyosson aszokal egyut 
megh aranyozom aztisa [Kv; ACJk 52a. — aA bejegyzés-
ben említett másik széket). 1736: Hogy azért az községa is 
étlen ne maradjon, az ökröt egészben megsütötték, meg-
sülvén ... az szarvát megaranyozták [MetTr 386. — aAhol 
ti. a lakodalom volt|. 

3. látszat-csillogást ad vminek; a da o strălucire apa-
rentă unui lucni; einer Sache Scheinglanz geben. 1710 k.: 
Szükségesnek ítílem a kísértet útjait megmutatni, hogy 
tudj őrizkedni tőle. Ehhez járul még az is, sem ördög, sem 
világ, sem a te magad lelked vagy tested a bűnt, mint 
gonoszt, úgy nem adja elédbe, valami jőnak színével, 
amint a patikáriusok a pilulákat, megaranyozza, nem veszi 
is az ember bé különben: a természet és ratio soha arra, 
amit gonosznak tart, nem hajol |BÖn. 472). 

megaranyozás arannyal való befuttatás; aurire, poleire 
cu aur, Vergoldung. 1649: 15 Gira ezwstbeŏl czinaltatot 
eö kglme 4 kupakot ... megh araniozasra vittek Brassó 
varosaba(n) [Kv; TJk VIII/4. 356]. 

megaranyozott 1. arannyal befuttatott; aurit, poleit cu 
aur, vergoldet. 1648: Kivűl Belől megh Aranyozatt 
egyb(e) jaro őrőg czapa poharok Nr 12 [Mk Kapi Kata kel. 
5]. 1714: Kristalyomos Kalán, meg aranyozott ezüst nye-
letskével Tűrkes kövötskekkel ki rakott | Ezüst Tál szel-
lyén meg aranjozott Inscriptioval: Balthazar Apafi A 1648 
nyom 8. látott fl. Hung 8 [AH 18, 28]. 1736 u.: Gróf vaía 
Apor István, mert magának s feleségének arany kalá-
nyokat adtanak be asztalhoz, tángyérokot penig négyszeg-
re csinált és két újnyira megaranyozott ezüst tángyérokot 
[MetTiCs 4441. 1748: Egy felyül megaranyozott asztali 
pohár 50 loth [Brassó; Dániel Ad. 261]. 1767: Ezüstös 
Kantár, Far-Matring, Szűgyellő, égy Pár Csézás Lóra való 
Ezüst de meg aranyozott Tsattos-Bogláros Hámok [Kóród 
KK; Ks 21. XVIII. 78]. 1796: Égy nagy Kivűl belől meg 
aranyazatt talpas és fedeles Selleg [Sólyomkő K; RLt özv. 
Ladányi Jánosné Patonai Eszter lelt.]. 1816: Egy régi modi 
meg-aranyozott fedeles Scherling 37 Lothok [Kv; Bom. 
IV. 41). 1839: Edgy 12 lot ezüstöt nyomo meg a r anyazo t t 



323 megarenásodik 

ezüst pohár ... két meg aranyazott So tartó [Nagylak AF; 
DobLev. V/1225]. 

2. arannyal befestett; vopsit cu aur; mit Gold bemalt. 
1714: Egy fa Palcza ... meg aranyozott keszötskekkel fa 
futralban [AH]. 1789: Ezen oszlopok(na)k alsó részében 
vagyon külön külön két két Fijokotska, réz ki húzójával; 
a* le irt oszlopokon fellyŭl vagyon Vasból készült, 's meg 
aranyazott virágok és Czirádák formájára készült Czifra-
ság [Mv; ConscrAp. 42-3]. 7879: vagyon ezen Palatában 
négy meg aranyazott nagy tűkor [Baca SzD; TSb 6]. 

megaranyoztat 1. arannyal befuttattat; a dispune/face 
să fíe poleit cu aur; vergolden lassen. 1631: az párta eö 
meghis töredezet volt ... kit Pal Pap czenaltatot megh, s 
mégis araniaztatta [Mv; MvLt 290. 57b]. 1790: Egy ezüst 
aranyos talpas Pohár, a' fellyebb irt ezüst Pohárbol repa-
raltatta, és maga költségével meg aranyoztatta Tkts Felső 
Kápolnai Kakutsi Ferentz Ur [Melegföldvár SzD; 
SzConscr. 116]. 

2. aranyban kifizettet; a dispune să fíe plătit in aur; mit 
Gold bezahlen lassen. 1582: Zekel margit ... vallia ... Es 
... monda Anna Igiartho Georg feleol, Ez kwrwas lator 
baniarol Az ezwsteot es a pénzt el hozta, Aztis monda 
egzer Az en haiamnak ki zakadasat nilwan meg Araniaz-
tatom ez latorral az Igiarto Georgiel ]Kv; TJk IV/1. 69]. 

megáraszt (folyóvizet) megduzzaszt; a creşte (apa); 
anschwellen. 1662: az havasokon igen nagy hó lévén 
... olly árvize lött vala, melly sok folyóvizeket meg-
árasztván, jegeit felhányván ... az erős sebes vizekben 
sok szekerek boríttatnának |SKr 352). 

megarat learat; a termina secerişul, a secera; ab/ein-
ernten. 1574: Az buzat tudom Eddig meg arattak de az 
kinek menit menit hattam vgy ózzak meg (Gyf; JHbK 
XXI/12. 4]. 1590: mikor az eö vetett vetésse megh ért 
volna megh Arattŭnk benne kilench kalongiath azerth 
Arattuk volt megh az J. vetette büszat, hogj ez J eztendeót 
es haro(m) nappot ne teólchen benne [UszT]. 1598: Az 
vta(n) esmet rah gylekezek az A Jobbagia ... megh Aratak 
az búzát, s mlgh Aratak Addigh valtigh kialtotta eóket (i. 
h. 13/14 Dorothea relicta quondam, prouidi Andreae 
Barchay vall.|. 1616: Ennek az Buzanak egy rezet meg 
Orottak volt [HSzj búza al.]. 1633: my kí megiünk, s ha 
szerettivk az buszát az mit arathatunk benne aratunk de azt 
nem fogadiuk, hogi mind megh aratiuk (Mv; MvLt 290. 
133b/2]. 1737: A széna fel vetelit egészen 8 Julij vegez-
tük. 9na az árpát is meg aratták [Szamosfva K; Ks 99 
Veres János lev.). 1767: A Szilvásbanis meg arattak akkor 
egy darab Zabját Kispal Uraimék(na)k [Kökös Hsz; Kp 
IV. 246 G. Kökösi (45) jb vall.]. 1831: az 1828ik eszten-
dőben a' Szöllök alatt lévő Lábban a' Rós még fíi korában 
ugy annyira le dölt, a* fattyú Rós felvötte, hogy meg aratni 
i s alig lehetett [ Alamor AF; TL]. 

Sz. 1710 k.: A nagy fekete ... oláh papsereg elöl, oldal-
félt, hátul, sok sírva, kik közül hallatott olyan szó az utcán 
néző emberekhez: most az árpát aratják, de bizony az árpa 
után a búzát is megaratják (BÖn. 874). 

megaratás learatás; secerat, seceris; Emte. 1600: az en 
földemre walo meneseiert es buzanak megh aratassaert s 
jjwiteliert à maior potencianak terhet p(ro)sequalom raita 
«uszT 15/83|. 1606: Zent Abranj Mattias Peter wram 

Zabaditata magat, az Zolgaia miklos Buzaia meg aratasa-
ban, kit pinzen meg wöt wolt [i. h. 20/243]. 1644: 
Tiltatajs en uelem tiztem szerent ... Lazar Jstuanne Koua-
czhoczi Susanna Aszonjomat... Az eò vra feoldeben liveŏ 
zabnak megh aratasatul es el hoidatasatul [Nagypetri/Diós 
K; JHbK XVIII/29]. 

megaratatlan learatatlan; nesecerat; nicht eingeemtet. 
1632: Az Braszay hatharon zab vetes uagion de cub. nr. 
95, de megh aratattlan [UF I, 304]. 

megaratott learatott; secerat; eingeemtet. 7590: ment 
egy feoldemre onnan el hozta kez megh Aratott búzamoth 
vgj mint hat kalo(n)giat [UszT]. 1606: Énnekem eösteöl 
marath njl földem wolt melj njl feöldet en teöllem el 
foglalt Iljke falua ... meg aratoth búzamoth njl földemrwl 
el vit melljert hatalmon Zolok eretthe [i. h. 20/79). 

megarattat learattat; a dispune să fíe secerat; einemten 
lassen. 7597: mo(n)dgya hogy buzaiat Arattatta(m) volna 
megh, elis vitette(m) volna ... En Abbul io modo(n) chele-
kettem [UszT]. 1597: Az hozw Meozey hattaron vettet-
te(m) az feoldbe 50 kebel Zabott Ezen Zabott el were Az 
keo Esso A : Mely megh Maradt azt arattottam Megh [Kv; 
Szám 7/VIII. 29 Altzner Georgy reg. Steffen Lüsten kezé-
vel). 1604: volt ennekem het veka buzan (!) vetet vetesem 
az Betlenfaluy hatarban ... arrais ra kwldeot es meg aratat-
ta hatalmasul es el vitette [UszT 20/274|. 1635: Kvleön 
való zabja vala harmad ideje Kovacz Petemek az Istuan 
Deák Vramtul; megh napszamossal arattatta megh, tiz tiz 
pénzt adot nekiek Napszamra [Mv; MvLt 291. 208bj. 1655: 
Császár György ... monda ... nem tudom hol vagyon az, az 
en Sogorom Rázmány István, az búzájára semmi gondgya 
nincsen, magamnak kel megh arattatnom [Kv; CartTr II 
Mich. Csepreghi (53) vall.). 1767: Pap György ur(am) az 
utrizalt Controversias némelly hellyeket Zöldön meg ara-
tattott (Kökös Hsz; Kp IV. 246 Fr. Tok (34) gy. kat. vall.]. 
1792: eŏ Exaja a maga régi biradolma szerént való 
fölgyét bé szántattotta, vettettette; s a mit Búzával bé 
vettetett, azt mégis arattotta [Ádámos KK; JHb XIX/35]. 

megarattatás learattatás; secerat, seceriş; Emte. 1606: 
26 July volt az szegeniek(ne)k három kŏbleön ualo uete-
sek melynek megh arattatasara költöttem illien rendella 

[Kv; Szám. 12a/X. 32. — aKöv. a fels.]. 

megarattatik learattatik; a fí secerat; eingeemtet wer-
den. 1814: a termés ... meg arattatatt é [Dés; DLt 174 vk.|. 

megarbitrál bíróvá választ, rég megbírál; a alege ca ar-
bitru; zum Richter wählen. 1694: mid(on) minyájo(n) 
ez(en) dologra őszve gyülekezve volnánk az denotalt 
űdősbik Vas György ur(am) Mehesi hazanal, elsőb(en) is 
eo kgl(me)k mind két részről szemely szerint minket 
megh biralvan és arbitralván kezek bé adásaval kötelezek 
magokat és successorokat eze(n) Méhesi hatar(na)k aequ-
alis subdivisiojara [WassLt]. 

megarenásodik vesehomokkal megbetegedik; a fí sufe-
rind fíindcă are nisip la rínichi; durch Nierensand krank 
werden. 1710 k.: a feleségem ... rettenetesen megarenáso-
dék, négy egész holnapig, amíg osztán fiat szüle, mind 
fekvék, kínlódék benne |BÖn. 716]. 
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megárendál 1. bérbe ad; a arenda, a da ín arendă; ver-
pachten. 1621: Biro vram eő kglme, kyralj Biro vrammal 
eŏ kglmeŭel eggiwt ... Gubernátor Vrunkat eő Nagat 
talalliak megh, es eő kglmek legienek azo(n), hogj eze(n) 
Quartat vyabban megh Are(n)dalva(n) allapottia decidal-
tassek |Kv; TanJk II/l. 3261. XVIII. sz. eleje: ezek jó mar-
halegeltető helyek lévén, szokták esztendőnként megáren-
dálni (Zentelke K; KHn 138J. 1761: Minden Mezei veté-
sekből Szőlőkből a* rendes Dézmát ki adgják, az Juhokbol 
penig és Méhekbŏl az Arendatomak tartoznak Dézmálni, 
de abbolis ezen Mltgs Vraság vehetné, ha meg Árendálná 
(Spring AF; JHbK LVIII/1. 5181. 1774: ha ujjabban meg 
akarná eő kegyelme azon praediumat árendálni [Mv; Berz. 
8. 72|. 

2, bérbe vesz; a arenda, a lua ín arendă; pachten. 1613: 
(A malmot) Ez Jeoueo Karaczion napiaygh megh Aren-
daltam volt azt az Arendat eo kigme kezeben zolgaltassam 
(Abrudbánya; Berz. 171. 1616: az mikor az Colossi So 
Aknát meg arendalta Bathorj feiedelem űdőieben, az mi-
czoda igassaggal önekj inscribalta volt, akeppen birta volt 
|Kv; RDL I. 1001. 1722: edgy Görög meg Arendalta az 
Galaczi korcsomat [KJ. Rétyi Péter lev. Fog.-bólJ. 1748: 
(Az alperes a házat) édes Ányámtol 45. m. forintokban 
meg arendalta volt bizonyos conditiok alatt [Torda; TJkT 
III. 2451. 1758: hallottam Vaslábi oláhoktól hogy almás 
mezejet juhaiknak legeltetésére Árendálták volna meg a' 
... Groff úrtól [Szárhegy Cs; LLt Fr. Márk (46) lib. vall.|. 
1763: Mélgos Gróff Komis Ferentz Ur ŏ Naga Mező Csá-
ni rész portioját Arendaltam volt meg, három esztendeig 
ISzentmargita SzD; Ks 15. LXXIX. 3|. 178211799: A' 
Mészárszéket most a* mult Karátson előtt az Uraságtól 
árendálták meg a Toroczkon lévő Mészárosaink [Torockó; 
TLev. 5/16 Transm. 3341. 

megárendálhat bérbe vehet; a putea arenda/lua ín aren-
dă; pachten können. 1620: hogj ... az Inscribalt quartat ... 
vyabban megh Arendalhassuk, Eó kglmek vetettek egy 
vonasra f 2 |Kv; TanJk II/L 297|. 

megárendál tatás bérbevevés; arendare, luare in arendă; 
Pacht. 1767: A' Testvér Bátyám Excel lentiádhoz való igaz 
indulatját offeralja ... ezen ... Halmágyi Dominiumnak 
meg-Arendaltatasat |Teremi KK; Ks 45. IVb. 17h|. 

megarestál 1. letartóztat; a aresta; arrestieren, verhaf-
ten. 1704: hallottam azt is, hogy Olasz Mihályt azért 
arestálták volna meg, hogy Bécsbe megírta volna: a gene-
rál mint égetteti és pusztíttatja az országot | bennünket, 
mind gubernátorostul együtt megárastálának [WIN I, 85, 
240). 

2. fogva tart, visszatart; a reţine; gefangenhalten. 1670: 
Rákóczi Ferencz tokaji kapitány megfogásán kezdvén az 
dolgot 10. Április, az nap pedig immár régen grátiát kért 
Zrinyi Péter, mivel 11. Április az fia immár gratiáért Bécs-
ben volt s azt ott megarestálták [TML V, 150-1 Keczer 
Menyhárt Teleki Mihályhoz]. 1677: kiki jol meg-lássa, 
hogy ... valamely igaz járásbéli embert, kiváltképpen Ne-
mes embert meg ne arestallyon JAC 216|. 1704: Szegedi 

amidőn tegnap még délelőtt még választ obtineált vol-
na a generáltól és az úrtól îs, tegnap el nem ment, hanem 
ma akarván megindulni, a generált informálták és a Panoa 

adósságát praetendálván hozzá, megarestálták és el nem 
bocsátották [WIN I, 268. — aEidélyi görög kereskedő]. 

3. lefoglal; a sechestra; beschlagnahmen. 1572: Erth-
ywk leveletekbeol, hogy Drumar Myhaly Smelcher Gáb-
riel Es Akler Balynt kyknek my tewleonk Adossagoknak 
meg fyzeteseben fel eztendeyg walo haladékok wolna, ez 
alat penig eoreoksegeket Atton Adnak, es ez orzagbol ky 
meneo zandekok wolna, Haggywk azért Nektek, hogy ... 
Arestallyatok meg mynden eoreoksegeket IBesztLt 3628 
Stephanus Bathorj de Somlyo a beszt-i bíróhoz és esküdt 
polgárokhozl. 1727: beszélték hogj két ökrét Placsintár 
Lukács uram eő kegjelme arestalta volna meg az job-
bagjot is meg arestálták volt lovastul, de osztán etszer el 
bocsátották lovastul, de viszont viszsza hitták, s ujabb(an) 
a lovát meg arestálták, az ökrökkel edgjűtt |Szúv; Ks 32. 
XXXII]. 

megarestált lefoglalt; sechestrat; beschlagnahmt. 1801 
amig viszsza érkeztem az irt Tarsom el szalasztatta, a meg 
arestált ökröket IKoronka MT; Told. 10 Ginda Vaszilly 
(30) határpásztor vall.j. 

megarestáltat letartóztattat; a dispune arestarea cuiva; 
verhaften/airestieren lassen. 1832: az ezen jószágból Szol-
gálatra jövö embereket ... erőszakos hatalommal ki akarta 
vini az Curialis Telekről, de az akkori Árendás nem en-
gette melyre való nézt őtet az Udvarbiro meg arestáltatta 
[Kisjenő SzD; TGsz 5ÍJ. 

megarestáltathatik letartőztattathatik; a putea fi ares-
tat; verhaftet werden können. 1677: Ha valamely árulta-
tásnak vétkével vádoltatot, és immár evocáltatot személy 
compareálni nem akarván, az Országból ki akarna menni, 
és az Ország, s' ahoz tartózó birodalomnak szélében dep-
rehendáltatnék, avagy oly levelei, tractai nyilatkoznának-
ki, kikből manifesta suspitio láttatnék el-menetele felöl, 
szabadoson meg-arestaltathassék [AC 411. 

megarestáltatott lefoglaltatott; care a fost sechestrat; 
beschlagnahmt. 1766: a Beszterczeieknél az egész Perfo-
jás alatt megárestáltatott Hugonpotné 7000 Flór hung: s 
annak azon Hugonpotné halálától foljo Interessét, mely 
Capitálissával edgyüt 18433 R Forintokra s 20 xfr : adsur-
gál |Berbe AF; CartTr II. 830 Gyulai Ferenc aláírásával]. 

megárkol körülárkol; a înconjura cu şanţuri; umschan-
zen. 1570: Besterchej Georgis azt kerthe volt az heliet az 
varostwl hogi Megh engednek neky az eo Tho heliet Beh 
kerthelny es Tylalmasba Thartany, Mellyet megh Engedet 
volt az varas is neky Megh arkolta volt keomywl es be 
Theowiselte volt [Kv; TJk III/2. 122]. 1748: a Kaszáló 
Réteket derekasint ... meg kel árkolni mivel ... a Sáté 
... a sok vizesség mián rutul meg környékezte IKoronka 
MT; Told. 79]. 1751: Ezen felső Tó hellynek kivált a' 
felső része igen vizes, úgy hogy ha tsak nagy munkával 
meg nem árkollyák, hasznát nem vehetni [uo.; i. h. 31/4]. 

megárkolás körülárkolás; înconjurare cu şanţuri; Um-
schanzung. 1596: Biro vram vettete az farkas vczayakat az 
varos reti megh arkolasara ... attam nekiek ket vider bor 
arut... d 48 |Kv; 6/XXIX. 69 Bachi Tamás sp kezével]. 

megárkoltat körülárkoltat; a dispune inconjurarea cu 
şanţuri; umschanzen lassen. 1617: Ezek keozeott wolt Hez 
Gyeorgjnenek Egj kis darab zanto feólde, Az melljett 
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Viczej Mathe Vram tŭdatlansagbŭll megh arkoltatott uoltt 
[Szászfenes K; KCs Vm. 44]. 

megárkoltathatik árokkal körülvétethetik; a putea .fí 
înconjurat cu şanţuri; mit Schanze/Graben umgeben wer-
den können. 1757: Az Alsó Utza is ugy orvosoltathatik ha 
az is két felöl hasonlo móddal meg árkoltathatik [Koronka 
MT; EHA]. 

megárt 1. ártalmára van vkinek vmi; a face rău cuiva 
ceva; etw. jm schaden. 1672: Kegyelmed tudja maga 
nyavalyáját, ahoz képest vigyázzon Kegyelmed egészségé-
re, mert most kevesebb is megárt Kegyelmednek, mint 
annak előtte [TML VI, 145 Vér Judit férjéhez, Teleki 
Mihályhoz]. 1705: Én magam is az érvágástól fogva ször-
nyű főfájás és szédelgésben vagyok, és úgy tapasztalom, 
hogy megártott inkább a főfájás, mintsem használt volna 
[WIN I, 429]. 1714: a lábamot igen még ütvén séb vagyon 
rajta ... minap azon sébésen járván az hídég meg ártót 
néki [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1880: A 
sok szekérrázás megártott [PLev. 76 Jakab Ödön Petelei 
Istvánhoz]. 

2. kárt okoz; a strica/dăuna, a face daune; Schaden ver-
ursachen. 1725: tegnap11 estve felé meg változván az üdő 
az éjjel ollyan tél lön, hogy majd Szár középig érő hooban 
jártak ... csak az Isten többet ne adna, mert félő ha az 
Martiusi hoo a kőz observatio szerént a vetéseknek meg ne 
ártana (Darlac KK; ApLt 2 gr. Haller János Apor Péterhez. 
— aMárc. 18-án]. 1768: A Szőllőről nagj őrömmel irtunk 
volt mert olyan volt rajta a gerezd mint a só, harmad napig 
tartó nagj szél támadván s edj Etszakai savanyu hideg, 
igen meg ártott [Told. 5a]. 

3. (erkölcsi/politikai) hátrányára van; a provoca pagubă 
(moralij/politică) cuiva; zu js (moralischem/politischem) 
Nachteil sein. 1631: Hallotta(m) eszt az Cziematoni János 
hazanal, hogy Valaszutj Ferencz monta: Megh varo(m) 
apam vram eo kegyelme mi czioda valaszszal jeo megh 
Kolosuarrol hoz e penszt vagy nem, ha nem hoz oly alla-
patra keJlimagamat adnom, az mely netalam keresztyen-
segwnk(nė)k meg árt [Abrudbánya; Törzs. St. Arkosi (21) 
rector schölae vall.]. 1672: Komaa látom, suttagtok, de 
meglásd, oly dologban ne avasd magad, mely az fejede-
lemnek, országnak jövendőben megártson [TML VI, 154 
Bánd Dienes Teleki Mihályhoz. — aBánfí szavai Nagy 
Tamáshoz]. 1755: néked Danila ide hátrébb tsak meg ne 
ártana ez az sokféle emberrel való társakodás [K; Told. 
3a]. 1779: Gr. Toldalagi László úr is mindjárt uána meg-
hala. Ez nagy törvénytudó úr és assessor a Királyi Táblán. 
De meg is ártott a fellettéb esziben való bizakodás, s mint-
hogy tudta, hogy tud valamit másokat contemnált s ő is 
contemnáltatott [RettE 397]. 

megárthat ártalmára lehet vkinek vmi; a putea face rău 
cuiva oeva; etw. jm schaden können. 1735: az minapi 
nagy melegekre következett hives aér, kivált estve, meg-
árthatott ŏ Nga(na)k [Ks Borosnyai N. Marton lev. Nsz-
ből]. 

megárul 1. megalkuszik vmiie; a se învoi/înţelege; um 
etw. handeln/mäkeln. 1568: Zekel János fassus est, 
hogy eo hosza ment volt fenesy Mihal bor venny ... mond 
fenesy Mihalnak hyd ide szQch Balast es q vele meg áru-
lok szQch Balas oztan oda ment s eç amit meg az borokra 

[Kv; TJk III/l. 241]. 1570: Ferdeos Kelemen Ezt vallia, 
hogy Twgia azt Mykor az hazra Lakathos Myklos megh 
Arwlt volt Thorday Benedek papnewal IKv; TJk III/2. 
197]. 1583: Mészáros Imreh vallja Latam hog eót vala 
az eókeor es en veóm meg teólle Az eggiket, az Negire 
vayda Jacab Arűlva meg, es el hajta [Kv; TJk IV/1. 193]. 
1585: Aíz Hidkapuhoz hozattam ... Kerestely Antallal ket 
Nagy Erog fat Arolta(m) megh Rea. Ach Mathias Jelen 
leteben f. 2. d. 50 [Kv; Szám. 3/XVIII. 35a Gellien Imre sp 
kezével]. 1591: Zabo Pal hiduezai vallia Kerdwk hul 
volna az vra az lónak ... Mikor oda mentwnk volna az 
leginihez, megh arulank 10 forinton az lora [Kv; TJk V/l. 
152]. 1609: Lakatos Georgiteol veottwnk vala vrunk za-
mara Eot bokor kengiel vasakat melliekre Biro vram maga 
hazanal arula megh velle [Kv; Szám. 12b/IV. 432]. 1621: 
Haro(m) Zeker mezet veottwnk ... az vasar birak árulták 
Volt meg rea tt. fl 7 d. 65 [Kv; i. h. 15b/IV. 14]. 1631: 
monda Nagy Marton hogj hozd be czak megh árulok en 
veled, s hogj ozta(n) be hoza Bakó Istua(n) az lovat megh 
arulanak 40 forintba(n) az lora [Mv; MvLt 290. 58a]. 

2. (alku eredményeként) vmilyen egyezségre jut; a 
ajunge la înţelegere, a cădea de acoid; (als Ergebnis des 
Handelns) zu irgendeiner Konvention/Übereinkunft gelan-
gen/kommen. 1568: Tugiuk hogy mikor az haz felöl meg 
arulnanak, Varga gergel es szobo Peter, akariuk vala az 
fizető napot halaztany de semi kepe(n) ne(m) akara az 
azzyony [Kv; TJk ül/1. 252]. 1570: Gazda Georgy hithy 
zerent vallya, hogy Ew My kor ely akarna adny hazat, 
kenaltha volt Eleosser Nacz Jacabot vele De az Dragallotta 
az Arron mynt hatta volt, Annak vtanna Mykor fodor 
Albertal megh Arwlt volna, Jacabot oda hyttak az Áldo-
más Melle [Kv; TJk III/2. 124]. 1584: Neb Ianos vallia, 
Mikoron egzer Addeg viweok a' dolgot ... hogy 
Hozzw Marton az haz feleol ig' Árult meg eleottwnk 
Olaios Georgiel, hogy Olaios Georgnek tizen Negy zaz 
forintot Aggion az Bolthely Maihaual egie(te)mbe IKv; 
TJk IV/1. 291]. 1602: Nagy Peter Varos Zolgaya vallya 
Amikor megh Arulanak Nagy Ilonaual az haz feleol enys 
ot valek [Kv; TJk VI/1. 626]. 1671: haz hellyek, szeőleők, 
es egyeb akar mi eőreőksegek(ne)kis veteleben megh 
Arulua(n), es alkuvan az igaz, es keözelebb való vérrel ... 
azért idegennek nem engedi [Borb. I ogy-i bizottság Dés-
ről]. 

3. árul vmiből vmennyit; a vinde din ceva (in valoare de 
...); von einer Sache etw. verkaufen. 1744: Szász s két 
száz forintot is ollykor esztendőnként meg arultanak azon 
Thóbéli halakból egy részre [Tóhát TA; JHb XI/17. 13]. 

megárulhat megalkudhat; a se putea învoi/înţelege; 
handeln können. 1590: vag' Zilahy, vagy it való, ha zeker-
rel hozza ez varosba Masunnat a' vasat, vgyan tartozzék 
aprónként 3mad Napigh Arulnj, Akit el Adhat az Jt való 
Aggya el Akit el nem Adhat tegie hazahoz, De az Jde-
ghe(n) harmad Napig Arulwa(n), ha el Ne(m) Adhattia, Es 
harmad Nap vta(n), it való emberrel sem Amihat megh, 
vgmint idegen ember a* varos hatarabol ky Wigie [Kv; 
TanJk VI. 129]. 1618: Azmely köves botot Nagyságodnak 
Kamuti uram commendált volt, Tőth Mihály uramtól 
valóban sollicitusok voltunk rajta, hogy most őkegyelme 
elvihesse. S ő oztán végre azmennyére az árát törhetűk, 
csak engem küldött vala Tóth Mihály uram az Bezeszten-
bea, hogy ha megárulhatok véle, annak utána szóljak azon 
is, hogy ha az kénesőért ide adják, vagy bátor kezességen 
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is, hogy őkegyelme vihesse el az botot [BTN2 168. — 
konstantinápolyi bazár]. 

megárvásodik elárvul; a rămîne orfan; verwaisen. 
1651: ha az jdeo azt hozna ... hogi az Ideonek hozzu uolta 
miat, ualaha az Nemzetes Pettki Istua(n) urunk maraduay 
meg aruasodnanakis [Csicsó Cs; BálLt 41]. 

megás 1. kiás; a săpa; ausgraben. 1593: Aíz bekas patakj 
kw hidhoz zegetet biro uram keowet az kw zegeokel 
Az hidnak az fűndamentomat asta meg 8 ember Attam 
egynek d 12 f — d 96 [Kv; Szám. 25/XXI. 5] | Medwe 
Leórincz hydelwy, vallia, Megh asta volt Balint a' kutat, 
de be zakadot volt [Kv; TJk V/l. 425]. 1597: Az 
A(ctomak) ezt kel biszonittany hogy az hol az malom 
Arokath elaszta wolt az I hogy ha most ad hellyebe battor 
megassa Az I bizonittia aszt hogy az hol ez Arokott 
most el asta be es teoltette wolt az w assasatt [UszT 
12/75]. 1600: Az ki meg Asta az kapu Giamolnak arkatt es 
az pinchebeol ki hordotta az feoldett kostái eozze Atta(m) 
d. 16 [Kv; Szám. 9/XIII. 9 Damakos Máté isp. m. kezével] 
| Hogj az mesz vermeket megh astak es megh tiztitottak, 
vizet mertenek, es megh oltottak fizetwnk d 48 [Kv; i. h. 
9/IX. 33]. 1710 k.: mind a pincéből, mind a gabonás ház-
ból alája kell ásni egy jó tágas lyukat igen jó mélyen ... Jó 
erős kő és erősen megégett tégla és jó kőmíves kell hozzá, 
azt a dolog is megtanítja, mihelyt egy lyukat megásnak és 
megcsinálnak [BÖn. 503-4]. 1780: A' sírásónak köteles-
sége, hogy a' sirt tisztességesen megássa, nehogy az ko-
porsó megakadjon, mert ha megakadna a koporsó, vagy 
bővségébe, vagy hosszúságába, büntetése 50 '/. ötven pénz 
[Kv; EM XI, 224 Az öregebb hidelvi Kalandos-társulat 
cikkei]. 

2. felás; a săpa; aufgraben. 1677.€ A' Fiscus számára 
való Saletrum fŏzetés a' Regius fundusokon, a* Fiscalis 
határokon, az eddig való Usus szerint, continualtassék 
a' szeginységet, a' szokot renden kivŭl, semmiben ne 
terhellyék, házoknak telekit, udvarokat, ahoz való perti-
nentiakat meg ne hánnyanak, vagy ássanak, sem penig 
egyéb kár tévő helyekről annak materiaját ne hordgyák 
[AC 134]. 1762: Tudgyaé, láttáé ä Tanú a' megne-
vezett kereszt Dombot kik ásták meg ettzakának idején és 
kik vettenek volna onnan pénzt ki [Doboka; Ks 4. VII/12]. 

3. vhol leás; a săpa; abgraben. 1574: (A város szolgája) 
Albert deák hazahoz Menne ... hwlot egi leanka az hwl 
Mwtatta az kert Mellet meg Astak es egi fazakat talaltak 
[Kv; TJk III/3. 370]. 

4. aláás; a săpa (ceva) pe dedesupt; untergraben. 1590: 
Ezerth hittam teorue(n)hez ez J ... S. Jakab nap taúat, 
valamire való gondoltaban, Jeótt hazamra eynek czendes-
segeben, hazamnak talpa alliath megh asta, onna(n) zalon-
namoth egyeb marhamatis ... el vitte [UszT]. 1638: En 
soha ... sem hallotta(m) sem latta(m)... hogj az az Philep 
Miklós az Uasarheli Uarat megh asta volna, sem hogi az 
Annianak ladaiat al koczal megh nitotta volna [Mv; MvLt 
291. 144b]. 1690: ásták meg az rabok az tordai tömlöczöt 
... de rájok virradván, el nem mehettek [SzZs 715]. 1710: 
(A tolvajt) a brassai magistrátus keziben adatta, kik is ... 
az inquisítió szerint törvényt látatván rája, megsententiá-
zák, s másnap exequálták volna is, de a tolvaj, több rabok-
kal együtt lévén, a nagy erős tömlecet megásták, és kijő-
vén éjszaka, éppen a vártaház mellett a kőfalról leugrán-
doznak s elszaladnak [CsH 449]. 

5. (földet) el/kimos; a roade/spăla; wegschwemmen. 
1771: az felső rév nem volt Iszopos de az Alsó uj rév 
Iszoposis volt s az viz a martjatis anyéra még ásta volt 
hogy ott nem járhattanak [Széplak KK; SLt évr.]. 

megásás kiásás; săpat, săpare; Ausgrabung. 1719: az én 
edes jo Feleségém ... még hidegült Tetemi im(m)ar nem 
egyebet hanem az Föld(ne)k az honnan eredetit vették meg 
asassät kivanják [Gyergyóújfalu; Borb. II Sólyom István 
lev.]. 1829: Az Uszo Oskolának újba lett megásására, és 
kipadoltatására a' napszámosok, és mester Emberek fize-
tésével együtt ment 1453 Rf. 40 Xr [BLt 12 kv-i dolgozó-
ház nyomt. szám.]. 

megásat kiásat; a puné pe cineva să sape ceva; ausgra-
ben lassen. 1587: az pinczet megh asattuk [Kv; Szám. 
3/XXXII. 9]. 1609: Syar (!) asso Matheval megy assat-
tham Asz syrt assastol f-d 60 [Kv; Szám. 12b/IV. 117]. 
1633: Csiszár Mihalj az mikor az varbali hazanak es pin-
czeienek heliet megh asatta uala akkor enis oth valek [Mv; 
MvLt 290. 129b]. 1710 k.: A két nagy tóra az árkot szépen 
megásattam, de bizony soha végbe nem tudtam vinni, 
hogy vizet s halat bocsássanak belé [BÖn. 895-6]. 1768: 
A Maiam árkát meg ásattúk, tsak az Isten vizet adna 
[Esztény SzD; Told. 5a]. 1804: A vermeket meg ásottá 
[Kv; Pk 5]. 1872: udvarán ... az iskolások ámyékszékének 
csak ott lehet emésztő gödröt ásni Gondnoka fiának 
szoros kötelességévé tétetik, hogy ... az emésztő gödröt 
meg ásassa [M.bikal K; RAk 296-7]. 

megásatik kiásatik; a fi săpat; ausgegraben werden. 
1662: Melly stratagéma, hadi fortély és mesterség kétség 
nélkül az ellenség nagy romlásával véghez is megyen vala, 
mert az árok is megásatott s az istállók is földdel megtöl-
tettek vala [SKr 605]. 

megásattatik kiásattatik; a fi săpat; ausgegraben wer-
den. 1756 k.: Gyakorta meg történik hogy a' Stompá-
rok(na)k vagy vigyázatlanságok vagy conniventiájak miatt 
a' Gazdák kárt vallanak Stompjaik körűi úgymint Stom-
pak meg ásattatnak ... meg mosattatnak, és a Stompak 
körül való Eszkŏzek, készségekis elvesznek [Bom. 
XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok törv.]. 

megáskál aláásogat; a săpa ceva pe dedesupt incetul cu 
încetul; nach und nach untergraben. 1586: Ket fogoly 
olach askalta wala megh az foghazat Komies Peter hogy 
megh foldozta Atta(m) f. — d. 10 [Kv; Szám. 3/XXVII. 
11b]. 

megásódik felásódik; a fi săpat; aufgegraben werden. 
1770: Hogy az Csűrös kert körül való Sáncz anális hamo-
ráb meg asodnék a patak mellet való kövér főidet ki attam 
a falubeliek(ne)k hogy bé vessék dinyével [Lekence BN; 
Ks 47/67. 29 Simon Pál tt lev.]. 

megásott kiásott; săpat; ausgegraben. 1762: Minekután-
na a megirt helyről a' pénz kiásattatott observálté a* 
Tanú a' megásott gödör szélyin oldalán vagy fenekin olly 
jeleket, hogy onnan valami edény vétetett vólna ki? [Dob.; 
Ks 4. VII/12 vk]. 1767: Az ide való Abasfalvi® Csizmadia 
fiától Bartós Pistától hallattam beszelleni hogj az ... meg 
ásatt helljre vagy is gödörre egy nagy követ tettenek, de 
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azt énnékem nem mondotta hogj kintset találtanak vólna 
[Ks Ioannes Illyés (60) jb vall. — aUJ. 

megaszal 1. szárítással tartósít; a usca (pentru conserva-
re); (ab)dörren. 1774: szorgalmatosan szilvát, Almát mégis 
aszalták, de menyit ... ki kell tettzeni a' ra(ti)oból mert 
nevezetesen fel vették [Szentdemeter U; LLt Vall. 40]. 
1777/1780: Ezen Gyümőltsősőkből Közép Termés idein 
bé kerül edgy Nyáron Annyi Szilva (: azon kivűl A mit az 
Udvar Számára meg aszalnak :) hogy 20 Veder Pálinkát 
könnyen ki főznek belőlle [Alparét SzD; JHbK LII/3. 18]. 
1791: az Körtvé fákan pedig a mint a Vintzelléſ mongya 
szép termés vagyon és ha parantsollya Natságod Annak 
idejib(en) meg aszallya, ittenis szépen vagyon kŏrtvély ... 
ha parancsolya Natságod annak idejib(en) aszalom (így!) 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

2. élőfát kiszáraszt; a face să sece; aus/verdorren. 1589: 
Thudom mikor Peter kowaczj Azala abba(n) az erdeobe(n) 
az teobbit akkor mind megh aszaltak vala cziak az egy fa 
volt aszalatlan [Szentkirály U; UszT]. 1592: kazaltam az 
Nywladba(n), fatis azaltam meg benne [i. h.]. 1610: Tu-
dom hogi az melj helj vegett vezekednek ... enis azaltam 
megh io szamra abban az helben [i. h. 14d]. 1617/1628: 
tudom hogy Fodor Pal Azalt vala megh valami Nyrfakat 
[Ditró Cs; LLt Fasc. 69]. 1751: olyan aszalt fakra hantak 
jegyeket a Remeteiek melyeket a Várhegy allyaiak meg 
aszaltak volt az elöt [Remete Cs; LLt Fasc. 150]. 1761: 
igen nagy kárt tettek ... Csere, és tölgyfa eidönkb(en) 
a' draga mak termő fákot meg aszalta, én Triffet Sze-
memmel láttam mikor vesztegeti vala a' fákot [Bukuresd 
H; Ks 113 Vegyes ir]. 1837: Szabó János nem is tagadá, 
hogy nem ő aszalta, minthogy a fáknak a tövéről a földön 
a lapit és muhát elhajtotta, s úgy aszalta meg, s megint 
bétakarta [Jenőfva Cs; RSzF 119]. 

3. megszárít; a usca; trocknen. 1639: En egjeb büjös 
bajossagat nem tudom, ennek a Kallai Giurkanenak, ha-
nem mikor az szegenj Apamot hozzaa bûueôle az ga-
nejat aszala megh sazt atta megh innia az apamnak [Mv; 
MvLt 291. 188a. — "Értsd: hozzá, azaz magához]. 

megaszalt (a fa kérgének lehántásával v. más módon) 
kiszárasztott; care a fost secat; verdorrt. 1837: megaszalt 
bükkfák a tilalmas bükkben találtattak 18, tizennyolc | a 
megaszalt fákat tartoznak megfizetni a constitutio tartása 
szérént [Jenőfva Cs; RSzF 119-201. 

megaszaltat 1. szárítással tartósíttat; a puné pe cineva 
să usuce fructe; (ab)dörren lassen. 1826: ha Szilva és 
Alma bővetskén vagyon vagy négy vékát az én számomra 
aszaltassan meg őtsém Uram [Szentháromság MT; Pf 
Beretzki Sándor lev.]. 

2. élőfát kiszárasztat; a puné pe cineva să sece un copac; 
Baum verdorren lassen. 1837: Tehát ezen gyűlés alkal-
matosságával meghatároztatott az is, hogy vennők fel: 
hány bükkfákat s micsoda helyen, vagyis kiknek szom-
szédságaik között aszaltattak meg [Jenőfva Cs; RSzF 119]. 

megaszik elszárad; a se usca; verdorren, dürr werden. 
1597: Látta(m) az gymeólchj aghat hogy aszú, de ne(m) 
tudo(m) ha az fwsteolés miatt aszott megh Auagy ne(m) 
[UszT 12/36 Jacobus Sima de S. Király fej. jb vall.] | fa-
inak agait termeó fakat megh fysteltek, az fysteles mja 
megh aztak [i. h. 12/124]. 1604: Az cziereznie fak megh 

áztak uala kiket e(n) le ne(m) úaggatta(m) uolna ha házon 
ueueok leottek uolna [i. h. 18/20]. 1751: Az Verőfenybeli 
Szőlő ... födetlen marat volt az őszszel az faji megaszta-
nak különben meg volt mivelve [Berekeresztúr MT; BLt]. 
1768: Mű Láttuk mind ketten hogy Kisseb Koltsár 
István az Utromban vicinált tseie erdőben az eleven 
fákat aszalta mondok néki akkor hadgyon békét azok(na)k 
... nékünk azt feleié hagyatok békét néki had aszón meg 
mind a* menyi van [LLt Fasc. 151]. 1817: a Szilvásban is 
a hol fák sora ... meg aszván kivesztek, azok helyébe is 
másokot ültetett [Héderfája KK; IB. Ütő Bálint tt lev.]. 

megaszott el/kiszáradt; uscat; ver/ausgedorrt. 1590: Az 
Eideo dolgarol zollottak, hogy ky mennyenek, es megh 
lassak mind a* feleken, smind Zoporban, smind feokep-
pe(n) a' Kerek eideóbe(n) megh Aszót zal fakat [Kv; 
TanJk VI. 149]. 1808: Mely fel Szántót helyen egy meg 
aszszot Nagy Bikfa fen al [Zágon Hsz; SzentkZs Bedeo 
Tamas (58) barátosi gy. kat. vall]. 

megasszekurál kb. bebiztosít; a asigura; versichem, as-
sekurieren. 1618: 9 die Augusti itt volt az sátorcsi, és 
örömest, azmely Szent Miklós-pénzét kit magyarul hínak, 
neki adtanak Tóth Mihály uramék, azt is visszaadja vala, 
hogy az morhája megszabaduljon ... Kamuti uram reám 
vetette vala, hogy concludáljak valahogy véle, én meg is 
assecuráltam, hogy az sátort el ne adja [BTN2 112]. 

megaszúsítás (bor) érlelés; îmbătrînire (a vinului); ab-
liegen/reifen lassen. 1847: Második teendő lesz annaka 

meg aszusítása [Csekelaka AF; KCsl 13 Kemény Dénes 
kezével. — aA bornak]. 

megátalkodás csökönyösség, konokság; îndărătnicie, 
încăpăţînare; Starrsinnigkeit, Hartnäckigkeit. 1662: Meg-
voltak a jegyei is eléggé romlásunknak. A testi bátorság, 
az gonoszban inkább-inkább megátalkodás, az Isten ke-
gyelmének, s meglágyításnak sűrű eszközeire is elhatal-
mazott vala hiszem rajtunk [SKr 716]. 1710 k.: A generá-
lis kezde orálni: Ezt a hazát én szintén úgy szánom, 
mint egy patrióta, mintha itt születtem volna; ez rettenetes 
vakulás, megátalkodás és furor az egész nemzetségben ... 
bár csak tü igazgatók ne contribuálnátok sokat a magatok 
hazája romlásához [BÖn. 972]. 1776: Igazé, hogy 
Groff Komis Ferentzné Aszszony ŏ Nga, azután-is, hogy 
látná meg átalkodását B. Henter Urffinak a* Kis Asz-
szonyal valŏ mátkaságaban a végett ment volna bé, 
Mlgs Praepost Úrhoz, hogy valami módot vehetne az el 
Válás dólgában? [Nsz; GyL hiv.]. 1782: látván az Tiszt 
nyilván való merész meg-átalkodását és Udvari Rabságra 
tette [M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 

megátalkodik 1. makacsul ragaszkodik vmihez, meg-
makacsolja magát vmiben; a se îndărătnici/încănăţîna; sich 
versteifen. 1658: Az ország esmét Rákóczihoz követeket 
küldött vala, kérvén azon, hogy legyen el a fejedelemség 
nélkül, mert a török császár nem akarja engedni. De teljes-
séggel megátalkodék az elébbi szavában, sőt menten hi-
vatá hadait, a mi kevés vala, és Medgyes alá méne a 
várost kömyülvevé [ETA I, 166-7 NSz. — aII. Rákóczi 
Györgyhöz]. 1704: Ha kik elébbeni vétkes, és károm-
kodo magok viselésének ezen parancsolatunk meg vetésé-
vel véget vetni nem akarnának, hanem abban meg átal-
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kodnak, a' Nemes Szék Ország Törvénye szerint első-
ben meg veszszőztesse, másodszor paltzáztassa, harmad-
szori és utólszori bűntettessekre' kővel agyonverettesse 
[UszLt IX. 77. 79J. 

2. makacskodik, ellenáll; a se împotrivi; hartnäckig/ 
eigensinnig sein, trotzen. 1662: az palatínus avagy ország-
bírója avagy azon ország részeinek generálisa ... tartoznék 
az tiszti szerént az ... erőszaktevőt meginteni, ki ha az 
illyen megintés után is megátalkodnék ... a László király 
hatodik decrétumának nyolcadik articulusának s abban 
megírt büntetéseknek kellene exequáltatni [SKr 280]. 
1793: Minya Czigány meg átalkodván el szökött 
Minya egy kis Nyakvasat, 's égy néhány páltzát tsak meg 
érdemelne [Mv; Ks Lengyel János lev.]. 

megátalkodó makacskodó, ellenálló; indărătnic; hart-
näckig, trotzend. 1662: ha az olly megátalkodó papi vagy 
világi középrend leszen, ottan amelly vármegyék lakosok 
lesznek, annak fő- és viceispáni valamint akarják, úgy 
büntethessék és minden javaiba jószágaiba praedát és 
zsákmányt hányathassanak [SKr 280]. 

megátalkodott I. mn 1. megrögzött, konok; încăpăţînat; 
verstockt. 1752/1785: de hogy az Kegyelmed meg átolko-
dott és Vér Attyafiainakis részeket továbrais usurpalni 
kiváno szándéka valami kedvetlen consequentiat ne 
szűllyőn, az Exponenseknekis tőbb kárt és költséget ne 
okozzon, tessék Kegyelmednek atyafiságosabban gondol-
kodni [Szentbenedek AF; DobLev. III/596. 266]. 1761: 
Tudgyae a' Tanú hogy ... Ona Thoagyer Groff Dá-
niel Sofia Aszóny Dnalis Birája ... Sem Isten Sem 
Haza, Sem pedig Természet Törvényével nem gondolván 
meg átälkodot gonoszságából Semmi bajokot, nyavalyájo-
kot, és igasságokot az alatta való Falusi lakosoknak meg 
nem halgatta [H; Ks 113 Vegyes ir. vk]. 1782: ezt tsak 
gondolniis szörnyű meg átalkodott szemtelenség [Thor. 
XX/4J. 1813: ha magát meg nem jobbittya Barátosi Joseff 
eo kigyelme téhát igen kemény büntetessel fog meg bün-
tetödni, mert a ' Nemes Czéh illyen meg átolkodott szófo-
gadatlan Embert maga betsületes rendiben Fenyiték nélkül 
nem fog szenvedni [Dés; DLt 56. 9]. 

2. ellenszegülő; nesupus, recalcitrant; widersetzlich. 
1692: Mint hogj pediglen tartok az Király biro Ur(am) 
megh altalkodot elmejetŏl ebben arra kellene vigjazni. 
1. hogj semmi authoritas az Orszàgh kezebŏl se fel vetés-
be^) se repartitioban ki ne vetetödgjék. 2. Az eö kglmek 
közi engethetet Joszagok ha oda maradnanakis, de egjeb 
rend semmi se adózzék közikbe(n) [Szőkefva KK; Törzs. 
Sárosj János kezével]. 

n. fn ellenszegülő személy; persoană recalcitrantă; 
der/die Unfügsame. 1662: Ha pedig az olly megátalkodott 
valami hatalmas és nagy ember leend, a vármegyéiül pa-
latínus vagy országbírája, vagy generális kapitánya meg-
tanáltatván, azok közül akármellyik ... tartozzanak tisztek, 
méltóságok elvesztése alatt azon executiót, igaz tételt 
végbevinni [SKr 280-1]. 1796: ha a meg ujjítando tiltás 
utannis találkoznának ollyan vakmerő meg atalkodtak a 
kik a törvénnyel nem gondolnanak, mint ... az eddig ef-
féle praevaricatioba* elegyedtekkel edgyütt irremissibiliter 
meg büntethessük erdemek szerént, és a Kártis vellek ... 
meg fizetethessük [Torockó; TLev. 10/6. — "Tiltott erdő-
irtásba]. 
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megátalkodottság konokság, makacsság; îndărătnicie; 
Hartnäckigkeit. 1662: Gyulai Ferenc nagy megátalko-
dottsággal csak ollyan válaszokat tészen vala: vagy hat, 
vagy vak lenne a kocka, de hogy Rákóczi fejedelemnek 
tartózó hűség ellen csak kisebben is cselekedjék, ő abban 
szabadságot engedni senkinek nem akarna [SKr 5421. 
1668: Vesselényi Pál felől való Kegyelmed írását meg 
értettem, kinek ez iránt való kívánságát, megátalkodságát 
értvén, maga kényére s kedvére akartam bocsátani [TML 
IV, 327 Lónyai Anna Teleki Mihályhozl. 1840: Ezen 
megátalkodottságot látván mind Leányunkba, mind kivált 

Gazdájában hogy tellyességgel égymástol meg válni 
nem akarnak, miis tőkélletesen el hitettűk volt mi magun-
kal hogy bizonyoson ígérete szerént el is fogja venni fele-
ségül, annyiba hagytuk őket [Dés; DLt 1268]. 

megátkoz 1. elátkoz; a blestema; verwünschen/dam-
men. 1629: Átkozott legyen az a ki ezeknek az en mar-
hamba(n) chyak egy penztis adna, atkozot legyen, hetser 
atkoza megh [Kv; TJk VII/3. 28]. 1631: Hallottam ... 
hogy aszt monta volna Varga Mathe, hogy az Valasz utj 
Laszlo hagittasa mia hal megh; s meghis atkoszta erette 
Valasz utj Lászlót [Abrudbánya; Törzs. Jo Tót (39) conci-
vis vall.]. 1633: mikor Felej Gasparnenak Isten gjermeket 
ada en enni veök, es panazolkodek előttem azo(n), hogj 
eőtet Koczis Jonasne megh atkozta, es megh gialazta [Mv; 
MvLt 290.140b]. 1650: Damasdi Istuan ... Az lakodalmat 
es lakodalmasokatt utolszor megh atkozta mint az biszon-
sagh bé hozta [SzJk 182]. 1705: Haller Gábor hagyott 
levelet az apjának ... az Istenért kéri, hogy meg ne átkozza 
őtet [WIN I, 567]. 1724/1779: talám meg átkozott voltt 
valaki mikor le jűtem [Gerend TA; KS. Bethlen Ágnes 
lev.J. 1739: Faluvégi Mihályné sok izben hallottam, 
hogy mondotta: „kettőt megátkoztam, de bizony a harma-
dikat is megátkozom" [Bözöd U; Ethn. XXIV, 86 Kecskés 
István (54) ppix vall.]. 

Sz. 1710 k.: Szebenben két német strázsált, puska és 
mezítelen fegyverrel a házban ezek miatt minden órán 
felébredtem, bizony a születésem napját is megátkoztam 
[BÖn. 521J. 

2. (rk egyházból) kiátkoz/közösít; a excomunica; 
(ver)bannen, exkommunizieren. 1562: Némelyek válasz-
ták a királyné aszszonynak kívánsága szerént a Kasimir 
lengyel királynak másik fiát a királyságra a László hercze-
get, kit immár a Mátyás király halála után a csehek töttek 
vala ilyen ok és fogadás alatt, hogy a Mátyás király fele-
ségét, a Beatrixet elvegye; kit hitire a László király felfo-
gada, de a koronázás után ő abban semmit meg nem álla, 
kiért őtet a pápa megátkozta [ETA 1,10 BS|. 

megátkoztatás elátkoztatás; blestem; Bann. 1710 k.: 
Csudára és szánakozásra méltó dolog kiváltképpen a gu-
bernátornak vagy rettenetes tudatlansága, vagy rettenetes 
istentelensége annak az írásnak subscriptiójában, melyben 
... ártatlan prédikátorok causájában írt apologiám ... az én 
atyám tisztére ... olyan istentelen úton való igyekezetem 
és azért lett megátkoztatásom, et similia monstra vágynák 
[BÖn. 934). 

megatyafiságosodik atyafiakra tesz szert; a se inrudi cu 
mai multe persoane; sich Verwandte verschaffen. 1784 k.: 
Igen meg Atyafiságosodván, és a Magistratust meg ho-
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doltatván, a Zétalakiak Tisztyeiket Privilégiumok szerént 
nem restauralhatyák e mián [Zetelaka U; UszLt XII. 89]. 

megavasodik avas lesz; a se ríncezi; ranzig werden. 
1851: a' zsírt ki kell frisibe olvasztani elébb le kel 
szŭmi ha meg föt, és mikor meg szállót akor kel az állandó 
edénybe szimi (!) mert ha sal(a)kos meg avasadik (Pk 6 
tó-i Krisztina férjéhez], 

megavasodott avas; rînced, rincezit; ranzig. 1678: meg 
ovasadat Disznó lab 40 (Alvinc AF; UtI]. 

megavatagult avatag, korhadt; învechit, degradat; ver-
fallen/altet. 1801: A Kissebb Gabanás meg avatagult Vas-
tag talpfánn állo, deszka oldala, zsendellyes fedelezetű, 
egészszen avatég | a Kert Ajtó, megavatagult béllett [TL]. 

megavatkozott magavult; învechit, uzat; verfallen. 
1833: az hátulsó házban is már meg avatkozott fűttő ke-
mentze kályháiból ... lehetvén egy alkalmas és jo móddal 
rakatott kementzét állítani [Dés; DLt 925). 

megavul 1. elavul/korhadozik; a se uza/degrada; ver-
fallen, morsch werden. 1681: Vajda Hunyad vára Vár 
hidgya Az hídnak alsó véghe felöl való része ... mind 
végigh, mint hogi mind gerendástól padlás fástol ighen 
meg avultak romladoztak, ujonna(n) kellene csinaltatni 
[Vh; VhU 502, 507). 1692: rostélyos erkely, tőgy fa köté-
sékén talpokon allo, eggyik reszen meg avult az szende-
lyezes | Papiros Csináló malom ... job resze Zupoinak, 
nyilainak veszni tertek, ket kűlyűjekis megavultanak (Gör-
génysztimre MT; JHb Inv.]. 1694: Belső vár, es annak 
Kapuja ... vastag erős Tölgy fa Deszkákból erős Zapokra 
volt csinalva, az padlasa három rendben, fejes vas szegek-
kel meg volt verve, de mar igen el kopot, megh avult | az 
Torony (na)k sindelyezese ... meg avul van es meg romla-
dozván Alvinczi Nagy Istva(n) Ura(m) Udvarbirosa-
gab(an) megfoldoztatta | A fa Hidlás az sok essŏ veres 
miat meg avult, az Kőtesi mellyen allana, meg bomladoz-
tak, hidlas fai fel szakadozodtak [Kővár Szt; JHb Inv.]. 
1767: (A telekkapunak) három cserefákbol való, Galam-
bug formálag kötöt lábjai vágynák, szalma fedél alatt, a 
régiségnek miatta ugy meg avultak, és annyira el tarhulta-
nak, hogy ketteje támaszakkal Stabilialtatott [Nagyemye 
MT; LLt Fasc. 129]. 1774: az Jobbágyok nagyon meg 
Szegényedtenek az Epŭletekis nagyon meg avultak 
[Mocs K; KS Conscr.]. 1821: ablak rámái a régiség 
miatt meg avultak [Koronka MT; Told.]. 

2. tönkremegy; a se pustii; zugrundé gehen. 1839: Va-
gyon a* Mlgos Uraságnak valami régi majorság Szölleje, 
mely a' régiségtől meg avult és el pusztult [Kémer Sz; 
MkG]. 

3. elévül; a se perima; verjähren/alten. 1766: mivel 
tempus edax rerum az idŏ mindent meg emész(t) ... a* jó s 
bŏlts Constitutíokis írás nélkül, meg avulnak 's végre 
nemis pra(ctizál)tatnak [Torockó; TLev. 9/11]. 

megavulás szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ra készülő avulni kezdő, avulóban levő; care se află pe 
punctul de a se învechi/putrezi; im Verfallen begrifíen. 
1784: nap nyogotra fekvő része ezen Háznak tomátzos, 
'Sendellyel fedett, meg avulásra készülő [Buijánosóbuda 
K; JHbK LX/18. 9]. 

megavult 1. (el)korhadt; intrat în putrefacţie; morsch 
geworden. 1647: Vágjon egi Rev hajois az Maroson meg 
avult [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1652: Ezen haznak 
hijazattyi fotosok igen megh avultak (Görgény MT; Törzs]. 
1692.ŝ Papiros Csináló Haz ... ezen hazban vagyon ... 
negy meg avult fogasok [Görgénysztimre MT; JHb Inv.|. 
1694: Vagyon egy meg auult, szu ötte hoszszu ládais sír-
ásó szer számnak való [Kv; ACJk 16]. 1740: igen meg 
avultt Sővénj kert vagyon, mellj(ne)k a' lészája szintén 
mind le hullott [Kv; BfN Gyalui cs.] | Vagyon ... edgy ... 
jó istállócska ... fedele szalma, és igen meg avúltt hidlás is 
vagyon benne [Gyéressztkirály TA; Ks 89 Inv. 8]. 1756: 
Vagyon a Béres ház ... melynek Tserefa koszom Geren-
dái, 9 fenyő fa Szaru fáit közönséges Bik, Tsere és Nyárfa 
Léttzeivel, s, meg avult Szalma fedél alatt tartják [Bra-
nyicska H; JHb LXX/2. 12]. 1797: Az Élett körül ... va-
gyon meg avult kollát kert tserefa Sasok közi bükfa desz-
kákkal kirakva [Körispatak U; Pf). 1798: Ezen Curian 
vagyon edgy Sendéllyes Ház, meg avult Sendéllyel Va-
gyon fedelezve JSzentkatolna Hsz; Mk IX. 109. 18). 

2. elavult, idejétmúlt; învechit; veraltet/jährt. 1636: Jobb 
volna azért azokat a' nagy tŏmlŏjü ſurollyákot, és sok 
süvŏltŏjü fúvókat a* hol vagynak-is, a' templumokból ki 
hányni, és az kovátsok műhelyében adni. Azok talám még-
is menthetőbbek az kik a* régieket meg tartyák, hogy az 
meg avult rosz szokásokon kapdoso együgyű községet le 
hányattatásokkal fel ne zajditsák [ÖGr Aj.]. 

3. régi, megrögzött; învechit, demodat; alt, verstockt. 
1662: Ismét tanácsba kezdtek lenni, a jól rendeltetett respub-
licákat tántorgatni és bontogatni. Amely elmék egyébképpen 
csendességre és békességre hajlandók volnának, az ő meg-
avult szokásuk szerint visszavonásra kezdék késztetni (SKr 
113]. 1710 k.: A gubernátor a már megavult éneket kezdé, és 
még in plurali numero hogy a szokása szerént a többit társai-
nak vonja, de megcsalá ekkor ebben magát [BÖn. 973]. 

megázik 1. elázik; a se uda; a deveni ud; durchnäßt 
werden. 1662: A törökök közül a cserékre s gazokra is 
nagyon sokak szaladtak vala, de a harc meglétele után olly 
igen nagy záporeső lett vala, hogy az vitézlő nép nagyon 
megázván, kedvetlenőzvén, az gazokról ki nem vadásztat-
hattak vala ISKr 413]. 

2. átázik/nedvesedik; a deveni ud/umed; durchnäßt/feuch-
tet werden. 1573: Beke gergel ... azt vallia hogi mykor 
Segeswarrol Ieouenek Meggies fele, hatwl erte Baly gĕrgy 
kochiat mykor az To gatnal Ieonenek haylany kezd az 
Baly gĕrgy kochia ... Be deol az Thoba ... Marhaya Me-
nyere azot meg azt Nem Twgia, Mert zeknenyt azkor fely 
Nem Nytotta | farkas pal hity vtan azt vallia hogy ... latta 
hogi hayladozni kezdet az kochy Es Be deolt az Thoba 
... Latta hogy Mind eomaga felesege vyzessek voltak 
Maihaiabais azot meg, Mert Mint holnalia vyzbe deolt 
volt [Kv; TJk III/3. 270]. 1746: Az Mlgos Ur Sz. Demeter-
ről Karolly várrá küldett Almájának is a ' mint haliám hirit 
jo Gondviselok mi a' meg vallottam a gjalázattyát mivel 
mig Csesztvere érkezetis meg ázot az Sákja az alma leve 
miá [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 1817: A Kis 
Malom ... tapaszos oldalú Szarvazattya ujj, és szalmával 
jó móddal bé vagyon fedve az oldalainak Alsó Része az 
àrviz miatt meg àzvàn a taposztása Reparatiot kiván 
[Ördöngösfiizes SzD; ÖrmMúz 9]. 

3. nedvességgel telítődik; a se Imbiba cu apă; durch-
tränkt werden. 1732: A Sàntzbeli Rét b è r u g a Szamosra 
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... (: mikor a Szamos meg nŏ igen meg ázik :) [Nagy-
iklód/Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 

megázott átázott; umed, umezit; durchnäßt. 1668: Ha 
úgy tetszik jónak nekedis, talán jó volna az kalangyáknak 
az felső, inkább megázott kévéket raknák talán inkább 
karókban, az szárazabb részét asztagban [TML IV, 335 
Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz). 

megáztat 1. eláztat, összenedvesít; a uda, a îmbiba cu 
apă; verwässem, naß machen. 1662: Az fejedelemasszony 
hanemha más levelet irat, mert azt megáztatta az oláh s 
elszaggatta, három darabban hozta ide [TML II, 385 Ébeni 
István Teleki Mihályhoz). 1670: Az puskások az Kegyel-
med levelit megadák, csakhogy megáztatták volt valahol s 
az énnekem szóló levelemet nem mindenütt olvashattam el 
[TML V, 149 Székely László ua-hoz). 

2. beáztat; a înmuia; einweichen. 1791: Keményittőnek 
ásztattam meg 2 véka® [Lunka H; Ks 108 Vegyes ir. — 
aBúzát). 

megbabonál megbabonáz/ront; a fermeca/vrăji; ver/be-
hexen. 172411779: a jó dajka tsak az babot tudja vetni 
bizony számot ád rolla talám engemet is ö babonalt meg 
az bab vetéssel azért voltam olyan roszszul de megmondja 
Kigyelmed hogy az babot meg fordittsa hogy haza mehes-
sek mert nem árt nékem az ö babja Isten velem senki elle-
nem [Gerend TA; KS. Bethlen Ágnes lev.]. 

megbabonáz babonasággal megront; a fermeca/vrăji; 
be/verhexen, bezaubem. 1745: égy alkalmatossággal az 
Falu égyb(e) gyűlvén, a ... Gróff Ur eö Naga Teheneinek 
tejek(ne)k deffectussok iránt difficultás lévén, hogy valaki 
meg babónázta volna [Szentbenedek SzD; Ks] | Tudgyae a 
tanŭ bizonyoson értetteĕ valakitől bizonyoson hogy 
Kálnán lakó Inquilinus Morosán Márk Felesége Buxa 
Anyimie büjös, bávos és boszorkányos Aszszony légyen? 
... micsoda károkat tett, egészségeben kit rontot, Vesztet 
és babonázott légyen meg és kinek minémŭ váraslásokat 
vitt véghez [BSz; Ks 9. XXXIII vk]. 

megbágyad ellankad; a se moleşi; ermatten. 1656: 9. 
Kosár meh de ige(n) megh baggyattak mégis holtak ben-
nek [Doboka; Mk Inv. 4]. 1671: az Dunán az estve felé 
költöztem által, és valamentől jobban lehet, sietek, de 
bizony hitvány lovaim igen meg vannak bádgyadva [TML 
V, 447 Rédei Ferencz Teleki Mihályhoz]. 1676: az hosz-
szas nehéz űtnak miatta mellettem levő szolgáim megbád-
gyadván, elmaradoztak [TML VII, 156 Daczó János ua-
hoz]. 1738: ezen Servicz polturaért oly kemény executiot 
Szenvedünk, hogj Zágonban a falu hűtős polgárát go-
molyaban köttetvén, és jeges vizzel meg őntőztettvén az 
hideg aëire ki vitette az hol is az nagj hidegben annyira 
meg badgjadott, hogy fél holtan lévén tandem vgj bocsát-
tatta ell [Hsz; Ks 94]. 

megbágyadott ellankadt; moleşit; ermattet, matt ge-
worden. 1592: 20 Jan Az waros Towaba megh busultak 
vala az halak 10 Embert uittem reaya hogi uekeket vagia-
nak raita ... Az megh bagiadot halakat hozta Pal Jakab 
haza az halas ladawal eggiwt f 0 d 54 [Kv; Szám. 5/XIV. 
125 Éppel Péter sp kezével]. 1733/1813: már régen és 
hoszason betegeskedvén ... Homorod szentpáli István 

Uram ŏ Kegyelme meghagyatott özvegye ... régi nyava-
lyájábolis maga megbágyadott testének lelkétől való el-
oszlattatását közelgetni naponként tapasztalván, kívánt lé-
gyen ... testamentoria dispositiot tenni [Kv; SLt XLII. 6. 
22-3]. 

megbágyaszt ellankaszt; a moleşi; ermatten. 1667: Az 
kis Jankót is igen meg bádgyasztotta az nátha, hurut [TML 
IV, 4 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 

megbájoltatik kb. elkábíttatik; a fi ameţit; betäubt wer-
den. 1662: (A) népnek elméje a sok helytelen biz-
tatásokkal újabb-újabb török ellen temérdeki erővel levő 
segítségek felől való hírköltésekkel elszédíttetett és mint-
egy ugyan fascináltatott, megvarázsoltatott, bűvöltetett, 
bájoltatott volna [SKr 495]. 

megbakik megbagzik; a se împerechea; rammeln, be-
hängen. 1826: a nagy Anyák (: disznó :) szépek, Jok és 
megbaktak [Mv; Told. 7). 

megbakítás megmakacsolás; încăpăţînare; Versteifung. 
1662: Olvasd meg a Mózes III. és V. könyvében ... Hogy-
ha ezekkel sem gondoltok, hogy hozzám térnétek, hanem 
vakmerőképpen ellenem jártok, én is bizony vakmerőkép-
pen járok ellenetek stb. És hozok tiellenetek fegyvert, 
melly bosszút álljon rajtatok az én szövetségemnek fel-
bontásáért stb. Legszömyebbeket mond aztán utoljára az 
ötödik magok megbakétása s vakmerősége ellen V. 27. a 
40-ig: Ha mégis nem engedtek nekem, én is ellenetek 
járok megbúsult haragomban, mert a ti fiaitoknak és le-
ánytoknak húsát eszitek meg (SKr 698). 

megbakkant megerőszakol; a viola/silui; vergewalti-
gen. 1723: Felső Ilosván az en gyermek koromb(an) az 
Atyám és Anyám egj Porczira nevű Léányt Tartottanak 
volt egj Lengjelországi orosz legény szolgájokis Fa-
dor(na)k hitták az Léányt S.V. meg bakkantotta, vagj 
meg Szegjenitette, eszt mikor osztan eszre vőttek az Tisz-
tek, meg fogtak ez Léányt az orosz legenyel egjűtt ... be 
vitték Bethlenb(e) eszt az Rusz vagj Hoffrik Mihályt 
Bethlenben szülte az Világra Porczira [F.ilosva SzD; BK 
Kiskájoni lev.]. 

megbakolja magát megköti/megmakacsolja magát; a 
se încăpăţîna; sich versteifen. 1710: Azalatt a császár a 
magyarok azelőtt beadott punctumait odaküldi a palatí-
nusnak, hogy ventilálják, s hol mi megorvosolható dolgot 
látnak, adják informátiójokot felőle. Azok el is követék, s 
bizony a magyarok résziről hasznos informátiókot is adá-
nak, de Rákóczi csak megbaklá magát, s semmire nem 
akara lépni.8 A császár is megbosszonkodván, a posoni 
gyűlést elbontá [CsH 410. — a1708-banJ. 1779: A leg-
utolsó transport Vásárhelyig jött volt, mely állott mintegy 
ezerkétszáz gyalogból. Kik is megbakolván magokat, 
Vásárhelyről visszatértének a hazájok felé [RettE 395]. 

megbakoz elagyabugyál; a cotonogi; verprügeln. 1584: 
Baniay Ianos deák vallia, Rettegen valek a' sokadalomba, 
Ez Rethegy Istwa(n) deák poztot veon teolle(m) Ieowe oda 
Zabo Thamasis vasarlany ... De egy masnak fitthiet han-
tak orrok Ala, Zabo Thamast azért latta(m) hogy a' zablia-
ra teotte a' kezet, vegre monda Istwa(n) deák, holot eotet 
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sokzor Ne(m) Istwan deaknak hane(m) Bak Istwannakis 
Newezne, bizony vgmond mikor helie es moggya volna 
meg Bakoznalak, de iol tudom hogy meg zaidanad Gattia-
dat, mert neked zokasod az [Kv; TJk IV/1. 306J. 

megbán 1. fájlal, sajnál; a regreta; bedauem. 1568: Eli-
zabet c(on)sors Bartolomei Keserw ... fassa e(st), hogy 
latta azt hogy az Lakatost el hítta, Sos Mártoné, mert q 
neky Selere az Lakatos, onnat penyg az lakatos meg Jq-
uen, kerdem hogy meg nitatote (!) az ladath, s monda az 
lakatos, Nem Nytok meg de bizon meg bannyak [Kv; TJk 
III/l. 188]. 1602: Mondro Jakabne vallya ... mondotta 
Salane, No, bizony bánom io Georgy Vram hogy felteor-
ted az ladat es az keolcheget ky veotted beleolle egyeold 
meg bannja ha Fabian hazjne meg Jeo mert fabian-
hazyne azt hatta volt hogy ha budulas teortenjkis tehát eo 
kezehez kell az ladat adnj [Kv; TJk VI/1. 598]. 1657: Az 
tracta alatt való csalárdkodását azért az töröknek az feje-
delem is eszében vévén, tehát igen megbánta, hogy annyi 
számú és olyan embereit maga mellől elbocsátotta légyen 
[KemÖn. 182]. 1702: Lévén mátkasága N: Pongracz And-
rás Uram(na)k, Nem: Torma Susánna Aszszonnyal az ó 
kglme ... csak hamar meg bánta annyira meg hŭlemé-
dett tòlle hogy semmiképpen arra nem inducaltatathatik 
hogy az matrimoniumot consunnálhassa (!) vélle [SzJk 
338]. 1734: (A) Ditrai Mester Ura(m) ... én ugy hiszem, 
bizony meg fogia bánni még a' mostani nyakasságát 
[Alfalu Cs; ApLt 2 Szentsimoni Páll plébanus lev.]. 1780: 
vettem észre annakutánna hogy bizony meg bánta az óreg 
Asszony hogy meg mutatta nékem főképpen az ezüst 
kalánt [Bethlen SzD; BK. Juliana Érsekújvári (24) conj. 
St.Butzi vall.]. 1820: a' Néhai Bárónét betegségébe le-
gyezvén, mint Léányka el szunyodott, 's a' Legyezőt a* 
Bárónéra ejtette, ezért a Báróné indulatba jővén, hirtelen-
séggel Házától el küldötte, mellyet meg is bánt az őieg 
Báróné, mert utánna küldött 's hivatta viszszá [Várivá TA; 
JHb 48 Biió Zsigmond (49) hütes assz. vall.]. 

Sz. 1761: azt mondja nékie, elő vévén az éget boros 
edényt; Kristóf! ebből ha iszolis meg bánod, ha nem iszol 
is meg bánod, de jobb hogy igyál 's ugy bánd meg [Ko-
ronka MT; Told. 26]. 

2. bűnbánatot/megbánást érez; a avea remuşcări, a se 
căi; Reue empfinden/verspüren. 1640: Dianna még itt va-
gjo(n) keozeottünk, megh banta az mint hallo(m) ebül való 
cselekedetit [Barcsa H; GramTr V. 360 Baiczay Zsigmond 
Bomemizza Pálhoz]. 1657: maga is megbánván emberte-
lenségét, sokat jártata utánam, hogy ne mennék [KemÖn. 
144]. 1760: Somkereki Kertész András ... azon tselekede-
tita meg bánván, viszsza jőue Reformata Sz. Vallásunkra 
[Kv; SRE. — aMás vallásra való áttérését]. 1772: A többi 
között egy Bátori Borica nevű szegény asszony, kit is egy 
Gyergyóból származott kádár mesterember, ugyancsak 
Kádár János, elvévén pápistává lett volt, de megbánván 
visszaállott volt [RettE 289]. 1782: Kis Rapolton* Com-
moralo Szűcs Juon és Rád Petra ... Katonáknak álván, 
megbánták cselekedeteket és reménykedvén a* Néhai Báró 
Umak ... hogy bocsássa ki, kibocsátotta s ugy osztán 
obligáltak magokat Jobbágyságra [JHb XXXI. 21. 5. — 
aH]. 

Sz. 1672: Ugy hiszem, az eb fia megbánta eb cseleke-
detit [TML VI, 451 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

3. fenyegetésként; ca o ameninţare; als Drohung; rajta 
veszt, megkeserül; a regreta, a-i părea rău; beieuen. 1568: 

Anna Consors demetri nagy fassa e(st) Az Pyachrol 
haza mentembe ... Énnekem mondaa hogy meg wroztatok 
az varos hazat de meg banyatok [Kv; TJk III/l. 153. — aA 
poroszióné]. 1572: teglas myhaly ... monda szylagy 
myhalnak the szylagy Myhal az varost Ebnek mondád de 
Byzan megh Bánod, Mertth az varos Nem eb [Dés; DLt 
182]. 1574: Erzebet Jaray Matene ... vallia ... byzon Meg 
Bánod ha iea(m) Ieos ... Meg bannyatok hogi Az zeowent 
ely teortetek or kwrwak IKv; TJk III/3. 371]. 1633: Hal-
iam eyel agia(m)ban, hogi mo(n)gia vala Somosdi Mihalj 
meg ne vagi edes baratom Cziaszar Istua(n), azonba(n) 
cziattanast hallek, de en ne(m) tudom mellik vagta masikat 
cziak haliam Somosdi Mihalj hogi mo(n)da, Na Cziaszar 
Istuan engem el vestel de bizoni megh bánod [Mv; MvLt 
290. 134b]. 1664: Mikoron az Tattarok Csaszaryb(a) jeő-
vennek Rablany akoron Tombay György maga foga megh 
Engemet, Egy feyer szokmany valla Raytam azt le vonna 
megh az szabliajaval vaga el rollam, s ugy ada, az Tattar-
nak, mondám ne cseleked mert ha ki szabadit az Isten 
innét, de bizony megh bánod [Császári SzD; WassLt Kifor 
Miklosne Filep Margit (35) jb vall.]. 1730: kinek kiáltot-
ták pedig azt, hogy ne menny arra az Jószágra áskálni, s 
— kereskedni, mert meg bánod [Altoija Hsz; Borb. I vk]. 

4. kárt szenved, kárát látja; a suferi o pagubă; Schaden 
(er)leiden. 1572: Wram eo N. Jobbagy Jeouenek en hoz-
zam panazolkodnak hogy az Gorboyak kalibaiokra mente-
nek az hawasra, es eoteod fel zaz Juhokatt vittek el ... 
kirem kket hogy k. az wram eo N. Jobagitt kàr nelkewl 
elegittesse megh, mert ha igy kell lenny nilwan az szazok 
banniak megh [Vécs MT; BesztLt 3685 Joan. Cheffey 
provisor Arcis Weechy a beszt-i bíróhoz és esküdt polgá-
rokhoz]. 1657: Édes Öcsém uram, értem, mit íijon Ke-
gyelmed az szentiváni asztagok felől. Nekem, édes Öcsém 
uram, úgy tetszik, hogy ne adassa Kegyelmed mind el, 
mivel nem tudja Kegyelmed, ha él-e az vagy megholt 
Torma Pál, az jószág övé, ha szabadulása lészen, együtt 
megfogja bánni, nem is lehet búza nélkül [TML I, 90 
Bornemisza Susána Teleki Mihályhoz]. 

5. vkinek vmije bánja, vkit vmennyi veszteség ér; a su-
feri o pierdere; jd erleidet/hat an einer Sache Einbuße. 
1710: Soibán vajda ... megizente vala a fejedelemnek, ha 
ötszázezer talléra megbánja is, bizony kilobbantja a török 
császárral Apafit a fejedelemségből [CsH 309]. 1756: 
hocza az Lovamat, mert ha egj Jobbágjom meg bánnyais 
de főbe lŏvem az Hóhér Teremtettét [Petek U; Hr 3/151. 

megbánás bánkódás, sajnálkozás; regret; Bereuen. 
1710: így ronták meg a nemesi szép szabadságot így 
vetének kötelet mind a magok, mind a posteritások nyaká-
ban, s azon a rossz úton veszének el magok is rendről 
rendre azután, amint ide alább meghalljuk s késő s ha-
szontalan megbánással vevék eszekben magokot [CsH 
117]. 

megbánt ige 1. megsért; a insulta/ofensa/jigni; beleidi-
gen. 1653: Kerem igen alazatoson eo Szent felseget ne 
tekincze az en sok bűneimet meliekel eö Szent felseget 
giermeksegemtől fogua meg bantotam [JHbK XLII/3 
Kovacsoczy Zsuzsanna végr.]. 1664: Szász Dániel V(ram) 
alias Brassaj muczkos szókkal illette volna Ceh mester 
vrainkat... ha jeovendóben illjen alkalmatlan szókkal Ceh 
mesteiet meg* bantja, Eg Gira Ezústel búntetódgiek [Kv; 
öCJk]. 1681: (Stephanus Koncz) ebbéli cselekedetiért 
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mások(na)k példájára az prenghér alatt megh palczáz-
tassék, annak utánna magha Ecclesiájában mind Istenét, az 
kit mindenek felett megh bántót, mind penigh felebaratait, 
az kiket megh botránkoztatot reconciliallya [Kük.; SLt 
AM. 371. 1688: Isten s ország Törvénye ellen való dol-
gokban) és vétkekb(en) elegyítvén magomat, az Teremptő 
és gondviselő édes Istenemet Jo akaró Vr(aima)t, Városi 
betsűlletes nemes feleimet meg bántottam [Dés; Jk). 1710: 
Megbocsáss, ha tégedet megbántottalak |CsH 90]. 
1790: a' Bére iránt ... a' Pásztor maga Authoritássábol 
senkitis illetlen Szovaival meg ne bántson, és meg ne 
sértsen ... egy forint poenalítás alatt [Karácsonfva MT; 
Told. 761. 1829: egy Pekriért olyan jo embert mind Dániel 
nem kéne meg bántani [Kv; Pk 6]. 

Szk: ~\>a érzi magát. 1848: ilyentén garáznaságával 
megbántva érzik magokat [Dés; DLt]. 

2. bántalmaz; a maltrata; mißhandeln. 1561: uala mellyk8 

ualakit mesterek kozzwl uag' méltatlan bezedeuel vag che-
lekedetiuel meg bantand annak egy mester se aggion mw-
iet mig nem az mestereket az kiket meg bantot meg en-
gezthely | Az legenyek az mestereket Mykor meg' Banth-
yak Art 18 [Kv; ÖCArt. — aÉrtsd: mesterlegény|. 
1568: Panazolkodyk eneke(m) az en zolgam fyczor 
Mattyas hogy hon nem Lytyben eo hazat kergetytek fe-
nyegetytek kyben menty hogy nem tugya hogy semy 
wytke volna senkjt(is) meg bantot volna [Fog.; BesztLt 57 
Casp. Beokeos Supremus Consiliarus Regie M(aies)t(a)tis 
a beszt-i tanácshoz). 1582: Istűan, Polpesserr Keleme(n) 
fya valia hogy az attia küldette kett penzara kolba-
zert, vtaban talliak (!) ketten eleol es az égik Zabliat 
rantt hozzaia, az massik is vgian azt mwelly, es annyera 
Zolnak ott velle hogy azért meg ne(m) bantiak, hane(m) az 
egyk panazol ... igh teollek bekeűel meg menekedet [Kv; 
TJk IV/1. 981. 1654: Ez okon kellet az Inctusokot citáltat-
nunk, hogy ez Ik, nem tudatik mitŭl viseltetven sok illet-
len szokval, es gyalazat tételekkel bantottanak meg min-
den igaz ok nélkül [SzJk 721. 1704: Ennek utána elő-
számlálván mind őfelségének mind hazájának sok hasznos 
szolgálatját, kérdé, hogy valaha kit bántott meg, kit vert 
meg, vagy valakitől vagy ajándékon, vagy erőszakkal 
kinek miét vette el vala, azért ezt érdemiette mégis [WIN 
I, 185). 

3. udv háborgat, terhel vmi vei; a deranja (cu ceva); 
belästigen/helligen. 1542: Ha kegelmedeth meg nem ban-
thanam wele, kegelmedeth kemem mynth kegelmes wra-
moth, hog k. adathna Cristof wramwal neg zantho ewk-
rewth az en pwzthamba [Fog.; LevT I, 18 Petrus Orozy 
Zalay Jánoshoz, Poson m. isp-jához, Fog. vára urához]. 
1570: Ezeo(n) es kyrnym kegel. hog pynzwnkyrt szerzene 
teglat es kegel: valamy Jot Kegel. meg bozaso(n) hog 
efelykel kel meg bantanywnk kegel: mert eoreomeszt Nem 
bantanok kegel. de Nem lehet egeb ben(n)e [Bethlen SzD; 
BesztLt 115]. 1581: Kegielmes Wram keonyergek felse-
gednek mint kegyelmes vramnak feyedelmemnek hogy 
nekem felseged meg Bochassa myert felsegedet Jllien Sok 
gongiayban kel enny Jrassommal meg bantanom [Gyf; 
Törzs. Szentpáli Komis Mihály Báthori Istvánhoz]. 1677: 
Azonban ha meg nem bántom vele, kérem tudósítson, mint 
lőnek az én eljövetelem után udvarnál az dolgok [TML 
VII, 348 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 1697: az 
Nemes vármegye az katonakra drabontokra magok fejekre 
s egy egy lovokra portiot nem vetet, de marhajokra vetetek 
meljett erősen kimek rajtok, ha megh nem bántanám mil-

toságos ur(am) kglmedett velle, nekem teczenek hogy 
marhajoktul csak adgyanak portiot mivel erűi az hatarul 
ilnek [Szilágycseh; BK. Kőmíves Gergely Bethlen Ger-
gelyhez]. 7792: mivel pedig a közelebb fel járt lovas em-
ber által talám még kelleténél is többet irtam volt, s hely-
telen irásom(m)al mégis fogtam Ngodat bántani, noha 
semi rosz tzélbol nem irtam, mégis alázatoson botsánatot 
instálok, mert egygyűgyűségbŏl hibáztom (Bencenc H; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. jogaiban/szabadságában megrövidít vkit/vmely kö-
zösséget; a ştirbi drepturile cuiva, a prejudicia dreptul 
cuiva; js Rechte/Freiheit verkürzen. 1570: eo felsege az-
bely zabadsagokba megh Nem Banthya az varost |Kv; 
TanJk V/3. 18a[. 1571: minket ez egy falka udeoteol fog-
wa teorweniunkben mind kesztunk való tizt tartok es 
kywaltképpen az feiedelem tablayan való teorwiny teweok 
igen meg bantottanak vala mind teorwenyunkben mind 
leveleink arraban [SzO II, 3271. 1619: az hatalmas császár 
küldjen egy fő kapucsi pasáját Ferdinandushoz, azki által 
adja eleibe Ferdinandusnak, hogy: „Noha — úgymond — 
ezelőtt Csehország s Magyarország tégedet nem jó kedv-
ből, de kételenségből királyokká választott volt, de 
ezek minket megtalálván adják előnkbe, hogy az tü törvé-
nyetek szerént őket hitekben s szabadságokban meg nem 
tartottátok, hanem sőt igen megbántottátok, melyet ők el 
nem szenvedhettek ]BTN2 351]. 1631: Afſidalliŭk es 
assecŭralliŭk megh neüezett Kemeni Jánost Eö Hwségétt, 
kgelmessen arról; Hogi sem beczwlletiben sem egiéb 
allapattiaban meg nem banttiwk (KCs IV/17 Brandenburgi 
Katalin oltalomlevele Kemény Jánosnak). 1671: ŏ Nagatt 

... senkit sem személlyében, sem jószágában, semminémü 
javaiban, tŏrvénynélkŭl meg nem bánt sem másoknak 
bántani nem enged [CC 8. — aBarcsai Ákos fej.). 

5. megcsorbít/sért vmit; a încălca/nesocoti ceva; bé-
éin trächtigen, Schaden/Nachteil zufligen. 1592: Az Erdély 
három Nemzetnek bekeseg lewele ... Mellben megh iratik, 
michoda Conditiowal zaladhasson be a* warosokban theo-
reök Rablaskor az Nemessegh es zekelseg, mely conditio-
kat ha ky megh bantana chak rez zeientis, erette megh 
eőlhessek, Dya három pénz legien, es minde(n) Joway ell 
veszszenek (Kv; Diósylnd. 43]. 1677: Valamig Isten e* 
mostani Kegyelmes Urunkat életben ineg-tartya mind 
addig az Országra, és Ország Fejedelemségére nézendő 
semminémü dolgokban guberniumban és directioban 
magát nem elegyíti,* egyefoekben-is a' mik az ŏ Nagysága 
Szerelmes Attyának, mostani kegyelmes Urunknak be-
csŭletit, méltóságát, Atyai authoritássát meg-bántanák [ AC 
31. — aRákóczi Ferenc]. 1743: eset értésére, az Portestans 
Asz(szony)nak eŏ nsg(na)k hogj ... mind az Mltgs Mikola 
Familiarol, mind ... Mltgs Kamuthi Jusrol, deveniál! Jo-
szágok felesen distraháltatak, ki égj, ki más utón ... 
mellyis az Protestans(na)k eö Nsg(na)k Legális successio-
ját igen meg bántotta [JHb XLVII/24 Km-i konv. fog.]. 

6. vminek a birtoklásában megháborít; a tulbura pe ci-
neva in posesiune; in Besitzung einer Sache jn belästigen. 
1570: Chyarlokezy Dyenes, Ezt vallya, hogy Ewtet hytta 
volt palochy hogi Teobekel egetembe Megh Beochwlle-
nek az zeoleot chynek Balint azt Monta palochinak 
Neh gondoly arra, Mert feyemet keotem en arrah hogy 
senky ezben megh nem bant [Kv; TJk III/2. 167]. 
1666/1701: Hogy valakit eö kglmek kŏzzfil maguk java-
iban) jószagib(an) meg bántsunk, gondolatunkban) sin-
tse(n) [Kv; KvLt 1/1881. 
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7. megkárosít; a păgubi; jm einen Schaden verursa-
chen/zufiigen. 1579: Az Espotaly Mesteme keonyeórgesse 
felól... wegeztek hogy az tanachtul adatot lewelet eomaga 
wyzzaltatta, es egy nehanzor igy bantotta meg a warost es 
tanachiot, hogy az ket rezt wegyek ky teolle, es az harmad 
Rezzel legie(n) zabad ember maganak [Kv; TanJk V/3. 
182a]. 1582: Fodor András ... vallia En sem akkor, 
sem penigh az vtan ... ez Borbély Tamas Zaiabol Eotwes 
Andrásra semmy zitkot se(m) egieb gonoz Ne(m) illendeo 
bezedet Nem hallottam, ha ne(m) chak azt monta, hog 
teorwenniel bantotta meg [Kv; TJk IV/1. 56]. 1838: jo-
vallatta az özvegynek az Szŏllŏk el testálását azt felelte, 
hogy ö nem akarja megbantani Dosa Urat a kinek jo aka-
ratyabol birta s birja az szöllŏket | Dosa Urat... azzal meg 
nem bántya hogy el testalyaa [Kissáros KK; DLev. 2. 
XIIA. 2. — a A szőlőt]. 

8. megbotránkoztat; a scandaliza/indigna; entrüsten. 1776: 
Simon Vaszily ... Budai Juánnával Paráználkodot ... ki 
annak elötteis erkőltstelen fertelmes tselekedetivel mind 
embereket meg bántott volt, még is meg nem Szűnt, ha-
nem ismét azon bestelenséget kívánván követni ... Budai 
Márkuly házát meg bestelenitette [Koronka MT; Told. 
23/8]. 

9. lelkét/lelke ismeretét ~ja bűnbe keveredik; a păcătui; 
sich in Sünde verwickeln. 1573: mykor megh hallota, hogi 
testamentumot tenne Kerestury Megen oda Mond neky Jo 
peter vram az eleo Isteneit kerlek hogy lasd Iol megh ... Lel-
kedet megh ne Banchad hogi ez vylagonis zenwegy lel-
kednek Bantasara legen [Kv; TJk III/3. 64-5]. 1670: Egyéb-
aránt hogy levelet úgy írjon valaki ebbe az matériába, 
hogy sem az törököt, sem az ausztriai házat, sem az maga 
lelkeismeretit meg ne bántsa, Salamont tegyék cancel-
lariusnak, ő sem viszi végbe ITML V, 371 Bethlen Miklós 
Bethlen Jánoshoz, Bánfi Dieneshez és Teleki Mihályhoz]. 

10. ~ja magát vmiveí udv kb. terheltetik vmivel; a se 
osteni cu ceva; durch etw. belästigt werden. 1665: Ke-
gyelmedet kérem, ha magát meg nem bántja vele, tudósít-
son az tovább való dolgokrúl bűvebben, talám nem árt 
meg |TML III, 446 Teleki Mihály Kende Gáborhoz]. 

megbánt in regretat, căit; bereut. 1710 k.: amaz bűnök 
sokszor csak erőüenségből, hirtelen és ottan megbánt 
indulatból történnek [BÖn. 891]. 

megbántás 1. megsértés; insultă, jignire; Beleidigung. 
1817 k.: minden híbat Nagyságos Groff Ur kŏnyebben 
ellehet szenvedni, hanem a' hol az Udvar Méltósága meg 
bántása forog fenn, ott terhesebb, és kétszeres a* büntetés 
[Héderfája KK; IB. Ütő Bálint tt lev.]. 

2. (jog/szabadság) megrövidítése; ştirbire (a unui drept); 
Kürzung (des Rechts/der Freiheit). 1684: semmi Priuilegi-
umok megh hántását ne(m) tapasztallyák, mint hogy mi 
azt semmi reszeibe(n) bontogatni ne(m) akarjuk [UszLt 
IX. 76. 18 fej.]. 1835: az Exp(one)ns Birtokasok tulajdon 
Jussak megbántásáért minden Törvényeseket e részbe 
kéntelenek lésznek Klmetek és Felső Sinfalva közönsége 
ellen el kővetettni [Asz; Borb. II]. 

3. háborgatás; tulburare; Störung, Behelligung. 1672: A 
külső szabadság egy lévén, abban való megbántásit Ke-
gyelmeteknek hazáéval együtt orvosolhatja [TML VI, 86 
Teleki Mihály Kapi Györgyhöz]. 

4. megrövidítés; prejudiciu; Kürzung, Benachteiligung. 
1661: Az Kegyelmed szolgái az nyerget nem akarják adni, 

talán másképpen instructusok, mindazonáltal ha Kegyel-
mednek igen nagy megbántására leszen, praetereat [TML 
II, 206 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

5. feldúlás; devastare; Veiheerung/wüstung. 1677: Dez-
mákat, sót, és egyéb teiheket Fiscus, vagy mások számára 
hordozo, avagy abból viszsza menő szekeresek-is, kik 
vagy tilalmas helyekben való károkat, kaszált és baglya 
szénáknak megbántását, kerteknek le-vágását, égetését, és 
tŏb insolentiakat-is szoktak cselekedni ... affélék-is ezen 
fellyeb meg-irt mod szerint büntettessenek (AC 215]. 

megbántat1 megbánat (vkivel vmit); a face să regrete 
cineva ceva; bereuen/bedauern lassen. 1582: Balas ko-
wach ... vallia ... Io Akaratod zerent Ag, Amit Adhacz,... 
ha penig nem Acz es meg Nem segitez ... tehát bizony 
megh bantatom veled [Kv; TJk IV/1. 47]. 1586: Olaios 
Georgy vallia, ezt zayabol hallottam az leány Attianak 
hogy azt monda a* tanach haznal hogy megh bantatna 
Igyarto Georgyel Az eo leania fogtatasat [Kv; i. h. 5961. 
1602: Zabo András es Schnelczer Leorincz Vramek hew-
teok zerenth recognoscalnak igy ... meg monduk neky 
hogy megh bantattiuk vele hogy akaratunk ellen megh 
nitotta ... az ladatis kyben ezewst marha pénz es arany 
volt (Kv; TJk VI/1. 611]. 1629: megh bantatom az felese-
gedel hogj toluaiol az hazamra iőtt |Mv; MvLt 290. 143b|. 
1634: Zigiarto Mihalyne monda Erszenyes Falnak, aha 
lator fekta kurva, megh lad hogy bizo(n)y megh bánta-
to(m) ha el az vra(m) veled IMv; i. h. 291. 10b|. 1668: 
Miklós ahoz azt monda hogi de meg hogi itt kereskettek, 
hazamra iőttek tegnap, csak azt is meg bantatom Nagi 
Jstuannal meg latia el felejti az marhaiat (Cssz; CsÁLt F. 
27.1/30 Szabó Mihalj (20) pp vall.]. 

megbántat2 (jogaiban/szabadságában) megrövidíttet; a 
face să fie ştirbit drepturile cuiva; (js Rechte/Freiheit) 
verkürzen lassen. 1677: En Bathori Gábor, Erdély Orszá-
gának választót Fejedelme, Magyar Ország részeinek Ura, 
és Székelyeknek Ispánnya mindeneknek személy válo-
gatás nélkül az én tehetségem szerint igaz törvényt szol-
gáltatok, és méltó executiokat tészek, senkit sem meg nem 
bántok, sem mással meg nem bántatok, se személyében, se 
jószágában, se marhájában |CC 19-20] | Rátoti Gyulai 
László Ur(am) ő kglme ... ki ment az Magyar hadak közzé 
... illy közönséges nagy jób(an) való fáradozásáért, sub 
Verbo Nro Principali assecurallyuk, hogy ... ha Szeren-
csétlenül járnának is, és akar mikor uiszsza keletnek is jőni 
Birodalmunkb(an) mindenkoron kglsségűnk alá fogad-
gyuk, azért semminemű Jószágib(an), Javaiban meg nem 
károsittattyuk, se(m) szeméilyéb(en) se(m) becsűletib(en) 
ő kglme mellett ezen dologb(an) edgyütt lévőkkel edgyűtt 
meg ne(m) bántattyuk, háboríttattyuk sőt afféle ellen 
k(e)g(yelme)ssen protegállyuk [Radnót KK; Törzs. fej.]. 

megbántatás megsértetés; insultă; Beleidigung. 1803: 
a' Papné a Mestertől 's Feleségétől vett megbán tatása 
viszonyítására tselekedte aztat [Dombó KK; UnVJk 67]. 

megbántatik 1. bántalmaztatik; a fi maltratat; mißhan-
delt werden. 1562: az ola az kit ktek meg Tartoztatot 
Jámbor es igaz Ember az my falwnkba(n) paztorsagot 
wiselth Azért My keriwk Thy kteket mynth vraynkot 
hogy az ola meg ne Bantassyk Kgtol meth (!) igaz vto(n) 
Jar, azért Kgtek Bochassa el Merth igaz penzeuel keres-
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kedyk [Sáromberke MT; BesztLt 61 Michael Chanady 
judex a beszt-i bíróhoz és tanácsához]. 1662: a vallásnak 
... szabados gyakorlásában akármelly állapotbéliek is 
őfelségétől és akármelly földesuraktól valamelly úton-
módon avagy színek alatt meg nem bántatnak, sem hábo-
ríttatnak, akadékoztatnak [SKr 121-2]. 

2. (jogaiban/szabadságában) megrövidíttetik vki/vmely 
közösség; a fi ştiibit In drepturile sale; (js Rechte/Freiheit) 
verkürzt werden. 1592: Hogy Coloswar az eo zabadsagaban 
es Jowaiban Senkiteől megh ne bantassek teorweny kiweöl 
[Kv; Diósylnd. 45]. 1671: az ollyanokat kik elébbi fészkekre 
haza akarnának menni, ha szintén kezesség alá vetették, 
vagy eskették volna is, minden hellyekrŏl, mindenek minden 
javokkal sub poena Articulari bocsássák el, személlyekben 
és jovokban meg nem bántatván, a' kezesek penig absolval-
tassanak a' kezesség alol [CC 59]. 1677: Ha ki meg-
bántatik, személyében, joszágiban, szabadságiban [AC 
273]. 1704: az az articulus arról szól, hogy akik a fejede-
lemtől méltatlan megbántattanak, azok iránt tartozzanak az 
unió szerint instálni a fejedelmeknek [WIN 1,128]. 

3. megcsorbíttatik; a fi prejudiciat; beeinträchtigt wer-
den. 1571: akaryak eo k. hogy Ez fele zemely valogatassal 
az Egenleo akaratai való vegezes Megh Neh Bantassek, Es 
ezwtan Teobekis azt neh kewannyak [Kv; TanJk V/3. 
44a]. 1572: Kerem keg: mynth zerelmes Bizoth Komám 
vramoth hogy te keg: menyre illyk es melto, kybe az te 
keg: Bírósaga megh nem Bantatyk hogy ez en Jobagyom-
nak igassagath megh erthwen cyelekeggyek wgy keg: 
hogy ne nyomokoggyek meg nyavalyas, ne fogyatkozzék 
megh [Kv; BesztLt 3704 Paulus Banfy lossonzhy de mo-
gyoro Gr. Dawm beszt-i bíróhoz]. 1677: A' Fejedelmek 
oly Praefectusokat constituállyanak hogy Nemesség, s* 
minden rendeknek Szabadsága, és az Országnak törvénye 
általok meg ne bántassék, s' annak ártalmára való absoluta 
authoritas ne adattassék [AC 236]. 

4. megkárosodik; a păgubi; Schaden nehmen/leiden. 
1558 k.: az kçzçnseges Igassagnak Megmaradasaert Illik 
Mindennek Nehez mertekel elny, Ne ket feleuel, Mertha 
kçnyw lezen, tahath Mind az feiedelem es Mind az kçsseg 
Megbantatik [Nsz; MKsz 1846. 2961. 1571: Towabba 
vannak nemely falwk hataran chinalt molnok kyket az 
varhoz Telegdi Mihal chinaltatot, vannak ollyakis kyket 
egyebek epitettek eo engedelmebeol hol soha az eleott 
molnok nem voltak kyk miat faluknak meg mondhatatlan 
karok vagion, nemely myatt penig regi molnok megban-
tattak [SzO II, 330 a székelység panasza az ogy-hez]. 

5. (határ) megsértetik; a fi violát (hotaiele unui clmp); 
(Flur/Feldmark) verletzt werden. 1804: vagyon egy Ba-
chonya nevü Praedium ... Tŏrpena faluja Határán, melly 
Praedium 145lik Esztendöb(en) ki jartattatvan bizonyos 
Hatar Halmakkal ki is Hataroztatatt... hanem Nap Nyugot 
felül nevezetes részében az Olah nemetiek által meg hán-
tatott hibáztatott ... s lassankint magok hatarukhoz 
foglalták [BSz; JHb 11/16. — aBN]. 

megbántatott vkitől megbántott; care a fost jignit de 
cineva; von jm beleidigt. 1710 k.: a kárhozott léleknek az 
ő szomorúsága, a véghetetlen, tőle megbántatott Istennek 
véghetetlen haragjától, gyűlölségétől való kimondhatatlan 
irtózás, félelem, rettegés [BÖn. 466]. 

megbántattathatik bántalmaztathatik; a putea fi malt-
ratat; mißhandelt werden können. 1662: Építsenek csak 

templomokat Törökországban, bizony mindenik templom 
erős bástyájuk lészen a törököknek, melyekből, a frigy 
felbomolván a csaták könnyen megbántattathatnak 
[SKr 113]. 

megbánthat megbüntethet; a putea pedepsi; bestrafen 
können. 1629: Szombathelyt11 Assecuraluan mi Tholdalagi 
Urammal eggyűtt arról hogy sem ioszaga el nem Vetetik, 
sem maganak bantodasa nem leszen, noha sokkeppen 
uiolalta uala az conditiokat melyre nezve eó Felsege meg 
banthatta uolna, mindazaltal Condonaluan eó Felsege, 
meg nem haborgata, seótt az Desi kamara Ispansagot ada 
neki [Fog.; KCs IV/114 Kemény János Kemény Boldi-
zsáihož. — aSzombathely Mártont]. 

megbántó I. mn 1. megsértő/botránkoztató; jignitor, ca-
re jigneşte; beleidigend, anstößig. 1705: Békési János 
Kováts vr(am) Felesége Gulácsi Kata ... Igirvén mi előt-
tünk ana magát kézbéadással hogy ennek utánna Istent 
s embereket megbántó s botránkoztato szitkokkal nem 
szitkozódik, tisztességes Aszonyi állathoz nem illő boro-
zásba(n) részegeskedésb(en) magat nem elegyíti [Dés; Jk]. 
1843: De ők csak amellett maradtak — anélkül, hogy 
valami megbántó kitétettel éltek volna —, hogy ők általá-
ban ezen hely bévetésit meg nem engedik [VKp 80]. 

2. ~ fél megállapodást megszegő fél; partea care desface 
o învoială; Übeneinkunft auflösende Partei. 1582: (A vi-
szálykodókat) meg bekelteteok megh Iram en Kadar 
Gergely az lewelet a' bekessegreól. Az bekessegh vtan 
esmegh im most megh haborottak ... ez keotelnek meg 
zegeseieól Chak ket bizonsagal hattu(n)k bizonitany ... 
adeg Ne perelhessen az megh banto fel megh az 40 frtot le 
Nem thenne [Kv; TJk IV/1. 522]. 

U.fh megsértő ember; persoană care jigneşte pe cineva; 
beleidigende Person. 1677: Ecclesiasticusokat meg bántók 
ellen való processus és poena [AC 255]. 1826: a' keresz-
tyén eleink ... a* kőztök való jó rendek megháborítói, s a 
tisztesség, a* becsület regulái ellen vétőknek 's a' társasá-
got megbántóknak büntetésekről Articulusokat is irtanak 
[Kv; EM XI, 373 A külközép-utcai Kalandos-társaság 
art.j. 

megbántódás 1. sérelem; supărare, necaz; Unrecht, 
Beschwerde. 1564: kegyelmes Uram nincsen az ki en 
nekem megh bantodasomat injuríamat megh könnyebbít-
hesse Isten utan [Zutor K; SLt]. 1650 k.: noha ennekem 
sokszor sok megh bantodasim voltak kglmes Uram az 
mellyekrŭl igen melto panaszim lehettek volna es igen 
nagy szü beli megh szomorito boszszuval kellet el szen-
uednem nem mertem Nagodat búsítani [Ks 42. C. 5 
Cseflei László a fej-hez]. 1671: Csik Széknek volt illyen 
meg-bántodása, hogy a ' Csiki hámoron, harminczadokon, 
és őrökön lévő Gondviselők, nem akarnának a' vitézlő 
Rendnek törvényt szolgáltatni [CC 39]. 1689: Harmadik 
megh bántodasokat p(rae)tendalhattyak az Zálogos földek 
irant [Szőkefva KK; Szád. Sárosi János kezével]. 1693: 
tuttára legyen Kglmed(ne)k, hogy ezen meg bántódása 
iránt, az Nemes Fejér var(me)gyenek Generális Gyülésett 
akár holott, és valamikor fog celebraltatni, akarja meg 
találni [Fejér m.; DobLev. 1/47]. 1755: Bátorkodtam 
Ngyd8 lábainál le borulni alázatos Instantiám által, és 
egyszers mind declaralni nagy meg bántodasunkat, és 
szomorittatasunkot [Albis Hsz; BLev. — aGr. Mikes Antal 
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Hsz főkirálybírája). 1765: Ilyen meg bantódásomot kelle-
tett ... alazatoson exponálnom [Etéd U; Pf]. 

2. megsértés; ştirbire, prejudiciere; Beleidigung. 1643: 
My azért ertve(n) es tudva(n) az eö szabadsagokban való 
megh bantodasokat megh ighirtük nekiek seghitse-
ghűnket es oltalmunkat ITörzs. fej.]. 1655: Vadnak ilyen 
megbántódása szegény nemes atyánkfiainak, hogy vagy 
magokon ... vagy jobbágyinkon törvénytelen büntetéseket 
cselekesznek [EOE XI, 196 ogy-i törv.]. 1671: közönséges 
szabadságunknak megbántódása látzik lenni abban, hogy 
Erdélyi emberek között, és Erdélyi dolog felöl, nem ennek 
a' hazának competens Birája elŏt lőtt peri és annak dicisi-
oja [CC 79]. 1724: (A kŭt) az meg irt Falu(na)k Szabados 
uzuálásában nem lévén ... és a Tŏb oda bé biro Possessor 
uri és Nemes rendek(ne)k nyílván való Nemesi Praeroga-
tivájok(na)k meg bántodásátt Causallja [Dob.; WassLt]. 
1735: engemet Isten, és a Nemes Haza törvényé ellen az J: 
kurvának kiáltott, becsülletem(ne)k nagj meg bantodására 
[Dés; Jk 149a]. 1741: Nemzetes Szilágyi alias Lakatos 
Mihály, András és János Uraimék tovább az Nagod 
diffamatioját magok Nemesi szabadcsagok(na)k meg bán-
tódásával s kissebbitésével már nem halgathattyák el 
[Somlyó Sz; TKI]. — L. még CC 7, 14, 92. 

3. megsértődés, megütközés; supărare; Beleidigung. 
1662: az asszony dévabéli és Tasnádban való jegyruhabéli 
jussát bizonyos alkuvás által fejedelemnek adta vala, 
mellyet Bethlen István nem is offensiő és megbántódás 
nélkül szenvedett vala [SKr 154]. 1750 k.: En a' meg 
bantodast vagy offensat négy Classisban helljheztetem ... 
A negjedik, midòn mi Sem Szonkal, sem tselekedetünkel 
valakit meg nem bantunk, hanem a mi Szónknak vagj 
tselekedetűnknek nem helljes vagj bal magjarazattjával 
magunk Szerzünk magunknak offensat [Ks 83 Onadi 
Szakács Mihály lev.]. 

4. megneheztelés; nemulţumire; Unwille, Groll. 1661 : 
Tegnapi napon mind a ti rajtatok való búsulás miatt, mind 
pedig más derekas megbántódásom miá, veled, édes szi-
vem, úgy az mint kívántam volna, nem beszélhettem 
[TML II, 139 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 
1663: Két rendbeli levelét Kegyelmednek vöttem ... 
mindkettőben értem sok megbántódását az urunk Kegyel-
mednek írott levelei miatt, de Istennel bizonyítom, Uram, 
hogy ... távul lévén ő nagyságátúl, nem tehetek róla [TML 
II, 552 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

5. bánkódás, bánat; mîhnire; Betrübnis, Gram. 1663: 
Nagyságodnak kegyelmessége által nemes országtúl me-
gítéltetett kevés jószágocskámat ... méltóztassék restitu-
áltatni; melynek mástúl való biratása minemű nagy szív-
beli megbántódásomra legyen, Nagyságod istenesen gon-
dolkozván, megítélheti [TML II, 590 Teleki Mihály Bor-
nemisza Annához]. 

6. bántalmaztatás; maltratare; Mißhandlung. 1645: kegl-
messen paronczollyuk: minden helyeken boczassa es bo-
czatassa megh emietet hiueinket uelek levő szolgaikkal, 
bekeuel, s megh bantodas nelkűl [Kv; RDL I. 164 fej.]. 
1664: az havasalföldi vajda megértvén mostanában szám-
kivetésit az fővezértűi, még bizonyosan nem tudhatjuk, 
Lengyelország avagy Munkács felé szaladott légyen, de az 
felesége hírünk nélkül az országban immár beérkezett 
kívántatott gróf uramat levelünk által megtalálnunk ... 
hogy munkálódnék az fővezér előtt, miként lecsinálhatná 
az ellene való nehézséget, nyavalyás minden órában vá-
randó, terhes állapotjában, ne lenne valami úttal megbán-

tódása és mindnyájan nekünk is történhető nagyobb bú-
sulásunk [TML III, 30 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1705: ki 
ki mihelyt compareal és homagiumat deponallya, minden 
kesedelem es megh bántodás nélkül maga házához bo-
tsáttatik [Kv; KvLt 1/192 gub.J. 1760 k.: Grohoti Petrutz 
János feleli ... A Dudást szép szóval marasztattam meg 
közöttünk mulatván, ételt italt adván néki betsűletet adván 
néki s mig at voltam semmi baja nem volt, mongya meg 
maga kitől lőt meg bántódása [H; Ks 62/8]. 

7. megsérülés; rănire; Verletzung. 1840: Nagy Mihály 
... találtatott e' szerint Az Jobb felőli való részen az 
Nyak Inas hust meg szúrva egy fel Czolnyira hatva, mely 
Innak munkássága az váll Lapatzkára szolgál, — ennek 
meg bántódása mián a Kar Csontnak feje meg vagyon 
Dagadva [Dés; DLt 848c]. 

8. udv háborgatás, zavarás; deranj, tulburare; Störung. 
1677: Hol és mikor lehetek én Kegyelmed megbántódása 
nélkül Kegyelmeddel szembe? és erre ne udvarice, hanem 
mint igaz barát barátjának, úgy feleljen Kegyelmed meg, 
mert egyébaránt az sül ki belőle, hogy alkalmatlan 
leszek [TML VII, 349 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

9. jogcsorbítás; ştirbirea drepturilor; Rechtskürzung. 
1673: mikeppen kezdődött, Continualodott, és Végződött, 
azon megh bántodasom és karositatásom ha kevántatik ... 
szóval elő számlálnom kesz vagyok [WassLt Haller Pál 
nyil.J. 1696: éő kglének az Magjar Czegej határban az 
Földek birodalmában sok meg bántódási vad(na)k (Dob.; 

h.]. 1701: Mint hogj az Apahidi jószágnak birásában 
igen nagj meg bántódása volt s vagyon T. Ecclési-
ank(na)k, az Unitaria Ecclesiátol ... ugj hogj most is tel-
lyességgel minden haszon vévő szántó földektől ott lévő 
kevés Jobbágji az Ecclesiának el tiltattanak, nem kitsiny 
kárával Ecclesiank(na)k [Kv; SRE 76]. 

10. (meg)károsulás; păgubire; Schädigung. 1659: Serio 
parancsollyuk hüségtek(ne)k, Megh irt Borbereki és 
Alvinczi Városunkbéli Jobbágyink(na)k abbéli megh 
bántodásokat megh orvosolván, Az Uj Keresztyenek(ne)k 
is parancsollya(n), hogy tartcsák ŏkis magokat à Városnak 
ez részből való régi Ususához, s ez ellen cselekedni ne 
merészeilyenek [Törzs. fej.]. 1671: Levén megbántodá-
sunk ebben-is mind magunknak, s' mind szegénységink-
nek, hogy sokadalmok alkalmatosságával, vasat 's egye-
bet-is éppen magok számára el-foglalván az Városbéliek, 
külső embereknek nem engednének vásárolni, hanem 
magok az Sokadalmok, s' vásárok idején az bészedett 
marhát, s* az után-is majd kétszer árrán adgyál-el ma-
gunknak és szegénységinknek [CC 84]. 1689: N. Boér 
Thamás, és B. Péter Uraimék Proponálva(n) az eo Ngok 
Fogarasi Felső Székin Felső Venicei joszagokba(n) sok-
keppe(n) való meg bantodasokot, instálták mi előttünk 
kőzőnsegese(n) azo(n): hogy ... az iránt való succursusun-
kot ne denegalnok [Fog.; Szád.]. 1703: Tekintetes Fő 
Kapitány Urunk(na)k és az nemes szék(ne)k alázatossán 
Instálunk Méltóztassék Kglmetek ez iránt való megh Ter-
heltetésűnkett s Fajdalmas megh bántodásunkatt Attjai 
kegjes Szemeli Tekintetben venni és Istenessen megh 
orvosolni IFog.; UtI]. 1740: Varga Ferentz tizen öt vas 
tsinálásra való Portiojat, reszet ugy mint azonn verőben 
valő Czimbora ... Bartók András bekével birhassa minden 
megh bántodás háborgatás nélkül [Torockő; Bosla]. 1844: 
Dobai (!) Joseff Esketése meg bantodasai, és a Kaptalani 
hataron levő széna főve elfoglaltatásaban [Ne/Nagylak 
AF; DobLev. V/1249]. — L. még UF II, 664. 
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megbántódhatik megkárosſtódhatik; a putea fí păgubit; 
zu Schaden kommen können. 1804: En soha sem hallot-
tam a néhai tisztelt Aszszony Gyermekeinek sem ed-
gyik(ne)k, sem másik(na)k ollyan törvénytelen tselekede-
teket melly által meg bántodhatott volna [Marossztimre 
AF; DobLev. IV/875. 5b]. 

megbántódik 1. megsértődik, megneheztel; a se supăra; 
beleidigt werden. 1663: közölvén ezen dolgomat elsőben, 
édes Apám uram, az én jó kegyelmes asszonyommal, és 
mintsem urunk ő nagysága valamint megbántódjék, múl-
jék el inkább [TML II, 476 Teleki Mihály Gillány Ger-
gelyhez]. 1671: Az mint Uram Kegyelmed levelébűl lá-
tom, Kegyelmed meg bántódott, de nem tudom min [TML 
V, 510 Székely László Teleki Mihályhoz). 

2. udv háborgattatik, terhelődik vmivel; a fí deranjat cu 
ceva; gestört/belästigt werden. 1642: Jo akaró bizodalmas 
somsed Uram kgmetek egy nehanj napra ha megh nem 
bantodik uelle rendelne tizen hat auagy huz kasazt es egy 
nehanj aratót [Sófva BN; BesztLt 115 Petrus Gauay a 
beszt-i főbíróhoz]. 

3. bántalmaztatik, háboríttatik; a fí maltratat; mißhan-
delt werden. 1675: Ha valaki donatariusoknak, bóéroknak 
vagy papoknak jobbágyitol megh bántodott, en ertemre az 
megh bántodott fel az Urat requiralván tőrvény napot kért, 
s ha tőrvény szerént ott ugy igazodott el dolga, hogy azzal 
meg nyughatott, abban maratt [Fog.; UF II, 663 St. Leszai 
(43) vall.]. 1734: Azis Consideratiora való dolog hogj se 
Mészáros Atyánkfiai Hentes Atyánkfiait, se az Hentesek a 
Meszarosokat semminemű bestelenitő szókkal s injuriak-
kal ne illessék és amellyik fél meg bántodnék requirállya a 
Czéhet, vagj az Társasagot IDés; Jk 445b]. 

4. (jogaiban) megrövidíttetik; a fí lezat in drepturile sa-
le; (js Rechte) verkiirzt werden. 1701: Tagadhatatlan do-
log, hogy midőn Gŏcs Sára Aszszony és Gŏcs Kata 
Suki Pálné Aszszonyom ŏ kglmek közt Atyai Joszágok 
arra adhibealt Becsŭlletes Emberek által subdividaltatott 
volna, tehát ekkor Suki Pálné Aszszonyom felettéb meg 
bántodott, és igen károson esett volt az ŏ kglme részéről 
azo(n) Divisio IKv; SLt FG. 55]. 1704: minthogy abban az 
articulusban olyanokról vagyon szó, akik méltatlan meg-
bántódtanak és megkárosítódtanak, arra nézve ennek az 
articulusnak dirimatióját az ország holnap reggelre szoro-
sabb determinatióra hadta, hogy concludáljanak felőle 
[WIN I, 127]. 

Szk: igazságában 1678: méltosztassek kegl(me)se(n) 
ezen Controversiamban olly dispositiot tenni, igassa-

gomban ne bantodgyam meg (Töizs. Osdolai Kun István a 
fej-hezl * szabadságában 1643 k.: az magyar orszaghi 
urak, nemessek, ſeö nepek, Varasok, az nemettöl szabad-
sagokban ighen megh bantodtanak [i. h. fej.]. 1675: Tu-
dódé vagy bizonyossan hallottadé Hogy az donatariu-
sok, vagy bóérok kőzzűl valaki nemessi, avagy bóéri 
szabadságában tőrvéntelenűl megh bántodott volna? [Fog.; 
UF II, 660 vk]. 1705: ha mi oly dolog esett volna is, hogy 
vagy törvényekben, vagy nemesi szabadságokban, vagy 
egyebekben is a magyarok vagy egyszer, vagy másszor 
megbántódtanak vagy háboríttattanak volna, azt nekia nem 
tulajdonithatni [WIN I, 448. — aI. Józsefnek] * törvényé-
ben ~ —» szabadságában 

5. megcsorbíttatik/csorbul; a fí ştirbit/prejudiciat; ver-
kürzt/beeinträchtigt werden. /60J: lattyak eo kgmek egez 
varosul az hazassagoknak kywaltkeppen az keolseo rendek 

miat való nagy abususat, ky miat zegeny varosunknakis 
zep zabadsagy megh bantodnanak [Kv; TanJk l/\Ĕ 434]. 
1619: Mit mondanál hát te ehhez, hogy mint nem bántód-
nék meg az hatalmas császár hűti és frigye is, melyet im-
már újólag megerősített Ferdinandussal, és hogy ebben is 
előremehetnénk? [BTN2 289]. 

6. megkárosíttatik; a fí păgubit; Schaden erleiden. 1650: 
noha teob feoldet es kerteket szakasztottunk ahoz, de sokai 
alkalmatlamb az teob reszeknek akar melliknel is mert 
seueny mind az mező felöl esuen, kulseó es igen sok mún-
kas, faratsagos kertelesekkel ez az resz bantodik inkab 
megh, az Rosz Tohely is igen nagj haszontalansagot teuen 
benne [Folt H; BK sub nro 117]. 

megbántódott 1. (jogaiban) sértett; lezat (in drepturile 
sale); (js Rechte) beschädigt/beleidigt. 1677: A' Nemesség 
maga javaiból Vám adással sohult nem tartozik ... és hogy 
ha ki tudva ollyan dolgokban meg-háborittatnék, a' meg-
bántodot Nemes ember ellen a' cselekedő juris ordine 
prosequaltatván, és comperialtatván in floren 200. convi-
caltassék [AC 112]. 

Szk: ~ fél. 1655: Végeztük azért és concludáltuk, acce-
dálván az Ngod bölcs Ítéleti is, hogy az megbántódott 
félnek arbitriumában légyen, ha vármegyén akarja-e ke-
resni, vagy táblán az olyan dolgokat patráló vladikát, az 
vármegyéről penig transmittálhatják táblára, ha az causá-
nak merituma úgy kévánja [Kv; EOE XI, 196]. 1684: Ha 
történnék, hogy valamely mester ember egyik az másikat 
tolvajnak, gyilkosnak, lopónak, paráznának, káromkodó-
nak vagy hamis hütünek szidná ... az céh előtt megbékél-
hetnek de ha az megbántódott fél (nem aka)má az 
békességet ... elveheti az céh(ből) az nemes város székire 
az törvényit, (ha) akarja [Dés; DFaz. 13]. 

2. megkárosult; păgubit; Schaden erlitten. 1699: igen 
sok megbantodott Bőcsűletes Atyankfíai terhes panaszszai 
naponkint nem hogy fogynának; de söt inkab naponkent 
szaporodton szaporodnak [Dés; Jk 280b ]. 

Szk: ~ fél. 1670: ha ugy teczik az Exponens megh ban-
todot felnek, czinaltassa megh az sövényt igaz határában 
[Kv; TanJk II/I. 753]. 1671: ha afféle Dézmások találtat-
nának, kik a' szegénységen szolgástol, lovastol élődnének 

az illyen Dézmásoknak mindenféle javokbol exclusis 
omnibus juridicis remediis, mellynek fele a' megbántódott 
feleké, fele penig az Directoré légyen az executorokkal 
edgyŭtt | Végeztük azért Nagod Consensussa-is accedal-
ván, hogy azon Magyar Országi excessust patralo Ember 
a' meg-bántodatt féllel mentül hamaréb admonealtatván 
Máramarosi atyánkfíaitul, conveniallyon és karairól con-
tentallya azon Szomszéd Lengyel Urat [CC 26, 44]. 1749: 
mikor az Banatusi embereket ... pénzektől meg fosztottuk 
volna hogy reánk bizonyosodott meg békellettűnk a meg 
bántodott féllel [Kismuncsel H; Ks 112 Vegyes ir.|. 

3. megsértődött/neheztelt; supărat, (care se simte) ofen-
sat; beleidigt, übelgenommen. 1657: felette sok megbán-
tódott emberek vadnak, és sokakban megtanáltatik igaz 
volta amaz mondásnak: Impedit ira animum ne possit 
cernere verum IKemÖn. 171]. 

megbántott megsértett; ofensat, jignit; beleidigt. 1585: 
mely wegezeswnkben az kett fel az meg neuezet gyeorgfi 
ba(las) es pal, eggik az masikott igerek meg oltalmazni es 
mindenik fel az eo rezzen walo Attyafíaynak terheketis 
magokra fel ueúek Ennek ereossegere es meg AU(as)ara 
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wetenk zaz forint keóteletis keozikbe hogy ha walamellik 
fel ezt meg nem Allana ... Ket rezze myenk az birake 
harmada az meg bantot fele legyen [Gagy U; UszT], 1671: 
én lévén az megbántott személy, mégis nem illendő ma-
gam alkalmaztatásával voltam s vagyok-e? |TML V, 445 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz|. 1711: Noha ennek előtte 
in Anno 1697 Balogh Mihályné nős paráznaságba(n) 
Comperiáltatva(n); az Szent Isten és a nemes Ország Tör-
vénye szerint halálra sententiaztatott volt De mint hogy 
az időktől fogva ... szivebe(n) lelkéb(en) meg tőrödvén 
Istene ellen való vétkes cselekedetit meg ésmérte anyira 
hogy kívánta vétkes cselekedetinek he Ily ere viszsza jŏni 
és megbántot Jo-Istenét s Felebarátit meg követni [Dés; Jk 
357b|. 1848: Válosz várása mellett maradtam Kedves 
Ötsém Uraiméknak Az halálig megbántott Barátok Szabó 
Rácz Pál [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1274 Dobolyi 
Bálinthoz]. 

megbárányozik (despre oi) a făta; lämmem. 1589: 
Tecczet ... hogy az zamweweo Vraim pénzt Aggyanak 
Juh vetelre, Amy penigh azt Nezy hol Baraniozzek megh 
... ez Varos Juhais fel haytassek az falukra [Kv; TanJk 1/1. 
104]. 1664: A juhok még eddig, az kik megmaradtak, jól 
vannak, már mind meg bárányoztaka [TML III, 95 Katona 
Mihály Teleki Mihályhoz. — aA levél ápr. 5-én kelt]. 

megbarátkozott megkedvelt; îndrăgit; liebgewonnen. 
1662: Gyulai Ferenc vévén eszébe ... hogy az ő kapitány-
ságának is ideje eltelendő és közelítendő volna noha a 
fejedelem is mind magára nézve, s mind hogy azon tiszttel 
olly megbarátkozott, nagy egyességét látná, azon, hogy ott 
maraszthatná, maga is örömest igyekeznék [SKr 480]. 

megbarázdál, megborozdol 1. (földet) barázdálással 
körülhatárol, határmezsgyét von; a fixa hotarele unei prop-
rietăţi trăgînd brazde cu plugul; durch Furchenziehung 
umgrenzen. 1591: Az Eketis en teollem kere el Kereztes 
János azzal borozdala megh ez nyl feoldet kit az falw neky 
ada az Ferenczy Kouaczytol kit el veotth az falw [UszT]. 
1604: Annak pedigh az birodalomnak az Kadacz feleól 
való fele ... Swky birodalo(m) ... az zabadsagh megh 
leúe(n) az el múlt 1599 eztendeöben eószel megh boroz-
doltúk teórúeny modgia zerint kilencz borozdaúal [i. h. 
II/3. C. 54]. 1693: mely földeket az meddig ki szánthattják 
az erdòigh szántsak ki, ezen főidnek Gyula felől való 
hasonfele juta njil szent (!) Daczo Uramek részére, edgy 
tserefán az hegy felől keresztet vágván rea mégis boroz-
dolák lGyula K; SLt AH. 17]. 1751: ki tsinálván egy Mé-
lát, 'a hol lehetett Ekével meg borozdoltatván, a* hol pedig 
meg borozdolni nem lehetett bizonyos élő fákat meg ke-
reszteztetvén, és a' mellett bizonyos Tsutkokat is fel ásat-
ván [Koronka MT; Told. 31/4]. 

2. elbarázdál/szánt (földet határbarázdavonással a ma-
gáéhoz foglal); a tăia brazda (însuşind astfel o porţiune din 
terenul vecinului); durch Ziehung von Grenzfiirche Feld-
stück wegpflügen. 1591: Interim vgia(n) be vetettek az egj 
feold kiuul kit mégis denotaltam, azokkal Egietembe(n) 
kit megh borozdoltátok mert tj per potentia(m) mentetek 
volt bele az Enie(m)be(n) |UszT]. 1607: Kws Peteme 
megh borozdolta uolt az feóldet, Mattias ura(m) teórueni-
hez hya erette [i. h. 20/295 Blasius Thanko de Hoggia pp 
vall.]. 1650: mikor az keőz feoldet az Arankutiak meg 
horozdoltak uala, az felseö Szauatiakkal Nagy Sukj Pal 

Uram mind be forgattatta uala az borozdákat [F.szovát K; 
SLt Q. 7]. 1761: Tudom bizonyoson hogy Pap Laszlo negj 
darab földet foglalt volt Maganak Mar mikor az földeket 
Minyajan az ekekel az kik földet foglatanak (!) Barazdol-
tak volna Pap Laszlo Mar meg is Barazdolt volt ket darab 
földet Mar harmadikat kezdett volt Barazdolni azonban 
oda erkezek Tyibucz Tivadar ket fijaval ekejevel edgyűt 
csak eleiben alla az Pap Vaszali ökrenek hogy ne Baraz-
doljon ... az Tyibucz Fija Markuj csak ki vere az Pap 
Laszlo ökrét az Barázdából (Illyésfva Sz; BfR 45/12 Satra 
Togjer (34) zs vall.]. 

megbarázdált, megborozdolt barázdálással körülhatá-
rolt; delimitat cu brazde; durch Furchenziehung umgrenzt. 
1735: a' Sztirkuly nevü Völgy ... az meg borázdált éltől 
fogva azon Völgynek közepe mindenütt kétfelé hasittatván 
Azon nagy Sztirkujnak denotalt borázdájátol fogva ... az 
Sztirkuly torkáig juta a Samariai, Tordai Trauzner Részre 
[Mezőcsán TA; Bom. X. 7]. 1745: A 1 ldik Tábla va-
gyon a N.Idai Falusiak Széna füvek mellett, a mostan meg 
borozdalt és kövekkel ki métázott határig (Budorlő K; 
Told. 9]. 

megbarázdáltat, megborozdoltat 1. (földet) barázdá-
lással köriilhatároltat, határmezsgyét vonat; a puné pe 
cineva să fixeze hotarele unei proprietăţi trăgînd brazde cu 
plugul; (Feldstück) mit Grenzfurche umgrenzen lassen. 
1698: addig a* borozdaig az hol most István Déák ura(m) 
meg borozdoltatta [Csíkfva MT; EHA]. 1751: Azon Felső 
Váczmányban ... Batzka Madaras felé el menő közönsé-
ges Nagy ország uttyáig kitsinálván egy Métát, a* hol le-
hetett Ekével meg borozdoltatván ... a* mellett bizonyos 
Tsutkokat is fel ásatván [Koronka MT; Told. 31/4]. 1773: 
az öregekkel kiis jártatta, és azon kijártatáskor magok előtt 
kiis gödrözték, Harsányi Uram Maga ki jártattván, meg is 
barázdáltatta a Földnek Határát [M.bénye KK; LLt 
8/8]. 

2. elbarázdáltat/szántat (határbarázda-vonással a maga 
számára elfoglaltat); a puné pe cineva să taie brazde 
(însuşind astfel o porţiune din terenul vecinului); durch 
Ziehung von Grenzfurche Feldstück wegpflügen lassen. 
1600: Az néhai Benczedi Leörinczi Antalne fiaiwal 
eggieött Pallal es Mihallial citalta wolt Kapita(n) Vram 
eleibe Nagy Gyeörgyet wgia(n) Benczedit ez oko(n), hogy 
az nehay Nagy Peter arwai feőldeit megh borozdoltatta 
volna, kiért minde(n) borozdaert kwleön kwleön hatalmat 
keöwetet raita [UszT 15/1821. 

megbarázdálta tik, megborozdoltatik a fi delimitat cu 
brazde; gefurcht werden. 1736: Melly kiszaggatások s 
nyílvonások után mindenütt az hol kellett a" Parsok eo 
Nsgok emberei praesentiajokban az hellyek megboroz-
doltattanak, és kinek kinek maga Nyilja szerént obveniált 
szere per manus assígnaltatott kezhez adatott consummati-
ve őrőkős allandokeppen [Záh TA; Mk V. Vn/10]. 1781: 
minek utánna a Kender ki nyőtetett volna, azután boroz-
doltatot meg [Buza SzD; LLt Csáky-per 181. L. 3]. 

megbárdol 166511754: Az mely jámbor Iffiu Társ 
legénnyé akar lenni, tartozik elsőben a* B.Társaságnak le 
tenni kívánságának jelit úgymint d. 25 Ezek meg lévén 
válaszszon magának egy Papot, két Kereszt Apát, és egy 
Harangozót. Ezek meg lévén meg szokták czirkalmazni, 
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lineálni, gyalulni, bárdolni, fumi, a fogátis ráspolyozni, 
ajtó mélyéket vagy egyéb művet belőlle mint fából készi-
teni (Kv; ACArt. 21-2. — A mesterlegénnyé avatás tréfás 
szokásaira von. szöveg]. 

megbárdoltat 1. megfaragtat; a puné pe cineva să ciop-
lească cu barda; behauen/schnitzen lassen. 1623: Az Is-
tálló faytt foragtassa bordoltassa megh |Fog.; Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.|. 1717: én az 20 szály sás fákot 
meg bárdoltatván ... pénzes szekereken akartam alá vitétni 
ISzentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 

2. "ja magát '?' 1665/1754: megbárdoltatni és meg 
gyalultatni magamot többé nem hagyom, mert az igen 
nehéz bárdolásból és gyalulásból áll a mint már experiál-
tam® |Kv; ACArt. 26. — aTiltakozó célzás a legényavatás 
egyik tréfás, de rendkívül durva szokására (L. erre: Rajka 
Géza, A kolozsvári szabócéh története a XV-XVII. sz-
ban. Kv, 1913)]. 

megbarnáít megbarnít; a da culoarea brună, a da un 
colorit brun/cafeniu; braun machen, bräunen. 1655.Ė Ozdi 
Thamás az maga házánál jo pénzen, ötven ötven forinton 
vött száz száz forint rosz poturát Elesdi szabadostol, kit 
Ozdi Thamás hogy megh bamàitson, mert fényesek valá-
nak |Kv; CartTr II Petrus Szavaj ötvös vall.]. 

mcgbasz 1. a fute; ſicken. 1630: Latta(m) azt hogi megh 
baztak az katona Inasok fenies nappalis ]Mv; MvLt 290. 
198b|. 1635: monda az az Jaraine, hizem igen megh bázá 
az esses lelek kurva fia, ugian taknyos az piczia(m), az 
pendelyetis fordita, is ugia(n) megh mutátá, hogy vizes 
ÍMv; i. h. 291. 51a]. 1744: Ennek előtte két esztendővel 
Szakács Fiiepet szolgáltam ... de az eŏ Fertelmes szokása 
miat nem szolgálhatám mjvel akár hova mentünk dologra 
őrőkke csibdeset, probalgattván hogy valamire uehessen, 
Sőt meg az eŏ fertelmes faszát kiis uetette nekem s ugy 
probalgatot, sőt ha engedtem volna, minden bizonyai meg 
baszatt volna [Gyeke K; Ks]. 1759: most a nagy Böjtben 
egy alkalmatossággal Mlgs Földes Vram eo Nsga Vdvará-
nak Pitvarában említett Hájkula engemet errövel meg 
nyomván meg baszat (Marosludas TA; TK1 Ljele Pastinna 
Providi Phillip Juon relicta vidua (30) vall. — aA tiszttar-
tó, Hájkul Farkas|. 1803: nem férhetnek el Fodor Sig-
mondné és a' Leánya a' Léányatol tsak sántának nevezik 
az övé pedig nem Sánta mert meg egyenesítették a* Kő-
vendi Huszárok a' tzifra pintze torkában meg nyomták és 
meg egyenesítették és salva venia mégis baszták 
(Aranyosrákos TA; Borb.(. 

2.szitk. 1786: ki vete Tot István két garast, ezt mond-
ván a Fogadosnak ne itt van a Pénz Salva venia Bazd meg 
attza nékem bort ... osztán Bort is adott az Fogados, de 
Tott István tsak szitta motskolta a Fogadost... mégis verte 
volna ha engették volna IHídvég MT; GyL. Kotsis Stéfán 
(39) vall.]. 

3. helybenhagy; a lovi putemic; verbleuen, zurichten. 
1638: fel kele az feŏldreöl ez az Csiszár Pal s monda be 
igen meg baszad az fejemet beste lilék kurua fia |Mv; 
MvLt 291. 1331. 

megbaszatja magát a se lăsa să fie futută; sich fícken 
lassen. 1816: Te Szitásné, te bestelen kurva, mit tanácsko-
zol most, kurva vagy; mert Kolosvárt ötször baszattad meg 
magadat |Dés; DLt 99]. 

megbaszhat a putea fute (pe cineva); fícken können. 
1803: Nézze meg ked azért csináltatták a tzifra Tomátzot 
Fodor Sigánéjék hogj inkáb s.v. meg baszhassák a Kato-
nák a Pintze Torkáb(an), mint hog) odais támasztatták a 
Leányát (Aranyosrákos TA; Borb.|. 

megbátorít felbátorít; a încuraja; ermuntern/mutigen. 
1662: Az vezér nagy becsülettel látván s tractálván, a 
grófot visszabocsájtá, aki is Váradra visszaérkezvén sok 
gondolkodásokban, de jó reménységben levő urat, Rákó-
czi Györgyöt megbátorítá (SKr 134|. 1710: De megbáto-
rítá az Istennek szent lelke őket, és csak egy is nem talál-
taték, aki vagy féltiben, vagy evilági jókhoz való szerel-
miben Istenét megtagadná s dicsőséges relígiőját elárulná 
|CsH 96]. 

megbátorodik bátorrá válik; a prinde curaj; mutig/ 
tapfer werden. 1662: És hogy a tatárság csak közel szom-
szédságokban volna táborostul az szekereknek, azon estve 
a szekerek között meghirdettette: akár török, akár tutár 
lenne, de ha közöttök ragadozni kezdene, csak mindjárt 
ölnék meg. És igy ezt értvén a nép, nagyon megbátorodott 
vala (SKr 624-5]. 1677: Mindenféle magyar hadak elér-
keztek, az Szilágyot, ezt a vidéket ellepték Bizonyosan 
hozzák, hogy a németek elvégezték volt, értvén a magyar 
és váradi hadak indulását, hogy mind Kállót s Böször-
ményt pusztán hagyván, el mennek belőle; de már az 
dolgot kitanulván, ismét meg bátorodtak ITML VII, 418-9 
Teleki Mihály a fej-hez]. 1710: Teleki is megbátorodék 
mert addig olyan volt, mint az agyonütött, s kezin tartotta, 
hogy Carafa megöleti ICsH 2081. 1823-1830: Kedden 
este a Király-kútig elszöktették, és úgy jött hozzám, ott is 
modifikált. Azután Bonyhádra vetődött, hogy megbátoro-
dott, s látta, hogy nem keresik |FogE 279]. 

Ha. 1811: meg bátrodván |K; KLev.]. 

megbecstelenít, megbestelenít becsületében sért, gya-
láz; a necinsti/dezonora; in seiner/ihrer Éhre beleidi-
gen/kränken. 1663: Madarász uram sok rendbeli alkal-
matlankodásit követvén, nem igen régen is mint böstele-
nített vala meg és ezért az törvény mit hozott vala, Nagy-
ságodnál nyilván lehet |TML II, 629 Teleki Mihály 
Lőnyai Annához). 1688: soha senkit sem szemely szerént, 
sem penig semmi némü alkalmatossagáb(an) meg becste-
leniteni tsak az leg kissebbeket tellyes eletembe nem 
igyekszem ]Dés; Jk]. 1703: Szabó György mester nem 
rendes uton modon ment az Kővendi György mihelyéb(en) 

és mind az betsulletes Mestereket mind az Társaságot 
meg betstelenitette IKv; ACJk 53]. 1726: Minthogy Zilahi 
Eke János méltatlanul bestelenitette meg Gŏntzi Janosnét, 
inassával való törvénytelen öszve fekveseket asseralvan, 
melybe(n) voltakeppen hazudott, mind az al(t)al az beste-
lenites meg volt, melyb(en) vgjan szokásos ezen Eke 
János több gazdai(na)k házait is bestelenitvén meg ... arra 
nézve mint illy szokásos nyelveskedö személy az szék ház 
előtt keményen meg verettessék, és ha többe valakit ha-
sonlóképpen meg mocskol nyelve is kivágattatik [Kv; TJk 
XV/6. 52]. 1737: méltóztassék porontsolni Székely Elek 
Vr(amna)k, hogj minden nemű panaszit ellenem valamely-
lyek vadnak adgja ki Nats(ag)odnak, ugj azokotis a me-
lyekel Ne(me)s Három szék szinin meg bestelenitct 
|Szentiván Hsz; ApLt 4 Henter János Apor Péterhez]. 
1776: Simon Vaszily annakelőtteis fertelmes tselckedcti-
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vei mind Istent, mind Embereket meg bántott volt, még is 
meg nem Szűnt, hanem ismét azon bestelenséget kívánván 
követni Szakáts Budai Márkuly Házát meg besteleni-
tette (Koronka MT; Told. 23/8]. 

megbecsteleníttetik, megbesteleníttetik becsületében 
megsértetik/gyaláztatik; a fi dezonorat; in seiner/ihrer Éhre 
beleidigt/gekränkt werden. 1669: látom már ... hogy ily 
igen kicsiny tekintetem van ő nagyságok előtt, hogy csak 
Gillányi uram tekintetiért is én olyan könnyen gyaláztatom 
és olyan szókkal illettetem Már az meglőtt, de csak 
valamint Ispán Ferencz uram előtt is úgy meg ne bestele-
níttetném ő nagyságoktúl [TML IV, 579 Teleki Mihály 
Naláczi Istvánhoz]. 

megbecsül 1. felbecsül/értékel; a evaiua/estima; be-
werten, abschätzen. 1568: az Bamffy Gábriel wram reze 
az ky wolt az Mogyoroy keohazba, myert hogy Eo mag-
talan maradott, az Bamffy Gábriel reze egyenleo keppen 
Bamffy Pal wramra es Menyhárt wramra zallotth wgyan 
azon Beochw zerent az mynt megh Beochwltek wolt az 
Eleobbely oztozaskor [Gyf; JHbK XII/8]. 1574: Bonciday 
gergel Azt vallia hogy Eoneky adot volt Bwday Tamas egi 
kwpat hazanal meg Beochwlleny IKv; TJk III/3. 396]. 
1588: az mely ket eokreot en meg tartottam volt azt polgá-
rok meg becheoltek ket forinthra Negjwen penzre mert az 
eokeor igen hitwan vala [ZsákfVa Sz; WLt Luc. Barlas jb 
vall.]. 1589: Engem Magyari Thamas hit vala eczer oda az 
maga hazahoz hozanak valami beoreokeoth ele mely keo-
zeos volt Imreh mesterrel Az beorth megh beochiylleok 
egiket eggiketh 21 penzre [Szu; UszT]. 1597: másod nap 
megh bechillették a būzat [i. h. 12/19]. 1598: Az bechysek 
el menenek velúnk oda az hul en nekem buzam vala az 
Kis Antochy (?) Mihaly hazahoz, fel haghanak megh latak 
az búzát Joúa hagiak, hogy Jo búza megh bechillek, egy 
egy forinton hagiak eòted fel kalongyaiara [i. h. 13/38]. 
1622: Az Eötues Mwzèrt hozaja ualo ezköziuel megh 
beczwlue(n) p. f. 32. d. 96 IKv; RDL I. 119|. 1714: Tu-
dódé hogy azon marhakat megh böcsullöttek volna es 
mennyire [Cssz; LLt Fasc. 138]. 1784: hány forintot érő 
fát vágtanak le nem tudom, akkor a töveikről, s ág bogaik-
rol meg lehetett volna betsűlleni, mert jol meg esmerszett 
honnat hordották ki a nevezett fákat [Kosztesd H; BK sub 
nro 310 Vledo Petra (30) jb vall.]. 1793: hetfón, kedden 
meg becsüllik, Szeredán az Joszágot által adgyak [Szőke-
fva KK; BálLt 1]. 

2. (tartozás kiegyenlítése céljából) elbecsül; a eva-
lua/aprecia; bewerten. 1561/1579: My elettwnk azért Tho-
mory Christoffal felesege kepeben megh egienesedenek 
illien keppen hogj az mybe Iamborok meghbechywl-
teok volt az kastelt mely Tyzen harmadfelzaz es ket 
forintot es Thyzenhat pénzt ... megh fyzessek [Kozárvár 
SzD; SLt AB. 4]. 1569: az w felge, jobagia dolga felwl az 
elettis kgnek jrtam egnyhanzor es kertemis kgdet hog 
kgmed zegenth elegyttetne meg az w kararol ... Kgmetek 
penig Nyolcz ftra bwczwltę az keth wkrwth hog Twtta 
kgtek meg bwczwlny ha az wkrwketh ingyen sem Latta 
kgtek [Görgény MT; BesztLt 81 G. Ahnay prov. Acris 
georgen a beszt-i bíróhoz]. 1584: Neb Ianos vallia, 
Mikoron egzer ... Addig viweok a' dolgot... hogy Hozzw 
Marton az haz feleol ig' Árult meg eleottewnk Olaios 
georgiel, hogy Olaios Georgnek tizen Negy' zaz forintot 
Aggion az Boltbely Marhaűal egie(te)mbe mely boltbely 

marhat akor meg beochwlleottek vala [Kv; TJk IV/1. 291]. 
1593: Ach Matias, es Ach Gergeli ... valliak: Semlieswteo 
Istuan es Keoteluereo Lukachne, egienleo akaratból hiűa-
nak minket Kis Mester vczaba az eo hazok bechwlleni, kit 
mi mégis bechwllenk, de nem tuggiuk mint s hogy oztoz-
tanak egismassal annak vtanna (Kv; TJk V/l. 348]. 1604: 
En kerdem hogi hol wagion az zegin marton Batiam lowa 
... El uezöm az adossagba, ha nekem agiak beczwliek meg 
Jámborok s ha miuel töbet Er le tezem [UszT 18/125 Fü-
löp János Semienfalwj lofw Ember vall.]. 1612: ualazta-
nak minkeot Chutak Gjeorgj es Gaspar Imreh az vegre 
hogj az mi Jegjrahaj maratanak uolna az megh holt Gaspar 
Imrehne Ersebet azonjnak ... azokot lelek szerent megh 
buczulneok [Ksz; BCs]. 1774: Tisztarto Bálint Ferentz 
Uram a Szép kenyerű Sz Mártoniaknak adot volt égy 
Bikát, mellyis hogy meg dŏglŏt a meg irt Falusiaknál 18. 
forintra betsûltek meg, de meg fizettéke az Udvarnak azon 
betsŭ pénszt vagy Sem mi nem tudgyuk, ugyan annak 
heib(en) más Bikát kértek, mellyet valami rósz Ember 
farba vágót, meg betsŭlvén észtis hogy ha ki epül 6 forin-
tot fizessen a Falu, kiis épült de pénzt nem adtanak, hanem 
dolgoztanak, de hány napot nem tudgyuk [Mocs K; KS 
Conscr. 54]. 1803: kérének minket hogj az épületeket 
betsülnők meg és az után ebenvalo joszágokat is dividál-
nok [Kovászna Hsz; HSzjP]. 

3. kárt vmennyire becsül; a estima valoarea pagubei; 
Schaden auf eine bestimmte Summe abschätzen. 1592: Az 
mint az Swkeyek be haytottak volt Kobadffalwy Antalfi 
Thamas barmat kewa(n)tak az Swkeiek hogy mind az kart 
s mind az hajtó pénzt megh vehetik. Teczet az teorwennek 
hogy hayto penzzel nem tartozik hane(m) ha kart tezen 
meg beóczywlliek cziak az kart fizessek megh [UszT]. 
1594: Asz Heiczegh Pal Vram Marhayat talaltak asz keo-
lessen es Pan János az Deesy Byrakat es Polgarokat 
kwlte ky es aszok bechiolleottek meg az keolesben Való 
karth Vgyminth Tiszen hath forintra az Herczegh Pal 
Marhayara [Dés; DLt 246J. 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, s Porgolat kertekis égtek el, de 
az avar gyújtás által esett károkat meg becsülni nem tu-
dom [Nagykristolc SzD; JHb]. 1804: ezen háznak el ve-
szet fáit Grof Nemes Antal Ur tzigánya Moszkás Peti lopta 
el ... a Grof Miko István Ur Tisztartaja észre vévén a kárt 
nékem mint Falus Bironak meg jelentette; és én hütösse-
immel motoztam, nála tanáltam 's törvényeztem meg ezen 
háznak oldalábol el veszet fát, és ... meg is betsültük a 
hibáját ezen háznak Mosikás Petire [Hídvég Hsz; Mk I. 
IV/122]. 1840: Thorotzkai Bosla Ferentz eö kgyelme 
Kedves élete páija ... Árendás Szőllő hegyibe betsül-
nők meg hogy kűlen kűlen az Árendás jószága gondvise-
lője ... Fűlep András ő kegyelme által Csonkán és nem a 
meg kivántato modan fojtatatt gazdaságával a Szóllőiben 
lévő termésbe mi kárt okazatt [A.szentmihályfva TA; 
Bosla]. 1845: Ip Helysége Hűttes Birái adjuk ezen betsű 
Levelűn(ket) ... ki rendelvén bennünket Rendes Al Ispány 
Tekintetes Kabos Josef Ur, hogy ... az Méltoságos Biro 
László Ur Erdejébe tett Kárt betsűlnük meg A hová el is 
mentünk 's fel Számlálván az el lopat fákat, betsültük u: 
m:a [Ipp Sz; Végr. — aKöv. a fels.]. 

4. értékel; a preţui; würdigen, schätzen. 1558: Ez dolog 
chodalatos hogy az ember Nem vezy ezeben az Isten dol-
gát, es bölchesseget, kyt ember Nem tud Meg böchwlny 



megbecsül 340 

ázt vgj tarcha Mint Isten adomanyat hogy Ne tekozolya 
azt, Mert ha azt echer eluezted, tőbe Meg nem talalod 
[Nsz; MKsz 1896. 297J. 1567: En az k.barattsagat nagyo-
banys, En meg Bwchyolóttem, es megys bwcywlom 
|Kővár Szt; BesztLt 52]. 1623: az Reperatussok az nemes-
seg ellen ne insultallianak boszusággal eókeot ne illessek 
az jobbagysagnak pedigh hogj ueztegsegbe legyenek 
szolgallianak vroknak mint Jobbagiak ha szabadsagokot 
az eleott nem tudták megh bechulnj [Csíkszereda; Törzs]. 
1710: mikor jó békességben valánk, nem tudók megbe-
csiilleni, már most sóhajtjuk, várjuk, örömest megbecsül-
lenők, ha valaha megérhetnők, de így szokott járni, aki az 
Isten áldásával sem akar megelégedni, az uraságot keresi 
Erdély, s jobbágyságot talála [CsH 437], 1780: tsak az Ur 
Isten kegyelmével viszá ne ély hanem Hálát agy és meg 
betsüld az Egéséget [Nsz; Borb, II Bethlen Krisztina lev.]. 
1780 k.: Akosfalvi Szilágyi Sándor se a' Tisztelt Báró 
Ur gratiáját s Patrociniumat meg nem betsülte, s hálalta, 
Se pedig édes Annya szavát nem fogatta IMsz; MbK X. 
59]. 

5. tiszteletben tart; a respecta/cinsti; in Ehren haltén, 
achten. 1579: Megh bechywlwe(n) azért mind az keonyeor-
geo zemelyeket mind az istennek paranchiolattyat Indul -
tattak illye(n) kegyessegre hogy Byro vram eo kegme 
Tanachyawal hywassa be az Aszont, es aggia eleybe is 
móddal, e'nnek vtanna hogy vgy vysellie magat hogy 
teobbe eo kegmeket ezzel meg ne haborichya [Kv; TanJk 
V/3. 183a]. 1580: Keryk eze(n) is eo kegmet Biro vramat 
tanachyawal hogy Az varast es vegezesset meg bechywll-
wen eo kegmek a mit az varas vegez exequallya [Kv; i. h. 
207a]. 1582: Az Mezaros vraim dolga feleól eó keg(me)k 
egez varosul meg beochywllik ez eleot való wegezesseket, 
Es most(is) vgian Ahoz tarthak (!) Magokat [Kv; i. h. 
252b]. 1628: hivata minket az vitézlő Cegej Vas janos 
vram Cegebena ... fw jspan vram peczjetiuel Nemi ne-
mw vallasoknak be viteljre, Azért mi fw jspan vram pe-
czjètit meg böczwluen elmenenk [WassLt. — aSzD]. 
1632: Fogaras feőlde birsagh szedesben egienleő modott 
es rendett tartott ... az Kapitan peczetit az ki megh nem 
beocziwlli f. 12 [Grid F; UC 14/38. 6]. 1795: az a' Ngtok 
kegyes rendeleseit meg becsülni nem tudó, 's a* maga és 
Maradéka nyilván való kárával gondolni nem akaró Társa-
ság most minden órán abba a veszedelembe fog viszszá es-
ni, a' mellybŏl ötét az ŏ siralmas kérésére a* Ngtok Atyai 
gondoskodása ki-ragadta vala (Torockó; TLev. 9/29]. 

6. (tilalmat) be/megtart; a respecta (o interdic(ie); 
(Verbot) einhalten. 1590 k.: Engemeth ebbeol hamisnak 
nem mondhach, reád ter az tereh, mert Az tilalmath Nem 
bwchyulletted meg [Szu; UszT]. 1592: miért eo kegme 
Jgy ellfogIaItaa az maior potentianak terhen vagio(n) etet-
te; az felett hogj megh nem beochywlleotte az eonneo(n) 
tilalmat es chiowalast, azertis kyleon kyleon terheken 
vagio(n) [i. h. — aA jószágot]. 

7. tiszteletben részesít, méltányol; a stima/respecta; 
würdigen, biliigen. 1571: Mi keppen eo k. varosswl Ennek-
eleoteis Mindenkor megh Beochwllettek plébános vra(m) 
zemelyet Mind egyhazy gondwiseleoyeket Mostan is eo k. 
ahoz tartyak Magokat ... Keryk eo kegelmet plébános 
vramat hogy eo k. Az plebanossag Tyztinek visellie gon-
giat [Kv; TanJk V/3. 46b], 1578: biro vram haggia meg 
az adozedeo vrainknak hogy ha hun tudnak affele penzes 
vrainkat, eo kegmek ne restelliek a munkát hane(m) eo 
k. meg bechywlliek es hazaknal talallyak meg, keolchy-

nezzenek teollek, es az adobol fizessek meg esmegh eo 
kegmeknek [i. h. 168a]. 1647: Veres egyházi István 
Atyánkfia ... mentül jobban visellyen gondot az harangok-
ra az harangok jövedelmét ŏ klme percipiallja, és az 
harangozó mindenekben ö kgltŏl függjön, ŏ kimet meg 
becsŭllye, meg ne szomoricsa [Kv; SRE 51]. 1736: én 
bocskorban zekében is meg szoktam becsülleni az nemes-
embert IMetTr 420]. 1765: Minden rendbeli embereket kit 
kit sorsa s állapottya szerént meg betsűl, senkivel nem 
veszekedik, nem motskolodik, hanem keresztyéni életet él 
[Torda; Pk 2]. 1780: az ide való Serfőző Strausz Domokos 
Trettner Joseffeta meg nem betsülvén tsak ugy hivta Te, 
mellyért Tretner Joseff meg haraguván monda betsűljen 
meg, mert én Serfőző Meister vagyok es a Cassai Serfőző 
Privilegialt Czehbol való [Ne; DobLev. III/540. 3b. — aA 
gyf-i serfőzőmestert]. 1814: Más Czéh béli Mester Embe-
reket hogy és miként betsült meg vagy ellenben Gyalázott 
motskolt Dobai Mihály Uram, én azt sem tudom [Dés; DLt 
56. 11-2]. 

8. tisztel; a respecta/stima; ehren. 1642: Intelek arrais 
Atyai indulattal, hogy ... az Anyatokat megh böcsüllyetek, 
hogy a Tiz poronczolat ellen ne lábállyatok [Fog.; Told. 
1]. 1672: senki edgyik a' masikat pirongató Szókkal ne 
illesse; hanem egymást megbőcsűllyek [Dés; DLt]. 1697: 
az Aszszony pedig ha Urat meg nem beczüllene ... a' Sz: 
partialis elöt meg intettessek elsőb(en) [SzJk 303-4]. 
1726: kérem két Fiaimat, hogy az Istent igazán féljék ... 
edgjmast szeressék, megbecsüljék, edgjesek légjenek, 
mindenben edgjmast segittsék [JHb XXXV br. Jósika Imre 
végr. 21]. 1734: ä Clerust meg bŏcsŭllyék [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 107]. 1797: a Menyetske is ... mint illek Ke-
resztyén aszszonyhoz férjét meg betsülje, tolle fügjön, a 
nyelveskedésnek véget vessen [Szilágycseh; IB. Dombi 
János prédikátor kezével [. 

9. gondoskodásában részesít/tart; a purta de grijă cuiva; 
jn in seinerAhrer Fürsorge haltén. 1684: Dániel Deák 
Ur(am) az asztaláról holtig etette itatta, tisztességesen 
tartotta s meg bŏtsŭllŏtte ]Torockósztgyörgy; Pk 7|. 
1701/1786: Etzken András Uram joakarattyáért Ígérték 
arra magokat, Etzken Andrásné Miklós Anna Aszszony, ő 
kegyelmétől született négy gyermekei élete Napjáig az 
Attyoktol hűséges Dajkálkodásokot meg nem vonnyák, 
tisztában tartyák, eletéig megbetsűllik, mint Urát és édes 
Attyokat [Albis Hsz; BLev.]. 1765: az édes Annyát 
Székely Elek eo kgylme meg becsűlli, soha se egyszer se 
mászszor tsak leg küssebben is meg nem szomorittya 
[Torda; Pk 2]. 1777/1785: Néhai Budai István Uram Öz-
vegye Székely Borbárá Aszony Amely gyermekenel 
akarna menni lakni oda mehessen es azon Gyermeke tisz-
tesegesen Interténealya és meg betsűllye mint Edes Anyát 
[Vajdasztiván MT; MbK X. 48]. 1800: meg kellenék 
éngem most örögségemre nékſek betsűlni [Kakasd MT; 
DLev. Vall. 89]. 1867: (A férj) fogadja, hogy ha az asz-
szony viszsza megy hozzá s az anyjáhozi gyakori járást 
ritkítja, örömest viszszaveszi, megbecsüli és semmi bán-
talommal nem illeti [M.bikal K; RAk 262]. 

10. (megbízatással) megtisztel; a onora (încredinţlnd o 
sarcină); (mit Auftrag) beehren. 1771: Egj ketzkehati 
Embert meg betsüllött az M. Ur hogy Levelét ki hozná, de 
hadaronál meg részegedvén a Leveleket el vesztette 
[Esztény SzD; Told. 5a]. 

11. nem herdál el; a nu risipi; nicht vergeuden/ver-
schwenden. 1748: ä vén Disznónakîs* hágy annyit, hogy 
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ha megbetsŭlli életéig akar pénzt rágjon [Torda; Borb. — 
aA férjének 1. 

12. gúny a. meghálál; a mulţumi; jm etw. danken/ver-
gelten. 1710: Barta András ... conceptusa lőn az a mocs-
kos articulus, mintha szóval, szitokkal levághatnák a ró-
mai császár hadát, vevé is hasznát, mert száz aranyat aján-
dékozának neki, úgy is volt örökké Erdélyben, aki romlá-
sát, veszedelmit munkálódta az országnak, az vett na-
gyobb jutalmat magának. Pekri Lőrinc az articulusokban 
kettőt bekülde Szebenben, Báron Tige megbecsülé, mert a 
hóhér által pelengéren megégetteté [CsH 383-4[. — b. 
érdemesnek tart; a considera demn de ceva; einer Sache 
wiirdig haltén. 1752: Az ót való N. Vá(rme)gye szekenis 
igen meg betsűltek tsak etzer sem vólt betsűletem ŏ Ex-
cel(lentiaja) tekintetiért ebegyekre, vagy vatsarára ma-
rasztottak volna (Mocs K; Ks 83 Borbándi Szabó György 
lev.j. 

13. magát (a korábbival ellentétben) jól viselkedik; a 
se purta cumsecade; sich anständig benehmen. 1597: 
Bwzay Matyas ... mikoron az hadba ment ... tizedessegre 
walaztottak wolt, de ew meg ne(m) bechewlwe(n) se eo-
magat se ew kegmeket hitit megh zegwen melliel ezten-
deigh walo keoteles zolgaya wolt az varosnak oda hatta az 
ew kegmek zazloyat |Kv; TJk V/l. 1241. 1633: Az uta(n) 
eleggi zida az Hadnagi Szabó Jacabnet mondua(n) neki, 
Bestie kurua Azzoni miért ne(m) beczvlleód megh magad 
ha en ne(m) járok tizteseged elle(n), miért latorkodol mas-
sal [Mv; MvLt 290. 128aJ. 1644: megh en mondám neki, 
hogi vay giurka giurka hogi nem beöcziiilöd meg magadat 
[Mv; i. h. 291. 418a|. 1750: Az Leányát kezdette szidni, 
hogj magát meg nem betsiillötte (Körispatak U; Pfj. 1770: 
Hampo Antal magát meg becsüllye, a Katonáktol tel-
lyességgel el vonnya, azokkal ne tarsalkodgyék, szegödett 
Musikássok se légyen [Mv; Told. 3a|. 

megbecsülés 1. felbecsülés/értékelés; evaluare; Bewer-
tung. 1561: Az mynek meg bçchwelesergl Art. 24 [Kv; 
ÖCArt.l. 1597: Chizar Peter vallia ... thűdom azt hogi 
fogot embereket hittak wala az András kowach marhaia es 
ioway megh bechewllesere IKv; TJk VI/1. 43J. 1612: 
Gaspar Imreh valaztot Biraj az Jegj ruhanak megh Buc-
hulesireh meljek maratanak az Chutak Gieorgj leianjatolj 
Ersebeteolj az eo aruaia szamara [Kászonimpérfva Cs; 
BCs|. 1772: mind Négy Malmaknak meg becsüllését és 
azokra tett kölcségek(ne)k, és fáradozások(na)k árroknak 
szabását irtuk meg ... igaz hitünk szerint [Kisfenes és 
O.léta TA; JHbK II/17|. 1805: egy nagy Fedeles Kotsit ... 
Kolosvárra bé vitettünk a' meg betsűllés végett ... botsá-
tottak a Kotsinak meg betsűlésire [Szamosfva K; BLt 9[. 
1847: Mivel a Bánya Stengnek, Kohok és Veröbeli esz-
közöknek valami különös fák kívántatnak, hogy arról is 
valamely viszsza élés ne történjen, az ollyas Fa vágásak a 
határbeli akár mely erdőkből történjenek, a Biztosok és 
Birák általi meg becsüllés nélkül nem eshetnek meg 
[Torockó; TLev. 10/9J. 

2. kárbecslés, kárfelbecsülés; evaluarea/estimarea pagu-
bei; Schadenschätzung. 1748: azon kárnak meg becsüllé-
sére ... ki menvén azon úttal compellaltuk a meg neve-
zett Falut hogy a Falu Marhaival el etetett Gabonáját 
refundalnák meg nevezett Sz Egyediek [Dob.; WassLt). 
1779: elmenőnk az Nad meg betzülésre az holis ... La 
Fintina Dumnyi levő Nádban kaptunk ... kárt 100 Zup-
nyit, Fellyeb az ripa nevezetű Nadb(an) 20 kŏtes Nádott 

[Záh TA; Mk V. VII/12 Fratyán Atyim (45) zs vallj. 
1815: meg hivata műnkőt ... Henter Antal Ur őnagysága 
... holmi el károsodot Búzának meg Betsűlesire [Vécke 
U; Told. 37). 

3. (egyezség/törvény/parancs) tiszteletben tartás(a); res-
pectare (a învoielii/a legii/a ordinului); Achtung (eines 
Abkommens/Gesetzes/Befehls). 1662: Melly veszedelmet 
minémű szomorú gyász, sok özvegyeknek s árváknak 
sírások-rívások követte vala, akárki megítélheti. És illyen 
gyümölcse s kimeneteli lőn egyelőször a frigyes jó szom-
szédságnak meg nem becsülésének s felháborításának 
ISKr 318J. 1677: Mulctae ... Hámori tiszt pecsétinek meg 
nem becsüllése ... fl 12a [CsVh 58. — aA büntetési. 1679: 
nagy lévén az nehézség urunkra s az országra az törökök 
levágásáért s az császár s vezér parancsolatját meg nem 
böcsülésért ITML VIII, 556 Székely László Teleki Mi-
hályhoz Konstantinápolyból!. 

4. méltánylás, tisztelés; respectare; Würdigung, Ehrung. 
1657: az iſiú fejedelem engemet kételenségből böcsül vala 

Mert az atyjának halála óráján felőlem lőtt emlékezetit 
is considerálja vala, ki nékem távollétemben akkor lelkem-
re kötötte feleségére, gyermekire való gondviselést, azok-
nak viszont lelkekre az engem megböcsülést és taná-
csommal élést lKemÖn. 308J. 

5. tisztelet; respect, stimă; Éhre. 1810: Az élet rövid, de 
ha azt az Isten félelemb(en) parantsolatjaib(an) való hiv 
eljárással fele baratyai meg betsüllésekb(en) töltötte cl 
valaki ugy el mondhatja hogy eleget élt és jol élt 
[Héderfája KK; IB gr. I. Bethlen Sámuel kezével |. 

6. (pénz) gondos kezelés(e); mînuirea cu grijă (a bani-
lor); sorgfaltige Verwaltung (des Geldes). 1632: Kapitan 
penzenek megh ne(m) beöczwlesse f 12 IPersány F; UC 
14/38 Urb. 10|. 

megbecsülhet 1. felbecsülhet; a putea estima/evalua; 
abschätzen können. 1582: My azért akkoron ely Men-
tyunk vala Coloswarra Es az számos falwy hatarra my 
nem mehetenk oda az nagy vyzteol Az mennyire lathattúk, 
azt láttuk hogy Isten Beochywlhette volna meg az kart, 
Mynemyw nagy karokra vala, az Gatt Myatt való Torlas 
|KvLt VII/4 a km-i konvent okl.|. 1619: az kapitan pasa 
az tengerről hozott nyereségből vive ki az császárnak 
ajándékot Daut Pasáraa ... Ezek csak az császárnak való 
ajándék Ehhez képest ki böcsülheti meg azoknak rette-
netes nyereségeket ? IBNT2 377-8. — aKöv. a fels.|. 
1843: Az én Ítéletem szerént a' mint a* Helyből megbe-
csülhettem, ugy gondolom, hogy a* lekaszált Termés, ha 
elkészülhetett volna, megérne 17 Rforintokat Válto-Czé-
duláb(an) [Bodola Hsz; BLt 12 Gál János (38) szolga em-
ber vall.l. 

2. tiszteletben részesíthet, méltányolhat; a putea res-
pecta/stima; in Ehie halten/wüidigen können. 1779: Láttya 
láttya kityed (!) engemet Márton Ur(am) meg betsül-
hetne ... de engemet nem betsül, hej jobban érdemelném 
de el hagyott, már számba se vészen [O.zsákod KK; LLt 
Vall. 194-5J. 

3. gondoskodásában tarthat; a se putea îngriji; in sei-
ner/ihrer Fürsorge haltén können. 169911724: Nagj Susan-
na Aszszony sokat panaszolkodott hogy az vra Mŏre 
Márton vram mitsoda roszszul tartya eotet, holott megh 
betsülhetnč, mivel abban az eorökséghben melly ben mos-
tan Mŏre Márton vram lakik, reá szállott négj eokömél 
egjebet ne(m) vitt oda [Backamadaras MT; Told. 761. 
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megbecsülhetetlen I. mn 1. felbecsülhetetlen/értékelhe-
tetlen; inestimabil; unschätzbar. 1710 k.: Azt állítják ma a tu-
dósok és geographusok, hogy az Isten a zsidó respublicával 
együtt ezt a balzsamtermő fát is kivesztette Zsidóországból, 
és hogy talán sohult az egész világon sem terem, hanem csak 
Aegyptusban, a török császároknak egy kőkertjekben ... és 
hogy ez megbecsülhetetlennek tartatik [BÖn. 409). 1811: A' 
Bival-is hasznos, nyakát nyomja iga, Ö általa hordoz terhet 
a taliga, Az ő teje pedig meg-betsülhetetlen, Azért nem-is 
szabad azt hagyni fejetlen [ÁrÉ 35]. 

Szk: ~ haszon. 1677: Mely igen szükséges és meg-
becsülhetetlen haszonra való dolog légyen penig, hogy 
nem csak közönséges jo Scholák, de ugyan nevezetes 
Collegiumok, ha lehetne többek, de vagy csak egy-is 
állattassék jó alkalmatossággal hazánkban (AC 16]. 1819: 
meg betsűlhetetlen haszan hámi réánk ... ha magunk 
használjuk (Omboz K; KCsl]. 1826: ezen ujj ductusa által 
nem hogy terheltetnék a' tisztelt Gróf Ur, söt az egész 
Gyalakuti közönséggel együtt megbecsülhetetlen haszna 
leszsz benne [Msz; GyL. — aA patak új árka] * ~ jótéte-
mény. 1662: Harmadik vétek: Isten megbecsülhetetlen 
nagy és sok jótéteményinek vétele után adni magát ekkép-
pen a büntetésre [SKr 703] * - kincs. 1833: ha az ember-
nek minden fölgye edgyütt vann, nem kell a határt dolog 
idején, edgyik földgyéről a másikig bé futkosni, s igy az 
üdött, mely a gazdálkodásban meg betsűlhetetlen kints ok 
nélkül vesztegetni [K; IB. Ajtai György szb nyil.] * ~ 
ökonómia. 1749: A Nobilitaris Curián Ház, Csűr, Pajták 
alkalmasok voltanak, Széna Gabona szemül s Vetés is 
volt, de menyi nem tudjuk, meg becsülhetetlen Oeconomia 
follyt itt (Magura AF; DobLev. 1/236. 21a] * - préda. 
1662: Az chám Várad alól megindulván, Gyulát alól 
megkerülvén, a megírt utakon a nagy tementény sokaságú 
rabokkal, megbecsülhetetlen prédával, barommal nagy 
rakodva, népének kára nélkül fészkire, székire takarodott 
vala [SKr 456]. 1710: A német császár hadai Felsŏ-
Magyarországban a kurucokot vadászván8 ráütvén a 
szegény debreceniekre, felpraedálják a várost, és megbe-
csülhetetlen sok praedával megrakodván, onnan elmennek 
[CsH 124. —a1676-banl. 

2. felmérhetetlen; incomensurabil; unmeßbar/ermeßlich. 
1717: Az szomszéd országra8 való utaknak, ösvények-
(ne)k, és havasoknak ... bé vagatásával Ezen vágások 
miatt még bőcsülhetetlen egj néhánj havasaink el réked-
tek, meljek(ne)k hasznokat ne(m) vehettük [INyR Cssz, 
Gysz és Ksz panasza. — 8Moldvára(. 1744: azt nem tu-
dom mennyit erő hal károsodott el, mert a meg betsűlhe-
tetlen (Tóhát TA; JHb XI/17. 8]. 1782: Plesá Szimondra 
annyi Erdőt irtott, rontott, termő Fákot kivágot hogy meg 
betsűlhetetlen (Bukuresd H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1795: 
nem régen a Dombai határon fel epűlt különös négy kővű 
Malma az egészsz Küküllö vizinek gáton le folyni 
szokott ereje, erőszakos viszsza nyomattatásával azon 
Dombai közönség birtokában lévő Commune Terrénum-
ban Szemben Tűnő károkat meg betsűlhetetlen Iszopláso-
kot el viselhetetlen romlásokot okozott [Ádámos KK; 
JHb XIX/49]. 

Szk: ~ kár. 1683: el menénk ahoz értő ket emberséges 
paraszt emberekkel edgyűt, és az egész szöllőtt megh 
járván ... illye(n) megh bŏczülhetetle(n) karokat tapasz-
taltunk [Radnót KK; UtI]. 1746: a' Küküllö a' Dom-
baiaknak széna füvekben, és szénájokban meg becsülhe-
tetlen károkat tészen [Dicsősztmárton; JHb XIX/8]. 1782: 

a Felséges Királlyi Rendelések szerint a Ketskék tartása 
mindenűt szorosan tiltva (!) van ... Meg betsűlhetetlen 
kárt tésznek, mert sok esztendők olta némely hellyek a 
miatt Erdőt tellyességgel nem nevelhetnek [Torockó; 
TLev. 4/6] * ~ kárvallás. 1710: Brassó városa elpusztula 
tűz miatt, az egész város minden utcáival együtt egyben-
égvén, nemcsak magoknak a városbelieknek, hanem az 
erdélyi uraknak, nemeseknek ... megmondhatatlan s be-
csülhetetlen kárvallásokkal [CsH 219] * - pusztítás. 1756 
u.: a' Bruznyiki közönség tette vólna a szép tilalmas 
Erdőben, az ítéletben fel vett tetemes, és majd meg bő-
tsülhetetlen igen nagy pusztítást [Déva; Ks 73. VII. 16] * 
~ romlás. 1662: De mindannyi hadakozása is Báthori 
Zsigmondnak mit hozott egyebet ... szegény hazára ... 
rettenetes megbecsülhetetlen romlást, kárvallást, és attól 
fogva meg nem épülhető pusztulást | megbecsülhetetlen 
romlásink között nemzetünknek legnagyobb része 
levágattatott fegyvernek élivel [SKr 83, 699]. 

II. hsz felmérhetetlenül; ín mod incomensurabil; uner-
meßlich. 1664: (Ez) annak az szép darab országnak 
minemű siralmas és utolsó romlás lenne s ez szegény 
hazának is mely megbecsülhetetlen káros, könnyű megi-
tílni (TML III, 189 Szalárdi János Teleki Mihályhoz|. 

megbecsülő 1. tisztelő; care cinsteşte/respectă (pe cine-
va); (ver)ehrend. 1765: Ez az Nábrádi István jó, embersé-
ges ember feleségestől, ki is második, mert az első Szilvási 
leány volt, e pedig Tornya Rebeka, az anyja ... igen nagy, 
híres kurva volt míg élt. Ez a lánya pedig istenfélő, jám-
bor, urát s ura anyját s másokat is megbecsülő, becsületes 
ifjúasszony [RettE 184-5]. 1838: Dobolyi Bálint ... egy 
jol nevelt jámbor betsüllètes jo hírű nevü erköltsü és ma-
gaviseletű tsendes, embereket meg betsüllö ifu (!) Ur [Ne; 
DobLev. V/1221. 2a Puskás Tyirilla (50) vall.]. 

2. tiszteletben tartó; care respectă (ceva); würdigend, in 
Éhre haltend. 1710 k.: Azok közül8 kiváltképpen kettőt, 
nagy reménségűt, a te esküvésedet meg nem becsülő és 
Felséged ellen tanácsot tartő papjaival és fejedelmeivel 
együtt levágatál irtóztató fegyverrel a pogány által (BIm. 
1040. — "Ti. a trónörökösök közül]. 

megbecsülődik 1. felbecsültetik; a fi estimat/evaluat; 
abgeschätzt werden. 1844: tsak a hijjánt láttam ott az 
erdőnél jártomba most a Télen azt sem tudom hogy mit 
ért volna, vagyis mit érjen meg, valamig meg nem betsűl-
lődik [SelyeMT; DE 4]. 

2. (kár) vmennyire becsültetik; (despre pagube) a fi 
evaluat la o anumită sumă; (Schaden) auf eine bestimmte 
Summe abgeschätzt werden. 1816: amik Jelen voltak kűl 
(!) betsűltük ami kár volt ismét kűlén betsűlődöt ... A 
Gabonás betsűlödöt meg a kár kűlen Rf. 25 kár Rf. 2 
[Szamosfva K; Bom. III. 23]. 

megbecsült 1. felbecsült/értékelt; care a fost esti-
mat/evaluat; abgeschätzt/bewertet. 1684: Jőszág summá-
jában megbecsült marhákat ez szerént: Berbécseket, nro. 
40 [Zalatna AF; AUt 346]. 1697: a' megbőcsűlt Hely felet 
való berkecskenek teteje [Dés; Jk 80a]. 1699: a* Somkut 
felől menő Ország uttya mellett az Hatar szilben levő 
Nyilak kiknek veget. . . azon megbőcsűlt gaz hatarozza 
a* Kis Cantuson tu(l> [Dés; EHA]. 

2. (tartozás kiegyenlítése céljáből) elbecsült; care a fost 
evaluat in vederea achitării unei datorii); (zwecks Beglei-
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chung der Schuld) bewertet. 1762: Epületeimnek meg 
betsűlt ruináit, Tüszely (!) pénzt ... meg fizessék (Hosszú-
aszó KK; Told. 5). 1815: a' marhák által tétetett és meg 
betsŭlt kárnak az hajtó pénzen kivŭl léendŏ meg fizetésére 
tsak akkor szoríttathatván a* Marhák Tulajdonossai a' 
midőn tilalmas helyen történik meg a le étetésbŏl való kár 
(DLt 36 kv-i gub. nyomt. rend.(. 

megbecsültet 1. felbecsiiltet/értékeltet; a dispune să es-
timeze/evalueze; abschätzen lassen. 1561: Az ky ualami-
nemw ezwst miet wag arany mwiet megy akarna 
bQchwltetni eg'eb kçz mester meg' ne bochwlhesse hanem 
Chak az ket eskwt ceh mester (Kv; ÖCArt.]. 1570: az 
Bereztelky wdwar hazath Alch Mesterekel Meg Beochwl-
tettwk kyk hoza lathwan veleonk Eghetembe 600 forintra 
Beochywltek (Bh; Eszt-Mk Mogyoró cs.l. 1606: megh 
becziltetęk az hazat egj Akaratbúi f. 2. d. 50. bechŭlleŏk 
(UszT 20/191 Michael Bokor de Zentlelek pp vall.]. 1614: 
Vagio(n) Egi szeoleŏ az monostory hedgien fel hold 
Itten Bekas patakbannis fel hold szeoleŏ az mely szeo-
loket mikor az vdeo kj nilik az huteös szeoleö mereokkel 
meg kel bechultetnj (Kv; RDL I. 95]. 1623: Fogarasban az 
pattantiusok hazatt bwchiultesse megh. Mingiarast mytt 
Err mwnkeőtt tudosyczyon feleőlle mert megh akaryuk 
venny keomyueseket Acziokat hiuasso(n) hytek zerent 
Lassa myre beőchiűlik (Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 
1677: A' mely Nemes ember Fiscalis Jószágban lakván, 
parlagból szŏlŏt akar épiteni, elsőben talállya-meg a Prae-
fectust, vagy a Fiscusnak azon helyben való Udvarbiráját, 
ki a' helyet meg-Iátván és meg-becsŭltetvén, ha a' Fiscus 
jobbágyi nem akarják mivelni, annak utánna azon Nemes 
ember szabadossan bírhassa, a' dézmát a' Fiscusnak kiad-
ván belőle (AC 2211.1699: bőcsűlletes hűtős embereket ki 
kűlduen meg bőcsűltette" az ur eö kglme mellyet örökösön 
bőcsűllőttek tiz magjar forintokra [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
152. — ttA telket]. 1794: 6 Nagysága a Kűkűllővári Ura-
dalomban tanáltató gabonát s szénát meg betsűltetvén, az 
arról kőit hiteles Betsű Levelet nékünk által adá (Kv; 
JHb XX/40. 4]. — L. még RSzF 180. 

2. (tartozás kiegyenlítése céljából) elbecsültet; a dispune 
să estimeze ceva (în vederea achităríi datoriilor); (zwecks 
Begleichung der Schuld) abschätzen/bewerten lassen. 
1570: Vichey Antal hithy zerent vallya, hogy Botth 
Anna ázzon Zaz Thyz Arany adossagat Theorwen zerent 
eo Eleotte ely erte volt Eua azzonyon Kalmar ferenchnen, 
Es eo Theorwen zerent Rea Bochata volt Botth Annát 
hogy Kalmar ferenchnenek hazat megh Beochyltesse 
adósságáért, Az hazat mégis Beochwltek volt fl. 200 (Kv; 
TJk III/2. 144b, 183. — aAz akkori főbíró]. 1625: (A 
gyermekló) megh holt, lassa mit czielekedik vagy megh 
Nyuza, vagy megh bwcziwltety, mert en ennek az arrat eő 
Rayta keresem lUszT 92a]. 1721: Mint hogy Czigány 
Gabrila ados maradót Nemes Péter Uram(na)k két 
hordo bor arraval levén meg ezeken kivŭl is ados, mellyert 

Nemes Peter Uram négy ökrét el vette volt, de viszsza 
adgya ő néki meg betsűltetvén az négy ökröt kezessegen 
tavaszig, ugy hogy tavasszal szőrín azon négy ökröket elő 
adgya az adossagért [Torda; Ks 33. II]. 

3. kárt felbecsültet, kárbecslést elvégeztet; a dispune 
evaluarea/estimarea pagubei; Schaden bewerten lassen. 
1592 k.: Azt bizonytia Pal Thamas hogy meg beczyltette 
?z kart, mellieth az Georgy Lukach Eókre tett az eó búza-
iában [UszT]. 1595: Potschj János zekeneth atta uolt B. 

Vram Tarzekernek az Taborba uittek Élest egiet mast 
rayta, az zekerben az meny bontokozas kar uolt B. V. az 
kapitanokal meg bechyultette leőtt 5 forint erreö kar benne 
[Kv; Szám. 6/XIV. 6]. 1598: Azon az eö kertin, melj vgian 
Zombatfaluan vagion zaladas keppen ... ment volt ki 
egj yneö tehenem, es menth volt be az I. kertin, tett volt 
kart zabiaban, melljet megh beöchiltettünk, es mégis har-
mad napigh eheztete boriuzo tehenemet [UszT II/2. D. 54]. 
1746: nem hallottam hogy tsak egyszeris az Falusi Birott 
... egyeb betsűletes Falusiakkal ki vitte volna, s a kárt még 
betsűltette volna (Szentegyed SzD; WassLt]. 1757: reggel 
látok hogj bé hajtyák őkrőinkket az Jósika Ur Udvaráb(a), 
mik az Búzát megbetsőltettűk, betsű Bort és hojto pénzt 
meg fizettünk IPagocsa TA; Ks 8. XXI. 131.1782: kény-
szeritették az Alsó Suki Lakosokat hogy káraikat be-
tsültessék meg, s a' kár tételért állíttassanak kezest [F.zsuk 
K; SLt XLII. 5. 8 Jurath Ignath jb vall.]. 

4. (parancsot) tiszteletben tartat; a dispune ca cineva să 
respecte (ordinul); (Befehl) achten lassen. 1700: parantso-
latunkat az engedetlenek(ne)k kedvetlenségével-is meg 
betsültettyük, és ellenek keményen animadvertálunk 
[UszLt IX. 77. 3 gub.]. 

megbecsültetés 1. felbecsültetés/értékeltetés; evaluare, 
estimare; Abschätzung, Bewertung. 1817: Melly fennebbi 
Jóknak Conscriptioja, 's meg betsültetése, általunk, 's 
előttünk mindenekben az irtak szerént vitettetvén 's men-
vén végben, erről ezennel ... bizonyságot tészünk |Mv; 
MvLev. Simonffi Zsuzsanna hagy. 5]. 

2. kárfelbecsültetés; evaluarea pagubei; Schadenein-
schätzung. 1683: küldvén es kenyszeritven minket az ö 
ngok Radnothi majorsagh szŏlŏjekb(en) lött károk(na)k 
megh Látására es boczültetesére (Radnót KK; UtI]. 1782: 
à Nemes Sukiak magak káraik meg betsültetésekre ki 
Vivén a' FelsŎ Suki Birákat à kikis midőn már betsültenek 
reájak ment ä Mlgos Földes Uram eŏ Nga Praefectussa 
[F.zsuk K; SLt XLII. S. 44 Nyunnyis Pável (32) zs vall.|. 
7874: A Patak ki Omlása és elterjedése miatt esett tetemes 
károknak meg betsűltetéseről való Relatio |Asz; Borb. II |. 
1839: A* Gabonákban okozott kámok meg betsűltetésére 
köz Biráknok, a V(á)r(me)gyei hites Bírák kőzűl kettőt a 
kérelmesek fel vehetnek [Ne; DobLev. V/1228]. 

3. megtiszteltetés; cinste, onoare; Beehrung. 1823-
1830: Az a Lichtemberg igen kedves embere volt az ang-
lus királynak, Feriákon gyakran elment Londonba a ki-
rályhoz, ott a királyi rezidenciába szállott, s minthogy 
gyenge ember volt, reggel sokáig hevert ágyában, a király 
pedig hozzája menvén, reggelenként gyakran együtt ká-
véztak, ő az ágyban feküve. Melyik tudós nyer ilyen meg-
becsültetést? IFogE 2381. 

megbecsültethet (adó fejében) elbecsültethet; a putea 
dispune evaluarea (în vederea achităríi impozitului); 
(gegen Steuer) abschätzen lassen können. 1574: meg 
kyaltaszak Minden vchakon hogy három hetre valaky Be 
ne(m) hozza® Meg fogiak ha penig valaky ely zčknek 
hazat zeoleyet Minden Marhayat ely foglalyak meg Beo-
chwltethessek ely agiak az adayaert [Kv; TanJk V/3. 97b. 
— aAzadót|. 

megbecsültetik 1. felbecsültetik/értékeltetik; a fi evalu-
at/estimat; abgeschätzt werden. 1611: Ezen kuul vadnak 
zeoleok es zanto feoldek melliek becsű Itessenek meg az 
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zeoleo mereokel |Kv; RDL I. 90|. 1615: az Öròksegh 
hazak és epwletek megh bóczúltessenek | Szentimre Cs; 
LLt]. 1660: mikor kiválttyák, akkor meg böczűltessek 
[Csíkfva MT; BáiLt 49]. 1696: özvegy Erős Paine 
Testamentaria dispositioja szerént szálván az Ecclesiara ... 
fel hold szŏlŏcskeje ... becsűltessék meg azon örökség 
[Kv; SRE 44], 1778/1779: az Udvarnál mostan tanáltato 
minden féle lábos Marhák conscribáltassanak, és hütelesen 
meg is becsűItessenek [Kv; Ks 65. 44. 13|. 1827: az erdők, 
és Szöllők ahoz értő emberek által ... meg betsűltettek 
[Ne; DobLev. V/1128, la]. 1840: Keselynek két őkőr 
bomya falus birák által meg betsiiltetett 225. Rfra 
[Nagykapus K; KszRLt|. 

2. (tartozás kiegyenlítése céljából) elbecsültetik; a fi 
evaluat (ín vederea achitării datoriilor); (zwecks Beglei-
chung der Schuld) abgeschätzt werden. 1593: Azt tudgia, 
erti hogy ninch vitek nelkil az eòche, Az eòker pedigh 
megh bechyltetett, Az bechyęt kęz megh Adni |UszT 
13/74|. 1679/1681 mivel ... azon haz puszta alapattal 
Vagyon fabul mit épétenenek ... azon epŭlet ahoz ertŏ 
mester emberek altal megh bőtsűltetvén az Capitalis 
Summaval le tetessék ő kg(ne)k es Successorinak [Vh; 
VhU 298 Thököly Imre ad. lev.|. 1777: azon Ioszág 
Puszta, Semi rajta nintsen ... Kováts Ferencz Ur s felesége 
... ha gyümölcs fákkalis bé ülteti, mind azok az kiváltás-
kor meg betsőltessenek és betsű szerint való arrát ... Ná-
nási János Uram s Posteritassi a ki ki akarja váltani tarto-
zik le tenni | Mezőbánd MT; MbK X. 49]. 1798: a' mi 
jobbítás esett a' Szŏllökb(en) azoknak árrok a' hely 
színére ki vitt öregek által Hitek után meg betsűltetvén 
a' Feli peres Aszszony által fizetendő summa pénz 
ezekben vettetett fela | Gergely fája AF; DobLev. IV. 797. 
26. — aKöv. a fels.|. 7808: ha ... elegendőképpen meg-bi-
zonyittatnak, hogy most tőbb épületek hasznosobb ve-
tések; ugy nagyobb gyapjú erdők vágynák, mint a' mil-
lyenek, és mennyik ... N: G: Csáki Gábortól lett el-fogla-
láskor ezen Joszágokban voltak, disinteressatus ahóz értő 
betsűsők által meg betsűltetvén ki-fizettessenek [Rücs 
MT; IB. Városfalvi Szolga Mihály kezével |. 

3. kár felbecsültetik, kárbecslés elvégeztetik; a fi evalu-
at paguba; Schaden abgeschätzt werden. 1782: Processua-
lis Szolga Biro Vram, és adjunctus Regius Társa Tktes 
Palatkai László Vr(am) jelen létekben s általlak meg be-
tsűltetvén a' kárr ... ä mellyet a' Marhákkal le étettek ... 
Tizen két Szekér Szénára Való [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 31 
Vakár Andrej (28) zs vall.]. 1856: oly egyezésre léptem ... 
Dánfy (!) Jósef úrral hogy a' közöttünk ... fenn forgott 
pertől elálva a peres helyek egy hivatalnok ur előtt szak-
értők által a' hely színén ... felosztassanak 's a' nékem 
Dánfy ur által okozott károk meg becsültessenek 
[Koppánd AF; DobLev. V/1399]. 1868: Méltoságos Ret-
tegi Imre Ur fel szólítása kóvetkesztében a nagy rétben 
... a métán keresztül kárkövetelés égyszersmind birtok 
háboritás, métázás ki egyenesités következtében meg is 
jegyesztetet az öregek igaz hitek szerént meg is csoválta-
tott és a tet kár mégis betseltetett (!) |Nagyesküllő K; RLt 
0. 2 Sztojka János elöljáró kezével]. 

4. tiszteletben részesíttetik; a fi respectat (de cineva); jm 
Éhre zuteil werden. 1663: Ha idegentűi megböcsűltet.-
tem ő nagyságáiul is eziránt jó választ vámék, mivel ő 
nagyságok nem is idegenim [TML II, 445 Teleki Mihály 
Teleki Jánosnéhoz|. 1710 k.: Mikor a lélek azt a nagy 
szépséget látja magában, nem árt, sőt szükség, csudálja, 

szeresse és becsülje meg, mert bizony megérdemli mind az 
ajándékozóért, mind a maga szépségéért a lélek, hogy 
megbecsültessék másoktól is, de bizony magától is [BÖn. 
4441. 

megbecsültetődik 1. felbecsültetik/értékeltetik; a fi 
evaluat; abgeschätzt werden. 1696: az mit addig rajta epit 
Laszlo János Uram, az négy esztendő eltelvén akkor be-
csűltetödjek meg [Dés; DLt 469]. 1697: vagyon egy bika 
az becsűItetŏdgyék meg (Koronka MT; Told. 26]. 

2. (tartozás kiegyenlítése céljából) elbecsültetik; a fi 
evaluat (ín vederea achitării datoriilor); (zwecks Beglei-
chung der Schuld) abgeschätzt/bewertet werden. 1687: 
Mivelhogy az fen meg irt Malmot ugyan az fen meg irt 
személlyek három részről epitettek volt ... hogy ha 
hanyatlani kezdene az megirt malom akkori álapottjaban 
ahoz értő jo lelkű űsméretű emberek által bőcsűltetődgyek 
megh; es az tehetetlen vagj az konok szemellyeknek az ő 
része szerint való bőcsüt az töb epitheto (!) személlyek 
adgyák meg és így az malombol tegyék ki hogj az közön-
séges Malom egj vagj tőbb konak vagj tehetetlen emberek 
mia el ne pusztullyon (Sóvárad MT; Sóváradi Bíró lev.|. 
1725: mostani rajta levő epűlet megh betsűltetődgyek, ugj 
az mit Tóth János Ur(am) epittis azon joszagon az ki val-
tas(nak) idejen megh betsőltetődgjek [Szentgerice MT; 
Bom. XIV. Íj. 1749: az raia epitet epűlétek meg bőcsül-
tetődven azok(na)k böcsüit tartozik Letenni azon ver (Cse-
kefva Cs; Hr 12/46], 1779: Csiktapolcai Kardos János 
sertése kárban tanáltatott az káposztába minthogy 
Szőcs Györgynek semmi kerte nem lévén szabadoson 
bemehettek — maga Szőcs György vallja, hogy az résen 
hajtották ki az sertéseket, tehát, amint megbecsültetődött 
az sertés, Szőcs György vegye maga kezeibe, és a becsű it 
tegye le (Taploca Cs; RSzF 159|. 

megbékél, megbékélik 1. békét köt; a încheia pace; 
Frieden schließen. 1613: Eo felsegea Minden zomzed 
orzagokal Magiar orzagal, Lengiel orzagal, Molduaual, 
Hauasalfeoldeuel, es feokeppen Teoreok es Nemett Czia-
zarokal megh bekelliek, es az Hadakozastol eo fel(se)ge 
megh zwnniek [KJ. — aBáthori Gábor]. 1614: Ugyan 
mindjárt magában gondolkodván8 arról, hogy immár az 
német nemzetet is megtréfálta s oda sem bízhatik, s az 
török ellen is megesküdt, hogy véle meg nem békélik, az 
öccséért, Báthori András cardinálért külde Lengyelország-
ba, hogy azt béhozatván, az fejedelemséget is néki adja, és 
hogy Báthori András az törökkel megbékéljék (BTN2 46. 
— "Báthori Zsigmond 1598-ban]. 1653: Nem csak magaa 

békéilék meg pedig, hanem mind a két császárt öszsze 
békélteté, és állandó békességet inditta és csinála is kö-
zöttök (ETA I, 100-1 NSz. — aBocskai István|. 1657: 
Ezek után tractatusra menvén a dolog, megbékéllett Beth-
len Gábor császárral, de az királyi titulusnak cédálni, az 
koronát restituálni kellett (KemÖn. 35]. 1679: (A török) 
nem sok haszonnal is megbékéllenék úgy látom ]TML 
VIII, 456 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz|. 1705: az 
anglus és hollandus a dán királynak egy maga fő lakó-
helyét obsidiálták nagy erővel és neki megizenték, hogy 
mindjárt a svéddel megbékéljék [WIN I, 4011. 1710: Mind 
a muszka, mind a svét azt izené, semmi szükségek nincsen 
magyar katonára, ha Rákóczi s a magyarok meg akarnak a 
német császárral békélleni, készek a császár előtt mellettek 
instálni, ha pedig nem, amit főztek, egyék azt |CsH 3971. 
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1731: Az Ui Török Sultán ha az Persával meg békél 
az Muszkával fog valamit kezdeni, vgj a' mi Kglmes 
Császárunkis belé elegyedik [Nsz; Ks 831. 

2. (a sértett/peres féllel) békésen megegyezik; a se împă-
ca; (mit der beleidigten/prozeßführenden Partei) friedlich 
übereinkommen. 1561: Ha az mesterek kozçt a wag' lege-
nyek kozot vag' mások kozot valami haborwsag wezedel-
mes èzwezes (!) tamad ... effele versenyesek ... egy elo-
zor biro eleiben iutnanak Onnat ismék (!) bekeseget ki-
uannanak ismét az ceh eleibe iohessenek meg Bekelny 
[Kv; ÖCArt.]. 1592: Zagony Mihály masfel forintot ad-
gio(n) Lukaczynak tizen eoteod napra sub vinculo fl 6: 
Ezenbe(n) az király birák megh ertek hogy megh bekel-
lettenek egymassal, teorwenyhez vgy hiwak mind az ket 
felet minket is hiwa Igaz vetelre |UszTJ. 1633: mikor 
megh bekellenek Rado Peter, es Beölöni Miklós, akkor ... 
Bőlőnj Miklós keuania vala hogi záz forint legjen az keő-
tele, az kj fel bontana az dolgot keőzeőtteők [Mv; MvLt 
290. 132b/2J. 1661: Retteghj Paior Gergely János 
mesterrel kit megh vagdalt uolt, megh bíkíllik, s megh 
elegíttj iámborul, az borbeltis kj giogittia, az tize(n) niolcz 
forintról conte(n)tállia igazá(n) ISófva BN; Ks 41. E. 271. 
1677: Ha penig három forintnál többet érö lopásban talál-
tatik, comperialtatván a1 dolog, minden továb való halo-
gatás, kedvezés és birságlás kivül csak fel-akasztassék, ha 
a' Sentencia elŏt nem concordalt a* károssal; de ha a' 
károssal meg-békéllet, dijával változzék-meg a' Lopo, és 
egyszeri vétkéről adassék engedelem [AC 124|. 1731: 
kezbe adassal egjmás között meg bekellenek ... kŏtestis 
tőnek 40 forintott tartozzék fizetni egjik fél a ma-
sik(na)k a melljk fél felbontja az bekesseget |0.rákos TA; 
JHbK XXIV/26]. 1752: az ide való Jobbágyát ... Szé-
kely László Ur(am) eŏ kglme lőtte meg, à Szász Régeni 
Piaczon szabad vásár napján, a hol is mindgyárt Szé-
kely László eŏ kgylmét meg fogták, és mind addig fogva 
tartották mig mind a Sérelmes féllel megbékéllett, mind 
penig Mlg(o)s groff Exponens Ur eŏ Nagval ugy hogy 
ember hejjiben embert adgyon, a mint hogy adottis egy 
őss őrőkős Jobbágyát Idetspatakrol [Körtvélykapu MT; 
IBJ. 

Szk: ~ vmiben. 1633: mikor Rado Petert, es Bölőni var-
ga Miklóst megh bekeltetök egi massal, akkor mi valank 
az bekessegh szerzők, es tiz forintba(n) bekellenek meg 
IMv; MvLt 290. 138b/2J. 1771: meg békellettek egy kala-
kába(n) mind az három falubeliek, úgymint Erked, 
O.Sojmos és Baratfalviak [Szászerked K; LLt] * törvény 
előtt!közben 1628: ha ... Matté vrammal törveni elót 
megh bekellenek az Papnak Diján maradnak (SzJk 25]. 
1675: Mikor Uayda János Uayda Petert megh Uagta volt 
ott ne(m) voltam, de ... Tudom bizoniosson mikor Ab-
rugjbania(n) Teŏrveny keŏzbe(n) megh bekellenek egy 
massal [Ábrudbánya; Törzs. Nic. Frisseleö Ado fizeteő 
rend (75) vall.]. 

3. (a törvény megkerülésével) kiegyezik; a se înţelege, a 
ajunge la învoială; (mit Umgehung des Gesetzes) überein-
kommen. 1595/1637: mikor ... megh reszegetenek volna 
... tamattanak az Suki Pal Ura(m) Jobagira ... Suki Pal 
Uramis megh fogatva(n) az Patratu(m) tselekedŎket az 
factumon ... de mivel az patratu(m) tselekedÖk az serel-
mes emberekkel megh bikilve(n) ... meg gondolván jŏ-
vendŏbely jo szomszédságoknak bekeseges megh marada-
sat, megh engede nekiek ... 4 Roka bőrben hogi administ-
raljak [SLt D. 10]. 1677: Executioban procedalo Nemes 

meg-ŏlettetvén, Gyilkosa a Tisztektől törvénnyel büntet-
tessék, ha meg-békélt volna-is a' sérelmesekkel (AC 2551. 
1715: Sasvari István Ur(am) ennekem mondotta mennyek 
Harkoszegi Harko Jánoshoz mondgyam megh néki bannya 
Cselekedetit igen de részeg volt, azért bekellyék megh 
vélle mert nem akarja hogy el hiresedgyek meg követi 
rolla ... ád 2 forintot békessegb(en) csak ne hiresedgyek el 
IVaja MT; VH]. 1731: el ment alatomban Gligor Nyág és 
arra kérté Marian Barbot, hogy mongya aszt hogy eö csak 
haragjában mondott, de mongya aszt hogy hazugsag — ne 
agya ki őtőtt, mert eő alatomban meg bekelik Jvon Bal-
czáttal ... mert eő meg fizeti a juhát ivon Balczátnak ala-
tomban (Hosszútelke AF; JF]. 1783: ott kapták volt 
Palffi Pistát az Erdő Pásztorok, hogj még kévánván bé-
kéileni ezen cselekedetiért Palffi Pista az Erdő Pásztorok-
kal, engemetis requiralt vala, hogj legjek Segéttséggel az 
egj ben békéltetésekben (Kissáros KK; JHb XX/8. 181. 
1806: azt tudgya-é a Tanú hogy azon Motsár Nevezetű 
erdőnek Oroszfalvi és Bőlkényi Hajtássai valakivel azon 
erdőben tett praevaricatioért titkon alattomb(an) megbé-
kéltenek volna? [T; Bom. G. XIII. 14 vk|. 1842: ha hütök 
megszegésével, kötelességek ellenére, akármelyik is kö-
zülök11 valakivel alattomba megbékéllenék, vagy elnézné 
valakinek ... kártételét mint hüteszegett megfizetni 
köteles az elpusztított fáknak darabját 12 ezüst forintjával 
... és a faluba semmi hivatalra soha fel ne vétettessék 
[Taploca Cs; RSzF 120-1. — aAz erdőpásztorok közül). 
— L. még DFaz. 12. 

4. (haragosával) kibékül; a se împăca; sich aussöhnen. 
1568: Dorotya georgy baka fassa est, hogy az keth 
azzyony allat az birohoz akar vola menny, mond nekyk 
myt perletek, hogy ne(m) bekeltek meg, es azt monta 
Kodory Gaspame, En ne(m) bekelem mert a minapys a 
burianboly Jouenek ky, az szQchne Jacabal iol lehet sémit 
ne(m) lattam, de Joth ne(m) velhetek Rayta (Kv; TJk III/l. 
223]. 1599: Kis János megh eskeowen vallya: Enis ott 
voltam abban az lakodalomban, egykor mikor ott mulat-
nank, Demeter deák valamiképpen az orrát fel zwra Meni-
hart deaknak az hegedeo vonoúal kin Menihart deák megh 
haragwűen (!) veowe kj az hegedeott kezebeol Demeter 
deaknak en mondám Ne haragugyal eo arra azt 
monda hogy mostanis nem haragunnam de nem akarya 
megh Adny az hegedeomet, en montam noha chyak be-
keljetek meg, túdom en hogy megh Aggya, Annak vthan-
na vgy fogank kezet mind en s mind penigh Menihart deák 
velle es vgy bekellenek megh egymassal (Kv; TJk VI/1. 
277]. 1606: im el megiek az Beldi Ferenczj zallasara s 
megh bekellem uelle JUzon Hsz; BLt]. 1632: hallottam 
hogi uton iartunkba(n) az mint az szaiabol ki fért ugi meg 
Zidogatta az Aszony ezt a Giörgi Deákot de belessel mivel 
addigh edesgette hogi ismegh meg bekellett |Mv; MvLt 
290. 95b]. 1641: Egi nihanyzor mondotta Lazar Mihalj 
Kouaczi Miklósnak, hogi bikillyk megh az eőcziemel, de 
nem fogatta (Sajókeresztúr SzD; BfR Araniaz Imre (24) jb 
vall.]. 1755: ha eo hozzám jöne vélle meg békélleném (K; 
Told. 3a]. 1765: mondani kezdé Kolosvári Ur(am) Pé-
ter(ne)k, már békéllyél meg Péter Urszullyal ÍZáh TA; Mk 
V. VII/19 Grámma Puj (40) jb vall.]. 

5. (házastársával) összebékül; a se împăca (cu soţia/so-
ţul); (Eheleute/paar) sich versöhnen. 1613: Az Feiedelema 

eo felsege Azzoniunkal, felesegeuel, megh bekelliek, 
hozza vegie, vele lakiek [KJ. — aBáthori Gábor]. 1682: 
Szász Marto(n) Exmissiot kivan felesege Kovats Judith 
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ellen ... Exmittaltatnak mind kette(n). Ha penig meg be-
kelnek mi nem ellenezzük [SzJk 175]. 1760: Sebesi János, 
és Felesége ... a' Sz. Házassági életet, égymás közöt rut 
veszekedésekkel ... bontogatnák imponálá nékiek a' 
Venerab. Consistoríum, hogy egymással meg békéljenek 
[Kv; SRE 191J. 1783: az Aszszony ő Nsga arra kérte osz-
tán, bár tsak a kezét nyújtsa ki, hadd kövesse meg, és 
békéllyenek őszve, de nem tselekedte, akkor estve el is 
ájult buvába az Aszszony ŏ Nsga, más nap békéltek osztán 
meg [Perecsen Sz; IB. Elisabetha Kassai cons. nob. Geor-
gii Sombori (25) vall.]. 1814: eö Nagysága le jött volt ide 
Nagy Enyedre ... azért, hogy a Férjével meg-békéllyék; de 
a'mint a következésekből látom meg nem békéllett [Ne; 
TSb 12]. 

6. kiengesztelődik; a se împăca/reconcilia; sich aussöh-
nen. 1678: Az mi Kgd levelének azt a részét nézi, hogy 
tsendesedjem és Istenemmel s atyámfiaival békéljem meg, 
Isten áldja meg kgdt jó tanácsáért [TML VIII, 79 Bethlen 
Miklós Teleki Mihályhoz]. 1705: Gulácsi Kata Istent s-
Felebarátit megbántó utálatos szitkok(na)k nemével szit-
kozódott ... Most I(ste)n(ne)k indításából meg bánván 
abbéli cselekedetit ... mind jo I(ste)nével, mind a 
Sz:EccIával meg akarván békélni Eccla követést sollicitál 
[Dés; Jk II. 275b]. 1780: Halála előtt hat héttel A fele-
ségét is felhívták volt Hunyad Vármegyéből s acceptálta s 
megkövette azt mondván, hogy az Istenen kívül néki leg-
többet vétett, de az Istennel már megbékélett, azért ötet is 
kész megkövetni minden fogyatkozásairól [RettE 409-
10]. 

7. lecsillapodik; a se linişti/calma; sich beruhigen/legen. 
1770: szollottunk neki hogy békéllyenek meg ne gaz-
lodgyanak [Peselnek Hsz; HSzjP Paulus Olah (64) jb 
vall]. 

8. megnyugszik; a se linişti; sich beruhigen. 1806: dél-
után 2 orakkor Kis Mama el indult Cseszvére Mikesné 
nénihez én sirtam, de meg békéltettem hamar [Dés; KMN 
317]. 

megbékélés 1. békekötés; încheierea păcii; Friedens-
schluß. 1582: 17 (febr.) Biro vram leotetett eoreomett az 
lengiell ki rali meg bekellesere az Zigiartok Tornyaboll 
hozatott eo kegme kett Tonna portt az Tarazkokhoz [Kv; 
Szám. 3/VIII. 38]. 1657: Itt nékem nagy bajom és nagy 
kísírtetim is valának, mert az francuz azzal kénál vala, 
csak az fejedelemnek elméjét fordítsam el az megbékélés-
ről; ha különben ugyan nem lehetne, bátor visszatérne is, 
de meg ne békéljék császárral [KemÖn. 282]. 1662: Melly 
pacificátiónaka, egymás között való megbékélésnek ki-
váltképpen való condítiói, cikkelyei ezek valának [SKr 
271. — aAz 1645-i linzi békének]. 

2. (peresek közötti) békés megegyezés; înţelegere (între 
părţile implicate in proces); friedliche Übereinkunft (unter 
den Prozeßñihrenden). 1677: ha a' károssal meg-békéllet, 
díjával változzék-meg a* Lopo, és egyszeri vétkéről adas-
sék engedelem comperialtatván másodszori vétke, fel-
akasztassék, ha szintén concordalt volna-is; Mert nin-
csen hatalmában a* káros embernek, hogy az ŏ meg-
békélésével a* gonosztévőt absolvalhassa [AC 124]. 
1809: Kender mezőt igaz váltyák és vgy beszéllenek hogy 
a* Per közt lett meg békellésnek az à haszna hogy Nagy-
ságtok kapnak valamit [Zilah; BfR 62/11 dr. Zoványi Imre 
lev.]. 1826: A meg Bèkéllés által ez a per bèvégzödött 
(F.rákos U; Falujk 141 Barrabás Áron pap-not. kezével]. 

3. kiegyezés; înţelegere, învoială; Übereinkunft. 1677: 
Hogy ha valamely Executiokban procedalo Nemes ember 
meg-ŏlettetnék, ha szintén a' gyilkos a' meg-ŏletet ember-
nek feleségével, gyermekivel, vagy a' dolognak keresetit 
illető attyafiaival meg-békéllenék is, de a' Tisztek tartoz-
zanak evocaltatni, és nem obstalván az a' meg-békéllés, 
meg-is büntetni [AC 117-8]. 1698: Tudom az Utrumban 
specificalt személlyek(ne)k Lopásokot, orzásokot, orrgaz-
daságokotis, Lopásokért való megbékéllésekértis tudom 
asztis hogy Tisztek Foglyai voltanak |Gyulatelke K; Ks 
Petrus Gliga (32) jb vall.l. 

4. megbocsátás, kiengesztelődés; iertare; Verzeihung, 
Entschuldigung. 1808: (Tartozik) 4 hibáknak megbékéllé-
séér 1 veder borral ... Ha pedig ennek utána még abba 
tentáltatná magát félmesterasztallal (Dés; DFaz. 35], 

megbékélet megbékéltet; a împăca/reconcilia; aus/ver-
söhnen. 1619: Urgeálták az papokat, hogy ez csak ti dol-
gotok, hogy összevesztettétek az országokat, s megbéké-
lessétek [BTN2 307]. 1831: Négy hetekkel ezelőtt Deesi 
Czira György Potentiose a' házamra jővén, két ablakamat 
ki törte, — mellyért a Nemes Kalandazo Czéh előtt pana-
szoltam; holott minket meg békéllettek ]Dés; DLt 2091. 

megbékélett békét kötött; care a încheiat pace; Frieden 
(ab)geschlossen. 1657: jutván egy Trimbolna nevű város-
hoz, kinek szoros útján és az városon kellett általmennünk. 
Itt is az mi megbékéllett ellenségünk kiütvén, fejedelem 
társzekereit s többekét is verték fel (Kemlr. 315(. 

megbékélhet, megbékélhetik 1. békét köthet; a putea 
încheia pace; Frieden schließen können. 1653: Báthori 
Gábor is táborba szállá Fejérvámál, és sok ideig lőn ott, 
mert a bassa a tatárt várta; de azt nem tudta Báthori s nem 
is hitte hogy meg ne békélhessék (ETA I, 113 NSz|. 1710: 
Azért követeket küld a török Bécsben ... semmi condítióit 
a békesség iránt nem acceptálák a bécsi udvarban a török-
nek, melyet azután meg is bánának, mert akkor nagyobb 
haszonnal megbékélhetnek vala a törökkel, mint annaku-
tána (CsH 199. — 1686-ra von. feljegyzési. — L. még 
CsH 353. 

2. (sértett/peres féllel) békésen megegyezhet; a se putea 
împăca; (mit dem Prozeßführenden) friedlich überein-
kommen können. 1561: Ha az mesterek kozçt a wag' 
legenyek kozot valami haborwsag ... tamad zabadsa-
gok leg'enek az mestereknek azt az Cehbe le tenni ha 
penig efféle versenyesek meg' nem Bekelhetwen egy 
elozo biro eleiben iutnanak Onnat ismét az ceh eleibe 
iohessenek meg Bekelny [Kv; ÖCArt.]. 1570: Dienes deák 

vallya ... talam Meg Bekelhetwnk az Jamborral Egy 
massal, ha Jsten zerent akarja azban Mwlt ely az kor az 
per De eo nem Twgia ha bekelletek az vtan vagy Ne(m) 
IKv; TJk III/2. 157]. 1684: akármelyik felyebb <meg) írt 
dolgokban megeső fél, ha akkor ... magát megésmeri, 
hogy vétett a cé(h ellen) megbékélhetik kevéssel is, de ha 
el (hagyja) ... az felye(bb meg)írt poenán vagyon érette 
[Dés; DFaz. 12]. 1742!1792: Etzken János Uram bé jővén 
az Atyafiakhoz édes Szülő Anyátől Hadnagy Kata Asz-
szonytol és ugyan Testvér édes Báttyátől Etzken Beniamin 
Uramtol hiteles Plenipotentiat hozván ... hogy őkegyelme 
minden Bonumokot ... el adhassa, a' peres Atyafiakkal 
meg-békelhessék [Albis Hsz; BLev. Transs. 38]. 1747: 
Molduvány Kratsun ... azt mongya, én ha meg békéllemis, 
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ugyan tsak az Ur(am) ô Ntsága hire nelkûlt nem Cseleked-
hetem, és ô Ntságáért meg sem békelhetem [Szentegyed 
SzD; WassLt]. 1775: Pentek Lukats ... a Titt Exponens Ur 
Erdejinek invasiojáért, bekességgel eleget kinálta, de meg 
nem békéihetet Titt. Lutzai Sámuel Urammal [DobLev. 
III/515. 5a|. 

3. (a törvény megkerülésével) kiegyezhet; a se putea 
înţelege, a putea ajunge la învoială; (mit Umgehung des 
Gesetzes) übereinkommen können. 1643: Veseljeni Boldi-
sar Uram Jobbagia Sos Peter megh òlte Henter Peter 
Ura(m)nak egy Sasz Mihaly nev Jobbagiat... Henter Peter 
Uramis megh engede ... illjen conditioual hogy veseljeni 
Boldisar Ur(am) addegh ez megh irt Jobbagiat Moczra 
ne(m) boczattia az keserveseknek boszuiara, mígh len 
egymassal emberseges emberek altal megh bekelhetnek, es 
az keserves Aszszont es gyermekjt megh köuetteti ò kgle-
me Sos Petemel [Gyf; Ks]. 1657: Mégis nem lévén elég, 
gróf Bethlen Péterbe is az fejedelem belé akadálykodék 
ilyképpen: hogy egy szolgáját tanálván puskával főben 
ütni, azon seb miatt megholt, kinek édesanyjával az feje-
delem alattomban végzett adomány és ígíret által, hogy 
meg ne békélhetnék Bethlen Péterrel, s törvénnyel való 
prosequutióját az director flscalisnak engedé, és így perso-
nalis comparitióra evocáltatván, addig vexálák, hogy 
látván veszedelmező állapotját, ki kel le az országból men-
ni |KemÖn. 167). 1695: Ez két ellenkező felek hogy Igas-
sagok(ban) jobban elő mehessenek bizonyságra ki bo-
csattyuk, vgy mind azon áltál ha addig magak kőzt meg 
békélhetnek jo, másként az jővő szeken ezen Materiat 
finaliter decidalhattyuk [Dés; Jk 192b]. 

4. kibékülhet; a se putea împăca; sich ver/aussöhnen 
können. 1710 k.: Noha én Aporrala egész haláláig az oda 
fel említett hazudtatástól fogva meg nem békélhettem, 
mert nem lőn senki békéltető, de mégis ad publica tractan-
da Szebenben egymáshoz eljártunk [BÖn. 971. — aApor 
Istvánnal]. 

5. (házastárssal) összebékélhet; a se putea împăca (cu 
soţia/soţul); (Ehepaar/leute) sich versöhnen können. 1761: 
Minekutánna Hegedűs Mihály és Felesége Zász Anna, 
dolga a' Kolosvári Lutheranum Consistorium elöt meg 
fordult volna ... a' Venerabile Consistorium meg fontol-
ván, őket a dato égy esztendeig egymástol külön veti. 
Addig is penig ha meg békélhetnek, nem lészen ellenére a* 
Venerab. Consistoriumnak [Kv; SRE 201]. 

6. lecsillapodhat; a se putea linişti/calma; sich le-
gen/beruhigen können. 1783: mondánk ittis meg békél-
hettek, de ök tsak heseteltek a páltzáikkal (Feltorja Hsz; 
HSzjP Sámuel Intze de All Torja (44) gy. kat. vall.]. 

megbékélhetetlen 1. kibékíthetetlen; (de) neîmpăcat; 
unversöhnlich. 1662: (A vajda) a portának magát megbé-
kélhetetlen ellenségévé tevé [SKr 511]. 1704: a német a 
magyarnak megesküdt és megbékélhetetlen ellensége 
lévén akármit fogadjon diplomákban és egyéb hittel 
erősített dolgokban ... azt megszegni véteknek sem tar-
totta [WIN I, 313]. 1710: a szegény Adjugáta kicsinálák a 
királyságból és vér ellen idegenre, s mégpenig német 
nemzetből valóra (kik között és a magyarok között eleitől 
fogva megbékélhetetlen antipátia szokott lenni), transfe-
rálák bolond tanácsból a magyarországi koronát [CsH 62. 
— aHedviget, Nagy Lajos leányát]. 

2. csillapíthatatlan; de nepotolit/necalmat; unstillbar/ 
dämpfbar. 1710 k.: Én pedig az én Istenem kegyelméből 

dicsekedem és hálát adok érette, hogy az én haragomnak 
soha rossz, veszedelmes munkái nem löttenek, az soha so-
káig nem tartott senki ellen, megbékélhetetlen nem volt 
bosszűállássá nem vált [BÖn. 498]. 

megbékélő békésen megegyező; care ajung la învoială; 
friedlich übereinkommend. 1585: Amith penig a' keóz-
teók, vagj a Capitanok eleot megh bekeleo embereken 
vesznek birsagwl mindeneknek ket Rezeth a tanachnak be 
hozzak a Capitanok hwteok zerenth (Kv; PolgK 17|. 

megbékélődés békés megegyezés; învoială, înţelegere; 
friedliche Übereinkunft. 1703: (Az) Oláh Pap ki tŭdgya mi 
gondolatyából arra ment hogj meg békéilik ... mellyért is 
azo(n) meg békellŏdésrŏl való levelet szorgalmatosson in 
bona famă ki kell vennj [Gyulatelke K; SLt AQ. 43]. 

megbékélődik megegyezik; a se învoi/înţelege; überein-
kommen. 1756: nem tudván zovatossát adni Erdő Ferencz 
Uram mi nálunk tizen njolcz magyar forintokkal békéllő-
dék meg [Karatna Hsz; HSzjP Rebeka Szoboszlai consors 
Francisci Babos (20) ns vall.]. 

megbékéltet 1. békekötésre ösztönöz; a îndemna la 
încheierea păcii; zum Friedensschluß anregen/spomen. 
1617: Mene Bethlen Gábor az ország népével Moldvába az 
török mellé segítségül az lengyelek ellen, holott minden vér-
ontás nélkül megbékélteté Bethlen Gábor őköt [Kv; KvE 
149 SB]. 1657: az vajda az tatrosi Ojtoz útját Soldán nevű 
bojér sógorával néhány ezer emberrel őriztetné, én arra 
indulék, noha immár is jütt vala olyan parancsolat, hogy 
interponálnók magunkat, s békéltetnők meg IKemÖn. 186|. 
1672: Immár a töröknek a lengyellel békességek végben 
ment Nemessányi is oda vagyon, lássuk mi hírrel jő ... Ha 
jó válaszok jó, jó, ha penig nem, meg kellene őket békél-
tetni [TML VI, 390 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

2. (peres feleket) békés megegyezésre késztet; a îndem-
na la împă^are; (die Prozeßführenden) zur friedlichen 
Übereinkunft aneifern/spomen. 1568: Thomas budai 
iur(atus) fass(us) e(st), Tudom azt hogy ez el mult ez-
tendçbe flystych Lçrinc birosagaba, karaczon elçth, akor 
volt az çzue vezes Jtues (!) Orbán es Qtues Gergel kçzçt 
es harmad napra meg bekeltettwk çket, es az vtan Egj 
nehanzor p(ro)testalt Rola, hogy vagyon q neky biraya, 
es lg zege meg Qtues orban az zerzest [Kv; TJk III/l. 179]. 
1592: Thudom mikor perelnek vala egy massal ez ket 
peresek addigh zollunk nekik hogy megh bekeltetwk eoket 
Jgy hogy Zagony Mihály mas fel forintot adgio(n) Lu-
kaczynak tizen eoteod napra sub vinculo fl. 6 |UszT|. 
1600: Tudo(m) hogy Ferencz Géreb megh bekeltette eöket 
... megh kçwettek egy mast, kezeketis nekem attak be 
hogy sem vton, sem mezeön sem egyebçt ne(m) bantiak 
egy mast [i. h. 15/130 Mihaly Ambrus Bethlenfalui zabad 
Zekely vall.]. 1617: volt Thot Ferencznek valami vezeke-
desse chiani Jstuannal, s megh bekeltetek eoket ... tudom 
hogy 50 frt keótelet veti vala Mihalffy Thamas (Msz; BfN 
Thomas Janossy de Mogioros vall.]. 1639: en hozzam 
Fazakas Simonne al(ia)s Üstgjarto szüle, sokszor jöt hogi 
Üstgjarto Istvánnál megh bekeltessem, égikor ozta(n) jöve 
hozzam Üstgjarto Istuanis, mind az szüleuel eggyütt, s ugy 
egjeztetem megh [Mv; MvLt 291. 121a]. 1697: Egykor 
jóue Gergely Janosekhoz Páter Mihaly uram, Gergely 
Jánosné futa hozzám s kére az Istenert edgyeztessem s 
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bekeltesse(m) meg Margitot, tudni illik Peter Deakne 
Aszonyomot az Páterrel [Kotormány Cs; CsJk 10—1J. 
1768: en Csináltam edgyik köztök a bekesseget másokkal 
hogy meg bekeltetök Dobrosz Nekiinkis töltete 10 parara 
bort |Kovászna Hsz; SzentkGy Sztojka Ráduly (40) zs 
vall. 1. — L. még RettE 374. 

3. kibékít; a împăca; ver/aussöhnen. 1570: Zwgoryan 
Esthwan vallya az kenezel is kezd Erčssen fedeod-
ny, zytkozodny ... oztan teob falwbelyek vgy bekeltetyk 
megh eoket hogy ha Theobzer ez dolgot valamely fely fely 
Jnditana 40 ft legien keotele |Kv; TJk III/2. 9-10]. 1599: 
Zabo Marton ... vallja ... Kis János ... meg bekeltete ben-
neonket Menihart deakkal IKv; TJk VI/1. 278] | mondok 
my egymasnak hogy bekeltetneok megh eoket, mi(nt) 
hogy haragosznak egy masra (UszT 13/110 András Lippaj 
de Bogartfalúa ns vall.]. 1632: az mint elŏzör megh hábo-
rodtak vala Hamar Istók Mészáros Imrehuel my bekelte-
teök megh eökett (Mv; MvLt 290. 72a|. 1806: mert nem 
figyelmeztem ezért el botsatot a Rector hogy többet nem 
tanit ... Nagy Papát kértem és meg bekéltetett a Rectorral 
|Dés; KMN 307]. 

4. összebékéltet; a împăca; aus/versöhnen. 1657: Akar-
játok-é, hogy közitekben állván, hatalmas császárral meg-
békéltesselek ? (KemÖn. 180]. 1673: Én eléggé mondám, 
hogy az magyarországiaktól kellene megkérdeni, ha van-e 
kedvek az békességhez mert ha nincs, bizony úgy jár ű 
nagysága velek, mint az remete az ördöggel. Az is azt 
mondta, hogy megbékélteti az ördögöt az Istennel |TML 
VI, 546 Székely László Teleki Mihályhoz|. 

5. kiengesztel; a împăca/reconcilia; aus/versöhnen, er-
bitten. 1611: 16 Septembris. Menének ismét az kolozsvári 
urak az fejedelemhez, Báthori Gáborhoz hogy az feje-
delmet megbékéltessék, mert az városra igen felette meg-
haragudt volt, hogy Forgách Zsigmondnak meghódoltak 
volt ]Kv; KvE 144 SB|. 

6. lecsillapít; a linişti/potoli; beruhigen, besänftigen. 
1613: Eo felsege3 Minden rendekett, ez oizagban az ha-
ro(m) nemzetett le czendesiczien, es meg bekeltessen, 
hogy ... ennelis nagiob romlássá zegeni hazanknak ne 
keouetkezzék ]KJ. — aBáthori Gábori. 

megbékéltetés 1. békességszerzés, békekötés; încheie-
rea păcii, pacificare; Friedensschluß. 1662: Két császárok 
megbékéltetése a Zsitvatorokban. Bécsi pacificátió [SKr 
85 Tartalomjelző fejezetcímből]. 

2. békés megegyezésre késztetés; îndemnare la împă-
care; Anregung zur friedlichen Übereinkunft. 1560: Az 
mesterek avagy legenyek ezwezesebe (!) ualo meg Bekel-
teteserol Art 13 [Kv; OCArt.]. 

megbékéltethet 1. békét köttethet; a putea îndemna la 
încheierea păcii; Frieden schließen lassen können. 1678: 
Hadd békéltethessük meg nemzetünket jó módokkal, 
mikor az alkalmatosság utánunk jár, mert lehetetlen dolog 
tovább várakozni [TML VIII, 251 a fej. Teleki Mihály-
hoz). 

2. kibékíttethet; a putea împăca; aus/versöhnen lassen 
können. 1610: tudom hogi megh nem bekeltethet kgtek ... 
mert annak eleötteis meg bekeltettek vala de nem alla 
megh |Martonos U; UszT 33a). 

megbékóz megbilincsel, bilincsbe ver; a incătuşa, a pu-
né cuiva cătuşe; in Fesseln schlagen. 1668: (A hadnagy) 

Reszegh koraba(n) etszákanak idején engem megh akart 
Bikozni [Szúv; Bom. XXXIX. 5 Május Márton (40) vall.]. 
1685: Indultam Toroczkóra. Komjáczegi Mátyás 
vrammal fogtam meg Flórát az toroczkai piaczon, kültem 
Tordára ... 1. Januarii. Megbékóztam Flórát ... Lőttek 
Flóráért 4 nagyoklosiak kezesek (Torda; SzZs 259]. 

megbékóztat bilincsbe veret; a dispune încătuşarea cui-
va; in Fesseln schlagen lassen. 1686: Februarius ... 12. 
Mentem Mohácsra Gergelyfi bátyámmal az fícsor felől ... 
megfogattam, de el kellett kezességen bocsátanom. 13. 
Mentem Komjáczegre esketni az fícsor felől ... 18 
Fogattam meg az ficsort... békoztattam meg |SzZs 5041. 

megbékül kibékül; a se împăca; aus/versöhnen. 1567: 
Thowaba :k: Jzenye megh Nekwnk ha Eothwes Antal es 
Peter Nech megh bekwltek Peter deakkal, awagy mynt 
wadnak [Gyf; BesztLt 81 Thomas Krechner és Lucas 
Pystaky a beszt-i bíróhoz és tanácsához). 

megbélel 1. (kelme-, bőr- v. szőrme)béléssel ellát; a 
căptuşi; füttem, mit (Stoff-, Leder-, Pelz)Futter versehen. 
1633: mikor Foris Gergeli idejeben eöt hatt beőrt attak be 
Zöch Palnak, azokat kj miueltük es kibeől keödmönt czi-
nalttunk, kiuel mentejeket bellettük megh [Mv; MvLt 290. 
132a/2]. 1635: az mely mayszer dolomany mente feleol 
uagio(n) az uezekedes ... it vásárhelyt berlek megh 
(Koronka MT; i. h. 291. 36b). 1736: Kis subájok is volt 
akkor az kis asszonyoknak s fő emberek leányinak, veres, 
zöld, megyszin s más szinű bársonyokból ... az galléra 
nesttel vagy nuszttal meg volt bérelve | Hosszú mentéket is 
viseltenek az akkori emberek, melyet boér mentének hítta-
nak, az urak s fő emberek jó féle posztóból, róka bőrrel 
megbérelve, az nemes emberek veres muszulybol, bárány 
bőrrel bérelve (MetTr 343, 3511. 1764: (Egy bunda) farkas 
bőrrel vagyon meg berelve (Pókafva AF; Kath.|. 1767: 
Volt... égy Veres Skárlát kőppenyegje, mellynek az Eleje 
le és Válla Bársonnyal volt megbéllelve IKóród KK; Ks 
21. XVIII. 78]. 1768: Zöld bársony Mente ... E nintsen 
meg vérelve, sem prémezve (Császári SzD; WassLt gr. 
Wass Ágnes köntösei]. 1774: A Szőtsők menték bérlésihez 
premezésihez Szükséges bórókőt eö kegyelmétől vásárol-
jának, és magok bérelvén meg a béreltetö gazdától Szokot 
jutalmokot elvegyék (Déva; Ks 78. 20. 8 1/4]. 1844/1845: 
Egy hámra ujj táskát tsináltam, és egy hát szíjjat meg 
bélleltem 40 xr [Ne; DobLev. V/1254|. 

2. deszkabéléssel borít; a căptuşi cu scînduri; mit Bret-
tem verkleiden. 1625: Aztalos Pal ... Stephanus Hanspur-
gensinek, bellette meg az kamora Ajtaiat | A fa kamorakat 
kiwl hogj meg parkanioztak es az Ajtókat hogi meg bel-
lettek adt(am) 5 szaz lech szeget [Kv; Szám. 16/XXX. 26. 
35]. 1648: fa ayto mellyeke deszkaual megh belelue 
[Porumbák F; UF I, 885). 1662: az toronnak az padlását 
uyolan kellet meg bélleni, veottűnk 16 szál eoregh dész-
kákat [Kv; SzCLev.]. 1729: Ajtók vad(na)k ... fenyő 
deszkakbŏl meg berelve [Buza SzD; JHbK V/2]. 1756: 
találtatik ... más Ajtó ... lévén az Ajtó Felei, szemöldökei 
Párkányos Fenyő Deszkával meg bérelve |Branyicska H; 
JHb h\Xſlě 18). 183211838: A fen meg irt házaknak 
ajtaji, ablakai mind közönségesen ... uj fenyő dészkákkal 
meg bérelve vágynák ]A.szőcs SzD; BetLt 5|. 

3. kb. (deszkával/sövénnyel) körülrak/kerít; a îmbrăca/ 
căptuşi (cu scînduri/gard împletit); (mit Brettem/Zaun) 
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umgeben/hegen. 1761: negyven nyoltz tsere Ágasokra 
tsinált kurta szarufákon állo szalma fedél alatt Kantzák 
számára készíttetett Sop, vagyis Árnyék, mely a Csűrös és 
Akoly felöli fenyő fűrész deszkával, az említett Jobbágy 
sessioja felöli penig Sövény kertel van meg bérelve 
ISpring AF; JHbK LXVIII/1. 496J | (A ház) fenyő avatag 
deszkákkal meg vagyon bérelve [Pagocsa K; i. h. 113]. 
1774: Fából épített Sövény oldalú szalmával fedett, hat 
Marhának való Pajta ha meg bérlik ugy telelhet Marha 
benne kűlőmben rosz épület [Mk]. 1817: Ujj Malom ... a 
falai deszkakkal vadnak meg béllelve [Ordöngösfüzes 
SzD; ÖrmMúz. 8-9]. 1825: Tartozik a' nevezett Áts Pallér 
. . .az Északi és Déli partok lábait meg bérleni [Dés; DLt 
86|. 

4.1562: 1530 esztendőben Ferdinandus király Budát 
sok ideig vivá, de semmit nem tehete néki; mert Buda 
kőfalait belöll emberhússal megbérlették vala [ETA I, 13 
BS]. 

megbélelés 1. (kelme-, bőr- v. szőrme)béléssel ellátás; 
căptuşire; mit (Stoff-, Leder- od. Pelz)Futter Versehen/ 
Ausstattung. 1798: igazította egy farkas bundát mejnek 
munkajaér meg bérelésivei együtt kell 2 Rf IKv; CsSl. 
1842: Az Natságos Aszony Számára egy Vikler meg be-
relese fain Roka Mállal 100 Rf [Kv; Újf.]. 

2. deszkabéléssel borítás; căptuşire cu scînduri; Bretter-
bekleidung/verschalung. 1816: Az ujjonnan Fából fel állí-
tandó Kardosfalvi Hidnak ... A Két szélső Jármak meg bér-
lelésére kívántat(na)k 200 öl JKmULev. 2]š 1825: Az ajtók 
meg bérlésekhez 240 fejes szegek ... 3 Rf [Dés; DLt 3]. 

megbélelt, megbéllett 1. (kelme-, bőr- v. szőrme)bélés-
sel ellátott; căptuşit; mit (StofT-, Leder- od. Pelz)Futter 
versehen. 1714: Vörös Anglia Posztobul három Török 
Keleve(n) Zöld Selyem Prímmel kömjül vett, hasonlo szin 
Vászonnjal meg bélelt [AH 22]. 1830: Egy kék viseltes 
téli Lájbli, s egy báránybőrrel meg bérlett kék viseltes 
Bekes készülettel IKörtvélyfája MT; LLt]. 1842: Egy 
samuel szín pergált által meg bérelt paplan [Dés; DLt 
1202]. 

2. deszkabéléssel borított; căptuşit/îmbrăcat cu scînduri; 
mit Brettem bekleidet/verschalt. 1681: vastag fennyő 
fákbul fel rótt, fűrész deszkákkal gömbölyeg fennyő fa 
hevederekre meg bérlett fa forditós közép szerű kapu 
[CsVh 89]. 1754: egy Pincze ... Tölgyfa Deszkával meg 
berlett, vagy padlott Padlása | Uzdisztpéter K; CU]. 1761: 
a földtől fogva fel a Filegoriáig párkányoson meg berlett 
gráditsok szolgainak fel [Siménfva U; JHbK LXVIII/1. 
41]. 1768: egy gyenge négy tőltyfa Lábakon vagy oszlo-
pokon állo fenyőfa deszkákkal egyik felől meg béllett ... 
dőlő félben állo Szin [O.kocsáid KK; Ks 74/55]. 1825: A 
meg bérlett ajtón lévő borított Zár Sarkaival űtkőzőjevel 
és behuzójával [Dés; DLt 3]. 

megbéleltet béléssel eláttat; a da la căptuşit; mit Futter 
versehen/ausstatten lassen. 1598: Lameknek A tw kegel-
metek Alumnusanak ... Az Menteyet beleltedtem Megh 
... f. 2 [Kv; Szám. 7/XVIII. 147a Th. Masass sp kezével]. 
1625: Az Mentet fekete baranj bőrrel meg belleltetue(n) 
... f. 15 d. 50 [Kv; i. h. 16/XXXV. 152|. 1656: hagiom 
Ökglk, veres scarlat Teŏrök mentemett. mellyet az napok-
ban, roka niakkal bereltettem meg [Ádámos KK; BálLt 
93]. 1657: Balpataki Uramnak belleltettem megh mentejet, 

egy Jnuentariumban adott Roka mái bellessel (Borberek 
AF; WassLt Perc. 26]. 1675: Ittem csináltattam neki egy 
veres skarlát mentét, dolmányt, nadrágot, az mentét róka-
mállal megbéleltettem (Kv; KvE 194 U\ . 

megbéleltetés béléssel elláttatás; căptuşire; Ausstattung 
mit Futter. 1658: Az Mentenek megh béllelteteseteol fizet-
tem fl 1//25 (Borberek AF; WassLt Perc. 51 ]. 

megbéleltetik deszkabéléssel boríttatik; a fi căptuşit/îm-
brăcat cu scînduri; mit Brettem bekleidet/verschalt wer-
den. 1756: A Boltnak Észak felől való oldalában vágjon 
egj Vak Ablak mely kŏmyűl, Deszkával megbéreltetvén, 
vágjon ... két felé nyilo ... Ajtója ... ütköznek retesz 
főben, és Zaratatnak bé Lakattal [Branyicska H; JHb 
LXX/2.21]. 

megbéllet 1. béléssel elláttat; a da la căptuşit; mit Futter 
versehen lassen. 1660: Édes kis Sófikám, ím az hajszín 
mentémet haza küldtem; úgy értem, még a mentéd bélet-
len, ennek az béllésével az jovával bélesd meg [TML I, 
491 Teleki Mihály Pekri Sófíához]. 1661: Azomban meg 
is fázik Kegyelmed mente nélkül, hanem ha mégis gyászol 
Kegyelmed abban az fekete mentében, én megbélletném 
ezt az mentét, az kit Kegyelmed küldött | ha találok nyúl 
málat, avval megbélletem az veres mentémet |TML II, 
166, 193 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1662: Az kiszni-
árbúl az leánynak és az szolgálónak csináltass mentét, 
amazt báránybőr béléssel bélessed meg [i. h. 226 Teleki 
Mihály Veér Judithoz]. 1720: Páter Mihály Ura(m) most 
akar egy Mentét hörcsök bőrrel meg bélletnj [Szentlélek 
Hsz; Ks 96 Káinoki Borbála Haller Jánoshoz]. 

2. (árkot) kőfallal megerősít; a consolida/întărí cu zi-
dărie de piatră, a căptuşi/îmbrăca cu pietre; (Graben) mit 
Steinmauer verstärken/festigen. 1662: Várad várának árkát 
igen nagy munkával, költséggel ... mind az öt bástyái 
ellenében kőfallal béllette vala meg ISKr 297]. 

megbélletik deszkabéléssel boríttatik; a fi căptuşit cu 
scînduri; mit Brettem verschalt werden. 1694: (A kapu) 
hosszú szál deszkakkal belletet meg ket ket rendel | Kővár 
Szt; JHb Inv.]. 

megbéllettet 1. (kelme-, bőr- v. szőrme)béléssel elláttat; 
a da la căptuşit; mit (Stoff-, Leder- od. Pelz)Futter verse-
hen lassen. 1586: Jánuariusban keonierge az Trombitás Eó 
kegnek Thanachiwl hogj felseo rwhaiat meg bellettettnek 
eó kegmeok mert az Zeochiok egj medve Beoret el veottek 
vala eö kegmeok hagiasabol [Kv; Szám. 3/XXIV. 431. 

2. deszkabéléssel boríttat; a dispune căptuşirea cu scîn-
duri; mit Brettem verschalen lassen. 1598: az Zaz Cantor 
hazanak (!) walo aytot meg belletettuk (Kv; Szám. 7/XVI. 
49]. 1666: Az hátulsó ház aytaját béllettettűk megh mivel 
czyak fél szer volt [Kv; SzCLev.l. 

megbélyegeltetés megbélyegeztetés; însemnare cu fie-
rul roşu; Zeichnen der Rinder. 1601: az falukon leweo 
barmaikis beliegeltessenek, es az beliegleltetesre mindenik 
mezaros es henteler heoty alat tartozzék eleo hozny [Kv; 
TanJk 1/1. 382]. 

megbélyegeltetik megbélyegeztetik; a fi însemnat cu 
fienil roşu; bezeichnet werden. 1601: az Mezarosoknak ... 
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Amely barmokat ... mostan bizonios vraink meg circalta-
nak azok meg beliegeltessenek, az falukon leweo barmaik-
is beliegeltessenek [Kv; TanJk 1/1. 382[. 

megbélyegez 1. tulajdonjeggyel ellát; a însemna cu fie-
rul roşu; mit Eigentumszeichen versehen. 1636: az a mar-
ha akkor enim voltt, az beliegzo vasat is penig kivel mar-
haimott meg szoktam beliegezni ... elehozom [HSzj bé-
lyegző-vas al.]. 1811: A' Gazdákis kötelesek lésznek min-
den féle barmaikot megbéllyegezni (F.rákos; Falujk 70 
Sebe János pap-not. kezével]. 

2. ellenőrző jeggyel ellát; a prevedea cu semnul de con-
trol; mit Kontrollzeichen versehen. 1573: ket Beleg vas 
legen varos chymerere, Mely Belegel az negi gondviseleo 
vraim Minden Barmot valamelliet vagi Mezaros vagi 
henteler ez varos piachan meg veyendenek, ky Ne 
Merezliek az Mezeore haytany az gondviseleo vraim 
hirenelkwl, hane(m) az vago hydhoz haycak, Es otth az 
kowachoknal meg Belegiezzek es az utan haycak ky [Kv; 
TanJk V/3. 84a]. 1602: az negy Lato mester vraim mind 
az mostany veott barmokat, s mind penigh ennek eleotte 
való barmokat valamelyeket az Mezarosoknal talalnak, 
akit ennek vthanna veznek is, meg beliegezzenek [Kv; i. h. 
I/l. 407]. 1681: A' vas Kohra Keő Hanyo Tekenő minden 
Banja(n) mértékes legye(n) ... melj tekenőnek mind véget 
ket felöl s mind mélységét haro(m) vassal belyegeznek 
meg hogi se hoszszara, se meljsegere ne amplifícaltatnek, 
mellyet könnyen véghbe(n) vihet az Fraudulentiaval 
elő mester ember [VhU 63]. 1740: Timár Varga atyánkfiai 

készíttessenek egj tesztességes talp formát, mellyet 
meg-bilyegezvén, mindenkor állyon a Principálisnál, a' 
végre, hogy ő kglmek közül, akik Comperiáltatn(a)k kis-
sebb talpat adni, 's árulni a' meg-hagjandó formánál ... 
Cum flor. Hung. 1. megbüntetni facultáltatnak [Dés; Jk 
334a]. 1742: parancsolt hogj az kupátis hozzam eö keg-
jelme eleib(e) akkor látván az kupát melljett eö kegjelme 
béllyegzett meg Groff Uram béllyegző vasával, akkor azt 
mondgja hogj az nem az Uraság Ejtele hogj mérek azzal 
korcsomárolni [Dumbráva F; BetLt 6 Dóka Álgya korcs-
máros vall.]. 1781: Minden verőnek külön bélyeget adjon 
az Mlgs Família melyei azon verőhez tartazó Gazdák 
magok vasakat tartozzanak meg bélyegezni a' véget, hogy 
meg ismértessék a' rosz vas ki által adatik a' bé váltásra 
[Torockó; TLev. 9/20]. 

3. mesterjeggyel ellát; a prevedea cu monogramă a unui 
meşter, mit Meisterzeichen versehen. 1734: Az mely boros 
hordokot el keszittettűk, en mind meg bélyegzettem 
[Szamosfva K; Ks 99 Veres János lev.]. 1787: Mihály 
Kováts ... bélyegezett meg 3 kapát s mégis köszörülte 
[Kv; Pk 6(. 

4. megsértve/sebezve megjelöl; a însemna (in mod bru-
tal); verletzend/verwundend bezeichnen. 1662: Az öreg 
harangnak is szélét megsújtván8, valamennyire meg is 
olvasztotta s mintegy megbélyegzette, de nem károsan 
[SKr 198. — aA villám]. 1751: Vándor Iuon engemetis 
magam tulojdan Szöllömben megh támadott Felesé-
gemre támadván megh verte taglotta vérit kiontotta, karját 
rutul meg béljegezté [Balázstelke KK; IB. Matthias Hoch 
(50) lib. vall.]. 

5. átv cégéressé tesz; a stigmatiza; brandmarken. 1672: 
Én Ispán Ferencz uramat ezekben a dolgokban is jó lelkű 
emberséges embernek s kedves atyámfiának ismertem, 
ismerem, de az kik lelkek ismeretit megbélyegzették már 

annyira, azoknak sem magok sem barátságok nem kell 
[TML VI, 178 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1847: a' 
ki pedig igy megvan bélyegezve mint székállo legény, mit 
fogna elkövetni — mint Céhos mesterember ? [Dés; DLt 
466]. 

megbélyegeztet 1. tulajdonjeggyel elláttat; a dispune 
însemnarea cu fierul roşu; mit Eigentumszeichen versehen 
lassen. 1705: Mindezek után osztán Búzába menék, és ott 
találám az úr velem lévő szolgáját és a ménest is ... Holott 
is őket számba vévén és szőrin felíratván, meg is bélye-
geztetém őket [WIN I, 658]. 1731: öszszel az Tavalyi 
Csikókat 7 b(en) kell meg bélyegeztetni ... ugy az farka-
kat is akkor kell el vágni [JF lovászmesteri ut.] | az Csíko-
kat mind meg nyirettem es meg bélyegeztettem szépen 
[Gyeke K; Ks 99 Biró János lev.]. 

2. ellenőrző jeggyel elláttat; a dispune să fie marcat cu 
semnul de control; mit Kontroll/Prüfzeichen versehen 
lassen. 1595: Minden Mezaros, Amely barmot ez Colos-
wari hataron vezen ... az lato Awagy beliegzeo Mesterrel 
megh beliegzettesse [Kv; TanJk 1/1. 259]. 

3. ~i magát cégéressé teszi magát; a-şi face faimă rea; 
sich brandmarken. 1745: Joannes Andieas Starléter Beresz 
Lelki (!) Honának hitetlenül paráznaságával hasát meg 
nevelte; vgj válya Brádi Biusza Sofikais azon Paráznaság 
által, (: kivel maga tudgya :), magát meg bélyegeztette, 
Szülöndöségre magát el keszitette [Déva; Ks 112 Vegyes 
ír.]. 

megbélyegeztetés kb. hírhedtté tétel; stigmatizare; Be-
rüchtigtmachen. 1662: Moldvai Lupul vajda ellen való 
expedítió ... Lupulnak a vajdáné által kölcsönfizettetés, 
fia megbélyegeztetése ... Lupul a portán a Jediculába 
tétetik [SKr 325 Tartalomjelző fejezetcímből]. 

megbélyegeztetik 1. tulajdonjeggyel elláttatik; a fi 
însemnat cu fierul roşu; mit Eigentumszeichen versehen 
werden. 1747: Marhája Eo Ngänak 28 darab Mellyeknek-
is pro distinctione jobb felöl való Szarvak meg béllegez-
tetett [Marossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb]. 

2. megszégyenítés céljából megjelöltetik; a fi stigmát i-
zat; zwecks Beschämung bezeichnet werden. 1730: Az 
Inctanak Vargha Borkának ... sok szemellyek(ne)k ha-
zoknál magha bé szinlésével tett kárai, lopásai világos-
sághra jővén a Szék előtt mostan az Homlokaban tüzes 
akasztófa süttettetik, és azzal meg béjegeztetik [Kv; TJk 
XV/7. 83-4] | A város fő hadnagya perbe fogja Timofi 
Mariát azért, hogy tóba fojtotta gyermekét ... egyebek 
mellett arra ítéltetik, hogy „Pallosi vass Czimerrel az 
homloka jo mellyen meg bellyegeztessek" [Dés; Jk|. 
1732: affele Cselekedetiert* file el vágásával meg is bé-
lyegeztetett [Dés; Jk. — "Lopásért]. 1737: Világos lévén 
Tokai Marianak sokszori nagy lopási ... az halalt meg 
erdemlette volna, de az Tőrvenyis életinek graciáz, 
hogy pedig minden b(ecsü)ll(e)t(e)s ember ezután Szurkos 
kézitől oltalmazni tudhassa magát, az homloka gonosz 
lopásiért meg bélyegeztetik, ha pedig tőbszőr lopasban 
tanáltatik fel akasztatik [Kv; TJk XV/13. 46|. 1745: Azért 
hogy minden keresztény Jámborok az Jnek szokásos kár 
tételitől őrizkedhessenek ... meg béjegeztessék s orra 
tudniillik el vágattassék itiltetett [Torda; TJkT II. 58]. 
1766: minthogy több lopagatásai nem constálnak, most 
egyezer haláltol menekedik, ugy mindazonáltal, hogy 
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mindenektől meg esmértessék, és tudgja ki ki magát tŏlle 
oltalmazni, homlokban bélyegeztessék meg, melyről nyil-
vános légjen tett tselekedete [uo.; i. h. V. 339[. 1804: 
Mihalj Rád az Hóhér által meg is bélyegeztetett [Déva; Ks 
115 Vegyes ir.J. 

megbélyegeztettetik megszégyenítés céljából megje-
löltetik; a fi stigmatizat; zwecks Beschämung bezeichnet 
werden. 1796: ennek előtte tolvajságáért akasztófa béjeg-
gel meg-vagyon a Háta béljegeztettetve fDLt nyomt. klj. 

megbélyegzés 1. bélyegzővas-besütése; înfierare, în-
semnare cu fierul roşu; Versehen mit Kontrollzeichen. 
1620.ã Eztendeőnkent penigh mind az kwlseő es belseő 
Mezaros Ceh Mesterek hwteoseők legienek, az marhaknak 
megh belieghzesere, megh vagasara es az húsnak megh 
latogatasara [Kv; TanJk II/l. 2881. 1811: Innep ... kettő 
van nállunk a' Csitkoknak ... égyik a' tavaszi nyirések, 
másik pedig őszszel a* meg-béjegzések [ÁrÉ 147]. 

2ĕ megsebzés; rănire; Verletzung. 1842: ortzám meg 
belyegzését a Tkts Hadnagy Umak fel panaszoltam [Dés; 
DLt 1452]. 

megbélyegzett 1. ellenőrző jeggyel ellátott; preväzut cu 
semnul de control; mit Kontroll/Priifzeichen versehen. 
1602: Senky az Mezarosok keozzeol affele megh beliegzet 
barmai marhaianak el vetele alat, el ne merezelie adny 
|Kv; TanJk \/\ę 407]. 

2. cégéres; rău famat; berüchtigt. 1817: ha oly bestelen 
és meg belyegzett ember lenne ... valyon az földes Urak 
hogyan tudták el szenvedni oly hosszú esztendőktől fogva 
cselekedeteit [KLev.]. 

Szk: ~ lelkiismeretű. 1699: (Hathazi Szabó Janosne) a' 
Varosról veg kippen ki űzettessek ha hol penig eze(n) tul 
a* varason talaltatnek feje vitettessek, mint a' féle meg ter-
hetetlen botrankoztato es meg bejegzet lelki esmeretú 
szemelynek [Dés; Jk 300a]. 1710: a fejedelem nem akar-
ván olyan megbélyegzett lelkiismeretű emberre, mint 
Daczó János, tovább bízni a széket ... Teleki Mihály ura-
mat küldötte be kapitányságra (CsH 196]. 

megbénít lebénít; a face să-şi piardă mobilitatea, a 
schilodi; lähmen. 1643: Desi Varosunkbelieknek marha-
iok, lovok el vitetuén kiket megh turositanak es veszteget-
nek, nemeilieket penigh megh bénnétnak, hogy soha iová 
nem lésznek miatta [Gyf; DLt 407]. 

megbénítás lebénítás; schilodire; Lähmung. 1821: Mitu 
^enyésznek Denyilla Bérbon égy Tehene meg bénittása 
felett való Keresete fel vétetik ... Denyilla ... kárát meg 
betsűltetvén betsültetett 30 Porculétz Széna [H; JF 36 Prot. 
22-3]. 

megbénul 1. lebénul; a se paraliza; erlahmen, gelähmt 
Werden. 1710 k.: egyszer gyermekségemben a balta nyele 

a jobb tenyeremet feltöné; én azt kifakasztám, a hideg 
megcsípé, nosza dagadni, orbáncozni kezde, olyan seb s 
lyuk lőn rajta, ha derék borbélyhoz ne vigyenek Segesvá-
r t , legalább a bolond ujjam vagy elszakad, vagy megbé-
nul vala [BÖn. 529]. 

2. lesántul; a deveni şchiop; lahm werden | lebénul; a se 
Paraliza; erlahmen. 1621: A meli ket Teóreök Lovat az 
leoreok keouetek Vrunk(na)k eó Flgenek akartak vinni 

ayandekb(an), meg benuluan el nem vihették |Kv; Szám. 
15b/IX. 181]. 1721: az Ngod men loan nem jarhatok mivel 
meg bénult nagyan botlik [Ks 96 Bíró György lev.]. 1766: 
egyik őkiűnk az hid ala bé esett s meg bénult, ugy hogy ma 
Se járhatyuk [Alparét SzD; JHbB A. 32]. 1771: a' Kisseb 
Katso Ferentz Ur(am) inassa ... az Varga Ferentz Uram 
gyermek lovát az árokba bé szöktette s akkor bénnult meg 
... láttam hogy a' gyermek Lo a' Réten hever s fel nem 
kelhet IBerekeresztűr MT; BetLt 7 Maria Hegedűs cons. 
Kozák Mikla (56) vall.]. 1773: a Czako György ökre a Ha-
vasban romlott meg, meg bénulván a Forgójab(an) [M.léta 
TA; JHb II. 3]. 1803: két darab sértéssé az Exponensnek 
megdöglött, kettő meg bénnult ]Dés; DLt 82/1810]. 

megbénulás lebénulás; paralizare; Erlahmung. 1771: 
Nem tudunk ... Varga Ferentz vr(am) meg bénnult Gyer-
mek lová(na)k megbénnulása iránt Semmit is [Bereke-
resztúr MT; BetLt 7]. 

megbénult lebénult; paralizat; erlahmt. 1771: Nem tu-
dunk ... Varga Ferentz vra(m) meg bénnult Gyermek lová-
(na)k megbénnulása iránt Semmit is [Berekeresztúr 
MT; BetLt 71. 

megbérel 1. kibérel, bérbe vesz; a închiria, a lua in chi-
rie; pachten, dingen. 1629: Szakmari Istua(n) Vrunk eo 
Fge utolzori el menetelekor bérlétté uolt megh kett louat 
az louakat uitte feiemarigh [Kv, TJk VII/3. 211]. 
1677!1744: Azon ... hellyeket eleitől fogva melljik fel élte 
és bérelte meg egyik Falubeli a másiktol hogy szabadoson 
elhesse [Fejér m.; Told. 22 vk]. 1710 k.: arról perlettek, 
disputáltak, hogy a szamár árnyéka ... a szamár urát illeti-
é, vagy azt, aki az útra megbérlette [BÖn. 438]. 1777: 
Gyermek koromb(an) Sertések számára meg bérleltük az 
Erdőt [Resztolcs SzD; JHbK LVIII. 28]. 

2. felfogad, a angaja; aufnehmen, dingen. 1751: egy Blága 
nevű Szombat Telki embert találván meg bérelte volt eg Pár 
Harisnyába hogy hozza haza (Gyeke K; Ks Vall. 111. 

3. felbérel; a angaja; dingen. 1710: Hosszas tanácskozás 
után practicához nyulának. Vala Bécsben egy Forstall 
nevű páter ... ezt bérlék meg alattomban s ki kezdék kül-
dözni Zrínyi Péterhez, mindent ígírvén általa nekie 
csak hagyjon békit a magyarok rebelliójának és igyekez-
zék annak megcsendesítésiben | Amint nem régen az első 
feleségitől való fiát a dajkája által (kit sok száz aranyokkal 
megbérlett vala), gombostőt szúrván a feje lágyába, meg-
öletett vala; úgy a mellette való ministereket is minden 
útonmódon, sok ajándékokkal s ígíretekkel próbálgat vala 
hűségekben megtántorítania [CsH 81, 94. — aA francia 
király]. 1799: másokat meg bérlett, hogy tsalna 's keriténe 
hozzajaa [Dés; DLt. — aA legényt]. 

megbérelt, megbérlett bérbe vett; închiriat, luat în chi-
rie/arendă; gepachtet. 1602: Bizonitcha megh mezaros 
János hogy eo amely feoldet be vetet eo neky az az feold 
Simz (?) Georgyteol megh berelt feolde volt nem hatalma-
sul foglalt feolde [Kv; TJk VI/1. 126c]. 7629: hallottam 
Zabo Janostol ... hogy Danczi Istuanne nem akarta az 
megh berlet hazb(a) eieztenj IKv; TJk VII/3. 17]. 

megberetvál 1. megborotvál; a rade/bărbieri; rasieren. 
1781: éngemetis opra Barahoz hivtanak hogy meg beret-
vályam [Szopor K; MkG 36. 3/2 Boár Kretsun (30) zs 
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vall.j. 1796: Damiánhoz Menvén hogy meg beretváljam, a 
Bérest ott fekünni láttam [Fodorháza K; RLt Kerekes 
Jákob (40) zs vall.]. 1800: ott látom a Molnárt véresen s 
nagy bajai meg beretváltom a Fejét, igen rut vágás volt 
rajta [O.solymos KK; Ks 69. 47. 27]. 1820: Bása György 
is haraghatik, mert utollyára a' néhai Bárót meg-beretvál-
ván, a' leg jobbik beretváját el vitte, Mellyért a' Báróné 
őtet elé fogta, 's a' Beretvát Szegyen valva elé kellett adni 
[Várfva TA; JHb 48 Imreh Miklós (19) vall.]. 

2. (anyagiakban) megrövidít; a lipsi pe cineva de un bun 
al său; (materiell) verkiiizen. 1710 k.: Élt volna tovább 
Apafi fejedelem, bizony ő is elkövette volna ezt a produc-
tiót, és az őtet azelőtt beretválókat vagy megberetválta 
volna, vagy éhhel megholt, koldult vagy húzott-vont vol-
na, vagy az ország tartotta volna [BÖn. 906]. 

megberetválkozik a se rade/bărbieri; sich rasieren. 
1704: Ma beretválkoztam meg egészben [WIN I, 65]. 
1710: Utoljára a maga boldogtalanul maradott árva házát s 
fiait ajánlja a császár kegyelmességiben. Az meglévén, 
egy borbélyt hívat, megborotválkozik, s egy tallért ad 
neki: „Menj el, édes barátom, megmondhatod, te borot-
váltad meg legutolszor halála előtt az erdélyi gubernátort8 

[CsH 414. — *Bánffi Györgyöt]. 

megberetvált szk-ban; in construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ mentség átlátszó kifogás; scuză ieftină; faule 
Ausrede. 7662: Igen megborotvált mentség az is, mellyet 
őkegyelme állat [SKr 469|. 

megberetváltat a puné să se radă; rasieren lassen. 
1704: Ugyan ma beretváltattam meg az államat | Ugyan 
ma beretváltattam meg mind hajamat, szakállamat a ma-
gyar borbéllyal [WIN 1,73, 268]. 

megbérlés arendare; Pacht. 1677: akarmely Natiobéli, 
Statusokbéli Regnicolaknak Szabados házak és öröksé-
geknek vétele, adása, vevése, concambialása, mind örök 
árron, s' mind zálogképpen, vagy Sellérŭl, vagy meg-
bérlés és alkuvás által, az alkuvás szerint lehető akarmely 
időre meg-engedtessék (AC 161 ]. 

megbérmált bérmálásban részesült hívő; miruit; ge-
firmt. 1853: A' megbérmált vezeték és keresztneve 
Bérmaneve ... IDés; RkBAk 10|. 

megbestelenít 1. megbecstelenít 

megbeszél 1. elbeszél/mond; a spuna/povesti; erzählen. 
1570: fylep Gĕrgh hithy zerenth vallya ... Aztis Thwgya 
hogy az ázzon Ala híwatta a Trombitást Byro Kato haza-
hoz leanyaual es az lean otth bezellete megh az ázzon 
keuetseget Neky [Kv; TJk III/2. 20]. 1573: Markos Antal 

vallya hogy ... haza Jeo Meg Bezelly Neky felesege az 
rayta tőrtynt dolgokat, hazara akart Menny kathonak de 
ne(m) volt otthon [Kv; TJk III/3. 86c]. 1589: mihelt haza 
Jutánk Vramnak megh bezyltem [Dés; DLt 226]. 1635: 
Gavrilas vajda Eo naga ot vala az giülisben, hogy megh 
beszillem Eo Nagyczaganak az dolgot [Galgó SzD; 
BesztLt 141 Rácz Adám a beszt-i főbíróhoz]. 1639: mon-
dám en oztan neki: nosza hat beszeld megh it Bereczki 
Marthonit az dolgot mint volt |Mv; MvLt 291. 174a]. 
1692: Sárközi Ur(amna)k az dolgot ... meg beszellŏk, 

melyre eŏ kglme tőn illye(n) valaszt felesege kepeb(en) 
]Ne; DobLev. 1/37]. 1711: a ' Felesegemet be küldöttem 
vala hogy meg beszellye Bocskor János uram(na)k, s meg 
is beszellette, én az után őkőt nem latta(m) (Szentmihály 
Cs; Bom. XXXIX. 50 Kosa Péter (58) pp vall.|. 1788: 
Holmit pappirosra tenni hoszszas vólna: Személlyesen 
meg beszéllek mindeneket (Mv; IB. Toldalagi László 
lev.]. 1793: a' fejér cselédek ezen dolgot mint szemmel 
látottatt meg fogják beszélleni [Koronka MT; Told.]. 
1819: a' Szekere eldölven egy kert mellet az Aszszony 
maga szépen le tsuszot minden sérelem nélkült ... annak 
utanna égy héttel beszélte meg ezen fel dőlését ]Kv; Pk 2|. 

Szk: szóval 1668: Szegedi uramra bíztam, szőval 
megbeszélje Kegyelmednek |TML IV, 348 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz] vki szavával 1606: hozza(m) 
ieőue be égik ki medeserineka monda magat, az Varalliak 
szauaual megh beszelle az dolgot hogi el loptak Juhakat 
[UszT 20/227. — aMedesér (U) lakosának]. 

2. vkivel megtárgyal vmit; a discuta ceva cu cineva; 
etw. mit jm besprechen. 1672: Hittel mondja Szepesi 
uram, urunkkal az dolgokat megbeszélvén urunk adta 
kezében nekem szóló credentionalisát és sietve jűjön ide, 
parancsolván általa ő nagysága, az mit elkövethetek 
kövessem el [TML VI, 193 Teleki Mihály Bánfi Dienes-
hez]. 1879: Csak azt akartam megbeszélni veled, hogy 
egészen másforma ember kell legyen az, ki bennem maga 
iránt tartós rokonszenvet ébreszthet [PLev. 40 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

megbeszélés elbeszélés/mondás; povestire; Erzählung. 
1598: B: uram w kegelme kwlte Janoss deákot feierwarra 
wrunkhoz az Bwday dologhnak az Megh beszilisire (Kv; 
Szám. 7/XVIII. 123 Th. Masass sp kezével]. 1667: Gróf 
uram felől micsoda discursusok voltak itt, nem Ítélem 
szükségesnek Kegyelmednek megírnom, mivel itt levén 
Hedri uram ő kegyelme, tudja s Isten szemben juttatván 
Kegyelmeddel, ő kegyelmére bíztam megbeszélését |TML 
IV, 248 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1669: Nem 
tudom én, az Kegyelmed írása s becsülletes recommenda-
tiőja használt-e, de engemet az méltóságos fejedelem ő 
nagysága úgy láta, hogy meg nem tudom ímia; melynek 
megbeszéllését Zombori uramra bíztam [TML IV, 622-3 
Ispán Ferencz ua-hozj. 

megbeszélget elmondogat; a spune amănunţit; hersa-
gen. 1586: Jlona Elek Janosne vallia, Beregzazine igy 
bezelgete enneke(m) megh mint Iart pesti Ianossal [Kv; Jk 
IV/1. 575]. 1597: Deák Mathe wallia ... az leankais 
mind megh bezelgete mint niomta volt egizer az kerben 
megh [Kv; TJk VI/1. 99]. 1719/1724: én meg beszélgetém 
Bánháziné Aszszonjomnak az dolgokat [Torda; JHb 
XIV/6.61]. 

megbeszélhet elbeszélhet/mondhat; a putea povesti; 
erzählen können. 1661: soha olyan búsulásban és lelki 
esméretnek tüzében nem voltam, mint tegnap ... Ha közel 
volnál, neked megbeszélhetném, úgy tetzik, édes, gyönyö-
rűséges lelkem Juditom, könnyebben esnék [TML II, 139-
40 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1667: Egyébbel is 
számtalan hamisságokkal vádaskodik ez az pribék előtt, 
melyet most én mind meg nem irhatok, Inczédi uram 
megbeszélheti Kegyelmednek [TML IV, 164 Nemes János 
Teleki Mihályhoz]. 



353 megbetegesedik 

megbeszélt elbeszélt, elmondott; povestit; erzählt. 
1619: nagyságod ezt éntőlem higgye meg csak az feljül 
megbeszéllett hírekhez képest is, hogy kevés igaz és em-
berséges magyar űr részes abban az német levélben [BTN 
3101. 

megbetegedés lebetegedés; cădere la pat înainte de a 
naşte; Niederkunft. 1666: Csütörtökig penig négy nap 
volna az asszonyom megbetegedése után, de erről szem-
ben. Azonban én kivánom Istentől, hogy Kegyelmedet jó 
egészségben, asszonyomat s gyermekit ... örvendetes 
állapotban találjam [TML III, 566-7 Bethlen Miklós Tele-
ki Mihályhoz]. 1679: menyem asszony megbetegedésének 
is szintén közelítvén ideje, mehessen maga kicsiny alkal-
matosságában ... ne tartassék tovább rabságban [TML 
VIII, 411 Lónyai Anna ua-hoz]. 

megbetegedett îmbolnăvit; krank geworden. 1746: A 
Tsordákon meg betegedett marhák iránt pedig à Pásztorok 
tegyenek hirt à Gazdáknak [Toida; TJkT III. 48]. 

megbetegedik, megbetegszik 1. a se îmbolnăvi; krank 
werden. 1571: 1571. esztendőben a második János király 
tétete egy nagy gyűlést M.Vásárhelyen. Mikor a gyűlés 
elvégeztetett volna, méne a király Gőrgény várába és ott 
megbetegedett, és igen betegen méne alá Fejérvárra. Má-
sodik János király itt meghal 1571 -ik esztendőben |ETA I, 
26 BS]. 1578: meg betegedek Kancz Vitalius Igen meg 
vgy Annyera hogy halaira korú la [Amadéfva Cs; Eszt-
Mk|. 1596: Az penig az en zolgam meg betegedúen testa-
mentom zerent Jámborok elöth minde(n) marhaiat hatta az 
en gonduiselesemre |UszT 11/43]. 1597: Boczkayne Aasz-
szonyom w Naga kocya Elot Betegedet wolt megh egy 
lowa [Kv; Szám. 7/XIV. 71 Th. Masass sp kezévell. 1665: 
ha újabban meg nem betegszem, sietek ki, mivel urunk ő 
nagysága is kegyelmesen parancsol puskásoknak be kül-
dése felől, kiket meg kellene válogatnom [TML III, 527 
Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 1697: meg betege-
dett az vra — s nem akarja hogy vendeget hijon, de eő 
bizony csak hi, ha csak az Páter Kaszonitis, de oda hija 
IKotormány Cs; CsJk 1 Bálint Petemé Ersebeth (60) pp 
vall.]. 1710 k.: valami rossz sertől ... úgy megbetegvém, 
bogy szörnyű [BÖn. 526]. 1731: Kovats Maria Asszony 
özvegy koráb(an) meg betegedet vala egykor oda alá Sze-
üstyén, de nem igen feküt, Járovány nyavalyája volt 
lMezőszengyei TA; Bom. XXXIX. 161. 1797: A jó, 's 
Jámbor Borbélyom is meg betegvék 's Sárgaságban esett 
IHéderfája KK; IB id. gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. XVIII. 
sz> v.: Valahol marhadögi hallatik Szükséges hogy minden 
nap a' Marháknak égetett so adassék, és meg nem bete-
gednek | Minek utánna a Marha meg betegedik szükség 
e*en három dolgokat elkövetni® [UszLt X. 80. — aKöv. a 
gyógyítás módjának leírása]. 

Szk: ~ vmiben. 1662: a fejedelem is ugyan himlőben 
ŭgy megbetegedett vala, hogy élete felől majd semmi 
reménység nem vala [SKr 312|. 1696: az Feleségem nagj 
hirtelenséggel az Pleuritisben igen nehezen meg betegedék 
IGemyeszeg MT; BK. Kemény János Bethlen Gergelyhez 
és Elekhez]. 1710: Teleki a fejedelemtől a csíki főkapi-
tányságot nekia szerzé, sőt azonkívül ítélőmestemek is 
denomináltatta vala. De egyiket sem bírhatá, mert a vérben 
jnegbetegedvén s hazajővén, meghala [CsH 171. — aApor 
l á z á r n a k 1683-ban|. 1710 k.: Ekkor igen megbetegedém 

forró hidegben [BÖn. 526] * ~ vmivel. 1657: az útban az 
fejedelmi kisasszony megbetegedett himlővel | meg is 
betegedém vérhasbeli nyavalyával, kiben nyolcadnapig 
feküvém [KemÖn. 59, 258] * halálosan 1705: A gene-
rál megengedte, hogy amely inasa Bethlen Miklós uram-
nak maga mellett volt egész rabságban és most halálosan 
megbetegedvén odabé, kivitték onnan, és most vittenek bé 
helyettea | Belényesi Zsigmondnak ... hozván be ide a 
minap egy fiát mind a seb mia s mind egyéb nyavalya 
is érvén, halálosan megbetegedvén, instált az űmak az 
apja ... hogy hadd láttathatna hozzá [WIN I, 541, 593. — 
aMásik inast]. 

2. lebetegedik; a cădea la pat înainte de a naşte; nieder/ 
in die Wochen kommen. 1664: Stepánné leányomat ide ho-
zattam volt Én inkább akarnám, hogy itt Czegében be-
tegednék meg, ha biztatnál, hogy békével honn lakhatnánk 
| Leányom is megbetegedett, leánya lett (TML III, 131, 
177 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1666: ha öcsém-
asszony megbetegszik, Kegyelmed bennünket tudósítson 
[i. h. 565 Bornemisza Anna ua-hoz]. 1701: A 1701. Die 
25. January érkezven hozza(m) vöm es leányom ebedre 
estve vacsora uta(n) meg betegedven, lőtt csak hamar 
egy Fia |PatN 49a|. 1716: tŭ egj üdöben fogtak megh be-
tegedni az Léányommal [Nagyida K; Told. 22]. 1772: 
Megbetegedvén leánya lett [RettE 271]. 1777: az okos L. 
Jankó mikor a Felesege meg betegedet azért hogy az egyik 
fia kiseb volt mint a másik a Baba aszonynak ugy fel pato-
gatta az órát hogy a* Vér is ki jöt belőle [Sáromberke MT; 
TSb 18 gr. Teleki Samuelné Bethlen Zsuzsánna lev.|. 

Szk: ~ vkivel. 1739: ã mult Vasamap ëczaka Mlgs Gu-
bematome Aszszonyom ŏ Excellentiaja megbetegedvén 
egi Vrfîacskaval meg keresztelek (Darlac KK; ApLt 2 
Káinoki Mihály Apor Péteméhez]. 1812: a midőn a Groff-
né a' Fiával Kolosvárt megbetegedett, kitelvén a Hat Hét 
vett ajándékba a Groffnénak a Groff edj Kulint vagy 
nyakba vető arany Lántzot [Héderfája KK; IB. Takáts 
Joseff (45) gr. I. Bethlen Sámuel tisztje vall.]. 

megbetegesedett betegessé vált; care a devenit bolnăvi-
cios; kränklich geworden. 1778: jo gazda Embernek is-
mertem utrizált Etzken Andrást, de utollyára vakságra 
jutott vala felesegeis Miklós Anna megbetegesedett alla-
potra [Albis Hsz; BLev.]. 

megbetegesedik betegessé válik, betegeskedni kezd; a 
fi bolnăvicios; kränkeln. 1631: az Aszony megh betegese-
dek s oruoshoz akarok vinni [Mv; MvLt 290. 247b]. 1699: 
bizony édes Komám Aszszony mostis bé mentem volna dé 
az Sok utazásban igen meg terődtem s meg betegesedtem 
[Ks 96 Apor István lev.]. 1716: Csakhamar ... megh bete-
gesedék szegény Harinai Miklós Ur(am) [Nagyida K; 
Told. 22]. 1750: in anno 1724 Majusban én magam Apli-
caltatvan Ezen Koronkai Curiában Gondviselőnek még 
esztendőm el nem telvén, meg betegesedtem, betegenis 
vittenek az magam házamhaz szintén esztendeig Sindet-
tem IFojfva MT; Told. 29/45]. 1778: Nagy vaksagra jutott 
vala utoljára Etzken András Uram, Felesége pedig meg 
betegesedvin, Iában nem járhatott [Albis Hsz; BLev.]. 
1792: Zoja Sára Aszszony hogy megbetegesedék, és 
Tutorság alá adá magát ... elég sigorán élt Városfalván 
[Recsenyéd U; Pf]. 1800: Mig meg nem öregedett 's be-
tegeseden tudom hogy tulkokat nevelt [Msz; DLev. 3. 
XXXV. 6]. — L. még FogE 297; KemÖn. 293; SKr 147. 
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megbetegesül megbetegedik; a se fmbolnăvi; erkran-
ken. 1584: Angalit Razman Palnç vallia, Ez hus hagiatba 
ez Minapiba meg betegeswlek, hiwan hozzam Zabo Catot, 
es meg kene [Kv; TJk IV/l. 217]. 1591: Amint megi bete-
gesultem penigh az tómlózbe(ne) Az nagi dolgos helien ha 
toruin mutattia Azt mondhato(m) arról hogi fel nem uet-
tem tiz forintirt [UszTJ. 1608: az fiam megh betegeswlt 
[Szentegyházasoláhfalu U; OfLev.J. 1609: Mester Vram 
megh betegesult vala az Nagy fwat mia [Kv; Szám. 
12b/IV. 126]. 1636: annák uta(n)a megh betegesule az 
Azzony, es cziäk hámár megh hálá [Mv; MvLt 291. 65a]. 

megbetegít 1. beteggé tesz; a îmbolnăvi; krank machen. 
1710 k.: Fogadással pedig előre én ahhoz a két héthez, 
sem ahhoz a diaetához magamat nem köteleztem, és ha 
valaki követni akarja ne könnyen próbálja meg akárki 
is, kivált öreg és asszony ember, mert mind testét, lelkét 
megbetegíti, testét erőtelenséggel, lelkét érdemet álmodó 
kevélységgel |BÖn. 690]. 

Sz. 1677: Az vontatott reménség megbetegíti az elmét 
[TML VII, 327 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

2. ~i magát beteggé teszi magát; a se îmbolnăvi; sich 
krank machen. 1710 k.: én mint bolond gyermek, azt tud-
tam, hogy pokolba visznek, feltevém magamban, hogy 
valamint, de bizony megbetegítem magamat, hogy engem 
hagyjanak Kolosvárt nagyapámnál |BÖn. 529]. 

megbetegül megbetegedik; a se îmbolnăvi; erkranken. 
1570: Anna Ázzon Borbély Janosne, Es Lakatos Esthwan-
ne Ilona hytek zerent vallyak, hogy Mykor az Molnár 
... megh Betegwlt volna, hywathya hozza Borbei Janosnet 
hogy meg kenye ]Kv; TJk III/2. 100]. 1573: Ilona Néhai 
terek Miklosne Azt Vallia hogi hallota Kalmar Albertne 
Monta hogi ganakodyk Borbei balint Inassara hogi az 
mely Irmes Bort az eo leanyanak vit volt azzal betegwlt 
meg leania, Azért ha az Inas Ide Jeo meg fogtatia ganwra 
|Kv; TJk III/3. 111]. 1584: Attam Georgy kowachynak 
hogy Az Rudas lo meg Betegeolt wolt hogy neky 4 ereth 
vagot es hogy az zemen valót el weötte es az zayat meg 
Tyztitotta fyzet(tem) f. — d. 28 ]Kv; Szám. 3/XIII. 8]. 
1597: Budaj Thamasne nagy Cataazzony wallia mi-
kor megh betegewltem wala egi mogiorony wayat es egi 
kalan eczetet nem kerhettem nenemteol hogi megh kenes-
se(m) magamat velle |Kv; TJk VI/1. 55|. 1629: Az mikor 
az Kerekes Gergely leanja megh betegült vala hiua enge-
met oda Kerekes Gergely ]Mv; MvLt 290. 167b]. 1710 k.: 
Én magamról tudom, ha úgy élhettem volna, amint csak 
magam tudtam s akartam annyiszor sem betegültem 
volna meg, úgy hiszem, amennyiszer voltam [BÖn. 523]. 
1759: minthogy meg betegült vólt, esmét az el-mult esz-
tendőben 3 szolgálot tartott [Marosludas TA; TK1]. 

megbetegülés 1. megbetegedés; îmbolnăvire; Erkran-
kung. 1741: még az néhai Aszszonynak meg betegűlése 
előtt circiter egy héttel ott állót egy ralytorja [Meggyesfva 
MT; Ks 184. XXXVIII]. 

2. lebetegedés; cădere la pat inainte de a naşte; Nieder-
kunft. 1766: Constal Hogy az I. olyan személly kivel 
keresztyén Aszszony embernek nemis lehet lakni, mivel 
néhai elsőbb feleségitis annyira meg verte, es viselős 
koráb(an) ajtó félhez taszította, melly miá amint ezen 
Fatensek meg jedzették Halált is okozott; mivel meg be-
tegülése utan tsak hamar meg is halt [GörgJk 205J. 

megbetűz 1. megbütűz 

megbilleget renget, ringat; a legăna; wiegen. 1847: 
megbillegeti szép csendesen á bölcsőt [Kv; Pk 7]. 

megbillent a clătina/mişca; kippen. 1823-1830: a fonó 
bal kezében levő singgel megbillenti a felülről lejött rá-
mát, s az osztán magától visszamegyen felfelé s így 
forgattatik a kerék továbbra is [FogE 246]. 

megbír 1. (súlyt/terhet) képes tartani; a rezista (la o 
greutate); (Gewicht/Last) ertragen können. 1653: Szent 
Mihály nap tájban oly hideg volt, hogy a kádban a víz 
megbírt, úgy megfagyott [ETA I, 149 NSz]. 1665: Soha 
ezek az ágyúk kerekei meg nem bírják az ágyúkat, hanem 
nyerges szekerek kellenek [TML III, 357 Boldvai Márton 
Teleki Mihályhoz]. 1834: Most tseplik a gyalogosok a 
tavasz buzat az ökrösök Nádat vágtak és hordoztok de 
nem vághattyak most mert nem bírja meg a jég [F.zsuk K; 
SLt évr. Déák Ferenc P. Horváth Ferenchez], 

2. (verekedésben) legyőz/gyűr; a învinge/înfringe; (in 
Schlägerei) besiegen/zwingen. 1574: Erzebet Vida palne 
Azt vallia, hogi ... hallota hogy Adam ez Eomaga vduaran 
zytkozodik volt esse lelkenek es aztis Mongia volt hogi 
Meg kely halny, ha az atthiat meg Birta Eotet meg Nem 
Byria |Kv; TJk III/3. 345a]. 1613: Czereny Caspar Vram 
... Osvat Annát erővel be vona az hazba es az hazban 
addigh tusakodanak, hogy Osvat Anna három pislent 
nioma meg tusakodas közben, de megh bírván az Ázzont 
es az agyban felvetven, az ajtót be szegezven, ugian az eő 
akarattia telliesedek mindenb(en) |Görgénysztimre MT; 
KJ|. 1667: egyb(en) elegyedenk, oszta(n) verekedtünk az 
Szalantsi Vr(am) jobbagyival, mi megh birva(n) eoket, ki 
verők az Faluból az jobbagyokat [F.köhér MT; Told. la]. 
1683: hogi eoht Bajra hitta nem tagadia hogi egi Czaka-
niall utanna nem ment az mezőre, s ot megh Csatazua(n), 
ha eo nallanal job uolt eoht, meg Bírtak eo mar arról ne(m) 
tehet IHarasztos TA; Berz. 17bl. 1763: midőn az apja, 
puskáját már kilővén, a katonaság reárohant volna, egy 
hosszúnyelű balta lévén a fáta kezében, egynehány katonát 
levert vele. Utoljára megakadott egy fa ágában a baltája 
amint egy katonához akart csapni s eltört a nyele. Külön-
ben alig hiszem, hogy megbírták volna |RettE 154]. 1819: 
látván a pappiros legény, hogy az aszszony a' gomyikot 
megbírja, kezében volt páltzájával hozzá ütött, 's fél felé 
le döjtette [Déva; Ks 116 Vegyes ír.]. 

3. (haragot) elfojt; a-şi stăpîni mînia; Árger verbeißen. 
1657: az fejedelmet sok böcsületes úremberek megen-
gesztelék, mint ki természeti szerént igen kegyes és ke-
gyelmes természetű, emberöletéstől irtózó, mind hamar 
indulatú, de azt megbírni tudó, haragot pedig nem tartó, 
bosszút nem űző fejedelem vala [KemÖn. 69], 

4. vmi meggyőz vkit vmiről; a convinge pe cineva de-
spre ceva; jn übeizeugen. 1710 k.: Reménlettem, hogy 
megnyerhetem, hogy amíg Radnőt függ, a negyvenezer 
forint gráciában kezembe adják pénz nélkül; ha osztán 
Radnőtot énnekem adják, adok Husztért nékik fl. 40.000. 
E szerént supplicáltam is, de ebben semmi sem telék. 
Camerae pecunia opus est. Odahagyom vala, ha e követ-
kező ratiók meg ne bírjanak® |BÖn. 922-3. — aKöv. az 
érvek fels.]. 

5. "ja magát megtartóztatja magát; a se abţine de la ce-
va; sich (einer Sache) enthalten. 1668: Megvallom, Uram* 
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noha nehezen, de meg birván magamat, csak igen csende-
sen ó kegyelmének eleiben adám [TML IV, 292 Bánfi 
Dienes Teleki MihályhozJ. 1679: Ngodat is kérem, az 
írásoknak küldözésében birja meg magát [TML VIII, 474 
Teleki Mihály Lónyai Ann&ioz]. 

megbirakozik birokra kel; a se lua la întrecere, a se 
lupta; (mit jm) handgemein werden. 1765: az Ingerens, és 
Inctusok a Kamara Háznál boron ivok lévén őszve hábo-
rodtanak szóval, s meg birakozván egymást szidalmazták s 
utollyára vége szakadván a Koczodásnak az In(ctu)sok el 
mentenek azon kortsomárol [Torda; TJkT V. 277j. 1771: a 
Sovago Sebestyén György fia Josi is meg támadót volt 
benünket és erő szakoson akarta el hajtani az akolbol a 
Marhát és meg birakozván velem hogy nem vehetet erőt 
rajtam Teremtettével szídalmazatt [Dés; DLt 321. 6b Al. 
Huszár (30) ns vall.]. 

megbírál 1. bíróvá tesz, (ítélkezésre) felhatalmaz; a fa-
ce/declara pe cineva arbitru; zum Richter machen, (zu 
Rechtsprechung) bevollmächtigen. 1584: akkoris Conten-
daltunk egimassal Capitan Vram eleot es az eskwt Ass(es-
s)orok eleot, kiket mind ket feleol meg biraltűnk mikor 
Capitan Vram ide az zekre Jeot volt, mind az ket feel meg 
biralta volt IMv; BálLt 80]. 1592: mynkeot myndenik 
fel ez dologban megh biraluan: s készünk fogdossuan 
llmpérfva Cs; BCs]. 1600: Eleottwnk Illien vallast te(o)n 
busi miklos, hogi Jo vraim Kegteketh ez dologban megh 
birallom, es kgtek eleoth az en Attiamfíat Siluester fe-
renczy kouaczoth tutorull es oltalmul vallo(m) mindenek 
elle(n) [Vaja MT; Törzs|. 1606: Ennek pedig az bekeseg-
nek es dolognak zerzesekoron ielen uoltak illien tizteletes 
Zemeliek, tudnj illik Zabo miklos Vzonj primipilus es 
pünkosti pal vgjan lófú de eadem es az Vzonj Biro Be-
reczki Istuan, mely dolgokat ŏ altalok Zerzettem megh 
biraltukis ó kegmeket [Uzon Hsz; BLt]. 1612: mü előttünk 
illyen alkolmat tőnek az ket fel szemelyek mellyröl mün-
köt meg biraluan, kezeketis be adak rolla [Várdotfva Cs; 
LLt Fasc. 155]. 1683: hamarjaba(n) szolga Birot nem 
kaphatvan minket Szolga Biro kepibe(n) meg biralvan 
kŭlde el Doboka vár megyeb(en) az Dipsei Falus Birohoz 
ITold. 2]. 1763: én Arbiter Uraimékat Natsád risziről meg 
nem Bíráltam |Kóród KK; Ks CII. 18 Szarka József tt 
lev.]. 1842: jelen valának mi előttünk Két egy mással 
vásárló felek egy részről idevaló Bözödi Ifjab Jakab János 
• más részről tsak ugyan Bözödi K Vas János ... azkikis 
mind enyem (!) Job Kezeket béadva minket meg birálánok 
és tőnek mi előttünk illyen örökös vásárt |Bözöd U; Borb. 
II Bözödi László István székely nemes kézírása]. 

Szk: (jobb) keze beadásával 1671: műnkőt mind kett 
részről szabad jo akaratiok szerent kezek be adássával 
megh biráluán; mű előttünk tőnek eő kglmek egi más 
között illien attiafisághos alkalmat, és kötést [Szentimre 
Cs; Hr 2]. 1673/1768: Nemzetes Macskási Mihály Uram 
eö kegyelme ... ott lévén Sarádi Sigmond Uram eö Ke-
gyelmeis mind két résziül kezek bé adásával meg birálván 
bennünket tőnek illyen végezést egymás között, és zálogo-
sítást8 [Káptalan AF; DobLev. 11/386. 9b — aKöv. a zálo-
gosítás szöv.]. 1780: jobb kezek(ne)k be adasaval bira-
!a(na)k meg műnket |Aranyosrákos TA; Borb.]. 
1787/1788: meg jelenvén mi előttünk jóbb kezeknek be 
adásával mégis birálának bennünket ... minden Joszágok-
n ak ... Hét egyenlő Részekre elosztására [Kv; Ks 88 Oszt. 

2] * kézbeadással 1665: mely dologrol minket kez be 
adassal megh biralua(n), attuk ez mi leuelunket jövendő-
beli megh allasaert, es erössegere ... szokot peczetunkelis 
megh erossitue(n) IKöröspatak U; BLt 11]. 1705: Mi 
Danka Péter Nobilis, és Márton Miklós Deák Primipilus, 
mind ketten Kézdi Székiek, Alsó Torjayak recognoscáll-
yuk ... és adgyuk tudtokra mindeneknek ... hogy ... Kéz-
di Széki Alsó Toijay idősbik Nemzetes Mihálcz Mihály 
Uram ... maga jó akarattya szerént kézbé adással meg 
birálván az maga ugyan Alsó Torjay házánál, és rendele 
Testamentarius Biraynak, és ... tön ilyen Testamentomot 
[Altorja Hsz; Borb. Nicolaus Márton Scholae Magister pp 
kezeírása). 1798: egy felöl Bornemissza Anna Maria Ur 
Aszszany ŏ Natsága személlyesen, más felöl ŏ Zágoni 
Mlgos L. Báró Szentkereszti György Ur ... Natsága 
bennünket kéz bé adással meg birálván mi előttünk illyen 
állandó meg másalhatottlan ... egyezésre ... lépének [Adá-
mos KK; JHb XIX/61]. 

2. meghatalmaz; a împutemici; bevollmächtigen. 1825: 
egybeszollalgozván Pennáját letevé és azt mondá Kiss Páll 
Ferentz Ur, ilyen formálag az Békeségre Feleségemtől 
nem vagyok meg birálva [F.volál Hsz; Kp V. 346]. 

3. bírájául elfogad; a accepta ca aibitru; als seinen 
Richter annehmen. 1677: Kegyelmednek igen jobban 
kivántam javát, mintsem azok, az kik felültették vala-
kiket akar, jó szívvel megbirálom; ha engem itílnek vét-
kesnek, szenyvedjek [TML VII, 545 Teleki Mihály Tö-
köly Imiéhez]. 1678: Akármely jólelkű embereket megbí-
rálok; ihon jün az ország gyűlése, számot adok magamrűl 
[TML VIII, 4 ua. Nemes Jánoshoz]. 

megbírált bíróvá tett, (ítélkezésre) felhatalmazott; care 
a fost deciarat arbitru; zum Richter gemacht, (zu Recht-
sprechung) bevollmächtigt. Szk: ~ ember. 1666: Mw kik 
ez ide ala fel irt dologhba(n) megh biralt emberek ... va-
giunk® IBLt 3. — aKöv. a nevek fels.|. 1798: Mely Csere 
... mi előttünk arra meg biralt emberek előtt ment légyen 
végben ICsegez TA; Borb. Csegezi Csongvai Pál hűtős 
assz. keze írása] * ~fogott közbíró. 1761: Mikházána lakó 
Sellyei Kovács Imre, és Mikházi Sylvester Mihály min-
nyájon Nemes Emberek kik vagyunk az ide aláb meg 
irando dologban kéz bé adás által meg birált fogot kőzbi-
rák, Adgyŭk tudtára mindeneknek az kiknek illik 
[DobLev. 11/327. la. — aMT. bKöv. az ügy előadásai * -
közember. 1733: Mü Thoroczko Vârossaban lakó sze-
melljek, ugjmint tizennjolcz emberekből àllo ... megh 
birãlt kőz emberek adgjuk tuttàra mindenek(ne)k [Toroc-
kó; BoslaJ * (kézbeadással) ~ regius. 1747: Mi az ben 
meg irt dologban meg biralt Regiusok vagyunk | Újfalu 
K; RLt]. 1776: az Nms Thorda var(me)gy(é)b(en) levő 
Joszágok(na)k osztása pedig mennyen véghez két betsű-
letes Szolga Birák vagy más a Pársok edgyezéséből meg 
Biralt Regiusok által [DobLev. 11/481. la]. 1817: Melly 
zallagos vasart mü kéz bé adással meg birált Regiusok a 
szerént a mint a vásárló felek meg egyeztek igaz hetünk 
szerént meg irtuk [Bözöd U; Borb. Nagy György keze 
írása]. 1863: Jövének és állának ellönkbe két Részről való 
örökös vásárt tévő Személyek ... a Kik mű ellőttünk meg 
birált Régyiusok előtt tŏn(ek) illyen alkalmat és örökös 
vásárt [Szováta MT; Bereczki József lev.] * (kézbeadás-
sal) ~ személy. 1598: Ezekett penigh mys ez dologhban 
megh biralt szemelyek, ertven ez dolgott ... peczyetwnkel 
megh erőssitöttwk ez leuelet [Kadicsfva U; Törzs. Bene-
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dekfi János és Christoph vall.l. 1733: Műa ide aláb 
megh irt dologban kéz bé adással megh biralt szemelyek 
vagyunk (Kilyén Hsz; MvRKLev. — aKöv. a nevek feís.J. 
1810: Mi az alább meg irando dologban meg Bírált 
személlyek voltunk [Nagylak AF; DobLev. IV/928]. 

megbíráltatás bíróvá tétel; desemnarea ca arbitru; 
Richterstellung. 1842: ezen ... Helynek szinén a' hol meg 
valánk állapodva ... Kakasdi Tövissi Imre eŏ Kimét Erdő 
Pásztornak bé eskettük oly Hite le tétele mellett hogy 
mind ezen ... Erdőket pásztorollya, mindenikről szá-
mol — ily Hitével kötelezését meg erősítvén, mi is meg 
biráltatásunknál fogva a' nevezett Erdő Pásztornak ezen 
... Erdőket Gondviselése es számadása alá ezennel által 
adtuk [Kakasd MT; DE 2]. 

megbírálta tik bíróvá választatik, (ítélkezésre) felhatal-
maztatik; a fi desemnat ca arbitru; zum Richter gewählt 
werden, (zu Rechtsprechung) bevollmächtigt werden. 
1694: Mű birák Ghidoffalvia Csiszér András Pap Ecclesi-
astica persona, és Gazda András Nobilis Sepsi széki Rétyi 
kik ez ide aláb meg irt dologban kezűnk be adásával meg 
biráltattunk, adgyuk tudtokra mindeneknek az kik(ne)k 
illik [LLt. — aHsz]. 

megbíráltatott bíróvá választatott, (ítélkezésre) felha-
talmaztatok; care a fost desemnat ca arbitru; zum Richter 
gewählt, (zu Rechtsprechung) bevollmächtigt. Szk: ~ 
regius. 1806: Műis a' két felek egyezéséből, 's kérelmére, 
Mint a' felek által e' végre megbíráltatott Regiusok jőven-
dőbéli bizonyságul, igaz Hitünk szerént megírok, tulajdon 
neveink all-irásával, szokott Petsétűnkelis megerősítve 
[F.rákos U; Falujk Sebe János pap-not. kezével] * ~ sze-
mély. 1696: Mű Tanko Gergely senior és Torok Péter 
Sepsi székiek Jllyefalviak kik ez ide alább meg írt do-
logban meg biráltatott Személyek vagyunk ... Jővének mi 
elönkbena |BLt 3. — aKöv. a bíráskodás részi.]. 

megbírhat 1. (harcban) legyőzhet; a putea învinge; (ím 
Kampf) besiegen können. 1614: reggel elkezdetvén az 
harc, egész estvéig mind erős harc tartott, hogy egyik az 
másikát derekason meg nem bírhatta [BTN2 47]. 

2. lefoghat; a putea prinde/imobiliza; festnehmen können. 
1584: Sophia varga András felesege vallia hogy feleolle 
kezdek ez Ázzon feleól bezelleny, Mingiarast fel vgrek az 
benna kezem es zemekel Neztek mint razodot, hogy az ep 
kezemel meg Ne(m) birhatta(m) [Kv; TJk IV/1. 244]. 

3. "ja mérgét elfojthatja haragját; a-şi putea stăpîni 
mînia; Zom/Árger verbeißen können. 1776: Simu Gavrilla 
Uram ... Utolyara nem birhatvan meg mérgét, néki Szala-
da a' Pásztornak az fejiböl le vetette a Süveget 
[Marossztgyörgy MT; MkG 36. 5/4]. 

4. képes lehet (vmit megtenni); a fi capabil (de ceva), a 
fi in stare să facă ceva; fáhig sein (etw. zu machen/tun). 
1826: a' Csulokáj nevü völgy torkától ... a' patak árka 
hoszsza a' Küküllŏbe szakadásig 998 öl lévén, azon nagy 
föld gomolyákat melyeket magával hoz a víz mind a' 
szántó földeket mind a* kaszállokat eliszapolja, a' mely-
nek elkerülésére más mod nincsen, hanemha a völgy tor-
kátol kezdve olyan mély és széles és egyenes árok ásatta-
tik, a' melyen a' patak legrövidebb uton befolyván a' 
Küküllŏbe, sebességével bírhassa meg a völgyből hordott 
gomolyákat a* Küküllŏbe vinni (Msz; GyL). 

megbírságol 1. bírsággal sújt; a amenda; jm eine 
Geldstrafe auferlegen. 1590: eók le nem tezik az vegezest 
... Az Vagasi Biro vgja(n) azt monda hogy eók nem alnak 
el melleole, mert teórwenniel vettek mellejek az eó Attiok 
fiat meghis Birsaglottak nem hadgiűk el Állani mellólle ez 
okonnis [UszT]. 1592: Grúz Istuan Mezaros vallia ... 
Mikor el Indulank eorzeni kerde az Capitan az tizedesteol, 
ha mind ot vadnak az eo tized allia: monda Kuti Marton, 
Bakai ferencz heaval vagiunk, azt mongiak hogi rezeg, de 
chak czigankodik: Az Capitan megh hagia hogi megh 
birsagolliak akki ott nem lezen ]Kv; TJk V/l. 2521. 1610: 
ha mikoron a falunak szwksige volt mind kert czinalasra, 
mind ut czinalasra rea hittak ha nem ment hat meg bírsá-
golták [Kadács U; UszT 37c]. 1614: Nagy Mihály Ezt az 
falu megh birsagolta f 1 azért kótte magat So Istuannak 
[Köszvényes MT; UszLt VI. 56 Conn. 371. 1638 k.: 
Pwnkeostben Lerintz Albertet az Tisztarto haro(m) tallér-
ral meg birsagolta hogi bort kezdet az Jnnepre s az feie-
delem borát ne(m) hosztak ki kortsomalni de ithon voltak 
(Bogártelke K; GyU 40]. 1700: Sztáncsul Paculár azt 
vallya, hogy Paszkully Sztoján száján hallotta Dobokán 
létében, hogj azt mondgya volt Vallyon leszen circálás 
vagy nem, es ha leszen vallyon mint lészen dolgom, birsa-
golnake meg engem vagj nem mivel az idén az sita-
rok(na)k nem engedtem az őkrőkett bé hajtani [Csolnokos 
H; Szer.]. 1775: láttakis az Bodokiak de nem birsaglottak 
meg engem ]Bodok Hsz; Mk II. 2/71]. — L. még AC 124. 

2. veréssel büntet; a aplica (cuiva) o bătaie ca pedeapsă; 
mit Prügel bestrafen. 1774: Az Jobbágyokat Lapattal, 
vagy Páltzával bírságoltak meg Tiszt Uraim eö kigyelmek 
[Szépkenyerűsztmárton SzD; KS Conscr. 110]. 

megbírságolhat bírsággal sújthat; a putea amenda; jm 
Geldstrafe auferlegen können. 1589/XV1Í. sz. eleje: Minek 
utanna valamely Legeny az Ceh articulusi tartasa szerent, 
az eö dolgait altal vitte, es az utan meg hazasodat, leg 
utolszor Mestersegenek tisztasagara tartozik az Cehbe kęt 
forintot bę adni Ha penigh io keduebeol, es Nem tarto-
zásképpen az Mesterek keözwl edgi vagi kęt tál étekre, ez 
illien Uy mester asztalahoz hiuand, senki megh ne bírsá-
golhassa érette |Kv; KőmCArt. 12]. 

megbírságoltatok bírsággal sújtatik; a fi amendat; 
Geldstrafe auferlegt werden. 1585: Biro Vram Herczegh 
Caspar Birsagoltatot volt megh ideghen Bornak ez hatarba 
való hozásáért f. 132 ]Kv; Szám. 3/XXIII. 241. 1589/XVlI. 
sz. eleje: az mi méltóságunk8 szerent illien hatalmat attunk 
az Ceh Mestereknek, hogi az kik meg birsagoltatnak az 
Ceh rendi szerent... se kiczid, se nagy, ez dologért az Ceh 
mesterekkel semminemw wdeőben, megh mi eleőttwnkis 
es utannunk leendeő Biro, Tanacz elöttis ne perelhessenek 
[Kv; KőmCArt. 26-7. — aA kv-i bíróé és tanácsé). 
1716!1793: A vétkes és bűnös meg birságoltassék 
[A.csemáton Hsz; SzékFt 311. 1756 k.: Telnek idején, s 
mikor a Stompak nem járnak, ha melly Bányász Gazda, 
mivessét szükségében interteneállya, és történnék, hogy 
valaki az ollyan mivest el hitetné, és szükségében táplált 
Gazdájától magának venné, az ollyan el hitető Gazda a' 
Bírák Ítéletiből leg alább 12 for(n)t(ig) meg birságoltassék 
[Bom. XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok törv.|. 
1790: meg bizony(o)sadvan Hogy vakmerőségből tselek-
szi az illyen Ember å meg nem fizetést egy mforintig meg 
bírsagaltassék [Karácsonfva MT; Told. 76]. 
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megbírságoz bírsággal sújt; a amenda; jm eine Geld-
strafe auferlegen. 1571: az eo diznaiokot penig az zegin-
seghnek eorizny kellet hogy erdeyekre ne mennyen, kyk 
ha zaladas kippen rea zalaztottakis ereossen erte meg bir-
sagoztak8 es diznaiokat le vertek [SzO II, 330 a székelység 
panasza az ogy-hez. — aA dézmások a szegénységet]. 

megbíz 1. felkér; a însărcina (cu ... ); jm einen Auftrag 
geben, jn betrauen. 1797: ezen Lakatn(a)k Koltsát a 
Szomszedn(a)k Moses Gyŏrgyn(e)k adtam és kértem hogy 
tselekedgyék annyi fáradtságot hogy minden Nap egyszer 
vagy kettszer Nezze meg azon Hordokat... tudom hogy az 
néhai ldvezŭlt Groff Ur is sokszor meg bizta illyen Színű 
dolgokba [Banyica K; IB. Gombos István lev.]. 1849: 
Kelemen Béni Krizsán Máriát megbizta, hogy gabonát 
arulgassa (így!) [Kv; Végr. Vall. VI]. 1873: (A határozat) 
kivitelére a gondnokot, egyházfiakat, az egész p(resbite)-
rium tagjait megbízzák [M.bikal K; RAk 304]. 1879: 
Levelet írtam neki arról, amivel megbíztál |PLev. 56 Pe-
telei István Jakab Ödönhöz]. 

2. ~za magát a. biztonságban érzi magát; a se simţi ín 
siguranţă; sich in Sicherheit fiihlen. 1584: Nyreó Istwan 
ezent vallia, Ezel teobity hogy Mikonda meg bwt vala a 
chatomaba, Es mikor rea Akota(m) volna ker vala hogy 
Ne mongia(m) meg hogy oth vagyon, Azonba Nem biza 
megh magath hane(m) le vgrek a' chatomabol, es a' feol-
deon meg Niomak es fogak [Kv; TJk IV/1. 313]. 1619: Én 
is megbízván magunkat, szordítám az legényeket, mon-
dék: Fogjátok meg az bestye kurvát, vigyük mi magunk az 
pasának [BTN2 284]. 1710: Azt pedig azért cselekeszi 
vala Teleki, hogy annál inkább megbízván magokot, ké-
születlen találja nyavalyásokot az ellenség |CsH 188]. 
1755: meg bizván Iánkul magát; halálra ütni, vemi kezde 
azon doronggal Lázár Jánost [Lyanc H; Ks 112 Vegyes 
ir.]. — b. elbizakodik; a se încrede; sich überheben, über-
mütig werden. 1785: A királyi Com(m)issionak eddig 
semmi jo gyümöltse nem láttatik, de sőt inkább Ízetlen, 
mert azoltáltol fogva hogy Déván járt, és az oláhok(na)k 
láttattak pártyakat fogni, az oltátol fogva sokkal inkább 
meg bízták magakot az oláhok ... kivált az Eidőháttságiak 
expresse ki adták magokot hogy többé nem szolgálnak 
[BK. Bara Ferenc lev. Szászvárosról]. 1847: végre annyira 
megbízta magát8, hogy még a tiszteket is piszkolni, tekin-
tetekbe kisebbíteni nem átollatta [VKp 188. — 8Varga 
Katalin]. 

megbizakodik 1. biztonságban érzi magát, felbátorodik; 
a prinde curaj; sich in Sicherheit fuhlen/ermuntem. 1600: 
Hogi a' dúlok el jeòwenek, el fűtek im egy paita hyara 
buam, égikor megh bizokodam, oda menek [UszT 15/27 
Steph. Hoggiay de Hoggia ns vall.]. 
, 2. elbizakodik; a se încrede; übermütig werden. 1662: 
Úgy is szokott lenni, hogy mikor embernek legjobban, 
szerencsésebben folynak dolgai, elméjekben mintegy 
Ugyan megbizakodván, feljebb-feljebb szoktak emelkedni 
[SKr 332]. 1774: Udvarfalvi Emberei oly meg bizokodött 
(!) hogy ... el fogatott edgy nihány embereit erőszako-
son el vitték [UdvarfVa MT; Told. 44/47]. 

megbízandó felhatalmazandó; care urmează să fie însăr-
cinat cu ceva; zu bevollmächtigende(r). 1853: méltóztas-
son ... a' dolog állásáról ... egy saját kebeléből ki neve-
Sendő, 's az én, vagy a' végre megbízandó személyesem' 

kőzbejőtével a' hely színén szemlét tartandó Bizottmány 
által meggyőződve — annak végrehajtásához hozzájá-
rulni [Kv; Pk 3]. 

megbízás megbízatás, felhatalmazás; însărcinare; Auf-
trag, Bevollmächtigung. 1843: ezen áltola őfelségéhez 
béadott és előttök felolvasott és megmagyarázott kére-
lemlevelet az ők megbízásokból adta-é bé nevezett Varga 
Katalin [VKp 126]. 1872: Az ekkla peres ügyébe a cath. 
ekkla ellenébe az ügyvéd Bodor Pálnak felhatalmozványt 
adtak ... aláírta a lelkész az ekkla megbizásából, felhatal-
mazásából [Burjánosóbuda K; RAk 121]. 

megbízatás megbízás; însărcinare; Auftrag. 1843: ura-
dalmi hajdú Menyhárd Antal oly rendeléssel küldetett ki 
előre, hogy bizonyos tudamást szerezne a Varga Katalin 
hollétéről. Ki is ezen megbízatásban eljárandó, Bucsum-
Pojényben kiszállott [VKp 68]. 

megbizgat kb. megpiszkál, táj megbizget; a zgîndări; 
aufrühren. 1755: hallottam: hogy Némái Uram mondatta 
vólna Nem kel félni Groff Komistól mert eö Nsga tsak 
meg bizgattya a dolgot, s abban hadgya8 [Nagygyeke K; 
Ks K. 80. — 8A határjárást, ill. határkeresést]. 

megbízható derék, lelkiismeretes; de încredere/nădejde; 
zuverlässig, gewissenhaft. 1852: nem tudom hogy és mi 
modon kaphatok e' cselédszűk városban ilyen megbízható 
cselédet [Kv; Pk 7], 

megbízhatóság lelkiismeretesség; conştiinciozitate; Ge-
wissenhaftigkeit. 1899: Ez az úr sok esztendőn keresztül a 
Cs. Olivér irodájában kitűnően dolgozott, tehát tehetséges, 
megbízhatósága tekintetében végzett derék viselkedése 
garantírozza a maga ajánlatát [PLev. 203-4 Petelei István 
Gyalui Farkashoz]. 

megbizlal megbíz, felkér, a însărcina; jn betrauen. 
1588: Biro vram hivassa fel Temeoswary Mihalt es teob 
Magyar vczay Keŏzep vczaj feo feo egy Nehany zemelie-
ket, Azoknak ha teczik Borgias János es Vitéz Mihály 
zolgalattiok, Jo Jdeyen megh Byzlalliak a' zolgalatra ]Kv; 
TanJk 1/1.72]. 

megbizonygat bebizonyít; a dovedi; beweisen. 1668: 
Mivel Sütő János relatoriaival vilagossan meg bizongatta 
felesege mind hutötlenseget s mind paraznasagat; Teczet 
az szent szék(ne)k hogy absolvaltassek parazna felesegetŏl 
JSzJk 103]. 1671: mind két rész bizonygassa megh allega-
tiojat intra octava(m) s ackor tőrvények leszen [Kv; TJk 
XI/1. 143]. 1680: miczoda vérseget bizongatta megh lea-
nya(na)k űdvezűlt Attya ... deciarailya es deducallya 
genealógiáját világoson [Kv; RDL I. 158]. 1795: (Az) elö 
Számlált tselekedeteket magok az Alperesek Sem tagad-
hattyák, de ha reménségem felett tagadni találnák is, ké-
szek vagyunk ... bé adandó hiteles Eskető Levelünket 
meg bizonygatni, meg bizonygatván pedig, meg kiványuk 
hogy az alperesek eŏ kegyelmek elkárosodott marháinkat 
vagy Lábán elö adják vagy pedig azoknak árokat meg 
fizessék [Msz; MbK 104]. 

megbizonyít 1. vmely állítás, tényállás v. esemény való 
voltát igazolja; a dovedi; beweisen. 1555: Ha valakit kur-
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va fiának, ám lónak, hitetlennek mondanak ha a más fél 
meg bizonyítja hogy ő hozzája bűntelen mondotta, eleven 
díján, az az tizenharmad fél forinton marad: mert tisztes-
ségében jár [Szu; SzO II, 121]. 1570: Lazar Imreh vram 
penig byzonsagra fogot vala, hogy az feold zynen meg 
byzonytya, Ember bely byzonsagokkal azt hogy az mely 
feoldekteöl, ew Mester vramat tyltotta, azok a feoldek 
gyalakwty hatarbali feoldek ew feoldey [Gyalakuta MT; 
BálLt 1]. 1572: kez vagiok meg bizonitanom hogy en 
az erdeoth mind az falwal Breddel és maygraddalb egye-
tembe per manus Apprehendalta(m) [WLt. — aBréd Sz. 
bMojgrád Sz]. 1578: ha tagada Bochasson ky az theor-
weny meg Byzonyethywk [Kv/Szovát K; SLt R 13. — 
aAz alperes]. 1600: Az teórueny ki boczatta Simont ke-
uansaga zerent hogy bizonyttsa meg hogy tuttara es aka-
rattyabol volt az vstnek el adasa [UszT 15/21J. 7609: 
Bizoniha (!) meg az J. hogj az A. ö tölle vötte volt az 
Joszagnak a hasznat [BLt 3 Joannes Literátus Somliai8 

vall. — aCs|. 1628: Illie(n) ratioiat Assignalliuk anak az 
lónak fel niomanak be vetelet hogi nem hoztak be az mi 
hatarunkbaa, megh bizonyttuk hogi reouideb uolt az ki-
linczi az niomnak [Kv; TJk VII/2. 363. — aNagi Czeghbe 
(K)|. 1640: vallatasrol való Relatoriakatis exhíbeala az 
dnus A, kiuel beosegesen megh bizonítta praedecessorí-
nak, azokban az bonumokban való birodalmokat [Mv; 
DLev. 5]. 1730: valamikett tavaly s az iden ellenem mon-
dattak megh bizonyittom, Emberrel, I(ste)nnel hogy bi-
zony hazugsagh volt [Abosfva KK; Ks 83 Bakó Josef 
lev.]. 1799: méltóztasson az Alperes méltóságos Groffné, 
minémű és valoru Tallérok voltanak azok, meg-bizonyitta-
ni: öreg tallér-é? vagy oroszlányos? IMagyaroság TA; 
JHbK LX/6. 271. 

Szk: eleven bizonnyal ~ tanúval igazol. 1598: azt kel 
uala bizonitani hogy az en felesege(m)nek attia fia Zeöleös 
Jakab vetette volna zalaghbaa, de az teórúenj azt ítílę hogy 
megh bizonicha eleűen bizonnial, hogy az a* Jakab vetette 
volna zaloghba [UszT 13/47. — aA földeket! * élő bi-
zonysággal ~ 'ua' . 1702: Kivált keppen az Kallyan Mihaly 
Emptionalis levelet, hogy az igaz vértül mi keppen reha-
bealta, nem levén levelek, elő bizonyságokkal bizonyiczak 
meg IDés; Jk 324b] * látó bizonnyal ~ szemtanúval iga-
zol. 1589: Ha kedigh meg bizonitia elegendeo lato bizo-
niokkal hogy ennekem keolchion adott az hwzon het fo-
rintotis azonkeppe(n) nints mit tenne(m) [Szu; UszT] * 
nyelve vallásával 1593: Myerthogy az Azzony Kis 
Mihalne Ne(m) Jámborul eelt, kit Nyelve vallasawalis meg 
bizonitot, Az vrais penigh ezt tudwa(n) az felesege lator-
sagat seot vgia(n) ki kialtwa(n) meeghes velle lakot ... 
Azért mind a ' ketteo kj vezzeoztessek ez varosból [Kv, 
TJk V/l. 370]. 

2. kinyilvánít, kifejezésre juttat; a da dovadă de ceva; 
zum Ausdruck bringen. 1556: ne tegen k nekenk illien 
nilua(n) valló kart mert mi k azt nem vamok, hanem egeb 
baratsagot, kit k ez elewt mégis bizonitot, mostis azt 
warwk [Folt H; BesztLt 8 Hamway gewrgy es erdeli ka-
thalin a beszt-i bíróhoz]. 1710: mivel a hadverés Istennek 
kiváltképpenvaló munkája szokott lenni, és amely részen 
nincs az isteni segedelem, haszontalan ott minden emberi 
erő és készület, megbizonyítá Isten a maga szabados aka-
ratját és hatalmát Kemény János veszedelmiben is [CsH 
52). 1819: hogy Feleségét is szerette csak azzal is meg 
bizanyitotta, hogy ... számtalanszor el jött és meg látaga-
tot [Kv; Pk 2]. 

megbizonyítás 1. állítás igazolása; dovedire; Beweis-
fuhrung. 1567: Jeowe Jde my Eleonkben ez ty ktek varos-
saban lakozando Myszaros Peter Nemynemeo dolganak 
meg byzonytasanak okayrth (M.kikesa; BesztLt 86. — 
aKékes SzD]. 1573: az felperes Byzonsagy Nem Elegek az 
kezessegnek meg byzonitasara [Kv; TJk III/3. 218]. 1617: 
ha mit mondot volnais Radnothy Miklos, annak okais 
volna az mint responsioiaban iria; seot azt magam 
bezedenek megh bizonyitasaual akaria stabilialni [Kv; 
RDL I. 11]. 1677: a' Harang legitimé kérettessék, és hogy 
ha a' fel kérető emberek ahoz való igasságoknak meg 
bizonyításával készen lévén, meg-is kinállyák igasságok-
nak meg-mutatásával a' Harangnak akkori Patronusit, 
azok penig meg nem adgyák, citáltassanak a' Várme-
gyékre, avagy Székes helyekre [AC 991. 1762: az I(nct)a 
... ujjabb motsakkal infamalván az A(ct)ort Mak Miklos 
Uramat es Feleségét, annak meg bizonyittására exhibeall-
yuk ezen récens Inquisitoriat [Torda; TJkT V. 135|. XIX. 
sz. eleje: a motskos vádnak meg bizonyittásában megsüle 
Márk Josefné Aszszony [Maksa Hsz; HSzjP Antal János 
(44) lovas kat. vall.]. 1807: a kereset meg bizonyittására 
világos Zállag Levél adódván elö, melly mind a két Fele-
ket egy-aránt kötölezi ebből kell hozni az ítéletet [Mv; 
DobLev. IV/908. la). 

2. tanúsítás; confirmare, mărturisire; Bezeugung. 
1679/1681: Udvarbíró Vram ... valamit az en hasznomra 
valót fel talalhat azo(n) kívül is eò kglme is aszt el foghja 
követni hozzam való hűségenek meg bizonyetására [ Vh; 
VhU 6791. 1791: a nevezett munkában lejendŏ faradoza-
sokban tellyes akaratunknak meg bizonyitasara, Neveinket 
tulajdon kezeinkkel le irtuk [Torockó; TLev. 5/71. 

megbizonyíthat 1. állítást igazolhat; a putea dovedi; 
Beweis fuhren können. 1568: Megh Byzonythattywk my 
azt hogy myhal akarattyabwl fogtak megh az Bankath 
mert ... terwyn nelkwl hatalmaswl fogottá meg az Bankat 
(Bongárt BN; BesztLt 63 Lucas Pystaky de Bongarth a 
beszt-i bíróhoz]. 1572: Aztys Jelenty kegtek hogy zabadon 
Megh Byzonythatnank azt hogy az hatar myenk [uo.; i. h. 
3684 ua. ua-hoz] | Jakczy vram procatora Dobai János ezt 
felele ez ellen, Eois meg bizonittia hogy az Dragffiak 
Ideyben es birodalma volt az Jakczy vraknak mind ez mây 
napiglan ... az Retet penig Sak falwsia Ember hatta volth 
lelek valcziagaert az Romlottib papnak ezt meg bizoni-
to(m) ha meg bizonithatom [WLt. — ttZsákfva Sz. bSz|. 
1583: Orsolia Nag Istwanne vallia ... azt monda a' leány 
hog meg bizonithattia a ' kapwn Allokkalis [Kv; TJk IV/1. 
158]. 1610: vitte volt el az Alperes leczemet meli feleol az 
Alperesnek ollian zauat bizonythatom megh hogj eötuen 
negi szalat uitt el benne lUszT 36a]. 1704: Des(en) lakó 
Vizaknai István Vr(am) Laszlo János Vr(am) Fiának 
Mártonnak egy szép sárga gyermek lovát magáénak fog-
ván ... a lovat magáénak lenni meg nem bizanyithatta 
[Dés; Jk 344a]. 1807: hogy Felesége Jószága Segittségével 
tartotta légyen az Attyat tsak ugyan azt hitelesen nem 
demonstrálja, s azt telljességgel meg Semis bizonyithattya 
[Aranyosrákos TA; Borb. II). 

Szk; emberi bizonysággal ~ tanúval igazolhat. 1560: az 
ew kewlchegeeth ha męlthonak Jtçlyk hath azokro! 
Lagistromokath ... hozhasson, Nemellyeketh Embery 
Byzonssagales megh Byzonythhasson [Dés; SLt AB. 3|. 

2. tanúsíthat; a putea dovedi/confirma; bezeugen kön-
nen. 1667: Inczédi urammal azt is megbizonyíthatom, még 
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az donatio Íratás felől abban is az úrhoz bíztam [TML IV, 
158 Teleki Mihály Bethlen Miklóshozl. 1677: az arendát 
bé-vivő avagy küldő emberek hitelesképpen meg-
bizonyíthattyák, hogy a' szokott időnek határa előtt bé-
küldŏtték, avagy vitték arendájokat, tartozzanak bé vétetni 
a rendelt napnak el-telése után-is [AC 73|. 1770: sokakkal 
meg bizonyíthatom melly igaz szivei voltam én eő hozzá-
ja, s ihon Ez a köszöneti [Bikfva Hsz; HSzjP]. 

megbizonyítható igazolható; care poate fi dovedit; 
be/erweisbar. 1790: Az közelebb jövő Szent György nap-
ba Titt. Vásárhellyi Pál úr birodalmába végye a száz Rhé-
nes forintban Zálogosított possessionaria portiot minden 
meg bizonyithato, és hozzá tartózandó Apperţinentiákkal 
és pacifice birhassa ... tízenkét Esztendőkig [Örményszé-
kes AF; DobLev. 111/671. lb]. 1798: az Exp(one)ns Ur 
kész mind azon Summát mellyröl legitimé az Ur fog doce-
alni instanté kifizetni, minden meg bizonyithato Meliora-
tiokkal együtt [Ne; i. h. IV/806. 2a]. 

megbizonyító igazoló; doveditor; beweisend. 1677: 
Araltatással másokat vádolók, s meg nem bizonyitók, 
talion convincaltatnak P. 2 (AC 252|. 1793: Mindezekre 
nézve erőtelenek lévén a' Fiscus ellenveté(se)i A Fel-peres 
Nemességét eléggé meg-bizonyito Orbai(sz)éki Zabolai 
Hadnagy Familiábol elö számlált Hadnagyok igaz Törvé-
nyes Nemes Embereknek ítéltetnek (Mv; A Zabolai Had-
nagy família prod. pere tábl. (Mt)|. 

megbizonyítódhatik beigazolódhatik, bizonyítást nyer-
het; a putea fi dovedit; sich bewahrheiten können. 1678: 
megjelentettem ő nagyságának hogy ... netalán némely 
gonosz ember ő Kegyelmét Nagyságának s mind pedig az 
úrnak Heller Pál uramnak ő nagyságának azzal vádolták 
volna, hogy ő nagyságokat Kegyelmed szidogatta volna, 
és hogy ez csak szó, meg sem bizonyítodhatnék (TML 
VIII, 158 Jó Mihály Teleki Mihályhozl. 

megbizonyítódik bizonyítást nyer; a fi dovedit; bewie-
sen werden. 1638: Ha meg bizonitodik az Inct(us) ellen 
tehát eo facto az Mostanj Sententia az feyen legien [BSz; 
Ks 41. E. 15]. 

megbizonyíttathatik 1. igazoltathatik; a putea fi certifi-
cat/justificat; nachgewiesen werden können. 1763: meg 
visgalvan ... mint ket I(nctu)sok Relatoriaját ... az A fel 
tett Positioi megh nem bizonyittathatnak |Torda; TJkT V. 
158]. 

2. bebizonyíttathatik; a putea fi dovedit; bewiesen wer-
den können. 1664: bizonyíttathatnék meg az egész magyar 
nemzet előtt, ő nagysága is hatalmas győzhetetlen császár 
és fényes portája előtt nem kevesebb kegyelmességbe, 
becsületbe ... tartatik, mint az paradicsomba nyugovó 
Bocskai és Bethlen Gábor fejedelmek [TML III, 85 Sza-
lárdi János Teleki Mihályhoz]. 1808: de hiszem mitsoda 
törvény tiltotta meg valaha, hogy gyanakodni, 's balul 
vélekedni ne legyen szabad? tsak azon valaki meg ne 
induljon, s mint bizonyost ugy ne erösitse más gyalázatjá-
ra, e pedig az Alperes felöl meg nem bizonyittathatik 
[Dés; DLt 250]. 

megbizonyíttatik (állítás) igazoltatik; a fi dovedit; 
(Behauptung) bewiesen werden. 1591: bekesegessen lakia-

nak az mostani keozeonseges hazba(n). Az mellik penigh 
háborogná, s meg bizonitatik egy bizonsagal az vdwarbiro 
bwnteteseben legien [UszT 3]. 1628: Az Ecclia megh 
oluastattva(n) az Attestatoriakatt (F)üzi Gábor ellen, megh 
bizonittatott iambor felesege ellen Varga (I)lona Ázzon 
ellen, Fertelmes parazna elete |SzJk 20]. 1662: Mindazál-
tal hogy minden actiők ellene bőségesen megbizonyíttat-
tak vala, mint közönséges békességnek háborítőja és feje-
delmi méltóságának sértegetője nótában, feje, jószága 
elvesztésében esett vala® [SKr 152. — aZólyomi Dávid]. 
1796: ez az állatás Semmivel meg nem bizonyittatván, 
annak helly nem adattathatik |Kv; Ks 74. 56. 581 | Funda-
mentum nélkűlt vitattatik azis, mint ha meg nem bizo-
nyittatott volna, hogy a' Torotzkai Lakosok, az Austriából 
jött Vas míveseknek maradéki volnának [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 65 tábl.]. — L. még RSzF 282. 

megbizonyíttatott kb. (helyesnek) bizonyult; care s-a 
dovedit (a fi corect); (als richtig) erwiesen. 1558: Az veres 
reznek rçuid és chodalatos Megbizonytatoth es Igaz meg-
feieritese [Nsz; MKsz 1896. 284]. 

megbizonyíttattatik (vminek az igazsága) igazoltatik; a 
fi dovedit; (die Wahrheit einer Sache) nachgewiesen wer-
den. 1652: Szatthmari Gyeŏrgy kivana absolutiot ... hŭ-
tŏtlenül tŭle elment es el szŏkŏt felesegetŏl Ugrai Mart-
hatul ... mégis bizonyitottatot egy néhányszor való paraz-
nasaga [SzJk 69]. 

megbizonyodik bizonyságot szerez; a se convinge; sich 
einer Sache vergewissern, sich über etw. Gewißheit ver-
schaffen. 1603: Az Teöreök és az Tatar Bizonyosan el 
hydie Kedtek hogy felette sok kytt megh Basta Vramis eö 
Naga el nem hitt mind addigis az meddigh telliesseggel 
Vtolzor megh bizonyoduan benne Vgy kelletett el menny 
JDés; BesztLt 65 Th. Szabó dési bíró G. Frank beszt-i 
esküdt polgárhoz]. 

megbizonyosodhatik meggyőzödhetik; a se putea con-
vinge; sich überzeugen/vergewissem können. 1841: 
Amennyire a sokszor emiitett szolga — a történt szeren-
tséglenségen lett meg illetŏdésével — a maga ki beszéllé-
sébŏl bizonyosodhattunk meg, a tsikot sohonnan sem-
mi nem kergette, és arra késztető okot semmi nem szol-
gáltatott [Dés; DLt 1541]. 

megbizonyosodik 1. bizonyossá válik, kiderül; a se do-
vedi; sich bestätigen/herausstellen. 1613: Ha mi marhat az 
azzoni az Vra hazatul el hozottis megh bizoniosodik, hogy 
az Actor viszza vitette [Dés; KJ]. 1640: Ha peniglen wala-
ki mester remekének el keszitese eleot meg matkasodnek, 
büntetése annak megbizonyosodván az dolog, negy forint 
]Kv; KovCLev.]. 1677: ha ... meg bizonyosodnék, jöven-
dőben hogj tudtokra volt holot laktak azon gyilkosok a 
két száz forintot exequaltathassa ... rajtok a Csanadi 
Földes ur vagj Aszszony [Csanád AF; JHb XXVI/42] | A' 
Pusztaságra nem jutót helyekről is; ha a* fel-rotatot és 
számláitatot Jobbágy, avagy annak maradéki, akkori he-
lyekről el-bujdosnának, meg-bizonyosodván afféléknek 
mind rovás alatt való lételek, mind penig a' hová mente-
nek légyen, az hol lakások találtatik lenni, azon Várme-
gyének Perceptori, vagy Városoknak Birái vegyék-meg 
rajtok, és szolgáltassák-bé a* Tárházban [AC 70]. 1700/ 
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1750 k.: ha Canon szerint meg bizonyosadik valaki(ne)k 
hitetlensége® ugy s a szerint deliberalhat az Partialis [RGyLt 
A. 12. — aHázastársi von.]. 1737: a Vad Gyűmőltsőt se 
Tilalmasból, se nyomásból, se Erdőkről ujabb Disposition-
kig ne hordják ... akit pedig ott nem kaphatnának 's meg-
bizonyosodnék, ugj is meg büntettetnek Cum flór. hung. 
3:/:3 [Dés; Jk 483b]. 1790: a ki p(e)d(ig) meg bizonyoso-
dik hogy Egrest vagy akar szőllőt hordott és el adat ... 
ollyatén szemelly 3om Mforintig irremissibiliter meg bűn-
tettessék [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

2. tanűsíttatik; a fi dovedit cu martori; bezeugt werden. 
1681: hogy ha többször Karomkodasban deprehendaltatik, 
kett s három hiteles Tanú altal megh bizonyosodvan, megh 
hallyon erette [Dés; Jk]. 1682: ha töbszőr illyen szinű 
vetkekben depraehendaltatik (: ket három hiteles tanú altal 
megh bizonyosodik :) megh hallyon erette [Dés; Jk]. 

3. bizonyságot szerez; a se asigura/convinge; sich Be-
weis verschaffen. 1661: Ha bizonyos lett volna Kegyel-
med ott lételében, Kegyelmednek írt volna, de megbizo-
nyosodván abban, el nem mulatja [TML II, 60 Rédei Fe-
renc Teleki Mihályhoz]. 

4. meggyőződik; a se convinge; sich überzeugen. 1823-
1830: Tiszt Fogarasi uramról igaz, hogy nekem sok ros-
szat mondottak volt, de most mind a Ngod leveléből meg-
bizonyosodtam, mind a mások relációjából, hogy nem igaz 
[FogE 298]. 

megbizonyosul igazolódik; a se adeveri; bestätigt wer-
den. 1592: Az Actor Galyfi István mjert p(ro)testalt Az 
Zek esten (!) hogy vadnak bizo(n)sagy kiket hitt, de bete-
gek, s nemellyek pedigh hon ninchenek, megh bizonio-
sulljo(n) Az dologh hogy hitta es betegek [UszT]. 1594: 
ha ennek vtanna, az Zaz vraim keozzwl valaki, maga 
gondolatlan ... az mas felt vagi akar mellyeket tizteletlen 
zoual, vagi oli bozu bezeddel, ki el twihetetlen volna, 
illetne, ez dolog meg bizoniosuluan ki Adot legien okot 
effele dologra, es az tizteletlen zo mellyktól esset minden 
kemelles nelkwl az varos zaz Arany forintot vegien raita 
[Kv; TanJk V/l. 41]. 1604: Az Zentegieden ualo ioszagh 
felől bizonicza megh Benedekfy Vram hogi Galfy Mihalj 
eó maghaebul ualtotta megh, mert Gherendj Paine Aszo-
nio(m) azt forgattia hogi az eò Annia maihaiabul ualtotta 
megh, megh bizoniosuluan teórúiniek lezen felóUe (UszT 
20/127]. 1653: Cheffei János Uram ... az ki acquisitor 
volt, nem az Cheffei Laszlo Uram Nagyobbik leanyara 
iratta volt az donatiot hanem akkori mind az ket agon 
levő gyermekire, az ki meg bizonyosul ha arra kel a dolog 
[Sófva BN; Ks41.E.31]. 

megbizonyul igazolódik; a se adeveri; bewiesen wer-
den. 1589/XVII. sz. eleje: ha ebben az illien mesterek 
megh tapasztaltatnak, hogi edgik az másik szegeodendeo 
miuebe nem akarná kezét mártani es az miuelteteő 
ember hiuatalliara hozzá nem menne, vele nem akarna 
szegődni... Ez dolog meg bizonūlvan ... mindenik mester 
húszon eot eot forintal erŏssen megh bwntettessek [Kv; 
KőmCArt. 15-6]. 

megbizonyultatik 1. megbizonyíttatik; a fi dovedit; 
bestätigt weiden. 1570: Kyemek mynket kegyelmetekkel 
egyetembe hogy Legyünk Seghithsegwl, kwlgywuk oda az 
my feyeregyhazj Emberwnket rea, es Byzonultassék megh 
hogy az az orr [Meggyes; BesztLt 3 Gaspar(us) Zeoch 

Judex Petrus Lanius Jurates lev.]. 1572: haggya megh es 
Paranchyolyon az Tyztartonak hogy egy byzonyos es 
Newezet Napra gywyche Jamborokat Kegyelmetekys 
Jámbor bizonsagokkal Megh byzonywltasek howa walo 
legyen az hatar [Bongarth BN; i. h. 3684 Lucas Pisthaky a 
beszt-i bíróhoz és esküdt polgárokhoz]. 1585: Holot az 
Tyzedes az eo Tizede Alat való zemelyt... megh Zalagla-
na, es amellet tizedesset megh rwtolna, zidalmazna, tehagh 
tartozzék Byro vram eleibe Inteny, es megh bizoniultat-
wan a Zidalom, melto bewntetessel bewntetik eó kgmek 
[Kv; PolgK 15]. 1593: Ha az Meg Bizonywltattott Hogy 
zokassos volt az Barom az kartt Meg kellett fyzettny ez 
Harmos (!) Embernek [UszT]. 1594: Ha penig vala-
mellyk fel egimast valami tizteletlen zowal illetne ... es 
egi zemeliel, Jámborral megh bizoniultatnek valamellyk 
fel lenne oka az haborusagnak, tahat azon az varos zaz 
Arani forintot vehessen [Kv; Szám. 6/V. 42]. 1641: Ha 
valami adossagh melj mĕgh Pap János Idejbe keoz volt, az 
megh bizoniultattua(n) Kuspal Balint vram es felesege 
a Creditomak fizesse meg [Uzon Hsz; Kp I. 53]. 

2. bizonyságot szerez vmiről; a se convinge de ceva; 
sich über etw. Beweis verschaffen. 1583: Egienleo Aka-
ratból eo kmere Caspar vramra bizzak mind az Pechettel 
egie(te)mbe Az Birosagnak víseleset Addegh Amegh eó 
kmek Volffard Istwan Vram megh Ieowetely Vag Meg 
ne(m) Ieoweteli feleol megh Nem bizoniultatnak [Kv; 
TanJk V/3. 270a]. 

megbízott I. mn 1. vmely feladatra kijelölt; însărcinat 
cu ceva; für irgendeine Aufgabe bestimmt. 1644: Karsai 
Ferencz Karsaj Miklos, es Karsaj Anna jovait marha it 
gondviselesónk alat ... hagyott Karsai Uram mint megh 
bizot szegheni atiafiajnal gondujselesónk alat [LLt|. 1795: 
Az eddig volt Tisztek Számadásaiis arra meg bizott Embe-
reink által revideáltassanak [Adámos KK; JHb XIX/47). 
1801: Mi alább subscribáltak, mindnyájjan M. N. Sombori 
birtokosok, vagy azok(na)k meg bízott személlyessei ez 
következendő ... édgyezésre léptünk [M.nagyzsombor K; 
Somb. I]. 1840: Kotsisom ki eresztette a' Lovakat az 
Sáté közé a* Toba de valósággal Senkinek még a' 
fölgyére sem léptek A Csovások ada mentek és Lovai-
mat be hajtották, Lovaim viszsza kapása véget más Zálo-
gát attam a* meg bizat Hadnagyi személyes Tekintetes 
Mosa László Ur ... a' Lovaimat ki adatta IDés; DLt 921]. 
1871: mü elŏtŭnk meg bizott Régyíusok előtt tövének 
ilyen alkalmott és vásárt [Szováta MT; Bereczki József 
lev. (Mt)]. 

2. bizalmi; de încredere; Vertrauens-. 1756: Mlgs Groff 
Kemény László Úrnál laktomba, Németi István Uram is ott 
lakott, és igen meg bizott Tselédgye vólt a' Mlgs Gróffnak 
IKv; Mk IX Vall. 49]. 1859: *z unitárius lelkész ... régeb-
ben az udvarnak régiussa, meg bizott tényezője volt 
[F.szovát K; SLt Vegyes perir. Finta Samu P. Horváth 
Gáborhoz]. 

II. fn vmely feladatra kijelölt személy; persoană însăr-
cinată cu ceva; Beauftragte(r). 1843: Bészedetett-é azon 
pénz a megbízottak által | idősb Farkas Sándor úr volt 
a megbízottunk [VKp 69, 102]. 1853: küldöttünk vala 
égy tudósítást Uraságodhoz, hogy mint meg bizottya a 
több kűl birtokos uraknak ... mentől hamarabb velünk 
edgyet értőleg, erdeink posztulását megmenthető modot ki 
gondolva egy ujj rendet (: tőrvényt :) hozzunk [Pálfva U; 
Pf]. 
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megbiztat 1. buzdít, bátorít; a îndemna/incuraja; an-
spomen/eifem. 1653: noha a törököt derékképpen meg 
nem verhették alatta8, de úgyannyira megbolygatták, hogy 
a várba bészólhatott a magyar, és a Várból kiszólhattak a 
várbeliek. És így egymást megbíztatván, el kellett a ma-
gyarnak azért jőni alolla, mert nem bírt a törökkel [ETA I, 
42 NSz. — 8Komárom alattj. 1657: az tanult ember lévén, 
megbiztatta, tanította őket IKemÖn. 223). 1710: Túl a 
várban, noha már Rátoni sebben fekszik vala ... nagy 
vitézi bátorsággal megbiztatván a hajdúkot, és amely felől 
a német ostromnak akara jőni, sok köveket hordatván oda 
... készen várja vala a németeket [CsH 4001. 

2. (ígérettel) biztat; a încuraja (cu promisiuni); (mit 
Versprechen) beruhigen. 1619: az Felséged írására képest 
azzal biztatta volt meg császárt és az Portát is, hogy eddig 
régen béküldi Felséged követét az adóval [BTN2 346], 

3. megvigasztal; a consola; trösten. 1670: Pelei uram 
váltig búsul a felszakasztáson, ha Kegyelmed meg nem 
biztatja [TML V, 270 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 
1677: ha ugyan igen sokat vétett is Veseléni uram, biztas-
sa meg Kegyelmes levelével [TML VII, 570 Teleki Mi-
hály Baló Lászlóhoz]. 

megbocsát 1. kezéből/birtokából kibocsát; a céda, a re-
nunţa la posesiunea asupra unui bun; aus seiner/ihrer 
Hand/seinem/ihrem Besitz herauslassen. 1541: az joszá-
goth mynden ok vettetlen megbochyassak a varosnak 
[HSzj jószág al.]. 1567: Eo kegielme tartozzék az meg Irth 
Reez Jozagunkat Mynde(n) okvetetlen meg Bochatni Es 
meg Ereztheny [Gyf; Ks]. 1582: Erreis igire magat orban 
Vram es Annazonj az eo felesege hogi ualamikor az eo 
pinzet Vas magdolna azzonj megh aggia, minden per nel 
kwl az Jobbagiot es az feoldeot megh bochiatia [Ne; WLt]. 
1590: valamikor az eo Kme penzet le teze(m) minden 
teoruennelkul tartozzék ennekem megh boczjattanj8 [Ká-
nyád U; BálLt 89. — 8A zálogos örökséget]. 1592: En vgy 
emlekezem hogy az Sofalui Pal Jrtasat az tér áuas vegeben 
megh erezte az A az Jnek, merth haro(m) helyen való 
feôldet bochata megh [UszTJ. 1616: tudom azt hogy Boáz 
Paine biria vala az Antal Ferenczne hazat; az Vtan tudom 
aztis hogy nagy Summa fizetesen megh bocziata az fíajnak 
[Szentgyörgy Cs; BLt]. 1623: Kiuannia azt eö kelme teol-
lem, hogy eo Kelme Teöruennyel ne farradna, hanem az fl 
400 fel ueuen, az Iozagott megh bocziatna [Szamosfva K; 
KCs IV/102 Joan. Mikola lev.]. 1700: Ada ... egy széna 
retett illye(n) Conditioval, hogj valamikor Mustos Já-
nostol vagj Posteritasatol ... ki akama valtani, tartoznék 
mégh boczatani, ha penigle(n) megh ne(m) boczatana, 
mind az pénz nelkûl s mind az Föld nelkŭl el maradgjo(n) 
[Kál MT; Berz. 3. 39/48]. 1794: (A kaszálót) Biro Mihály 
eö kigyelme ... Tolvaj István eo kigyelmenek Successori-
nak meg botsattani köteles legyen, semmi kifogás ebben 
nem használhattvan [Egerbegy TA; Tolvaly lev]. — L. 
még MNy XL, 137. 

2. ~ vmit (bűnt/sérelmet) nem ró fel/nem tart számon 
(többé); a ierta, a trece cu vederea; verzeihen, entschuldi-
gen | nem vesz rossz néven vmit; a nu lua (cuiva ceva) in 
nume de rău; nicht übelnehmen. 1618: Mégis Nagyságo-
dot kérem, Nagyságod kegyelmesen megbocsássa, hogy 
azféle aprósággal is molestálom Nagyságodat [BTN2 122]. 
1658: Kegyelmed megbocsássa, hogy most Kegyelmed-
nek bővebben nem írhatok [TML I, 278 Bornemisza Anna 
Teleki Mihályhoz]. 1678: nem hihetvén az vétkét, nem 

volt mit megbocsátanom [TML VIII, 133 Bethlen Miklós 
Teleki Mihályhoz]. 

Szk: (Isten) ~ja. 1570: az had Jaryon Jmmar ha megh 
leot az Jsten Megh Bochatya [Kv; TJk III/2. 103]. 1644: 
aval az Aszonial iol banniek, mert megh Isten megh bo-
cziattia bűneit [Mv; MvLt 291. 420b]. 1704: Nem mond-
juk-e mindennap az imádságban: És bocsásd meg a mi 
bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétet-
teknek ]WIN I, 176]. 7807: Az Isten botsássa meg emberi 
gyarloságomot de én előttem, mint hogy tölle perfecte ki 
telik, az egesz dolog ravaszságnak tettczik [Koronka MT; 
IB. Fogarasi János lev.]. 

3. ~ vkinek nem gondol (többé) haraggal vkire vmiért; a 
nu mai fí supărat pe cineva pentru ceva, a ierta pe cineva 
pentru ceva; vergeben | elnézéssel van vki iránt; a fi indul-
gent faţă de cineva; Nachsicht habén mit jm. 1542: Ke-
gielmes azzonywnk Ndath Istenirt kyriewk megh bochas-
son, hogh ily giakorta való irasunkkal Ndath megh 
banthywk [Fog.; LevT I, 20 Olah Balas es Mottnoky Lajos 
lev.]. 1570: Kwthy Antalne ... az Rengeo Annát keovethy 
volt Jllen zowal Megh Bochias Jo leaniom Annazzon My 
nekwnk az dologrwl my leon Raytad [Kv; TJk III/2. 103]. 
1573: K. ennekem megh bochasso(n) hogy ennek eleotteis 
leűelere walazt nem tehettem (Sajó BN; BesztLt 3762 
Horvatt Miklós Nagy Sayoi Tyzt tartó Thymar Gergelly 
Beszterczey Byrohoz]. 1592: Giroti Peter vallia ... Haliam 
hogi Molnár Gaspar Meggiesi Boldisamak igi zol vala, Io 
Boldisar vram, megh bochas ennekem hogi megh Intelek 
[Kv; TJk V/l. 264]. 1600: Balogy Farkas es Eotwes Fe-
nessy Marton valliak Zeoch Boldisar monda 
minthogy zegeny ember vagyok en Nem perleodeom, 
hanem en eo kgmenek megh bochyatok ]Kv; TJk VI/1. 
496]. 1635: ithon vagye Debreczieni Lelek kurva, hoczia 
az kezedet, megh boczias [Mv; MvLt 29l. 39a]. 1680: 
Édes Jnczedi Vr(am) kegyelmedet mint Uramat kerem 
alazatosan kegyelmed meg bocsásson, hogy kegyelmed 
ellen ... vetettem [Diód AF; Incz. Baló László lev.]. 1736: 
olyan szeretet volt hogy az atyafiak elmentek egymás-
hoz, egy-két hétig elültenek egymásnál, mégis mikor 
elbúcsúztak egymástól, úgy búcsúztanak ek sírva: jaj 
édes néném asszony, édes öcsém asszony, megbocsásson 
kegyelmed, még nem is beszélgethénk egymással [MetTr 
357]. 

4. csak felszólító módú alakban, mentegetőzés/szemre-
hányás udvarias bevezetéseként; numai la imperativ, intro-
ducînd formule de scuză/de reproş; in Befehlsform, als 
höfliche Einleitung einer Entschuldigung/eines Vorwurfs: 
ne nehezteljen meg vmiért; nu-mi luaţi In nume de rău; 
er/sie soll etw. nicht übelnehmen. 1566: K. nekem Meg 
bochasson, Merth My az Nemesseg kywlemb thewrvynyel 
Elewnk hogy Nem Mynth Az zazsag Mynden theur-
vynywnk nekywnk az warmegere Megien [Szentmihály-
telke K; BesztLt 12]. 1578: Megh ertettem ... hogy vrunk 
Eo Nagysaga ... kewkewst8 eoreokbe atta volna az varos-
nak ... De kegyelmed meg bochyasson, ha kegyelmed 
Ennekem arról az Eo Nagysaga lewelet megh nem mutatt-
ya ... addigh vgyan semmy keppen nem Engedem bymy 
[SzO V, 60 Michael Racz capitaneus Arcis Várhegy Petrus 
Hersely brassai főbíróhoz. — aKökös Hsz.]. 1598: en 
atta(m) volt az Actomak egy leanyomat Katat hazas társul, 
annak atta(m) volt ... az leanyo(m)nak Affele marhat 
kegtek meg bochassa ket feyeòs tehenth | az A Vaida 
János, zidott enge(m) rút zitkokkal, megh bochassa kegtek 
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... kűrafianak [UszT 13/2, 13/21J. 1642: az mikor Fodor 
Pal deák Jktata magat Abrugj bana(n) leueo Jouaiban ... 
Enis ott valek, es oda Jeoue More Laszlo s mo(n)da, Ked 
vram megh boczosso(n) Ked ne neheztellie, hogj megh 
mondom mert most az ideie, mert en aszert Jeottem hogj 
protestálok s Contradicálok is, hogj valamelj Jouaj az en 
szwle Attiamnak Vaida Marto(n)nak ked kézinél vad-
nak (Abradbánya; Törzs |. 1657: Arra az fejedelem11 mon-
dá: Megbocsássa kegyelmed, de egyik részről is nem 
hasonló az példa [KemÖn. 159-60. — aI. Rákóczi 
Györgyi. 1667: De bizony rendesen megfeleltem: Megbo-
csásson a jó Balog Máté uram, de afféle mesterséges vá-
doknak hagyna békét [TML IV, 242 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz|. 

5. elbocsát/enged; a lăsa/a da drumul să plece; 
fort/weglassen. 1645: Minekokaert minden rendbeli fen 
megh neuezet hiueink(ne)k keg(ie)lmessen paronczollyuk; 
minden helyeken boczassa es boczatassa megh emietet 
hiueinket ... bekeuel [RDL I. 164 I. Rákóczi György 
rend.}. 1663: hallottam aztis hogy keredtzet oroszfajarul 
Szŭcz Laszlo Rettegi Istva(n) Ur(am)tul hogj be mennyen 
Beszterczere az felesegehez, mert beteges vala de nem 
botsata meg azt monda ha meg halsz itt is ell temethetnek 
[Retteg SzD; RLt 1 Varga Zsigmond (40) vall.). 

6. szüretet ~ a szüret elkezdését engedélyezi: a permite 
culesul viei; den Beginn der Weinlese bewilligen. 1603: 
Osdy Istwan ... vallia ... Kerek egy kadat teolle az nap, 
mely nap az Zwretet megh bochatak [Kv; TJk VI/1. 648[. 

megbocsátás 1. kibocsátás/átengedés; cedare; Überlas-
sung. 1574: Az zenafwnek meg Bochatasat eo K. varoswl 
nem Akarjak mostan, Myert hogi Immár az aratas Ely 
keozelget [Kv; TanJk V/3. 105al. 

2. vmilyen vétek elnézése; iertare; Nachsicht irgendei-
ner Schuld/irgendeines Vergehens. 1675: Isten is paran-
csolja az vétkeseknek való megbocsátását ITML VII, 16 
Teleki Mihály Béldi Pálhoz|. 

megbocsáthatatlanul (într-un mod) de neiertat; unver-
zeihlich. 1679: Lelkem Uram ugyan nagyot és sokat meg-
bocsáthatatlanul vétettem én Kegyelmednek, hogy ennyi 
kérésemre, szép leveleimre ... szíve hozzám legkissebbet 
sem lágyul |TML VIII, 560 Vesselényi Pál Teleki Mihály-
hoz]. 

megbocsátható elnézhető; scuzabil; nachsehbar. 1881: 
A tévedés annyiban megbocsátható, amennyiben az enyém 
mégis erősebb ok a későn írt levélre, mint volt a tied 
IPLev. 85 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

megbocsáttat 1. kezéből/birtokából kibocsáttat; a fa-
ce/determina (pe cineva) să cedeze ceva; aus der Hand/ 
dem Besitz her/hinauslassen lassen. 1600: Amy az Zena 
feoweknek dolgát es igazgatasat illethy eo kgmek varosul 
mostannis reicialiak Tanachbely Vraimra, eo kgmek lat-
wan az erdeonek mywoltat es Alkolmatossagat az Zerenth 
bochyatassak megh, es obserualtassak eo kgmek az regy io 
zokast az fertaliokbannis egy mas vthan való rendtartast. 
Minek eleotte penigh az Zena feowet meg bochyatattnak 
annak eleotte biro vram conuocaltasson az Jdes vraimban 
tanachbely vraim melle, es az hazasoknak fizetése feleol 
zolyanak eggyeott eo kgmek [Kv; TanJk 1/1. 362). 

2. elbocsáttat/engedtet; a determina pe cineva să permite 
plecaiea cuiva; fort/weglassen lassen. 1645: minden he-
lyeken boczassa es boczatassa megh emietet hiueinket 
bekeuel [RDL I. 1641. Rákóczi György rend.|. 

megbocsáttatik 1. kezéből/birtokából kibocsáttatik; a fi 
cedat; aus der Hand/dem Besitz her/hinausgelassen wer-
den. 1662: Ha hol pedig azon várak® az bécsországiaktól 
ingyen meg nem bocsáttatnának, azonnal letetetvén a 
zálogításnak sommája, váltassanak ki tőlök [SKr 123. — 
aAz említett hat ausztriai vár). 

2. (bűn/sérelem) nem tartatik többé számon; a fi iertat; 
(Sünde/Beleidigung) nicht mehr in Evidenz gehalten wer-
den. 1710 k.: ne félj leányom, minden bűneid megbocsát-
tattak tenéked (BÖn. 7451. 

megbódít megzavar; a tulbura/deranja; stören. 1657: 
Székely Mojses elszaladott az említett levél mellett 
fejedelemséget keresni, mely Rákóczi Györgyöt nem is 
kevéssé boldította vala meg | Ez concurrált három dolgok 
azért igen megbódítának bennünket IKemÖn. 154, 282]. 

megbódul 1. felbolydul/zavarodik; a deveni tulbure; 
unruhig werden. 1592: 27 die January Az varos Toûaban 
Bódult volt Megh az hola fogtwk Merytouel az holatt |Kv; 
Szám. 5/XIV. 206 Éppel Péter sp kezével. — aÉrtsd: hal|. 

2. átv megzavarodik; a se zăpăci; in Verwirrung gera-
ten. 1583: Az hawasely wayda dolgarol azth yrhattywk 
felsegednek ... Az orzagh, wgy erthyçk, hogy igen megh 
bodula [Gyf; BáthoryErdLev. 71 az erdélyi kormányzóta-
nács Báthory Istvánhoz]. 1619: Mégis írom Felségednek, 
hogy én bizony megbúdultam belé, mit kell cselekednem 
(BTN2 337]. 1657: elmenvén Bethlen Gábor, mindjárt 
megbódultanak az emberek [KemÖn. 281. 1658: Bizony 
dolog, édes Öcsém uram, hogy valóban megbúdult vala az 
ország, úgy hogy valóban futottak az emberek |TML I, 
248 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz|. 1729: Nem 
javallom most az ŏ kglme fia oda mennyen ... In flagranti 
fog ott most a Pestis lenni. Igen mégis bodulta(na)k most 
ott az emberek (KJ. Rétyi Péter lev. Almakerékről (NK)]. 
1734: ma vittenek innét Karolyvarra sok Mosar és egyeb 
Agjukat ... erŏssen félnek ettől es a jövö holnaptol ugj 
meg bódultak hogj bizony nem tudják mihez kezdjenek 
|BK. Bethlen Ferenc anyjához, özv. gr. Bethlen Lászlóné 
Folthi Máriához Nsz-ből]. 

megbódulás zavar, felfordulás; dezordine, harababură; 
WirrwaiT. 1657: Ezalatt pedig az fejedelemmel megvál-
toztatták az előbbi tanácsot és Hodolin tájékjára az 
Morva vize mellé szállott az ellenség megértette, hogy 
sánc nélkül való táborban volna reá indult Stomfától, 
de ... az fejedelemnek hírt vivén, általszállott az Morva 
vizén nem kicsin megbódulással [KemÖn. 280]. 

megbódult megzavarodott; dezorientat, zăpăcit; in 
Verwirrung geraten. 1710: A megbódult pogányság rátol-
jula a hídra, leszakad alattok, s odahalnak a vízben szám-
talanon [CsH 1741. 

megbogarasodott megférgesedett; viermănos; wur-
mig/madig geworden. 1814: a* Groff Ur ő Nagysága a' 
régibb és meg bogarasodon asztagokat eltsépeltette 
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Tőrőkbuzátis veretett el [Banyica K; BfR 117/1 Budelesán 
Parasztyiva (40) villica vall.]. 

megbogoz megkötöz; a înnoda, a face un nod la ceva; 
binden. 1733: én vettem le a' kis harangról a' kötelet mert 
a' vége ki bomlott vólt 's meg akartam bogozni (Hévíz 
NK; JHbT]. 

megbokrosít megvadít; a face să devină sălbatic, a săl-
bătici; wild machen. 1740: Pakulár al(ia)s Szalonnás Gá-
bor tudom hogy ez előtt esztendővel Bátosban lakott, 
de egy alkalmatossággal utánna menven Császáriból meg 
bokrositották s annakutánna ide Csevetselbe (!) jött tuda-
kozódni mint vagyon az iránta való dolog (Cege SzD; 
WassLt Bota Dumitru (60) jb vall.]. 

megbokrosodik 1. ellepi a bokor, a fi acoperit/năpădit 
de tufe; mit Büschen bewachsen werden, stauden. 1844: a 
Szamos magát a' Szász fenesi határhoz mind közelebb 
húzván ... az helyet lassan lassan ide hagyván, az meg 
bokrosodott, mi azután aprádanként ki irtogatván rendes 
kaszállo helyé változott ISzászfenes K; KmULev. 1 Lo-
nyán Zaharía (60) col. vall.]. 

2. megvadul; a se întărîta; wild werden. 1744: az Kor-
csomarosis meg bokrosodvan, az feleseget kezdette fag-
gatni es rütul tractalni {Besenyő AF; Told. 3]. 

? megbolcsonoz ' . * 1600: Az pincze Gerendakat az kik 
megh Bolchonoztak Attam nekik d. 12 |Kv; Szám. 9/XIII. 
9 Damakos Máté isp. m. kezével]. 

megboldogít 1. kb. szerencsés végre vezérel; a dirija/ 
canaliza ceva spre un sfîrşit fericit; zu glücklichem Ende 
fîihren. 1664: az úr Isten az ő dicsőségére nézendő dol-
gokba nem mindenkor derekas eszközökkel szokott élni, 
néha csak kicsiny eszközöket is megboldogétani, néha 
eszköz nélkül is cselekedni (TML III, 186 Szalárdi János 
Teleki Mihályhoz]. 

2. boldoggá tesz; a face fericit; selig machen. 1674: 
Feleségem Kegyelmedet szeretettel köszönti s jó szívvel 
látja. Ügy látom, nem volna előtte unalmas az somlyói 
lakás, ha Isten megboldogítaná továbbra is ez darab földet 
(TML VI, 564 Bánfi Dienes ua-hozl. 

megboldogíttatik boldoggá tétetik; a fí făcut fericit; se-
lig gemacht werden. 1681: Minden jó igyekezetek istenes 
dolgok körül való szorgalmatoskodások hasznos előme-
netelekkel egygyütt csak az Ur Istentől igazgattatnak, 
áldatnak és boldogittatnak meg (Szúv; CsVh 106]. 

megboldogíttatott megboldogult; fericit; verewigt, se-
lig. 1758: Vagyok is oly reménységben, hogy az megbol-
dogíttatott szentekkel ez őrában is örvendez a mindenható 
Istennek dicsőséges szent színe látásában8 (RettE 70. — 
aElhunyt felesége, Aczél Salome]. 

megboldogulás boldogulás; pricopsire, prosperare; 
Wohlergehen. 1663: Tudod azt, hogy gyermekségedtől 
fogva szolgáltál az böcstilletedért s itt penig azt bizony ne 
keresd, mert neked itt semmid nincsen. Mégis ha remélhet-
néd ő nagyságoknak megboldogulásokat, hogy abból vár-
hatnál valamit, de az csak kétséges, csak Isten titkában van 
(TML II, 561 Teleki Jánosné fiához. Teleki Mihályhoz]. 

megboldogult elhunyt; decedat, răposat; verstor-
ben/klärt. 1702: Tiszt. Fosztó Miklós Ui<am) már meg-
bóldogult Sofia leánya hagyott az Ekla számára egy két 
szinű dufla Selyem ruhát (Illyefva Hsz; SVJk]. 1806 k.: 
Már el mult az őszszel esztendeje, a' miolta ... Hugamék-
kala meg boldogult Edes Aszszony Anyám ... Tes-
tamentoma felett perbe vagyok (K; Somb. II. — aElőtte 
a nevek fels.]. 1847: a bucsum-cserbui templom előtt 
mondotta nékem Bolundutz vagy Zsurka Nyikuláj, hogy 
azon asszony, aki magát Varga Katalinnak nevezi, bi-
zonyoson a néhai megboldogult urunk őfelsége özvegye 
IVKp 278]. 

megbolház kifaggat; a descoase; ausfragen. 1723: Bal-
ka uram emberét ott meg bolházom (MNy XXXVIII, 55]. 

megbolondít (józan) eszétől megfoszt; a înnebuni; ver-
rückt machen. 1584: Orsolia Jstwan kowachne vallia, Ezt 
hallottam a* fazakasnetol, lo fiaim vg' tarchatok barat-
sagtokat ez vargane Anniawal, hogy ennekem fekete lewet 
Ada es vgy bolondita veszte megh (Kv; TJk IV/1 257]. 
1630: hogj fogsagba(n) vala az leanya az Aszony nepek 
kerdezik vala, hogj miért nem mondotta megh az Annia-
nakb azt monda az leány hogj ugja(n) megh fogodot az 
szava nem mondhatta megh: megh bolondította volt az 
Isten, monda azt hogj az Istentelen igi czala megh (Mv; 
MvLt 290. 190b. — aLeányanya. hTeihességét]. 1710: De 
őteta is megbolondíták utoljára és a török kedve s akarata 
ellen az austriai házhoz köté mind magát, mind holta után 
az erdélyi fejedelemség successióját (CsH 67. — aJános 
Zsigmondot]. 1762: Minthogy a királyságot8 valami gaz-
dag úrfi vállalja, az ott nagy konyhát vettet: kivonat oda 
vagy két negyvenest s többet is, és a kollégiumot jól tartja, 
sőt sokakat meg is bolondít l Ne Dem II, 157. — aPünkösdi 
királyságot]. 1775: szegény Mósa mondotta: „ímhol az 
okos leányomat okos embernek adám s megbolondítá, a 
bolondból pedig eszest csinála" (RettE 360]. 

megbolondoz bolondnak nevez; a spune despre cineva 
că este nebun; Narr nennen. 1736: Most ha valaki olyan 
urfí de még egy alávaló nemes ifjú legény olyan tisztessé-
ges mulatságot indítana, megbolondoznák érte | MetTr 
4191. 

megbolondul 1. eszét veszti; a înnebuni, a deveni ne-
bun; verrückt werden. 1569: az toth János felesige megh 
bolondwla de Hog mywel Bernald balas attyafya vala az 
azzonnak wgy Mynt czak tutorul foga az Jozagal Egye-
temben gongyat az azzonnak Es az gyermeknek (Kr; BálLt 
78]. 1584: Ersebet Nagy Fabianne leania vallia Teremy 
Petemenek Adott vala ... a' zemet birone eg czipochkat 
melyben hogy eowek Azoniom mingiarast eyel meg bo-
londula, Enys harmad napian Eóm vgia(n) azon czipoba, 
de nem veltem hogy attól bolondult meg Azzoniom, Es 
enys mihelt Eóm benne mingiart ell kezdek fwtny ezem-
nelkwl volta(m), Mas hozot haza, de Ne(m) tudom honnat 
IKv; TJk IV/1. 246J. 1638: Tudom azt hogj leani kora-
ba(n) ez az varga Miklosne elegh io erkeölczben visele 
magat, nem latta(m) semmi gonossagot hozza, tudom eztis 
hogj megh bolondult vala eczer de nem tudom mi lelte 
volt (Mv; MvLt 291. 141b]. 1697: monda nekem Gergely 
Janosné, Lássad György uram houá megye(n) az az Asz-
szony8 talam meg bolondult (Szentgyörgy Cs; CsJk 6 
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Szentt Györgyi, al(ia)s Bánkfalui Szebeni György (53) pp 
vall. — aPeter Deakne]. 1722: Csudálatos betegség grassal 
az Havas alatt lévő két három Faluban, úgymint Netotona 

leg inkáb Kezei lábai az ember(ne)k ŏszve sugorod-
(na)k tart 1 s ket óráig, meg bolondul bele, iszonyú kínok-
ban vagyon [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból. — aF]. 1727: az 
a csuda hogy meg nem bolondultam miatta, mikor lattam 
hogy nimellyek nem hogy segitteni akartak volna, sŏt 
minden igyekezetekkel confundalni akartak [Albis Hsz; 
ApLt 2 Bakori (!) István Apor PéteméhezJ. 1784: vala egy 
Bálás nevü fia a' ki nagj nyavalja törésben meg is bolon-
dult vala IKovászna Hsz; HSzjP Erdős Dávid (64) gy. kat. 
vall.]. 

2ŝ bolondul/ésszerűtlenül cselekszik; a face ceva fără 
judecată/chibzuială; verrückt/unvemünftig handeln. 1662: 
Gyulai Ferenc a hajdúkapitányokat és hadnagyokat össze-
hívatván sátorába, elejekbe kezdé terjeszteni: a vezér 
minémű nagy erővel volna, úgy, hogy hanemha magok a 
tisztviselők ugyan mind megbolondultak volna, és ma-
gokkal együtt azon a síkon azt a kevés magyarságot mind 
egy lábig ott veszteni akarnák [SKr 539]. 1678: lehetet-
lennek hiszem penig, hogy mindnyájan úgy megbolon-
duljanak a statusok, hogy némelyeknek ductussát bekötött 
szemmel kövessék [TML VIII, 48 Bethlen Miklós Teleki 
Mihályhozl. 1710: a Gubemium contrapátenseket külde ki 
Szebenből, remonstrálván, hogy Pekri Lőrincnek minden 
írási hazugságból állanak, senki azért meg ne bolonduljon, 
s a császár hűsége mellől el ne álljon [CsH 375]. 1716: 
csak az boszszuságh vitte ra, hogj megh bolondullyon és 
megh házasullyon ]Nagyida K; Told. 22]. 1741: Hallottam 
... Csiszér Ádám Uramtol ... panaszol kod ván: ihon ezt 
énnékem az én bűneim tselekedték, meg bolondulék hogy 
ide járék Korodra [Ádámos KK; Ks 15. LXIII. 2J. 

3. esztelenül vágyakozik vmire; a fi nebun după ceva; 
sich unvemünftig nach etw. sehnen. 1770: Száva Sándor 
... most vén korában bolondult meg az Aranyas széki 
kapitányságért [RettE 234-5]. 

4. majd!szinte ~ csaknem megzavarodik; cît pe-aci să-şi 
piardă minţile; sich fast verwirren. 1851: szinte meg bo-
londulak hogy látom a' Lelkem Anyámat gyengülni [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 1852: hid meg kedves 
Miklosam majd meg bolondulak ugy busulak a' Lelkem 
Anyámért (Kv; i. h. ua. ua-hoz]. 

5. megrészegedik; a se îmbăta; sich betrinken/berau-
schen. 1710: A hajdúk az erős italtól megbolondulván s a 
német strásáját megkerülvén, olyan vakmerőképpen bero-
hanának a faluban, hogy a németek, mikor már a házakban 
be is mentenek vala a hajdúkban, akkor láták, mi dolog 
[CsH 381]. 

megbolondult megzavarodott; zăpăcit; verworren. 1710 
k.: Az ember testi élete az oktalan állatéval mindegy; mert 
én nem szólok most itt azokról, amelyeket ennek az embe-
ri, testi életnek hogy már boldogítására, de bizony, ha jól 
megnézzük, inkább boldogtalanítására, a világba béhozott 
a bűntől megbolondult lélek, melyet leír Szent János 
]BÖn. 508-9]. 

megboltás megboltozás; boltire, acoperiie cu boltă; 
Bewölbung. 1625: Fwresz deszkát adtunk nro niolczat, az 
rákot simák megboltasara ... adta(m), kik meg boltoztak 
az sirt es Ételekre Jtalokra f 1 d 65 [Kv; Szám. 16/XXX. 
15]. 

megboltoz boltozattal megépít/rak; a bolti; (aus)wöl-
ben. 1593: Biro vram Jelen leteben zegotte(m) megh Dio-
zegy Jstwant es Kutty Jánost hogh az feredo hazakat meg 
Boltozak es ket Ablakot faragianak [Kv; Szám. 5/XXI. 
145]. 1710 k.: Anno 1702. márciusban a pincét megbolto-
zák [BÖn. 903]. 1752: a Tanács Ház téglából meg Van 
botozva [Kv; Szám. 69/XXVII. 3]. 1765: En Gróf Petki 
Anna Grof Komis Antalné Szegődtem meg az Jesuiták 
Paliérával Gűnter Ferencz Vrammal hogy ö kegyelme 
az Palotán kivűl való kis házát meg Boltozza az Tornáczal 
együtt ]Kv; Ks 11. XLVI. 44]. 1791: a kőmivesek a belső 
pintzét már meg boltozták [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 

megboltozás boltozatrakás; boltire, construirea unei 
bolţi; Wölbung. 1585: Biro Vram es az Tanach kert wala 
minket az itfen walo hatosso haznak megh wytassara es az 
beiaro helynek megh boltozasara |Kv; Szám. 3/XXIII. 8|. 

megboltoztat boltozattal megépíttet/rakat; a dispune să 
se boltească; wölben lassen. 1595: Hogi az kapu keozet 
egi darabat meg boltaztatta(m) vettem bolto keowet 7 
zekerrel p(ro) f 4/90 [Kv; Szám. 6/XV. 51]. 1596: Hogi az 
Bokos Caspar bolttiat meg kelle boltoztatnünk hozatattúnk 
5 zeker feowent ... d 50 [Kv; i. h. 7/II. 27]. 1662: Az 
Veres-bástya ellenében való toronybástyát is ... két rész-
ben építtetvén ... egy singnyi temérdekségű boltozattal 
megboltoztatván, hogy ennek az alsó részében mindenféle 
tüzes szerszámok ... felső részében pedig mindenféle élés 
... tartatnának, ez bástya épen cserép alá vétetett vala ]SKr 
596]. 1665: Birodalmomban lévén ez ház is, azután csi-
náltattam az oda hátra levő faépületeket, és az kapukezit is 
én boltoztattam meg [Kv; KvE 196 LJ|. 1716: Ngtok aszt 
parancsollya hogy az puszta pinczet s az felette való hazat 
botoztassam meg de az kőmivesek Aszt mongyak hogy 
nem lehet megboltozni [Szamosfva K; Ks 95 Bíró Márton 
lev.]. 1791: A Ludesdi házakat Isten jovoltábol már bé 
fedettem, és a belső pintzét meg boltoztatván, már az ott 
termett Borokat béis rakták [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 

megbolygat átv megzavar; răscoli; verwirren. 1653: 
vagyon Vér hozza az kit illet az Joszag ő kegyelmen ki-
vűlis, es ha akartuk volna idejen meg bolygattuk volna, de 
emberség volt bennünk s bőcsűltűk tiszteitűk mint Na-
gyubbik Atyánkfiat [Sófva BN; Ks 41. E. 31] | Ezenköz-
ben az ide alá való hadak felérkezének Komáromhoz, és 
annyira emberkedének, hogy noha a törököt derékképpen 
meg nem verhették alatta, de úgyannyira megbolygatták, 
hogy a várba bészólhatott a magyar, és a várból kiszól-
hattak a várbeliek [ETA I, 42 NSz]. 1657: egykorban az 
fejedelemnek® kereszténység javára nézendő dolgokban 
communicált s íratott levelét ezen palatinusb az portára 
küldte vala, akarván ... fejedelemségét megbolygatni 
|KemÖn. 85. — aI. Rákóczi Györgynek. bEszterházi 
Miklós]. 1742: Minthogy szántó Mihály Ur(am) ŏ kglme 
keresztényi kötelességből illy telnek idején® Maros Ludas-
ról ... Gabonajokra és kostyokra nézve meg bojgatni nem 
kivánta, hogy Elekesre haza száljanak, tehát mihent az 
idö nyilatkozván ö kglme parantsolja azo(n)nal haza szál-
lanak [Elekes AF; DobLev 1/198. — aAz irat dec. 21-én 
kelt]. 1783: Akosfalvi Titt. Szilágyi Sándor ŏ klme 
Néhai édes Attyának minden féle Mobiliái iránt... inditott 
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perlekedésről őrőkősőn és meg hihatatlanul le monda 
azt ez után Nem Urgeállya Nem Sollicitállya sőt meg 
sem is bollygattya soha sem maga sem Successori | Mező-
bánd MT; MbK XI. 69]. 

megbombáz ágyúval ostromol; a bombarda (cu tunul); 
mit Kánonén beschießen. 1710: Elsőben a híres erős 
Rinszfeld városát obsideálák ... emberül megbombázák, 
hogy már agonizálna a város [CsH 422). 

megbombáztat ágyúval ostromoltat; a ordona/dispune 
bombardarea cu tunul; mit Kánonén beschießen lassen. 
1704: Azt is beszéli, hogy novellából olvasták volna, hogy 
Bercsényi Morvában egy erősséget megszállván, minek-
utána megbombáztatta volna ... ostromnak mentenek és 
vérrel megvévén, még a gyermekeket is levágták [WIN I, 
2771. 1710: Megyest lőtetni kezdé, meg is bombáztatá®, 
vagy tizenöt ház egyben is ége ICsH 356. — aForgách 
Simon kuruc tábornagy 1705-ben]. 

megbomladozik 1. felszakadozik/töredezik; a se desfa-
ce în mai multe locuri; nach und nach aufreißen/bröckeln. 
1648: az cziwr köröskörwl deszkaval megh borítva, de 
ezis egj nehany hellyen megh bomladozot |Porumbák F; 
UF I, 898]. 1681: Az Sütő ház gerendás deszka padlasos, 
Téglából való padimentuma ighen megh bomladozott | Vh; 
VhU 555]. 1692: ezen rend hazaknak ajtajinak ajtó mell-
yeki, kűszőbői (!), szemőldekei, ablakainak parkannyai 
faragot kőből valók, teglas padimentomi meg bomladoztak 
[Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1694: Ezen Gabonas 
hazbol es Közép Kapu Udvararol erkeztűnk az Belső Var 
Kapuja elŏt való mély vizes Árokra csinaltatot fa Hidlasra, 
mely fa Hidlás az sok essö veres miat meg avult, az Kőtesi 
mellyen allana, meg bomladoztak IKővár Szt; i. h.]. 

2. be/leomlik/roskad; a se dărima; einstürzen/fallen. 
1694: iffju Bálpataki János Ur(am) Borbereki háza Udva-
rára ... njilik az uttzárol, két felé njiló, párkánjos fenyő 
deszkás kapu; de igen meg bomladozott, töredezett és el-
sorvadozott [Borberek AF; BíR|. 1699: Az Istálló ... 
boronából rót, három Sas fa kőzi, a kőzopin meg bomla-
dozot, őt borona és egy felső szintő gerenda hiaval vagyon 
|Boroskrakkó AF; BfN]. 1838: A Szitáló Malom falának 
külső óldalai nagyon meg repedezve lévén, réparatiot 
vakolást kívánnak — a troglik, amellyek pótlékul vóltak 
bé téve — részint a pótz egerek ásásai miat meg bomla-
doztak égy pedig éppen eltörve van [Km; KmULev. 2 
ma.|. 

3. elrongálódik/romlik; a se strica; verderben. 1756: A 
Társzekereket minthogy megbomladoztak volt elébb meg 
kellet csináltatni IKendilóna SzD; TKI Perlaki András 
Teleki Ádámhoz]. 

megbomladozott 1. fel/megszakadozott; care s-a des-
făcut în mai multe locuri; nach und nach aufgerissen/ge-
brochen. 1694: Jnnét az elébb meg irt házb(a) vissza tér-
vén ... Vágjon ebbe(n), egj kemencze, Zöld mázos kálj-
hákbol kerekdiden rakott: mellj(ne)k is három rend káljhái 
ruináb(a) mente(ne)k: allja ennek is kőből rakatott, pogo-
nos, de meg bomladozott | vágjon egj Nagj Pajta, avagy 
Jstállo ... Padlasok mindenik(ne)k, tőllj fa deszkákból 
valók, de azok is nehólt meg bomladozottak [Borberek 
AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.] | vágjon a* Konjha 
ház ... njilik ott arra ... fel szer Ajto. Vágjon azon belőll, 

fából fel rótt, földel tölteses Tűzhelj, igen meg bomlado-
zott és meg szakadozott [Kisenyed AF; BfR]. 1740: Ez 
közelebb megírt, egy széltiben lévő három akolnak külön-
külön tőkés vagy sorompós, faragott tölgyfa deszkából 
való, de megbomladozott és avult levélkapui vannak 
ÍGyalu K; ETF 108. 121. 

2. beomlott; care s-a dărimat; eingestürzt/gefailen. 
1697: Ezen túz hellyrôl az kémény fele egy meg bomlado-
zott bé fúttó lyuk [O.brettye H; Bom. XXIXa. 2 néhai 
Bodoni Balázs conscr.]. 

megbomlás be/átszakadás; surpare; Einsturz, Durch-
bruch. 1603: Myerthogy latthyak eo kiglmek eghez varo-
sul, oda ky, az themeteo kęrthnekis nilwan walo elrontha-
saath, es megh bomlaasaath, weghezttenek hogy az 
Safar Polghaar vraym, minden fogiatkozasit es el bomlásit 
az themeteo kęrthnek, renoualtassak es megh eppytthessek 
(Kv; TanJk 1/1. 476]. 1782: ex ſundamento minden épü-
leteket újra kellett épitteni, nem különben a' kútnak is nagj 
meg bomlása lévén, beljebb ásatni [Ádámos KK; JHb 
XIX/22. 331. 1814: meg volt általa jelentve az ide való 
Kolos Monostori Vradalom Inspectorának a' Gátnak 
kisdég való meg bomlása annak szükséges meg igazítása 
végett [Km; KmULev. 3 Jos. Svartz (42) vall.]. 

megbomlik, megbomol 1. be/leszakad; a se surpa; 
einstürzen. 1585: Az Hyd kapu elŏt ez vyz mellet az ma-
lomnal meg bomlot vala meg kelletek czhynaltatno(m) az 
vyz melleket [Kv; Szám. 3/XVIII. 75a]. 1588: 12.8bris 
hogy az Nagy híd meg bomlott volt az Ispotalnal vittek 
oda 9 zeker ganet attam egy egy zekerteol d. 4. tezen d. 36 
|Kv; i. h. 4/1. 40]. 1597: Ach Boldisar chinalta Megh az 
Espotaly hidgyat hogy Megh bomlot wala |Kv; i. h. 
7/XIV. 106 Th. Masass sp kezével]. 1697: Vagyon két 
Fal melle való fenyő Deszkából tsinált régi kótótt pad az 
edgyik(ne)k edgyik vege, meg bomolva [O.brettye H; 
Bom. XXIXa. 2 néhai Bodoni Balázs conscr.]. 1701: 
Hogy a' Grádics meg bomlott volt az harang lábban vőt-
tem négy öreg hoszszu vas Szeget [Kv; KvRLt I. C. 8:28]. 
1718: Vagyon egy derék, nagy To helly az Falu alatt és 
alol az falunak ... alsó és felső fordulója kőzött lehetne 
jo statussába állítani kicsiny hellyen bomolván megh az 
nagj erőss töltött gáttja ITóhát BN; EHA]. 1772: mikor a' 
Királj falvi Malomnak tsak Jászolj Gáttja meg bomlikis, 
ezen Malomnál mindgjárt a fel tojult viz láttatik mint egj 
apadni [Ádámos KK; JHb LXVII/2. 326]. 1854: az két 
udvaron lévő épületekbe valami szélvész által az fedelek 
meg bomlanának egy esős időbe [Koppánd AF; DobLev. 
V/1375 Dobolyi Bálint kezével]. 

2. be/leomlik; a se dărima; einstürzen/fallen. 1595: Az 
Tanaczhaznak alsó Zobaiaban czjnaltattam 1. kemenczet, 
miért hogy az rçghj igen meg bomlot vala [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 254 ifj. Heltai Gáspár sp kezévelj. 1604: mikor 
peresít matç bele zallita az hazba Kouaczi Miklóst akkor 
jol uala az haz de az uta(n) megh bonlot (!) uolt eo zaru-
azta megh (UszT 18/79 Petrus Palſi libertinus de Farczad 
vall.]. 1632: mikor Eötuös Istua(n) Szigjarto Giőrgiel 
megh uettek vala azt az hazat ... ket fele mereök s vgj 
intezeok ... hogj Eötueös Istua(n) adgjon 5 forintot Szi-
gjarto Giörgjnek, hogj az eö haza megh ne bomollio(n) 
[Mv; MvLt 290. 74a]. 1633: Csiszmaszia Istuanis megh 
engede hogi eo feleolleys az fa keozfalt ki hannia es keo-
beol az keoz falra epithessen seot megh hogi az Csiszma-
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szia Istua(n) gerendaitis az keofalba rakiak kihez kepest ha 
az alsó fele megh bomlot az felseo felenekis megh kellet 
bomlani [Mv; i. h. 129b]. 1676: Vagian az szinnek vegi-
ben sásfák kőze bomabol fel rott es rokott tapaszos jstállo 
... Vagion aytaja rósz fűrész deszkakbul való, az jstalloi-
ais megh kezdett bomlani [Sárkány F; UF II; 755J. 1694: 
Ebből az hazbol az Lapos fele nyilik ki az Secessusra egj 
felszer Ajtó ... de az Secessus most(an) semmire való el 
romlot, az Var oldala is meg bomlot miatta ha meg nem 
csinallyak kidől nem sokara [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1789: 
Hogy pedig a malom a nagy árvíz mián meg bomlott, és 
azt hat esztendők alatt meg nem igazítván, heverni hadták, 
minden esztendőben valott három, három száz Rhenens 
forint kárt [Abosfva KK; GyL]. 

3. felszakad; a se desface; aufreißen. 1652: az ebedlö 
Palotanak padlasa jo gerendás, gyalult fenyő deszkás, 
padimentoma néhol meg bomlott [Görgény MT; Törzs]. 

4. megrongálódik; a se strica; beschädigt werden, ver-
derben. 1746: Ha az Dongosiak(na)k mostan adott viz 
uttya meg bomlik, az Istallyosokat az Dongosiak az felső 
bányából ki ne tilthassák |Torockó; Bosla]. 1767: ide 
szándékozott eo Excelentiájais jőni de mivel ily hamar8 

meg bomolván az szán ut el jőni nem lehetet [Mk Sütő 
János gr. Komis Antalné gr. Petki Annához. — 8A lev. 
január 8-án kelt]. 1775: azon Csorda járó hellyen meg 
bomorván (!) az ut, az Atyám a Faluval Oltszemivel csi-
náltatta meg sokszor ]Bodok Hsz; Mk II. 2/7 l | . 1789: az 
utak ... meg bomlottak alkalmatlan állapotban vadnak, a' 
Sántzok be tölték s a' miatt, az utakot a víz felvette [UszLt 
XIII. 97]. 

5. elromlik; a se strica; hin/kaputt werden, veiderben. 
1586: Az korchiolias kolchiot Czinaltatot az Thanachi 
haznal való pincéré atta(m) —/6l az lakatis meg bomlot 
volt ]Kv; Szám. 3/XXlV. 18]. 1589: Az tanach haz vdua-
ranal az meli eoregh lakat vagion, hogi megh bomlot vala, 
czinaltattam megh acelliat kulczat d. 12 | Az Monostor 
kapuba az meli lakat ket kulczal nylik, hogy megh bomlot 
volt, czinalta megh Lakatos János, attam teolle d. 8 (Kv; i. 
h. 4/X. 31J. 1660: az kis órának eltört az cristálya s meg is 
bomlott |TML I, 652 Bornemisza Susánna Teleki Mihály-
hoz]. 1694: Ebben a Tomaczb(an) va(gyo)n az Ecclesia 
szamara Var Templomahoz való Harangocska ... va(gyo)n 
... egy Ütő ora, mind(en) szerszamaval, de most(an) meg 
bomlot nem jártathatták |Kővár Szt; JHb Inv.]. 1803: A' 
műszerek kezek alatt meg bomolván, romolván, üdŏ Vesz-
tegetésével állitatnak helyre, és költséggel [Torockó; 
TLev. 9/35]. 

6. összekeveredik/zavarodik; a se amesteca; sich (ver)-
mengen/verwirren. 1716: Ezekután a házhellyek után 
mikor felosztották ŏkŏt, a felső forduloba jutót mindenik 
ház helly után tized fel fel hold föld; az alsó foidulob(an) 
penig kilentzed fel, fel hold föld, ezek többire mind ŏszve 
bomlottak hacsak a Possessorok elnem igazittyak, kŏtellel 
fel nem merik, sŏt nem csak ezek a földek bomlottan(a)k 
meg a mellyek ezek után a ház hellyek után jutottak, ha-
nem az egész határ [Vecséid NK; TGsz 51]. 1749: 29 
forint és 34 pénz az Falunak az Arendaja, à mig az Arenda 
dolga Néhai B. Jósika Imreh Ur(am) eŏ Ngă Fŏ Ispánsá-
gáb(an) meg nem bomlott [Szind TA; DobLev. 1/236. 
12a]. 1793: ha Casu quo az Commune Terrenum meg 
találna bomolni tehát mindenik fél simpliciter absolváltas-
sék8 [Mezőbánd MT; MbK XII. 90. — 8Csereszerződés 
záradékában]. 

7. (sorrend) felbomlik; a se strica (ordinea); (Reihen-
folge) sich auflösen. 1632: Seruitia. Zolgaknak harmad 
hetben auagy az három hétben egy hetett, Aratast, kasza-
last, es Szántást ebbeől ki tudua(n) mert akkor rendik 
megh bomol IGrid F; UC 14/38. 3]. 1701: a' praefigált és 
de' nominált Terminus alatt ugj compareállyon, hogj ha 
suo tempore nem comparéál, a ' series meg nem bomlik, 
hanem az ollyan suo tempore nem compareálo Deputatus-
nak dolga leg utolszor vétetődik elé [UszLt IX. 27. 29]. 

8. megszűnik; a lua sfîrşit; aufhören. 1781 k.: esküdjön 
mindenik Testvér egymásnak eröss hittel a ' Szent Bé-
kesség közöttünk soha meg se is bomoljon [Told. 
27]. 

9. átv összedől; a se prăbuşi; zusammenstürzen/fallen. 
1879: Ha elkergetnek, abbahagyom8 s csak rusztikusodom 
csendesen tovább. A társadalom nem bomlik meg érte 
[PLev. 38 Petelei István Jakab Ödönhöz. — 8A szépírói 
tevékenységet]. 

megbomlott 1. megbontakozott; desfăcut, desprins; ein-
gestürzt. 1699: hat agasokon perjezet (!) rosz szalma födél 
alat való szin, vagy árnyék ... e mellet mingyárt agasokra 
perjézet meg bomlot fedelű sövényből font kis disznó paj-
ta (Szentdemeter U; LLt|. 1820 k.: vagyon egy romla-
dozott Kő Lábokra épült, vesszőből font, romladozott ol-
dalú, meg bomlott Fedelű Csűr Tölgyfa szarufákkal, és Lé-
tzekkel [Dés; RLt]. 1852: ezen Szoba ... padlózatja alatt 
bíkfa gerenda ... régi meg bomlott padolozat |Dés; DLt|. 

2. romladozó; care este pe punctul de a se prăbuşi; dem 
Zerfallen nahe. 1850: téglából készített oszlop 15 ezek 
ugyan jelen mind fenn állanak — de megbomlott omlada-
zo félben vágynák a rombolások mián [Gyéressztkirály 
TA; DE 5]. 

3. megtöredezett; cu stricăciuni; abgebrochen. 1722 k.: 
vagyon es (!) kis arany füstős meg bomlott Pléh Tannyer 
(Beresztelke MT; GörgJk 80]. 

4. megromlott, járhatatlan; impracticabil; ungangbar. 
1789: az utak ... meg bomlott alkalmatlan állapotba(n) 
vadnak [UszLt XIII. 97J. 

5. megáradt; revărsat; angeschwollen. 1597: Az Mayo-
rok keozeot walo megh bomlot foliamnak megh latassara 
walaztottak ew kegmek8 ... kik ... oda az foliam zinire 
menwe(n) megh latogassak |Kv; TanJk 1/1. 296. — 8Köv. 
afels.]. 

6. átv elromlott, összezavarodott; încurcat; verworren. 
1678: fejedelmünk megmaradásával kívánják az meg-
bomlott dolgokat elébbi jó kaiban hozni |TML VIII, 30 
Haller János Teleki Mihályhoz|. 

megbomol 1. megbomlik 

megbomolhatatlan feloldhatatlan; intangibil, care nu 
poate fi atins; un(auf)löslich/lösbar. 1770 k.: Koronkai 
János nevezetű Atyankfia .. . illégalis cselekedetin8 az 
Verŏs-Kovátsság meg botránkőzván nagy Zugassal fel 
Zendűle es praxisban levő Constitutionk(na)k meg bomol-
hatatlan vigora aszt keváná hogy irt Koronkai Jánost a' 
Constitutioba expressált mód szerént meg büntessük 
[Torockó; TLev. 9/14. — aA konstitúció-ellenes vasfútatá-
son]. 

megbonifikál kárpótol; a despăgubi; entschädigen. 
1841: Ezen vitzinált főid . . . Kevesebet ér ámbár ha akkora 
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vanis az Illyés András adta főidnél még bonifikálá Vas 
János és felesége 12. az az tizenkét m. forintokkal [Bözöd 
U; Borb. II]. 

megbonifíkálódik kárpótlódik; a fí despăgubit; entschä-
digt werden. 1732: azt kivanom szanto, kaszáló szőlővel 
meg bonificalodgyam (Kóród KK; Ks 89 Komis Ferenc 
lev.]. 

megbont 1. (kerítést/falat) kibont; a sparge/desface; 
(Zaun/Mauer) ausbrechen. 1584: Ach Antal ... vallia 
Mind azon Altal myerthogy a' keozta az eleynel meg 
bontottak volt es az dezkakat ky Zettek volt egy Annyera 
mint ket Ayto helie volna, hogy epitettenek es Altal Iarta-
nak rayta, lattam hogy az vta(n) ot az darab helien Az 
dezkakat Nem ereztetek a' regy heliebe (Kv; TJk IV/1. 
374. — °Értsd: deszkakerítést]. 1646: Urunk Őnagysága® 
parancsolatja szörént az tornyot mögbontván, az harango-
kat le köllett az toromból ereszteni és úgy csináltattam 
lábakra [Kv; ETF 107. 12. — I. Rákóczi György]. 

2. lebont; a demola/dărima; abreißen/bauen. 1770: en-
nekelőtte sok idővel el égvén azon Malom, akkor a dere-
kát újra épitték, de az fundamentumát meg nem bontották 
[Ádámos KK; JHb LXVII/26]. 

3. ledönt/szakít; a desface/distruge; (her)abreißen. 1581: 
Esmeg az nagy Templom heazatyat az zel meg Bontotta 
volt [Kv; Szám. 3/IV. 11]. 1620: 13 die Novembris lőn 
egy igen nagy földindulás, ki ... sok helyeken házakat, 
kéményeket bontott meg [BTN2 408]. 1731 oljan szél 
volt ma egy hette hogy ... az Pallotta tomàtsa feljül Fe-
dellit Le hánta ... mindüt (!) meg bonttatta az fedelet 
(Abosfva KK; Ks 99 Györki János lev.]. 1850: 1850 Feb-
ruárius 27-én olly iszonyú szél dühöngött, hogy kevés 
épület maradt el, mellyet meg ne rongált volna a 
Templomot sem hagyta érintetlen, a' déli feléről meg 
bontotta (Szucság K; RKAk 1011. 1851: a* szél valami 
fedelet le ver, egy kalangyának vagy asztagnak fedelét, 
meg bontya segittség őrökké elegendő nínts (Nagylak AF; 
DobLev. V/1329 Dobolyi Bálint ut.|. 

4. (ostrommal) leront/rombol; a dărima (în urma unui 
asalt); (durch/mit Ansturm) einstürzen/einbrechen. 1653: 
(Székely Mózes) mind lovassát, mind gyalogját szekér-
sánczba rekeszti ... De a reménység igen megcsalá, mert 
mind gyalog szállának a vajda hajdúi löve ugyan hoz-
zájok Móses a taraczkal, de keveset árta aval. Hanem soha 
nem állhatá el a hajdú lövését, hanem a sánczot megbontja 
... elfutó-felet vészen mind török, mind magyar [ETA I, 
82 NSz]. 1657: Filekhez® érkezvén ... az várának hogy 
árthassunk, azt nem is reménljük vala, mert derekas erős-
sége van ... de mivel több helyekről is oda confluálni 
szoktak vala feles vitézlő rendek, az várasának elég bősé-
ge lévén, az vára pedig szoros szabású, akarók azt az fész-
keket megbontani, és az várasát elveszteni [KemÖn. 268-
9. — aNógrád m.]. 

5. szétszed; a desface; zer/auseinanderlegen. 1588: 
Könnyes Lorincz Monostor wzay Bontota meg az Feredo 
haznal való Kemenczyet IKv; Szám. 4/III. 29]. 

6. megnyit; a deschide; öffnen. 1836š' Egy közönséges 
kementze meg seprése 20. xfr; hogy ha pedig ollyan hogy 
meg keljen bontani 24 xr [ZFaz.]. 

7. megrongál; a deteriora; beschädigen. 1639: mingjárt 
megh Ismereök hogi megh bontottak az szekeret (Mv; 
MvLt 291. 186b]. 

8. kifeszít; a deschide cu forţa; aufzwängen. 1842.å meg 
jelentettem hogy a' Setét Házba az ablakot az arestánsok 
meg bontották ]Kvh; HSzjP]. 

9. feltör; a sparge; aufbiechen. 1609: Az Aztalos Jst-
wa(n) kameraiat hogy meg bontotak vala es megy loptak 
meg chinaltatok f — d 2 [Kv; Szám. 12b/IV. 108]. 

10. szétszór, a împrăştia; zerstreuen. 1588: Az warosz 
Zenayat hogy Az Zeel meg Bontotta volt, pozmaltak (!) 
meg (Kv; Szám. 4/III. 15]. 1717: A szalma senkinek sem 
kell jol takarítják de a szél ottan ottan meg bontja (Boros-
bocsárd AF; IB]. 1833: egy rettenetes Szélvész ... palánt 
kerteket el döjtötte — az asztagokat meg bontotta ] Maros-
ludas TA; KfMiss.]. 

11. megváltoztat; a schimba; ändem. 1736: En Sz. 
Benedeki Idősb Décsei István Protestálok solemniter, és 
ellent mondok az martallya nevű szőlő hegyben lévő 
ŏss örökös szőlőmben ha kik mit, mennyit el kapaltak, 
foglaltak es aprehendaltak ... a' mit benne el fogtak, és az 
forrás folyamlyatis meg bontván más helyre vitték ... fen 
meg irt szŏlŏmbeli el foglalt részeket senki ne épittse, 
ne birja (Torda; TJkT I. 125]. 1738: (A föld) felső boroz-
dáját is kevésség meg bontva találván azt is Corigalak 
[Vaja MT; Berz. 15. XXX/61. 

12. meghiányosít/félegesít; a descompleta; unvollstän-
dig machen. 1657: az fejedelemnek valának huszonnégy 
darvas jegyű legöregjebb kupái, s azok közül parancsolá-
nak egyet tárházból néki adnom Én szánván megbonta-
ni azokat az kupákat, elegy-belegy ezüst kupákat, kanná-
kat, annyi nyomót méretvén, küldöttem (KemÖn. 1211. 

13. (hadsereget) szétkerget; a împrăştia (o armată); 
(Heer) auseinandertreiben. 1710: török is, amint azután 
hallottam bizonyoson, közel kétszázig való elhulla; de a 
többi a holttesteken általjővén, a lineákon általmene, és a 
németet megbontá | Doriával való compániákot is utoljára 
megbonták és levágának felesen bennek | Én azon a szár-
nyon voltam, akire a török jöve s megbontá, elől állván a 
háromszéki nemesség zászló előtt Székely Sigmonddal s 
több nemes ifjakkal ICsH 226-8. — 1690-re von. feljegy-
zések]. 

14. kb. meglazít; a slăbi; (auf)lockem. 1710: számtalan 
ezer nyilakot lővén fel, azok ... kivált a lovak hátában 
akadnak vala meg, megsebesítvén őket. Már a sok sebek 
miatt a lovak megbódulván, az ordinantiát megbontották 
vala [CsH 216]. 

15. megsért/szeg; a încălca; verletzen. 1589/XVII. sz. 
eleje: Vegezetre, az mi téllies méltóságunknak ereiebeől 
itiltwk, es uegesztwk esztis, hogi ha az Keőmiues Céh es 
egesz tarsaságh, ezeket az Articulusokat telliesseggel, 
vagy cziak rész szerent is, megh bontana, megh szegne 
mindgiarast ... az Biro es Tanacz, minden wdeöben az 
egesz Cehet eőtuen forintal bwntesse (Kv; KőmCArt. 28]. 
1670: Egyébaránt is Nagyságod és az ország az hatalmas 
nemzet parancsolatjának aziránt is eleget tött, ki keserves 
szívvel is esett, hogy törvényünket úgy kellett megbonta-
nunk (TML V, 134 Teleki Mihály a fej-hez]. 1807: a 
Praetendens Feleperes Aszszonyok tartyák magokot az 
elöbbeni Divisiohoz és a leg kissebbenis azt meg bontani 
nem akarják [Aranyosrákos TA; Borb. III. 

16. (egyezséget) felbont; a desface/anula (o învoială); 
(Übereinkunft) auflösen. 1547: Es ha walaky Ez zewrzesth 
megy Bonthana, keth Annyn Maragion Mynth Az Kyth 
hozzaya Adnanak | ha kedegylen ezth walaky megy Bon-
thana Wgian elewtthe legiewn dolga mynth Az eleby 
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Kwtthes [Sv; MNy XXXV, 53]. 1573: Bekesegre Indítot-
tak eoket, oztán kezeket Mind ketteonek Be veottek hogi 
Az myt keoztek ely vegeznek Mindenik meg allia, Az felet 
oztan vetettek 20 forint keotelet, hogi valamellik fely Meg 
Bontana Az 20 forintnak ket Reze az Byroe Harmada 
az Bekeseg zerzeoke legen [Kv; TJk III/3. 227]. 1590: Az 
vraink Bekeseget zerzenek közöttünk de Illyen Condicio-
ual, hogy vala melyk feel kozeottŭnk ... meg Bontanaya 

50 forint legyen az Bűntettese [Kv; RDL I. 3]. 1679: 
melly egyszer végben ment vásárt és őrőkős tserét vala 
melyik fél ... meg igyekezne bontani, Száz Magyar forin-
taknak vinkuluman maradjon érette [Káposztássztmiklós 
MT; DLev. 6]. 

17. átv egymással szembeállít; a dezbina; einander ent-
gegenstellen. 1679: Az mint hogy még én köztök voltam, 
addig az német sok rendbeli practikájával is meg nem 
bontotta és szakadoztathatta őket semmiképpen ]TML 
VIII, 451 Teleki Mihály a fej-hez]. 

18. megtagad; a tăgădui/nega; (ver)leugnen, abschwö-
ren. 1717: Ugy látom, hogj az én tökélletes Nztes Brullyai 
Györgj Vramhoz való szeretetem(ne)k, mellyet nagj ká-
rommal meg nem bontattam volna, eö kgle résziről az 
szeretett meg nem felelt [Ne; DobLev. 1/91 ]. 

megbontakozás 1. meghibásodás; defectare; Schad-
haftwerdung. 1749: házához hivatván ... Hogj egj meg 
bontakozott rubintal rakott medályt meg becsüllyek az 
meg bontakozásának hibáitis meg nézegetvén Calculaltam 
s Aestimalta(m) ad fl. Hung. 188//96 [Kv; Told. 12]. 

2. szétszéledés; împrăştiere; Verlaufen, Zerstreuung. 
1657: Azonban nyolc óra tájban elérkezék az tatárság és 
belénk kapván szüntelenül egész napestig ostromla három-
felől, kiknek dicséretes vitézi bátorsággal úgy resistáltunk, 
hogy szokatlanok lévén az tatárokkal való harchoz, az volt 
nagyubb bajom, miképpen az dandár seregeket conservál-
hassam megbontakozás nélkül IKemlr. 316-7]. 

3. elvándorlás; migraţiune; Abwanderung. 1750: ezen 
Lunkai Joszagotskám beli Faluimban még Magyar Or-
szágból Ugy Erdélybőlis a ki menésre szándékozók köz-
zűlis földemen még ennek előtte meg akadott emberek is 
számoson vadnak kiknekis Falutskáimbol való meg bon-
takozásoktol tartok [Marosnémeti H; Ks 94. 29. 4]. 

megbontakozik 1. megbomladozik; a se desface încetul 
cu încetul; nach und nach zerfallen. 1625: Filstich leorinc 
Vr(am) boltianak ... az Ajtó mellieke Igen meg mozdult 
vala, es azt be chinaltattuk es egieb heliekennis az hol meg 
bontakozot volt, meg chinaltattúk es meg vakoltattuk [Kv; 
Szám. 16/XXX. 20]. 1656: Ezen praenotalt sas faknak 
felseö reghj sendeli hejazatt alat leuen, azis igen megh 
bontakozot roshatt szükseges ha restauralhattiak | Az ka-
pun belől job kez felöl vágjon, feöldben asot oszlopon 
reghi szalma sup födél alatt való szeker szin, melinek 
felseö resze igen megh bontakozott, renovatiot kevan [UF 
II, 152, 161]. 1692: Ezen Csűrnek fedele igen meg bonta-
kozot IGörgénysztimre MT; JHb Inv.]. — L. még UF II, 
146. 

2. megrongálódik; a se deteriora; beschädigt werden. 
1570: Az palokra is hydakra eo K. Byro vram viseltessen 
gondot, Mert Jgen Megh Bontokoztak [Kv; TanJk V/3. 
13a]. 1592: Mierthog' az zeoleok keozeot egiebwttis az 
vtak megh bontokoztanak azoknak megh chinalasara 
valastottak eo kegmek® [Kv; . h. 1/1. 197. — ®Köv. a 

nevek fels.]. 1595: Az palo Tyúk útzara meg bontakozot 
vala [Kv; Szám. 6/XVIIa. 114 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1596: az scholaban való Cloacanak ahua az gyerme-
kek iamak az padlassa es wleo helie meg bontokozot [Kv; 
i. h. 7/II. 25]. 1599: hogi az ora harangnak keotessy meg-
bontakoztak volt Jsmegh megh chinaltatuk fizetünk Ach 
Lukachnak f — d 40 ]Kv; i. h. 8/XVI. 29]. 1621: Az Varos 
kuczia meg bontakozua(n) az meg czinaltatasahoz veot-
te(m) Egi sing vasat f — 17 [Kv; i. h. 15b/IX. 195-6]. 
1625: az kosár auuagj Alias meg bontakozott volt es an-
nak meg chinalasara adtunk lecz szeget nro 25 (Kv; i. h. 
16/XXX. 36]. 1656: Ezen palotanak 3 üvegh eoregh abla-
ka ... mindenik ablaka 4, 4 üvegh tanier táblákból áll 6 
üvegh tanjer hejaval, az egyiknek az felseö resze megh 
bontakozott | Az niari haznak ket felöl fa rostelljos, az 
edgik darabja az udvar felöl megh bontakozot (UF II, 130, 
162-3]. 

3. feltöredezik; a se desface/sparge (pe alocuri); nach 
und nach aufbrechen. 1656: az haznak alsó resze tegla-
val pedimentomozotth, egi kis helljen meg bontakozott | 
Az tomacznak alsó resze teglaval padimentomozott, meli-
nek egi felöl való resze meghbontakozott restauratiot 
kevan |Fog.; UF II, 120, 161]. 

4. kitöredezik; a se rupe/sparge; ausbröckeln. 1625: 
Kezdet az sacristia cherepezesehez, János mester, es min-
denut fel kellet bontani a cherepezeset, mert Igen meg 
bontakozot volt ]Kv; Szám. 16/XXX. 20]. 1656: Felseö 
resze penigh küleömb külömb fele viragokkal ki csinált 
mesz metczesses, meli mesz metczeseknek az jstalo feleöl 
való reszeczkeje az viz rea csepegven, meli miatt egy 
kiczin hellien megh bontakozott [ Az hazak boronakbol fel 
rot, mindenik tapaszosok mellyeknek tapaszai helljen 
helljen megh bontakoztanak jUFII; 131, 163]. 

5. beomladozik; a se dărima încetul cu încetul; nach und 
nach einstüfzen. 1641: az soofalui Aknánk ighen megh 
kezdett bontakozni es tisztítás nelkeul szukeőlkeődni 
(UszLt IX. 75. 8 fej.]. 

6. elromlik; a se strica; verderben. 1596: Lakatos Balint 
az Toroni kwlseo Aitaiarol ketzer vonta le a zaart, hogi 

megh bontakozot, es eggiet massat megh chinalta (Kv; 
Szám. 6/XXIX. 80 Bachi Tamas sp kezével]. 1597: Az 
vaross lakadtia az Mely az halass barkan Allot wodtem 
wala Geçrg deaktwl megh bontakozot wala [Kv; i. h. 
7/XIV. 59 Th. Masass sp kezével |. 1625: Az Toronj Ajta-
ian való szar meg bontakozua(n), le kellet vetetnünk, es 
vyonna(n) meg Igazgatta (Kv; i. h. 16/XXX. 14]. 1650: Az 
Felső Tanacz haz Aitaia(n) leuő Zar megh bontokozua(n), 
Építette megh Lakatos Gergely, Czjnalt Vy kolczottis 
hozzaia d 30 (Kv; i. h. 26/VI. 425|. 

7. (ló) meghibásodik/hitványodik; a deveni schilod; 
(Pferd) schadhaft/schäbig werden. 1683: adattam gondvi-
selése ala ... Hat Szürke gjermek lovakat, Mellyek kőzőt 
egj fejer farkunak az fel ülö felről való első renden belől 
felrűl holt tetem vágjon Harmadikis nehezen szedi fel 
az eleit hamar meg fog bontakozni (Utl|. 

8. elméjében ~ megháborodik; a i se tulbura mintea; ver-
riickt werden. 1762: Meghala gubernátor urunk őexcel-
lentiája felesége, Teleki Zsuzsánna, minekutána elméjében 
is megbontakozott volna, amint volt az híre |RettE 143]. 

9. elvándorol; a pleca definitív dintr-o localitate; ab-
wandem. 1753: Makrai Ferentz Ur(am) ide való Csurka 
Mariant hat fiaival együtt atta volt Néhai Pogány András 
Vmak, kik ... innen tettek szolgálatot, míg meg nem bon-
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takozának, ez után három kŏzüllŏk ell szökvén mentek 
Arad Vidékire [Bukurest H; Ks 72]. 

megbontakozódik megromladozik/rothadozik; a se de-
teriora incetul cu încetul; nach und nach verderben/verfau-
len. 1694: Oldalai ezen Haz heja(na)k faragot fakkal vad-
(na)k egyben rodoltatva de azokis az pusztaság miat az 
Szel, es Esső erejetői meg bontakozodtak [Kővár Szt; JHb 
Inv.]. 

megbontakozott 1. megrongálódott; stricat, deteriorat; 
beschädigt. 1591: Emlekeztenek eo kegmek az Nadason 
való megh bontakozot hid feleol [Kv; TanJk 1/1. 170]. 
1656: Ezen haznak vagyon három ablaka, mellyeken va-
gyon negy negy táblából allo, vas veszszeös, forditos, 
rámás iivegh ablakok, de az kettej igen megh bontakozott 
allapattal vagyon [UF II, 171]. 

2. felszakadozott/töredezett; rupt, spart; aufgerissen/ 
gebrochen. 1656: Ezen pitvarnak alsó resze, teglaval pa-
dimentomozott az közepe reghi rósz megh bontakozott, 
restauratiott kevan | ezen haznak alsó resze deszkaval 
padimentomozott egy darab helljen megh bontakozott 
allapottal vagyon [Fog.; UF II, 130, 137]. 1676: Ezen 
haznak alsó resze deszkaval padlatt de megh bontaka-
zatt [Fog.; i. h. 729]. 

3. megroskadt; surpat; zusammengefallen. 7656: va-
gyon egy eoregh parazt kalihabol rakott kemencze, eleje 
vas panthra rakua, az allia megh bontakozott allapottal 
[UF II, 118]. 

4. meglazult; slăbit, desprins; locker geworden. 1749: 
házához hivatván Hogj egj meg bontakozott rubintal 
rakott medályt meg becsüllyek Calculaltam s Aesti-
malta(m) ad fl. Hung. 188, 96 | egj meg bontakozott ru-
bintal rakott medály alsó nagj allyanak vastagotska 
arany lapos drótokkal meg erősitesere mégjen egj aranj 
egj fertálly ]Kv; Told. 12]. 

5. elmosódott; neclar, unklar, verschwommen. 1575: 
Értik eo k. az hatar Iaras dolgabanis Mint Mwnkalodot eo 
kegek, Azért arrolis keryk eo kegelmeket hogi Mégis Meg 
Neh Zwnnyenek teolle, hanem vigeh veghez vegi zep 
zowal vagi lewelel, ha kylèomben Nem lehet Mesterelis 
Igazicak meg az Meg Bontakozot hatarokat [Kv; TanJk 
V/3. 119a]. 

6. megromlott; deteriorat; verschlechtert. 1657: Borne-
misza Pál, az mint megjüvendöltem vala az megegyezés-
kor, igen megbontakozott egészséggel van [KemÖn. 252]. 

megbontás 1. lebontás; demolare; Abbau/bruch. 1846: 
(Lebeszélték) az ŏs Templam meg bontásátal az erőszakos 
feleket [Magyaros MT; MRLt. — Tornai László kijegyzésej. 

2. megsértés/szegés; încălcare; Verletzung. 1578: kette-
ot Az Ideos vraym keozzwl valazzon , es Az vniot 
wygyek ala az gratiaknak massawal es keonyeorogyenek 
eo kegmek egez varas keppebe hogy Az vnionak tartassa-
ba eo Naga meg ne haborichion, es affele gratia lewellel, 
ne kenzerichien Az vnionak meg bontassara [Kv; TanJk 
V/3. 177a. — a A tanács]. 

megbontat lebontat; a dispune să se desfacă (ceva); ab-
bauen/abreißen lassen. 1582: hogy az kamarakatt meg 
Bonthatünk (!), es hogy a Sendell zegett, es leczegett meg 
Jgaszgathak attam a czjgának d. 28 [Kv; Szám. 3/VII. 9]. 
1587: az heiazattíat meg meg bontattam miért hogi ez 

eleót mégis Giwladot néha vjolag be heiaztatam [Kv; i. h. 
3/XXX. 30 Seres István sp kezével]. 1597: Bontattam meg 
az feredeo haz heazattianak egy Darabiat kinek be heaza-
sara attam, 850 Sindelt [Kv; i. h. 7/XII. 153 Filstich Lőrinc 
sp kezével]. 

megbontatik lebontatik; a fi desfăcut; abgebaut/geris-
sen werden. 1811: Midőn a* Vizek meg apadna(k) de Csak 
vgyan abban a Nagyságban meg vágynák, hogy ha az 
Anya Gát eleiben ke(zi) munkával köttetni szokot Jászoly 
Gát meg bontatik és a Malmokrol is a Viz elvétetik ]LLt 
13/51. 

megbonthat hatálytalaníthat; a putea anula; außer Wirk-
samkeit/Kraft setzen können. 1590: Az vasak dolgarol ve-
gheztenek hogy az eleobbi veghezes maraggion megh, 
mellyet sem Gubernátor Vrunk sem mas ez kedigh meg 
Nem bonthatot, az tanach es varos io gondwisselesse ellen 
[Kv; TanJk 1/1. 126]. 

megbontogat 1. megrongál; a deteriora; beschädigen. 
1639: az nagi árvizek megh bontogatvan az nagi gatat 
[Mv; MvHn]. 7656: az felseö rend kerteknek leszait az 
szel megh bontogotta szükseges renoválni [Fog.; UF II; 
168]. 

2. megtámad; a ataca; angreifen. 7777: átkozottak le-
gyenek peniglen a kik ezen Testamentum tételemet meg 
bontogattyák [MNy XXXVHI, 551. 

megborít 1. bevon; a acoperi; be/überspannen. 1596: 
chynaltattúnk nyolcz ablak ramat ... d 50 Hogy azokat 
lontomawal meg borítottak fizettünk ... d 77 [Kv; Szám. 
7/II. 33]. 1597: Az Varos Eggyk Gialog Dobiahoz Veot-
tem ... egy Boriú beort, melliel Dobos Ferentz eo maga 
megh borította, az beort p(er) f — d 14 [Kv; i. h. 7/XII. 
73-4 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1599: hogi az eoreog 
Deákok Auditoriúmában való Ramakat meg borítotak 
fizetünk azoktol Mezaros Balintnenak fl. 1. d 34. Az 
templűmhoz egj lámpást hogi meg boritot d 7 [Kv; i. h. 
8/XVI. 39]. 1621: Az keonjkeoteonek hogi az tokjata meg 
borította atta(m) munkájára ... 2 [Kv; i. h. 15b/IX. 83. — 
aKárolyi Zsuzsanna óratokját]. 1625: az scolaba(n) 
mind a ket Auditoriumba(n) való lantomakat borította meg 
szebenj mihaline ... Adtam teŏlle f 2 d 60 [Kv; i. h. 
16/XXX. 24]. 1725: azon Ablakok pappirossal vad(na)k 
meg borítva [Beresztelke MT; Eszt-Mk Inv. 4]. 

2. befed; a înveli/acoperi; über/bedachen. 1672: Az 
Hamburgumi templomot égyiket rézzel burítottak meg az 
sendelyezés helyet [PatN lb]. 

3. beborít; a îmbrăca; be/überziehen. 1594: Chyzar Ja-
kab Tyztotta (!) megh az waross Teryttft, es boríttotta 
megh az Moroklotyat [Kv; Szám. 6/VIII. 53 Casp. Semel 
sp kezével. — "Értsd: tőrét]. 1653: Én ott Radnóthban 
voltam akkor — amint oda feljebb emlékeztem — úgy 
tetszik a Komis Gáspár selyéita viaszoztam meg és borí-
tottam meg egy emberrel [ETA I, 88 NSz. — halottszál-
lító rúd, Szent Mihály lova]. 1694: az alsó renden vagyon 
egy Süket Bolt, ennek Ajtaja, hars fabol csinált, Vas Pleh-
vel egeszlen meg van borítva, apró lapos fejű szegekkel 
sűrűen meg verve [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

4. kibélel; a cäptuşi; verkleiden, mit Überzug versehen. 
1625: Szygyarto János az kuczit hogj beleöl megh borí-
totta ... Adtam f — d 75 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 282]. 
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5. (deszkával) megbélel; a căptuşi (cu scînduri); (mit 
Brettern) verkleiden. 1648: Az tomaczbol nylik job kezre, 
az Aszoniunk haza fele temen egy bellet paraszt festekes 
ayto ... kelincziuel fordetojaual, be vonojaual, wtkeozeöe-
uel es koltsaual eggywt, fa ayto mellyeki deszkaual megh 
buritua [Porumbák F; UF I, 884]. 1697: Ezen ház(na)k 
vagyon két két táblákra tsinált ablakja ... fenyő Deszkával 
meg borítva (O.brettye H; Bom XXIXa. 2 néhai Bodoni 
Balázs conscr.]. 

6. deszkával körülvesz/rak; a îmbrăca/acoperí (cu scîn-
duri); (mit Brettern) umlegen/geben. 1587: Hogy Az Uy 
Mailomnak 6 Kereket Kyweol meg Borították Arra wallo 
Keolchyegre [Kv; Szám. 3/XXXI1. 15]. 1681: (A) Pohár-
szék kerétese talp fan allo, oldalai partazatossan vannak 
megh borítva [Vh; VhU 549] | Ezen nyári ház penig va-
gyon fenjő vastag talpfákra és megköttetett jó temérdek 
sas fákban be vont, kömyös koriil gyalult és párkányos 
fűrísz deszkákkal meg borítva csinálva [CsVh 90). 

7. megtapaszt; a lipi cu lut/noroi; bewerfen, verputzen. 
1675: Hogy az Kőzep Utzai sűtö haznak az szaiat alabb 
szállították, mivel roszszul volt ez előtt megh chinalva, 
ismegh meghis burítottak ... f 1 d 60 [Kv; Szám. 35/1. 29). 
1699: Czigler János egészen meg borította kivűl a' ke-
menczet fizettem neki 1//5 [Kv; KvRLt I. C. 8:20). 

8. (gátat) megköt/erősít; a întărí (un dig); (Damm) be-
festigen. 1789: mint hogy a régi gátotis meg nem borítot-
ták más helljt megint el szakasztotta más áfvíz [Abosfva 
KK; GyL]. 

9. (földdel) megfed; a acoperi (cu pămint); (mit Erde) 
bedecken. 1681: Mint hogi eze(n) szőlők ighen el sova-
njodtak, kellene Úy ért földel mindenik tövet megh buri-
tani vagi földelni [Vh; VhU 586). 

megborítás 1. bevonás; invelire; Übeizug. 1597: Dobo-
si ferencz dobiahoz egy Boríw bwrt wodt wolna az 
Megh borítására ... —/12 [Kv; Szám. 7/XIV. 33 Th. Ma-
sass sp kezével]. 1625: tiz medencze es tiz mosdo s az egy 
kristály űvegh toknak megh borítására vetettünk veres 
beoreoket No 56 [Kv; i. h. 16/XXVII. 2|. 

2. megtapasztás; lipire cu lut/noroi; Veiputz, Anwurf. 
1698: (A kemencének) kivül való meg borítására, hozat-
tam Szász Mártonnál, ket Szeker mazlo agyagott ... //48 
[Kv; KvRLt I. C. 8:7). 1702: Ezen kemenczenek kivül 
való meg bóritasara hozattam ket Szeker mázlo agyagot... 
//42 [Kv; i. h. 8:35]. 

megborított bevont; invelit; überzogen. 1681: Török, 
avagy Muratt nyergek ... Ezüstéi aranyosan megh borított 
kápajai, Veres bársonyos szkofiummal varon regi nyereg 
[UtI]. 1714: Czapaval meg borított derék Vasú kard, 
melly(ne)k a ' htfveUye négj hellje(n) ezűstb(e) foglaltatott 
... fl Hung. 30 | Körökes Török Tüker, Tekenjős békával 
szélijén meg borított fl. Hung. 3 [AH 6, 32 J. 

megboríttat 1. bevonat; a dispune invelirea (cu ceva); 
überspannen lassen. 1589: 16 Octobr(is) Az wy hazban 
hogy hat ablakot lantomawal megh borítalúnk, attunk 
Mészáros Balintnenak f. — d. 55 [Kv; Szám. 4/IX. 17-8]. 
1596: hogi az studiosusoknak kissebik Auditoríúmaba az 
ablak Ramakat mind wyalag meg borítáttúk attûnk Mészá-
ros Mihalynenak f — d 75 (Kv; i. h. 7/II. 31). 1600: Az 
scholaba, az nagj Auditioríumba, es egieb helieken bori-
tattam megh niolcz ablakot lantomaual fl 1 // 40 [Kv; i. h. 

9/IX. 49]. 1661: Az Lámpást kellet ket úttal megh borít-
tatnunk, mivel Egéré, uagi madar el tepte szaggatta az 
boritasatt [Kv; SzCLev.). 1667: A koporsót Kegyelmed 
írása szerént való formára ahoz értő asztalossal csináltat-
ván és meg is boríttatván ... elkészülvén, ki is érkezik. A 
fekete gyoltsnak singit adják den. 40 ... a fekete posztó-
nak is végét fl. 22 [TML IV, 31-2 Fleischer András Teleki 
Mihályhoz). 

2. megtapasztat; a dispune să se lipeascä cu lut/noroi; 
verputzen/bewerfen lassen. 1700: Az Ovari Sűtö Házra 
való kőlcseg ... A kemenczét meg boritattam fizettem 
Galambodinak Flor 2 Dnr 4 [Kv; Szám. 40/1. 25-6). 

3. (gátat) megköttet; a dispune întărirea (digului); 
(Damm) binden lassen. 1851: a ' gátot minden évben ... az 
erdőből kimutatandó vesszőből ... vágatva és szálítva 
megborítatni renováltatni tartozom [Sáromberke MT; TSb 
31). 

megboríttathat bevonattathat; a putea dispune imbrăca-
rea cu ceva; überspannen lassen können. 1676/1681: a 
várban mindenkor, apro és őregh Lámpások legh alab a 
Czejk házban légyen szazigh való, mert hiszem egi pénz 
nelkűl czináltathattják meg annak minden fáját, s mind 
vasát, hunyadi haczogi mészárosokkal penig meg burittat-
hattyák [Vh; VhU 666). 

megboríttatik deszkával megbéleltetik; a fi căptuşit cu 
scinduri; mit Brettern bekleidet werden. 1662: egy igen 
nagy kapuforma alkotmányt fundáltak vala, mellynek 
kétfelől való oldala fenyődeszkákkal megboríttatván, belől 
aminémű üressége, mintegy singnyi teméidekségű hézok-
sága az két deszkázás között hagyatott, azt merőn gyártott 
báránybőrökkel s nagy sok vég szűrőkkel, merőn megdug-
gatták, verették vala [SKr 600). 

megboríttatott befedett; acoperít; bedacht. 1681: Ezen 
alól mingyárást fennyő talpokra fenyő boronákbul fel rótt, 
fenyő deszkákkal meg boríttatott vas keő rostoló hely 
vagyon | Ezen rostolón alól mingyárást oldalt vagyon keő 
fallall fundamentumábul keríttett és deszkákkal fellyül 
megboríttatott vas futató két kemencze [CsVh 90-1 ]. 

megboríttattat bevonat; a dispune invelirea (cu ceva); 
überspannen lassen. 1598: Az eoreog Deákok Auditoríú-
manak walo ablak ramaiat hogi meg borítattattúk Attünk 
Mészáros Balint(nak) f —-d 48 [Kv; Szám. 7/XVI. 46). 

megborjúzhatik tehén megellhetik; a putea fäta viţel; 
kalben können. 1789: (A tehén) meg nem Borjúzhatván 
meg döglöt [RLt Mich. Szarvadi nyil.]. 

megborjúzik tehén megellik; a fäta viţel; kalben. 1598: 
Ioue egy legeny vgian az tehenes ember Zolgaia, mo(n)da, 
gazda vgymond az tehen megh boriuzot [Alparét SzD; 
Ks]. 1637: Eoregh wneő tehenek zama, az kik boríuzo 
za(m)ban vad(n)ak Boríuzo zamba való tehenek no 26, 
ezekben boijuzot megh no 16 [Teremi KK; Ks 69. 50. 44|. 
1687: az mint égy Tehén megh borjúzott volna, roszszül 
succurált megh boijuzni s megh holt az boijuzás alkalma-
tosságával [Bucsum F; MvRKLev.). 1745: egy tehenet 
vettem vala Korondról az mezőn bomyuzék meg nyárban 
[Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 162]. 1754: két öreg Tehén 
... edgjike most meg boijuzatt [Gemyeszeg MT; TGsz 2h 
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1764: midőn Biro Todomak a Tehene meg bomyuzott 
volna a Felesége a poklát vette és vitte a szölö alatt lévő 
forrásban belé vetette de mi végre nem tudom [Kóród KK; 
Ks 19/1. 6]. 1770: Aratás után borjúzott meg egy Negyed-
fii Tehén és két Harmadfű Tehen (: holot a kettőnek rend 
szerent nem lett volna ideje még ez iden meg borjúzni :) 
[Balázsfva AF; UtI]. 1825: (A tehenek) hogy meg bor-
nyaztak, majd mind egyiknek el döglett a Bomya [Szent-
demeter U; Told. Conscr. 125]. 

megborjúzott megellett; care a fătat (recent); gekalbt. 
1829: Egy meg bomyuzott nagy Tehén [Kv; Pk 6]. 

megboronálhat a putea grăpa; eggen können. 1595: Ez 
zolgak 35 keobeolnek valót zantottak, mellyet megh 
zantathatnanak boronalhatnanak p(ro) f. 50 [Kv; Szám. 
6/XIII. 20]. 

megboronáltat a dispune să fie grăpat; eggen lassen. 
1609: Zantattam es Boronaltattam meg az Polgárok Dinnies 
kertet, magam kostian [Kv; Szám. 12b/IV. 156]. 1675/ 
1688 u.: Szantas(na)k vetes(ne)k idein földeimet ugi mi-
veltesd, hogj az vetkes szántás mia ne gaz teremien, ha-
nem inkab mint illik igen iol háromszor meg szantasd, 
boronaltasd [Borb. I Petki János ut. csíkcsicsai jobbágybí-
rájának). 

megborosodik megrészegedik; a se imbăta; sich bétán-
kén. 1573: Dörechkeleos Iacab, azt vallia hogy Eo egy 
aztalnal ne(m) wlt veres Tamassal hane(m) kywn az pith-
warba Iwt. Mégis Borossodot volt [Kv; TJk III/3. 243b|. 
1681: Meg borosodva(n) Sz: Martoni János Atyankfia, 
annyira lött ki menetele, hogy aszonyi alat ket izbennis 
vonta le gatyaját, a penzebŭlis ki forgatta [SzJk 152]. 
1794: a Mlgs Matskasi Ferentz vrtol ki vett Török búza 
Földeknek, Áldomássá meg itala véget a Svább vttzai 
Kortsomában menvén holott jol meg borosodtak [Déva; 
Ks 78. XXVI. 10]. 1844: Jenei Mihály el veszett Tehenét 
el hütelni járván Inakfalvá(n), az honnon viszsza felé 
jővén F:Vintzen meg Borasadtunk [Bágyon TA; KLev. 
Mia Sándor vall.]. 

megborotvál 1. megberetvál 

megborozdol 1. megbarázdál 

megborsósodik (gabona) takarmányborsóval elegyedik; 
a se amesteca cu mazăre; (Getreide) sich mit Futtererbsen 
vermischen. 1793: az őszi vetésekben az téli vizes idő 
jmán, mindenik Lábakban az Búzák meg borsosodtak 
•Hadad Sz; JF 36 LevK 242 Vintze István lev.]. 

megborzad megborzong; a se infiora; schaudem. 1710 
Anno 1674. májusban Fejérvárott országgyűlése alatt 

estve igen meghevülvén, egy pohárba bor közé jeges vizet 
tölték jegestől ... s megivám ottan mindjárt megborza-
^MBÖn.5271. 

megborzongat szk-ban; in construcţii; in Wortkon-
stniktion: a hideg ~ja vki hátát a hideg kirázza vki hátát; 
Jjj fíor rece a-1 trcce pe cineva; Frost schüttelt js Rücken. 
1896: A hideg borzongassa meg a te kedves Jancsó bará-

hátát [PLev. 182 Petelei István Jakab Ödönhöz|. 

megbosszankodik felmérgelődik; a se mlnia; sich (ab)är-
gem. 1582: Ezen ereossen meg bozonkodek Nireő Kál-
mán, es Zidogatny kezde engemet [Kv; TJk IV/1. 41]. 
1585: ennek utannais w kegi(lm)e sekegi(elm)ed ne boz-
zonkodnejek megh [Gyerőmonostor K; Mike Sándor 
gyűjt.]. 1619: Én is ugyan valóban megbosszankodám 
rajta® [BTN2 363. — aNakkás Haszon török pasa szavain]. 
1710: Az európai királyok penig megbosszonkodván mind 
azon, hogy a francia király a divísióval úgy megcsalta s 
játszodtatta őket, mind penig látván, hamis úton akaija az 
austriai háztői elszakasztani a spanyol koronát elállá-
nak a francia király mellől [CsH 315]. 1734: sok feles 
sellérei is a sok fa hordás miatt kik búcsúzva kik bucsu-
zatlan el mentenek az Idvezült Ur* főidéről, kivált egj 
őszön nehez (u)t lévén meg boszankodtak a felettébb való 
szőlgálat (f)a hordás miá [Kv; TKI Mich. Sáros Berkeszi 
alias Literati (54) jb provisor bonorum vall. — ^ r . Teleki 
Pál]. 1769: Parancsolván Tiszt Vram hogy fogva vi-
gyék az Udvarban Vaszilyt eö monda arra el mégyek 
én fogás nélkül is, azzal a Malom gáttyán által lödult, 
mellyen meg boszszankodván a Tiszt, ott lévén Vaszily-
nak az Felesége is Anyiszia, őtet fogatta meg [Szentbene-
dek SzD; Ks 25. III. 69]. 1796: beszédek, és ki hirlelések a 
Bironak fülibe hatolt s erőssen meg boszszonkadatt rajta 
[Kv; AggmLt B. 15]. 

megbosszankodtat felbosszant; a mlnia; ärgem, erbo-
sen. 1568: azt monda kakas András kez vagyok Reaa, 
hogy ha azyonyomnal hagyak a fenesy szQlçt es meg 
ne(m) bozonkodtatnak, és az birsagotys meg Engedem 
nekyk, de igy hogy ha ne(m) bozonthanak [Kv; TJk III/l. 
218. — aA megegyezésre]. 

megbosszant felbosszant; a intărita/minia; aufbringen, 
erbosen. 1568: fatetur dionisius l(ite)r(a)tus, hogy mikor Q 
az kalmar lazlo fyay kepebbe agait Mond kakas András 
... ha az kalmar lazlo fyai Engem meg nem bozonthnak, 
Meg engedem en nekyk az birsagot [Kv; TJk III/l. 218]. 
1569: walamelyk flfel Egymást Bekessegel Nem tartanak, 
wagy ez dologrol Meg Bozzontnak Egymást wagy fenye-
getnek Walamelyk fel Egyk az Masikat ... hetwen het 
foríntton Maragyanak egyk az masyk ellen [Diós K; JHbK 
XL/13]. 1739: Gyergyai Boldizsámé azt mondja vala 
Faluvégi Mihálynénak*: „válj meg, mert megboszontál 
nyilván való boszorkány, eddig titkoltam, de bizony ki-
mondom, mivel Kecskés István kamarájában is varázslot-
tál" [Bözöd U; Ethn. XXIV, 88 Magyari Istvánné Mojses 
Sára (36) pix vall. — 'Boszorkánysággal gyanúsított as-
szony]. 1743: hallottam hogy mondotta meg ne bo-
szontsák, mert ha meg boszontyák a Jószágát Josef Úrfi-
nak adgya [Szentlélek Hsz; HSzjP Kis Sámuel Besztertzei 
(36) lib. vall.]. 1794: szolgáit rongálással, s egyébb azok-
hoz viseltető durvaságokkal felettébb el kedvetlenittett, és 
meg bosszontott [Kük.; BK Szászvölgyi ir. vk]. 

megbosszantatik felbosszantatik; a fi Intărítat; aufge-
bracht/erbost werden. 1752: Vásártiellyi Malom Biro 
Vraiméktől meg boszszantatvan haza jüvén ide közinkben 
haragoson igy panaszolkodót [Remeteszeg alias Hidvég1; 
LLt 80/9. — Mv-be olvadt bele]. 

megbosszul 1. felmérgelődik; a se enerva/mînia; sich 
(ab)ärgem. 1570: Anna ázzon Borbei Ianosne ... vallya, 
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hogy ... latta hogy zyrankozyk volt, Alcz Gasparne flis-
tich (!) lĕríncz Byro Vramnak, Es az Byro Megh Bozwl 
rayta [Kv; TJk III/2. 175]. 

2. megtorol vmit; a se răzbuna; vergelten. 1660: Értem, 
tartasz attŭl, az vérontást Isten meg ne bosszűlja [TML I, 
582 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 1662: Az 
magyarországi clérus, papi rend ezek alatt nagy szorgal-
matossággal vigyázván az erdélyi dolgoknak folyásira, 
igyekezik vala az evangélium mellett való kikelését Beth-
len fejedelemnek megbosszúllani (SKr 137]. 1745: az J ... 
minekutánna à sententia execu(ti)oban ment és órra el 
vágattatott ... kertek alatt ... lappangott ... feles tapló is 
találtatott nálla, az honnat bizonjosan concludalom, hogj 
órra el vágatását égetéssel gyujtogatassal kivánta meg 
bosszullani (Torda; TJkT II. 95]. 1844: Csép Tamás ... 
mindenféle szidalmokkal szidalmozott okául azt adván, 
hogy én gyümolcsit ... el oroztam volna ... de ezen velem 
való bánást gondolotlonságbol nem felejthettem, és azzal 
boszultam meg, hogy egy Puskáját a Tomátztzábol el 
loptam [Bágyon TA; KLev. Nemes Iuon (22) vall.]. 

megbotlik 1. belebotlik vmibe; a se împiedica de ceva; 
über etw. stolpem. 1585: Chaplar Illies vallia ... Az vczan 
lengielek egy Nehania(n) tamadtanak Rea Az égik 
lengiel zinte elis Ery volt, de egy zegelet keobe botlot 
megh, es el eset ]Kv; TJk IV/1. 534]. 1594: Zechi Marton 
vallia: Mikoron az leginiek es Eottues Jnasok en nallam 
mulatnanak regeleo hetfeon, valami talneros iatekot indí-
tanak keozteok, teonek egi zeket le, es azt kezdek altal 
vgrani, latam hogi Chani János mikor altal vgiek raita, 
megh haila arczal ala ... teobbenis vgranak vtanna, azokis 
mind megh botlanak [Kv; TJk V/l. 457]. 1599: Kirsner 
Balint az Iffiu vallya: ki úgrek egy feyer szüres 
legeny az Nyiró hazbol à czapa nyako(n) meszitelen kar-
dall az koszakot, nem tűdo(m) meg botieke az koszak 
aűagy ismeg az Nyirö legeny üte az nidol, kire el essek az 
koszak [Kv; TJk VI/1. 387]. 1634: egy Iffiu legeny ki 
akarva(n) joni az hazbol megh bötlek, es Banfi Ferenczy 
Uramra szinte ra botlek | Varga András ... hozza foga az 
puskát, es Ágoston János bele indula Varga Andrasnak, 
ne(m) tudo(m) megh botieke miuel nem igen jo annel-
kulis az labai (így!) ... es az puska roppana, mingiarast 
felre dole [Mv; MvLt 291. 4b-5a, 30b]. 1767: Midőn az 
Bukur János verése p(rae)tendáltotik En magamis az Me-
zőben Lévén az ökrökkel Lattom Bukur János egy 
fűczfába megbotolván el esett [Betlensztmiklós KK; BK. 
Gombucz István (36) jb vall.]. 1820: Szegény néhai Bánó 
Ur minthogy már Szürkület felé vala, félvén hogy 
talám az utómba állott dorontsokba meg botiam, s Fiats-
káját ölömből ki ejtem, a dorontsokat lábom előli maga 
páltzájaval el hengergette [VárfVa TA; JHb 48 Bonta 
Mária Szakmári Samuelné (37) vall.]. 

Sz. 1710: a bölcs ember, mikor megbotlik, mindenkor 
nagyobbat esik, mint az együgyű [CsH 344]. 

2. téved, hibázik; a greşi, a comite o greşeală; irren. 
1677: Salamon elméje volna is az embernek, de meg kel-
lene ezekben boüani [TML VII, 474 Teleki Mihály Baló 
Lászlóhoz]. 1705: ma fenn lévén ebéden Kemény Simon 
és Rhédei Pál uramék, deprecálák az urat, hogy elsőben az 
generáltól kéredzettek és nem a Gubemiumtól Melyre 
az űr űgy resolvált, hogy tagadhatatlan dolog, hogy meg-
botlottanak benne, továbbra pedig meglátják, mit kell cse-
lekedni [WIN I, 401-2]. 1710 k.: Ennél tovább én menni 

nem tudok, nem is akarok, nem is merek, sőt még csak 
arra az elmélkedésre is nem merek lépni, hogy az Isten ezt 
vagy amazt azért akarta, hogy így legyen, mert azt így 
találta jónak lenni, mert ... az emberi elme mindenütt 
csak megbotlik [BÖn. 454]. 

megbotló akadozó; care vorbeşte cu întreruperi; stok-
kend. 1812: Székely Lajos beszédgyében gyákran meg 
botló [DLt 219 nyomt. kl]. 

megbotol megbotoz; a ciomăgi, a bate cu bîta; 
(durch)pnigeln. 1797: rám egy tekerő fát ragadván kezé-
ben elsőben a' karamat s az után a Vallamat ugy meg 
batolta, hogy két hetekig nem dolgazhatton (!) keze verése 
miatt [Náznánfva MT; Berz. 3. 3/21]. 

megbotorkázik megbotlik; a se împiedica/poticni; stol-
pem. 1710 k.: a grádicson lefelé megbotorkázám, ha egy 
ajtő ne légyen, majd harmada lévén még a grádicsnak 
hátra, s annak a felső küszöbit meg ne ragadjam a kezem-
mel, talán a nyakam is kitört volna ]BÖn. 5711-

megbotoz bottal ütlegel; a ciomăgi, a bate cu bîta; 
(durch)prügeln. 1696: Kovács Jánosné ... az Pásztort 
valóban megh botozá, amaz csak futott előtte |Mikháza 
MT; Berz. 17. XII]. 1761: Blidár Vaszali, Krisán Vonnék 

osztan üstökre, és Botra kaptanak az után az uttzában, 
és a' Kortsomán s Lupujek ugy botozták meg Blidár Gli-
górt [Illyésfva Sz; BfR 45/9 Brállya Maftyéj (48) zs vall.] | 
Blidár Gligor egy ejtel bort akart vinni ... Vonulék rá 
támodának s minden igaz ok nélkül jól meg batozták [uo.; 
i. h. Farkas Makari (46) zs vall.]. 1768: Burján Vonulyt 
Dán Iuon rutul szidalmazta, és meg botozta bizonyoson 
tudom [Katona K; Bom. XL. 81 Petyán Luppj (34) zs 
vall.]. 1769: monda Tisztarto Vrunk halgas mert meg 
botozlak [Szentbenedek SzD; Ks 25. III. 69]. 

megbotránkozik 1. felháborodik; a se scandaliza/ 
indigna; sich empöien/entrüsten. 1675: én azt az Kigyel-
med levelit nem értem; ki előtt nincs hitele, nem tudha-
tom, miben botránkozott meg annyira [TML VII, 79 Kor-
nis Gáspár Teleki Mihályhoz). 1770 k.: Koronkai János 
nevezetű Atyánfia ... illégalis cselekedetina az Verös-
Kovátsság meg botránkózván nagy Zugassal fel Zendűle 
[Torockó; TLev. 9/14. — aA konstitúció-ellenes vasfútatá-
son]. 

2. hibázik, vétkezik; a greşi/păcătui; sich verfehlen, ei-
nen Fehler begehen. 1657: engem az én lelkemesmérete 
semmiképpen nem engede az miatta csendesen lennem, 
mert ezen az részen többször is botránkoztam meg 
[KemÖn 229. — aHogy fogadalma ellenére bort ivott). 

megbotránkoztat megütközést/botránkozást kelt; a 
scandaliza/indigna; Anstoß erregen/geben. 1647: Szigethi 
János Pap ... akarminemő maga viselesebenis senkit meg 
ne botrankoztasso(n) [SzJk 67]. 1681: (Stephanus Koncz) 
ebbeli cselekedetiért mások(na)k példájára ... prenghér 
alatt megh palczáztassék, annak utánna magha Ecclesiájá-
ban mind Istenét, az kit ... megh bántót, mind penigh 
felebaratait, az kiket megh botránkoztatot ieconciliallya 
[Kük.; SLt HM. 37]. 1690: ahun mas hellyeken lakotis, az 
eo rosz maga viseletivei, fenyegetesevel nemellyeket 
megh botrankoztatot [Dés; Jk]. 1743: Butzi Istvanné Kö-
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rŏsfői Sára megbotránkoztatván Ecclankot motskos Sza-
vaival, Reflectála egész Ecclánk arra, hogi ... Esperest 
Boros Gáspár vram idejéb(en) ä Templombol ki vezették, 
és Ecclán kivŭl való személy volt [Kszeg; RKAk 171]. 
1760: Sebesi János, és Felesége ... a' Sz. Házassági életet, 
égy más közöt rut veszekedésekkel és verekedésekkel 
ottan ottan bontogaták, és ezzel Eklesiánkat meg botrán-
koztatnák: imponálá nékiek a' Venerab. Consistorium, 
hogy egymással meg békéljenek [Kv; SRE 191]. 

megbotránkoztatás megütközés/botránkozás-keltés; 
scandalizare; Erregung, Anstoß. 1681: Retyi Matthe 
ura(m), az Sz: ministeriu(m) ellen az leanyiat ditsösse-
ges hŭtünk es vallasunk motskolasara, az gyengek(ne)k 
meg botrankoztatasara, az Sz: miniszteriu(m)ra teöt hűti 
kŏtelessege elle(n) vallasa(n) kivŭl való férfinak elocalta, 
és a' Baalnak szentelte [SzJk 152]. 

megbotránkoztató I. mn megütközést/botránkozást 
keltő; scandalos; Anstoß erregend. 1694: Pap Laszlone az 
illyen s masokat megh Botrankoztato mocskos elettel való 
cselekedeteiért az Varosbul végh képpen ki hajtassek 
[Dés; Jk]. 1705: Békési János Kováts vr(am) Felesége 
Gulácsi Kata ... Igirvén mi előttünk arra magát kézbéadás-
sal hogy ennek utánna mint Istenfelŏ Aszonyi állathoz 
illik, tisztességes, szent és kegyes eletet igjekezik tellyes 
tehetsége szerint élni, Istent s embereket meg bántó s 
botránkoztato szitkokkal nem szitkozodik [Dés, Jk|. 1710 
k.: A rothadt tisztátalan beszédek szólása, hallása, olvasá-
sában mint gyönyörködtem, azokban másoknak nemcsak 
társa, hanem sokszor nagy megbotránkoztató vezére és 
kalauza voltam [BIm. 1010]. 

II. ſn (másokat) botránkoztató személy; persoană care 
provoacă indignare; Anstoßanrcger. 1735: Hogj penig Ne-
mes Városunk s Ekklesiáink meg botránkoztatoi mások(na)k 
peldajára a Templomon kivűl, a Cinterem mellett reggeli 
Templomb(an) való menés előtt nyak vasra tétetnek, ho-
lottis 12 orakorig azaz Délig pironkodjanak (Dés; Jk]. 

megbotránkoztattatik felháboríttatik; a fí scandali-
zat/indignat; empört/entrüstet werden. 1780: azok a hel-
lyes és fundamentomos okok a mellyekre nézve az Com-
munitás azon Instansok Darab vasaiknak fel müelhetését 
nem annyiban arcealta, hanem csak suspendálta Ntok előtt 
tellyességgel el titkoltattanak, és a' hellyén Instantiajok-
ban Causájoknak meg nyerésére ollyan szines titulúsokat 
irtanak, mellyeknek el hitelében Ntok meg csalattatott, 
Communitásunk pedig annak defínitiojában mèg botrán-
koztatott ITorockó; TLev. 9/19]. 

megböjtöl szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruktion: 
vmely napot ~ (hálaadásként) egy napi böjtöt tart; a ţine 
post de o zi (in semn de mulţumire pentru ceva); (als 
Danksagung) eintägiges Fasten haltén. 1704: Az mi as-
szonyunk is ez mai napot megböjtölte, hogy Isten az urát 
egy ellenségétől megszabadította [WIN I, 279]. 

megboröz bőrrel bevon; a fnveli cu piele; mit Leder 
überziehen. 1823-1830: megegyeztünk, hogy közköltsé-
gen csináltassunk egy rézdobot ... utoljára oda ment ki a 
dolog, hogy egy ma is élő Nagy István nevű vasárus Ma-
gyarországról hozott réztáblát, Deső ötvös összeforrasz-
totta, Várbeli nevű talpkészítő megbőrözte [FogE 121-2]. 

megborözés bőrrel való bevonás; învelire cu piele; 
Überzug mit Leder. 1621: Jakab kouacznak hogi az sapora 

tartó vasat meg Czinalta attam f —/15 Zigiarto Crestelinek 
az meg beoreozeseteol f —/24 [Kv; Szám. l5b/IX. 196. — 
aA p utólagos betoldása miatt bizonytalan olvasat]. 

megbőrözött bőrrel bevont; învelit cu piele; mit Leder 
überzogen. 1697: kordovany bőrrel megbörözött fecske 
farkú czafrangot, mellyet ez üdö szerent marha hajtó czaf-
rangnak hinak [HSzj marhahajtó-cafrang al.]. 1788: Beteg 
embernek ágyba való nyeles és meg börŏzŏtt Réz meden-
tze [Mv; TSb 47]. 

megbőszül felingerül; a ne înfuria; aufgereizt werden, 
sich aufregen. 1573: Zabo ferench vallia ... Jeonek az 
vchan az twlso zeren pecine vrawal egywt, Akarja Be hyni 
eoket De gergel Mond hogi Mayd zolok en nekyk Lattia 
meg Bwzwlt es ky Indwl az ayton IKv; TJk III/3. 232J. 

megbovebbül megszaporodik; a se inmulţi; sich ver-
mehren. 1768: nem esmértem hogy vagy pénze meg bő-
vebbűlt volna azután vagy valami különös vásárokat tett 
volna [K; KLev.]. 

megbővít 1. kibővít; a dezvolta/lărgi; erweitern. 1589/ 
XVII. sz. eleje: Bereczk Mihaly, Bekeniesi Mathe Ceh 
mesterek Keoniőrgenek hogi mi az eó újonnan 
iratot Articulusokat, kegiesen Atyai engedelemmel vennők 
... az mely Articulusokat megh haniuan vetuen, emen-
daluan, es az mi keözőnseges Városi feleinknek iouara 
megh bŏuituen, az faragó es Rakó kŏmives mestereknek 
ŏrŏkŏs Priuilegiumara, egienlŏ nyeluel es ęrtelemmel 
tömény szerint megh itiluen, illienkeppen ki attuk |Kv; 
KőmCArt. 2]. 

2. kiterjeszt; a extinde; ausbreiten. 1587: eö kgmek vo-
xot kerdwen, Semmi keppen Nem Akariak, ez Mostan el 
intezet hatart megh Beowitenj IKv; TanJk \/\. 54]. 1614: 
megh engettwk, hogy ott az Zent Pali Hataro(n), Negy 
szaz forint ereő sòt vagatwan, abból az Bomemizza Diz-
naya Jozaganak váltságát leüalhassa De igy hogy az Sot 
Eőregbben szokasaűal ne vagassa ez keőzel való tar-
tomant megh ne beoúiczie es a Negy szaz forint ki 
telue(n) teobbet az vtan ne vagasso(n) [Törzs, a fej. Szent-
páli Komis Ferenchez. — aDisznajon (MT) levő]. 

3. szaporít, többit; a inmulţi; vermehren. 1635: Eztis 
mondgia, hogy ott volt, mikor az Keòrpeniesi Kenez 
kewanta eskwttivel eggywtt More Lazlotol es az Marces-
tiekteol, hogy megh beòwicziek az Teorwenyteweo-
ket [Abnidbánya; Törzs. Mich. Man de Keorpenies (75) 
vall.]. 

4. kiegészít; a completa; ergänzen. 1635: sok vetekedes 
utan, az Keòrpeniesi Kenez eskwttiwel eggywt, vgy tala-
lak fel, hogy More Lazlo es az Marcestiek megh beòwy-
czek az szeket teöb Teorweny teweòkkel, mert eòk igen 
balgatagok es nem elegsegesek annak az Teörwennek el 
igazittasara [uo.; i. h. Joan Giroti (54) civ. jur. vall.]. 

5. kb. gyarapít, gazdagít; a îmbogăţi; (ver)mehren, be-
reichem. 1677: Mindenféle mives embereknek Privilégi-
umok ezeckel a' Generális Conditiockal tartatnak-meg, és 
hagyatnak helyben: hogy jo mivet mivellyenek a' 
Várost és vidéket... mivekbŏl... meg ne fogyatkoztassák, 
's az eddig való abusus szerint külső helyekre hordván 
az Hazában ne szerezzenek szükséget; holot a' Czéheken 
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kivŭl lévŏket-is el rekesztik, kik az ollyant meg-bövite-
nék, s' magok-is penig nem satisfacialnak hivatallyoknak 
[AC 170]. 

6. felduzzaszt; a face să se umfle; an/aufstauen. 1757: 
az Ik Banyájokból olly sok vizet botsátottak az mi bá-
nyánkba) hogj azt rontatta és vizünket annyira meg bőví-
tette hogj az nap tizen egj Legény hijaba vonta az vizet, 
mert... Sem(m)it Sem apatt [Torockó; Bosla]. 

megbővítés 1. tágasítás; lărgire, măríre; Erweiterung. 
1727: lévén űdősb Tar János Ur(a)m(na)k ... Csegezben 
... edgy darabotska nyillyáb(an) az tőb Atyafiaktol jutót 
szilvás öröksége kitis kévána el eo kegyelmetől Csong-
vai Ferentz Ur(am) ... az maga Csürős kertinek meg bő-
vítésére [Asz; Borb. I], 

2. szaporítás, többítés; înmulţire; Vermehmng. 1635: 
Manota Kirilla de Keorpenies Annor(um) 50 Azont 
vallia az Teòrueny teueok(ne)k megh beouittese feleòll, 
mint az tőb felseö Bizonsagok [Abrudbánya; Törzs]. 

megbővíttet kiszélesíttet/tágasíttat; a dispune să se lăr-
gească (ceva); breiter machen lassen. 1662: a vára piacát 
nagyon megbővíttetvén, és az házakat körös-kömyül me-
rőül mind alatt s fenn szép friss boltokra építtetvén, a 
házak ablakait mind a külső főfalakon hagyatta [SKr 295-
6. aGyalu vára|. 

megbovíttetik 1. kibővíttetik; a fi dezvoltat; erweitert 
werden. 1826: a* társaságot8 megbántőknak büntetésekről 
Articulusokat is irtanak, melyek ez úttal megvizsgáltatván, 
megjobbittattak szükséges hozzáadásokkal megbővíttet-
tek, s ... a nemes város pecsétjével ís megerősítve ki is 
adatott [Kv; EM XI, 374. — aA külközéputcai Kalandos-
társaságot]. 

2. tágasíttatik; a fi lărgit; breiter gemacht werden. 1761: 
az Boglyosban, vagy is Horgosban, Rontson és Omlás 
háton való földek meg Isztinásztattak, meg bővittettek 
[Déva; Ks 94. 24. 4]. 

3. (fizetés) felemeltetik; a fi mărít; (Gehalt/Lohn) erhöht 
werden. 1791: Fel olvastatott Harangozo Posalaki István ö 
Kgylmének ... Instantiája, melyben azt kéri, hogy 
fizetése ... bővíttessek meg [Kv; SRE 274]. 

megbovUl 1. megszaporodik; a se înmulţi; vermehrt 
werden. 1697: Mint hogy Isten aldasabol Só Varadi Urai-
mek annyira meg szaporodtak hogy elönkbe nagy vesze-
kedes jött az Templom beli szekek mia ... Mentenek azért 
eő keglmek kŏzonseges meg edgyezö akaratból arra hogy 
az Templombeli szekeket mind fel bontsák ... ugy hogy 
meg egy rend szekkel a szekek meg bŏvüllyenek [Sóvárad 
MT; MMatr. 210]. 1710: mindennap futrásira jártak ki a 
németek, rácok a körülvalő tartományra, úgy hordották 
lóháton a szénát, zabot ... a vágni való marhákot penig 
lábán hajtották s megbővüle csakhamar a városban8 min-
denféle naturálé [CsH 381. — "Szebenben]. 

2. elszaporodik; a se înmulţi; sich vermehren. 1769: a 
Tőrök pénz mely közönségesen piástemek neveztetik, és a 
Raguzai Tallérok az eo Felsége országaiban igen meg 
bővülvén kegyelmesen eo Felsége el végezte, hogy 
octobemek végéig a perceptorok Cassajaba ugy bé vitet-
tessenek onnat penig a Pénz verő házban [UszLt XIII. 
97a]. 

3. felduzzad, megárad; a creşte; sich (an/auf)stauen. 
1696 k.: mikor meg bővül az Viz az Maroson [BálLt 1]. 

megbővülés kibővülés, tágasodás; măríre, lărgire; Er-
weiterung. 1785: el képzelvén minémű hasznot áraszthas-
son reánkis, következés képen az egész Országrais, ha 
ezen szentséges Rendelés ereje mellett az Erdőnek meg 
bővülésével Bányásságunk, 's Verős kovátsi Mestersé-
günk folytatása még nagyobb incrementumat vehet, ahoz 
magunkat kész kedvel conformaltuk [Torockő; TLev. 
11/4]. 

meghuffant megpuffant/üt; a lovi/pocni; knallen, schla-
gen. 1636: Példákot-is látunk8, az Maria Propheta asz-
szonyban, az ki az ŏ meg szabadulásokért, az ŏ elŏttök két 
felé állott veres tenger fenekén valő által szaladásokért, és 
az ŏ utánnok indult ellensęgiknek abban való veszésekért, 
az Istent ének szóval ditsérvén, egygyik kezében dob volt, 
és hogy az rhythmusok végei szépben essenek, minden 
versen az másik kezével azt jol meg buffantotta [ÖGr Aj. 
8. — aA hangszeres zenével való istendicséretre]. 

megbúg (a sertés) párzik; (despre porci) a se impere-
chea; rumpeln. XIX. sz. köz.: Ölyues disznó megbúgott 
IHSzj búg al.]. 

megbújik, megbúvik elbújik/rejtőzik; a se ascunde; 
sich verstecken. 1584: Nyreö Istwan ezent vallia hogy 
Mikonda meg bwt vala a chatomaba, Es mikor rea Ako-
ta(m) volna ker vala hogy Ne mongia(m) megh hogy oth 
vagyon [Kv; TJk IV/1. 313]. 1597: Zebeny Gieorgine 
Cathalin wallia egizer Sardy ige(n) megh verte wolt 
az feleseget, kiért az azzony el fútot volt teolle, hat Hidel-
ue(n) bút wolt megh [Kv; TJk VI/1. 101]. 1704: Ide alább 
pedig gyalog német kimenvén nro 200, kétfelé szakadnak, 
egyik része a kőmáli szőlők lábja alatt, a szilvás között 
felmenvén titkon oda fel a Vágás úton innen, a szilvás 
közt megállanak titkon, a más része a Szamos túlsó partjá-
ra titkon felmenvén, a monostori pallón innen a berekben 
megbújnak [Kv; KvE 286 SzF]. 1766: a kis Biro Felesege 
Balog Istváné Leányával mondotta hogy ... látták midőn 
le ütötte Domokos Ferentz Ifjú Székelly Jánost, ki is 
gondolván hogy meg holt, meg futamodott s meg butt egy 
kert melle [Szilágycseh; BfR 104/2 Josephus Szabó (26) jb 
vall.]. 1783: Nanya Makavej meg szokott buni a Veté-
sekben s ... az uton járó embereket meg támagya (Faragő 
K; GyL. Boftye (?) Pavel (30) jb vall.]. 1823: Csemátoni 
Sámuel midőn egy estve az őrléssel a Malomban el 
késvén, egy terű Lisztéi Régen, és Radnotfaja között az 
ország uttyán mentem, késén ŏ kegyelme a Törögbu-
zákban meg buva lesett, és onnon az ország uttyára ki 
szökvén torkon ragadott [Radnótfája MT; TLt Praes ir. 
65/827-hez Szöts Anikó vall.] | a hijjuba, vagy pedig má-
suvá valahova meg butt [Dés; DLt]. 

megbukik le/ráhajol; a se apleca; sich über etw. beu-
gen. 1870 kJ1914: Csapás: ez volt a neve a rakoncátlan 
ifjúság testi fegyelmezésének; fül- és hajhuzás, tenyértítés 
(plága), pof és nyakleves után jött az Ítélet: bujj ki, 
bukkj meg! s vagy székre ... vagy a padra, padlóra fektet-
ve kapott 3-6, ha nagy volt a fiu ... 12 nádpálca ütést 
[MvÉrt. 9]. 
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megbuktat (hivatalából) kibuktat; a scoate (dintr-un 
post); (aus seinem/ihrem Amt) ausbooten. 1823-1830: 
gróf Bethlen Imre lett volt itthon kir. tábla asszesszora, 
azután Küküllő vármegyei, végre Alsó-Fejér vármegyei 
igen activus főispán, hanem akkori kat. püspök, aki a 
reformátusoknak sok kárt tett, megbuktatta, s lemondván 
hivataláról, most privatizál [FogE 243-4]. 1863: Ezen t. 
érdem dus férfíuta meg kisértette mégis a' rósz akarat meg 
buktatni, de ö magát ki tisztítván, a* kŏz-sinat az ő érde-
meitől át hatva öt ... hivatalába meg hagyta [Gyalu K; 
RAk 80. — aCzelder Mártont]. 

megbundáz a fute; ficken. 1783: Ö látta mikor az Urffi 
a' Groffnét meg bundázta [EMLt]. 

megbúsít 1. el/megszomorít; a întrista; betrüben | meg-
bánt; a supära; beleidigen, kränken. 1582: Balas kowach 

vallia ... Engemet ez hitua(n) Azzony ig busitot vala 
megh es illien hamissagot keolteót vala reám kiben Isten 
lattia hog ... artatlan volta(m) [Kv; TJk IV/1. 47]. 1596: 
vgy Jar mint az zegenj Vram Jart, ha kegd megh busit 
[Radnótfája MT; BálLt 1]. 1634: meg busita Czikor Ge-
orgy, de bizony olliant mondok, hogy az migh el nyeghet 
utanna [Mv; MvLt 291. 12a]. 1662: Bizony annyira meg-
bűsított az az dolog, hogy ha Isten után az Kegyelmed 
Vancsa által való írása ma kevés vigasztalást nem hozott 
volna, már teljességgel ellankadtunk vala [TML II, 310 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1765: az édes Annyát... 
Székely Elek eo kgylme meg betsűlli, soha egy szóval 
... meg nem busittya |Torda; Pk 2]. 

2. alkalmatlanságot okoz; a pricinui neplăceri cuiva; jm 
Ungelegenheiten machen/bereiten. 1596: mj aszt az 
velwnk való Jo chelekedetet megh tekintuen az ket Jámbor 
nemes szemel iek elöt, vgi attűnk leuelet w keglmenek 
ne(m) hogi megh busytanok, de Inkab szolgalatai Ajanliuk 
magunkat w keglmenek |Szovát K; JHbK XVII/31|. 1688: 
En Sz. Pali Ferenczné Recsei Bojer Sara ... Üduezült edes 
Atjám Néhai Nemzetes Boér Sig(mon)d Uram joszágha és 
egjeb resmobolisse felöl Nemzetes Boer Thamas és Péter 
egj Testvér ocseimmel ŏ kglmekkel alkudtam meg illjen 
formán hogy enghe(m)et ŏ keglmek plene et integre con-
tentalta(na)k resmililissél vgj mint pénzül ő kglket 
egjeb resmobilisek iránt sem magam sem maradekim meg 
nem busito(m) [Fog.; Szád.]. 

3. kéréssel terhel/háborgat; a deranja cu o rugăminte; 
mit einer Bitté belästigen/stören. 1658: De azon búsulok 

hogy hova tött az istentelen ember annyi pénzt, hogy 
csak ötszázötven forintot adott elő. Kérem az Istenért Ke-
gyelmedet, édes öcsém uram, ha meg nem búsítom Ke-
gyelmedet vele, hogy menjen végére, hova tötte ITML I, 
293 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 

megbúsul 1. elszomorodik vmin/vmiért, szomorúan 
vesz tudomásul vmit; a se întrista; über etw. betrübt/traurig 
Werden. 1565: élés nélkül a király8 hada igen megfogyat-
kozott vala, éhség közöttök igen nagy vala: király ezen 
igen megbúsult vala [ETA I, 23 BS. — aJános Zsigmond). 
1584: Maniky Adam vallia, Barat Jstwannę Azzoniom 
kwlde engemet Reodre hogy az Nezeoteol meg tuggia(m) 
ha emberteol volna Hersel Martonnenak Niaualiaya vagy 
kten Akarattia volna, De mihelt az Nezeo Ambrus lata Az 
yiazzat, mingiarast ezt monda, Egy Zabo Cato vagion oth, 
es az vesztette megh az Azzont, es amegh eel addegh 

halaiig kel futnya ez Zabo Catohoz, mikor penig meg 
hozta(m) volna Á valazt Ige(n) meg busula Barat Istwanne 
[Kv; IV/1. 216]. 1638: Szilagji Janosne Aszoniom az 
dolgon megh busula [Mv; MvLt 291. 162al. 1653: Ezta 

Háromszék hallván, igen megbúsulának rajta [ETA I, 80 
NSz. — aAz 500 háromszéki lovas vereségét]. 1710: a 
földön feküvő bánnak a vadkan torkát kivágta vala. Meg-
búsulván a szolgái, a vadkant ugyanazon helyben megölik, 
a bánta penig a földről felemelik [CsH 73-4. — Zrínyi 
Miklóst 1664-ben |. 1842: miolta Farkas Sándor meg holt 
szegény Josi is nagyon beteg — ott meg hült a temetésen, 
meg busult érette [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.|. 

2. megbántódik; a se supăra; sich beleidigen. 1599: 
Reisz András, Lucas Rodner és Radnothy Jstwan ... vall-
jak ... No azért my annyera busituk nyawaliast hogy f 
25ra fel mene hogy azt Adgjak megh az Áttyafianak ... eo 
magajs zegeny niawalias igen megh busult vala rajta hogy 
annyerais vrgealuk [Kv; TJk VI/1. 347]. 1664: én bizony 
attúl félek, Uram, hogy mind elmennek az jobbágyok, 
mivel igen meg is búsultak az két három emberen, az ki 
nemességen igyekezik [TML III, 94 Katona Mihály Teleki 
Mihályhoz]. 1710: Emlékezem reá, mikor egykor Fejérvá-
ratt létünkben az erdélyi Bánffy és Bethlen urak ... gróf 
Apor Istvánnak szemiben hánnák a magok famíliájának 
régiségit és gyaláznák az Apor famíliát, megbúsulván 
lejöve szállására, hívatá a két fejérvári káptalanokat és 
monda nekiek: „ kérlek, hányjátok fel a káptalanbeli 
leveleket, lássátok meg, ha találtok-e valami mentiót az én 
genealógiámról?" ICsH 78]. 1763: Vaszi gondviselése 
alatt lévő Gazdaja hat ökreit ... Mányika Iuon bé hajtván, 
addig el nem botsátatta, mig kilentz fertály éget bort nem 
húzott rajta mely miá Vaszi ... meg busulván s meg 
kedvetlenedvén Medgyesen a* Katonák közzé allatt 
[Gálfva KK; Mk V. VII/1. 37 Berkar Vonya (70) jb és 
Berkar Nyikodem (20) jb vall.]. 1804: instálok ne légjen 
kérésem meg vettettetve az Urak előtt, mert ugj osztán 
egészen meg búsúlva az Urakkal találkozni sem kívánok 
szégjeHetembe. [Ádámos KK; Pk 5). 

3. megharagszik, haragra lobban; a se înfuria; sich erbo-
sen/erzürnen. 1565: Ott a király8 megveri vala őketb de a 
törökök elárulák a királyt, és elállának a törökök a király 
mellől. Ezen király igen megbúsula, és nagy haragjában 
Erdélybe viszszajöve [ETA I, 24 BS. — aJános Zsigmond. 
bA németeket]. 1573: Bodog Gábriel ... vallia mykor 
az Ázzon Boltiaba Marhat zamlalnanak Ez Balint valamit 
ellene zol volt az azzonnak, Az ázzon meg Bwzwl Rayta 
Mond neky Meny ky Innét eleolem, Mert Mayd az feied-
hez Iteom az kwlchot [Kv; TJk m/3. 110]. 1584: Zeóke 
Pal vallia hogy megh haboritotta volt eszte(n) vosamap 
Jsac Petert az gazdaianak felesegeh, mert igen chodalatos 
Azzony, kyn meg busulwa(n) Isac Peter, rutul zidogatta az 
Azzont [Kv; TJk IV/1. 207]. 1587: Zylwasy vram Meg 
Busóit volt Azon hogy az dezkakat keseore fyzettem volt 
meg Nekye [Kv; Szám. 3/XXXIII. 9]. 1601: Fodor Ger-
gelyne Anna azzony vallya Az mertekben az ket 
Darab hwst hat penzre megh Akara Niomtathny az Meza-
ros Daurert Georgy egy darab boka chyontal kin az 
darabant... megh haragúwan zitkozodny kezde, es foga az 
chyontott s vgy hagyta az mezarost Archul hogy mingya-
rast az veer ky Ieowe az orchaian, ky mikor megh esett 
volna az mezaroson megh busula es az bardal vgy hagyta 
melyben ... es az daraban haniotta essek [Kv; TJk VÍ/1. 
530]. 1658: Azt mondják, hogy most, hogy az szegény 
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székelyekben levágtak, úgy megbúsult volt az székelység, 
hogyha Barassóban nem szaladt volna Mikesa, bizony 
levágták volna [TML I, 257 Bornemisza Kata Teleki Mi-
hályhoz. — aMikes Kelemen háromszéki főkapitány]. 

4. megbűnhődik/fizet vmiért; a pătimi/plăti pentru ceva; 
sühnen, büßen. 1574: Paisos Lazlone Azt vallia hogi ... 
hallota tompa Istwan zolgaytwl Izent vicey Ianosnak Ille-
modon Menny el Mond meg az chigan esse kwrwafíanak 
Meg legen az arwak Marhaia ... Mert ha meg Nem leszen 
meg Mas is meg bwzwl Myatta [Kv; TJk III/3. 397]. 1592: 
Merai Tamasne Anna azzoni ... vallia Eottues Matias 
Inassa Ideie ki telue veot volt egi Granat mentet, egez 
gránátot, vram megh Inte rolla, hogi nem hozza Illendeo 
ruha volna az neki Inas voltara, ne talam megh fogna 
errette bűsulni [Kv; TJk V/l. 244-5]. 1597: Gellien Im-
rehne Kalachsewteo Kata azzony ... vallia ... monda ... 
Marton deakne azzoniom, Jo Ersebet megh ittuk annak 
áldomását, en mondek, No Jonene(m) vgi igiatok megh 
áldomását en hirem nelkewl hogy bizony megh búsultok 
miatta [Kv; TJk VI/1. 59-61]. 1654: Töb parantsolatunkat 
erről ne varia hwseged mindeneket megh adgyon az sze-
gensegnek, mert ha meghis panasz jeŏ elŏnkbe(n) felŏlle, 
bizonnyal el hidgye hwseged megh busul erette [IB. fej-i 
parancs I. Bethlen Domokoshoz]. 1662: ennekem menten 
ket száz font kendert kűldgietek ha megh nem akartok 
busulnj el ne mulassatok [KJ]. 1670: eo az captiva Asz-
szonytol ... fenyegettetet volnais ... hogy tagadná viszszá, 
mert kűlőmben eo ki szabadittatva(n) meg busul erette, sőt 
mégh Kolosvári emberekis sokan megh busulnak miatta 
[Kv; TanJk II/l. 735]. 1710 k.: A jobbágyok ... elküldtek 
supplicálni a fejedelemhez, és nyertek ott énnellenem erős 
parancsolatot ... hogy ne háborgassam őket, mert megbú-
sulok miatta [BÖn. 562]. 

5. kb. elalél/bágyad; a lihni; erschlaffen. 1592: 20 Jan 
Az waros Towaba megh busultak vala az halak 10 Embert 
uittem reaya hog' uekeket vagianak raita fizettem nekik f 
1 Az megh bagiadot halakert az Mayos Matjas zana 
ment 4 vttal, fizettem neki f 0 d 48 [Kv; Szám. 5/XIV. 125 
Éppel Péter sp kezével]. 

6. "ja magát elkeseredik; a se amări/necăji; erbittert 
werden/sein. 1820: Minapába Dregán János ... mint hogy 
jo félbe lenni láttzatt mondám ked Komám Uram pálinká-
ra volt monda Oda biz én Mert meg busultam magam, ez a 
Báróné a Feleségem bundáját el vette ]Aranyosrákos TA; 
JHb 48 Szekeres Judit Rosos Moses felesége (33) vall.]. 

megbúsulás megbántódás; supărare; Beleidigtwerden, 
Kränkung. 1667: Úgy látom nagy haszna lenne az ország-
nak benne, ha urunk valamely emberséges embert felkül-
dene, az Kökényesdi dolgában s egyéb naponként való 
megbúsulásinknak megorvoslásában is telnék-e valami, 
nem-e, kitanulhatnók [TML IV, 35 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

megbúsult 1. megszomorodott; întristat; betriibt, trau-
rig. 1770: Bethlen László öcsém meg búsúlt ember, mint 
szintén a Kölykitől meg fosztatott medve [Mv; Told. 5a]. 

2. elkeseredett; amărit, mîhnit; erbittert. 1662: Ha mégis 
nem engedtek nekem, én is ellenetek járok megbúsult 
haragomban8 [SKr 698. — aMózes V. 27]. 1665: Ezek s 
ennél többek is lévén az Rottal uram szavai, igazán írom 
Kegyelmednek, mint olyan nagy méltóságú s okos úr 
ember megbúsult elméjéből lett szavaira nem igen tudtam 

felelni [TML III, 427 Teleki Mihály Bethlen Jánoshoz|. 
1709: eszembe jut mostani meg busult elmémmel adott ö 
Kglme edgy tizes arannyat [BálLt 91]. 1802: meg busult 
szivei irt rendeimről, bocsánatott Instálok [Kóród KK; Ks 
101 Komis Gáspár lev.]. 

megbutul kb. megcsonkul/tompul; a fi ciuntit; sich 
verstümmeln, abgestumpft werden. 1801: mind egyenes 
nagy Fák, a mellyek kőzűl még eddig igen ritkának butult 
és száradt meg a' teteje, vgy hogy még a Fák sokat vasta-
godhatnak ]Kendilóna SzD; LLt Fasc. XI]. 

megbúvik 1. megbújik 

megbúzaférgesedik beleesik a búzaféreg; a fi atacat de 
gărgăriţa griului; komwürmig werden. 1729: a mi pedig 
Szúszékokban vólt mind Búza s mind Málé erossen meg 
vesztenek, meg Buzaféregesedtek ] Várfva TA; Ks 99 Dácz 
Péter lev.]. 

megbüdösödik büdössé válik; a se împuţi; stinkig wer-
den. 1586: az Varossy tellies keosseget ereós bwntetes alat 
megh Intesse biro vra(m) hogy az holt testeket Ne tarchak 
sokara, hane(m) el siessenek temetny Ottan az Myrigy 
az eo hatható voltawal rothaztia az testet, es az rothadas 
Altal mingiarast a' lelek a' testeól meg valwa(n), deoghé 
válik a test, Nem vgj mint egieb betegsegh miat meg holt 
test, mert az ollian Ne(m) oly hamar rothad es bwdeoseo-
dik megh [Kv; TanJk 1/1. 31-2]. 1765: Kapaszta Nem 
keletvin senkinek Semmi utan modan és meg büdösödvin 
ki hányattam [Nagybarcsa H; Ks 71/52 Szám.|. 1831 
Azért vittem volt pedig Ábelhez a hust hogy a tarisnyámba 
meg ne bűdesedgyék |Dés; DLt 332. 20]. 1843: Horvát 
Gáspár beszéllette, hogy vák Bottyánné őtet meg támodta, 
hogy én beszéllettem volna azt, hogy az Ura a székellyt 
meg ölve bé hozta, és addig tartotta a Szalmába mig meg 
bűdősődett JBágyon TA; KLev. özv. Kis Mártonné (50) 
vall.]. — L. még FogE 100. 

megbűnhődik meglakol; a pătimi; büßen. 1580: ha my 
essyk e wegezes elle(n) tehagh a' my Az eo fiszetesseket 
thenne ket Annyewal bwnheggyenek megh [Kv; TanJk 
V/3. 216b]. 1581: varassy Ember senky se lakodalomba se 
penigh korchioma(n) se egieb gywlekezetbe semmynemó 
fegywert ne vyssellie(n) ... ha kynel penigh megh talall-
yak az elobby bwntetessel bwnheggiek megh hogy fegy-
werct el wegiek [Kv; i. h. 241a]. 1586: Ez Iffiw vgmond 
ez Imreh megh bwnheodeot Arról Ammi nemeo vetke volt 
[Kv; TJk IV/1. 543]. 

megbüntet 1. büntetést mér vkire; a pedepsi; (be)stra-
fen. 1566: Ezt a dolgot Szulimán császár mikor megértette 
volna, a bassára nagy haragját veté, és királynak igíretet 
tőn esküvéssel, hogy a királyt nem hagyja, a budai bassát 
pedig megbünteti [ETA I, 24 BS]. 1569: Az Molnamak az 
apya nylúan el reytegety az Molnárt ... k. med hagia 
megh neky, hogy el ne neytegesse ... meg hygie k. tek, ha 
az Jpya haza nem kyldj valahon kezembe akad nylúan 
megh bwntetem [Nagysajó BN; BesztLt 56 Horvatt Lu-
kach Nagy Sayoj tizt tartó Dombj Gergely beszt-i bíró-
hoz]. 1572: lm az thy ketek lewelett, kyltem az My 
thyztartonknak. Sayora feyerwary amburusnak, Megh 
hagia Mynden fele hogh ha walaky fenegettneye twzel, az 
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thy kmtekhez tarthozott, hanem (!) myvely es de chyak, az 
Mondássaertis megh Byntesse es semmy keppen el Ne 
zenwegye | ha myben thy kmtek. Engemett Megh talalt az 
En Jobagim felel. Myndenkor thy knek Jgaz terwent zol-
galtattam, Meg is Bintettem. Ennek vtannais ... Bintetes 
nekel Nem zenwedem (Kővár Szt; i. h. 3659 Christopho-
rus Hagmas de Beregzo, Comes kezével]. 1641: Arpastoi 
Sos Istua(n) keredszik be az Ecclia reconciliatiojara mivel 
adulteríumba(n) eset volt addegh az Ecclia be nem 
bocziattia az reconciliatiora meddegh az Deliberatu(m) 
szerent megh nem bőntetik (SzJk 56]. 1667: Tudom aztis 
hogy egy kevés búzát rákot volt oda egy kis asztagb(an), 
az más ember gyepűjében vágót volt egy kis darabot alája, 
s, mi büntettük volt megh érette [Kv; RDL I. 148e Marti-
nus Kováts (35) szőlőpásztor vall.]. 1771: Tyiu György ... 
Senkit ok nelkűl... meg nem büntetett, hanem az Udvartol 
az erdő vágásért s hántogatásért [Bukuresd H; Ks 114. 61. 
135]. 

2. (törvény szerinti) büntetést ró vkire, vmire ítél vkit; a 
pedepsi (conform légii); (gesetzmäßige) Strafe über jn 
verhängen. 1570: Az kyk penigh Ennek eleote vak Mereo-
zegre vetetek Magokat eo k. biro vra(m) Bwntesse 
Megh Minth az eleby vegezesbe az zaz vraim ely vegeztek 
volt (Kv; TanJk V/3. 10b]. 1572: kewanna byro vra(m) 
hogy az Zaz vraim procuratort vallanak (!) De Eo kegel-
mek Azt Mongiak hogi Nem zwksegh, hane(m) eo k. arra 
biro hogi eo k. byrion es az ki gonoz megh bwntesse [Kv; 
i. h. 63a]. 1591: Ha penigh szinte(n) vetette(m) volnais 
ellened kezedbe(n) volt az bota megh kellet volna bwntet-
ned vagy botoddal vagy teorweniel [UszT. — aBírói boti. 
1660: Director Vraimek citál tatvan nehay itt való Nemeth 
Andrasnak megh hagiatot eozvegiet Konya Annát teor-
venyre vádolván bubaiossaggal boszorkanysaggal varas-
lassal Kivanvan az teorventől hogy torturara vonatas-
sek es comperialvan bűntetessek mint effele bűbaios va-
raslo es boszorkanj szemelt megh szoktak büntetni [Kv; 
TJk X/3. 263). 1675.Ĕ Az gonosztévőket megh fogatni, es 
tőrvenyessen mégis büntetni az Fagarasi tiszteknek volt 
hatalmában IFog.; UF II, 669]. 1677: (A) Generális Cir-
káláson kivŭl-is a' malefactorokat szabad a* Tiszteknek 
akar mikor meg-fogniok, és érdemek szerint meg-
bŭntetniek (AC 124]. 1679/1681: Az Latrok(na)k ne pat-
rocinalyon, sőt őket pro ratione delicti tőrvényesse(n) meg 
büntesse [Vh; VhU 674]. 1680: András Sándor az hámo-
ron béres volt.. . egj emberből vért ontott vala, vicekirály-
biro Bodó Mihály uram akarván megbüntetni, azonban 
Endes Miklós úgj mint hámori tiszt protestala, hogj ki-
rálybíró uram ne büntesse, mert nincs keze rajta, ő hámo-
ros [Göröcsfva Cs; CsVh 83]. 1763: Az I ... minden lár-
mát eczakai torbézlást kiáltozást, eczakának idején véghez 
vinni nem atollat ... mely czégéres dolgaiért erdeme 
szerént meg büntessék [Torda; TJkT V. 178]. 

Szk: kalodával 1565: Benche Pal felelt peneg eme ha 
valamellyk az ew Atyafijay kozoly haborwt tenne es meg 
fwtamneyek, Benche Paly elewe tartozék adny ha elewe 
Nem adhatya, Benche Palt ew magat megh foghassak es az 
kötelet rayta megy wehesse az mas fel ... eztys hatra nem 
hagywan hogy ha felesegyek az ket nemzetsegnek, egy 
mas ellen haborgananak tahat wgyan ezen kotel alat kalo-
dáwal megy Bwntessek [Gyerőmonostor K; KCs I. 49] * 
vhány pálcaütéssel/pálcával 1807: Nagy Dániel gaz-
dámmal egyben verekedvén, ott 25 páltzával a Szék Bíró-
nál meg büntettek [Déva; Ks 116 Vegyes ir]. 1819: Sibi-

seli Stéfán Meriutzát ket ketske keresetére magam eleib(e) 
hozatván az ketske meg nyuzásért 6 paltza ütésekkel 
meg buntetven; mint hogy a* ketskét nem lopta, hanem az 
ö Turmájába önként ment [K; JF 36 Prot. 281. 

3. (vmennyi pénzzel/vmilyen bírsággal) büntet, megbír-
ságol; a amenda; (eine bestimmte Geldstrafe) auferlegen. 
1575: Volt Ennek eleoteis Emlekezet az Borbeliok Mosa-
deka feleol Mykeppen vcara vtban ky Eotyk ... Azért 
eokege Biro vram kyaltassa meg hogi Teobe az Neh lé-
gién, hanem vdvarokba vermekbe teolcek, Mert ky ozt 
Nem Mywely 10 flnt Bwntesse meg eo K [Kv; TanJk V/3. 
528b]. 1620: Mjerthogj sok karokat latnak varosul az 
foltonkent való Cziordak miat.. . senkj semmi fele Barmat 
az keozeon seges Czordan kjüwl ne Jártássá; Mert valakj 
magha paztoraval eőriztetj ... azt Tiz forint birsaggal 
megh büntetik [Kv; TanJk II/l. 295[. 1665/1754: Ha kit 
meg büntetnek, és az Társaságban tőrtént dólgokat kűlsŏ 
embernek, akár Vrának, akár Attyafiának ki beszélli, bün-
tetése két héti bér [Kv; ACArt. 15]. 1670/1740: Vegezek 
aztis, hogy ha a kert Birák tunyálkodnának, gyakorta ki 
nem mennek a kertre az alatt a kertekről kár lenne valaki 
panaszlana akkor a Biro büntesse meg igy egy kert zálogra 
[Homoródsztpál U; WLt]. 1672: valami hijaban való vagy 
izgágát Szerző beszedeben es dolgaban eleb eleb megyen 
büntessek meg cu(m) d. 33 (Dés; Jk]. 1680: mi az kor-
czoma(n) aszt talalok fel hog csak megh büntessük őt frtig 
[Étfva Hsz; KaLt Apor István ir.]. 1784: A Torotzkai 
Birák a Szo fogadatlanságért, Tilalom Rontásért s egyébb 
más illyen forma interveniens Hibákért extrajudicialiter 
fellyebb 50 Pénznél senkit meg ne büntessenek [Torockó; 
TLev. 2/6. 4b]. 1796: meg bűntőtte két vagy három kupa 
borig [Kv; AggmLt B. 15]. — L. még RSzF 128, 147, 158. 

Szk: céhül 1652: Medgyessy Istuanis, minek elótte 
ez az Iffiu, Seres Jstuan az Cehwel, es az vraval dolgát el 
igazitotta volna, le vitette, miet adot neki; az Ceh leuele 
Tartasa ellen, Cehwl bvntettek meg* erette, az Leuelnek 
Continentiaja szerent, ket latt Ezüstéi [Kv; ÖCJk]. 

4. (Isten) lesüjt vkire; a pedepsi; (Gott) auf jn niederschla-
gen. 1602: Czementes Kadar Mihaly vallya Zakach 
Istwannis ... eskeowessel gyakori a tossagal mongya vala 
hogy ninchen semmy vetke benne Noha az eo ladayaban 
talaltak megh ... beontesse megh Isten a* ky vetkes [Kv; 
TJk VI/1. 566]. 1659: vagyon három hete asszonyom 
anyám igen súlyos beteg arénában és kólyikában Be-
tegségit peniglen ha igazán nem írom, büntessen meg az 
Isten ITML I, 392 Bethlen Farkas Teleki Mihályhozl. 
1710: így akará Isten megbüntetni a magyar nemzetet 
[CsH 631. 1710 k.: Hogy fér az Isten igazságához, hogy 
egy kicsiny szempillantásnál is ... kisebb üdéig tartó bűnt 
véghetetlen, örökkévaló büntetéssel büntet meg? [BÖn. 
4751. 

megbüntetés 1. büntetés; pedeapsă; Strafe. 1554: Az 
kik az gywlesre nem jewtthenek, azoknak megh bynthe-
theseth az vrak az zekely oizagnak engettek [Mv; SzO II, 
108]. 1575: Vagion Nagi panazolkodas az Bwza vetesben 
zena fwben való zena rakasokban Mynemw Nagy kart 
tetetnek az Jwhokal Eo K. kérik Biro vramat Es az 
Thanaczot hogi legien gongiok rea Mind meg kialtatassal 
mynd Eoryztetessel Be haytassal es meg Bwntetessel (Kv; 
TanJk V/3. 109b]. 1578: eo kegmenek Biro vramnak 
tanachyawal tellyes hatalmot attak egez varassul minde(n) 
bwnnek teorweny zerent való meg bwntetessere (Kv; i. h. 
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161a]. 1678: Varakozzek az Aszszony Ura uta(n) Szekely 
Boldisar uta(n), ha pedig azonközb(en) haza találna jűni az 
Tiszteket kénszericzek meg fogasra es az káromkodásért 
megh büntetésre [SzJk 133]. 1737: Ezenn Nms Városnak 
közönséges Rétinek fel-osztására, deputáltatott és exmit-
tált betsűlletes atyánkfiait, ha ki, in opere illetlen szókkal 
illetvén motskolná Osztó-Birák atyánkfiainak ő 
kglmek(ne)k egészsz authoritást engedtünk meg-
büntetésekre [Dés; Jk 480b]. 1765: Cziganyok Inspectora 
T. Fejér Sámuel vram eokegyelmé(ne)k Ország Törvé-
nye szerént szabadtság nem engedtetett az illyetén male-
factorok(na)k megbŭntetesére (Torda; TJkT V. 2791. 
7852: A város gazda ... Köteles ... a' határ, és Erdő prae-
varícatorokat bé hajtani, és a' Polgár mesternek meg bün-
tetés végett feljelenteni [Dés; DLt 180]. 

2. isteni büntetés; pedeapsă Dumnezeului; göttliche 
Strafe. 1657: Nem olyan vagy Te, oh mi Istenünk, mint az 
ember: nem haragszol örökké és nem pörlődöl vég nélkül 
mivélünk ... Tenéked annakokáért magunk megalázásá-
val, töredelmes szívvel-lélekkel esedezünk, hogy amikép-
pen igaz ítéletedet elkezdetted rajtunk a' megbüntetésben, 
úgy a' Te irgalmasságodnak is fényes napját virraszd fel 
mirajtunk a' megszabadétásban [KemÖn. 333). 

megbüntethet 1. büntetést mérhet vkire; a putea pedep-
si; bestrafen können. 1573: Merigyoy Tott János Ada 
My eleottewnk, eoreok Jobbagywl Magatt Hozzwtelki 
ferencznek ... ha ebben hatra Allana es az ew zerireol el 
Menne ... Hozzwtelki Ferencz ... ez lewelnek Erejwel ... 
Megh Bewntetthesse [M.fráta K; SLt J. 4]. 1600: En Ge-
resj nagy Miclos Bathorj Peter vram jobbagja Esküzeom 
... hogy en az en vramnak fiúról fiüra ŭalo órókeós 
jobbagya lezek Ha peniglen az eò keglme neüett el 
hadnam ezen en leüele(m)nek erejeüel, eó keglme 
mjndenütt engemett kergethessen ... megh foghasson 
Engemett vgj mj (!) olljan Hittül zakattatt megy büntethes-
sen [Szság; WLtj. 1627: ha pedig eo kegjmit kedue 
ellen el hagynam, tehát engem eő kegjelme myndenűt es 
mynden helieken, nemessigemnek mynden szabadsága 
ellen, megh fogathasson, megh Tomloczozhessen es megh 
bwntethessen [Gyf; Berz. 15 XXIV/10]. 1646: ha hutet 
fogadasat meg nem allana ... meg foghassak erdeme sze-
rint mégis büntethessek mint a' fele hűti szeget embert 
[Maksa Hsz; Eszt-Mk Cserei lev.]. 1712: mostani Visitati-
onkb(an) rendeltük, hogy ez után Iklando(n) lakó Újfalvi 
Jstván legyen Curator az Iklandi Reformata kitsiny Eccle-
siában, ugy hogy az egyházfiai is ő Kglmétől függjön, és 
ha ki engedetlenkednék megbüntethessék [Ikland MT; 
MMatr. 273]. 

2. (törvény szerinti) büntetést róhat vkire, elítélhet; a 
putea pedepsi/condamna (conform légii); (gesetzmäßige) 
Strafe jm auferlegen, verurteilen können. 1559: Az Byro 
es az folnagy megh se Bewntethesse fogsághal az oly 
emberth Az kynek marhaya wagyon, thewrwen nekewl, 
hanem ha ky hatalmath mywelne, azth megh foghassa 
Megys bewntethesse [Vizakna AF; TT 1881. 189]. 1584: 
zabad az Biro ha panaz Iri feleólle ... Teórwin zerint még-
is bwntetheti [Torda; DLt 212]. 1592: minden Lotrokat, 
Orwokat, mind Nemest, mind Nemtelent, ha kiket ez varos 
hataraba megh fogtathatnak, it itilhesse a' Biro megh, Es it 
bwntethesse erdeme zerent megh [Kv; Diósylnd. 26]. 
1671: Az hodoltságon ha Török jár, tartozzék az Falus 
Biró falus feleivel az kŏzelbik végbéli Tiszteknek minden 

késedelem nélkül hirré adni, mellyet ha el-mulatna ... 
méltó s' illendő büntetéssel hogy meg-bŭntethessék kö-
zönségesen végeztük [CC 90]. 1716/XVIII. sz. köz.: az mi 
a Verekedést, és egyébb ahoz hasonlokot illeti az illyen 
szinü dolgok nem az Dns Terrestris Fórumán az 
p(rae)citalt, es eddig ugy értett Articulus szerent igazíttas-
sanak, hanem az Var(me)gye Tisztei procedallya(na)k 
ellene ... az Tisztek szabadoson azon ... Jobbágyat 
meg foghassák és érdeme szerent mégis büntethessék 
[TLev. 11/1 ogy-i végzési. 

3. megbírságolhat; a putea amenda; eine Geldstrafe auf-
erlegen können. 1615: megizentek nekik, hogj harmad 
esztennapig az kinek valami rosz epwlete vagion megh 
czinalia erezteveny falvanakis vgian azon nap megi-
zennie hogj meg' tartozzanak czinalni, swketsegre vennek 
es meg nem czinalnak az meg izent napra Retthyfalva egj 
forintig meg bwntethesse |Maksa Hsz; Törzs]. 1632: ha 
valaki tizenket napra tanorokot vagy tanorok kaput fel 
nem czinalna az tizenket 12 napra flo. 1 büntethesse meg 
az falu JHSzj tanorok kapu al.]. 1647: Az Biro az gonosz 
teúeot egy forintigh megh bwntetheti ]Gergelyfája AF; BK 
48/16]. 1684: Vásárban egymás bosszúságára egymás elől 
a vévő embert nem szabad elhíni, annyival inkább egymás 
művét alázni. Valaki az ilyen dologban comperiáltatik, 
méltán céhbeli társa felszólíthatja az céhben érette dr. 33 
pénzig, először meg is büntetheti az céh érette, az utan 
többel is, ha azt cselekszi [Dés; DFaz. 13]. 1697: ha pedig 
olly veszekedest ki indítana nem akarvan engedni ez vé-
gezésnek, az megye három forintig meg büntethesse az 
ollyan szemelyt [Sóvárad MT; MMatr. 2l l]. 

megbüntethetik büntetését elnyerheti; a putea fi pedep-
sit; Strafe erhalten können. 1679: Az kik meg büntethet-
nek büntethessenek meg, az kik nem, az Ecclesiastica 
disciplinára attrahaltassanak [Dés; Jk 39a]. 

megbüntetodik 1. büntetését elnyeri; a fi pedepsit; Stra-
fe bekommen/erhalten. 1639: Gőczeőn vegh András fiat 
vegh Jánost az Eccl(es)ia az reconciliaciora nem admittal-
ia, hanem mégis ad futur(am) partialem nostram differall-
ia, miglen illendő bóntetessel megh nem bóntetodik pa-
raznasagert (SzJk 45]. 1648: (Martinus Kirali) harmad 
magaual menczie megh magát hogy tiszta teŏlle, Ha megh 
menti magát az leánytól megh menekedik, es az leány 
megh bunteteödik, ha hol nem jural harmad magaual 
keŏuessenek Ecclesiat es vegiek el egy mast [Kv; TJk VIII/4. 
316]. 1687: Eökreőt, lovat loptak, és el adták, az kit rajta 
értek meg is bűntetődtek [Szilágycseh; GramTr VIII Kis 
Mihály (45) miles praesidiarius vall.]. 1749: ezen az uton 
az vétkes Soha meg nem büntetödik, éz ez után agjonis 
verik az embert [Ilyefva Hsz; ApLt 1 Bialis Ferenc lev.]. 
1765: minden külön kenyéren lévő gazda a maga ekebeli 
márhájával kiálljon szántani, ugy azonban, hogy vonako-
dás esetében vagy ki nem állás következtében megbűnte-
tődjék, miként az eke napszám jár [M.bikal K; RAk 256]. 
1767: senki azok kőzűl akik ott Jártották Tulkoit, s kan-
tzáit nem bűntetődet meg [Burjánosóbuda K; JHbK LVI/5. 
l l] . 

2. törvényes büntetéssel sújtatik, elítéltetik; a fi pedep-
sit/condamnat; gesetzlich bestraft werden. 1599: Myert-
hogy ... az mentet es gyolch felseö ingeket az Balas lopta 
volt el ... az perengere keottessek, es ott vezzeowel megh 
veretessek es ky igazitassek, de minek eleotte megh beon-
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teteodik annak eleotte legyen az Diiectorok ellen való 
maga mentczege (Kv; TJk VI/1. 368]. 1621: az koborla-
soknak semmj bwntetese Nem leue(n) Nem hogj megh 
zwnnek, de seot inkab Newekednek az kertek, majorok fel 
teőrese es koborlasok. Azért mind az Bamasiboknak, 
mind penigh az szolgaknak imponalliok eő kglmek hogj 
vigiazzanak és az kiket megh foghatnak ... hozzak be 
hogj erdemek szerint bwnteteődgjenek megh [Kv; TanJk 
II/l. 329]. 1679: En Kaszon szëkbën lakó Imrë Děak, 
mostan Kaszon szeknek Uice Király biraia, Adom tuttára 
mindeneknek az kiknek illik, hogi Kaszo(n) szekbĕn Fel-
séofaluban lakó Pĕtër Lukacz lčania Jlona egi úttal 
impregnaltatua(n), az mű tŏruenjünk szërent meg bünte-
tŏdŏtt črĕtte, es Ecclĕsiat is köuetet, tŏbszŏr ollja(n) ue-
tĕkbén nem incurralt az egiszërinel hane(m) jámborul 
uisĕltĕ maghát [BLt 3]. 

Szk: lapáttal ~ megverettetéssel sűjtatik. 1700: Rücz 
Gyŏrgyne három hónapig vasat visel, azon kivül az lapat-
talis az kapu kŏzót megh bűntetedőtt paraznasagáért 
[Szentdemeter U; Ks 90] testiképpen ~ testi büntetéssel 
sújtatik. 1840: a' Tktes Tanáts azt határozta volna hogy ä 
Constitutialis (!) büntetést fizessem le vagy a' kotsisom 
testiképpen büntetődjék meg [Dés; DLt 921]. 

3. megbírságoltatik; a fi amendat; Geldstrafe erteilt 
werden. 1621.å Biro Vram eő kglme szorgalmatoson min-
den haladék nelkwl Circaltassa fel kik legjenek azo(n) (!), 
es annak modgia zerent condigna poena bwnteteődgjenek 
megh IKv; TanJk II/l. 327]. 1746: Nagy Szárazság lévén 
mint tavaszi időben11, és szeles űdő erre nézve determinál-
tatott hogy senkiis se Vásárban, se sokadalomban se pedig 
lakadalomban Városunkban Lövöldözni, es Dohányozni 
ne mérészellyen, mellyet ha kik tselekedni talalná(na)k 
hat forintig meg bŭntetődgyenek (Torda; TJkT III. 25. — 
aÁpr. 17-i határozat]. 1796: mégis bűntetődett, a mint 
hallattam 25 Forintakan |Kv; AggmLt B. 15]. 1801: meg 
bűntetödik azan Gazda 1 Renensig [Kv; FésCLev.]. 1812: 
Tőrök Ferenczné bizonyítsa réá G. M. Pistánéra a kurva 
nevet 4d magával. Ha rá bizonyitya meg bŭntetodik Török 
Istvánné tizenharmadfél Rforintal ... ha pedig rá nem 
bizonjthattya Törők Ferencznere háromol a büntetés 
[Nagykapus K; RAk 14]. — L. még RSzF 157, 178. 

megbüntettet 1. büntetést méret vkire; a dispune să fie 
pedepsit; jm Strafe auferlegen lassen. 1612/1613: mikor az 
első zolgalonak giermeke lőtt haza iőtt, itt sokaigh 
lakott es taplalta, es Czereny Ferencz Vram nem akarvan 
zenvedni annak az gonoz szemelynek ott való lakasat 
raiok izene az birora es az polgárokra, hogy meg bűntes-
sek, es ki űzzek, m ert ha ki nem wzik tehatt az Ispánnál 
megh bwntetteti őket [F.balázsfva BN; KJ]. 1678: Az mi 
először szemben való létünkkor az fővezér legelsőben is 
darabos szókkal tudakozván, hogy urunka mi okon nem 
büntettette Kegyelmedet az hatalmas császár parancsolatja 
szerént meg? [TML VIII, 211 Mikes Kelemen Teleki 
Mihályhoz. — aA fej.]. 1816: Meltoztasson ... mind szol-
gáknak mind Kováts Czigányok(na)k a' Vas Discietiokat 
igeröket meg büntettetni a' következendő időkre paran-
tsolni [Torockó; TLev. 9/46]. 

2. (törvény szerinti) büntetést rovat vkire, vmire ítéltet 
vkit; a dispune să fie pedepsit (conform légii); 
(gesetzmäßige) Strafe jm auferlegen lassen. 1593: Miert-
hogi penig lelkeuel való zitok felette igen el aradot keoz-
twnk, eo kegme ... ereossen megh bwntettesse [Kv; TanJk 

VI. 220]. 1664: Ezek uta(n) az Actorokis exhibealva(n) az 
Captiva ellen való fassiojokat, kivánnyák à jure megh 
bűntettetni az Captiva Aszszont mivel vilaghos bizonsa-
ghok jeőttek be bűiös báiossághárol [Kv; TJk X/4. 252]. 
1695: Ez idők alat penigh ha kik titkon varos Privilegyio-
ma ellen idegen Bort hoznanak varosunkb(an) ... Bor 
Birak ... erőssen megh bűntetessek [Dés; Jk]. 1809: az e' 
féle ki vitt szalonnákért meg nem büntettetett senkit az két 
Fél Communitas [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1825: ők 
a földgyeiket ki nem mutattyák ezek még Sárdnakis 
resistáltak, már Udvari Széket ültetek reájok s ítélet mel-
lett büntettetem meg (Mv; Told. 7]. 

Szk: halállal ~ halálra ítéltet. 1657: Mint hogy az rend 
tartas, es dependentia nelkwl egy tarsaság s communitas 
nem maradhat még ... ualasztatik ket feŏ Inspector Ma-
gyar es Szász az kik alkalmatosság szerent dirigallia(na)k 
ez varosba(n) Erre az Tisztre penigh választatnak Va-
rady Miklos es Auuer Gábor ur(am)ek. Ostromláskor 
penigh ha az dologh ugy kevannya magoktolis halallalis 
megh bwntetteszek, kit Isten tauoztaszo(n) (Kv; PolgK 
128]. 

3. megbírságoltat; a dispune să fie amendat; jm eine 
Geldstrafe auferlegen lassen. 1782: Ezen feleltetésre pe-
dig, aki vakmerőségből elé nem menne, az falusi bíró 
akármi névvel nevezendő bonumából az falu törvénye 
szerint egy forintig büntesse vagy büntettesse meg 
lOroszfalu Hsz; RSzF 152]. 

megbüntettetés megbüntetés; pedepsire; Strafe. 1681: 
Ha a mészárosok a hus vágást nem Continuallják, a Dnus 
Terrestrisnek Liberum arbitriumaban vagyo(n) azok(na)k 
meg bűntettetése, refrenalasa, es vgyan hus vagattatásais 
IVhU 52]. 1767: A Mlgs Urak(na)k ... Tudósitásakat 
kötelesen vette a* Supr. Consistorium, és approbálta a* 
Pasqvillust irt szeméilyek ellen tett Investigatiót, némel-
lyek(ne)k Collegiumból lett ki igazittatásokat, vagy más 
formán is lőtt meg büntettetéseket (Nsz; BK Kv-i ref. koll. 
ir. ref. konz. leirat]. 1804: nem lehet hogy az Erdőktől 
egészszen el fogattassunk ... hiszem igy avagy Bányáinkat 
nem mivelhettyük; nem lehetvén Tüzelés nélkül, avagy ha 
mivellyük; holnap is, következendöleg is nem magunk-
nak; hanem hasonlolag meg büntettetésünkre; és vjjabb-
vjjabb Nyomorgattatásunkra dolgozzuk |Torockó; TLev. 
7/11]. 1812: Más nap meglátván a* czitromokat meg jozo-
nodásom után viszszá hoztam volna az el orzott Czitromo-
kat, de tartottam azon hibás cselekedetemnek megbüntet-
tetésétől (Déva; Ks 119f|. 

megbüntettetett megbüntetett; pedepsit; bestraft. 1674: 
ă meg bűntettetett ember ... tartozzék az égy napi szolgá-
lattyával [Ikland MT; MMatr. 273]. 

megbüntettethet megbírságoltathat; a putea dispune să 
fie amendat; jm eine Geldstrafe auferlegen lassen können. 
1735: az hol az utczákon olly rut sepedeket Csinálnák 
ganejjokat szemettyeket ki hordgják tehát sine Personarum 
respectu meg büntettethesse Cum fl. h. 1/1 [Dés; Jk|. 

megbüntettethetik törvényes büntetéssel sújtathatik; a 
putea fi pedepsit conform légii; gesetzmäßige Strafe au-
ferlegt werden können. 1677: végeztetet... hogy valamely 
Faluban a* Generális Circáláson valamely gonosz emberek 
ki-adattatnak, és akkor meg nem büntettethetnek, magok 



megbüntettetik 380 

lévén a' ki-ado személyek a' falubéliek, tartozzanak azon 
ki-adot gonosz tévőket, orgazdákat, latroknak párttartoit 
meg-fogni, és a' Tiszteknek kezekhez vinni [AC 125). 
1809: némelly más vagyonnyán kapok, és erőszakos Ha-
zafiak olly bal hiedelemmel vágynák, hogy törvényte-
len erŏszakoskodásoikért a mostani tőrvény szűnés alatt 
meg nem büntettethetnek, ennél fogva erŏszakoskodásoi-
kat szabadon gyakorolhattyák [UszLt ComGub. 1558]. 

megbüntettetik 1. büntetését elnyeri; a fi pedepsit; 
Strafe erhalten. 1558: te kmed thegen törwent chözeot-
teok, hogh ha méltatlan Mywelte volna Ez Rüthsagot, 
Jgartho Cristopon Megh Bwntettessek, azt kywanom 
kmedtwl [Retteg SzD; BesztLt 5 Margay Menharth Gr. 
Thymar beszt-i bíróhoz). 1585: Az Capitanok walaki 
feleól paraznasagot, orsagot es effele Zarwas Wetket megh 
ertnek ... Azokat a' zemellieket tartozzanak hwteok alat 
az Ortalj Mondoknak, wagy a Waros Procatoranak be 
mondany, hogy az bewn meg bewntettetwen az Nagy 
Istent tizta iambor eletbe zolgalhassűk [Kv; PolgK 18). 
1605: Az lezzegeo Inasokat es egyeb embereket az kertek 
keozeot megh foghassanak es erdeme zerent beontettesse-
nek megh [Kv; TanJk 1/1. 525). 1643: Teczet az sz. szek-
nek, hogi az Lean elsőben bóntetessek megh annak rendi 
szerent, es az uta(n) reconciliallion [SzJk 61]. 1655: Mivel 
nem comparealt Moldvai András, a jövendő partialisra is 
citaltassa, akkor ez mostani nem comparitioert meg bün-
tettetik [i. h. 78J. 1726: Akik ezen boiban ittanak ... bűn-
tettessenek meg [Dés; Jk). 1787: ha az publicált, és 
publicálando parantsolatok nem improtocolláltattanak a 
Falú Nótáriussá által, annyivalis inkább ezek Honaponkent 
a Falu előtt nem revocaltattanak, indispensabiliter a Nota-
riusok fognak megbüntettetni [Torockó; TLev. 3/1]. 

2. törvényes büntetéssel sújtatik, vmire ítéltetik; a fi pe-
depsit conform légii; gesetzmäßige Strafe auferlegt wer-
den. 1649: Leuata ca(us)a D Director(um) contra Stepha-
nu(m) Ohuari es Sophia(m) Mezei. . . keöteöztesse(ne)k az 
Cziganioktol az perengerre es megh ueszszeöztetve(n) 
wzesse(ne)k el az varosról annak utanna be ne jeŏjenek, 
mert ha be jeönek nagiob bwntetessel bwntettet(ne)k megh 
[Kv; TJk VIII/4. 381]. 1677: Hogy a' gonosztévők inkáb 
meg-zaboláztassanak, és ki-keiestetvén érdemek szerint 
meg is büntettessenek, a' Vármegyéken és Székes helye-
ken a' Tisztek leg aláb három esztendőben ki-mennyenek 
Generális Circálásra [AC 119]. 1698: mellyet ha tagadna a 

... kész leszek ellene comprobalni comprobalva(n) meg 
kívánom à Jure, ha magat abból az infamiabol Suo modo 
nem expurgalhattya mint paraznat szoktak megverni a' 
szerint meg bűn tettessek es verettessek |Dés; Jk 269b. — 
aA bűnt]. 1737: melly illyen nyilván való perjuriáiért, 
megkívánom hogy az Á ... érdeme szerint meg-
büntettessék [Dés; Jk 248). 1773: Iol lehet az Incta hűtős 
Társam légyen ... nagy gyanúm vagyon rosz életéről, 
megkévánom azért, hogy ő az ország törvénye szerint 
megbűntetessék [Déva; Ks 111 Vegyes ir. Komsa Sándor 
dévai lakos Molnár Ilona elleni pere]. 

Szk: halállal ~ halálra ítéltetik. 1681: egi Bányára, à fő 
es vice Sáfárok nem tartoznak többet adni száz húsz tereh 
szénnél; à mely Koh mester töb szenet eghetne annyinal az 
kemenczèb(en), es megh bizonjosodnek, halallal büntet-
tessek megh érette, vagi 40 forintal valcza megh fejét 
[VhU 62-3]. 1703: Ha ki penig ollyat hirdetne, és az 
embereknek elmejeben roszsz conceptust csinálna, az 

Szegényseget el ijesztené, csalardul el szöktetné, el futtat-
ná, comperta rei veritate, ha kesŏre tudodikis ki; pro cali-
tate delicti igen keményen, sőt halállalis meg büntettetik 
[UszLt IX. 77. 61 gub.]. 1761: az I mint minden go-
noszságokban szokásos személy ... szitkazodásának 
neme és mivolta szerént érdeme szerént, s ha kévántatik 
halállalis meg büntettessék [Toida; TJkT V. 34] * vhány 
korbácsütéssel 1775: az szolgallo a Ládából a szoknyát 
ki vette, azzal az ágyba el butt ... egészlen véghez nem 
vihette Czélyát, azért, hogy előre meg zaboláztattassék, 
hogy 12 korbáts ütéssel meg büntettessek détermináltatot 
[H; Ks 114 Vegyes ir. ] * vhány pálcaütéssel/pálcával 
1740 k.: az mint hogj az Dominalis Biro székin Tőrvenjek 
Volt az mint hogj adjudicaltatott az miért el vágta Grohoti 
Balog Juon az Pirva Dsurs haját, husz pálczával bűntettes-
sék meg [H; Ks 62/6]. 1761: Constalvan az Inek a Sedria 
elöt, a kezénél találtatott lopott portékáknak elorzása 
ötven kemény palcza ütéssel rabok által az Holnapi napon, 
hogy meg büntettessék in loco publico itiltetett |Torda; 
TJkT V. 56]. 1812: Petra Muntyán Magyarofa veszszök-
bŏl csinálván czárkot az kis vizén 20 Páltza ütésekkel meg 
büntettetett JPetrilla H; JF 36 Prot. 26]. 

3. megbírságoltatik; a fi amendat; Geldstrafe auferlegt 
werden. 1561: egy mesteris a kinek ket beres legenye 
uag'on ualamely mestert mihel'ebe heti berre ne merezl-
yen tarthani ... Az ky ezen kwl chelekedik elçzer neg' lot 
ezwstel masodzor hwzonneg' nehezekkel, harmadzor egy 
gira ezwstel bwntettessek megy Neg'edszer ha meg' nem 
Zwnik engedetlensegnek bwnewel [Kv; ÖCArt.|. 
1589/XVII. sz. eleje: ha az elseő mester baratsagert, 
Atiafiusagert, felelemert, es az mivelteteő ember hiuatall-
iara hozzá nem menne mindenik mester huszoneőt eőt 
forintal erŏssen megh bwntettessek ]Kv; KőmCArt. 15-6|. 
1677: Ha kik fel nem ülnének a' Vármegyének Tisztei 

egyházhelyi Nemes emberen tizenkét forint poenat 
exigaltassanak; más rendbéli Nemes emberen ki portiona-
tus, és ház helyei, annál inkáb, ha jobbágyi vadnak, mind-
azonáltal fél kaput fellyül nem haladta annak menyisége, 
floren. 25 büntettessenek meg [AC 921. 1681: Az Hámo-
rokon, valamelj Colatorok, vagi Művesek à vasat addigh 
el adgiak migh ä D. T. szamára való eghesz Suszt ki nem 
telik ... az arant hamis hitb(en) incurralnak, es elsŏb(en) 
12 forintal bűntettetnek megh [Vh; VhU 63]. 1727: Ha 
valaki Falu szeriben szolgalo ember a Hagjomanyra nem 
menne, hanem az Biro zalogolja honn eri megbüntettetik 
denar 20 ha jo okokal magat nem mentheti [Szotyor Hsz; 
HSzjP]. 1738: (Az alperes) az tilalommal való nem gon-
dolásért penig 12 forintig meg bűntetetni melto(na)k ítél-
tetett [Torda; TJkT I. 171]. 1767: Ha valamely bányász ... 
bányáiát vakmerőképpen éjtzakais ... dolgozná ... Ha 
Béres v(agy) Nap számas tselekedné maga vakmerőségé-
ből, azis 12 forintig meg büntettessék (Torockó; TLev. 
7/11]. 

megbütfîz 1. végénél megfarag; a tăia neted capătul 
unui stîlp; am Ende beschnitzen. 1623: Az Jstallok(n)ak 
minden faytt zep fakboll Czyenaltassa Ereős Talpban 
allassa labaytt, azokott megh beőteőzzek Joli [Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 

2. (földet) végénél érint/határol; a delimita la capăt (o 
posesiune); (Feldstück) am Endċ angrenzen/berühren. 
1760: Deges patakán alól vagyon egy darab kaszáló Rét 
mellyet betűz meg ... az Árnyékra ki menő út [Berz. 31-
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1784: a negyedik Határ Gödrit pedig ásaták a reambuláto-
rok a Déli végihez a melly meg bütüzi mind ezen Expo-
nensek mind pedig a Thot László ebben ütköző Földgjétis 
[Karácsonfva MT; Told. 761. 

megbütűzött szitk. 1785: ragada egy rudat s utánna in-
dult, hogy meg rudazza, azon közben mégis szidá meg 
bütüzött kurvának, tolvajnak Jlllyefva Hsz; HSzjP|. 

megbűvöl megbabonáz/boszorkányoz; a vrăji; ver/behe-
xen. 1582: En Banyay Janosne Kyral wuczay Sophj az-
zony ... Hallotta(m) eztis Igyarto gorgnek az másik fele-
sege zaiabol hogy az mo(n)dotta, Jm ez bestye kurua mya 
az en vra(m) mynt nyomorgat, bizony megh bçuolte az 
besty (!) hires kurua az en vramat [Kv; TJk IV/1. 58d|. 
1583: Nilas Antal felesegewel egietembe ... azt valliak ... 
ez Ersebet egy Bekat hozot az zeolebeol, Mert eg Borbelj 
legent igen zeret, es azt Akaria meg Bwweolny velle [Kv; 
i. h. 1431. 1591: Teglas Janosne vallia ... Hallottam Dabo 
Erseteol hogi Baba Catus pogaczat kwldeot volt ala, hogi 
feiem ala tegie, hogi vramatt megh giuleolliem Tudom 
eztis hogi mikor megh ertettem volna en, hogi engemet igi 
akart megh bwueolni, be Ideztettem erette, es eo ezt ert-
uen, megh keouetetet engemett az dologban [Kv; TJk V/l. 
125|. 1593: Júlia Azzoni, Grúz Peteme vallia: Hallottam 
Cassai Catus zaiabol, hogy ezt mondotta gianakodom 
hogi az Niari Marton annia oka hogi nekem giermekem 
ne(m) lezen eo bwueolt megh [Kv; i. h. 3311. 1676: Én 
penig oly ártatlan vagyok, mint az Kegyelmed legkis-
sebbik gyermeke; ne hagyjatok hát itt vesztegelni bűn-
telen; ne örüljön az ördög és az ő eszközei, hogy ugyan 
mintha megbűvöltek volna bennünket reformátusokat ebbe 
az hazába, hogy csak mü maijuk egymást ITML VII, 238 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhozl. 

megbűvöltetik el/megszédíttetik, félrevezettetik; a fí 
zăpăcit/derutat; beirrt werden. 1662: (A nép) elméje a 
sok helytelen biztatásokkal üjabb-űjabb török ellen temér-
deki erővel levő segítségek felől való hírköltésekkel elszé-
dítetett és mintegy ugyan fascináltátott, megvarázsolta-
tott, bővöltetett, bájoltatott volna [SKr 495). 

megbűzhödés megbűzösödés; împuţire; Stinkendwer-
den. 1810: (A) halottak 48 orák alatt a meg büzhödés miat 
ártalmasok [M.bikal K; RAk 411. 

megbűzhödik 1. megbüdösödik; a se împuţi; stinkend 
werden. 1590: weottúnk volt meg egy Beteges dyznot 
Meg Bűzzot (!) vala meg sem Ehettük [Kv; Szám. 4/XVII. 
14|. 1618: Oztán őa sem adott nekem sohult semmit, maga 
annyit adtak néhul s annyi volt az szekeien, hogy meg-
bűzhüdt az hús s rakással hányták el az úton [BTN2 101. 
— ĂKamuti Farkas portai fŏkövet]. 1643: Thóótt András 

az boriu lábát az kamoraiab(an) negyed napigh ŏtt 
tartván, meg bűszhódött [Kv; MészCLev.|. 1710 k.: A 
jószagú kenőnek szaga az orrodba hat, bőrödet valameny-
nyire lágyítja, fényesíti, de a testednek belső részeire nem 
hat derekasan, kevés üdéig tart, oda lészen mind szaga, eieje, 
sőt sokszor magadnak le kell mosnod, hogy meg be bűz-
hödjék rajtad [BÖn. 4221.1716: Kádakat hoidokat minden-
kor szép tisztán száraz hellye(n) tartassa(n) meg ne bűsz-
hedgje(ne)k, hogj szűret(ne)k ideje(n) boraimb(an) fogjat-
kozás ne legje(n) [Szászerked K; LLt Lázár Ferenc ut.|. 

2. megposhad; a se cloci; faul werden. 1675: Az Vár ar-
kais az falnak erőssége leuen, arrais szüntelen es jo vigya-
zasa legyen, kő rakasa le ne omlodozzon az vize megh ne 
duguljon, se benne megh ne bűszszedgyen [UF II, 676 
Bornemisza Anna fejedelemasszony ut.|. 

megbuzhödt megbüdösödött; împuţit; stinkend gewor-
den. 1591: latta(m) hogj senkinek nincz gondgia rah 
hogj ott ne rothadgion el az megh byzhwtt test |UszT|. 

megbűzöl 1. megszagol; a mirosi; riechen. 1805: vatso-
ra felett roszszul viseltem magamat, az ételt a tálba meg 
bűzőltem, és kis Papa meg pirongatott |Dés; KMN 2981. 

2. ~ni sem meri átv oda sem mer szagolni, közelébe sem 
mer menni; a nu avea curaj să se apropie de ceva; nicht 
einmal die Nase hinstecken. 1657: Egy Nádasd nevű falu-
nál sok asztagok lévén és molnok is, az ellenség ott prae-
sidiumot hagyott vala, az molnokat bésáncolván, őrölvén 
azokon, az asztagokat pedig csépelvén, abból prófontoz-
zák vala az tábort, melynek felverésére expediálta vala 
Huszár Mátyást ezelőtt és véle többeket is de csak 
megbűzleni sem merék (KemÖn. 2201. 

megbűzölhet átv közelébe mehet vminek; a putea să se 
apropie de ceva; zu einer Sache nicht einmal hingehen 
können. 1653: Székely Móses táborát Kolosvárról meg-
indítván, méne Szamos-Újvárhoz, hogy azt a németektől 
megvegye a várat; de csak meg sem bűzölheté IETA I, 79 
NSzJ. 

megcáfol 1. vmely állítást tévesnek/helytelennek bizo-
nyít; a combate (prin argumente); widerlegen. 1636: az 
víg kedvű Musikas Keresztyének szemünk közzé il-
lyent lobbantonak; hogy az Organa, és egyéb Musica 
zengés az elméket a* könyörgésben valő buzgoságra fel 
gerjeszti. De kŏnyü ezt artzul reájok viszá tsapni, és egy 
tagadással meg tzáfolni, mert abban semmi nints, hanem 
inkább nem tudom mitsoda fajtalanságra, és testi vitzkán-
dozásra pestiti (!) őket lÖGr Aj.). 1662: az egész köny-
vecskének ... elei vagy kezdeti nyilván megcáfolja ez 
vélekedést ISKr 686|. 1710: A székelység azok a projec-
tumok ellen más projectumokat írt, és megcáfolta Szász 
Jánosnak minden rátiőit [CsH 3191. 1710 k.: ezt a te szent 
lelked régen megcáfolta ... minden martyrok és egyéb 
szentek, sőt maga az Úr Jézus Krisztus példájában |Blm. 
10211. 

2. ~ vkit vki állításának helytelenségét kimutatja; a de-
monstra/arăta că afírmaţia cuiva este incorectă; die Un-
richtigkeit der Behauptung js beweisen. 1849: Mikes 
Jánossal sem volt semmi aféle esmeretségem, miről Kele-
men Béni vallomása rendén álmadozni kiván; s mindezek-
nél fogva Kelemen Bénit a szembesítéskor ezen felhozá-
saira nézt meg is fogom czáfolni [Kv; Végr. Vall. 361. 

megcáfolás cáfolat; combatere; Widerlegung. 1662: az 
fejedelemnek holmi magamentegető írásinak megcáfolási 
neki tulajdoníttatnának [SKr 512|. 1710 k.: Én csak hall-
gattam, míg szembefognak; készen voltam a nagy szörnyű 
hazugság megcáfolására [BÖn. 738-91. 

megcáfolhat vmely állítást helytelennek bizonyíthat; a 
putea demonstra incorectitudinea unor afirmaţii; irgendei-
ne Behauptung ílir unrichtig beweisen können. 1806: 
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ellenkező állatásával az Alperes meg nem tzáfolhattya a* 
Felperes keresetét [Dés DLt 2501. 

megcáfolhatatlan cáfolhatatlan, megdönthetetlen; de 
necombătut; unwiderlegbar. 1676: Az Kegyelmed discur-
susi rendesek és megczáfolhatatlanok [TML VII, 251 Baló 
László Teleki Mihályhoz]. 1710: Cikkelyenkint felvevé 
Rákóczi a vármegyék supplicátióját, s remonstrálá erős és 
megcáfolhatatlan rátiókkal, hogy nem tudják, mit kíván-
nak [CsH 387]. 

megcáfoltatás helytelennek bizonyíttatás; combatere; 
Widerlegung. 1662: Várad elveszésében balítéletek né-
mellyeknek, s azoknak megcáfoltatások [SKr 618 Tarta-
lomjelző fejezetcímből]. 1664.ě Az császár levelének al-
kalmatosságával jó lőtt volna még is negálni a palatí-
nustól inurált nagy kissebbségeknek megczáfoltatására, 
hogy ha immár ő hatalmassága ő nagyságát ennyi ke-
gyelmességire méltóztatta, bizonyíttathatnék meg az egész 
magyar nemzet előtt, ő nagysága is hatalmas győzhetetlen 
császár és fényes portája előtt nem kevesebb kegyelmes-
ségbe, becsületbe és hitelbe tartatik, mint ... a jó emléke-
zetű Bocskai és Bethlen Gábor fejedelmek [TML III, 84-5 
Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 

megcáfoltatik helytelennek bizonyíttatik; a fí combătut; 
(für) unrichtig bewiesen werden. 1662: a mi fordítónk is 

mindenütt ezt foglalta és tette föl; csak amint a gyer-
mekek éneklették is ezelőtt a húsvétok előtt, az első la-
mentátióknak kezdetiben eléggé megcáfoltatik e vélekedés 
[SKr 686-7]. 1678: hinném Istenem ártatlanságom való-
ságát napfényre hozza, akkor megczáfoltatnak azon iste-
nes és igazságos ítflőbíró igaz bíróságra ez eránt való 
igyemet [TML VIII, 69-70 Kapi György Teleki Mihály-
hoz]. 1829: meg tzáfoltatnak azonn gunyolo íratásaik a' 
Felperesek(ne)k [Ne; DobLev. V/1155. 8a]. 

megcéduláz cédulával ellát; a eticheta, a aplica o eti-
chetă pe ceva; mit Zettel versehen. 1684: Arany ezüst 
marhátskám a mi vagyon meg czédulázom, kiki a szerint 
talállya [Dés; Pat.]. 1724: itt a városson valahol tudtam 
kedves izü és szép gyümŏlcseket termő fákot, azokrol oltó 
ágakat szedettem, kik mineműek legjenek; és telelő vagj 
nyári gjumölcsfa ágak meg czeduláztam, és Ngod(na)k 
alázatossan el küldettem [Ne; Ks 95 Brullyai György lev.]. 
1730: engemet is ... a* Foglalo Deákok akkor Pecséttel 
hivtanak ada ... a' kiket el foglaltak s egyszer s mind 
kapujokot meg is czedulázták [Vármező Sz; TKI Holhoz 
Vaszily (66) jb vall.]. 1755: A Barakat... meg tőltegettem 
meg Czedulaztam bé pecsetlettem [Szentmargita SzD; Ks]. 
1765: 20 Rhenes Forintokot kétszeris ugyan accuraté meg 
számláltam vala a Bírákkal edgyütt, melyet meg czéduláz-
ván, egy zatskóban bé pecsételtem [Vajasd AF; Eszt-Mk 
Vall. 258]. 

megcéduláztat cédulával elláttat; a puné pe cineva să 
aplice o etichetă pe ceva; mit Zettel versehen lassen. 1743: 
mely Ládát mégis Czedolásztattam, és az Czedolánnis fel 
írattam [Szentdemeter U; LLt Fasc. 159]. 

megcégérez kb. megcsúfol; a-şi bate joc; einer Sache 
hohnsprechen. 1657: Ezen házasságszerzésben az fejede-
lem meg is indula; de félvén attól, hogy az portán Lupul 

az dolgot detegálván, miben fáradozna az fejedelem, vád-
lására fordítaná és ezt akarván megelőzni, midőn az herceg 
követjeit Moldovában expediálta volna, másfelől maga 
oratorának az portára értésére adá, és az nem helyesen az 
dolgot megcégérezvén, az pedig Lupulnak értésére esvén 
igen offendáltaték [KemÖn. 189-90]. 

megcertifíkál megidéz; a cita; vorladen. 1748: Certifí-
calam meg ... Olajos Judith Asszonyt az Exponens ő 
kglme nevével Nms Maros szek(ne)k Mvásáihelyen kö-
zölöb Celebralando G(ene)ralis Sedriajára Törvényre 
mint Evictrixet [Mv; SLt MV. 20]. 

megclbárol megtépázgat; a bate träglnd(u-se) de hai-
ne/de păr, (zer)rapfen/sausen. 1774: megragadta a mellét s 
megcibarolta s nagy nehezen szabadulhatott ki kezéből 
[RettE 324]. 1793: Ketten az Apossával le nyomták a' 
Főidre, és ottan annyira meg-CzibaroIták tépték, hogy 
mikor fel költ kezek alol a Főidről ugy állott a* haja mind 
édgy Kosár a* fején [Dés; DLt az 1799. évi iratok közt]. 
1800: Az Alperes az felperest ... hatalmasul meg támad-
ván meg Czibárolta meg taszigalta [Dés; DLt]. 1816: 
Szász Mária az Exponens Asszonyt hajánál fogva meg-
czibarolta s meg is verte [Dés; DLt 99]. 1827: Nemes 
Marton Uramatis az erdő Inspectort rutul meg czibároltak 
[Szind TA; Mészkői lev.]. 

Szk: ~ják egymást. 1762: voltam Dersén Somai Ger-
gelynél. Ott vala Varsányi Ferenc is öszvekapának 
egymással s egymás hajába is akadának s igen rutul meg-
cibárolák egymást [RettE 136]. 

megcifráz 1. feldíszít/ékesít; a Impodobi/omamenta; zie-
ren, schmücken. 1651: Vagyon edgj kénkő szin Scallat 
Szoknyaja Galanddal Peremezet es negjes kotessel hal hey 
formara czifráztak megh az Aliját es az elejjit | Egy Chris-
pani zin Angliaj pozto zoknia ... az elő ruha helien igen 
megh vagion tzifrazua [WassLt Vass Judit kel.|. 
1682/1687: Attam egi Ueres Poszto Angliai Uy Szokniat, 
kinek az allian hat rend Ezüst keskeni Gálon uolt, három 
sing Feier aba poszto belől az allian, Ueres barsoni ualla, 
arani Galonnal uolt megh Cifrazua [Fog.; Boib. II Rákosi 
Anna kel.]. 1736: Az ifjak penig nyárban ... fekete süve-
geket viseltenek ... Az süvegnek azon alső részin némely 
helyeken hasadék volt, az melyen kieresztvén az sinőrt, 
megczifrázták | Némely úrfiak varrott bagariából való 
telekes bocskort is viseltenek, hajdú módra; igen czifra, 
szironynyal sőt ezüst fonallal vagy selyemmel czifrázott 
majcz vagy szij volt az kivel felkötötték, sőt a telekes 
bocskor felső része is azképpen meg volt czifrázva [MetTr 
348, 353]. 

2. díszesen kifarag; a omamenta prin cioplire; veiziert 
ausschnitzen. 1688: Vagyon Kozmáson egy nemes Udvar-
ház, mely(ne)k az kapuja deszkábul való ... teteje olosz fo-
koson van meg czifíázva [Kozmás Cs; Eszt. Inv.]. 1726: 
Vam> Márton ... Jo kép iio vala, a Lonai® házakot is eo czif-
rázta vala meg [Kv; JHbT özv. Jósika Imréné Bánffy Zsu-
zsánna vall. — ®TA]. 1765: Vagyon egy Galambugos sen-
dellyel fedett jo vastag cserefa lábakon állo kapu, ezen ka-
punak zábéi, szemöldöke az Udvar felőli Napnyugotrol for-
más mettzésekkel vadnak megcifiázva [HSzj kapuzábé al.|. 

megcifrázás díszítés; omamentare; Veizierung. 1662: 
egy szép magos és temérdek torony építtetett, amelynek 
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pléhvel való héjjazatja s egyéb sokképpen való megcif-
rázása még üszögében vala [SKr 260]. 

megcifrázott 1. díszített; omamentat; verziert. 1736: az 
menyecske anyja ... az násznagynak selyemmel szőtt, 
fejér selyemmel szépen megvarrott, szélyes fejér csipkével 
ujjait megczifrázott inget is küldött [MetTr 392]. 

2. díszesen faragott; omamentat prin cioplire; verziert 
geschnitzt. 1774: A kapuja ezen majornak ... az ajtószem-
öldökfán felyül az galamb(b)űgig megcifrázott, széllyes 
cserefadeszkákkal csináltatott bé [Erdősztgyörgy MT; ETF 
108. 14]. 1810: A malom ... fel emelt meg Czifrázott 
derék fáju kőpad benne [Almásrákos Sz; Ks 265 Conscr.]. 

3. cifrázattal készített; prevăzut cu omamente; mit Ver-
zierung verfertigt. 1637: job kez felé nylik be egy diofaual 
megh csifrazott (!) vas sarkas pántos Beczy záros ayto 
[Fog.; UF I, 408[. 1825: Első vagy külső haz régenn 
Palota lévénn nagy Széles ablakokkal és Csinoson el ké-
szíttet párkányokkal meg Czifrázott stakaturával volt fel 
keszitve [Szárazpatak Hsz; SzentkZs Conscr. 328]. 

megcifráztatott 1. díszesen kifaragott; omamentat prin 
cioplire; verziert ausgeschnitzt. 1816: Ezen Jobbágyfalvi 
udvarházra ád bé menetelt... kívülről meg czifráztatott 
újj kapu Zábékon épült ... két felé nyíló nagy kapu 
[Jobbágyfva MT; BálLt 67]. 

2. durva szavakkal cifrított; inflorit cu cuvinte vulgare; 
mit groben Worten geschmückt. 1783: külömb külömb 
meg tzifráztatott iszonyú adta s teremtette szüntelen a' 
szájában, mellyeket minden tartozkodás és félelem nélkül 
sürü záporeső módjára szór [Torda; KW|. 

megcigányoz cigánynak szid; a-i zice cuiva ţigan in 
chip de ocară; jn Zigeuner schimpfen. 1586: Ieowe Ist-
ua(n) papné a' borért, zalagot Ad vala Az Azzony keoz 
kezre leorincz deaknak, Orbán eó kezeheóz keri vala Az 
zalagot, Az Azzony Ne(m) Ada, Es ozto(n) meg Czigano-
za eotet Eotweos Orba(n) [Kv; TJk IV/l. 50l]. 

megcikáz kb. megkerget; a fugări, a puné pe fugă; her-
umjagen. 1841: az maga Erdejin, a testvérei Elek, és Lázár 
urak verték, tzikázták meg [Bordos U; Pf], 

megcineminytyéz cinemintyével/bosszűállással fenye-
get; a ameninţa cu răzbunarea; mit Rache bedrohen. 1739: 
Faluvéginéa az anyjával megfenyegeté s cinemintézé 
Koncz Pált, melyre Koncz Pál protestála [Bözöd U; Ethn. 
XXIV, 88 Gyergyai Boldizsárné Osvát Anna (32) pix vall. 
— aA boszorkánysággal gyanúsított asszony]. 

megcinkusoz (italt) mérőzsineggel megmér; a măsura 
(băutura) cu sfoară de măsurat; (Getränk) mit Meßleine 
messen. 1827: Salamon Lázárnak a bort ami itten van a 
kortsomában meg Czinkusoztam, és a pálinkát [Berend K; 
IB]. 

megcirkál 1. megvizsgál, ellenőriz; a controla/verifica; 
Prtifen, untersuchen. 1575: az Eoryzes es vigazas feleol 
Ulien vegezesek vagion eo kegnek varosrwl Mind Eyel 
lappal egi Tyzed legien az Drabantok mellett De eo K. 
Jol meg chirkalya Eoket hogi az ky az varos vegezese 
*erent arra való az (!) Tarciak eo k. kynek Eoreksege 
vagion az varoson nem valamely vándorlok [Kv; TanJk 

V/3. 12b]. 1581: Az my Az kózep kapwnal való órzeo 
haznak epytesset illety vegeztek eó kegmek hogy az zaz 
vraimat es polgár vraimat megh Cercalliak es a' kyk Az 
egy egy zeker kówet megh ne(m) hoztak, hozassak megh 
azokkal, es epwchyek megh welle [Kv; i. h. 239b]. 1589: 
Az Zam weweo Wraim meg Circalwan az Zabo georgy 
wram Regestrumat talaltanak w kegmek benne defectust 
[Kv; Szám. 4/X. 88]. 1598: az Twzeleo helyeket iol megh 
lassak es chirkalljak minden heljeken [Kv; TanJk 1/1. 
314]. 1601: az Mezarosoknak ... Amely barmokat ... 
mostan bizonios vraink meg circaltanak azok megh belie-
geltessenek [Kv; i. h. 382]. 1677: A' Partiumban ... minek 
előtte a* Circálásra ki-bocsátanák a' Vármegye Tiszteit, 
annak előtte a* Földes Urak magok Joszágokat meg-cirkál-
ván, és ... az érdemeseket meg-is büntetvén, az ollyanokat 
a' Tisztek ne háborgassák [AC 122]. 1698: Az Hazának 
belső Csendességét haborito Tolvajok kergetésében, az 
regi modot tartsák meg, minden Falus Birák, minden 
héten mind az Faluját kiki czirkallyák meg ... es valahol 
mit sejte(ne)k mindgyárt az kŏzeleb való szolgabirak(na)k 
vagj Tisztek(ne)k ... tegyenek hirt [Szu; UszLt IX. 76/46 
gub.]. 1700: Csolnokosi Bálint kért bennünket, hogj el 
menvén, ezen hellyneka Lakosit meg Circalnok és visgál-
nok és meg látnók, kik volnának ollyan gonosz tévő embe-
rek kik, sem az Is(te)n, sem ez haza Törvényivel nem 
akarván gondolni minden gonosz dolgott el követnének 
[Szer. — ^solnokos H]. 1701: minden holnapb(an) edgj-
szer ... Curator Uramék, a' Malmot meg látogassák és a 
szuszékot meg tzirkállyák [Kv; SRE 73]. 

2. felülvizsgál; a inspecta; überprüfen. 1587: Miért hogi 
pwspeok vramnak vrunk paranchiolta volt, hogi meg czir-
kalna az papokat oda való Járásokra ... Tanachiwl adata-
nak eó kegmeok —/12 [Kv; Szám. 3/XXX. 24 Seres István 
sp kezével]. 

3. megtudakoz; a afla; erkundigen. 1670: Kérlek, édes 
Komám uram, circáld meg, ki szerzett urunktól levelet 
neki ... hogy ű szabadossan holdoltasson ? [TML V, 22 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1748: ment Éltető 
Ferencz Ur(am) ... Groff Wass György Ur(am) ö Nga Pap 
Peter nevü ide való Birája házához, és meg czirkálta ha 
alszik-é ? vagy nem ? [Szentegyed SzD; WassLtl. 

4. megvallat; a audia/interoga; verhören. 1568: az Thor-
day gwlysen mastan w felsyge el vygezte hogy az ispánok 
el Jaryak megh czyrkalyak az nypet ha kyt ky adnak 
Nekyk nem zabad meg fogniok sem fel akaztany hanem az 
Wranak aggyak ... az Wrra Bwntesse az artikulusnak 
Tartassa zerynt [Fog.; BesztLt 57 Casparus Beokeos sup-
remus Consiliarius Regiae Maiest(a)t(is) a beszt-i tanács-
hoz]. 

5. felderít, kinyomoz; a descoperi/afla; klarlegen/stellen, 
ausforschen. 1669: Az portán avval is vádoltatott ő nagy-
sága, hogy Érsek-Ujvár alá Ő nagysága is bizonyos számú 
hadait küldte az németnek, kinek is bizonyosan végére 
menésére az kaimekám Sebesvár oculálásának praetextusa 
alatt császár csauzát küldte, hogy megczirkálja, az fejede-
lem mit csinál [TML IV, 478 Naláczi István Teleki Mi-
hályhoz]. 1672: Kegyelmedet intjük kegyelmesen, küldje 
bé mindjárt becsületes expertus emberét, a ki igen caute 
minden dolgokat az lengyeleknek tudja megczirkálni; 
többi között az király udvarában is elmenvén, értekezzék, 
ha vagyon-é készületek [TML VI, 56 a fej. ua-hoz]. 1710 
k.: Teleki mindjárt küld a szállásomra ... hogy titkon 
cirkálják meg, mit csinálok [BÖn. 701]. 1784: az spion a' 
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kit a' Mlgs Groff Torótzkai Sigmond Ur provisora kőzzi-
jekbena a' végre botsátott volt, hogy a' dolgot meg circál-
ván annak valóságáról bizonyos választ hozzon, előttünk 
olly relatiot tettek (így!) ... hogy minden bizonnyal az ŏ 
Felségetŏl nyert authoritással támadtak fel [Torockó; 
TLev. 4/12. — aA felkelők közéj. 

6. megkeres, felkutat; a căuta; aufsuchen/spüren. 1669: 
Az nyereg dolgából talám príma Áprilist jártat Kegyel-
med. Én szemeimmel nem láttam a Kegyelmed nyergét; 
egyéb aránt csak tudhassam hol keresni, jó szívvel meg-
cirkálom [TML IV, 458 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

megcirkálás 1. megvizsgálás; veríficare; Überprüfung. 
1602: Vagion sok panazolkodas az kwldus gyermekek 
myat való rusniasaghrol ezeknek megh circalasara es 
megh valogatasara valaztottak ket vraimata [Kv; TanJk 1/1. 
422. — aKöv. a nevek]. 

2. felülvizsgálat; inspectare; Überprüfung. 1639: Paran-
csoljuk minden esztendőben egyszer minden várme-
gyékben, szász székekben és városokban az olah papok-
nak megcircálására és azoknak illetlen cselekedeteknek 
refrenálására az oláh vladika Genadi Györgyöt magát vagy 
arra rendeltetett emberit bemenni megengedje [Gyf; Ve-
ress,Doc. X, 62 I. Rákóczi György Beszt. városához]. 

megcirkalmaz körzővel megmér, a măsura cu compa-
sul; (ab)zirkeln, mit dem Zirkel abmessen. 1665/1754: Az 
mely jámbor Iffiu Társ legénnyé akar lenni, tartozik első-
ben a' B. Társaságnak letenni d 25 válaszszon ma-
gának egy Papot, két Kereszt Apát, és egy Harangozót. 
Ezek meg lévén meg szokták czirkalmazni, lineálni, gya-
lulni, bárdolni, fumi, a fogátis ráspolyozni, ajtó melyéket 
vagy egyéb művet belőlle mint fából késziteni; azon közbe 
pedig a' padot, egy néhányszor alolla el-forditani [Kv; 
ACArt. 21-2. — A mesterlegénnyé avatás tréfás szokásai-
ra von. szöveg]. 

megcirkáltat 1. megvizsgáltat; ellenőriztet; a dispune 
să verífíce; überprüfen lassen. 1581: Az twzelleo helyeket 
Az Capitanokkal meg Cercaltassak Es mingyárt el 
bonchyak a hun alkolmatlan twzelleo helieket talalnak 
[Kv; TanJk V/3. 238b]. 1592: Vegheztek eó kgmek hogy 
valamely zolga vagy zolgalo 15 Napigh Matol fogva el 
Ne(m) zegheodik, Ereós Adot vegyenek rayta ... Az Ado-
zedeo vraimis ... ighen megh Circaltassak ez illie(n) zegeo-
detle(n) zolgakat zolgalokat IKv; i. h. 1/1. 206]. 1623: 
Bathori Gábor Fejedelemsegeben Petkj János es Senniej 
Pongrácz altal megh Circaltatuan az egez Szekelyseget ... 
talaltátott uolt zazlo alol kj allottnak lenni [LLt Fasc. 75]. 
1666/1793: Mivel sokaknak Telekjek kaszáló kertjek, 
Csűr kertjek a Falu határára függ bé, nimeljek kaput, ni-
meljek rést . . . szoktak bé tartani, azért az illjen heljeket... 
meg circaltasson a Biro [A.csemáton Hsz; HSzjP]. 1673: 
Kűvár is egész feledékenységben van Nagyságodat 
sokszor kértem, tekintesse s cirkáltassa meg az ott való 
dolgokat is [TML VI, 531 Teleki Mihály Bornemisza 
Anna fejedelemasszonyhoz]. 

2. megtudakoltat; a puné să afle; erkunden lassen. 1670: 
kegyelmedet kérem, igen szorgalmatosan megczirkáltassa, 
hogy ha valamint Gyulafi vagy Váradi Jónás uramék, 
mások is udvarházakhoz, vagy jószágokban nem vittek 
németeket oda Máramarosban [TML V, 252 ua. Katona 
Mihályhoz]. 

3. felderíttet; a puné să clarifice; erkunden/aufklären 
lassen. 1668: Parancsoljuk ... Kegyelmednek, Kegyelmed 
is kimenő útjában legyen vigyázásban s füleit résen tart-
ván, az dolgokat szorgalmatosan cirkáltassa meg s ben-
nünket tudósítani el ne mulassa Kegyelmed [TML IV, 392 
a fej. Teleki Mihályhoz]. 

megcirkáltatik megvizsgáltatik, ellenőriztetik; a fi ins-
pectat; überprüft werdert. 1676/1681: Az Strazsanak 
minden éjjel Porkolabo(m), es Tizedese(m) vagi Nemet 
Frejt által megh Cirkaltassa(na)k ... giakorta es ha kit az 
Cirkálok kozzül vigiazatlanul talalnak bűntessék meg 
[Vh; VhU 662]. 1780: a* Verös kovácsok Esztendőben 
egyszer, vagy a* szükség úgy kivánván kettzer is hit által 
meg czirkáltassanak és meg próbáltassanak Obligátiojok-
nak megtartásában [Torockó; TLev. 4a]. 

megcondorlott 1. tönkrement; distrus; zugrundegegan-
gen. 1659: Hogy isten Nagyságodat ennek az megczon-
dorlott kevés magyarságnak javára éltesse, szűből kívá-
nom [EOE XII, 207 Barcsai Ákos II. Rákóczi Györgyhöz]. 

2. megrongálódott; stricat, deteriorat; beschädigt. 1761: 
11 Cserefa ágosokra épült, fenyő fa gerendakkal gerenda-
zot, szarufazot, és léczezet, meg czondorlot nados fedelű, 
és el romladozott sövény oldalú szinte öszve omlo Istálló 
[Mezőcsán TA; Ks 15. LXXIX. 31. 1766: a régiség miatt 
Sendellyezésében meg tzondollott s a' lakásra nem min-
den részében alkalmatos udvarház [Bősháza Sz; MNy 
XXXVIII, 55]. 1803.ĕ egy már meg tzondollott sendeljel 
fedett ... kövekből készítetett Torony [Betlensztmiklós 
KK; UnVJk 30]. 

megcövekel 1. köriilcövekel; a bate ţăruşi (pentru a In-
tări); herumpflöcken. 1726: (Á napszámosoknak) kik az 
felső csatornák edgy néhány rendbéli bé tételin s ki vételin 
dolgoztak a* Szamosbol bészolgálő felső csatornák 
elein az partot meg czövekelték s fonták fizettem a' d 
30 [Kv; Ks 15. LIII. 4]. 

2. cövekkel rögzít/megtámaszt; a fixa cu ţăruş; mit/ 
durch Pflock festmachen/auf/anstützen. 1749: az hátulsó 
kis ajtót bé zártam a mellett bé is Czövekeltem es egy 
vastag fával meg is támasztottam, az pitvar ajtóra ... la-
katot vetettem, és midőn meg jöttem volna az Lakatot 
műiden defectus nelkült fel vetve tanáltam, az hátulsó ajtót 
is ... bé zárva jol meg czövekelve és Támasztva tanáltam 
... de mind azon által két Szalonna el veszett [Kövesd NK; 
ApLt 1 Sükösd István vall.]. 

3. (állatot) cövekhez kiköt; a lega de ţăroş/par (un animal); 
(Tier) an den Pflock anbinden. 1716/1793: Isten eo felsége 
az Aratasnak ideit el hozván a mely marhán munkálkodni 
szokott ki viheti meg tzővekelje legeltetheti napkelettől 
fogva napnyugotig [A.csemáton Hsz; SzékFt 30]. 1736: sen-
ki még maga földén is ki ne botsásson, hanem ha lovát meg-
tzövekli és ökrét meg-kőti Dezmáláskor [Dés; Jk]. 1763: egy 
Negyven Forintos paripáját magok Szénafüvőkben meg tzŭ-
vekelve le vágák [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 

megcövekeltet cövekkel körülrakat; a puné (pe cineva) 
să batä tăruşi (in jurul a ceva); herum/umherpflöcken 
lassen. 1726: fizettem meg az Rákosi lakósoknak 323 
czövek(ne)k az árrát; mellyeket, olly véggel Vettem vólt, 
hogy az Tót körül czövekeltessem meg véle [Kv; Ks 15. 
Lm. 4]. 
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megeöveklett cövekhez kikötött (állat); (animal) legát 
de ţăruş/par; (Tier) an den Pflock angebunden. 1682: 
Tudode lattade ... Nemes Diosi Ianos ur(am) Nemes házán 
kivül meg czőveklet ket paripaira ki ment ki vont pallossal 
vagy hegyes tŏrel hogy megh eőlje [M.köblös SzD; RLt 1 
vk] | azon az utrumba(n) fel teőtt napon Láttam az sze-
memmel hogy mezitelen pallossal forgodot ... Diosi Ianos 
ur(am) meg czőveklet paripai körül Becski István ur(am) 
[uo.; i. h. Dirilla (!) Leörinch (30) jb vall.]. 

megcucuráz 1. megtépáz; a părui; (zer)ropfen. 1827Ĕ' 
Karába Kosztánt igaz hogy meg Czutzurazta, de őtet na-
gyon meg szidta azért Czuczurázta meg ]Nyérce K; 
KLev.]. 1838-1845: megcurcuráz: megtépi hajamat in-
kább csak nyájasságból [MNyTK 107]. 

2. kb. kigünyol, vki büszkeségét megtépázza; a zeflemi-
si/ironiza; verhöhnen/spotten. 1881: Hegedűs István urat 
éktelenül megcucoráztam egy Szúnyog-tárcában, s ő dü-
hösködte azt az apróságot [PLev. 87 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

megcsábíttatik elcsábíttatik; a fi sedus; verführt wer-
den. 1819: boldogtalan szegény árva más erkőltstelentől 
meg tsábíttatván terébe esett ]Karácsonfva MT; ToldNy]. 

megcsákányoz csákánnyal megüt; a lovi cu tîmăcopul; 
mit dem Pickel schlagen. 1768: magam oda kőzelitteni 
nem mertem mivel egy alkalmatossággal Sokszor 
iterált Popa Vaszilia engemet is meg csákányazatt (Katona 
K; Bom. XL. 81 Borgován Stefán (46) jb vall.]. 

megcsal 1. megkárosít; a păgubi; (be)schädigen. 1573: 
Valazto Eothuos gergel vallassa ... Eottvos Lorinch En-
gomęt megh Chala az En Apród Eztendewmbe ez Nylwan 
twdom (Kv; TJk III/3. 255]. 1584: Nyreó Istwan vallia, 
Ezt hallottam zaiabol Olaios Georgnek hogy monda 
hozzw Marionnak zemebe ... cziganul hamissan cheleke-
del velem, Mert megh chalal es a' kalmar Arubolis megh 
chaltal ]Kv; TJk IV/1. 293]. 1633: Hallottam ... Kouacz 
Andrasnetol hogi panazolkodot, hogi eötet megh czialta 
Frusina, mert negi vedret igirt volt nekj az mezben, de 
nem adot teóbbet három vedemel IMv; MvLt 290. 136b]. 
1675: Mondré Pált citáltattuk hogy sok emberséges embe-
reket megh chialván varàslásával és virgássàgàval meg 
károsított s hamis keresettel élt [Kv; Szám. 34/LVI. 6-7]. 
1746: a J sok embereket mind költséggel, mind fárad-
sággal maga hasznára meg tsalt [Torda; TJkT III. 109]. 
1751: Péter ótet meg tsalván az pénzt el tŏkitette [Gyeke 
K; Ks Vall. 24]. 1755: tizŏtt (!) forintokott adtam volt 
Kegyelmednek ebbenis meg tsalt kiéd semmit nem adott 
énnekem [Udvarfva MT; Berz. 11. 55/5]. 1756: Molduán 
Vonya ... a' Quarta ki adásáb(an) (: annyib(an) a' men-
nyiben) mind hitványabb kévéket adná oda :) meg tsalná 
Titt. Praedicátor Uramot (Galac BN; WLt Kimpián Juon 
(37) zs vall.]. 

2. félrevezet, becsap; a înşela/păcăli; irreführen. 1563: 
Jm Enis az Kerekes Balaz lowat megh kwltem azt pénzt 
Eo is aggia az En Emberemnek, az Lowath agia annak a 
kinek akaria merth Efele hittwan marhat olyan nagi hwttel 
Énnekem Nem kellet volna adnia, hane(m) mas Emberth 
kellet volna vele megh czalnia nem Enge(m) [Vécs MT; 
BesztLt 16]. 1574: egyzer Rea Izent volt Istwan hogy 
feozne, Mert barataival oda Menneh, Ez Margit Rea 

keszwlt volt ... de meg chialta ... Nem Jeot Rea, oztan 
ugy hirhedet ky mikeppen chialta meg István Margitot 
(Kv; TJk III/3. 381]. 1584: Daroczy Balint vallia Mon-
da olaios georgy Elegh hozugh vagy, keonyw volt en-
ge(m) meg chalnod ]Kv; TJk IV/1. 293]. 1750: enye disz-
nó teremtette el menél penig aszt mondád hogy ithon 
maratz, s, meg csalál [Kál MT; Berc. 12. 92. 61]. 1775: 
ettzakának idején ... meg várta az kinevezett hogy az irt 
Strásák el alugyanak ... még tsalta őket s közüliek meg 
szabadulván az Háznak ablakán ki szökött [Jára MT; 
DobLev. III/515. 7b]. 1804: afféle tsalfaságokkal meg nem 
tsallya, hogy Levele volna, magától a Néhai Aszszonytöl 
[Marossztimre AF; DobLev. IV/875. 4b]. 1847: Nó már 
mit érdemel az a' ki égy or(szá)gos fő igazgató széket mér 
meg csalni hamiss elő terjesztéseivel ]Kv; ACLev.]. 

Szk: ~ja a reménység. 1653: De a reménység igen meg-
csalá, mert mind gyalog szállának a vajda hajdúi [ETA I, 
82 NSz]. 1658: azt gondoltam vala, hogy meg örvendez-
tető fiam légy, de abban bizony igen meg csalt az remény-
ség ]TML I, 130 (Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 
708/:] Nagy Megyeri Keresztesi Sámuel Ur(am) ... sok 
kölcsegevel erigalt Hunyad varmegyeben Hadzacseli maga 
Joszagaban egy vas hámort, oly remensegh alat, hogy 
lesz ahoz való elegendő vasköve, de ebbeli remensegh eô 
kglmét megh csalván, vas kőbűl megh fogyatkozván 
folyamodot instantiaja altal hozza(m) [VhU 250] * 
(hamis) hitével ~ vkit (hamis) esküvéssel becsap vkit. 
1643: hitivei czialta megh, hogi nem Jobbagy [SzJk 61|. 
1648: Mezeo Bandi János Deák ... hwtjuel czialta megh 
(Kv; TJk VIII/4. 298]. 1701: Medgyesi Mihály hamis 
hitivei csalta megh a' Feleségét (SzJk 333]. 

Sz. 1662: De úgy járánk mi, mint ama közbeszéd tartja: 
Gyakorta megcsal a reménység (SKr 104]. 

3. (nőt) elámít/áltat; a ademeni/seduce (o femeie); 
(Frau) verblenden/betören. 1585: Annos Santa Antalne 
vallia ... Az leány ... monda hogy ez Molnár Iacab eotet 
A' Malomba hitta volna hogy Malom port Aggyon Neky, 
de megh chalta volna es meg zepleositette volna eotet (Kv; 
TJk IV/1. 507]. 1612/1613: monda az zolgalo, engemet 
megh czala s el vezte az io vram, mert sokszor az meh 
kertbe küldőt, s utannam iőt le dőjtőt dolgát tőtte velem 
(Szászzsombor SzD; KJ]. 1630: az Aszony nepek keidezik 
vala, hogj miért nem mondotta megh az Annianak* azt 
monda az leány, hogj ugja(n) megh fogodot az szava nem 
mondhatta megh ... az Istentelen igi czala meg (Mv; MvLt 
290. 190b. — ^Terhességét]. 1755: Tétsi Joseph ... az után 
szóval tartotta, de akkoris el nem vette, hanem meg tsalta 
[Udvarfva MT; Berz. 85. 5]. 1819: az Aszszon léánságába 
meg eset de oka annak is Ágoston Joseff volt, aki vélle el 
mátkásodván ugy csalta meg [Kv; Pk 2], 

4. (szerencsejátékban) becsap; a fnşela (la jocul de no-
roc); (im Glücksspiel) beschwindeln. 1805: Bethleni Leo-
pold nevezetű kotzkás sido városunkon vásárok és más 
alkalmatosságokkalis kotzkás Játékával kiket tsalt légyen 
meg nyomoztassék ki [Dés; DLt]. 

5. kb. várakozást nem vált be; a înşela aşteptările; Er-
wartungen nicht verwirklichen. 1687: ősz Búzából ez a 
föld gyakran meg csal akar mint ganezzuk [Sziget Mm; 
Törzs]. 1754: Hozzá fogvan az Zabvetéshez, látván hogy 
az Zabbal bé nem érem, tehát az meg igért jo akaratadért 
. . . e l küldettem két szekeret, s, kérlek ... adgy jo zabat 
hogy meg ne csallyan [Szászmáté SzD; Ks 18. CII Rácz 
Demeter lev.]. 1796: nyilvánságoson tudjuk, hogy ezen mi 
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határunk minket igen gyakran meg szokot tsalni mind a 
Gabona mind pedig a széna termésben (Cikud TA; 
WassLt] | ezen mi határunk Tiszta Gabonátis szokot te-
remni, meg esik ugjan sokszor hogy a termésb(en) gyakran 
meg tsal [Szentgothárd SzD; i. h.]. 

6. kb. (Isten) vki vágyait nem teljesíti; nu sínt implinite 
doleanţele cuiva (de Dumnezeu); (Gott) erfüllt die Wün-
sche js nicht. 1585: Nemes János vallia ezt hallottam 
Ludwich Lukach zayabol N£m hizek az Vristennek ... 
merth sokszor chalt az Isten Immár Megh [Kv; TJk IV/1. 
483]. 

7. ~ja magát csalatkozik vmiben; a se înşela de ceva; 
sich in etw. (ent)täuschen. 1672: az ki minden költség 
nélkül remél valamit, igen megcsalja magát [TML VI, 12 a 
fej. Teleki Mihályhoz]. 1710: Gondolá Teleki Mihály, már 
magáénak teheti az alsórákosi jószágot, de megcsalá ma-
gát [CsH 149]. 1770: Házasságával megcsalta volt magát, 
mert Endes Péternek belébőszürvén (!) Kolozsváratt vala-
mi leányába, sem azzal nem gondolt, hogy pápista, sem 
azzal, hogy jószágtalan, elvette [RettE 233]. 

o Sz. 1671: Az Kegyelmed írását nem értem, noha 
Márton uramra gondolhatnám, ki is mesterkedik vagy 
mesterkedett más dologban ellenem, de bizony megcsalja 
az kurtát [TML V, 462 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

megcsalás becsapás, înşelare, înşelăciune; Übertölpe-
lung, Beschwindelung. 1677/1768: A mely kevés Joszágot 
... szerzettünk testalyuk ... édes Fiainkra ugy hogy 
holtunk után az mint magok közt attyafisagoson, Istene-
sen, és egymást megcsaláss nélkül meg osztyák [Ne; Dob-
Lev. 11/386. 2b Samariai Lökös Péter végr.]. 1745: az J. 
Incze Klára sok rendbéli embereknek meg tsalásáért, pénz 
találásnak szine alatt demuncaltatott (!) [Torda; TJkT II. 
87]. 1746: az J. ... magát ... ördögökkel való társalkodás-
ban, másokat szántszándékkal való meg tsalásban elegji-
tette nézőnek tettetvén magát [uo.; i. h. III. 109]. 1781: 
Minden verőnek külön bélyeget adjon az Mlgs Familia 
melyei magok vasakat tartozzanak meg bélyegezni a' 
véget, hogy meg ismértessék a' rósz vas ki által adatik a' 
bé váltásra, és e' szerént Comperialtatván valaki, hogy 
szánszándékkal rosz vagy tisztátalan vas kőből meg tsalás 
véget tsinálta a' vasat, azonnal tartozzék a* rosz mivének 
árrát le tenni [Torockó; TLev. 9/20]. 

megcsalatik 1. megkárosíttatik; a fi păgubit; beschädigt 
werden. 1761 hogj ... valamellyik rész meg csalatot vol-
na azon mobiliak fel osztasokb(an) nem vettem észre | azt 
mondotta ő Nga hogj nagjon meg csalatott volna, mind 
azáltal az a nyil húzás sem(m)it ér [Branyicska H; JHb 
XXXV/45. 14, XXXV/46. 17]. 

2. becsapatik; a fi înşelat; beschwindelt werden. 1653: 
az elmúlt 1601-k esztendőben legelőször hogy a klastro-
mot felverték vala ... kik ahoz bíztanak, hogy nem bántják 
a templomot, mert keresztyének: tehát azok igen megcsa-
latának, mert nem csak felverék, de ugyan meg is ége-
ték mind — tornyot, templomot, eskolát IETA I, 69 NSz]. 
1657: Illyéshazi Gáspár ... egyik részes vala Murányban, s 
az fejedelemnek híve vala, de az asszonyemberi csalárdság 
által igen megcsalaték [KemÖn. 232]. 1710: Ezeket aka-
rám leírni a Zrínyi Péter leveléből ... hogy megtudhassa, 
aki ezen könyvet olvasni fogja, miképpen csalatott meg a 
nagy vitéz úri ember [CsH 88]. 1776: M. G. Lázár János 
Urffi ... tsak nem magán kivűl, Keserves kűlómbféle 

panaszolkodásaítis, hogy fortéllyoson, véletlenül tsalatott 
meg hallottam [Mv; GyL. Mart. Kamentzki (38) vall.]. 

Sz. 1665: Ha azért, Uram, Kegyelmed most nem jű, bár 
nekem soha ne jűjön, mert ... az ki emberben bízik, látom 
én, megcsalatik [TML III, 433 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 

3. félrevezettetik, eláltattatik; a fi ademenit; irregeführt 
werden. 1730: ha kik által meg Csalatván meg rontatott 
szüzességeb(en) (Dés; Jk]. 

4. csalatkozik vmiben; a se înşela in ceva; sich in etw. 
täuschen. 1657: Manszfeldnek kellett volna megegyezni 
vélünk Palánk táján, az töröknek is hasonlóképpen, és 
mindkettőben igen megcsalatánk [KemÖn. 66]. 1661: az 
katonák fizetésében hogy így megcsalattam, felette igen 
nehezen esett ITML II, 29 Kemény János Teleki Mihály-
hoz]. 1678-1683: valakik edes teremptő Is(te)neknek 
parancsolattjat s edes igaiat Őremmel viselek, telljes benne 
való bizodalmokban megh ne(m) csalatnak |Ks; Komis 
Gáspár kezével]. 

Szk: ~ reménységében. 1730: Györki uram meg Csala-
tot reménsegiben [Noszoly SzD; ÁpLt 4 Só János deák 
Apor Péteméhez]. 

5. elámíttatik vmitől; a fi amăgit de ceva; von etw. be-
tört/getäuscht werden. 1710: Volt olyan híra, hogy a német 
ministerek, közülök is alattomban a francia pénzitől meg-
csalatván, Rákóczival egyetértettenek, s a császár előtt ex-
tenuálták a magyarok rebelliőját [CsH 333. — a1703-ban|. 

megcsalatkozhatik 1. becsapödhatik; a se putea păcăli; 
beschwindelt/trogen werden können. 1595: Waiat vőttem 
... vertalyonkent fazekokban osztua mert most Czöb-
rekben oly herttelen nem tanalnj: és úgyis hamar meg 
czalatkozhatnj (Kv; Szám. 6/XVIIa. 211-3 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 

2. csalódhatik; a se putea înşela; sich täuschen können. 
1619: félek, hogy az az assecuratió majd igen füstbe kezd 
menni. Emberek vagyunk, Kegyelmes uram, s megcsalat-
kozhatunk 1BTN2 199]. 

megcsalatkozik 1. csalódik, csalódás éri; a se înşela/ 
amăgi; sich täuschen. 1619: Azmi az Gáspár vajda dolgát 
nézi azt is igen bőségesen eleibe adtam az vezérnek 
minden circumstantiáival Althannak Lengyelországba 
való menetelit, hogy neki ne higgyen semmit, mert meg-
csalatkoznak, ha hisznek [BTN r323| . 1658: kérem ... 
Kegyelmedet, ne nehezteljen azokrúl is tudósítani valósá-
goson, ne csalatkozzam meg ilyen szoros állapatomban 
[TML I, 243-4 Haller Gábor Teleki Mihályhoz]. 1661: ő 
kegyelme miatt csalatkoztál meg, de abbúl is megvigasztal 
Isten ITML II, 174 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1711: 
(A kuruc vezérek) a muszka cár hatalmában bízván, sem-
miképpen a pacificátiót nem amplectálák, hanem egyene-
sen a muszka cár mellé menének, bízván ahhoz, hogy a 
törököt a muszka debellálván, Rákóczit erdélyi fejedelem-
ségre kihozzák, de felette igen megcsalatkozának |CsH 
466]. 1847: mely igen megcsalatkoztam én és a közönsé-
gek | a jő Isten Halált nyűjtana-e nékem, amikor tőle 
életet kérek, mi pedig az ő dicsőségére ilyen édes remény-
séggel táplálhatja az én lelkemet a magárahagyott okos-
ság, de váljon nem csalatkozik-é meg ? [VKp 156, 163 
Varga Katalin sk]. 

2. csalatkozik; a se înşela; sich täuschen. Szk: ~ vki-
benlvmiben. 1619: ezek a törökök, tellességgel elhitették 
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vala vélünk, hogy az magyarországi követet csak bé 
sem bocsátják Konstantinápolyba És ím, mint csalatko-
zánk meg benne, hogy béhozták ma az követet [BTN2 

384[. 1644: Ezeket lelkekre keŏteok hogy ez szerent 
vigienek vegben, es ezekben megh ne czialatkozzanak se 
az edes felesegem, se pedigh az en fel nevelő szüleim 
lKv; JHb III/6]. 1673: ha mind így csalatkoznak meg 
bennünk, bizony oda hagynak bennünket [TML VI, 458 
Székely László Teleki Mihályhoz]. 1796: A Várbeli pintze 
talalasba meg Csalatkoztunk mert hogy a nagy vastag kő 
falat bé jukasztattuk is csak Földet találtunk [Szilágycseh; 
IB. Fogarasi István lev.] * ~ vki/vmi iránt. 1672: szívesen 
kévánnám Kegyelmed jelenlétét. Kérem Kegyelmedet 
ne csalatkozzunk meg ez iránt [TML VI, 88 Lónyai Anna 
Teleki Mihályhoz]. 1716: a szolgálo iránt ... ha meg nem 
csalatkozom, vasárnap meg inditom fel [O.csesztve AF; 
Ks 96 Szegedi János lev.] * (a) reménység(é)ben 1667: 
szívesen várom vala, hogy az én keserűségemnek enyhíté-
sére és ennyi méltatlan injuriáimnak orvoslására lenne, de 
oh Istenem, mennyire megcsalatkozám reménségemben 
[TML IV, 138 Árva Bethlen Drusiánna Teleki Mihály-
hoz]. 1710: Ez az expedítió véghezmenvén, mind a vezér 
Budára visszamene, mind a fejedelem Erdélyben bejöve, 
és a magyarországi dolgokot könnyebben kezdék hadni, 
látván, hogy megcsalatkoztak a reménségben nem kíván-
ják vala többször kimenni Magyarországban hadakozni 
ICsH 164]. 

3. téved; a greşi, a se înşela; sich irren. 1558 k.: Azerth 
iol wigiaz, hogy megne chalatkozzal Mind az strekkeles-
ben és Mind az olwaztasb(an) [Nsz; MKsz 1896. 297]. 
1618: nagyságod nekem is mondja meg, mit ír nagyságod 
az én uraimnak, hogy tudjam én is azont ími, ne csalat-
koznám meg az én írásomban [BTN2 115]. 

megcsalatkozott megkárosított; păgubit; (be)schädigt. 
1758/1785: az ... Atyafiak azt az Just továbra rezelválták 
magoknak hogy ha az mezőn lejendő valoságos el osztás-
kor valamellyik fél valamiben magát meg tsalatkozottnak 
lenni tapasztalja, Rectificatiot praetendálhasson, és tétet-
hessenis [Szentbenedek AF; DobLev. III/596. 301]. 

megcsalatkoztat csalódást okoz vkinek; a cauza cuiva 
o decepţie, a decepţiona; jm eine Enttäuschung verarsa-
chen. 1659: ez élethez halálhoz hasonló böcsületecském-
nek megmaradását éppen bízom csak az Kegyelmed hoz-
zám még tapasztalt atyafiságára, melyben, ügy tudom, 
tehetsége szerint meg sem csalatkoztat [TML I, 428 Rédei 
Ferencz Teleki Mihályhoz]. 1662: várakozásokban a fatá-
lis periódus elrendeltetvén, nem is csalatkoztatá meg őket, 
mert szintén hajnal előtt ... szörnyű kiáltással, sivalkodás-
sal ... a sáncra rohanának [SKr 329]. 

megcsalatott becsapott; înşelat, păcălit; hereingelegt, 
übertölpelt. 1679: már sokszor megcsalatott emberek 
lévén sokakban, az hamis hírt is könnyen hitték [TML 
VIII, 457 Ispán Ferenc, Kende Gábor Teleki Mihályhoz]. 
1737: mivel én meg csalattotnak látom magamat lenni, 
azon osztozás meg nem álhat, es igy a gyerekeinkre csak 
czivodást, koczódást hagyunk [Nagykend KK; ApLt 4 
Apor Lázár Apor Péteihez]. 

megcsalattatás becsapatás; înşelare, Inşelăciune; Über-
lölpelung. 1710 k.: Az én bűnös és isteni jelenésekre való 

méltatlan voltom ... az isteni jelenéseknek az Újtestamen-
tumban való ritkasága, sokaknak effélékben való megcsa-
lattatása ... és több effélék sokat vélekedtettek engemet 
[BIm. 1030]. 1782: Az Inctusok ... mint a' Flsges ki-
rálynak meg tsalattatására élők büntettessenek e' felet pe-
dig ... a Csalárd Productioval magokat a Contributio alol 
kivették | a' Jobbágyakra nézve ... Divisiotis celebráltá-
nak, tsak pappirosson, és igy tsaláidűl a' Felséges Kiralj-
nak meg tsalattatásara lévén ezen dolgát a' Mlgs Gróf Feŏ 
Ispanj Körŏspataki Kalnoki Lajos Vr eŏ Nagjsága, Törvé-
nyesen Investigáltotta [Torda; KW|. 1792: jövendőben 
edgyik is meg tsalattatásán sem ne panaszkodgyék, sem 
pedig Törvénykezések által m(a)gát ne költené [Búzásbe-
senyő KK; KCsl 1]. 1840: méltoztasanak Léányunknak 
kereskedő Kapitány Kristóff által való minden esetbeli 
meg tsalattatását és hirébe nevébe lett meg tsufoltatását 
Szivekre vétetni [Dés; DLt 1268]. 

Sz. 1811: A' meg-tsalattatás ad az embernek Észt ]ÁrÉ 
12]. 

megcsalattatik 1. megcsalatik; a fi înşelat; getäuscht 
werden. 1675: az kisebbik, Ferenc deák, hogy meg ne 
csalattasséka, töttem emlékezetre való dolgokat fel az 
írásomban [Kv; KvE 193 LJ. — aAz örökség kiadásában]. 
1677: Mi módon csalattattunk meg Kegyelmednek szavá-
nak és izenetinek szine alatt ezekben az dolgokban, eddig 
Kegyelmed levelünkből megérthette [TML VII, 522 a fej. 
Teleki Mihályhoz]. 1766: Disznajoi Magyari Mihally ... a 
felyebb való idöb(en) el mátkásitván Répáról egy Mária 
nevü Leánt megtsalattatott [GörgJk 208]. 1780: Instantia-
jokban Causájoknak meg nyerésére óllyan szines tituluso-
kat irtanak, mellyeknek el hitelében Ntok meg csalattatott 
[Torockó; TLev. 9/19]. 1787: mind(en) Verős Kováts 
Gazdának, különös bélyegző jegye légyen, mellyet tartoz-
zék ki ki a Czimborak kőzzűl minden darab vasára 
rea ütni ... hogy igy midőn valaki ... tsalardsagra czelozo 
szándékból rosz vasat keszitene, és a vévő az altal meg 
tsalattatnek, ki tudattassek [uo.; i. h. 9/25]. 1814: tessék az 
Tekes Urnák az Exponens fölgyét mind igaz vérnek ki 
botsáttani, 's ... azt a kitől meg tsalattatva vette, meg 
szorittani INe; DobLev. V/966]. 

2. kb. behálóztatik; a fi prins ín mrejele cuiva; um-
gamt/bestrickt werden. 1710: Jacobusa ... a jesuitáktól 
megcsalattatván, alattomban pápista lett vala, és hogy az 
országot könnyebben megtéríthetné, csalárd praetextusok 
alatt a parlamentumban levő nagy református fejedelmek-
ben ... meg is öletett vala ICsH 218. — aAngol király]. 

megcsalhat becsaphat; a putea înşela; hereinle-
gen/übertölpeln können. 1670: Áz sok esküvéssel embert 
megcsalhatni [TML V, 253 Gyulaffy László Teleki Mi-
hályhoz]. 1710 k.: nem követhettem volna-é én ama go-
nosz politikus szavát: Ha a te ellenséged övig vagy hónall-
yig van a vízben, húzd ki, kötelezd magadhoz hogy 
jobban megcsalhasd osztán [BÖn. 974]. 1783: azon vasa-
kat mellyek agas vasnak neveztetnek, a kohoban felette 
nagj quantitásra fujtatták, hogj az Uraságot meg tsalhas-
sák, a' mely miatt sok embereink azon vasaknak emelé-
sekben) vagj igen elnyomorodtak, vagj mégis haltanak 
[Torockó; Thor. XX/5. 41]. 1817: másokot meg nem tsal-
hat, mert a környék isméri [M.igen AF; KmULev. 3 Benkő 
Sámuel nyil.]. 1823-1830: belésültem a nyerekedésbe. 
Nem is voltam arra való ember, engem minden ember 
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megcsalhatott, én pedig senkinek rosszát nem kívántam 
[FogE 287]. 

Sz. 1710: ha az emberek büntetésit elkerüli is, soha az 
Isten igazat néző szemeit meg nem csalhatja |CsH 103]. 

megcsaló becsapó; înşelător; hereinlegend/übertölpelnd. 
1710 k.: Ilyenek mind háládatlanok ... Ilyenek a hozzájok 
bízó, vélek confidenter élő, őket becsülő embereknek 
megcsalói, sőt sokszor megcsűfolói, kivált a császárok, 
királyok kedves emberei [BÖn. 419]. 

megcsalódás anyagi károsodás; păgubire; materielle 
Beschädigung. 1761: Mindezek ... közönséges osztállyra 
elé tétetvén ... mindenik félnek meg tsalodása nélkül, 
kinek kinek a* magáé meg adassék [Nsz; Ks 73/55]. 

megcsalódik 1. megkárosodik; a suferi o pagubă; Scha-
den nehmen. 1745: Baro Haller György ur proponala 
szóval, hogy az Almási, és Gorbai Jószágokot mi-
dőn fel-osztották, nagy mértékben meg-tsalódott volna 
[Kv; JHbK XXVI/4]. 1747: egj 13. öles kőtelet tsinálván 
azzal égj égj Darab lábakat8 csináltunk, az mellyik felől 
pedig jobbatska volt azt az más részből potoltuk, és azután 
két részre osztottuk, és látván ... hogj égjik rész is meg 
nem tsalódik arra nyilat vontunk [Mezőbodon TA; JHb 
XI/31.1. — aÉrtsd: lábfóldeketj. 1760: midőn ó Nga Sás-
vári nevezetű Praediumb(an) a MVásárheljiekkel bizonyos 
Földeket meg cserélt, a' MVásárheljiek megtsalodtanak 
IMv; Told. 42]. 1840: mellyik jobb — kissebre Cálculall-
yak és tőbb jöjjön ki, így meg nem csalódik Nagyságod — 
vagy pedig mindég nagy Cálculust Csinállyak s végin 
Semmi se legyen belŏlle ezzel ... nagyságod meg csalódik 
[Görgény MT; Bom. G. XXIV Csiki Sámuel lev.]. 

2. megcsalatkozik; a se înşela; enttäuscht werden. 1815: 
(A birtok) nagyobb része tellyességgel haszon vehetetlen 
kŏ Szikla és mivelhetetlen bértzek lévén nagyon meg 
tsalodtak ÍBálványosváralja SzD; Ks 77/19 Conscr. 858]. 
1851: meg nyugodva képzeltem Jánosai magamat sütés és 
főzés dolgába s meg tsalodtam a' gaz emberbe [Kv; Pk 6 
Pákei Krisztina férjéhez]. 

megcsalódott megkárosodott; păgubit; beschädigt. 1748/ 
1823: Ha valamellyik fél meg tsalodottnak találtatik lenni 
rectificaltassék (Zutor K/Mv; Kp II. 121]. 

megcsap 1. megüt; a lovi; schlagen. 1582: Michael 
Nag' fassus est Danchak János az uczan fel megien 
vala Az Apia hazahoz ... Ez keozbe megh foga eg kekbely 
legeny ... Es monda chak the kellez vala, oda magad 
Neste lelek kwrwafy mert Mayd megh chiaplak egzer, 
latham mingiarast hog eg Mezítelen kardal hozza chapa 
IKv; TJk IV/1. 10. — aĚtsd: óvd]. 1591: Tw penigh ky 
vont fegueritekel ... Le szalatok louatokrol, es the fozto 
Emre Réam Jeowely, mondwan, megh cziapom az huzu (!) 
kardod IUSZT]. 1598: Eotwes Martonne Ersebet azzony ... 
wallia ... latam hogi hozza chiapa az zabliawal monda, 
vary megh chiak bestie lelek kurwa el wagad eggyk keze-
met, de maid enis megh chiaplak az rozzabik kezemmel 
[Kv; TJk V/l . 149-50]. 1618: ott Lestyan Janosnit megh 
Czjapta uolt Boga Balint... Matteis wte az en kezemet de 
abba meg ne(m) halnék hane(m) az Peter czjapa megh 
orozua [Kozmás Cs; BLt 3 Boga Istuan jb vall.]. 1634: az 
Hadnagy ... monda, nem cziak megh szidlak, hane(m) 

ugian megh cziaplak, azonkozben megh cziapa [Mv; 
MvLt 291. 29a]. 1681: az fellaitar Lovász inas oda mene 
az hol az az ember a lovat az sövényhez kőteotte vala, egy 
korbácsai meg csapá az lovat, kiért azon ember meg szidä 
[Ajtón K; WassLt]. 1744: ugy meg tsapa az fejemet hogy 
a fődre esem [Besenyő AF; Told. 3]. 1765: Egy Alkalma-
tossággal ugy megcsapat az kezivel hogy egy óráig 
nem láthattam az Szememmel [Marosbogát TA; Mk V. 
V/97 Pintye Illye (20) zs vall.]. 

Szk: ~ arcul. 1630: András Mesteris ugj talala megh 
cziapni arczul Szanto Martonnet ugj czeppent ki az orra 
vére [Mv; MvLt 290. 201a]. 1710: Vay Mihály ... egy-
benszid: „Ilyen s ilyen székely fia, ügy megcsaplak arcul, 
majd kiesik a szemed" [CsH 198] * ~ főbe. 1765: látám 
hogy Korodi Morvái Andrást ... Rácz nevű Czigány ugy 
meg tsapá föb(en) egy darab Fával hogy a vér mingyárt el 
lepé (Zágor KK; Ks 18/LXXXVIII. 8]. 1802: ott toppant 
azon elébb emiitett Veres Sapkás ... ugy meg tsapta főbe a 
Szegény Forro Lajost ... hogy szédelegve ... haza jőve a 
szállására [Mv; Bom. XXXIX. 53 Georgius Virág (21) 
vall.] * ~ fő szegen ? nyakszirten csap. 1772: ugy meg 
Csapa fö szegen, hogy en migyárt (!) le estem [Szentrontás 
MT; Sár.l * ~ nyakba. 1802: Forro Lajos ugy meg tsapja 
egy Vasvillával nyakba hogy ... eö Nagysága Legennye 
mind guggadozva mehetett el |Mv; Bom. XXXIX. 53 
Mich. Trombitás (32) vall.] * - orrba. 1772: Imbrefi 
Szöts Ferentz Márisko Léányomat orba ugy meg csapta 
hogy égy kupányi vérnél több folyt el a Léányomtol [Dés; 
DLt 321. 73a Mart. Nánási (26) ns vall.J * - pofon. 1738: 
Nagy Peti Zágrán Nyigult egyszer jol meg csapta pofon 
annyira hogy az ajtó felhez botorkazott [Galac BN; WLt 
Maroson Juon (32) zs vall.]. 1741: látván penig Kindai 
hogy nem támad fel mellette ugj meg tsapá pofon hogj el 
tántorodék belé (M.fráta K; BLt 1 Hóka Marczi (50) jb 
vall.]. 1813: Bedő Mojzit ... ugy meg tsapá pofon hogy 
tám a foga is bé esék (Peselnek Hsz; HSzjP Bara Ágnis 
(17) vall.]. 

2. elver, a bate; verprügeln. 1736: mintegy törvénye 
vala abban az időben az vadászoknak, hogy ha annál na-
gyobb fő ember volt is, ha vadhoz lőtt s nem lőtte, vagy 
vért vagy szőrt elé nem hozott, plága-lapoczkát hordozván 
magokkal, azt jól megcsapták vagy fiatal fát vágtanak le 
alatta [MetTr 372]. 1755: határjárás alkalmatosságával ... 
az pajtásomat jol meg tsapák az első métánála [Nagygyeke 
K; Ks K. 80 Nagy Villye (45) jb vall. — ^Ti. hogy emlé-
kezzék a kijelölt határra). 

3. (törvény szerint) veréssel büntet; a pedepsi cu lovi túri 
de baston (conform légii); (gesetzmäßig) durch/mit Schla-
gen strafen. 1673: Kis János kíván el valasta ... ketszer 
meg czaptak ... egyeb roszszaságais vagyo(n) melyet nem 
szenvedhetek [SzJk 122. — aFeleségétől]. 1674: Asztalos 
András feleségével édgyűtt Teorvénye szerént az büntetés-
re hogy ki hozták az Hengernek gyepleore adtunk ... d 6 
... Hogy az pelengéren mind az kettcot az Hengér igen 
kemènnyen megh csiapta és az városból ki űzte kűleon 
kűleon édgyikteol adtunk neki d 60 [Kv; Szám. 34/L. 201. 
1745: Illyen okon prosequalom jure az Iket, hogy ők ... 
modo illegitimo copulaltatván magokat ... mint Házasok 
ügy élnek ... meg kívánom hogy egy mást à pellengérben 
meg tsapják, annakutánna mind ketten ugyan à pellengér-
ben hohèr által meg tsapattassanak, és ki tsapattassanak 
(Torda; TJkT II. 95-6]. 1762: Mura János feleségét meg 
tanálván az Udvarb(an) bé viték, és meg tsapták kémén-
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nyen elsőben egy SütŎ kementze Lopátal, az után egy 
páltzával, végtére kalodáb(a) verték viradtig [Branyicska 
H; JHb XXXV/5 l. 9]. 1851: beszélni nem szabad politikai 
dolgot à ki beszél bé fogják és meg tsapják ha nőis — imi 
sem lehet [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

Szk: hóhér csapja meg. 1735: documentumokbol vilá-
goson constál, hogy egymást fertelmes rut szókkal mocs-
kolták és hogy Hóhér Csapja mégis kiáltották [Dés; 
DLt]. 

4. (hadseregre) rátámad; a ataca (o armată); (Heer) an-
greifen. 1657: az passuson még az költöződés nem is 
végződvén, a tatár elérkezék, és hátulját megcsapá; kiknek 
succurrálni akarván, az kiket lehete, az seregekben meg-
fordíték [Kemlr. 315J. 1668: az tatárt igen megverték az 
lengyelek és az muszkák. Újabb segítséget kíván oda bé az 
szultán, de nem akar küldeni az chám, tartván csalárdság-
tű l, hogy más felől meg ne csapják [TML IV, 393 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz]. 1678: Ha meg nem hazudják 
magokat, ezek a hadak már az jövő héten Bánya mellé 
szállván, két-három nap ott mulatván meg indulnak, ki azt 
mondja, az németek Szatmárhoz kezdenek gyülekezni, 
hogy az hadaknak némely részit meg csapják, ki meg azt 
mondja, hogy ... Kassához [TML VIII, 127-8 Teleki 
Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

5. ellop; a şterpeli; stehlen. 1823-1830: József császár a 
tanuló helyeken német classisokat állított fel, s ekkor az 
ártatlan német könyveket is vagy megcsapták, vagy meg-
égették [FogE 93]. 

6. (villám) belecsap; a fi lovit (de fulger); (Blitz) 
einschlagen. 1763: A kolozsvári tornyot is megcsapta egy 
száraz-mennykő, sok kárt tett a famunkában [RettE 153]. 

Ję (dér/hideg) megcsíp; (despre bramă/ger) a pişca; 
(Frost/Kälte) greift an. 1684: Igen hidegek jártak az három 
napoka alatt, az szőlőt is megcsapta [Torda; SzZs 264. — 
aA májusi fagyosszentek]. 1708: Májusban ... volt egy kis 
dér, néhol a szőlőt is megcsapta [Kv; KvE 252 VBGy]. 
1752: egy esztendőben ... az jég meg tsapta volt az H. 
Marosia Határt [Told. 37/44. — aHoltmarosi (MT)]. 

8. öröm ~ öröm ér vkit; a avea parte de bucurie; Freudé 
habén. 1787: Látván a Néném Aszony sok milliom Eze-
keknél többet érő betűinek erejet, olyan őrem és gond 
tsapa meg hogy a milyet még tsak nem is képzelhet más 
tsak a ki çrobalya [Kackó SzD; Kp II. 27 Újfalvi Sámuel 
Máthéné Újfalvi Krisztináhozl. 

megcsapat 1. el/megveret; a dispune să i se aplice cuiva 
lovituri cu bîtă; schlagen lassen. 1667: Ez levelekkel az 
posta ma reggel hat órakor indult meg; ha késik, Kegyel-
med csapassa meg [TML IV, 132 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1669: Paskó uram supplicatioit bevittem ű 
nagyságoknak. Uiunk azt monda: köszönje meg, hogy én 
vittem be, mivel ha más vitte volna be ... megcsapatta 
volna érette [i. h. 619 Naláczi István ua-hoz]. 1674: Teleki 
ura(m)nak egj kővári szabadossa hozot vala egj levelet 
Czak levetette maga el njargala mert biszoni megh Cza-
Patom vala ha el nem szalad vala [Bethlen SzD; BLt 9 
Fileki Mihály Béldi Pálhoz]. 1736: (Teleki Mihály) megi-
nni Apor Istvánnak, misét ne mondasson, mert bizony 
megcsapatja az papját ... azt izeni vissza Apor István ... 
ha megcsapatja az papját, ő bizony két annyit csapat az ő 
Papján [MetTr 441 ]. 1844: a1 két határt az előttem felolva-
sott Métalis levél — de tudomásom szerintis — kit azért 
hogy emlékbe tartsam gyermek koromba meg csapattak — 

a' Szamosfolyo vize tészi a határt [Km; KmULev. 1 Opra 
Vaszilika (41) col. vall.]. 

2. elkövetett bűn/kötelességmulasztás miatt veréssel 
büntet/megveret; a pedepsi cu lovituri de baston (pentru 
un păcat sau neglijarea datoriei); (wegen verübter Sün-
de/Pflichtversäumnis) mit Schlagen bestrafen/schlagen 
lassen. 1722: gyakron meg esik rajtunk hogy ha szot 
nem fogadunk, es valami rósz dolgokb(a) elegityűk ma-
gunkot, Móricz Peter Ur bennünköt meg fogat, es tom-
loczbenis bele vettet jol meg csapat bennűnkőt [Hévíz 
NK; JHbT]. 1736: Egy Vaszilie Teofil nevü Ifjú legényt 
azért hogj szolgalatra nem ment ugj meg tsapatott hogj a 
veris a labra valón általhatott [Récse F; i. h.]. 1754: ha 
dologra nem mennek meg tsapattya őket (Gernyeszeg MT; 
TGsz 33]. î761: egy lopott Szijjat találvan Bota Nikulánál 
a* Dévai Sokadalomban, Udvar Biro Uram érette meg 
tsapadta [Bukuresd H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

Szk: deresen 1846: rövid idŏ alatt el ígazittya a' baját 
mert a Czukházba teteti s a Deresen meg csapattya [Dés; 
DLt 530/1847. 20] * pellengérben 1752: Joseph Úrfi 

Imetsnét a Feleségem ellen fel inditotta pana-
szolván, hogy azt mondotta volna à Feleségem, hogy 
Imetsnét ă Perengerb(en) meg csapattya (Torja Hsz; ApLt 
3 St. Apor Apor Péterhez]. 

megcsapatik (törvényes büntetésként) megveretik; a fi 
aplicate cuiva lovituri de bîtă (drept pedeapsă legalá); (als 
gesetzmäßige Strafe) geschlagen werden. 1816: a' Tiszt-
séghez vagy a' V. Ispány Úrhoz tëjendŏ Relatoriájába 
tegye bele a* Ttes Ur, hogy legjobbnak láttya, ha ezek a' 
Deliquensek* meg tsapatnak, és kezességen elbotsáttatnak 
[Gyéressztkirály TA; TLt 1215 Mezei János lev. — aSzö-
késgyanűs jb-ok]. 

megcsapattatás megverettetés; aplicare de lovituri cu 
bîtă; Schlagen. 1730: Világhos lévén ... Csiszár Sárinak 

Néhány Napok és Ettzakakon való Fertelmeskedése 
mellyért Hóhér által Pelengéren való kemény meg tsapat-
tatást érdemelne [Kv; TJk XV/7. 131]. 

megcsapattathat megverettethet; a putea dispune să i 
se aplice cuiva lovituri de bîtă; schlagen lassen können. 
1750: egész facultassa lehessen az Ur(na)k, és Authorita-
sa, a kezeseket mind egyűt, vagy akár melyiket, uton, ut 
felen vagy akár holot meg kapatathatja meg fogathassa 
... és mind addig megís csapatathassa a mig tőm-
loczb(e) nem viszik [Bencenc H; BK 1105]. 

megcsapattatik 1. el/megveretik; a fi bătut; geschlagen 
werden. 1827: (A) Halom(ba)a melybe tégla holt szén 
tétettetett Felső Csemátoni Máttyás Joseff meg is tsapat-
tatott [A.csemáton Hsz; HSzjP. — aÉrtsd: határhalomba]. 

2. (törvényes büntetésként) megverettetik; a fi aplicate 
cuiva lovituri de bltă (drept pedeapsă legală); (als gesetz-
mäßige Strafe) geschlagen werden. 1670: az Incta az 
pelengérre keőteoztessék, és erősse(n) megh czapattassék, 
s ez varosból ki fizettessék [Kv; TanJk II/l. 776]. 1688: 
Del(ibe)r(atu)m Constálván az Incta(na)k Morvái An-
na(na)k fertelmes élete paráználkodása az pelen-
gherre fel kötöztetvén az hoher ál(ta)l keménye(n) tsapat-
tassék meg [Kv; TJk Xffl/1. 350]. 1697: addig senkit a 
reconciliatiora ne admittalyunk hanem ha Articulariter 
meg csapatat(na)k az tisztektől [SzJk 304]. 1718: Az Inas 
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penig Ura s Aszonya meg nem betsŭlléséért ... meg tsa-
pattassék [Kv; ACJk 104]. 1765: Rézmives Péter ... nös 
paráznaságért tsak meg tsapottatott atq(ue) 21 Artic. az 
illyen szinŭ deliquensnek halált intentál [Torda; TJkT V. 
279]. 1773: Széna Lopásba elegyítettek magokat, mellyért 
a szekeresek minnyájan meg csapattattak [M.léta TA; JHb 
II/3]. 1811: Kudor Pálnak hűtős Feleséget mint házas-
sag ronto Vasárnap reggeli harangozás előtt a* Templom 
előtt lévő kalodaba tétessek ... a' Templombol kijővén az 
egesz község elŏt 12 paltzaval meg tsapattassék [M.bikal 
K; RAk 86J. 

Szk: (hóhér által) pellengérben/pellengéren 1700: 
Nagy Janosneis leanyostol ha többe nyelvekkel mocsko-
lodnak a pelengeren meg csapattasanak [SzJk 361]. 1701: 
Az ki fattyat vetett ... perengeren meg csapattassek 
[Szentdemeter U; Ks 90]. 1715: Barbara Joachim ... mivel 
tisztatalan elete constal az Szék szinin az hoher altal 
pelengerben csapattassek még es az varos hatararol ki 
űzettessek [Kv; TJk XV/1. 133]. 1745: mind ketten à 
pellengérben hóhér által meg tsapattassanak, és ki tsapat-
tassanak, másoknak eleven példájára, ès magok gonoszsá-
gok büntetésének el vételére [Torda; TJkT II. 95-6]. 

megcsapattatott (törvényes büntetésként) megverette-
tett; pedepsit cu lovituri de bîtă; (als gesetzmäßige Strafe) 
geschlagen. 1689: Nyilván lévén Nagy Ilonának Szék 
várossábol paráznaságáért való ... ki pelengéreztetése a' 
Sz: Szék Bocskai Jánost, Feleségétől Nagy Ilonatul, mint 
megh csapattatott nyilvã(n) való kurvatul divortiallya 
[SzJk 241]. 

megcsapdos megüt/ver; a lovi (pe cineva) de mai multe 
ori; (durch)prügeln, (ver)hauen. 1591 Zabo Albertne, 
Magdolna azzoni ... vallia, Latam hogi az Bonczidai biro 
egi Bonczidai embernek tykiat megh eole, es mikor az 
ember zolana erette hogi miért mielne azt ... megh czap-
dosa, az zegeni ember megh futamék [Kv; TJk V/l. 901. 
1633: Cassay Ferencz ... az Eőczjemett ott talala, es erős-
sen megh cziapdosa [Mv; MvLt 290. 131a]. 1722: Pap 
Vonka én rea(m) tamadott ... még csapdosott, hogy az 
verem fokát belé [Kecsed SzD; TL. Hrubán Gavrila (38) 
prov. vall.]. 1741: hallottam Jerimastol magától hogj őtetis 
meg tsapdosta az meg írt fogados [M.fráta K; BLt 1 Pap 
Lázár (46) zs vall.]. 1749: András ur(am) a' Korbáttsal 
megtsapdosá Szabados Györgyöt [Szentbenedek SzD; Ks]. 
175311781: (Szűcs Pável nevű jobbágyot) egy alkalmatos-
sággal egy udvari birája meg tsapdosa [Algyőgy H; 
JHb LXXI/3. 249]. 

Szk: egymást ~sák. 1638: az legenyis be ugrek az ajtón, 
akkor iol megh Czapdosak egimast [Mv; MvLt 291. 
170b]. 

megcsapkodtatik (sereg) megtámadtatik/üttetik; a fi 
atacată (oastea); (Heer) angegriffen werden. 1662: ha az ő 
serege a hajdú vitézektől, kikre véletlenül akadott vala 
vissza nem verettetett és meg nem csapkodtatott volna ... 
Erdély is nyilvánvaló veszedelembe esett volna [SKr 108-
9]. 

megcsaponik megcsappan, lefogy/soványodik; a slăbi; 
abnehmen, mager werden. 1665: Isten kegyelmességébol, 
noha nagy bajjal ily hő időben, mindazonáltal ide Driná-
polyban 4. Augusti jő egészségben érkeztem. Csak Isten 

tudja, mely bajjal hozathattam az madarakat, háromnál 
több mégis meg nem halt benne. Az lovak is meg csapon-
tanak az erős jüvésben mert minden nap hol 6, hol 5 mély 
földet kelletett jűnöm [TML III, 493-4 Paskó Kristóf 
Teleki Mihályhoz]. 

megcsápszál elver; a bate; durch/verprügeln. 1835: Ko-
váts Joseff a Fogadoba meg vervén egy Keresztúri 
Nemes Embert ezt a' Báró meg tudta, 's az Ispánnyát le 
küldötte Kovács után, hogy hivja fel az Udvarba, Kovács 
nem hogy fel ment volna, hanem az Ispánt mégis csáp-
szálta [Zsibó Sz; WLt]. 

megcsatázik 1. (sereg) megütközik; (despre oştiri) a se 
lupta; (Heer) mit jm zusammenstoßen, jm eine Schlacht 
liefem. 1612: 2 Octobris. Visszaszálla az Báthori tábora 
Kolozsvárnál Hója alá Bethlen Gábor elől, az tatár penig 
mind nyomokban volt az táborig, meg is csatáztak az 
magyarokkal [Kv; KvE 146 SB]. 1659/1799: Barcsai ... 
meg is csatázván, egymásban sokat levágtak [Mv; EM 
XVIII, 454]. 

2. megverekedik vkivel; a se bate cu cineva; sich schla-
gen. 1683: hogi eoht Bajra hitta nem tagadia, hogi egi 
Czakaniall utanna nem ment az mezőre, s ot megh Czataz-
ua(n), ha eo nallanal job uolt eoht meg Birtak eo mar arról 
ne(m) tehet [Harasztos TA; Berz. 17b]. 

3. veszekedik, vitatkozik; a se certa; mit jm streiten. 
1639: mondák Szigjarto Gergeljek, hogj nem valal it hon 
aszoni(o)m s igen megh Czatazonk az Eöregh aszonial, s 
en mondám hogy miertt veszekedek kegtek [Mv; MvLt 
291. 204a]. 

megcsattan egyet csattan; a pocni; einmal knallen. 
1630: Latta(m) az Nagj veszekedeseket, riualkodasokat, s 
rut vagdalkozasokat neki futamodek ez az Feiszes 
szolgaia s ugj vaga be az kapun feöben ez az Halasz Petert 
hogy ugjan megh czattana [Mv; MvLt 290. 216a]. 1633: 
egyk legeni kardott ranta es ream futamoduan ágion űte az 
szabljaual hogy ugia(n) megh czattana az fejeme(n) ugy 
fűtek kj es toluajt kialtek [Mv; i. h. 116b]. 1733: az ajtó 
meg csattant mikor be ment hozzája [Szentbenedek SzD; 
Ks 27/XVI]. 

megcsattogat összeverdes; a bate din palme; wiederholt 
zusammenschlagen. 1573: Katalin feyer Benedekne, Azt 
vallia hogy tawaly Nyarban azt Mongia volt fekete kato eo 
neky hogi feyet vetety es az alfelehez tetety, Mond Nagy 
agostonne Neky Myert Mondod azt ha Nem Erdemly 
Teoled, Mond annakis Neked az Nelwedet vonato(m) ky 
es az alfeledhez verettem, vgian Megh chiatogatwan az 
kezet [Kv; TJk III/3. 86]. 

megcsávál (bőrt) csáválással kikészít; a tăbăci/argăsi; 
(ab)beizen, lohen. 1600: az Baraniokban sok meg holt az 
Elléskor. Annakokaert hoztanak haza az Johazok megholt 
Baranioknak beorit Ezeket attam varadi Swcz Ferencz-
nek hogy megh czawallia [Kv; Szám. 9/XII. 99 Igyárto 
Simon isp. m. kezével]. 1823: Az Szőtsők Nagy Juh 
bőit csáváljanak meg 12 xr [HSzj csávái al.]. 

megcsavarít megcsavarint; a răsuci o dată; (einmal) 
umdiehen. 1614: Varady Szeöczy Gergelynek zayabol 
hallottam hogy bezellette, Egykor Vinczen Jmrephinenek 
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egy Kis Subayat fercelem vala Egy eördeöngeös Azzony 
vala ott es egy kezkeneöt Czyaŭargat vala az kezeben: 
Monda egyszer Imrephinenek, hozzame hamar s monda 
Jmrephine ne hozd merth megh hal, Azon keözben Jol 
megh Czyauarita az kezkeneöt be Jutanak az Zolgay keŏz-
zwl s megh mondák hogy itt vagion Báthori Gábor 
[Medgyes; VLt 53/5267 Fr. Bodogh de Varad vall.]. 

megcsavarodik megfordul; a se intoarce; sich umkeh-
ren/drehen. 1629: Jeő Veres Miklós az Vczan fel ele-
ib(e) allék, de mint beteges ember nem forgodhatam ugj az 
minth kell uala megh Csauarodek az puskát az Melyemnek 
tarta s az kut mellett el njargala [Kv; TJk VII/3. 64]. 

megcselekedés elkövetés; comitere, săvîrşire; Ver-
űbung, Begehung. 1587: lathwan Az Varosban az bwnnek 
el Aradasath Valaztottanak ket feó vraimat Hog' ez ket 
feo vraim az Istennek tíztesseget eorizek otalmazak, ha 
mely zemelyheóz Bizonios Sorok (!) erteteodnek, az 
bwnnek megh chelekedeseben (így!), Azokat citalliak, 
seot meghis fogtathassak [Kv; TanJk I/l. 48]. 

megcselekedhetik megtehet; a putea face/efectua; tun 
können. 1591: monda Berekzazi Mathe nekem azt 
Izene pyspók vram neked, hog lasd meg az protocolón 
kónyben, hog'ha az eg'hazi szęk adotté libertást az ferhóz 
való menesre Chatalinnak, ki ez elót en felesegem volt az 
vag' nem. Mert am vg'mond János pap holnap eg'ben 
akaria esketny, kit megh nem Chyelekedhednek, merth 
Chyak eó magatol adot az Azzonnak zabadsagoth, es nem 
az Synath [Kv; KvLt 1/60 Math. Albaregiensis vall. Petrus 
Talliany Enyediensis minister Colosŭariensis keze írása]. 
1593: latiae ked Porkoláb Vram Meny bortt adnak kilencz 
penzen ked dolga volna ez vgy mecze ell az porkoláb 
vram zolgaia az cziapiatt s monda az azzony megh cziele-
kedhetitek, de ennekem semmi vetkem benne ]UszT]. 
1596: En Janosj geörgy oth hon nem lehetek hanem az 
eö felsege hadaban kel lennem ... Az al peres It hon mara-
doth, nem tudom mit chielekezik Jobbagimal zolgaimmal, 
vgy Ertem penig hogy eölessel feniegeth benneök eö meg 
chilekeödhetj mert az sem elseö dolga lezen |i. h. 11/69]. 
1671: ha valamelly olly miserabilis personának segétség-
gel lenne ŏ Naga, Istenre tekintvén ... mellyet mint ke-
resztyén Fejedelem, méltán meg-cselekedhetik [CC 15]. 
1710: Minden ember tanuljon isteni félelmet és ne 
cselekedje azt mindenkor, amit megcselekedhetik, hanem 
azt, ami jó és igazságos [CsH 103]. 1753/1781: könnyen 
meg is tselekedhette, mivel semmi sem vólt benne 
[Nagyalmás H; JHb LXXI/3. 315]. 1764: Lukáts János ... 
azt is monda hogy mindenfelé elég Fertátom vagyon a mit 
mondok veghez viszik, ha en meg nem tselekedhetem is 
[Oltszem Hsz; Mk II. 2/65]. 

megcselekedhető megtehető; care poate fi făcut; was 
man tun/machen kann. 1678: valamit Kgd maga sze-
mélyében velem igaz szolgájával felér s tűlem kitelhető s 
megcselekedhető, bizvást parancsoljon s éjjel nappal is 
sürün tudósítson, hogy tudjak Kgdnek annál inkább szol-
gálni [TML VIII, 92 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

megcselekedik, megcselekszik 1. megtesz vmit; a face 
ceva; tun, machen. 1574: Borbei Egyed ... vallya ... egi 
Beteges germeke volt ... hallotta hogi ebnek feiet Meg 

kellene feozny, Es abba kellene haromzor Meg ferezteny, 
Meg chelekettek es az vtan az germek meg giogwlt [Kv; 
TJk III/3. 370]. 1593: Philep Janosne ... vallia Catŭs 
azzonj... ekkeppe(n) zolla, io ázzonjo(m) ualaki ezt megh 
czelekódneye, hogj czinalna fóródót, es egj fekete kakast 
űónne holna ala ... es uele megh fóródnejek, Annak 
úta(n)na se(n)ki ne(m) arthatna neki som(m)ib(en) [Kv; 
TJk V/l. 339a]. 1596: Mind az altal ezt megh czielekezem 
[Radnótfája MT; BálLt 1]. 1629: azt monta ... azt megh 
chyelekeszi hogi ir eo kglmenek mellette [Kv; TJk VII/3. 
76]. 1638: Czieffey Lazlo Uram ... Jllien valazt teón, Ihon 
En most megh czielekedem azt hogi Eddigh valót mind 
megh Engedem, Es El szenvedem [Noszoly SzD; WassLt]. 
1670: igeie magat Mate Pap vram hogy aztis megh csele-
kodj ha alkhatnak [AndrásíVa U; Told. 21]. 1679: jelen 
letemet kivanva(n) aztis megh czelekűnnem | Szentbe-
nedek SzD; Ks Komis Gáspár lev.]. 1713: Tudom igy is 
emberek(ne)k Ítéleteket magamra vészem, de az Attyafísá-
gért mind meg cselekeszem [Nagybarcsa H; JHb Barcsai 
György Jósika Imréhez]. 1722: Ázt felele Sűtö Myhally: 
olly lehet megcselekze(m) s' olly hogy sem [Csabaűjfalu 
SzD; BK]. 1785: tudom bizonyosson, hogy egyszeribe 
mindent ugy meg tselekszik, a' mint meg tselekedheti 
[Mv; BálLt 1]. 

2. végrehajt, végbevisz; a executa; durchführen. 1571: 
valamykor Byro vram paranczollia valami zolgalat vagy 
zantas ... vagy egieb dologh zwkseg Az eo k. biro vra(m) 
parancholatyahoz halgasanaka Es megh chelekediek az 
myt eo k. kewan [Kv; TanJk V/3. 59a. — aA felekiek] | 
Paranchioltanak Kdnek az Testamentarius wrak az mynth 
Kd megh Erthy Ez waar Zywksegere kywalt keppen walo 
dolgokrol, hog' Kd zorgalmatosson azokban el Jarwan 
megh Chyelekeggie [Szúv; BesztLt 3503 Petrus Myhaly-
ffalwy Casp. Zewch beszt-i bíróhoz]. 1575: Meg Értettek 
eo K. varosul az feyedelemnek leweleit Elseoben az Cre-
dentiat kyben parancholia Az feiedelem hogi Gábriel 
deaknak hitelt aggyanak es meg chelekediek az myt Mond 
IKv; TanJk V/3. 121]. 1590 k.: tu fel Pereoseok eskuttek 
uoltatok ez uaros(n)ak mind zege(n)nek bodognak hogy 
egy arant zolgaltattiatok az eó erdemek zerent kiki mit bir 
de tu azt nem chelekettetek megh azt az mire hitesek uol-
tatok (Szu; UszT]. 1606: en leuen ... akkor tiztt valamit 
paranchiòlta(m) mind Bedeô Mihály Vramnak s mind 
egyebeknek megh kellet chyelekedni [i. h. 20/13 St. Be-
deó trium sedium sic. capitaneus aláírásával]. 1614: meg-
írom Szkender pasának ... hogy ha eddig az országba bé 
nem mentek, bé ne menjenek, hanem veszteg légyenek. S 
te menj bé Báthori Gáborhoz s ím írok neki is: ha ezeket 
megcselekedi, légyen veszteg a fejedelemségben, de ha 
meg nem cselekedi, rea menjenek [BTN2 77]. 1633: Nagi 
Varga Mihali obligalta uolt magat arra hog' eg'czer Vy 
kertel fel kerteli az keöz kertet, az maga haza kerte vege-
be(n) ha megh cselekezi is, de ha vegben ne(m) uiszi 
ne(m) patialja neki [Mv; MvLt 290. 119a]. 1657: az feje-
delem engemet is házamhoz bocsáta, parancsolván, hogy 
készülnék, és Görgényben mennék hozzája, hogy onnan 
expediálna, melyet megcseleküvém, és még útjában Vé-
csen érém az fejedelmet [Kemön. 293]. 1737: azonn 
munka® az Egész Nms V(á)r(me)gjén(e)kis dólgot adna, 
hogj a Nms V(á)r(me)gje is Nms Várasunkat apró szere-
sekkelis segittse, miis közönségesenn, valami ki tőlünk 
telhetik, ö Felsége szolgálattyáért, alázatosonn megtsele-
kesszük [Dés; Jk 475a. — aA hídépítés]. 
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3. (kérést/követelést) teljesít; a îndeplini/săvîrşi; (Bitté/ 
Forderung) erfüllen. 1589: Az Balint deák haz vetelereól 
teczik varosul eó kgmeknek hogy eleozeor a' Conuen-
tek eleót tegie(n) fassiot, hogy ez varosba(n) Nemessege-
nek telliessegesen Renuncial, az az Awal nem Eell... es a' 
varossi theorweny Ala vethi magath ... melyet ha megh 
chielekezik, vgy Aggyanak lewelet a* haz vetelreól [Kv; 
TanJk 1/1. 115]. 1592: Merai Tamasne, Anna azzoni vallia 

Monda vram neki ... kerlek jo tars, hogi megh ne olu-
azd az ezwsteot, hane(m) tarch megh ... de eo noha fogada 
hogi megh chelekedi, de annak vtanna megh oluaztotta 
[Kv; TJk V/l. 244-5]. 1597: Enge(m) Kis Bodo Gergelj 
kere hogy el men(n)jek Nagy Bodo Janosni mo(n)dgia(m) 
megh Zep zoűal hogy fogianak embert bechyltessek megh 
az kart mind faiaba(n) kertibe(n) fjŭebe(n) ... monda Bodo 
Gergely, Zereteó Tamas Vra(m), migh az io zomzedúnk 
... my raitunk az kart megh ne(m) eyte, ha addigh keúant-
ha volna megh chelekettŭk volna, de hogy Im(m)ar az 
fiúét megh kozalta, mert abban az labonkol ha mit nyo-
mottunk, de kart ne(m) tettünk [UszT 12/38 Thomas Sima 
de S. Kiralj lib. vall.]. 1631: Kérők azon Fogarasi Nagh 
Thamas Vramot hogi eó Kgme arra az mi malom heliwnk-
re éppittene molnot Molnoknak táuol léte miat, Melliet 
hogi ha eő Kgme megh czelekődik, az felliűl denotalt 
malom heliet, mys eő Kgmenek adgiuk ... Aiandekon 
pénz nélkül [F.venice F; Szád.]. 1667 k.: (A szőlőnek) 
mint mesgyéjét mint homlitásat látván ... hogy igen ki 
bocsátotta ... azokajert ŏ kegyelmet intettük azon békes-
ségnek okáért, hogy vonnya belyeb az tŏ szŏlyŏt melyet ŏ 
kigyelmeis megh cselekedek [Kv; RDL I. 148a Fekete 
István hŭtŏs okulátor kezével]. 1717: az mi Lorinczi 
Ur(am) Tiztartosagra Való be alitasat illeti ... Jo szivei 
meg Cselekszem [Harangláb KK; Ks 96 Szarka Sigmond 
lev.]. 

4. Isten cselekedje meg Isten engedje megtörténni; să 
dea Dumnezeul să se întîmple ceea ce dórim; Gott soll es 
erlauben zu geschehen. 1643: Az Hatalmas Vr Isten pe-
diglen czelekwdgie megh hogi az Nagod io kedvebwl való 
adakozasnak hazna àldasal teijen Nagodra, hog(i minded-
kor mindenekből mind(en) io titeminniel Nagod bwveol-
keodhessik [Dés; DLt 408]. 

5. elkövet (vki ellen vmit); a comite ceva (împotriva 
cuiva); (etw. gegen jn). verüben, begehen 1573: ez az kys 
Myhal keres vala en raytam Zolgalatyaertt f 12 kywel 
hogy en tartozta(m) volna ... Azért lassa meg az teorweny 
hogy ha tartozome effele zolganak ky Jdeönek Jawaban es 
hazan (!) kyssebseget meg chyelekezy es el Zeokyk az 
vthan ha tartozom valamyt Neky fyzetnem auagy nem 
[Kv; TJk m/3. 262a]. 1585: Az Wandorlo, Bwdoso, Ereok-
segnelkwl való lezzegeó zemelliek, ha mith az felseo 
dolgokban8 hatalmassagokban megh chelekednek, Akar 
kichin bewn es hatalom legien. Akar penigh nagy, vgian 
megh fogiak minden hatalommal [Kv; KvLt Vegyes 
III/l 8. — "Feljebb a consütutioban előadottakban]. 1590: 
míertt hogj Ezekett semi wettkemert meg czielekette az 
alperes az decretumba meg Jrott penatt kówetem rajta 
Erette, werem hwllasaert es cziontom tóredelmeertt hwzon 
Eott forintig zolok hozza Erette [UszT]. 1599: azt mon-
do(m) hogi mind eszeket en raita(m) megh chielekòttek 
minden rajta(m) való keiesettik, riok ter [i. h. 14/33]. 
1642: (Egyes) emberek, kik feleségek után nemes fundu-
son lakván, nemességnek praetextusa alatt minden go-
noszságot, lopást, gyilkosságot, tolvajlást megcselekesz-

nek [EOE X, 328]. 164311722 k.: Az Oskolakban a Far-
sanglást Gáliékor való kakas király teteit az az Ekklesia 
depónallya (így!); ha a Mester Contumaciter meg cseleke-
szi, Tisztitül privaltassek [GörgJk 342 a szu-i Zsinat vég-
zése]. 1771: égybe ki rugozkodék égy kapu Záróval ... 
hogy meg verjenek, melyet meg is cselekedtenek volna ha 
Tott Miskátol nem tartottak volna [Dés; DLt 321. 27a 
Dániel Tot (45) ns vall.]. 

6. megcselekszi neki megteszi neki (nemi von. nyil-ban); 
a satisface pe cineva (in declaraţii referitoare la viaţa sexu-
ală); (in sexueller Beziebung) vollbringen, jm antun. 1637: 
Polgár Istuan ... monda hogi latta hogy megh czele-
kettek Padocz Istuannenak, háromszor egjmas uta(n): az 
ablakon neztek Cziszar Pal monda ... hogy eö megh 
czelekette az Azzonnak [Mv; MvLt 291. 107a, 109a]. 
1638: Czillagh Giörgj es Gal Istók megh czelekettek az 
Aszonnak [Mv; i. h. 146b]. 1748: hallottam magatol Mol-
nár Jánostól mondani, Várjan meg Josziv mert vagy meg 
halok, vagy meg cselekszem én néki [Déva; Ks 112 Ve-
gyes ir.]. 

Ha. 1618: megcselekszem [BTN 174]. 1659: meg nem 
cselekszem [TML I, 412 Bethlen Farkas lev.]. 1670: meg-
cselekeszem [TML V, 336 Bornemisza Anna lev.]. 1773: 
meg nem tselekszem [Selye MT; BetLt 7]. 1657: cselekedi 
meg [TML í, 85 Bornemisza Kata lev.]. 1772: meg cselek-
szi [Dés; DLt 321. 74]. 1668: meg is cselekeszszük [TML 
IV, 276 a fej. lev.]. 1671: megcselekeszszük [TML V, 488 
Bornemisza Anna lev.]. 1635: (ők) megh czielekeszik 
[Kv; Céhir. 1.12]. 1764: meg tselekszik [Oltszem Hsz; Mk 
II. 2/65]. —1596: mégis chelekettem [Kv; Szám. 6/XXIX. 
170 Bachi Tamás sp kezével]. 1657: megcseleküdtem 
[KemÖn. 157]. 1573: chelekedet meg [Kv; TanJk V/3. 
78a]. 1704: megcselekedtenek [WIN I, 289]. 1800: meg 
tselekedtek [Benedekfva Sz; BfR II. 58/21]. — 1657: 
megcselekedém [KemÖn. 118]. 1614: megcselekedé 
[BTN2 52] || 1667: megcselekedném [TML IV, 248 Teleki 
Mihály lev.]. 1729: meg cselekedném [Somlyó Cs; ApLt 1 
gr. Haller János lev.]. — 1638: mégis Czelekettem volna 
[Mv; MvLt 291. 150b]. 1771: mégis tselekedte vólna 
[Bukuresd H; Ks 114. 61] || 1584: meg chelekeggiek |Kv; 
TanJk V/3. 279b] || 1585: meg chelekedny [Kv; TJk IV/1. 
512]. 1603: megh chelekednj [Kv; TanJk 1/1. 434]. 1632: 
megh czielekedni [Kozmás Cs; BLt 3]. 

megcselekedő elkövető; făptaş; verübend, begehend. 
1840: Ungvári György Ur aszt mondá hogy ... a' tűz 
tételnek házamtol kelletett eredni — mely valótlan prin-
cipjumára, mostis azt mondám — hogy házam népét 
Gyujtagatonak nem tudom ... ki volna — az a* bolond — 
ki a' maga Joszagját tűz praedájává tégye, meg bozoszto 
dolog meg gondolni is — nem hogy még annak meg tse-
lekedője légyen [Dés; DLt 277 Balogh László foly.|. 

megcselekedtet végrehajtat, elvégeztet; a face să se 
execute; durchfiihren/verrichten lassen. 1575: Eo kegis 
Beochwliek meg eo k. varoßwl hogi az Myt ely vegeznek 
cheleketesze megh eo K [Kv; TanJk V/3. 127b]. 1657: ha 
az mi Kgls Aszszonyunk eö Nga mas justitiariusok altal 
akarna ezen dolgot ujjolagh való revisioban vetetni, keseö 
ne legyen, hanem valamikor eö Nganak fogh tettzeni. 
salvum legyen megh cselekedtetni [UF II, 190]. 1705: 
mind az német s mind az dánus generálisok kívánván, 
hogy fordíttassam deákul és németül a levelet, melyet 
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midőn megcselekedtettem volna az originált is tőlem 
egyszer elkívánván ő is vissza nem küldötte [WIN I, 
650]. 

megcselekedtethet megtétethet; a putea puné pe cineva 
să execute ceva; verrichten lassen können. 1666: egyéba-
ránt ha akarta volna s ő felsége kegyelmes oblatioi nem 
löttenek volna az iránt is, úgy hiszem, egy néhányszor 
megcselekedtethette volna, de ójja az Isten annak az is-
tentelenségnek csak meggondolásától is ő nagyságát 
[TML III, 574 Teleki Mihály Wesselényi Ferenc nádor-
hoz]. 

megcsendesedés lecsendesedés/csillapodás; potolire, 
liniştire; Beruhigen, Besänftigen. 1659: Isten az oltalom és 
az megcsendesedésnek szerzője; annál egyéb nekünk nem 
is kellene [TML I, 361-2 Balog Péter Teleki Mihályhoz]. 

megcsendesedett lecsendesedett/csillapodott; potolit; 
beruhigt, besänftigt. 1679: meg tekintvén Boér Sig-
mond Vr(amna)k, az ... szegény hazánk(na)k majd szintén 
utolsó veszedelméhez közelített és már Is(te)n kegyelme-
böl meg csendesedett dolgaiban meg mutatott forgolódását 
és hűségét® [Incz. VI. 29 fej. — aKöv. az adományozás]. 
1688: az Zenebonanak lassan égő es meg csendesedett 
tűzett nagjubra ne gerjeszsze [Dés; DLt 449]. 

megcsendesedhetik megnyugodhatik; a se putea poto-
li/linişti; sich beruhigen können. 1672: hogy elmém job-
ban megcsendesedhessék, kérem tudósítson, ezen dolog-
ban Kegyelmed mit és mennyit tudott [TML VI, 156 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1676: Énnekem soha meg nem 
csendesedhetik lelkem ismereti, hogy a Baxa ebségében 
részes ne volna [TML VII, 186 Vesselényi Pál ua-hoz]. 

megcsendesedik 1. lecsendesedik/csillapodik; a se po-
toli/calma; sich beruhigen. 1573: Barat ferench Azt vallia 
hogi kártyát Iachanak volt, egi pénz myat haborodot 
Eozwe zeoch gergy fekete Matewal wsteokbe estek 
valaztig vontak egimast ... vegre eomagok ely hattak Es 
meg chendezetek Eon këztek [Kv; TJk III/3. 289]. 1582: 
Petrus Grúz fassus est ... oztan en el mentem es Tot 
mihalt felesegesteol ereosse(n) meg fedde(m) az Izenet 
Mellet es Abba chendezedenek meg [Kv; TJk IV/1. 34]. 
1599: Hozzu Marton vallja ... minth eset Konch Pal es 
Darabos János keozeot az haborusagh azt en nem lattam 
... enys, János vrammal egyetemben enyhyteok eoket, kjre 
való kepest Konch Pal megys chendesedek [Kv; TJk VI/1. 
326]. 1674: hogy az ket félis inkább meg csendesedgiék, 
az ket fél kŏszt való darab földet ket felé osztottuk 
[F.szovát K; SLt Q. 13]. 1700: Kgld légye(n) edgy kis 
patientiaval addig, mig ezek az fel háborodott emberek 
meg csendesednek valamennyire [Ks 96 gr. Mikes Mihály 
Gyerőfi Borbálához]. 1745: Az veszekedésnek kezdetit 
nem tudom miből eredet egyik intette az töbit egy 
kevéssé meg tsendesettek, annak utánna ismét hamar fel 
zúdúlának [Csehtelke K; Ks 5. X. 6 Darabont András (45) 
jb vall.]. 1752: Boér Sámuel Ur(am) ... puskával kezdeis 
fenjegetni, s káromalni, de én eő kiglmét meg fogván 
mejb(en) (; mint hogj az uram főidin vóltam :) meg csen-
desedék [Abosfva KK; Ks 8. XXIX]. 

2. megnyugszik; a se linişti; sich beruhigen. 1659: Az 
Istenért kérem Kegyelmedet, édes Öcsém uram, hogy 

jűjen be, menjen ű nagyságához, talám megcsendesednék 
ű nagysága [TML I, 436 Bornemisza Kata Teleki Mihály-
hoz]. 1661: hogy írod, testedben lelked gyötrődik, bizony 
könnyes szemmel olvastam, és addig meg sem csendese-
dem, míg nem írod, édesem [TML II, 178 Teleki Mihály 
Veér Judithoz]. 1847: noha szűvűnk, és lelkűnkből óhajt-
juk hazajőtét ... ne vené rosz néven, ha arra meg instál-
nám, hogy addig vagy csak míg egy kissé megcsendese-
dünk, allapodunk, ülne ott a' nyugodalomban [Kv; Pk 7|. 

Szk: elméje 1669: sokszor nekem nem hivén ő nagy-
sága, mások által is próbálgatta elméjeket, úgy csendese-
dett meg az ő nagysága elméje (TML IV, 604 Teleki Mi-
hály Naláczi Istvánhoz]. 1679: ha onnét az portárúi ezen 
urunk ő nagysága levelére válasz lészen ... sokak elméje 
megcsendesednék s inkább várakoznának ]TML VIII, 535 
ua. Ruszkai Andráshoz] * elméjében vmi iránt ~ 1705: 
őnagysága ... a generális előtt úgy igyekezte azt a dolgot 
moderálni, hogy amint a generális resolutiójából is kitet-
szik, más elméjében eziránt a generális megcsendesedett 
[WIN I, 490] * szíve 1618: Hadd csendesedjék meg az 
én uramnak az szíve, és az szomszéd országot is hadd 
csendesítse meg [BTN2 115]. 

3. elcsendesedik/múlik; a se potoli/termina; sich legen, 
vergehen. 1575: az Eoryzes es vigazas feleol Illie(n) vege-
zesek vagion eo kegnek varoswl, hogy miglen Ez mostany 
haborw meg cendeszedik, Mind Eyel Nappal egi Tyzed 
legien az Drabantok melleta [Kv; TanJk V/3. 121b. — aA 
kapukon]. 1657: Ekkor az Úristen megmente bennünket; 
de ímé esmét az pogányságnak füriáját nem hagyák meg-
csendesedni, hanem a tüzet olajjal gerjeszték [KemÖn. 
185]. 1658: mi csak addig várnók ő nagyságát, hogy az 
Isten behozná; talám megcsendesednék ez a sok rossz hír 
ITML I, 236-7 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 
1704: valamint mikor a forrást megzavarják és ismét meg 
hagyják csendesedni, meghiggad s megtisztul, úgy ez az 
dolog is megcsendesedvén megtisztul [WIN I, 119]. 1726: 
az nagj Veszedelem megh Csendesedvén melly volt Rá-
kolczi Gyŏrgjnek Lengjel Orszagban való menetele után 
[Szentmargita SzD; Ks 14. XXXVIII. 13]. 

Szk: a szó ~ megszűnik a szóváltás. 1606: Az keôúyl ha 
valamit zolt volna teórŭe(n)njel kellet volna keresni 
Jgy ez zok megh chendesedue(n), ne(m) kellet volna fegy-
úeres kezzel rah temj Az chelekedet megh zynue(n) 
ne(m) kellet volna vizont rah temi [UszT 20/76]. 

4. szándékától ~ szándéka mellől eláll; a renunţa la in-
tenţiile sale; sein Vorhaben aufgeben. 1657: Ekképpen 
méne azért véghez az hadakozás, csendesedék meg az 
török is lator szándékjától [KemÖn. 288]. 

5. (tenger) lecsendesedik, megállapodik; a se liniş-
ti/domoli; (Meer) stillwerden. 1618: immár lassan-lassan 
megcsendesedik az Fekete-tenger, igyenesen hamarébb 
érik ott által Kefét hajókon [BTN2 172]. 

6. (vízfolyás) meglassúdik; (despre ape curgătoare) a se 
domoli; (Wasserfluß) langsamer werden. 1730: szénát fát 
nem küldhetem mert epen lehetetlen dolog az nagy viz 
mia de mihelyt megcsendesedik es az hajók járni kezdenek 
mingyárt küldők [TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 
1772: minek utánna azon Malom fel állatt a' Nagj kövek 
se láttzattak ki soha a' vízből, de a' Vizis ugj meg csende-
sedett, hogj már most a' Silip árkábanis tsak alig foljdogol 
[Ádámos KK; JHb LXVII/2. 223]. 

7. lelassul; a începe să funcţioneze mai Incét; sich ver-
langsamen. 1770: Az malmunk ismég meg kezdet vala 
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csendesedni, mivel az uj kötéseink igen meg nyomultak 
volt [Lekence BN; Ks 47. 67. 29 Simon Pál tt lev.]. 

megcsendesít 1. lecsendesít/csillapít; a linişti; beruhi-
gen, stiüen. 1573: Ez adobol ... az Menyere lehet Borbelj 
Martonnenakis zakassanak eo k. beleole Es chendesicchek 
meg adomaniokal hogi Ne Banchia az feyedelmet erte 
]Kv; TanJk V/3. 88b]. 1600: az varosnak magat vesze-
delemteol megh kellet oltalmazny, es olyan feo dolgaiban 
Jaro postaiat minde(n) Adomanyawal megh kellet chende-
siteny (Kv; TJk VI/1. 445]. 1657: ugyan kemény szóval 
mindkettőt megfenyegetvén, kellett őket megcsendesíte-
nem (KemÖn. 227]. 1662: Komis Zsigmond ... sok szép 
intő beszédivel ... megcsendesítette vala őket [SKr 174]. 
1710: szép szóval, könyörgéssel eleget próbálák a gyalog-
ság indulatját megcsendesíteni | a császár ... országgyűlé-
sit hirdete ... hogy ott a magyarok megbántódásit... meg-
orvosolja, és azt a nagy háborúságot megcsendesítse [CsH 
58, 409]. 1783: én addig szóllottam a ... fenyekedő sze-
mélyeknek, hogy megcsendesítém [Feltorja Hsz; HSzjP 
Gábriel Köntzei de Karatna (57) vall.]. 

2. megnyugtat; a calma; beruhigen. 1677: A Tökölyi 
uram dolgát a mi nézi nagyobb gonosznak következé-
sét ezzel is kévánván megelőznünk, ő kegyelmét meg-
csendesítettük s itt benn mulatását javalljuk |TML VII, 
539 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

Szk: elméjét megnyugszik. 1670: Megvallá tegnap az 
fejedelemasszony, hogy volt gondolkozása az én bejövetele-
men, de hogy beszélt velem, mindjárt megcsendesítette el-
méjét, mert látja, nem olyan ember vagyok, mint G(ábor) só-
gor ITML V, 10 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz] * vki el-
méjét ~i megnyugtat vkit. 1710: a basa ... a portán vádas-
kodván Bánffy Dénes ellena, a fejedelemnek s az országnak 
gyakran sok búsulása s költsége esett amiatt, hogy a török 
udvar elméjit megcsendesítse [CsH 112. — al674-ben]. 

3. magát megnyugtatja magát; a se linişti/calma; sich 
beruhigen. 1669: El is higgye Kegyelmed, édes Bátyám 
uram, mind Isten előtt lelke úgy lehet csendesebb, mind 
világ szerént úgy leszen Kegyelmednek böcsületesebb, 
hogy ha magát egészen megcsendesíti [TML IV, 557 
Teleki Mihály Fleischer Andráshoz]. 

4. kb. eligazít, rendbe hoz; a aranja/rezolva; erledigen, 
in Ordnung bringen. 1661: Azomban bona fide assecurált 
ő felsége errűl is, Isten végben vivén hazánk dolgát és 
megcsendesítvén, ő felsége az praesidiumot mindjárt be-
lőtök kihozza és resignálja Erdélynek és urunknak [TML 
II, 57 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1678: Itt Uram az 
dolog elköltött bennünket bizony minden színes dolgok-
ról, nem úgy mint azelőtt, midőn meg akarják vala csende-
síteni az dolgokat [TML VIII, 235 Bethlen Farkas ua-hoz]. 

5. eloszlat, megszüntet; a desfiinţa/suprima; beseitigen. 
1672: így volt rendesebb s így becsületesebb s Istennek 
nagy neve legyen áldott, ezen az úton csendesítettem is 
meg minden ő nagysága és a haza ellen való nehézségeket 
most ezúttal [TML VI, 298 Baló László ua-hoz]. 

6. megfékez; a înfrîna/stăvili; bändigen, zähmen. 1710: 
Generál Rabutin megértvén a székelyek rebellióját, az 
örmény püspököt Mikes Mihállyal, ki háromszéki főkapi-
tány ... kiküldi, hogy menjenek ki a székelységre, s csen-
desítsék meg a rebelliót [CsH 339]. 

megcsendesítés 1. lecsendesítés; liniştire, potolire; Be-
ruhigung. 1662: Bethlen Gábor fejedelem azért azonnal az 
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ország megcsendesítésére, békességnek, törvénynek hely-
benállatására ... fordítá elméjét [SKr 93]. 1710 k.: hozák a 
dániai király és az akkori ... brandenburgi elector le-
veleit a fejedelemnek, amelyekben offerálák a magyaror-
szági motusok megcsendesítésére való mediatiójokat 
[BÖn. 7051. 

2. megbékítés; kiengesztelés; împăcare, reconciliere; 
Befriedigung, Versöhnung. 1672: Kegyelmetek igyekez-
zék az úr megcsendesítésében, mert higyje Kegyelmed, 
nem érdemli az úr az balitéletet (TML VI, 222 Teleki 
Mihály Ispán Ferenchez]. 

megcsendesíthet 1. lecsendesíthet; a putea calma; 
besänftigen können. 1580: A my az Maradék Peter keo-
nyeórgesset illety keryk eo kegmet biro vramat hogy 
Mykor Sombory vra(m) be Ieo, teórókeggiek tanachyawal 
egywt hogy illie(n) gonoz zandekat zalithassak leh eo 
kegmek ha penig megh ne(m) chyendezythetnek te hag 
vrunkatis talallyak megh eo kegmek [Kv; TanJk V/3. 
232a]. 1662: a kapitány ... úgy neki indult, hogy ha Gar-
gócs Mihály, becsületes főember, többekkel akkor jelen-
lenni találtatván, nagy nehezen nem compescálhatják, meg 
nem csendesíthetik vala, őket nagy ártatlanul mindjárt 
megnyakaztatni akarja vala [SKr 396]. 1710: a császár a 
mellette való magyar urak instantiájára ráhajla, hogy pró-
bálnák meg, ha a magyarországi mótusokot megcsendesít-
hetnék tracta általa ]CsH 370. — a1706-ban|. 1710 k.: én 
azon leszek, bízom is Istenben, boldogít, megcsendesít-
hetjük ezt a civile bellumot vér nélkül [BÖn. 709]. 

2. megnyugtathat; a putea potoli/domoli; beruhigen 
können. 1666: Ezzel Nagyságtok meg is csendesítheti 
Tökölyi uramat ő nagyságát, az mint hogy levelében is 
megigérte urunk ő nagysága, hogy az hunyadi dologbúi 
mindenképpen assistentiával, oltalommal leszen ő nagysá-
ga [TML III, 555 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 

Szk: elméjét 1670: Dávid deák ... még a fővezérnél 
vagyon. Mire véljem ott való mulatását, magam elméjét 
sem csendesíthetem meg [TML V, 106 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 

3. ~i magát megnyugtathatja magát; a se putea linişti; 
sich beruhigen können. 1749: ha meg holt is szegény kis 
Fiam, ha eletb(en) vagyon, ha jobbadon is had tudgyam, 
mivel meg nem csendesíthetem magamot [Buzd AF; Ks 96 
Mikó Ferenc feleségéhez]. 

megcsendesíttetik 1. lecsendesíttetik; a fi stăvilit; ge-
stillt werden. 1662: a hazabéli villongások is megcsende-
síttetvén, a török nemzet ellen is az országot, mint az 
egész keresztyénségnek oltalom bástyáját, maga és magok 
közül tudná oltalmazni8 [SKr 76. — aA királlyá választott 
Szapolyai János]. 

2. elméje ~ elméje megnyugtattatik; a fi liniştit; Sinn be-
ruhigt werden. 1662: kinek-kinek vétségekről közönséges 
engedelem adaték, s az haza szabadságiban való bántódási 
is megorvosoltatni ígírtetének, úgy, hogy most mindenek-
nek elméjek megcsendesíttetni láttatnak vala [SKr 406]. 

megcsendesttl 1. lecsendesedik/higgad; a se calma/po-
toli; sich fassen/beruhigen. 1657: Marsallus kezét fog-
ván urunknaka, mondá ... „No sógor! mint tetszik a kozák 
barátság ?" ... Ezenközben agyarkodva megrázta vala-
mennyire urunkat marsai az övénél fogva, végre megcsen-
desülvén, mond a marsai: „Ne veszsz én miattam, hanem 
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lássad mostan hamar, ha valamit végezsz é velünk vagy 
nem ? ..." [ETA I, 162-3 NSz. — rII. Rákóczi György-
nek, lengyelországi hadjáratának kudarca után]. 

2. elcsendesül, lelohad; a se potoli; sich dämpfen, 
nachlassen. 1823-1830: Eleka úrfinak még az a kinézése 
is volt, hogy jó fizetést adván, holtig maga mellett tartson, 
mint inspektort. Mindezekre megcsendesül bennem a 
lappangó nagyravágyódás tüze, hajlani kezdek s reáállok 
[FogE 143. — aGr. Bethlen Elek]. 

3. elhallgat; a amuţi; verstummen, still werden. 1572: 
Kyral Mathe ... vallia ... Hogy eo Ez valló ez Zot hallota 
volna es hogi Az hazban meg chendeswlnek, Mond fele-
segenek Ith az hazban Altalan fogwa Idegen Ember vagion 
[Kv; TJk III/3. 1]. 

megcsendesülhet megnyugodhatik vmiben; a putea fi 
liniştit in privinţa unui lucru; sich mit einer Sache zufrie-
dengeben können. 1573: Ertyk aztis hogi az feiedelem 
Biro vram altal Ez ely mwlt Napokban az c(on)pulsoria 
dolgaban Reszerent való kegelmesseget Mwtatta, De 
myert hogy Nemy Resze hatra vagion Es Nem tekelletes 
keppen chendeswlhetnek meg varosswl azban az dologban 

keryk azon Biro vramat kyral birot hogy eo kegelmek 
... az feiedelmet keressek meg [Kv; TanJk V/3. 87b]. 
1580: Itilyk is eo kegmek varasul hogy meg chyendeswl-
hetnek eze(n) eo kegmek Az tanachybely vraink es io 
Newen is wehetyk [Kv; i. h. 218b]. 

megcsendít megkondít; a face să sune (clopotul); 
(Glocke) anschlagen. 1763: meg csendité az harangot 
[Nagyida K; Told. 91. 

megcsendíto sunător; erklingend. 1811.ŝ a' Pogányok ... 
a' boldog Lelkeknek számára Égy helyet gondoltak zöld 
fás Kert formára ... a szemnek tetsző minden virágokkal, 
'S Az or' szaglásának kedves illatokkal, A* fűleket-is 
meg-csenditő zengéssel [ÁrÉ 127-81. 

megcsendül 1. egyet csendül (csengő hangot ad); a su-
na; erklingen/tönen. 7600: Jakochy András ki vonta a* 
zabljat, az aiton be kezde eôklelni ferench Jánoshoz, Vgy 
techik ferench Jánosnál zekerche wala, Azon megh 
chendwle a' zablia [UszT 15/65 Georgi András Zentegiha-
zas olahfalvy zabad zekely vall.]. 1653: De nem adták az 
alafát& kezünkbe, hanem papirosba takarva csak felénk 
elhajtották és a földre esett, ugyan megcsendült, s onnat 
vettük fel [ETA 1,101 NSz. — A zsoldot a portán]. 

2. ~ a füle bele belecsendül a füle; a-i vîjîi cuiva ure-
chile; es klingen einem die Ohren. 1662: még Manasse 
idejében a nagy bálványozásért s vérontásért a Juda és 
Jerusálem ellen való nagy veszedelemmel lött büntetést 
elrendelte, és nagy fenyegetéssel meg is prófétáltatta vala: 
olly veszedelem lenne, hogy aki hallaná, mindkét füle bele 
megcsendülne [SKr 632]. 

megcsepeg beázástól jócskán csepeg; a picura taré (din 
cauza infiltraţiei); (von der Durchnassung) reichlich tröp-
feln. 1656: Ezen ... hazaknak az felseö resze ... sindely 
hejazattia, mindenütt ieghi rosz roshatt, lyukadozott. Jn 
summa mindenütt megh csepegh [UF II, 176]. 

megcsepeget 1. forró szurok v. kén rácsepegtetésével 
kínoz; a tortura pe cineva turnînd pe el cearä/smoală fier-

binte; durch Darauftröpfeln von heißem Pech od. Schwefel 
quälen. 7588: hogy az Eottweos Jnast meg chepegetek 
attam gyorttiara az Toromban d. 4 [Kv; Szám. 4/1. 24]. 
1589: Mykoron az Azont meg chyopegettek veottem 
georkyat (!) f. — d. 8 B V akar(attyabol) hogy Az 
Cziganok meg Chyeopegettek fyze(tt)em f. — d. 50 [Kv; 
i. h. 4/VI. 26 Stenzely András sp kezévell. 1591: Kis 
Thamast hogy meg chyepegettek az Toromban veottem 
gyorttyatt f — d 3 [Kv; i. h. 5/X. 13]. 1687: (Kozma Tó-
dort) először erőssen megcsepegették, de complexi felől 
semmit sem vallott, az szépmezei kastély felverésében 
csak egyedül volt [SzZs 513]. 

2. forró szurok v. kén rácsepegtetésével kínoztat; a dis-
pune ca cineva să fie torturat prin tumare de ceară/smoală 
fierbinte; durch Darauftröpfeln von heißem Pech od. 
Schwefel quälen lassen. 1570: Jlona Gal pal hwga ezt 
vallya hogy hallotta Zabo Balintthne hogy ezt Monta, 
hogy am egy gywreomet leltem Megh az Nagy azzonnal 

De Jsten ely vezesen, ha Megh nem Mongya, es Theor-
wen aggya Megh chepegetem IKv; TJk III/2. 66]. 1582: 
Marton Deák Requisitór vallia, Ez Az Azzony Aki veres 
Lukachra Az Iambor emberre keolteotte vala hamissan 
hog illien s illien kinchet talalt volna kiért az Zegeni Iam-
bort meg Akariak vala chepegetny es en me(n)te(m) az 
zegeny embereit Galfi Vramhoz es vg Nierte(m) meg 
hog' Ne kenozzak meg kiért ez hitwa(n) Azzony Akkor-
is megerdemlette volna Az halalt [Kv; TJk IV/1. 48]. 

megcsepegetett lecsepegtetett; stropit, murdărit prin pi-
curare/stropire; betröpfelt. 1595: Mosottam meg az felső 
hazban az sok fęles Aztalokat, és az kö és mézzel megh 
csepegetett padokat [Kv; Szám. 6/XVIIa. 255 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 

megcsepegettet forró szurok v. kén rácsepegtetésével 
kínoztat; a dispune ca cineva să fíe torturat prin tumare de 
cearä/smoală fíeibinte; durch Darauftröpfeln von heißem 
Pech od. Schwefel quälen lassen. 1570: Kalmar fylep, ezt 
vallya, hogy mykor Zabo Balintne megh fogatta volna 
Kalmar Andrasnet, hallotta hogy azt Monta hogy azt az 
azzont ha Terwen aggya megh chepegetetthy | Kčwer 
Marthon ezt vallya hallotta hogy Zabo Balinthne Mon-
gya volt Danchaknenak Menny el az Toromba Mond 
megh az gonoz azzonnak hogy ha my Nala vagion az 
Maihaba aggya eleh, Merth Isthen Engem el vezesen ha 
megh Nem chepegettetem, ha Theoruen Aggya [Kv; TJk 
III/2. 67]. 

megcsepegettetik forró szurok v. kén rácsepegtetésével 
kínoztatik; a fí torturat prin tumare de cearä/smoală fier-
binte; durch Darauftröpfeln von heißem Pech od. Schwefel 
gequält werden. 1591: Minthogi mind az bizonsagokbol s 
mind az eoneon nieluek vallasabol világoson megh teccik, 
hogi Bathor Simon, es zappanios Jstuan, eoltek megh 
Zeoleos Gáspárt, es Kis Georginet teccik az teoruen-
nek, hogi eleozeor megh czigaztassanak, megh czepege-
tessenek ... vegezetre mind ketten neggie vagatassanak 
[Kv; TJk V/l. 109]. 1648: Ez szemeliek ... felesegem 
szokniajat, palastiat ... el loptak toluailottak Azért 
megh keuanom ă juie, hogy mint illie(n) latorsagot cziele-
kedeŏk elseób(en) hew fogóval megh fogdostassa(na)k az 
utan megh cziepegeteszenek es an(na)k utana masok(na)k 
peldaiara fel akasztassa(na)k [Kv; TJk VIII/4. 293]. 
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megcsepegtet forró szurok v. kén rácsepegtetésével kí-
noz; a tortura pe cineva tumînd pe el ceară/smoală fier-
binte; durch Darauftröpfeln von heißem Pech od. Schwefel 
quälen. 1731 k.: erőltették a Deákok és fenyegették hogy 
valyanak mert ha nem Kolosvára viszik, s ott meg cse-
pegtetik s meg kinozzák [Bom. XXXIX. 16]. 1752: 
Gocsmán László egy pár piros Csizmát igire ... csak mon-
gyak s szólyak valami bŏstelenségire való szótt Benke 
Anna aszszonynak, de én arra aszt felelém hogy ha meg 
csepegtetnének sem mondanék [Altoija Hsz; HSzjP Cata-
rina Sándor Consors Andreae Vizi (19) pp vall.]. 

megcsepegtetik forró szurok v. kén rácsepegtetésével 
kínoztatik; a fi torturat prin tumare de cearä/smoală fler-
binte; durch Darauftröpfeln von heißem Pech od. Schwefel 
gequält werden. 1705: egy lajtmannak egy szolgáját és 
egy ágyasát megölék a piacon ... akik ennek előtte másfél 
esztendővel egy lajtmánnak pénzét és ezüstmarháját el-
lopván, azóta sok ízben megsütögetvén és csepegtetvén 
raboskodtanak, és ma őket megölték [WIN I, 555]. 1711: 
szép szerént vallja meg Ungvári ... kikkel paraznalkodot 

melljet ha ne(m) cselekszik hogj minden gonoszsagi 
nap fenjre jöjjenek hoher altal meg torturaztatik, meg 
csepegtetik, annakutanna az egetesnek helljire ki vi-
tetvén), meg egettetik gunjaival edgyütt [Kv; TJk XV/1. 
69]. 

megcsépel 1. (gabonát) kicsépel; a Imblăti (cerealele); 
(Getreide) ausdreschen. 1767: a termést meg tsipelvén 
[Nyárádtő MT; LLt Fasc. 129]. 

2. elver/agyabugyál; a îmblăti/ciomăgi, a bate rău (pe 
cineva); veihauen/prügeln. 1698: Nyilván constal ... hogy 
Kerekes István egy tisztátalan asszonnyal paráználkodott 
... más férfi ismét feleségével kapűa(n) keményen megh 
csipelte, és futva szalasztotta [SzJk 313]. 

megcsépeltet (gabonát) kicsépeltet; a da la îmblătit, a 
puné (pe cineva) să îmblătească (cerealele); (Getreide) 
ausdreschen lassen. 1588: maradót vala Restantiara Czip-
letlen búza 267 kalongia. Ezen Eztendeoben Czipeltet-
tem megh ezen 267 kalongia buzat [Kv; Szám. 4/V. 51 Gr. 
Veber sp kezével]. 1609: Az Apahidy Bûzat meg Cipeltet-
ûen leot beleolle varos zamara kez búza Cub 30 m 3 [Kv; 

h. 12b/IV. 65]. 1785: ha Isten békességet parantsol a 
jővő télen egyik asztagbol a dézmát ki hányatjuk s meg 
tsépeltetjük [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

megcserél 1. (tulajdont) másikkal elcserél/csere útján 
megszerez; a obţine prin schimb (o proprietate); (Besitz) 
aus/vertauschen. 1561/1579: My el menenk Kozarwarra 
Zent Luccza Ázzon nap vtan való zeredan 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 Keowesdhez 
keozeleb valón awagy nem [Kozárvár SzD; SLt AB. 4]. 
1570: Sofia ázzon Nehay cheob Janosne azt valla hogy ... 
az hazat ew cherelte megh fazakas Jmrehtul [Kv; TJk III/2. 
51]. 1600: Andreas Zekely fassus est ... Boythos Bol-
disartol megh akarom vala chierelni az hazat [Kv; TJk 
VI/1. 418]. 7606: Adoryanj balastolis hallotta(m) hogy azt 
monta hogy meg cherelte azt az Eórókseget [UszT 20/125 
Zolokmay Pelbart Antal (40) vall.]. 1634: Az mikor megh 
czerelek az hazat ... enis ot valek | Varga Matthiasnetis 

kenalom velea, hogy Czierellye megh [Mv; MvLt 291. 27. 
— aA házzal]. 1735: annak utanna ő kglme hólta után ugy 
oszták fel Mihálcz Mihály Uramék az jobbágyokot ... 
Szőcs György senior juta Mihálcz Bálás Uramnak. Az 
kissebbik Szőcs György Pinka juta Mihálcz Jstván Uram-
nak, ez után Györgyöt meg cserélé Mihálcz Jstván Uram 
Mihálcz Bálás Uramtól [Altorja Hsz; Borb. I Veress Péter 
(49) pp vall.]. 1738: az Léva részt magam csöréltem meg, 
mellyért adtam az Futásfalvi határon mást Léva Jánosnak 
[Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Agillis Georgius Román (72) 
pp vall.]. 1776: Pétsi Simon erŏszakosonnis, el foglalta 
a lakosoktol a' mit akart tudom égy Csere tételit, 
mellyben az alsó Toot meg cserélte a felsővel, mellyrôl 
való Contractualis mais a' To bironal vagyon [Mezőbánd 
MT; WassLt Petrus Szabó (33) ns vall.]. 

Szk: örökösen 1788: a' Somosdi Faluis hogy azan 
Hely nélkűlt éppen nem lehetnek, ara nézve örökösen meg 
kivánák Cserelni magaknak [Somosd MT; Told. 76J. 
1795: ezen két kitsin Sessiot őrőkesen meg Cserélék 
[Veresegyháza AF; DobLev. IV/755. la]. 

2. (újra) kicserél; a schimba/înlocui (un lucru uzat); von 
neuem austauschen. 1723: a régi Űst rosz lévén meg cse-
réltem s adtam 2//04 |Kv; KvRLt X. A. 16 Pataki István 
kezével]. 

3. kifordít; a întoarce (un obiect vestimentar); (um)wen-
den, nach außen kehren. 1570: Zewch Fabian es feleseghe 
anna ázzon feleletyk ... adot Egy ghereznat oda hogy 
megh Chyerelyúnk (!) Job rezére az gereznat... azt monda 
hogy az galerara taphotat vezen [Kv; TJk III/2. 174c]. 

4. levált/cserél; a înlocui pe cineva; ablösen. 1618: ezt 
az uradnak én szómmal írd meg, hogy Báthori András 
dolgából innét az hatalmas császár Portájáról semmit ne 
féljen, mert megnyugudt az Porta az Urad hűvségében, 
nem cseréli meg [BTN2 145]. 1657: elhívának az két 
kapikihák, Harasztosi Bálás deák, ki ott benn volt residen-
se az fejedelemnek, Donát János, kit magunkkal vittünk 
bé, megcserélni az elsőt [Kemön. 88]. 

5. felcserél; a schimba (un lucru cu altul); vertauschen. 
1705: a boldog emlékezetű császár ... 5 Maii ez világi 
életet a halállal megcserélvén csendesen elnyugodott 
[WIN 1,450]. 

megcserélés 1. (tulajdon) elcserélés; schimbare (de 
proprietăţi); (Besitz)Austausch. 1761: Maga Mlgos Baro 
Jósika Imreh Ur ő Nga hogj valakit rá kért volna az két 
Udvarházok meg cseréléseknek munkálkodására, vagj 
nem, en nem tudom [Branyicska H; JHb XXXV/46. 17|. 
1816/1855 k.: azon Zsellér Telek ... tettzetesebb lévén, 
kivánta ő Nagysága fenn szomszédolt Colonicalis Telké-
vel való meg tserélését [Hara&ztos TA; HG Gr. Béldi 
Lev.]. 

2. (tisztségben) kicserélés/felváltás; înlocuire, schimbare 
(In funcţie); (im Amt) Austausch/Ablösung. 1665: Bánfi 
Dienes uram mentül hamarébb meginduljon, úgy hogy ha 
lehetne, érné ott fenna a főkövetet ... ki is áprilisban fog 
megindulni s Komáromban leszen az követek megcserélé-
se [TML III, 431 Teleki Mihály Bethlen Jánoshoz. — 
aBécsben]. 

megcserélgetett felcserélgetett; care a fost schimbat/ 
modificat de mai multe ori; wiederholt vertauscht/ausge-
wechselt. 1662: Ez isteni instructióba a többi között vedd 
jól eszedbe az két-három dolgot! Először ezt: íija le a 
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törvénynek mását a Lévi papjai előtt való könyvbül, azaz 
nem valami megvesztegettetettből ... megcsonkítottbul, 
megcserélgetettbül ... vagy pedig emberi tetszés szerént 
magy aráztatottbu 1 [SKr 689-90]. 

megcserélődés kicserélődés; schimbare; Austausch. 
1657: udvarhelyszéki Farkas Ferenc, mint emberséges em-
ber, örömest eljiive. Török részről az tömösvári Izmael alaj-
bég és az lippai bég jüvének zálagul, szép katonai solen-
nitassal lévén az zálagok megcserélődése [KemÖn. 180]. 

megcserélt elcserélt; schimbat; ausgetauscht. 1587: az 
meg Chereit Jobbagjot Njwtodj Gjeorgj vram Semmj 
keozeonseges falw dolgabol mint hid, porgolat zent egj 
házon való chenalas kj ne vonnya es attól meg ne tar-
toztassa | az meg cherelt Jozagban egjk az masikot meg 
oltalmaza [Nagykend KK; LLt]. 1612/1687 u.: Az evictor-
ságot mindenik felől fel vállalák, ugy hogy valaki 
abból ã meg cserélt örökségből a' megyét meg akarná 
háborgatni ... tehát tartozzék Orbá(n) Lőrincz mind ä 
megyét s mind ä Praedikátort benne oltalmazni [Jedd MT; 
MMatr. 307]. 1693: N.Enyeden az Sardi Gáspár Uramtol 
meg tserélt házbeli rész ]Ne; DobLev. l/37]. 1760: ezen 
megcserélt szőlőnek szabados bírásában égymást meg-
tartják (Mv; DLev. 5. XVII. 2]. 1831: (A) meg tserélt 
szántó főid száraz és jo hasznú hely fErdősztgyörgy MT; 
TSb 35]. 

Szk: örökösen 1722: Vitézlő Bogdán Balas Uram 
kereti azt az Fejer-varmegyeb(en) Puszta Sugadban bizo-
nyos penze altal el zalogositot vagy örökösen megcserelt 
vagy vet, rész portiojat fSzászújlak AF; DobLev. 1/101]. 
1818: a Kolos Monostori Uradalmat az úgynevezett Má-
téffi Háznak contractus mellett örökösön meg cserélt ré-
szében haladék nélkül introducállyák [Km; KmULev. 2 
Szentes Dávid urad. prov. kezével]. 

megcseréltetés kicseréltetés; schimbare; Austausch. 
1662: Diplomák megcseréltetése Lincben ISKr 274 Tar-
talomjelző fejezetcímből]. 

megcseréltetik kicseréltetik; a fí schimbat; ausgetauscht 
werden. 1662: Ekképpen a kötéslevelek megcseréltetvén 
mind a két részről, és a zálogurak is békével bocsáttatván, 
fejedelem is ... fejérvári székibe, a vezér is Budára fel-
mentek vala (SKr 191]. 

megcserepez cseréppel megfed; a acoperi cu ţigle; mit 
Ziegeln decken. 1653: A Szent-Miklósról a megyés szent-
egyházról szedének cserepet le és aval cserepezék mega, 
mely máig is rajta vagyon [ETA I, 76 NSz. — aA templo-
mot]. 

megcserepeztetés cseréppel való megfedés; acoperire 
cu ţigle; Bedeckung mit Ziegeln. 1720: A Büdöskutianum 
legatumbol való hat Száz forintok ... a Farkas uttzai Nagy 
Templom megtserepeztetesere fordíttatnak [Kv; SRE 1381. 

megcserepeztetik cseréppel megfedetik; a fí acoperit cu 
ţigle; mit Ziegeln bedeckt werden. 1676: ezen belső rend-
béli palotaknakis czerepes heazottya most mind jo, az hol 
mi bontakozás volt, azok renovaltattot, sőt nemely reszei 
egeszszen ujjonan czerepesztettenek meg [Fog.; UF II, 
735]. 

megcsigáz csigázással kínoz; a tortura cu ajutorul scri-
petului de tortură; durch Wippen quälen, auf dem Wipp-
galgen martem. 1592: Coloswaris ... efele latrokat à kik 
az eo hatarokban latorsagot czielekednenek, bwntethessek 

kenozhassak Ameli varosba penig megh talaltatik, 
tartozzék az a' varos megh bwntetni kenzani, Chygazni 
[Kv; Diósylnd. 33]. 1638: az meli Embereket szent Jüanon 
megh Czigaztanak azok uallottak hogi itt Vasarhelt har-
manis uadnak affele lo kótők (Mv; MvLt 291. 129b]. 1710 
k.: mondtam nékik: ha egyszer a szebeni királybírót meg-
csigázzák, bizony sequens a consul etc. Lehagyták [BÖn. 
955]. 

megcsigáztatik csigára vonatik; a fí torturat cu ajutorul 
scripetului de tortură; auf dem Wippgalgen gemartert 
werden. 1591: Minthogi mind az bizonsagokbol, s mind 
az eoneon nieluek vallasabol világoson megh teccik, hogi 
... Bathor Simon es zappanios Jstuan, eoltek megh Zeo-
leos Gáspárt es Kis Georginet teccik az teoruennek, 
hogi eleozeor megh czigaztassanak, megh czepegetesse-
nek ... vegezetre mindketten neggie vagatassanak [Kv; 
TJk V/l. 109]. 1648: az fogoly ... egy nehany rendbeli 
lopási nylua(n) ki teczik ez czielekedetiert elseobe(n) 
czigaztassek megh, es annak utanna in terrore(m) ali-
or(um) akasztassek fel [Kv; TJk VIII/4. 294]. 

megcsikland a gîdila; kitzeln. 1630: nem tudnak velem 
bánni az esezek hanem czak megh cziklandottak, de ha en 
lettem volna nem ugj bánom en velek [Mv; MvLt 290. 
204a]. 

megcsikózik megellik (a kanca); (despre iepe) a făta; 
Fohlen werfen. 1723: Tudom bizonyoson hogy ugy vette 
teleltetni magához Luka V(aszily) a Nikora Péter kanczá-
ját hogy ha megh Csikózik legyen eŏve [Hodák MT; VGy. 
Butu Flóra (50) jb vall.]. 1739: it levő kanczak közül négy 
meg csitkozot |Pálos NK; Ks 99]. 1753: meg csitkozván 
edgjik szekér előtt való hámos kancza [Kőrispatak U; Pf|. 
1768: Ismértem Dobrusznál egy szürke vak kantza lovat 

meg Czikozék de Lovate vagy kantzát arra nem emle-
kezem IBereck Hsz; SzentkGy Raduly Gotsmán (40) zs 
vall.]. 1824: A' Bihari Ur fekete kantzája meg csíkozott 
Paripa csikkaja van [Veresegyháza AF; Told. 7] | A* Mé-
nesbeli Kantzák között tizen kettő van Csikozzo, Mellye-
ket Meg lehet már ismémi, hogy azok bizonyoson meg 
fognak Csikozni [Perecsen Sz; IB. Tamás Mőzes lev.]. 

megcsinál 1. elkészít; a face/executa; verfertigen. 1548: 
Továbbat ím az kecskéhez majort kőltem, ki mind sajtját, 
ordaját, berenczéit vaját megtudja csinálnia |Fog.; NádT-
Lev. 137 Nádasdy Anna Nádasdy Tamáshoz]. 1561: Ha 
valamely mester mas warosrol ide içne az cehbe be akarna 
allany az is tartozzék az mester Remeket megh chinalny | 
chehek lewele azt tarchia, hogy eleozeor Mester remeket 
megh chinalliak, Azzal mutassa hogy eo elegh mester [Kv; 
ÖCArt, ÖCLev.j. 1579: az lakatos Istwanüall az plébános 
hazaban az kemenczebe was Aytot chenaltatam vele ... 
fyzetem Neky az vas aytoert hog mek chenalta f. 1 d. 25 
[Kv; Szám. 1/XVIII. 32]. 1589IXVII. sz. eleje: Edgi Le-
gennek se legien szabad addigh meg hazasulni valamíg 
az eo tudomanianak Mester remeket az Ceh mestereknek 
igaz itiletek szerent elegedendö keppen saiat Mestersege 
altal meg nem czinallia es mutattia [Kv; KőmCArt. 8|. 



megcsináltatik 398 

1593: Margit Azzoni Kemiues Esaiasne vallia ... Bannffy 
Cristophnak egi embere hoza valami ablak ramakat hoz-
zánk, es Monda nekem ... Teolcheres Leorinczel az vr 
megh zerzeodeot fel fel garasba talnieraert monda 
Teolcheres Leorincz eme, vgi vagion hogi nekem karomra 
lezen hogi anniert chinalom megh, de az bozzussagh ra 
vizén, hogj enis megh chinalliam [Kv; TJk V/l. 321J. 
1635: mikor Azzonyom matkaja uala nytrai Martho(n), az 
félé my szerben uit el, is ugy Czinala megh az mestér 
remeket [Mv; MvLt 291. 60aJ. 1701: a' malomra egy kása 
tőrőt, es vanyolot akarunk csináltatni, igen io Mester mol-
nárt hoztunk mostan maga meg csinálja [Mezőbánd MT; 
ApLt 6 Maksj Mihály Kálnoki SámuelnéhezJ. 1774: egy 
pár eke taligát hogy Fűlőp Demeter Uram számára 
csinályam meg egy Heti Jobbágyi szolgálatomban 
[M.zsákod U; LLt Vall. 228]. 

Szk: újólag! újólan! újonnan 1581: Lazlo vram ew 
keglme ment volt Torozkora. Az nagy harangnak egyk 
Chyapiat oda wytte. ot hogy wyolan meg Chynaltak at-
tűnk Annak az Mesternek f. 10 d. 10 [Kv; Szám. 3/IV. 10]. 
1584: Ach Antal ... vallia, hiwa engemet kalachswteó 
ferencz hosza es műtata ennekem az Seler Marton feleol 
való dezka keozt hogy vyonna(n) chinalna(m) megh Mert 
hitwa(n) vala ]Kv; TJk IV/1. 374]. 1597: Acz lwkacz 
chinalta megh wionnan Mindenesteol az hid kapwnak 
Emelcoyet ]Kv; Szám. 7/XIV. 107 Masass Tamás sp ke-
zével]. 1617: eo azt az keoz kutat, mint hogy el veszet 
vyolagh megh chinalta ]Mv; MvLt 290. 23b]. 

2. megjavít/igazít; a repara; ausbessem, richten. 1589: 
Az Monostor kapuba az meli lakat ket kulczal nylik, hogy 
megh bomlot volt, czinalta megh Lakatos János, attam 
teolle d. 8 ]Kv; Szám. 4/X. 38]. 1597: Andrass es az Jgnat 
az chyganok woltanak oda ky az Retre ... eotod Napig 
kaszaiokat es Kalapaczokat az kinek el Torot chinaltak 
meg |Kv; i. h. 7/XIV. Masass Tamás sp kezével]. 7600: 
tudom hogy iart az malo(m) ... Tudom hogy az wassatis 
az warossi kowachhoz wittek hogy megh chenallia. Hogy 
az bel kereknek az zeghe el teöreöt, aztis Jakab molnár 
chenala megh [UszT 15/265 Kowach János Lengyelfalui 
Lofeö ember vall.]. 1632: az szabljajatis ki uonta, hogj 
megh vagja a lakatosit ma ha az puskáját megh nem 
czenalta mert sokszor faradot immár be erette [Mv; MvLt 
290. 79a]. 1694: az Var oldalais meg bomlot ... ha meg 
nem csinallyak kidől [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1737: ha 
szinténn tiz Esztendőre is, bontakozása lenne óránk(na)k 
... tartozzék ezen fizetésre meg-tsinálni [Dés; Jk]. 1770: a 
Viz meg aradott, az után a Silip meg bomolván, nem adta-
nak fát hogy meg tsinállyuk [Királyfva KK; JHb LXVII. 
109]. 1846: én bizon ... ha ittam is nállok — Meg tsáltam 
a' kaput, s abba le járt az italom ára [Kakasd MT; DE 2]. 

3. felépít; a construi/clădi; aufbauen. 1568: Chyak azan 
kere(m) kegyelmeteket hogy kegd el Ne feletkezek feleo-
le(m) ... Parancholyon kegd zenth gergre az alch Mester-
nek Myelyen es chynalya megh hazamath, Merth Mynd 
megh fyzette(m) neky [BesztLt 79 Lucas pysthaky de 
Bongarth® a beszt-i bíróhoz Tordáról. — âBN]. 1588: 
miwel hogy ennekem negy eoreg fiam vala hazas annak az 
kettey akaranak kwleön kwleön egy egy hazat czinalnj 
Mégis czinaltak wala Jol wgy annyra hogy czak be kel 
wala fedni io hazakat hogy ez falubanis azoknak massa 
nem volth [Zsákfva Sz; WLt Mich. Talas jb vall.]. 1600: 
azt nylwa(n) tuggia hogy az hazat anniba megh che-
nalta, hogy chak tapaztas kellet wolna neki [UszT 15/268 

Nagy András Zentlelki vall.]. 1606: Azért mikor Nagj And-
rás chinala azt az chiit oda, ellenzette Veres Leórinch, de 
azért vgia(n) megh chinala [i. h. 20/186 Michael Demeter 
de Ders lib. vall.]. 164811687 k.: A' Somosdia megye béli 
Vraimék szolitották vala előnkbe a Csokaib Vraimekot ... ã 
Praedikátor házánál való Csűrnek épitése felől A' Csűr-
nek földit tartozzanak mostan a Csokai Uraimék az od-
rával édgyűtt meg csinálni mivel hogy ä csűrnek építési-
ben) most nem segítettek [MMatr. 87. — a—bMT|. 1701: 
Popicz Abraham T.N. Toroczkai János Ur(am) ő kglme 
Kis Czégi bírája ... kére minket hogy el mennénk ... Kis 
Czégne Nemes és Vitézlő Géczi Gergely Ur(am) házához 
hogy mi előttünk tiltaná Géczi Uramot hogy az mely házat 
most akar Csinálni meg ne csinállya mert Toroczkai 
Ur(am) ő Kglme meg nem engedi [Kiscég K; BLt 2]. 

4. (utat/hidat) megépít; a construi/face (un drum/pod); 
(Weg/Briicke) bauen | helyrehoz; a repara; herstellen/ 
richten. 1577: Az felekieknek is, eo kegmek haggya meg 
hogy az vtakat meg teolchyek es meg chinallyak [Kv; 
TanJk V/3. 147b]. 1579: Miért hogy penigh az takarodas-
nak Ideie el közelget vegeztek eo kegmek hogy az vtakat 
es palokat minde(n)fele megh chinallyak (Kv; i. h. 193b|. 
1582: Biro vram ... az valaztot zemellyek melle addio(n) 
eo kegmek pogart ketteot... es chynallyak megh Az vtot à 
mint illik [Kv; i. h. 250b]. 1592: Az miképpen Miklós 
falwj Nagy Palnak es az teob ott való lo feieknek megh 
Jzente volt kiralj biro hogj az utat megh czinalliak |UszT|. 
1635: uegezte es rendelte az varmegie, hogy kozaruar 
Mikeházáual ... az Mikehazy hidakat meg czynalnak es 
megh vytanak hamarsaggal azon elébbi tizenhat forint 
birsag alat [BSz; SLt V. 18]. 1677: Az Országos utakban 
lévő Hidak, töltések, és utak, hogy jo móddal meg-
csinálva tartassanak, a' Vármegye Tisztei a' Falukat és 
Városokat sub poena floren. 12. reája kénszeritsék [AC 
111]. 1683: Az utakat erőssen poroncsollyák hogy—meg 
csinállyák [Prásmár Br; BK]. 1749: Nagjsagod ott tsenaly-
lya meg jol az utatt [ApLt 1 László András lev. Nsz-ből]. 

5. (kerítést) felállít; a ridica/face (un gard); (Zaun) 
aufstellen. 1573: Kolosy peter ... vallia hogy vagion hat 
Eztendeie Mikor az Ilona Ázzon Molnár Mattét az hazba 
Bochatta volt hogy az keozt fely chinalna, Mert eo zom-
zedsagaba vagion az haz Es hogy keozy Nem volt ... De 
az Molnár Nem akarta fely venny hogi Mind meg chinal-
na, hanem hogy az gazdaia es zegellene neky |Kv; TJk 
III/3. 273]. 7629: Keoz gyepűt ha czjnalnj akarnak azt ket 
fele merjek es mindenjk az eo reze gjeput tartozzék megh 
czjnalnj [Jobbágyivá MT; BálLt 48]. 1650: Az giepű 
keiteket is kinek kinek tartozzík a' Biro megh mondani 
hogy meghczinallia, ha élseó jelentesire mégh nem Czí-
nallia, 16 pínzre bűntetódik az giepűs ember, 3szor pedigh 
24 pínzre [Berekeresztúr MT; Berz. 15. XXIV/16]. 1736: 
Hogy ha ... valaki... meg nem tsinálná 's tsináltatná intrà 
octavum a Gyepűjét ... az ollyanok(na)k főidőket, ha 
szinte bé-veteményezték volna is el vehessék, és olly 
atyánkfiainak adhassák, akik Gyepűvel tartsák [Dés; Jk 
462a]. 1737: mivel nyomásb(an) tilalmast kert nélkül nem 
lehet tartani ... kik tilalmast akam(a)k tartani, kerttyeiket 
meg-tsinállyák, annak rendi szerint [Dés; Jk 486a]. 1748: 
azon Jószágról az Falu le vaga az szilvafat es ugy Csinya-
lak meg az veteskert fojasat abból [Bözödújfalu U; JHb 
XVIII/20]. 1767: ez az villongo Gyepű csinálatlan mara-
dott) s osztán ... valaki meg tsinálta, mert hétfünn csinál-
va találok [Siménfva U; Sf Andreas Tiboldi (79) vall.]. 
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6. (gátat) emel/megköt; a ridica/construi (un dig); (Damm) 
anlegen/binden | megigazít/erősít; a repara/întări; her-
richten, befestigen, verstärken. 1717: a to gáttya el szaka-
dot, és meg Csináltuk, most is még Írhatom Ngk hogy 
azon Uj dugás mellet ismég el rontá a' nagy ár viz az olta 
ugy áll [Méhes TA; ApLt 2 Makai Mihály Apor Péterhez). 
1723: Azon Deési Malom(na)k gáttya magosabb(an) va-
gyoné meg tsinálva, hogy sem mint ă Revolu(ti)o előtt 
volt ? [BSz; Ks 25. IV. 5 vk] | égyszer a' Deési gátnak 
édgyik vége el szakadott vala, s a* mig meg ne(m) tsiná-
lák, akarmicsoda nagy viz volt, meg ne(m) tolyult a' 
Sz:Benedeki Malom alatt [Szásznyíres SzD; i. h.J. 1741: 
Malombirák atyánkfiai proponálván Nms Várasunk Mal-
m á n a k immineálando ruináját, Concludáltuk, hogj a' 
Csatáni gjalog szeresek fordittassan(a)k, ezen következ-
hető ruinán(a)k reparatiojára 's el ne bocsássák mind 
addig, mig azon gát szakadást meg-nem csinállyák [Dés; 
Jk 548b). 1758: Viz kaput őt embernek kellett tartani ... 
kŭlŏn kert biroság alatt kellett meg tsinálni [Tordátfva U; 
Pfl. 7800: Benedekfalvi Malmok gáttya által kötéséről azt 
tudom mondani, hogy mikor a' Gróff Gyulai Ur Malom 
gáttyát el vágták, akkor is meg maradott a* Benedekfalvi 
Malom gát minthogy nem is ollyan eröss volt, de azután 
néki állottak a* Kelentzeiek 's el vágták, a' Benedekfalvi-
ak meg tsinálták [Benedekfva Sz; BfR II. 58/21 Mertse 
Togyer (56) ns vall. Vérvölgyi Bányai János keze írása]. 

7. megácsol; a lucra lemnăria; zimmem | megfarag; a 
ciopli; behauen. 1573: Hendrik Mihal azt vallia hogi Eotet 
Trozkaine hitta az haz heazny ... Es eo Meg cinalta My chi-
nalo volt pro f. 1 [Kv; TJk III/3. 258]. 1590: Byro vram Chi-
naltatot Alchy Lúkachyal három heyazatot Chinalta 
meg Lucachy mester az Jeg veremnek heyazatyat fizette(m) 
f. — d. 50 IKv; Szám. 4/XXI. 16 Kis István sp kezével]. 
1592: Thwdom hogy az fanczialiak sendely fat vittek ky 
Nywladba(n) ott szállások vala, es ott chinaltak meg [UszT]. 
1598: minketh fogada megh Zabo Emreh harman, es mj 
chinaltuk uala az kalmar zeket mind talpatol foghua, s mind 
az heazasat mj chinalok megh li. h. II/2. D. 61]. 

8. (kemencét) felrak; a face (cuptoare); Herd/Ofen auf-
fiihren/bauen | megtapaszt; a lipi cu lut; bewerfen, verput-
zen. 1579: biro vram az Capitanokat hiuassa es lattassa 
megh mindeneot Az twzelleo helyeket elobby zokas ze-
rent, es haggyak megh hogy harmad napigh minde(n) 
ember az twzelleo helyeket fel epychie, Mert harmad nap 
mulwa ha megh nem chinallya le wonassa byro vram IKv; 
TanJk V/3. 195b]. 1590: Az Swteő haznak penigh az kemen-
czejenek az allia, miuel hogi fel bomloth uala, es az zajais le 
zakath uala Karaznai Janosnak fizettem teölle hogi megh 
chinalta fl. 1 d. 50 [Kv; Szám. 4/XIX. 16]. 1609: az vnink 
Ebelleo hazaba(n)... czinaltak megh az kemenczeket [Kv; i. 
h. 12b/IV. 363]. 1621: Fazakas Jstuan ... az keozep kapubeli 
Hetes hazban az kemenczet meg Czinalta f —/80 Adot 
hozza parazt kalihat / 48 [Kv; i. h. 15b/IX. 243]. 1700: 
Hogy az egész kemencze fóldet meg csinalta Galambodi 
Marton fizettem 6 [Kv; KvRLt I. C. 24]. 1807: Fazakas 
Kraussnál voltam, és ä Kementze dolgát tudakoztam, es ő 
azt felelte nékem, hogy mivel nékie se Kányo Vr, se a Nagy-
ságod komomikja meg nem mondották hogy millyen 
formájú legyen azon kementze, ő ahoz hogy meg tsinálja 
nem fogott [Kv; WLt Papp Sámuel lev.]. 

9. (kutat) kővel ki/körülrak; a pietrui (pereţii unei 
fintîni); (Brunnen) mit Steinen umlegen/setzen. 1584: 
Eskolaba hogy az kwtat meg chinaltak es felywl meg 

heaztatta achy Thamasz attűnk neki f. 1 IKv; Szám. 3/XV. 
16]. 1681: Vajda Hunyad vára Regi Számtarto Ház ... 
Vagyo(n) ezen Pitvarban egi eleven kút, az kő sziklából ki 
vaghva, es keregdeden rakva; szájais szép keregdeden 
köböl vagyon meg csinalva IVh; VhU 502, 521J. 

10. megvarr/foltoz; a coase/face; (fertig) nähen, flicken. 
1570 k.: Georgius Zeoch ... fassus est, hogy János deak-
nak Az Annya hozot volth egy Jgen zakath Nywl Beor 
gereznat hozaya hogy meg varya es ez wallo meg fol-
gya es meg chynalya, es János deák fyzetet neky twlle 
[Kv; TJk III/2. 102c]. 1582: Petrus Gruza Hywata en-
gemeth hozza Nireo Kalman hoza ky az Boltbol va-
lamy Igler poztot, kere Azon hog egy zokniat es eg firist 
chinalliak beleolle, Ot al vala eg Ázzon ky Nehezes 
vala, es azt monda hogy ahoz Meriem es annak chinalliam 
megh [Kv; TJk IV/1. 41. — "Vallja]. 1674: az Rosa színű 
Angliai szoknyájáért Katónak hogy meg csinalta at-
ta(m) Szabó Gergelynek flo: 2 [Beszt.; Törzs]. 1717: 
Elegjes Selljemmel irás után varrót, két Vánkos Héj ké-
szen meg tsinalva [Nsz; WassLt Wass Susanna inv.]. 
1720/1811: Amely egyetmások meg vágynák tsinálva, 
azokbol is tartozik ket par inget adni, Szabó Pálné Aszszo-
nyom, Szabó Mihálynak ISzotyor Hsz; Borb. II]. 

11. (kendert) kikészít; a prelucra (cînepa); (Hanf) fer-
tigmachen. 1609: Gialai biro vra(m) hozot Dezma 
borsott Jtem Az meli kendertt ki ostottuk meg chinalni 
hostak be benne kalongjat Nro 9 keue 20 [Gyalu K; Sen-
nyei 47/11]. 1642: Az joszaghbol es egiebünnet be ieöt es 
percipialt dezma kender vagion most ben megh czinalva 
gel. nro. 90/10 [UF 1,817]. 

12. (szénát) csinál; a face (fin); (Heu) machen. 1774: 
Ezen Motsi Határon minden Esztendőben meg Szoktak 
Csinálni 100. Szekér Szenat tŏbbetis Csinálhatnának de el 
szokták adni fîívŭl JMocs K; KS Conscr. 241. 1787: Csík-
taplocai Antal Márton ... praetendálja ... Salamon Máté-
tól, hogy amint (!) a kötél fuvin egy mérés szénát megcsi-
nált és elvitt, adja vissza [Taploca Cs; RSzF 128]. 1817: A 
füvek még több van kaszálatlan mint meg tsinálva a Sok 
esö miá rosz Szénakat tsinálták (Oroszfalu MT; TLt 1470 
Hegyesi István szb aláírásával]. 1841: Vas János ... az 
idénni termésnek3 fele részszit készen megcsinalva(n) 
nékem a' Faluba hozni tartozzék [Bözöd U; Borb. II. — 
aKaszálóra von]. 1844: Sarjút csináltunk a' puszta 
udvamal 1 Szekérrel a' Horgas Nyilba le van kaszálva 
de időnk gyenge Sarjú csinálásra, a' mit meg csináltunk be 
is hordottuk (Szépiák KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Hor-
váth Ferenchez]. 

13. (földet) termővé tesz; a face roditor (un teren); 
(Land) bebauen. 1744: (Azt a) hellyet ... ŏ Nsga Tisztar-
toja Hatos Antoni Uram afféle haszontalan gazból és tö-
visből iratata (!) ki, és mig ő kglme ki nem irtá addig senki 
nem kapót rajta, s a juhokkal hizlalá, csinála meg azon 
hellyet, addig senki annak hasznát nem vette ... mivel 
bokorral és tövissel tellyes volt [Szentmargita SzD; Ks 17. 
LXXXIV. 27]. 

14. megás; a săpa; graben. 1593: Mielhogy az vt Igen 
sáros vala Szollá Mathe Leorinczy hogy ... eois megh 
czinallia az Arokott s el bocziattia a (vizet) a hid alat 
[Bikafva U; UszT 10/91]. 1620: Miért hogj ... az Zena 
fwre ige(n) artalmas, az Nadas patak arkanak keskensege 

vgj annyra hogj mikor valamenyre meg Newekedigh (!) 
karos heljre wtt kj vegeztek, hogj fertalionkent Biro 

vram eő kglme ... vettesse kj az embereket Egj Egj nap ... 
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mind addig az megh Jo tagaso(n) az Arkat megh czinalliak 
[Kv; TanJk II/l. 293]. 

15. eligazít; a îndrepta/face; richten. 1757: ök obligati-
ójok sz(e)r(en)t ŭgyekezték megtsinálni a viz utát, azért 
edjenlŏ akaratból keressek ki hol légyen, és váljon ott 
légyene a hiba ... akkor edjut tsinálják meg jol a viz uttyát 
... hogy tòbszŏr a Cziculjásiak kárára a viz ne ményen 
rejájok [Torockó; Bosla]. 

16. betöm; a astupa; zumachen, verschütten. 1600: la-
tam Gyznok vadnak az kazalo ffwben ky wzem, latam 
hogy Galffy Farkas feolden kertyn vagyon az ress ... oda 
ballagek kerem az resset chynyallya meg [UszT 15/5]. 
1617: az három faluból három kert jaro bírott ualaszanak 
... az három falunak kertinek teŏruenie el igazitasara ... 
Első Járáson mindenik falubeli kert järo biro ... hadgia 
meg az reses embereknek hogi megh czinallja kertitt, 
elsőben megh ne bűntessek Második jaras minden res kett, 
kett pénz ... Negiedik Jaras ha adigh semmi kepen megh 
nem czinallja az rest az kertes ember, konakon marad, az 
az három ueder boron [Msz; Törzs], 

17. megrendez/tart; a face/organiza; veranstalten. 1591: 
Jlona, Kouessi Peteme vallia Hallottam ezt zaz Borbo-
lia zaiabol ... Eo kez volna az menigzeotis megh czinalni 
az eo maga keoltsegen (Kv; TJk V/l. 134]. 1701: az Ko-
losvary léányom(na)k Katá(na)k ... néki attam szőlőt s 
egjéb belől valót is ugj az lakadalmát is én csináltam meg 
(Pólyán TA; JHb XVI/7]. 1747: edgj Adám nevű fattju 
Gyermek ... Annya Férjhez mene az Testvér eocsemhez 
Szabó Györgyhöz és az eotsem tartá feli, midőn pedig feli 
nevekedvén meg házasadék az Lakadalmát is az eotsém 
tsinálá meg (Héderfája KK; BfR VI. 125/7 Mart. Szabó 
(90) jb vall.]. 1752: midőn bujdosoban volt Avrám, ŏszve 
beszéltem volt az Feleségével hogj klákát csinállyunk, 
meg is csináltuk az Avrám házában [Abrudfva AF/Abrud-
bánya; Ks Barna Marjucza (33) vall.]. 

18. megtesz; a face; schaffen, machen. 1645: czak ast 
mondta s est s est czinald megh edes Batyam [Szárhegy 
Cs; LLt]. 1879: Én megmondtam Tolnai űmak: tréfát ne 
csináljanak. Hasznuk bennem nem lesz, káruk lesz avval, 
ha megcsinálom azt a csúfot, s nem fogadom el a megvá-
lasztási [PLev. 66 Petelei István Jakab Ödönhöz. — ttA 
Kemény Zsigmond Társaságba]. 

19. végrehajt; a efectua/face; voll/durchfîihren. 1802: ha 
tudták hogy kőz főid ne melioralták volna, elsőben Csi-
nálták volna meg az osztállyt s az után melioralták volna 
[M.zsombor K; Somb. II]. 

20. elrendez, végbevisz; a aranja/înfăptui; erledigen. 
1670: Javallanám ... hogy ... Nagyságod becsületes hivét 
expediálná az végekben Az portára is kellene küldeni, 
akkor az én vékony itíletem szerént portára is kedveskedni 
kellene, ügy ezt is jól meg kellene csinálni [TML V, 135 
Teleki Mihály a fej-hez]. 1676: Pekri uram lakodalmát 
azért sietteti bátyám, szemben lehessen urunkkal Bi-
zony mihelt szemben lesz, dolgát megcsinálja, mihent oda 
beférkezik [TML VII, 289 Bethlen Farkas Teleki Mihály-
hoz]. 1705: ma hallatott bizonyos hír, hogy az angliai 
orátor, aki a török Portán megcsinálta volt a békességet, az 
jött volna most le Rákóczihoz tractára [WIN 1,427]. 

21. megalapoz; a întemeia/fonda; (be)griinden. 1657: Ez 
két oláhországi dolgokban ... bezzeg nem úgy procedált ő, 
mint azután való fejedelmink, kik is az oláhországi dol-
gokban egyveledvén, nem csinálták volt úgy meg az fun-
damentumát, mint Bethlen Gábor (KemÖn. 79-80]. 

22. (vásárt) megköt; a Incheia (un tîrg); Handel ab-
schließen. 1851: tudosittsanak, hogy mikor jöhet által ak-
kor én is oda menve tsinályuk meg a' vásárt vagyis Cserét 
... mert jobb valami mint semmi |Héjasfva NK; Pk 7 Nagy 
Károly lev.]. 

23. megdolgoz/nyer magának vkit; a ciştiga de partea sa 
(pe cineva); jn bearbeiten/für sich gewinnen. 1657: Beth-
len Gábor ... megcsinálta az nagy embereket (KemÖn. 
80]. 1670: Én eleget írtam urunknak, ezt a kapucsit csi-
nálja jól meg, ha már kijütt, akárcsak az igazat referálja az 
portán [TML V, 131 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1672: azt írja Gyulai Tamás ha ő nagysága fel nem 
nyitja szemeit és jóakaróit meg nem csinálja, kik által is 
vihesse végben ő nagysága dolgait, nagy rossz vagyon 
feltéve felőlünk [TML VI, 243 Naláczi István ua-hoz]. 
1711: Eugénius megörülvén ilyen szép ígíretnek, egyene-
sen az angliai királynéhoz, onnan pedig a hollandiai ha-
talmas ordokhoz elmegyen, és azokot is Carolus részire 
megcsinálja [CsH 460]. 1756: Itt korűl valamennyi írok 
vadnak, azokot italbéli discretioval mind meg tsinálta 
Molduán Vonya, hogy azok nem îrnaka a' Galatzi ember-
nek, ha szintén halálos dolgok volna is [Galac BN; WLt 
Rob Thodor (40) jb vall. —^Instanciát]. 

Szk: ajándékkal ~ja vki elméjét. 1666: Kegyelmed azért 
csinálná úgy meg az ő nagysága elméjét, hogy ellenkező 
választ ne venne [TML III, 618 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 1672: Kigyelmed kezében vagyon, Uram, az 
embereknek elméjeket megcsinálni |TML VI, 184 Rosnay 
Dávid ua-hoz Drinápolyból]. 1710: a portát régen jártatja 
Béldi Pál, és sok pénzt ígírvén a vezéreknek, már azoknak 
elméjeket is megcsinálta, s rövid nap pártot üt nagyságod 
ellen [CsH 126]. 

24. felbujt vki ellen; aţîţa (pe cineva) împotriva cuiva; 
anstiften, auíhetzen. 1672: Az egész székelységet Béldi 
Kegyelmed ellen megcsinálván, azok rút gazolást töttek s 
... egy generale postulatumot töttek írásra Kegyelmed 
ellen (TML VI, 366 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

25. lehetetlenné tesz; a face imposibil; unmöglich ma-
chen. 1653: Esmét die 11 febr.a ide jöve Báthori Gábor és 
felmene Gőrgénybe, és brassai posták menének utánna. 
Akkor a békességet járták ... maga bizony régen meg volt 
csinálva dolga nyavalyásnak [ETA I, 112 NSz. — a1613-
ban|. 

26. megbabonáz/bűvöl vkit; a vrăji/fermeca pe cineva, a 
face cuiva farmece; be/verhexen. 1739: Balogh Mihály-
nétól azt hallottam, hogy egy gonosz katona ment Faluvé-
gi Mihálynéa quartélyban, Faluvégi Mihálynéb úgy meg-
csinálta, hogy ott semmit nem gonoszkodott [Bözöd U; 
Ethn. XXIV, 86 Barta Istvánné Borka (45) pp vall. — 
aValószfnűleg sajtóhiba Mihályni h. boszorkánysággal 
gyanúsított asszony]. 1831: azzal fenyegetett engemet, 
hogy ha ezen dolgot titokban nem tartom ugy meg csinál, 
hogy világ csúfjává leszek [Kvh; HSzjP Balog Sámuel 
(30) vall.]. 

27. "ja vkinek babonáskodással megront vkit; a face 
cuiva rău prin vrăji/farmece; jn durch Verhexung verder-
ben. 1584.ã ez Zabo Cato ment a vago hidra es onnat hozot 
Epeth, es Egy zatior fwet, othon Ezeket eozze chinalta es 
Awal veztette meg Hersel Marthonnet, wgy anniera hogy 
meg bolondult teolle ... Es az vrara sem tekenthetet Her-
sely Martonra, hogy Zabo Cato ezt meg chinalta Az Az-
zonnak es Meg vesztette vele [Kv; TJk IV/1. 220 Sophia 
Seoch Iacabne vall.]. 
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28. babonáskodással elintéz vmit; a rezolva ceva prin 
vrăji/farmece; etw. durch Verhexung erledigen. 1761: 
mondatta néki: Daraban Vonulné: Láddé a Deákné engem 
meg sem lát penig sok jót tettem én vélle, mert meg tsi-
náltam hogy az Ura meg nem verheti11 lGyeke K; Ks 4. V. 
20. — aKöv. a babonáskodás leír.l. 

29. megszerkeszt, összeállít; a redacta/compune/face; 
verfassen, zusammenstellen. 1572: valasanak eo k. az Ides 
vraim keozzwl keteot, kyk zamot veuen az teob vraimtwl 
az Safar vraimtulis, ez az parcialt chinallia megh hozzak 
vgy fel az zam veouĕ vraim eleybe [Kv; TanJk V/3. 52a]. 
1650: (A házat) en megh vettem Kouacz Thamasnetol s az 
fiatol Nagi Peter, Kouacz János Biro benne mègh megh 
nem czenaltak az Leuelet rolla [UszT 8/64. 35a]. 1672: az 
Radnothi kulcsarsagnak Tisztiben ... minden kezem alat 
forgo jokrol mennel hamareb lehet Ratiomat meg csi-
nálva(n)... Praefectus vramnak eö kgk examenre be adom 
[UtI]. 1710 k.: Más nagy izzadása lőn ennek a gyűlésnek 
az az országos conscriptio-rendelés, melynek nemcsak az 
embereket, hanem városoknak, faluknak határát ... egy-
szóval az aëren kívül mindent registrálni kell vala, hogy 
osztán azokból a regestrumokból csinálják meg a terhek 
repartitiójának igaz normáját [BÖn. 926J. 

30. (irodalmi művet) megír, a scrie/compune/crea (o 
operă literară); (literarisches Werk) verfassen/schreiben. 
1879: Az özvegyasszony képe nem sikerül nekem ... Tán 
egyes részei sikerülnének is, de az egész színtelen ... 
Várok az időtől. Egyszer hátha meg tudnám csinálni 
IPLev. 42 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 1880: Voltam a 
Cserhalmon és meg is csináltam a tárcát. Csak le kell 
tisztázni és küldhetem [i. h. 76 Jakab Ödön Petelei István-
hoz]. 

megcsinálandó helyrehozandó, javítandó; care urmează 
să fie reparat; herzustellend, zurichtend. 1583: Aíz zemet 
Biro ... vessen egy fertalt hetfeón, az Varos Estalloibol az 
Ganet ki hordassa es az megh chinalando helre es vthra 
hordassa [Kv; TanJk V/3. 270b]. 

megcsinálás 1. elkészítés; executare, făcut; Verferti-
gung. 1561: Valamel ewtűes legen ... az ky az Cehbe be 
akar allanj hog az eg' eztendçt ky lakia az Ceh mes-
tertol az mester Remeknek meg Csinalasara napot kerien 
[Kv; ÖCArt.]. 1582: Biro vram hagiasaboll Chinaltattam 
pwspeok vram maior helyet az Hid kapű eleott, weottem 
Zabo Martontoll az ketth kapű Balwantt ... Az kapű le-
weleheoz ... fwrez Dezkatt ... András Kowachnak az 
sarkanak Chinalasatoll fizettem f — d. 40 ... Ach Palnak 
fizettem az meg' Chinalasatoll f. 2 d. 25 [Kv; Szám. 
3/VIII. 43]. 15891XVII. sz. eleje: Valaki az Legeniek 
közwl az megh neuezet kęt fçle Mester Remek megh czi-
nalasa es megh mutatasa eleott hazasodnek megh, negy 
forintal bwntessek [Kv; KőmCArt. 9-10]. 1592: az 
Czynterem eggik kapuyara chinaltattűnk 2 wy sarkat, 
ahoz vettunk egy apró vasat p(ro) f — d 8 Azoknak meg 
chinalassatol, es ... be fűrassatol Attunk Lakatos Balint-
nak f —735 [Kv; Szám. 5/XIV. 28 Éppel Péter sp kezével]. 
1665: Gyulai Sámuel Ur(am) remekjenek megh czina-
lasa előtt hazasulván meg, imponaltatott büntetes eo Kege-
re az B. Cehnek articulussa szerent f. 4 [Kv; ÖCJk]. 1758: 
Adám Fiam(na)k égy koidovany Czizmänak meg tsinálá-
sáért Rft. 2 xr 33 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 163b]. 
1798: a' N. Sojmosi Asztaloshoz el mentem ... Emleget-

tem a Portékákot, de azt mondá hogy ö tellyességgel nem 
emlekezik hogy meg tsinálásokot válalta volna, hanem 
most ... arra igiré magát, hogy Húsvétra meg kesziti 
fIB. Létzfalvi Tsákány László magysolymosi ref. pap 
lev.]. 

Szk: újonnan 1678-1684: az Tsehi szép Templom-
nak sendelyeztetesere es ujjonnan üvegh ablakinak megh 
csinalasokra erogaltatot az pénz [Szilágycseh; SzVJk 
127]. 

2. megjavítás/igazítás; reparare, reparat; Ausbessemng, 
Richten. 1592: Ezen vasból Attam Áz vas Rúdnak aki az 
keowet haittia, Miért hog' el teoret wala, meg chinalasara 
[Kv; Szám. 5/XIV. 61 Éppel Péter sp kezével]. 1597: az 
Égik Talnak az Ziliben olwadot wala egy darab el ... hogy 
meg foldottak adtam az kannagiartonak az Megh chinala-
satwl ... —/18 [Kv; i. h. 7/XIV. 46 Masass Tamas sp 
kezével]. 1625: Az Talyga leocz kepwie el tőröt annak 
meg Csinalasara vöttem egi vasat ... d 50 [Kv; i. h. 
16/XXXIII. 12]. 1747: az el romlott Pistaly árrában Dolin-
ger Vr(am) 6. mariásokat acceptalt, Farkas Marton eo 
kglme peniglen azon pistaly meg tsinálásáért öt maria-
sokat exolvalt [Torda; TJkT III. 160]. 

3. felépítés; construire, clădire; Aufbau. 1585: Ez epy-
letnek megh chinalassara zerzeotűnk meg a keomywessel 

pro f. 25 [Kv; Szám. 3/XIV. 29]. 1589: Az Sacrastia 
meg chinalassatol attunk Keomiwes Peternek f. 3 d. 75 
[Kv; i. h. 4/IX. 13]. 1852: Hogy az házak fel állíttásával 
ne csonkullyanak napszámjai 's az malom meg csálásara 
kivantatokkal. adok által 200 ... Interes napszámost 
[Nagylak AF; DobLev. V/1341 Dobolyi Bálint nyil.J. 

4. (út/híd) megépítés; construire de drumuri/poduri; 
(Weg/Briicke) Bau | helyrehozás; reparare; Herrichtung. 
1587: Vgian ezen Ideo Tájban az Jspotalj Malomnal való 
palo meg czinalasban volt az korchiolias az Czeòwek 
veresen három egesz nap estig | az Kaianto veolgiben az 
Vj hidon twl egi hitvan hid meg Czinalasara ... f 1/19 
]Kv; Szám. 3/XXX. 25, 34 Seres István sp kezével]. 1592: 
Mierthog' az zeoleok keozeot egiebwtis az vtak megh 
bontokoztanak azoknak megh chinalasara valaztottak eo 
kegmek8 [Kv; TanJk 1/1. 197. — ttKöv. a nevek fels.]. 
1610: hatarokban ket heljen wezet volna meg az vt egj 
heljen ... vgj el zakadoth hogj lehetetlen meg Chinalasra 
[UszT 50]. 1635: el rendelte voltt az Nemes varmegie, 
hogy az mikehazi hidaknak megh czinalasaban, es megh 
vytasaban, az kozaniariak szegittseggel lennenek [BSz; 
SLt V. 18]. 1677: ha mi kára valakinek, azoknak8 rosz 
volta miat, esik, a* kárt-is meg-fízetni tartozzanak azon 
Falu vagy Városbéliek, kiknek incumbált volna jol meg-
csinálások [AC 111. — ĂHidaknak és utaknak]. 1703: A 
Város közönséges utzáinak; nevezetesen a Rosa hegy alatt 
levő nagy malomra szolgálo utzáknak meg csinálására 
rendeltük hogy minden marhás becsűlletes emberek egy 
egy szekér ágat vigyenek sub poena f 6/6 [Dés; EHA]. 
1807 k.: Jegyzéke Azon eszkŏzŏk(ne)k mellyek a Csá-
szári Csik felé menő útnak meg tsinálására s igazítására 
készítettek8 [Usz; UszLt ComGub. — aKöv. a fels.]. 

5. (kerítés)felállítás; ridicare, facere (de garduri); (Zaun) 
Aufstellung. 1597: Tordatfalűi Fekete Pal megh meneke-
dik Martonosfalűa elle(n) egy keitnek meg chinalasatol, az 
falura tér [UszT 12/130]. 7602: bizonitsanak az arua 
Twtora es Semie(n) Peter Betlenfalua ellen hogj rezek 
uagio(n) az falu hataraba(n), es hogj ennek eleotteis mind 
uetes kertek, porgolatok ... megh czinalasaba(n) edgiesek 
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uoltak az eleik az falual [i. h. 16/2]. 1675: mikor az várast 
palánkai kőmyűl vették, akkoris azon palánknak megh 
csinálására tartoztanak szolgálatot praestalni [Fog.; UF II, 
661]. 1677: A' Város Palánkinak, s' Város Hidgyainak 
meg-csinálása és épitése mely szükséges légyen a' közön-
séges jóra nézve, nem szükség declaralnunk [AC 227]. 
1821: Nesztászia Muntyán észre vévén hogy határ kertje 
el vétetödött... Gligor Lázár önkéntesen ajánlotta ... hogy 

ki fogja kalátsolni Matyé Stentsiket ki adta, ki is elö 
czitáltatván ... maga sem tagadta hogy nem ö tselekedte 
volna ... határoztatott az alábbi itelet ... mind nyilvánsá-
gos lopásért határoztatott hat páltza ütés, a' kertnek ujjból 
való meg tsinálása, és az 1 Rforint Kaláts pénznek meg 
fizetése [Nuksora H; JF 36 Prot. 1-2]. 

6. (gát)emelés/kötés; constniire (a unui dig); (Damm) 
Anlegung/Flechten. 1681: Conventioja Pavel Diptanak es 
Peter Zviznik(ne)k az Limpert Banjara való folyo viz 
gáttyának megh czinálasara kesz pinze f. 20 [Vh; VhU 
645]. 

7. megácsolás; executarea lemnăriei; Zimmerung. 1599: 
Az Aczioknak attam az Sarampotol es az Niari haztol az 
megh csinalasatol f 16 [Kv; Szám. 8/XIII. 26 Szabó And-
rás sp kezével]. 

8. (kemence/kémény) felrakás; făcutul (cuptorului/hor-
nului); (Ofen/Schomstein) Anlegen. 1589: Chinaltatúnk az 
Schoíaban Eot wy Kemenczet ment azokra eot penzes 
kalia 80a Attúnk az kemenczeknek meg chinalassatol 
es foldozassaktol in genere f. 6 d. 35 [Kv; Szám. 4/IX. 16. 
— aFolyt. a fels.J. 1609: fazakas Amborus chinalt egy 
kemenchyett ... Az megh chinalasatol Attu(n)k nekj f 1 d 
25 [Kv; i. h. 12b/IV. 123]. 1621: Az mester hazaba(n) az 
kwrteotlen es Zayatlan kemenczehez veottwnk Egy vy 
Eóreg kwrteot Annak be Czinalasatol, es az Zayanak ki 
njtasatol, megh Czinalasatol ... attu(n)k d. 35 [Kv; i. h. 
15b/IV. 29]. 1797 k.: A kemenyeket most rakatom, 
Amellyek(ne)k is meg tsinálására alább Hat Német forint-
nál az kŏmivest meg nem fogadhattam [Banyica K; IB. 
Gombos István lev.]. 

9. létesítés; întemeiere; Errichtung. 1722: kelletet Foga-
ras Földinekis másfél ezer száll Cserefát Szállítani Szeben-
be, a Vad Kertnek meg csinálására a' Boérságis vectu-
rázta a' ... Cserefákat [Kv; Ks 83]. 

10. elvégzés; efectuare; Durchfiihning. 1572: Eotthues 
Orbán ... vallia ... Mykor p(er)leny akarna Zabo Georgne 
... Zabo Myhalial az eo zomzedyawal Nemy viz foliasok 
feleol ... Illen Modon Igenesetek megh ... hogy igert az 
azzony 3 flot Igh hogi Zabo myhal egy chatomat vegien, 
Es ... ely fogya az eo heazatiarol leh zallo vyznek fóliását 

Towaba ... az ázzon kwtyanak vyze foliasatis ... hatra 
vegek az vduaron az kert fele, egenleo zegitsegel egykes 
egy embert Masikes egiet fogion aznak megh chinalasara 
[Kv; TJk III/3. 17]. 

11. megvalósítás, nyélbeütés; realizare, înfăptuire; Ver-
wirklichung, Vollbringung. 1705: várták volna Bécsbe 
Angliából Paget nevű nagy embert... hogy a jőne le a ma-
gyarokkal való békesség megcsinálására, de még le nem 
érkezett [WIN I, 432-3]. 

12. megdolgozás/nyerés; cîştigarea bunăvoinţei cuiva; 
Bearbeitung, Gewinnung. 1670: Az zarándi dolgok végett 
talán most jó üt adatott volna az tömösvári pasa megcsi-
nálására, ha ő nagysága ajándékjával látogatná [TML V, 
393 Kapi György Teleki Mihályhoz]. 

Szk: vki elméjének ~a. 1672: arrűl is Kegyelmed írja 
meg censuráját, mennyi pénzt és honnét kellessék szerzeni 
az Ali bék elméjének megcsinálására [TML VI, 12 a fej. 
ua-hoz]. 

13. felbujtás/bérelés; aţîţare, instigare; Aufhetzung. 
1662: Váczi püspök uram bemenetelinek micsoda gyü-
mölcse lött, mindnyájan szomorúan érezhetjük, ki félté-
ben-e ? inexperientiábúl-e ? megcsinálásbúl-e egészlen az 
török pártjára állott, és rettenetes zelussal adorálja, kény-
szeríti ő felségét, vigye ki az várakbúi az praesidiumokat 
[TML II, 309 Bánfi Dienes ua-hoz]. 

megcsinálgat (olykor-olykor) meg-megjavít/igazít; a 
repara ceva (din cînd în cînd); (ab und zu) wiederholt 
ausbessem/richten. 1568: K. legy: segethsegel az en embe-
remnek szar balasnak az en zekeremeth cynalgathak oth 
ben meg es sokath ker wolth az mesther thçle [Komlód K; 
BesztLt 72]. 1586: az Monostor kapwn való égik lakatot 
meg Czinalgattak kiteol attam —/IO [Kv; Szám. 3/XXIV. 
14]. 1600: Lakatos Balintnak, hogi az patikarius hazanal 
az aito zarokat megh chinalgatta ... fizettwnk fl — d 60 
[Kv; i. h. 9/IX. 25]. 1748: (Az istálló fedelét) ha meg 
Csinálgattyák, és Ujabban fedik meg sokáig meg tart 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. 79]. 1843: a kerítéseket 
sokon megcsinálgatták [VKp 96]. 

megcsinálhat 1. elkészíthet; a putea face; verfertigen 
können. 1561: A mester Remek penig effele lezen. Eg' 
knoros kupa eg' aran gwrw Ezt penig* eg'ebwt meg 
ne chinalhassa hanem chak az ceh mester hazanal [Kv; 
öCArt.]. 1752: az tzipelüs tsinalo betegg lévén az tzipe-
lüseket nem keszitette el azt mondotta hogj ha még két 
hétig nem bont az Diéta nem tsinálhattya meg mind [WLt 
Wesselényi István feleségéhez]. 

2. megjavíthat; a putea repara; ausbessem können. 1619: 
Én megragadám az szekeret és az szekérnek az vasai ke-
zemben maradának ... mondám urunknak ... ezt könnyen 
megcsinálhatni [BTN2 221]. 1648: Az Oltvizen egj eoregh 
hajó jar ket feleöl az oldalan az viz be megyen ... Keu-
es munkaual megh czinalhattyak [Porumbák F; UF I, 902J. 
1770: (A) Molnároktol hallottam, hogy már most az alsó 
Malomis foroghatna, ha fat hoznának, hogy meg tsinálhat-
nák [Ádámos KK; JHb]. 

3. (utat) megépíthet; a putea construi (un drum); 
(Weg/Straße) anlegen/bauen können. 1594: Azért hogi iob 
móddal az vtakat mindenwt megh chinalhassak, valaztot-
tak eo kegmek ez gonduiselesre Henzel Balast, Kerekes 
Palt [Kv; TanJk 1/1.235]. 

4. (kerítést) felállíthat; a putea ridica (un gard); (Zaun) 
aufstellen können. 1744: Nékem Falus birónak egy Inge-
met el vette erővel, hogy hirtelen a* Porkoláb (!) kertet 
meg nem tsinálhattam [Szentegyed SzD; WassLt Barbotz 
György (45) vall.]. 

5. (gátat) megerősíthet; a putea întări (un dig); (Damm) 
verstärken können. 1716: az fűrész malmoknak az gáttyát, 
él szagatta, az ár viz ... már mig az viz meg ne(m) apad 
meg nem csinálhattyák [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor 
Márton lev.]. 

6. (bort) feljavíthat; a putea îmbunătăţi (vinul); (Wein) 
verbessem/besser machen können. 1703: a bor akit kűttél 
igen Szeretyük, hogy meg eczetesettek az többi valóban 
bãnom valami formában ha mézzel vagy egyébbel meg 
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csinälhatnad, hogy tellyeseggel kärĕ ne vallanok [Ks 96 
Komis István feleségéhez]. 

7. (vajat) kiköpülhet/verhet; a putea/reuşi să facă/obţină 
(untul din lapte); (Butter) machen/rühren können. 1584: 
Éppel Krestelne ... vayat kepwl vala, De ottan hamar 
hozzam Ieowe ... Es ereosse(n) kezde panazolkodny, hogy 
soha ... a' vayat meg Ne(m) chinalhatta, Sawoya valt es el 
kellet Eotteny [Kv; TJk IV/1. 251]. 

8. elintézhet, megoldhat; a putea rezolva; erledi-
gen/lösen können. 1710: Bánffy Dénes elszaladván® ... 
csakhamar nagy had gyülekezik melléje, akik is jovallják 
vala, hogy menjen rá az ő jószágiban quártélyozó székely-
ségre, kiket is könnyen felverhet, azután a maga dolgait 
jobban megcsinálhatja [CsH 118. — a1674-ben]. 

9. megszerkeszthet; a putea redacta; verfassen können. 
1667: Az kezeslevelet penig Kegyelmed addig megcsinál-
hatja ... s ... küldje ide, hadd lássuk mi is [TML IV, 154 
Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 

megcsinálódik 1. felépül; a fi făcut/construit; erbaut 
werden. 1583: Az Aztalosokatis rea kenszeritettek eo 
kmek varosul hogy az eó Tomiokat meg epichek, Miwel-
hogy penigh zegensegeket Mutogattak, ezt tekinthwen 
hogy vgia(n) Iol meg chinaloggiek es epwllyeon varosul 
tiz forintot igimek segitsegewl IKv; TanJk V/3. 275a]. 

2. (üt) megjavítódik; (despre drum) a fi reparat; 
(Weg/Straße) gerichtet/hergestellt werden. 1586: (Az) 
Vtnak latwa(n) Swlliedeset, kérik Biro vramat eo kgmet, 
hogy ... Aggyon eo kgme valamellik fertályból egy ne-
hanj Zekeret Igirtenek teowiseket horgiak oda az 
Eoswenyre, chinalogiek megh az a' keozeonseges vth IKv; 
TanJk I/l. 36]. 

3. összeíratik; a fi înregistrat; zusammengeschrieben 
werden. 1586: Amaegh (!) Capitulatim ez kilencz Rend-
reol igazan Jrast nem teszena, Es prouentust nem chinal 
addig semmi keppen Exitust Sehol ne Jrhasson az Reges-
tumot sem acceptallíak az Zamweweo Vraim, ha ezen 
Rendel Nem chinalodik megh Es mutatodik az Expotalj 
Jeowedelme [Kv; PolgK. — Az isp. m.]. 

megcsinált megépített; construit, făcut; gebaut. 1823-
1830: Hessen-Kassel ... A nagy országütjai (jól) megcsi-
náltak, s azokon a fogadók is jók [FogE 247]. 

megcsináltat 1. elkészíttet; a puné (pe cineva) să facă; 
verfertigen lassen. 1571: Kerem Kedet hogy czinaltasson 
K. az K. Cziganiwal wagy három ezer Lecz szeget, es K. 
énnekem irya megh egy czedwlaba mykor megh czynal-
tattya Ked: en erte kwldenek myngiarast [Kővár Szt; 
BesztLt 3541 Clemens Jspan es Lucas Horwatt Szwcz 
Gaspar beszt-i főbíróhoz]. 1577: ha zwkseg Silipet chi-
naltatny, aztis chinaltassa meg eo kegme [Kv; TanJk V/3. 
15la]. 1579: Az Nagy harangot vegeztek eo kegmek hogy 
meg chinaltassak Az zegódes penig legie(n) Byro vram 
elót tanachyawal [Kv; i. h. 193a]. 1623: Komanan az 
kapw eleőtt való molnott Jo Malom mestert hyuattuan 
Czynaltassa igen zepen megh kęth keore [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 1796: A Tőrők Búzás Kashoz halnap 
hozzá fogatak és a mint Nságod méltaztatatt parantsalni 
veszőb(en) meg tsináltatam [Koppánd AF; GyL. Csia 
Moses lev.]. 

Szk: újabban!újólag!újólantújonnan 1582: Az wa-
sarbirak chynaltattak wyobban meg az waras pecytik (!) 

kiwel wekat es merteket pecytelnek IKv; Szám. 3/V. 29 
Lederer Mihály sp kezével]. 1583: Az taligat wyolan 
megh Chynaltatam keot lóra [Kv; i. h. 3/XII. 7]. 1590: Az 
kis haznak az fala eppen le deőlth uala az padlasais le 
zakath uala, chinaltattam ezeket vyonan megh (Kv; i. h. 
4/XIX. 15]. 1606: Czinaltattam megh az Király vczai Swto 
hazban az vedernek az feneket vyolan [Kv; i. h. 12a/I. 29]. 
1674: Az sir áso galyho ketté teorvén uyolagh kellet megh 
czináltatnunk [Kv; SzCLev.]. 

2. megjavíttat/igazíttat; a da la reparat; ausbessern/ 
herstellen lassen. 1579: varos kuchyan egyk kereket che-
naltatam mek vassat veretetem feli rea d 8 |Kv; Szám. 
1/XVIII. 13]. 1585: az kúton való vedernek ... az fogon-
toyat is el teortek, hogy meg chinaltatuk Attúnk Lakatos 
Balintnak attúl d. 12 [Kv; i. h. 3/XIX. 29]. 7595: hogi 
az Cinteremnek égik kapwyanak az lakattia el teoret, meg 
chinaltattuk ... f —16 [Kv; i. h. 6/XIII. 43]. 1599: Hogy az 
alsó kapw felet való oranak az Vereje el teoret volt egi 
nehani napig nem wtet, meg kelletet chynaltatnunk [Kv; i. 
h. 8/XVI. 39]. 1681: Ezen pinczenek deszkás padlasa, 
el rothadot... mind keves munka volna rajta addig kellene 
megh csinaltatni [Hátszeg; VhU 600]. 1756: A Társzeke-
reket minthogy megbomladoztak volt ... meg kellet csi-
náltatni IKendilóna SzD; TKI Perlaki András Teleki 
Ádámhoz]. 1807 k.: mind szekér, Eke, Borona a Viselés 
mia abban az állapatban meg nem maradhattak ... a me-
Ijeket a romlattságbol az Eskettètö igazíttatta s tsinaltatta 
meg maga kűlenes keresménnyébői [Sinfva TA; Borb. II 
Fodor István a szék assz. (50) vall.]. 

3. (házat/falat) felépíttet; a puné să construiască; 
(Haus/Mauer) aufbauen lassen | restauráltat; a puné să 
restaureze; restaurieren lassen. 1546: Bogathy Chaspar ... 
ezzel ez keez penzel, az Zekel feelden aaron maasz fakath 
wegyen az ew haza epylessere, esz chenaltatassara, kyk-
beel az ew hazath megeppiche esz meg chenaltassa |Panota; 
DanielO 5. — aPanád KK]. 1549/XVIU. sz. köz.: (a szent) 
Egjházat csinyáltassák meg belŏlle [LLt Fasc. 120]. 1582: 
Az mel' falt az O warba tawaly eztendeobe az waros megh 
chinaltata eó kegl(me)k heaztassa megh hog a* Nyers keo 
fal el ne vezzen [Kv; TanJk V/3. 252b]. 1623: Komanan 
az Gabanas hazatt es Jstallokot Czienaltassa igen Joli es 
zepen megh [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1644: Az 
Poliani kápolnát ... en nekem fogadasom tartia hogy res-
tauraltatom, hane(m) mentül hamareb az enymbol eö kgk 
czenjaltassak megh az ne(m) sok keölczeggel megh leszen 
[Kv; JHb IU/6]. 1725: Az napokban jővén ide két kőmives 
Medgyesről s alkuvoban indulék véllek, hogy a kis ka-
molnámota (: kit régen hogy szándékozom fel allittani :) 
meg csináltassam, de rettentő drágások lévén meg nem 
alkhattam [Darlac KK; ApLt 2 gr. Haller János Apor Pé-
terhez. — aEgy másik levélben kápolnát írnak]. 

4. (utat/hidat) megépíttet; a puné să construiască 
(drumuri/poduri); (Weg/Brücke) bauen lassen | helyreho-
zat; a puné să répáié; wiederherstellen lassen. 1572: Hal-
lanak eo k. Nagy panast az zekeres Nepektwl Mynemw 
gonoz vtthok vagion az varas Mellet, keryk eo k. biro 
vramat eo k. latassa es chinaltassa megh hogy Mehessenek 
ely Rayta [Kv; TanJk V/3. 62a]. 1578: keryk Biro vramat 
hogy ... chynaltatna megh az zeoleo keozt való vtakat 
[Kv; i. h. 173b]. 1590: Byro vram Akaratyabol Chinaltat-
tam meg az espotaly hydiat, Torot volt meg 3 Gerendaya 
[Kv; Szám. 4/XX. 17]. 1646: az vargak Hidgya rosz leuen 
B. Uramnak megh kellet czinaltatni [Mv; AA11. 6]. 1729: 
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Mgos Erdélyi Commenderozo G(ene)ralis Urunk eö Exja 
jövetele hallatván, Mgos Fő Ispán Ur szoros parancsolat-
yábul Sárral vízzel el áradott Utczainkatt kelletvén meg 
Csináltatnunk ... vegeztük (Dés; Jk 388b). 7775: azon 
Csorda járó hellyen meg bomorván az ut, az Atyám a 
Faluval Oltszemivel csináltatta meg sokszor [Bodok Hsz; 
Mk II. 2/71]. 1801: félnek, hogy velek tsaltattyák meg 
azon Utatt (Marossztkiráty MT; Beiz. 6. 52. S. 94]. 

5. (kerítést) felállíttat; a puné să ridice/facă un gaid; 
(Zaun) aufstellen lassen | megigazíttat; a puné să repare; 
herrichten lassen. 1590: Byro vra(m) Akaratjából) Chi-
naltattam meg Az Seouenyeket, Az Zena komiol a hol 
zywkseg volt (Kv; Szám. 4/XX. 9 Hooz Lőrinc sp kezé-
vel]. 1593: Segeswary Zabo Caspar haza feleol az dezkas 
keozt hogj meg chinaltattűk, Annak hasson felet my fi-
zettük meg teze(n)f 2 d 80 (Kv; i. h. 5/XX. 123]. 1624: az 
porgolatot megh czinaltassa, mert ha az Falu kart val, 
bizony az Kgd dezmaiabol Elegitem megh az falut (Borsa 
K; Mk III. XXXVIII. 9941. 1753: az gyepŭköt meg tsinal-
tata-e az biro (Vadad MT; VK|. 1790: A Szöllö Biro és 
Eskűttek ugy vísgállyák és tsínáltassák meg â hibás Gye-
püket hogy azok igazán minden kedvezĕs nélkŭlt és nem 
boszszubol legyenek kivált ha meg rotat(na)k â Bírságlás-
ra (Karácsonfva MT; Told. 76]. 1822: a' kőz kertet ... 
végig Tavaszra kelve, jol, és Emberül meg tsfnáltatám 
(Mv; Told. 23]. 

6. (gátat) emeltet/köttet; a puné să ridice/construiască 
(un dig); (Damm) anlegen/binden lassen | megerősíttet; a 
puné să întărească; verstärken lassen. 1585: valazzanak 
bizonios zemelieket, kyk Ala Mennyenek az gatot 
megh latny, es Amint itilik es iowalliak epitesset az gat-
nak, chinaltassa megh eo kgme (Kv; TanJk 1/1. 13). 1725: 
Hallott(am) a' kérdésben forgo Felső to felől; leg elsőben 
ä gatyát Béldi Csináltatta s töltette meg, annak elette Csak 
Patak folyt azon hellyen az alsó Tob(an) ITóhát TA; JHb 
XI/15]. 1738: A Nms Vniversitas, nagj jövendöbéli kárát 
Subolfacialván, a Nms Város Malma Gáttyának el-
romlásában) ... seriò injungáltatik ö kglmek(ne)k, hogj 
mentül hamaréb Ágat és tövisset vegyenek 's meg-
csináltassák |Dés; Jk 503b ]. 

7. megácsoltat; a pune/da să lucreze lemnăria; zimmem 
lassen. 1585: Az kalytkat czhynaltatta(m) meg haro(m) zal 
fat beleye tezen az 3 zal d. 32 [Kv; Szám. 3/XXII. 75]. 
1587: az porozlok kialto heliet Czinaltattam meg ket Zarw 
fabol szegę faia Czinalasa teolt —/25 |Kv; i. h. 3/XXX. 19 
Seres István sp kezével]. 1590: Mikor ... ez Nemez giarto 
Kelemen hazanak hiazattiat, kit az keofal Epilet mya el 
kellet bontanünk meg chinaltatűk, attünk Achy Gergely-
nek d. 75 (Kv; i. h. 4/XIV. 16]. 1767: (A) kintsnek el 
kárasadásáért holmi Udvari Cseledgyei ŏ Nagjsaganak el 
is fogattattanak ... még az akasztófát is meg tsináltattak 
Vólt nékiek lAbosfva KK; Ks 4 Catharina Nagy cons. 
prov. Michaelis Szabó (50) vall.]. 

8. (kemencét) felrakat; a puné să facă/clădeascä (un 
cuptor); (Herd/Ofen) auffuhren/bauen lassen | megtapasz-
tat; a puné să lipească/dea cu lut; bewerfen/verputzen 
lassen. 1581: Az Kemenczet eskolaba meg Chynaltatúk 
Fazakas Boldisaral, a hol az gyermekeok vlnek (Kv; 
Szám. 3/1V. 13]. 1590: Miért hogy az epilet mya Nemez-
giarto Keleme(n) hazaban az kemenczet le kelletek bonta-
nünk, ismegh biro vram akarattiabol meg chinaltatűk (Kv; 
i. h. 4/XIV. 161.1591: Keresztúr varosanak zolgaltam vala 
valami keuesset, Ígérték vala magokatt hogy ennekem egy 

mázos kemenczet csinaltatnanak zorgalmaztattam eoket 
rea hogy czinaltatnak megh (UszT Fr. Orbán de Lengelj-
ffalwa ns vall.]. 1600: Az Király Vchabely zeginiek swteo 
hazaban chinaltatta(m) megh az kemenche fenekett Ta-
pazto Janossal [Kv; Szám. 9/XIII. 4 Damakos Máté isp. m. 
kezével |. 1656: Az Jschalab(an) egy kamarab(an) az ke-
menczet czinaltatta(m) megh [Mv; MvRLt]. 1737: az én 
házomban Darabant Kata ... mind el lövöldözte az Ke-
menczémet az Strása mester Pistolyival, ugj hogj más nap 
az Fazakassal kellett meg csináltatnom az kemenczémet 
ISzásznyíres SzD; Ks 27/XVI|. 

9. (kutat) ki/köriilrakat; a puné (pe cineva) să pietruias-
că (pere(ii unei fîntini); (Brunnen mit Steinen) umle-
gen/setzen lassen. 1590: Chynaltata(m) meg az Toromban 
az kutot, be omlot volt [Kv; Szám. 4/XX. 18 Hooz Lőrinc 
sp kezével]. 1597: myert hogi az owarban a keokwt 
meg bomlot volt ... Ázt az keomiwessekel meg chinalta-
tűk [Kv; i. h. 7/XIII. 10|. 1653: kezdtem vala a várban a 
szent György felöli való fal mellett egy kűtat ásatni és meg 
is csináltattam vala emberül fával |ETA I, 112 NSz]. 

10. megfedet; a dispune să fie prevăzut cu acoperiş; 
decken lassen. 1583: lattiak az mészárosok Thomianak 
heazattianak puztasagat Azért meg hattak varosul a 
Mészáros vraimnak hogy meg epichek kith ha az Mé-
száros vraim el halgatnanak, tehát Biro vram chinaltassa 
megh es az engedetlensegert melto Bwntetessel Akar-
iak megh bwntethny [Kv; TanJk V/3. 275a|. 1595: Hogi 
az templum hiazatiat az zel meg hanta es fel bontotta vala 
ket helien, hogi ismeg meg chinaltattűk, Egj legennek a ki 
az Achoknak segítetek (!) ket nap attunk f —/ 16 [Kv; 
Szám. 6/XIII. 38]. 

11. ablakot betétet; a puné (pe cineva) să înlocuiască 
geamurile sparte; Fenster einsetzen lassen. 1584: az esko-
laban, az Mesther vramnak chinaltatam meg az Ablakot 
keth Talner hean volt zaz czykelewel egyettembe Attŭnk f 
2 d 20 Teolcheiesnek [Kv; Szám. 3/XV. 17]. 1598: hogi 
az Varos hazanal az kiben Rosas Balas lakik az ablakot be 
hagitotak volt, Jsmegh megh chinaltattűk fizetünk, Teol-
cheres Janosnak f - - d 86 [Kv; i. h. 7/XVI. 49|, 1688: az 
mi hazam vágjon Miklós vára(n) egjiknek sem jo az Ab-
lakja Tölcserést penigh nem kaphatok az kivel megh 
csináltassam [Kozmás Cs; ApLt 6 Béldi Anna Káinoki 
Sámuelnéhez]. 1831: a nevezett hatalmaskado el tört abla-
kaimat tsináltassa meg [Dés; DLt 2091. 

12. megvarrat; a da la cusut; nähen lassen. 1585: vŏttem 
az trombitás zolgayanak 5 Zattyant egy dolmannak 
Synort bagazyat kapczyot vŏttem hozza megys chynaltat-
ta(m) neky fyzettem Érte d. 64 [Kv; Szám. 3/XXIL 74-5]. 
1595: Az kis Bogatinak ruhazattiara veottem kętt sing 
Brassay poztot, Mentenek, dolmannak es Nbdragnak 
Veres zelw vaznot vgian neki, kęt ingnek; es kęt gatíaoak 
valót veottem, es meg chinaitattam [Kv; L h. 6/XVL 13|. 
7655: Egy uiselt szederjes Czeomeoléot szoknia az gier-
mek szamara czinaltassak megh [Kv; RDL I. 107]. 1812: 
az Exp(one)ns Groff ur eö Nsga valami ujj modi köntös bé 
érkezett mind azt azonnal a Groffnénak meg csináltatta 
[Héderfája KK; IB. Takáts Joseffné Jánosi Eizsâ>et tisz-
tartóné (28) vall.]. 1873: Húsvétra egy harisnyál megtsi-
náltattam [Torockó; Bosla). 

13. (szénát) csináltat; a puné pe cineva la făcutul finu-
lui; (Heu) machen lassen. 1761: Sárpataki Uram ... az 
Ecclesiátol 4. forinton Ve t t . . . égy kevés füvet, azt tsinál-
tottam még az ŏ Nga Embereivel kalákába [Málom SzD; 
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BK. Georg. Péter (32) jb vall.]. 1801: egy részit szénájok-
nak meg tsináltattván s ugyan az árvák Csuriben bé is 
hordattam [Albis Hsz; BLev. Vall. 3]. 1843: a' Szénát meg 
csináltattam [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Hor-
váth FerenchezJ. 

14. lakodalmat megrendeztet; a puné pe cineva să facă o 
nuntă; Hochzeit veranstalten lassen. 1658: engem bizony 
igen megjátszodtatok, csak szinte meg csináltattátok ve-
lem az lakodalmat [TML I, 130 Teleki Jánosné fiához, 
Teleki Mihályhoz]. 

15. megfőzet; a puné (pe cineva) să gătească; kochen 
lassen. 1584: Diossy Mathias ... vallia ... Ieowe hozza(m) 
egy darabant Weóm es kewana hogy Sos teyes lewest chi-
nalliak ... Az lewes kenyeret meg chinaltata(m), Es Bizo-
niara mikor fel Adak ige(n) wayas vala [Kv; TJk IV/1. 250|. 
1621: Az Kohnyara swtni es feózni való hust attam Libr 95 

Az eggik tehennek az Belyt megh czinaltatua(n) egeszen 
atta(m) az kohniara [Kv; Szám. 15b/XI. 59]. 

16. (orvosságot) elkészíttet; a dispune să prepare (un 
medicament); (Aiznei) verfertigen lassen. 1852: küldem a' 
Rektoménak Anikónak a' görts elleni iéceptet, mikor 
szükséges lesz tsináltassa meg [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

megcsináltatás 1. elkészíttetés; făcut; Verfertigung. 
1616: Szabó Ferencz uramat ... küldtük Brassóba az ta-
raczk megcsináltatásának szegődségére. Akkoron küld-
tünk a taraczk csináló mesternek ... fl. 51 [Mv; EM XVIII, 
399]. 1768: (A kocsi) ha ... még készen nem volna, kérem 
edes Anyám Aszont hogy szorgassa meg tsináltatását [Záh 
TA; DobLev. 11/387]. 1821: A' Harangak Persellyei meg 
tsináltatásokra vett egy pánt Vasat IMezőmadaras MT; 
MvRLt]. 

2. megjavíttatás; reparare, reparat; Ausbesserung. 1621: 
Az Varos kuczia meg bontakozua(n) az meg czinaltatasa-
hoz veotte(m) Egi sing vasat f —-ſl [Kv; Szám. 15b/IX. 
195]. 1649: mint hogj nem vigillalt ha mi fogiatkozas 
eset miatta suppleallia es az megh czinaltatasaert* nem 
tartozik semmit fizetni az fiscusis [Kv; TJk VIII/4. 366. — 
aA kupának]. 1660: Az mely fél karvasat Kegyelmed 
hozzám küldött, annak ugyan az megcsináltatására az 
Kegyelmed barátságáért kész vagyok [TML I, 495 Bónis 
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

3. felépíttetés; constniire; Aufbau. 1633: Az Malom 
dolgatt penigh az mi aszt illeti My az Malmot azért 
attuk eo kegnek, hogy az faluban nem volt malom, s my 
Brötelenek uoltunk az megh Czinaltatasra, es igy Attuk eo 
kegmenek. Hogy Epitse megh s legien eoue [F.venice F; 
Szád. Patru Daykul (80) vall.]. 1770: A Gabonásnak meg 
tsináltatására nem érkeztem ha Isten engedi takarodás útán 
aztis meg tsináltatóm [Told. 5a]. 

4. (üt/híd) megépíttetés; constniire (de drumuri/poduri); 
(Weg/Brücke) Bau. 1591: Az vtak czinalasa feleol, vegez-
tek eo kegmek, hogi az kik azoknak megh czinaltatasara 
rendeltettenek zorgalmatos gondot visellienek reaia [Kv; 
TanJk 1/1. 168]. 167911681: most elsőb(en) majd az többi 
felet legh szűkségessebb lévén az vár hidgianak megh 
csináltatása lVh; VhU 668]. 

5. (kerítés) felállíttatás; ridicare (de gaiduri); (Zaun) 
Auſstellung. 1585: Az Espanoknak az temetheo kert megh 
ehinaltatasara Attanak f. 185. Az hidelwy themeteó kert 
epwletire f. 47 [Kv; Szám. 3/XXIII. 7]. 1593: Valazto 
hergelne Orsolia vallia: vgian ezen kerezt seouennek ... el 

igazitasara kert volt ket hwteos embereket az tanachbol 
kik mikor megh intézték volna, vgi talalak hogi tartozunk 
annak az kerezt seouennek megh chinaltatasaual [Kv; TJk 
V/l. 4351. 

6. megerősíttetés; întărire; Verstärkung. 1818: A két hi-
don fellyűl ... a' Nagy gátnak meg nem tsináltatása [Dés; 
EHA]. 1820: a' Kötelendi Kir: Provisoratus hathatós 
igyekezettel iparkodik a' mindjárt érdeklett Gátak meg 
tsináltatására kivántato arányos Segedelmezést szol-
gáltatni [Kolos; SLt évr. hiv.]. 

7. megácsoltatás; executarea lemnăríei; Zimmem. 1582: 
Az Malom heazattia meg chinaltatasara attak volt nekj az 
Safar polgárok f. 20 [Kv; Szám. 3/VI. 12 Diósy Gergely 
not. kezével]. 

8. kivágatás/faragtatás; tăiere; Ausschneidung/hauung. 
1741: tartozom ... minden Esztendőben 400. szŏlö ka-
rok(na)k meg-csináltatásával es bé-szállitásával [M.derzse 
SzD; RLt Somai Sándor keze írása]. 

9. megvarratás; cusut, făcut; Nähen. 1658: Balpataki 
Uramnak adott Barcsai Akos Fejedelem, dalmanra, mente-
re való failandist ... Mind Ezeknek megh csinaltatasatul 
fizettem fl. 2 // 80 [Borberek AF; WassLt Perc. 511. XVIII. 
sz. eleje: Adtam az mentèm(ne)k Meg tsinàltatàsàèrt 
flor. H. 2 [Kutyfva AF; Törzs]. 

megcsináltathat 1. elkészíttethet; a putea face/executa; 
verfertigen lassen können. 167611681: à várban minden-
kor, apro és óregh Lámpások legh alab à Czejk házban 
légyen százig való, mert hiszem egi pénz nelkűl czináltat-
hattják meg annak minden fáját, s mind vasát, hunyadi 
haczogi mészárosokkal penig meg burittathattyák, csak 
idejen légye(n) gondviselés reá [Vh; VhU 666]. 

2. megjavíttathat; a putea da la reparat; ausbessem las-
sen können. 1619: Ugyanekkor szakada le az erdélyi ház-
nak az nyári ház felől való oldala ... és nem volt pénzem, 
kivel megcsináltathassam [BTN2 286]. 1662: Hogy a 
kasamátáknak elrontatások felette károsnak láttatnék, 
hogy azokat megcsináltathassák, rajta nagy szorgalmatos-
sággal igyekeznek vala (SKr 600]. 

3. (munkát) elvégeztethet; a putea dispune efectuarea 
(lucrării); (Arbeit) vollenden/verrichten lassen können. 
1577: Az hyd vcza zorossaba való meg Rekedet foliam 
felöl vegeztek eo kegmek, hogi ... Byro vram zorgalmaz-
tassa rea az korchioliast hogy tiztechya meg vagy fertalt 
vettet eó kegme Rea, vagy penig egyeb vton meg chinal-
tathattya [Kv; TanJk V/3. 151b]. 

4. megvarrattathat; a putea da la cusut/făcut; nähen las-
sen können. 1657: bizony még csak köntöseit sem csinál-
tathatja meg ő kegyelme Vas László uram, nemhogy 
egyébképpen készülhetne8 [TML I, 81-2 Bornemisza 
Susanna Teleki Mihályhoz. — aA lakodalomra]. 1701: 
kegjelmed izente hogy mentenek való posztot vet hanem 
kerem Kegyelmedet hogy valami uton s modon Csináltas-
sa meg kegjelmed, az fejer Czondramot el adtam három 
horgason csak azért hogy kegyelmed izente hogy az men-
tet meg nem csinaltathattya, ennek okaert az az három 
horgast is be küldöttem kegyelmednek [BLt Toth István 
lev. édesanyjához Angyalosra (Hsz) Ne-ről]. 

megcsináltathatik megerősíttethetik; a putea fi întărit; 
verstärkt werden können. 1662: Azon főkapura8 pedig 
felvonó kapu intéztetett vala Az malom előtt való Kö-
rös árkától fogva ... az árok elindíttatván ... a régi töltés 
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és palánk helyén ... hogy most hirtelenében palánkkal 
meg nem csináltathatnék ... csak mindenütt nagy erős 
töltéssel való sáncot hányattak vala [SKr 483. — aA váradi 
vár főkapujáral. 

megcsináltatik 1. megépíttetik; a fi construit; gebaut 
werden. 1621: Az Temeteő kertre meneő vtra legie(n) olj 
gonduiseles, hogj menteől Jobban czjnaltassek megh [Kv; 
TanJk II/l. 320]. 1662: Az solymosi híd meg csináltatik 
[SKr 528]. 1671: Utakról hidakról ha hol Vámot szoktak 
venni meg-csináltassék, ha meg nem csináltatnak Vám-
adással ne tartozzék senki-is [CC Mut.|. 

2. (kerítés) felállíttatik; a fi ridicat (un gard); (Zaun) 
aufgestellt werden. 1804: a fenn irt kerteknek epitesire 
ugy keszüllyenek az emberek, hogy a Pünkösd Napja elöt 
esendő Heten egyszeribe fel tetetŏdgyŏn az ut hoszan a 
kert vedelmére való törpe kertetske meg tsináltassek 
[Zágon Hsz; Szentk.]. 

3. megerősíttetik; a fi întărit; verstärkt werden. 1662: a 
kasamáta erős földtöltéssel ugyan megŭjíttatott és jól 
megcsináltatott vala [SKr 600]. 

megcsináltattat megjavíttat/igazíttat; a dispune să fie 
reparat; ausbessem/richten lassen. 1595: Az plébános 
hazanal az zobanak falait imit amot zelel hogi igen meg 
teortek vala, meg chinaltattatúk [Kv; Szám. 6/XIII. 44]. 
1597: hogy az chebrek meg teortenek, Jsmeg meg chinal-
tattata(m) [Kv; i. h. 7/XIII. 5]. 1599: hogi az piaczon az 
Trombitás hazanal ket zaart kit el teortenek volt Jsmegh 
meg chynaltatattük fizettem Lakatos Balintnak d 80 
IKv; i. h. 8/XVI. 36|. 

megcsinosít kicsinosít; a aranja frumos; schmücken, 
verzieren. 1811 A' Hágatás kézről, nem szabadon mé-
gyen Sőt kell a' Ménlovat meg-tsinositani, Meg-mosni 
serényit és meg-simitani, Mert a' Kantza olyant fogad a' 
Méhibe, Milyent látott, és vett képzelődésibe ]ÁrÉ 142]. 

megcsinosodik csinosabbá lesz; a deveni mai arătos; 
hübscher werden. 1819.ė Rákosi Ur a' mostani feleségé-
vel a' midőn élt még meg szépült és meg csinasadat volt 
[Kv; Pk 2]. 

megcsíp 1. belecsíp vkibe; a ciupi pe cineva; jn kneifen, 
hineinzwicken. 1790: A' kis Adám ... ha meg haragszik, 
minden gyermekeimet ki hajtya ã házból, â dajkát, pofoz-
za ... gyakran meg is tsipi [Kv; TL. Bodoki József prof. 
lev.]. 

2ŝ kissé beleharap; a muşca un pic; ein bißchen hinein-
beißen. 1771 Imbrefi Szŏts Ferentznek által jővén Sertése 
Udvaromra, a kutyám ki találta kergetni meg is csípni 
[Dés; DLt 25b]. 

3. (sereget) itt-ott megtámad; a hărţui (inamicul); (Heer) 
hier und dort angreifen. 1814: első próbája volt Nápoleon-
nak lődik Junii ... az Anglus H. Vellington Vezérsége, és 
Burkus H. Blükker Vezérsége alatt lévő Sereg ellen, el-
söb(en) mind a kettőt meg tsípte volt.4de 18a totaliter meg 
veretett töllök ]Dés; KMN 276]. 

4. elcsíp/fog vkit; a prinde pe cineva; jn erwischen. 
1819: meg csipi a' Tiszt Dőmsődit egyszer pofon űti 
[Dés; DLt 91]. 

5. megkaparint; a puné mina pe ceva; ergattem/wischen. 
1836: A Grofnédhoz itten szerentsém lévén, tölle értettem 

hogy Wass Dániel szeretné a Gombási Joszágot könnyű 
szerrel meg tsſpni [Kv; TSb 20 Bánffy László lev.]. 

6. kicsíp/mar; a ustura; (aus)fressen, aufbeißen. Sz. 
1710: Az atyám nyakát sem csípte vala még akkor úgy a 
lúg meg, mint azután [CsH 151]. 1840: oljan kevés ked-
vem vagyon mind ezekhez ... csendesen meg húzván 
magam nyugodhatnék, próbálják ők is a világát s csipje 
meg a Lug a nyakokat talán az edgyik veszt valamit az 
Indolentiájábol, s a másik is meg győződik benne, hogy a 
Czime el nem tartya a világon [JHb Jósika János lev. 
Bécsből]. 

7. megkapja a hideg; (despre frig) a pişca/lnţepa; die 
Kälte greift an. 1650: eő az eő szokasa szerent eőt ivűt, az 
hidegen iart, az hidegh czipe megh, igy orbanczosodek el 
mergesedek az feje [Becski]. 1738: az hideg, ala s fel 
jarvàn az hidegen, az lábat meg csipte s igen roszul va-
gyon vélle [Gyeke K; Ks 99 Komis Antal lev.]. 

8. dér/hideg megüt; (despre brumă, ger) a pişca, a stri-
ca/vătăma (parţial); Reif/Kälte greift an/beschädigt. 1759: 
a szölöis szép egy kevéssé meg tsipte ugyan az hideg 
[Esztény SzD; Told. 29]. 

megcsipeszkedik megkapaszkodik; a apuca de ...; sich 
festklammem. 1793: közelebbről érvén Dénes Kriska 
kezét hajában jol megcsippeszkedve lenni (Dés; DLt az 
1799. évi iratok közt]. 

megcsípettethetik elcsípethetik/fogathatik; a putea fi 
prins; erwischt/festgenommen werden können. 1837: el-
szökött rab Pojána Juon ... ha megcsipetethetik, küldessék 
a Szebenszéki fogházhoz [DLt 587 nyomt. kl|. 

megcsírázik kicsírázik; a germina; auskeimen. 1637: 
hallotta(m) hogj azt mondotta volna Szy Martonne nekiek, 
hogj teölczenek keŏlest az lónak az füleben had Czirazek 
megh es hallion megh [Mv; MvLt 291. 78b]. 

megcsitul elcsitul/csendesedik; a se potoli; sich legen. 
1601: Zeoch András ... vallya az Bek Peter hazanalis 
vala valamy haborusagh, az ott megh chytuluan Indulank 
az Hozzw János Vram haza fele [Kv; TJk VI/1. 548]. 

megcsobban egyet csobban; a plescăi o dată; eins 
platschen. 1768: A' Molnár meg ijetkezvén maga oltalmá-
ra a bokrokon keresztül szökött a' Nyárádba ugjan meg 
tsubbant [Karácsonfva MT; Told. 3a]. 

megcsodál csodájára jár; a admira; bewundem, anstau-
nen. 1584: Zekeres Mihalne Anna vallia, Ezten vosamap 
vala ez hogy ezt haliam Isac peter zaiabol, ollyat cheleke-
szem vgmond hogy Minden meg chodallia [Kv; TJk IV/1. 
208]. 1631: effele szobeszed keŏzben monda Nagy Fe-
rencz hogi meniel te utalatos oczmanj fogas, menj az 
szeölöre s kapalj az fogaddal mert ha ki megjek ugi czele-
kede(m) veled hogi minden ember megh czodallia [Mv; 
MvLt 290. 260a]. 

megcsodálkozik elámul/csodálkozik vkin; a se mi-
ra/minuna; in Staunen geraten. 1573: Fekete Thamas 
vallia hogi Eo meg Monta az azzonnak azt halwan az 
ázzon vgian meg chodalkozot Rayta [Kv; TJk III/3. 127|. 
1632: Georgy Deák mondotta ennek az Captiua Az-
zonynak, hogy ha tiztessegemet ne(m) nezne(m), ezzel az 
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korbaczial ugy megh kórbacziolnalak, hogy minde(n) 
ember meegh czudalkoznek rajtad [Mv; MvLt 290. 97a]. 

megcsókol 1. csókkal illet; a săruta; kiissen. 7585: An-
na Zabo Georgy felesege vallia, hogy eg'kort Mezaros 
Martonnę ezt monda: egy Bercheny Lazlo vala Nallam 
zallason, es az engem megh Eolele, chokola [Kv; TJk 
IV/l. 491J. 1592: Tothazi Mihali junior ... vallia ... Ker-
dem Niarinet ... Aztis monda hogi az volna a hir feleolle 
hogi eo Lukachal Iaccot volna kartiat, es megh chokolta 
volna az tenieret [Kv; TJk V/l. 200]. 1633: estue ozto(n) 
... be mentek az hazban es ott megh cziokolta eőtett [Mv; 
MvLt 290. l27b[. 1639: Ersik ... monda, hogi ihon egi 
fakedek (!) keŏlt az aiakamon Istua(n) Mester czokold 
megh, amazis monda hogi hocza Azzoni En Jsten ugi 
segellien hogi megh Czokolom [Mv; i. h. 291. 195b]. 
1697: estve monda nekem ... hogy ne haragodnám az 
felesegemre, mikor ez éyel kétszer az Páterhez mene s 
meg csokolá az szememmel Látám [ Szárazajta Hsz; CsJk 
11]. 1736: Mikor penig az násznagy búcsúztatta az laka-
dalom napján az apjától, anyjától az menyasszonyt ... az 
menyasszony apjának, anyjának kezeit s némelykor lábait 
is megcsókolta, az apja s az anyja is az leányokot megcsó-
kolták (MetTr 387]. 1812: a Groffis mikor az Asztaltol 
felkölt az Aszszonyt meg tsokolta [Héderfája KK; IB. 
Molnár György (58) ref. esp. vall.]. 

Szk: "ja köntösét (török feljebbvalónak). 1619: Immár 
Gratianus uram az moldovai vajda ... 4 die Februarii csó-
kolta meg az vezér köntösét [BTN2 226]. 1660: Az egri 
pasa térdre esvén az vezér előtt, megcsókolván köntösét, 
mondván: mit cselekszik nagyságod ilyen városnak bírái-
val [Kv; KvE 180 LJ]. 1710: A fia fejet hajtván, s köntösit 
megcsókolván az atyjának8, a neki rendeltetett helyre 
elmene s vitézül is viselé magát [CsH 52. — aKucsuk 
basának] * csókold meg a seggemet. 1815: Kedves Bará-
tom! látod-mint szeretlek, azért, Te is légy jo, s csokold 
meg az seggemet |Kóród KK; Ks lOll. 

2. vall kb. isteni malaszttal eláraszt; a binecuvînta, a re-
vărsa graţia divină; mit göttlicher Gnade überschütten. 
1710 k.: te is, mint édes Atya, véghetetlen szerelem, mind 
kedves menyedet, leányodat béfogadád, megöleléd, meg-
csókolád, és úgy adád a te szerelmes szent fiadnak örökös 
házastársul, és úgy adál néki és őbenne mindnyájunknak 
... lelki, testi, üdő szerént és örökkévaló jókat [BIm. 
1038|. 

megcsókolás csókkal illetés; sărutat, sărutare; Küssen. 
1710 k.: Angliában az asszonyoknak, leányoknak kö-
szöntésének módja a szájok végének megcsókolása, mint a 
magyarok között a kézfogás (BÖn. 587]. 1732: Mikor 
Tiszt Páter Uramék az Toronjban Viz kereszt napjan bé 
mente(ne)k énis ott voltam, es akkor láttam hogj minden 
Catholicus Rab az Szent Keresztnek meg csokolására elö 
allotta(na)k, és meg csokolták [Kv; MvRKLev.]. 

megcsókolgat megcsókdos, meg-megcsókol; a săruta de 
cîteva ori; wiederholt küssen. 1592: Catalin zekel Ianos 
zolgaloia vallia: Égikor menek Meggiesi Boldisarekhoz 
egi kis giermekel el veue az Azzoni teolle(m) az gierme-
ket, es az leginhez viue es meg chokolgatta [Kv; TJk V/l. 
270]. 1633: Lattam hogi az iffiu legenyek megh cziokol-
gattak Zabo Jacabnet, de ne(m)ighen vonogatta magatt 
tőllők IMv; MvLt 290. 126a]. 1637: monda Török Janos-

nenak, Nagi Miklosne, hogi te vagj az bestie hires kurva 
az ki boibeli legenieket megh Czokolgattad, az borbelj le-
genis teged [Mv; i. h. 291. 89a]. 1662: Édes kedves ... Fe-
leségem ... ha az Isten szemben juttat, megköszönöm igen 
szépen, meg is csókolgatlak, édes szívem [TML II, 236 
Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1760: Murvai Andrásné 
fateállya hogy ... az kortsmárosné sokaknak nyakokb(a) 
szökött s meg tsokolgatta IKóród KK; Ks 17. XXXI]. 

megcsókolhat csókkal illethet; a putea săruta; küssen 
können. 1747: Ezzel adgya Isten hogy hamar időn csókol-
hassam meg mosolygo Szajadot s maradok neked szivem 
igaz sziv (!) szerető Társad Miko Ferencz [Buzd AF; Ks 
96]. 1761: Ott volt gr. Bethlen Ádámné is, kit némelyek 
Isten gyanánt imádnak s nagy nyereségnek tartják, ha kézit 
megcsókolhatják [RettE 120]. 

megcsókoltat csókkal illettet; a puné pe cineva să să-
rote; küssen lassen. 1710 k.: Ó, igazságnak Istene ! a te 
mennyei, királyi, bírói ítílőszéked eleibe apellálom az én 
peremet, a te lábadhoz kit énvelem megcsókoltattál, te-
szem le az én egész ügyemet (BIm. 1017]. 

megcsomásodik pestisben (kolerában) megbetegedik; a 
se îmbolnăvi de ciumă; an Pest krank werden. 1719: Ket 
béresre szorultam ... az beres inaska pedig meg Csomaso-
dot de nem is az udvarb(an) hanem az ökröknél volt mint 
az reszeg ember ugy jō vala az úton haza nem engedem az 
udvarba jöjön [Tövis AF; ApLt 2 Molnár Márton Apor 
Péterhez]. 

megcsomósodik megcsomódzik, csomó képződik (a 
testén); a se forma o tumoare; (auf dem Körper) einen 
Knoten bekommen. 1644: Monar Giorgy meg sütögette 
vala az keözepsö felesegenek az czombjat ... aztis lattam 
hogi nagi Cziomo volt az hata gerinczin hogi megh czio-
mosodot, az fejsze fok miat ugia(n) kys vetteteh vala az 
haz eleyben IMv; MvLt 291. 417b]. 

megcsomózik megcsomósodik; a se forma o tumoare; 
(auf dem Körper) einen Knoten bekommen. 1644: Monar 
Giorgi... második felesegenek illien volt az hata gerincze, 
mint az eökleöm, hogi megh romlót s megh Czomozat az 
hata gerinczie az fejsze fok ellen (!) ugian kys rothadot az 
Teste az felesegenek IMv; MvLt 291. 417a]. 1802: Foro 
Lajosnak tanáltam ... az feje hátulsó részen az nyak tsigan 
fejül három ujai egy iznyi Seb az bōr Színbe véresen, 
Todomak ... mind az füle alatt az nyakán kitsinyeg meg 
tsomozva Seb nélkült (Mv; Bom. XXXIX. 53 Galambos 
József chirorgus nyíl.]. 

megcsongolyodhatik meghúzhatja magát/megkapasz-
kodhatik vhol; a se putea stabili într-un loc; sich irgend-
wohin zurückziehen können. 1782: Bálint Péter folya-
modott az becsületes jámbor faluhoz minthogy itten 
született, mindeddig őfelségit szolgálta, ezután is kévánja 
a született földön és faluban maradni, oly okon, hogy 
őneki más falukban nincsen olyas jószága, akin megcson-
gojodhassék (Jenőfva Cs; RSzF 109]. 

megcsonkásíthat (büntetésképpen) kezet levágathat; a 
putea ciunti (drept pedeapsă); (als Strafe) die Hand ab-
schneiden/verstümmeln lassen können. 7592: Hogy ez 



megcsonkáz 408 

varos minden ghonosz teweóket Nemest es Nemtelent 
Coloswary hatarban ratione facti Críminalis, megh fogtat-
hasson, Eolhessen, akaztathasson, egethessen, czionkasit-
hassaa |Kv; Diósylnd. 24. — aA lapszélen XVII. sz. végi 
kézzel: Mutilatio]. 

megcsonkáz levág, megcsonkít; a scurta/tăia; verstüm-
meln. 1731: tizenhat ökörnek meg csonkázták volt a Far-
kakat, melly cselekedetis per modum Inquisitionis neki 
sülvén a* nyakára, minden meg sebesittett ökörért ñzettett 
három három forintot [O.kocsáid KK; Beiz. 12. 92/51]. 

megcsonkázott 1. megsebesített/csonkított; ciuntit, mu-
tilat; verstümmelt. 1765: a mostani Ak, magokat deſendal-
ván ugy űzték bé megint az Akcionált Fogado udvarára ă 
mikor osztán ă verekedésben szokásos, az mostani Akrais 
nem tsak verekedő hanem vért ivo meg ŏlŏ szándékkal 
lévő és ki vont fegyverével, kardgyával már most az Ak 
közül mégis csonkázott, vágott, nyomorékká tett s ugyan 
mezitelen kardal vindex és aggressor Murvait (Toida; 
TJkT V. 254]. 

2. csonkázott/vágott ágú; cu crengile tăiate; mit ab-
geschnittenem Zweig. 1766: értünk gyermek korunkban 
afféle igen régi gyümölts fákat és olljan Bongordos hellyet 
és a mellett s itt köriillötte afféle meg tsonkázott igen nagy 
és régi tölgyfákat (Szásznyíres SzD; Ks Szásznyíres II. 
16]. 1794: közbe közbe nagy vastag megcsonkázott Csere-
fák (Erdősztgyörgy MT; MNy XXXVIII, 210]. 

megcsonkáztatik 1. (nyelve) kivágatik/megcsonkítta-
tik; a i se tăia cuiva limba; (Zunge) abgeschnitten/verstüm-
melt werden. 1745: az J gyakor helyeken Magistratus 
által tőmlőczőztetett, meg verettetett, paenitentiaztatott, 
orra is judicialiter ezen gonoszságáért8 ampûtaltatott ... 
hogy ezen gonoszságát továbra ne practizalhassa à nyelve 
is meg tsonkáztatott (Toida; TJkT II. 66-7. — Csalásért, 
hitegetésért]. 

2. (erdő) ághordással/csonkázással megkárosíttatik; (de-
spre păduri) a fi distrns trin tăierea crengilor, (Wald) durch 
Zweigabtragung/schneidung bçschädigt werden. 1799 k.: 
(Az) erdő pasztorak ... az Erdőket igen ritkán járták, nem 
tsuda azért hogy a szamszėd helységek és a falusiak áltolis 
ottan ottan meg tsonkáztottak (Kv; AggmLt C. 114|. 

megcsonkít 1. csonkítással kárt tesz (benne), megfél-
szegít; a schilodi/ciunti; verstümmeln. 1777: az Szur-
duki károssal egyb(e) tanálkozván ... monda Muntyán Pe-
temek miért tsonkitatad, s tsufítatad meg a lovamat 
(Roskány H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1797: gyermekeiket még 
Csetsemő Korokban meg tsonkittyák ujjaikat el vágván 
vagy kifacsarván felszegé tészik (Kv; DLt|. 

2. (fát) megcsonkáz/legallyaz; a tăia crengile unui co-
pac; (Baum) abzweigen/holzen. 1844: alább a* Szamosví-
zen innen régi le csonkított vízi jegenye és fíiz fák — hogy 
ezen fákat ki csonkította meg, azt nem tudom |Szászfenes 
K; KmULev. 1 Szigyártó Mitruj (60) col. vall.|. 

3. megfélegesít; a micşora; verstümmeln, kleiner ma-
chen. 1807: ezen reszetske az Láb földet nagyon meg 
tsonkittaná (Szu; Hr 4/14]. 1852: több kaszállok és szán-
tok meg vágynák csonkítva, melyeknek hasznát nem ve-
hetem [Nagylak AF; DobLev. V/1330]. 

4. megcsorbít/rövidít; a scurta; verküizen. 1710 k.: na-
gyobb buzgósággal és attentióval kellett volna a ... dézma 

kiadására gondot viselnem nem kellett volna csak tisz-
teimre bíznom, és morositasommal s üte-véte conjecturalis 
computusimmal talán néha meg is csonkítanom (BÖn. 
893]. 1729: (A) menes pásztorok ... a Portiot aki reájok 
esett tartoznak mêg fizetni nem akarva(n) a Portiot meg 
Csonkítani [Dés; Jk 383a]. 1840/1844: a ' Mlgs Umak 
tettzet az egy ezer Conventios Rfrol Szollo kötelezést meg 
csonkittani [Uzon Hsz; DobLev. V/382]. 

megcsonkítás 1. megſélegesítés; micşorare; Verstüm-
melung. 1826: Nem lévén tehát a Felpereseknek az 
Alperes özvegynek nyughatatlanittására, kevés özvegyi 
Jószága meg tsonkittására semmi utjok ... az Al peres 
özvegy ... a Felperességnek el ítélését kéri [Ne; DobLev. 
V/1114. 6b]. 1829: meg kívánom Hogy mivel én a' 
Testamentum Szavai Szerint az mostani kevés rész Joszá-
got 14. Esztendők ell forgása alatt Férjemmel melio-
ráltam annak meg tsonkittására intézett Felperességek 
Cassáltassék [Ne; i. h. V/l 155. 9a|. 

2. megcsorbítás/rövidítés; scurtare; Verkürzung. 1821:-a 
szárhegyi commonitás a közönséges jövedelem megcson-
kítására arra nem hajolhatott |Ditrő/Szárhegy Cs; RSzF 
141]. 

megcsonkító megcsorbító; care micşorează/reduce; ver-
kürzend. 1861: fekvők elidegenítése, erdők nagyobb mér-
tékbeni vágása, valamint nagyobb a' tökét meg csonkító 
költség ... ezután meg tiltatnak [Gyalu K; RAk 631. 

megcsonkított 1. megcsonkázott; cu vlrfuríle tăiate; 
verstümmelt. 1813: néholt ... meg tsonkitott gyertyán fa 
fijatalok találtatnak [Udvarfva MT; Told. 42]. 

2. megfélegesített; cu omisiuni, ciuntit, redus; verstüm-
melt, kleiner gemacht. 1662: Ez isteni instructiőba a többi 
között vedd jól eszedbe az két-három dolgot! Először ezt: 
íija le a törvénynek mását a Lévi papjai előtt valő könyv-
bül, azaz nem valami megvesztegettetettből megcson-
kított bul ... vagy pedig emberi tetszés szerént magyaráz-
tatottbul (SKr 689-90]. 

megcsonkíttatás megcsonkáztatás, legallyaztatás; tăie-
rea crengilor, Abzweigen. 1843: csudáltam hogy mi lehet 
oka, hogy ... a ' Tutaj fákat még se kűldéd le ... ha szinte 
megcsonkíttatásokba kár tőrtént volna is, azt Én néked 
nem tulajdoníttom (Veresegyháza AF; DobLev. V/1242 
Dobolyi Sigmond Dobolyi Bálinthoz]. 

megcsonkíttatik megcsonkul, hiányos lesz; a fi cu lip-
suri; unvollständig werden. 1723: hogy a Keresztény 
Ecclesia ordinarius Cantor nekűl ne legyen és a rendes 
Isteni szolgalat az eneklés iránt meg ne tsonkittassek ... 
Szent Királyi Gerson vram(na)k ŏ Kimének ... éneklesbeli 
facultasat halvan ... a Tiszt. Consistoriu(m) azon hiva-
talba^) meg erössitette [Kv; SRE 1481. 

megcsonkíttatott 1. megcsonkult/hibásodott; care a fost 
deteriorat; schadhaft geworden. 1801: a* meg tsonkittatott 
gát foldozása ... meg mérettetvén találtatott Más fél ölnyi-
nek [A.jára TA; BLt 121. 

2. lecsökkent, megkevesbedett; care a devenit incom-
plct; minder/weniger geworden. 1720: A Tiszt. Consisto-
rialis Szemelyek(ne)k Száma nyolcz érdemes Szeme-
lyek(ne)k halála altal nem kévéssé meg csonkittatott leven 
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kivanta a Ven. Consistorium hogy azon fogyatkozás mas 
erdemes Szemelyeknek valasztasaval resarcialtassek [Kv; 
SRE 1371. 

megcsonkul 1. megkevesbedik; a se împu(ina; sich ver-
ringern. 1736: hogj a Ns V(á)r(me)gjeről ki jött quantu-
mun(kna)k summaja meg ne tsonkúlyonn, senkinek, a 
nunc, semmi ezenn Quantumból ... nem relaxaltatik [Dés; 
Jk 4671. 1748: az öregek a' Mester emberek(ne)k is a' 
perre való expensajokat meg nem foiditották mind, söt a' 
mit forditotta(na)k is, nem a' Mester asztal Taxajábol 
hanem a' Czéh Proventussábol foiditották, mellyelis igen 
meg tsonkult a' Czéh p(ro)ventussa [Torda; TJkT III. 2221. 
1784: (A bányászgazdáknak) semmiféle Exceptiojok meg 
ne allyon, mely miatt a Földes Urak dezmajok(na)k meg 
kelletnek tsonkulni [Torockó; TLev. 4/9. 16al. 1786: ha 
ŏketa akkár mi utan modan el rekesztenék az Banyász-
ságtol és Vas tsinalástol, nagy kára lenne abban az Királlyi 
Felségnek mert az portio fizetés meg tsonkulna [uo.; i. h. 
4/13.51. — aA torockóiakatj. 

2. megfélegesedik; a se reduce; kleiner werden. 1796/ 
1802: Ilentzfalvi portiojábol a' Deakianum Bonum hosz-
szas per által ki nyerettetvén 's elis vétettetvén Rész Jó-
szága nagyon meg tsonkult [Ilencfva MT; DLev. 6|. 

3. megcsorbul; a scădea; Schaden nehmen/erleiden. 
1763: nagjan meg Csankul tsak egj emberei is az écono-
mija fajtatása [Kóród KK; Ks CII. 18 Szarka József tt 
lev.J. 1786: a Sámsondi emberek ... kaszálojokot el atta 
... áréndára, mely míán, a' szólgálatot díflcultáják, s ki-
vánnyak, hogy réfundáltassék nékik, más ként a' szolgálat 
meg csonkul [Mezősámsond MT; Berz. 15. XX/18]. 

4. megkárosodik; a suferi strícăciuni; zu Schaden kom-
men. 1747: mint hogj zab Tavaly kevés Termett még az 
magam Lovamra járandó Conventionalis praebendat vagj 
abrakot Se vettem ki vigyázván arra ne hogj az Vetés 
meg Csonkullyon [Kövesd NK; ApLt 1 Sükösd István lev.]. 

megcsonkulás 1. csonkulás, megkisebbedés; micşorare; 
Verkürzung. 1746: visszá térvén ... azon Láb(na)k égy gŏ-
dörb(en) való meg tsonkulásáig [Nagyida K; Told. 9]. 
1748: (A határmegállapítás) a Veikén Határnak nagy meg 
tsonkulására szóigált vólna [T; Ks 7. XV. 31]. 

2. kár, hátrány; pagubă; Schaden, Nachteil. 1766: ma-
gok az Pársok recognoscallyák joszagokon eddig volt 
eommoditasoknak felettéb nagj meg tsonkulására lenni ha 
az udvar kertel distingváltatnék [Torda; TJkT V. 341]. 
1774: Az Falu földeit az eŏ Felsége eleven tárházának 
nagy meg tsonkulására el foglalta [Told. 44/47]. 

3. elkárosodás, tönkremenés; distrugere; Verlust, Zu -
grundegehen. 1843: a' Haszonbérbe adattakért évenként 
25 az az ezüst Rforínt egyszerre September 8dik napjáig 
kifizettessék — a' Szöllő termésnek Jég verés által lehető 
egészszeni meg csonkulása esetiben azon Évre az öt pengő 
Rforint kárpótlásul a Haszonbérlőnek maradván [Nagylak 
AF; DobLev. V/12481. 

megcsoportosodik 1* el/megszaporodik; a se înmulţi; 
s ich vermehren. 1825: minthogy az Emberi Nemzet el-
ännyéra meg-sokasult, és csoportosodatt, — hogy az 
e8yéb aránt is keskeny Piatzunk, az Városunkban Orszá-
gos Vásárokra jőni szokott Vásárosok(na)k illendő bé-
fogadására tsak nem elégtelen városunk ... a' Piatzon 
nem férő e' féle Árusokat a* Templomán fellyül lévő ugy 

nevezett Kolosvári uttzában transferálni kivánta [Torda; 
TLt Közig. ir. 252]. 

2. felgyülemlik; a se aduna; sich (an)sammeln/häufen. 
1760 k.: Noha bokroson, és tsoportoson a' Sok roszsz 
hirek Ngod ellenn nagyon megtódultanak és tsoporto-
sodtanak; de a' Groff Vr még is egészszen Ngodhoz való 
Atyafiságárol persvasus lévén hitelt nem adhat |TK1 gr. 
Teleki Ádám kezével). 

megcsoportozható összegyűlhető; care se poate aduna; 
angesammelt werden könnend. 1739: honnan teremcsűnk 
Szénát és Zabot, az itt e tállyon meg csopórtozható T. 
Militiának |Nagysajó BN; Ks 99 Kemény Sámuel aláírá-
sával]. 

megcsoportozik 1. csoportba verődik; a se aduna ín 
grupuri; sich zu einer Gruppé ansammeln. 1638: haliam 
Az Nagy zaigastt s latam hogj az Kismariai haza fele 
ugia(n) megh Czoportozanak, s hijak vala egj mast az 
Birohoz [Mv; MvLt 291. 155a|. 

2. (had) egybegyűl; a se aduna; (Heer) sich versammeln. 
1653: az ország hada egynéhány napig eloszla. De nem 
sokat műlathata honn; mert Mihály vajda mellé esmét hát 
a Barczára hadak érkeztenek, s megcsoportozott volt és 
meg akart víni [ETA I, 57 NSz|. 

megcsoportozott 1. összecsoportosult, csoportba verő-
dött; care s-au adunat in grupuri; zusammengeschart. 
1821: a falu Utzájába meg Csoportozott falusi Emberek ... 
Ditsirék vala Sokan hogy Bezzeg Boár Gligor az Hámyik 
Ember mert nem engedi a Domokos Udvarba bé hajtani a 
sok Marhát [Noszoly SzD; Matskási It Noszolyi cs. Pap 
Mitruj zs vall.). 

2. felgyűlt; adunat; angehäuft/gesammelt. 1769: maga 
ezen uttai meg csoportozott dolgai miatt nem Írhatott [TSb 
13 gr. Teleki Sámuel lev.). 

megcsorbásít megcsonkít; a diminua/micşora; ver-
stümmeln. 1807: Ezen nyilat a' Hirzusora nevezetű árok 
kőzűl belé rugó extirpaturak nagyon meg Csorbásitván 
... adatott annak pótlására 8400 Döl [F.gezés NK; 
Told. 301. 

megcsorbásodik 1. megcsonkul; a se micşora; kleiner 
werden. 1736: egy darabocska Rét ... Melynek az 
alsó része belől az Kerten meg csorbásodván az felső vége 
terminálodik az Retnek felső végin elé járo gyepüben 
[Rigmány MT; LLt 84/5). 

2. kb. kifogás alá esik; a nu fi in regulă; es ist daran 
manches auszusetzen. 1713: Nagy Nyúlásán lakó Popa 
Mihaila Hadadi Vesselenyi István ur ő nga ős örökös 
jobbágya ... jelenté mielöttünk hogy noha ez előtt olah 
Papi hivatalban lőtt legyen, de ... első felesege meg holt, 
annakutánna ujjab házasságra adván magát Papi hivatallya 
az ö rendek szerént8 meg csorbásadatt, kire nézve elebbi 
ös örökös jobbágyi allapattyára kelletvén esni allita 
kèt kezeseket [Nagynyulas K; TK1 Sámuel Eperjesi not. 
kezével. — 8A görög szertartású egyház papjai nem nő-
sülhetnek másodszor]. 

megcsorbáz kicsorbít; a ciobi/ştirbi; schartig machen. 
1762: a ... Fogadosne zugolodott hogy a Bokallyait meg 
csorbazták [Hagymásbodon MT; Told. 48]. 
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megcsorbázik kicsorbul; a se ciobi; schartig werden. 
1830: Van ... ezen házba egy nagy zöld mázu Kerek Ke-
mentze, melynek égy kályhája meg van csorbázva, és 
repedve [Kv; Somb. II]. 

megcsorbul átv megcsorbítódik; a fi ştirbit/diminuat; 
beeinträchtigt werden. 1667: Palatinus életéhez már sem-
mi reménység nem volt, s ha meghal, elég nagy változás 
ugyan, de ezzel nem csorbul meg Istennek ő szent felségé-
nek nagy ereje [TML IV, 79 Bethlen Miklós Teleki Mi-
hályhoz]. 

megcsorbulás kb. szűkület; îngustare; Verengung. 1799: 
Morgo nevü keringő felett a Maros meg csorbulásáig [Mv; 
MvHn]. 

megcsorbuló elkeskenyedő/szűkülő; îngustat; schma-
ler/enger werdend. 1745: Földvári Ersébet Aszszony Szé-
na fű tetején való Lábjának Nagy Ida felől megcsorbulo 
szegeletinél [Nagyida K; Told. 9]. 

megcsóvál 1. (birtoklás/tulajdonjog jeleként) csóvával 
megjelöl; a marca cu o momîie (indicind posesiunea cui-
va); (als Zeichen des Besitzens/Eigentumsiechts) mit 
Docke bezeichnen. 1600: Nem tudua(n) mjre való Jndu-
latbűl 1591 eztendeóben, Nagy Bodogh Aszoni nap taúatt 
choüalta wolth megh haro(m) kalongia Arpankoth [UszT 
15/75|. 1606: Egy főidet chówaltam megh a' zent Királyi 
hatarban Vdűarhelzekben ... mellyet a * uegre choűalta(m) 
megh hogy mind valamelljek ahoz az eórekseghez jaro 
feóldek Vgy hogy az mellyek effele feöldek azokatis ez 
mellett maga(m)nak keúano(m) [i. h. 20/29]. 1650: az ay 
pataka bely széna fű Az ola kouacze uala az mellet Sêbes-
tenyi megj czoualt [i. h. 47b]. 1765: az Utrizalt főldett az 
Exponens ő Nga bíraja Dali Josi meg Dezmalvan és min-
den Tizedik kalongyát meg tsoválván parancsolta ... hogy 
vigyék be [Bala MT; Ks XXXV]. 1808: Erre állítják az 
alperesek, hogy a víz nemcsak az övéket, hanem a máso-
két is, sokakot az elosztatott helyéből elhajtott8; azért mint 
magáét fel is hordotta, el is ásztatta, s meg is csóválta, 
mégis a csóva alól a felperes elvitte. Azért megkévánja az 
alperes, hogy a kenderit vissza adja (Szárhegy Cs; RSzF 
162. — "Ti. sok eláztatott kendert az árvíz elsodort volna]. 

2. (birtokhatárt) csóvával kijelöl; a marca (o posesiune) 
prin momîie folosit ca semn de hotar; (Besitzgrenze) mit 
Docke bezeichnen. 1598: azt a feoldet 24. esztendeoteol 
fogwa Korsos Pal feoldenek mondottak ... egi nagi keo 
wagion ot mosta(n) az vthon thűl addigh volt az hatara, ot 
chowaltak az Monostoriak megh az ew hatarokat azon túl 
ne(m) wolt zabad mennwnk [Kv; TJk V/l. 195]. 1670: Eo 
kglmek Tanáczul az nemes váras végezését ugy tudgyák 
az, hogy ha ki ez haza lakossi kőzzűl sáját főidet Pűnkős-
tigh megh ne(m) szantya, vagy megh ne(m) czovállya 
szabadoson akar ki megh szanthassa [Kv; TanJk II/l. 829]. 
1673/1682: Tudom aztis, valamikor megh csóválták az 
Botházik8 az fenn meg irt élenn rakták el az csóvát 
ÍM.fráta K; SLt Q. 12 Nagy Georgy (46) jb vall. — "Bot-
háza (K) lakosai]. 

3. (vmely tilalmat v. tilalomszegést) csóvával megjelöl; 
a marca cu semn de oprelişte; (irgendein Verbot od. Ver-
botsübertretung) durch Hegewisch/Docke bezeichnen. 
1590: ez el multh 1589 eztendeóben szent Leőrínch napp 
tayban chówaltam vala megh egy feóldemeth az malom-

falwy hatarban megh mondám ennek az Alperesnek 
myert Járod el, lam Annak eleòtteis meg iszentem a' Biro-
tolis, hogy nem engedem megh hogy ott Jariatok, meghis 
chówaltam pedigh kilench chówawal, eó az Alatt el íarta 
mind az chówak Ellenis | Azért az dologerth Mikor az 
falus Biro elejbe keóltônk volna, hosza forgatam, hogy az 
chówa Ellen el jarta, ezt monda hogy azon az felliel megh 
Jrt Eóreksegen eó nem Jarth az Vtan hogy megh chówal-
tam, hane(m) az elót iart (UszTJ. 1606: Az taúalj ezten-
deóbelj taúaszon zantanj megyúnk vala, megh lata Veres 
marto(n) hogy zantiak az peres nyl feőldét, el méne s 
megh choúala . 3 choúaűal s hizem az biroúal megh 
zabaditottak volt [i. h. 20/80 Val. Kandó de Fanchal pp 
vall.]. 1625: cziak ot keozel vagion az halom Az hol az 
Eokor niomot az mattis faluiak megj czoualtak (Derzs U; 
i. h. 156]. 1726: az Aszszony biroja Kriszta Makavé til-
totta es Csovalta megh az ... To helyet |A.detrehem TA; 
Bom. IX. 5 Szirb Kratson (46) zs vall.|. 

megcsóvált tilalomjellel megjelölt; marcat cu semn de 
oprelişte; mit Verbots/Warnungszeichen bezeichnet. 1689: 
Körödön lakó Kóvács Tamast Havaselvi lazlo es Ha-
vaselvi Balaz Certificaltattyak potentiara mivel az Papfalvi 
hatarra potentiose reã menven es eö kegelmek megh 
csóvált megh tiltot hatarokon levő ösvent ki jrtotak csőva-
kot ki hányták, vice span Ur(am) eö keglme legh kozeleb 
esendeö szekire IK; RLt 1 ]. 

megcsóváltat 1. (a birtokbavétel jeleként) csóvával 
megjelöltet; a dispune să fie marcat cu o momîie (arătlnd 
luarea ín posesiune); (als Zeichen der Besitzung) durch 
Hegewisch/Docke bezeichnen lassen. 1592: (A földet) 
Hodgiaj János ... megh chiowaltatta ... Azért mikor Capi-
tany vramat eo kegmet megh talaltwk vala feleolle ... eo 
kegme azt kiuana hogj megh Jrasswk kereseteonket, kj vgj 
Jllenek hogj eő kegme keresne az megh Jrt feoldet teol-
leonk de eo kegme hatalmawal ell foglala, mert az en 
Ekemet Peter Istwanneiet kj tilta beleöl le | az ell mult 
1591 niarba(n) Zent Istwan kiralj nap tajban Hodgiaj 
János chioualtatta vala megh minekeonk három kalongia 
Arpankat [UszT]. 1600: három kalongia Arpankoth chőú-
altatta wolth megh az Alperes [i. h. 15/75]. 

2. (tilalmazásképpen) csóvával (tilalomjellel) megjelöl-
tet; a dispune să fie marcat cu un semn de oprelişte; (als 
Verbot) mit Hegewisch bezeichnen lassen. 1596: Az Pal-
falúi hatarba(n) Zechy Peter Irtasaban hallom hogy voltak 
az Kelemen Istua(n) eôkreiúel, de en ne(m) tudo(m), lat-
tam ottogion chouakot ugy hallottam hogy Tegzes János 
az Ispán choúaltatta megh [i. h. 11/50]. 1606: Peterfi Fe-
renczne ... bele mene az feóldbe, megh czoúaltattia Got-
hart Gergelne, Azt megh zabadítata Peterfi Ferenczne, de 
teóruenibe kelnek Semje(n) Miklós vra(m) elejbe oz-
to(n) ... kezebe mene az feŏld Peterfi Ferencznenek |i. h. 
20/285 Lucas Ghedeó de Ethed pp vall.. 1726: Az Asz-
szony birája tiltá megh a Tavaszszal két Pénzel azon To 
helyet, s en velem Csováltata megh ]A.detrehem TA; 
Bom. IX. 5 Drágán Juon (42) jb vall.]. 

megcsóváz határt csóvával kijelöl; a marca cu o momîie 
(hotarele posesiunii); Flurmark mit Docke bezeichnen. 
1733: a Néhai Márton Déák Ura(m) Rétyének a végit 
én meg mutattam és egj Fűzfáról, ágakat vágának le, és 
meg tsovázák [Hévíz NK; JHbT]. 
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megcsök megdöf/szúr; a Impunge; stechen. 1796: Pa-
kulár Nyikuláj szidván Vadas Györgyöt ... a' kapát fel-
húzta elébb meg akarván tsökni, hogy Vadas Györgyöt 
meg üsse | Nyikoláj a' kapát fel fogta, hogy a' nyelével 
meg tsŏkje [Pánit Sz; TSb 2). 

megcsökik növésben elmarad; a se pipemici; im 
Wachstum zurückbleiben. XVIII. sz. eleje: ha roszul tartya 
... kitsid korokba meg csöknek [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

megcsökken lecsökken, megcsappan; a scădea; sich 
vermindem. 1757: Udvar Biro Uram ... Subordinatusát 
ugy manudukállya hogy ... a papiros Csinálás meg ne 
Csökkenyék hibázzék [Déva; Ks 92. I. 23]. 1796: az Ex-
ponens ur ... gazdasága nagyon meg tsőkkőnt sőt még 
most is hátráltatást szenved [Ilencfva MT; DLev. 3. XX-
XV. 41. 1802: kevés Oeconomiátskám folytatására 
keresetem ... meg tsökkent [Dés; DLt]. 

megcsökönik 1. átv megtorpan/hátrál; a se da înapoi; 
zurűckweichen. 1643: nem akarnak az Zent dologba(n) 
meg czökeonni [Dés; DLt 408]. 1656: Az nagyságodnak 
jóakarója, ha megcsökkönik az szolgálatban s jóakaratban, 
az vajda kapikihája, az logothét (!) és Balog Máté uram 
lesznek okai [RákDiplÖ 400 Jac. Harsányi II. Rákóczi 
Györgyhöz Konstantinápolyból]. 1661: Beszterczét bi-
zony féltem most, arrafelé menvén az törökök, de már mi 
is bemenvén az németekkel együtt, kik is a nyomunkban 
lesznek mindenütt, megcsökönik török uram [TML II, 174 
Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1667: Magyarországból 
nékem régen semmit sem írtak, hanem most írt Gyulafí 
László uram, az ki valóba biztat, ne csökönnyünk meg, 
mert rajtok bizony nem múlik [TML IV, 155 Bethlen 
Miklós Teleki Mihályhoz! | Ezzel ugyan soha hűségemben 
meg nem csökönöm [i. h. 206 Bánfi Dienes ua-hoz]. 1668: 
Kegyelmedet Istenére kénszerítem, hozzám megigért jó 
akaratjában meg nem csökönjék, senki barátságáért az igaz 
ügyet el ne hagyja (i. h. 380 Paskó Kristóf ua-hoz]. 1670: 
csak D(ávid) D(eákot) hozza Isten jó válaszszal, megcsö-
könik az sok hamis lelkű ember (TML V, 118 Ispán Fe-
renc ua-hoz|. 1705: Némelyek, akik el akartanak volna 
menni, azokban is némelyek megcsököntenek, félvén a 
dolognak kimenetelitől [WIN I, 402]. 1733: T. Nemzetes 
Killyéni Székely Laszlo Uram(na)kis az Szarvas Marhai 
annyéra el hullotta(na)k, hogy ha másokot hellyekben nem 
állit Economiajanak folytatásában tellyesseggel megh 
csökönik [Killyén Hsz; MvRKLev.]. 1758: Keczeli Sándor 
uramban pedig tapasztalva-tapasztalom, nem egyszer-
kétszer megcsökönt [RettE 79]. 

2. lehanyatlik, alábbhagy; a se reduce; nachlassen, 
(dahin)sinken. 1584: Legh elseoben emlekeznek eo kgmek 
varosul ... az zeòleòk keozeot való veszet vtaknak meg 
Epitesereól, melj hogy megh ne cheokeonniek hane(m) az 
epites valóban veghez Mennien ... az epittesre valaztot ket 
zemely kezebe fl 12 rendeltenek [Kv; TanJk V/3. 282a]. 
1590: ha az professorok tartasa megh cheokeonik, ez Iol 
indult schola Allapattianak el bomlását Ne Imputalliak 
amy Negligentianknak hane(m) az oizagh megh Ighiit 
segitsegenek meg vonasanak [Kv; i. h. VI. 1411. 1704: 
jóllehet élőbbén megcsökönt volt a békességnek munkája, 
mindazáltal annyival már ismét nagyobb reménység lehet 
ennek az oratornak munkája után, kit is Isten szenteljen 
meg [WIN I, 307]. 1705: Az bizonyos, hogy a comissio és 

az egész cameralisták elmenetele igen megcsökönék, nem 
tudatik ha a segítséget váiják-é, vagy a békességet [i. h. 
422]. 1774: gr. Komis Mihály ... azt mondotta őfelségé-
nek, hogy ha egész királyi authoritását általadta Bruken-
thalnak, nem szükség Bécsben Erdélynek cancelláriát 
tartani. Mely szerént azon authoritása megcsökönt [RettE 
335]. 1817: ezen Fiscale Dominiumnak a jövedelme pro 
1818ra meg ne tsőkőnnék [Déva; Ks 118 Vegyes ir.J. 

Szk: reménysége 1704: egész reménységünk, mely 
vala ez mostani tractus alatt lévő armistitium alkalmatos-
ságával, megcsökönt [WIN I, 306J. 

megcsökönt szk-ban; in construcţii; in Wortkonstrukti-
on: ~ elmével van lanyhul/alábbhagy az érdeklődése vmi 
iránt; a i se scădea interesül pentru ceva; sein/ihr Interesse 
für etw. läßt nach. 1662: Tökélletesen írom Kegyelmed-
nek, annyira megcsökönt elmével vannak és egyéb semmi 
most nem is tartóztatja, hanem csak Keresztesi uramat 
várják vissza | A fejedelem-asszony ő nagysága is bizony 
szintén megcsökönt elmével van, nem vehetvén semmi 
bizonyos assecuratiot ennyi számtalan költéséiül [TML II, 
317, 319 Teleki Mihály Kászoni Mártonhoz]. 

megcsömörlik 1. a i se face greaţă; vor einer Sache 
Ekei bekommen. 1573: Anna Henchy Gergelne ... vallia 
... az zolgalo leány Bezellette neky Eo hogi kenny 
kezdy Mond az azzonianak, De byzon semy Nyawaliad 
Ninchen ne(m) chĕmerletel megh Az azzonya ... Mond 
hogy vay megh chĕmerlettem [Kv; TJk III/3. 57-81. 1592: 
Anna Sos Mihalne vallia Meggiesine monda égikor az 
legininek: Iwz ide hozzam teoreold megh az kezemet, mert 
megh cheomeorleottem, oda mene az legini, es meg kene | 
Catus, Bek Janosne zolgaloia valia: Égikor nalla lakom 
vala Meggiesi Boldisamenal, tahat cheomeorleot megh az 
Molnár legint hiua oda, hogi megh kennie [Kv; TJk V/l. 
269-70]. 1597: Kis ferenczne Orsolia wallia mikor az 
giermek halwa fekzik wala ... az vra azt monta hogi ... 
megh cheoireorleot volt s abba holt megh [Kv; TJk VI/1. 
40]. 1630: Hallotta(m) azt Az Anniatul hogj mondotta 
mikor enis beteg vagiok, ha mit eleömben hoznak, ha rea 
nezekis mindgjart megh Czemerlem [Mv; MvLt 290. 
191a]. 1665: igen meg csömörlöttem volt tegnap előtt 
ebéden, azulta nem is eszem [TML III, 399 Veér Judit 
Teleki Mihályhoz!. 1674: házamból sem mehettem ki, úgy 
meg csemerlettem volt [TML VI, 586 Baló László ua-
hoz). 1685: Megcsömörlettem. Igen roszszűl voltam majd 
egy hétig [SzZs 268). 1710 k.: Ha meg találtam csö-
mörleni ... a bal vakszemem fájása ... soha meg nem csalt 
[BÖn. 515]. 1735: Az Mlgs Anniska Kis-Aszszony a 
levesekben meg nem tsemerlett [Ks Borosnyai N. Márton 
lev. Nsz-bol]. 

2. átv megutálkozik; a-i fi silă de ceva; verabscheuen. 
1662: Nem kell vala hiszem az Isten és az ő szent igéje ! 
megcsömörlöttünk vala abba, megutálók, megvetők az 
isteni buzgósággal felgeijedt jó tanítókat |SKr 715). 
1736: noha mind tudom, micsodás méltóságos familiákból 
valók voltak azok az alázatos urak, de hogy az mostani 
gőgös kevély világban meg ne csemereljenek azon méltó-
ságos uraknak maradvái [MetTr 416). 

megcsozik (kukorica) csövet vet; a face ştiuleţi; Kőiben 
bilden. 1823-1830: A törökbúzát pedig megkapáltam, 
megcsőzött, megért, s akkor örvendettek ők is [FogE 223). 
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megcsúfít elcsúfít; a uriţi/poci; entstellen, verunstalten. 
1777: az Szurduki károssal egyb(e) tanálkozván ... 
monda Muntyán Petemek miért tsonkitatad, s tsufltatad 
meg a lovamat |Roskány H; Ks 113 Vegyes ir.J. 

megcsúfol 1. szégyenbe hoz, csúffá tesz; a-şi bate joc 
de cineva; zu Schanden machen. 1573: Mattheus L(ite)ra-
tus Tamochy ... fassus est ... Mond egi Ember kit Zabo 
Janosnak hinak, Meg chywfola Az esselelek deák (Kv; 
TJk III/3. 275]. 1574: Marta Zalay Mihalne Azt vallia ... 
Istwan Meg eskwt neky hogi ely veszy, Mondot neky 
Margit Io attiamfia Istenert kerlek meg Ne Iachotas, 
chwfol engem Mert en zegeny Eozwegy ázzon vagiok 
|Kv; TJk III/3. 382]. 1591: Nagi Mathias, Lenczes vram 
zolgaia vallia Az mulatas keozbe Az Varadi Mi-
hali Inassais az tanczba mene, mikor el vegeztek vala az 
tanczot, kezde mondani Varadi Mihali hogi megh zerezzek 
az tanczot, monda erre az zolgaia hogi eo nem tanczolna, 
mert mostis megh czűfoltak. Kerdezni kezdi Varadi Mihali 
ki volna az akki meg czufolta volna, az Eottues leginre 
mutata, Azis fel vgrek, es monda ... en vagiok az akki 
megh czufoltalak, mégis erdemled teolle(m), mert en 
legini vagiok, te penigh egi Inas vagi ]Kv; TJk V/l. 169]. 
1634: ez az fogoly legeny es Gombasi ot vadnak az szege-
nyek temetese szelyben es az fogoly legeny kerűldegeli, es 
mondgia neki, miért esses hogy megh cziufolal, mert 
holtigh ualo nyaualyat szerszel enneke(m) (Mv; MvLt 
291. 20b]. 1753: várj meg Rosnyai mert ugjan meg tsufa-
lal de ezert bizony meg perellek [Marossztgyörgy MT; Ks 
48. 67. 3ÍJ. 1764: azon Falusiak közzül sokan kérték Ká-
rollyi Uramat arra hogy magára vigyázzon mert meg tsu-
follyák (Nagysajó BN; KS|. 1765: (Konsztántin és a fiai) 
Sokakat meg tsufaltak, és vertek, ollyan Emberek, hogy az 
uton állo Tolvajok olyan dolgát nem tselekesznek (Maros-
bogát TA; Mk V. V/97 László János (58) jb vall.]. 1831: 
Gy. k. Mihály András Uram oda érkezék s Baktsi Ádám 
Uram meg szollitá ugyan bizony eötsém Uram, hogy tsuf-
lottak volt ugy meg Intze Sigmondal beszélye elé Sán-
dor Bátyámnak hogy mint meg tsuflottak volt (Martonos 
Hsz; HSzjP Etfalván lakó Nicula Sándor (57) zs vall.]. 

Szk: Isten ~ vkit Isten megszégyenít vkit. 1618: Mely 
éktelen fösvénységgel az Isten úgy megcsúfoláa, hogy 
azmikor ötezer oszporát kellett volna adni malosa árát, 
akkor csak ezer oszporát adának (BTN2 102. — aKamuti 
Farkas portai főkövetet]. 1710 k.: Sohasem csúfolt az Isten 
senkit meg, aki őhozzá folyamodott [BIm. 1034). 

2. ~ja magát szégyent hoz magára; a se face de ruşine; 
sich in Schande bringen. 1752: Bóér Klára egy fitsorral 
meg tsufolta ferteztette magát [Kolozs; CsS]. 

3. kicsúfol/gúnyol; a batjocori/zeflemisi; verspotten. 
1586: Bechkereky Georgy vallia ... En monda(m) hogy 
chak az vezzeót Mutassak megh Neky, Ne banchak, De az 
en voxomat igy chufola megh hogy No lm mayd megh 
Mutatom a vezzeót Neky (Kv; TJk IV/1. 556]. 1662: 
Melly nagy gonoszságokat azzal is tetézik, hogy ... rátá-
madtak az ő igazmondó s őneki lelki hasznokat kereső 
hűséges követire, megcsúfolták, meggúnyolták őket a 
jóért |SKr 709. — aJeremiás próféta idejére von.]. 1667: 
Nem lehet ugyan, hogy becsületes embereket komának ne 
híjon Kegyelmed, de csak módjával s illendőképen kellene 
... Evei, tudom, hogy Kegyelmed meg csúfol, de nem 
tehetek rúla, Kegyelmed dolga (TML IV, 98 Veér Judit 
férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 1710: azok a kevély, negédes 

német ministerek contemnálák Károlyit, sőt megcsúfolák, 
hogy egynéhány rossz tolvaj felverésivei akar magának a 
császár udvarában becsületet szerzeni. Elbosszonkodik a 
nagy úriember ... s Rákóczi hűségire áll (CsH 333|. 1736: 
Ha valamely idegen, férfi vagy asszony, czifra köntösben 
ment volna temetésre, megcsúfolták [MetTr 406]. 

4. lepusztít, tönkretesz; a distruge; veiderben, zugrunde 
richten. 1821: Az idén aratás előtt éjtzakának idején valaki 
az ottan termett szép Gabonát kaszával meg tsufolta 
[Apahida K; RLt 0. 2 'Sukán Arszintye (54) vall.]. 1825: 
az erdőt nékiek devastaltatni nem engedjük, meg tsufolni 
[Kötelesmező SzD; TSb 47]. 1849: az alsó és Felső Ber-
kek ... erőssen meg vágynák csufalva [Mv; MvLev.|. 

megcsúfolás 1. megcsúfoltatás, csúffá tevés; batjocori-
re; Verhöhnung. 1710 k.: Sokan ... a tiszteket pénzen 
vészik, minden hamis utakon-módokon keresik, és a be-
csülőknek nagy megcsúfolásával gonoszul élnek mind az 
Istennel, mind felebarátokkal IBÖn. 417—8]. 

2. gyalázkodás; ocărire; Schmähung, Lästerung. 1710 
k.: Az atyám meg is hala szegény osztán 28. februárii 
... Jól tőn Isten véle, hogy az emberek furora és megcsú-
folása elől elragadá [BÖn. 7071. 

megcsúfolhat 1. kicsúfolhat/gúnyolhat; a putea batjo-
cori; verspotten können. 1710: Több olyan haszontalansá-
gok vadnak írásában, melyet egy csekély elméjű ember is 
könnyen megcsúfolhatna ICsH 344|. 1811: Mikor nem-is 
véli; el jő a' fátúma. Ekkor Irigyei fel-ütik orokot, Hogy 
meg-tsufolhassák már kaptanak okot |ÁrÉ 59]. 

2. csúffá tehet; a-şi putea bate joc de cineva; zu Schan-
den machen können. 1798: oltalmazásképpen én magamis 
fogtam a Nyergest hogy Deluciot meg ne tsufolhassa 
IDéva; Ks 115 Vegyes ir.|. 

megcsúfolható megcsúfolhatást érdemlő; care merită să 
fie batjocorit; einer Verhöhnung würdig. XVI. sz. v.: Jsten 
vellem leüen bizoni meg akaro(m) latnj kik legienek az 
vnio Rontoy ... mert en ne(m) volta(m) meg Cŭffolhatoy 
(!) eigiknekis (!) kegtek keozül kik enge(m) Jg meg tré-
fálták ... Zok Peter mp [Kv; TanJk 1/1. 544]. 

megcsúfoló vkiből csúfot űző; batjocoritor, mit jm 
Spott treibend. 1710 k.: Ilyenek a hozzájok bízó, vélek 
confidenter élő, őket becsülő embereknek megcsalói, sőt 
sokszor megcsúfolói, kivált a császárok, királyok kedves 
emberei [BŎn. 419). 

megcsúfoltatás meghurcoltatás; batjocorire; Bloßstel-
lung. 1671: 6 nagyságának pedig megjelenteni nem hasz-
nos annál inkább hogy hogy koczkáztassuk magunkat 
továbbra, holott az eddig való hűségünkért is az contenta-
tio volt nagyobbára az másoktűi való megcsúfoltatás stb. 
[TML V, 506-7 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: 
ez az írás légyen fegyver ... ha ... úgy ítílik, hogy az Isten 
dücsősége és a reformata evangelica ecclesia épületi elé-
mozdíttatik közönségessé tétele vagy kibocsátása által; és 
ha nékik veszedelmek, bosszúságok és az én nevem meg-
csúfoltatása és abból őmagoknak megszomorodása nem 
következik belőle [BÖn. 406-7]. 1840: méltoztasanak ... 
Léányunknak kereskedő Kapitány Kristóff által való min-
den esetbeli meg tsalattatását és hirébe nevébe lett meg 
tsufoltatását... Szivekre vétetni [Dés; DLt 1268]. 
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megcsúfoltatik szégyenbe hozatik; a fi batjocorit; in 
Schande gebracht werden. 1662: Megíratáa a lengyel ellen 
való indulásának okait is, mellyek többek között ezek valá-
nak: hogy a lengyelektül a királyságra hívattatván, azután 
hátrahagyatott és megcsűfoltatott volna [SKr 349. — aü. Rá-
kóczi György). 1710 k.: Nem fér az én Istenem véghetetlen 
majestasához és jóságához, hogy engemet, a tömlöcben kö-
nyörgő ... bűnös rabodat sem a test és vér, sem annál inkább 
a sátán által megcsúfoltatnom engednél [BIm. 1006]. 

megcsuszamodik hirtelen megcsúszik; a aluneca deo-
dată/brusc; plötzlich ausnitschen. 1810: újesztendő nap 
után mintegy két héttel erdőbe küldettem gazdám által, ki 
is amidőn a megterhelt szánnal gyalogolván a szán mellett 
jövök vala hazafelé, fel akarék ülni a szánra, de megcsu-
szamodék a fél lábam, és egy kemény nyilalást kapék a 
farcsokamban [Szárhegy Cs; RSzF 275J. 

megcsutkóztatik csutkókkal megjelöltetik; a fi marcat 
cu un par iníăşurat ín paie; mit Stümpfen bezeich-
net/markiert werden. 1751: A' Roskáné réti egeszszen a' 
meddig ki borozdoltatott és meg tsutkoztatott... juta Mlgs 
Groff Toldalagi Pál Úrfinak IKoronka MT; Told. 31/4). 

megcsügged elcsügged; a fi cuprins de deznădejde; sich 
entmutigen. 1672: Jóllehet, Uram, némelyik levélből 
látom, félő, hogy meg ne csüggednének az fenn levő atya-
fiak ... Kegyelmed várakozása nem sok időt foglalna le 
[TML VI, 340 Sárpataki Márton Teleki Mihályhoz]. 

megdagad 1. megduzzad; a se umfla; anschwellen. 
1578: Ha az kezedben esik a közweny es Meg dagad 
Wegy Rosa pogachat es zeekfwuet az az camanillat es 
saliat, főzzek Meg borban, Mosgiek aban, Ne vyzben, es 
Meg gyogwl [Nsz; MKsz 1896. 371], 1584: Marta Érsek 
Balint felesege vallia Giermek Agyban mikor volnék ez 
Zabo Catot hittam vala Babanak, es eó bant vele(m), de 
mywel hogy sokat kewan vala Nem fizethetek vala meg 
Neki. Es ereossen meg Dagadek égkor el Annyra hogy a' 
zememmel Alygh lathattam, Az vra(m) rajta essek es 
keonyergeny kezde Ezen Zabo Catonak hogy megh gio-
gichon es. az raita valotis Neky Aggya, es vgy Giogita 
meg, kibeoL gyanakottam hozza hog gonoz lelek [Kv; TJk 
IV/1. 222]. 1619: Béküldék ul vezérhez, s nagy kedvesen 
izene ki, hogy ne nehezteljem, mert mind az két térde 
megdagadott, ki nem jöhet [BTN2 250]. 1737: az Uj Tor-
dai utza Kapitánt Nms Jarto János Vramat az Ik meg tá-
madták, meg támadván kézzel és bottal az földre le verték 
taglották, mely miatt az fejęis erŏssen meg dagadott volt 
[Torda; TJkT 1.135]. 1760: Kotsis Péter orozva meg űtette 
pofon egy darab fiival (: melynek a' helyit meg is mutatá s 
látám hogy meg dagadatt vala Lukának az fél álla kapc-
zája, akkorán mint egy fél Lud tojás :) [Kóród KK; Ks 17. 
XXXI]. 1778: A kiknek a' Torkok fáj, kivált ha a Nyel-
deklöjök fellyül van meg tagadva és tüzesiUve, etzettel, 
meg elegyített kevés sóval, s' mézzel meg ekgyitett mele-
getske vízzel gyakron öblögetni a ' szájjokat és a* Torko-
kat, ki pökvén osztán a vizet, sokat használ [MvÁLt Má-
tyus.ConsSan. gub.]. 1820: a Vérár nyavalyaba a' meg 
döglött màihának a* ket füle meg vagyon dagadva, — a 
Száj ajakokkal edgyütt — ugy ... az Segge is ki van csöl-
ledve, vagy ki dagadva [F.rákos U; Falujk 104-5 Barrabás 
Áron pap-not. kezével], 

2. felpuffad, felfúvódik; a se umfla/balona; sich 
(auf)blähen. 1573: Keore Anna Lakatos Lĕrínchne Azt 
vallia hogi Ment volt betegsegeben Borbei Balintnehoz 
latta hogy Igen meg dagadót volt, Azt Monta hogi az mely 
Irmes Bort az vra Neky kwldeot volt az Emezty Meg eotet 
]Kv; TJk lllß. 115]. XVI. sz. m.ſ.: Mikor megh dagad az 
Juh feoldi teokot kell wagdalnj es azt (az) etelbe nekik 
adnj (MNy XXI, 142 St. Galaczj kezével]. 1669: Most is 
nehezen van, mind vért hányt; az hasa ugy megdagadt 
által, mint az karja az embernek (TML IV, 546 Bornemi-
sza Anna Teleki Mihályhoz]. 1688: in A(nn)o 1688. való 
nyáron holt meg döggel meg dagadva Tavalyi Unŏ nrö 1 
mellyet kigyo, avagy menyét talált meg mami [Bucsum F; 
MvRKLev.]. 1810: igy Maladzo kotzája meg dagadt volt 
(Dés; DLt 82]. 1817: Szegén Gyujto nagyan roszul van 
nagyan meg dagadat azt irja [Kv; Ks 101 Komis Imre 
fiához, Lajoshoz]. 

3. kidagad; a se umfla; sich (auf)bauschen, (her)vor-
quellen. 1785 k.: Mérges, morgolódó és durcás is Borka, 
Mikor megharagszik, megdagad a torka [EM XX, 503 
Bálás kódex). 

4. bedagad; a se umfla/inflama; zuschwellen. 1593: Ni-
meti Mihai vallia ... egi veres holdos lovat talalt volt az 
kutnal ... de az torka annak a lónak vgi meg dagat volt, 
hogi az vizet nehezen nielhette el [Kv; TJk V/l. 313]. 

Ha. 1818: meg dagadatt IM.fráta K; KLev.]. 

megdagadás (gyulladásos) megduzzadás; umflătură, 
inflamaţie; (entzündete) Anschwellung. 1826: Meg holt 
az Öreg Péntek András vagy Biro Bandi 65 Esztendős 
korában, Sérésének meg dagadása miatt brantot kapván 
IKörösfő K; RAk 130]. 

megdagadoz(ik) 1. megduzzad; a se umfla/inflama; 
anschwellen. 1598: Simo János ... ne(m) Jeôhet fel 
ky lemben, mert ige(n) megh dagadoztak volt az labai, 
hane(m) louat kyldett volt az Aszoni uta(n)na [UszT 13/37 
Michael Lazar de Taplochatt pp vall. — aCs|. 1639: en 
nekemis igen megh dagadozot vala az ujom hogj azt tuttak 
hogi ugja(n) elszakad [Mv; MvLt 291. 204a). 

2. felpuffad, felfúvódik; a se umfla/balona; sich 
(auf)blähen. 1573: Dorko Borbei Mathiasne Azt vallia 
hogy Azt Monta eonekj Borbei Balintne Betegsegeben 
hogi mykor Borbei Lwkach az vayda Borbala az vra ven-
dege volt Azkor attak meg Innia Az Irmes Borba azt kytwl 
meg dagadozot es azba kely megh halny ollian az giomra-
ba Mint egi Negy zegw valamy ha azt ky vehetne Azonnal 
meg giogwlna | Margit Nerges peteme Azt vallia hogi 
Eccher Betegsegeben kerdy volt Borbel Balintnet, My 
dolog vgy Mond hogy Illen Igen meg dagadoztal [Kv; TJk 
m/3.114,115]. 1584: Leorincz kowachne vallia hogy hal-
lottam hogy Káder Janosne meg dagadozwa(n), es azon-
képpen ellenben a' fazakasneis meg Nyomorodwa(n) ez 
vargane Annyára kiáltották hogy eo dolga volna [Kv; TJk 
IV/1. 274]. 1692: a' mely Etétő mia ennekem két paripam 
... csak megh dagadozvan megh holtanak [Dés; Jk]. 1716: 
Harinai Miklós ... nem ehetik, mert mingjárt megh daga-
doz tölle [Nagyida K; Told. 22]. 

megdagadozott megduzzadt; umflat, inflamat; an-
geschwollen. 1794: pálinkás és szappanyos ruhával rag-
gadtam, a meg sebhezett és dagadozott vékonyát és testit 
[Eresztevény Hsz; HSzjP István Demetemé (60) vall.]. 
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megdagaszt a frămînta; kneten. 1609: Az meli Buzat 
percipialtam suttettem Abrak Czipo: Cub 10. Hogi meg 
Zitaltak es dagaztottak attam munkajokban f 1 [Kv; Szám. 
12b/IV. 184]. 1633: Halla(m) hogi Kocsis Jonasis zida 
Felej Gaspamet mondua(n) Nem ollia(n) bestie lelek kuma 
az en felessegem, mint az tjed, hogi az förödő vizbeől 
dagaztia megh az keniemek való teztat [Mv; MvLt 290. 
140b]. 

megdagasztás frămîntare, frămlntat; Kneten. 1582: Az 
Alprét Malombol adot ennekem Balas kowachy 6 keobel 
buzat. Az masahazrol is attanak negy keoblet ... Ez tiz 
keobelnek meg zitalasatol es dagaztasatol attam d. 36 [Kv; 
Szám. 3/V. 20 Lederer Mihály sp kezével]. 

megdarabol földarabol; a tăia în bucăţi; zerstückeln. 
1575: Ket penzes kenyereket Beoweben Swssenek hogi 
Nem Mint Eo reget, az ket penzest ket feleh zelhessenek 
hogi felet egi penzen giak (!), De Eoregh kenieret meg Ne 
darabolianak [Kv; TanJk V/3. 114a]. 

? megdáráház '?' 1635: mondek, Jo Peter Urám, há 
áblákát (!) ála megye(n), es ott enekel, es elle(n)kedik, 
hizem talalz egy darab fát, es dáráházt (!) jol megh, de az 
várós utzája(n) ha jar es enekel beket hagy, mert minden-
nek szabad az Város utzája(n) jàmi es enekelni [Mv; MvLt 
291.41a]. 

? megdecken 1596: le uagia ... az medeserí legent 
... latam hogy az erez dezkaiara haila s ki esek az erezbeól 
en ne(m) tudo(m) ha ki veteké, Aűagy eó maga akaratt-
ia(n) haila ki, de ugyan megh deczkene (?) az pinche tor-
kaba a' fara, ozton ki keryle Benedekfi János [UszT 11/53 
Lucas Damokos de Kaidichfalua jb vall.]. 

Talán a megdöccen ige torzult alakja. 

megdeklarál kinyilvánít; a deciara; bezeugen, offenba-
ren. 1571/1578: Az mynt az eo felsege parancholattyaban 
meg deciaraitam genealogiamoth meg kywano(m) Az 
Diuisiott teolle [Gyf; BálLt 79]. 1579: Noha az Incamac-
tus az eo Jobbay zeoleyebeol takarta el az dezmat de myert 
hogy az Incamactus Jobbagynak zeoleyek az Actor hatá-
raban volnanak el Nem Takarhatta volna, Mely mynth 
legyen penes p(ro)hibitam meg declarallywk [Kv/M.szo-
vát K; SLt P. 13]. 1599: Az minemeŏ tilalm(at) teöttek 
wolt kadachiak walami erdeö es mezeö wegett (: kit a 
mikor kelletik meeghis declaralliak :) Dobofalwa es Wa-
gas elle(n), azt eön karokra megh zabaditottam. Zalardi 
Dániel [UszT 15/188]. 

megdeklaráltatott kinyilvánított; deciarat; geäußert, 
offenbart. 1621: Miuelhogy penigh ez megh irt Teghlas 
Kata az megh deciarai tatot es el adot feoldheóz es kerthez 
Jussát es versegett p(rae)tendalhatta volna, de megh gon-
dolua(n) az eo mostani fogiatközo(t) allapottiat ... ada es 
Transferala ... a* megh irt Colosi varga Janosnak es mara-
dékinak [Kv; RDL I. 115]. 

megdeklinál tréſ elnáspágol, kiporol; a bate; verprii-
geln. 1724: Az az atkozot Szikszaine ... aval köszönte 
meg az en szolgalatomat, de csak izend meg az Uranak, 
ugy hiszem bizony meg deciinalja erte a hátát [ApLt 1 
Apor Péter feleségéhez Nsz-bői]. 

megdenotál megmutat, megjelöl; a indica/dënota; an-
geben, bezeichnen. 1585: az elebby Relatoria Lewelonk-
nek Rendibe myerth hogy megh nem denotaltwk wolt az 
megh Irt Nemess Szemilyeknek felesegeknek neweket ... 
mosthan azok neweket megh Irtuk [Dés; DLt 216]. 
1590 k.: az mint az hivatalbannis megh denotaltuk az 
Incatt(us) Nem tudatik honnegh Indultatwa(n) Eot 
fiátfalwy Jobagimot... Kerezturffalwara fogwa be witette 
[UszT]. 1591: Interim vgia(n) be vetettek az egj 'feold 
kiuul, kit mégis denotaltam [i. h.]. 1593: Protestálok hogy 
keseö ne legien Ennekem minden egyeb marhaknakis 
neueit meg denotalnom [Szu; i. h. 9/46]. 

megdenotált megjelölt; indicat; angegeben. 1598: mas 
Jobbagiomath ereósse(n) megh vagdaltak, mostis Rűt 
sebesek melyet vgian Akkor az fellyel megh denotalt 
napo(n) es ezt(endeo)ben chelekettek [UszT 13/101]. 
1614/1615: az megh denotalt falumat Bathori Gábor akko-
ri feiedelem el veotte üolt teollem potentia mediante extra 
omnem viam iuris [T; Törzs]. 

megdeputál meghatároz, kijelöl; a desemna/indica; be-
stimmen. 1610: Cathalin Azzonak penigh az eo hazbelj 
Rezet ekkepe(n) deputaltuk mégh, Az Hyd vezy hazba(n) 
vagio(n) Azzoniomnak ... f 200 [Kv; RDL I. 6]. 

megderekaz tréſ elnáspágol, kiporol; a bate; verprü-
geln. 1658: ugj megh derekazlak hogj mindetigh eszedb(e) 
jut [Kv; MészCLev.]. 

megderesedik őszbe fordul; a cărunţi; ergrauen. 1816: 
fekete szörü paripa ló, mellynek a' feje a' vénségtől meg 
van deresedve [DLt 236 nyomt. kl]. 

megdesperál elkeseredik; a despera; erbittert wer-
den/sein. 1852: Pákei Títíből még nagy és derék ember 
válhatik, nem vagyok megdesperalva [Kv; Pk 7J. 

megdeszkáz deszkával beborít; a îmbräca cu scînduri; 
mit Biettern bekleiden. 1584: Az oskolaban ... az Palotat 
mind felseot es Alsót meg dezkaztak [Kv; Szám. 3/XV. 
16]. 1621: hogy az Tomaczott keorul meg dezkazta at-
ta(m) Aczi Georginek /25 [Kv; i. h. 15b/IX. 237]. 1623: az 
Tomaczott Talp fakb(a) állassak zep lab fakra melynek 
oldalatt vegygh megh dezkazzak zepen partazzak [Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1652: Ezen haz felet vágjon egy 
Taraczk állásnak csinált nëgy kō laboko(n) állo Filegoria, 
erős fa es vas kŏtesekkel uj eppűllet, es io uj sendelyezes 
alat, ã feli felig megh deszkázva, az tetein két pléh gomb 
[Görgény MT; Törzs]. 1694: mind az Garadics oldala, 
mind az Konyoklo es Folyoso oldala Bik es Tölgy fa 
Deszkakkal elegyeslég meg van deszkásva [Kővár Szt; 
JHb Inv.]. 1699: grádics fenyő fürez dezkaval van 
megdezkazva [Szentdemeter U; LLt). 1723: egy uj jo 
keszűletü Buda mind oldalfelt, mind alol meg deszkázva 
[Holtmaros MT; Told. 29/7]. 1744: Ezen háznak eresze 
deszkával megdeszkázva parasztoson [HSzj tüzelő-ház 
al.]. 

megdeszkázott deszkázatos, deszkaborításos; acope-
rit/imbräcat cu scînduri; bretterbekleidet. 1681: Az új 
grádicsnak mind két felől tomácz formájára meg deszká-
zott oldalai vadnak [CsVh 94-5]. 1699: (A) Grádicsoknak 
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a kŏzepin, edgy filegoriacska van, két oldalán penig ezen 
háznak körül kötésekre Csinált félb(en) meg deszkázott 
fojosoja |O.csesztve AF; LLtl | egj kis hat kötesekre csi-
nált kőfalba meg gerendázot csere fa deszkával meg desz-
kázot ereszecske alat mennek bé az gabonas hazba 
(Szentdemeter U; LLt Inv. 221. 

megdeszkáztat deszkával beboríttat; a puné pe cineva 
să acopere/îmbrace cu scînduri; mit Brettern bekleiden 
lassen. 1585: Az Scholaban az Lector hazanal az Amiek 
zeket hogy meg dezkaztatuk es wlesset es alliat meg chi-
naltak ... Attunk ezekteol Ach gergelnek d 84 |Kv; 
Szám. 3/XIX. 28]. 1589: Az gradich előt való auditoriunat 
(!) hogy meg dezkaztatuk a vagy patimontomoztatuk, 
vettu(n)k ahoz lecz zeget 1280. tezen az arra f 1 d. 80 |Kv; 
i. h. 4/IX. l5|. 1623: Aíz zeker zennek az beösege zinten 
anny legyen valameny az jstallok tomaczauall egewtt kit 
nem zwksegh megh fonattny tapaztattny hanem cziak 
megh dezkaztassa zepen az oldalatt minden feleöli lBGU 
124-51. 1731: Mostan e Hazában be jővő, Ugy alá s fel 
járó Militiák marsurozasok(na)k minden kár nélkül a Sza-
moson által való költözések végett ketelenettettűnk Hida-
sunkat uj Deszkákal meg deszkáztatnunk |Dés; Jk 424b|. 
1802: Néhai Tekintetes Gál István Ur Két Háznak a' 
pádimentomát meg dészkáztatta [Dellőapáti SzD; RLt|. 

megdeszkáztatik deszkával beboríttatik; a fi acope-
rit/îmbrăcat cu scînduri; mit Brettern bekleidet werden. 
1674: Az tomats fűrész dészkakkal megh deszkasztatot 
lA.porumbák F; UFII, 5971. 

megdeszkáztatott deszkával beboríttatott; acoperit/im-
brăcat cu scînduri; mit Brettern bekleidet. 1694: Megjen 
fel ennek a haznak parasztossan meg deszkasztatot Folyo-
sojára egy tiz Lépésből allo romladozot fa Garadics | Ezen 
Kapuról menven eléb bűkfaval meg deszkasztatot szeker 
uton az másik belsŏb kapura | va(gyo)n egy Kovács mi-
hely ... Ugyan ezen mihely mellet mindgjart az Garadics 
alat va(gy)on egy meg romladozott ritkáson mégis Desz-
kasztatot Kovács Széntartó helyecskeis (Kővár Szt; JHb 
Inv.]. 

megdesztillál a distila; destillieren. 1558 k.: ved az tey 
zino vizeth ... es destillald megh hath utal, meglen az 
veres rez plehe ... Meg feieredik Mind kivçl es Mind belçl 
(Nsz; MKsz 1896. 2861. 

megdesztillált distilat; destiIliért. 1558 k.: Mikoron 
meg solualtatoth volna ... zwrd meg az filtru(m) altal, 
hogy tizta legie(n), Mind annezor az Menyezer zwkseg 
Meg zwmy ... es az Megdistillaltath ted egy Iuegben 
|Nsz; MKsz 1896. 283-4]. 

megdetineáltat visszatartat; a dispune să fie reţinut; zu-
rückhalten lassen. 1639: Thordan lakó Peter Deák 
ennekeleötte detinealtatot volt megh egy veres Deres 
hereit lovat, melliet ... loptanak volna el Thordarol 
(Mv; MvLt 291. 205bl. 

megdézmál 1. dézmát/tizedet behajt; a dijmui; zehnten. 
1570: kŏnergenenek azon hogi az ky Bwzayat megh 
Arattha Tenne hyire az Dezmasnak, Dezmalna Megh es 
hozzatna Mindjárást beh (Kv; TanJk V/3. 20a]. 1640: 

Juhbol, annak előtte húszon eöttbeöl uöttek eggyet Zent 
György napban, kinek penigh húszon eötre nem teölt, mas 
azon falubeli ember juhaual eöszue szamlaluan dezmaltak 
megh juhokat IPáró F; UF I, 7051. 1652: Eoreg Juhbol 
dezmat nem szoktak adni az Barant mindazonaltal 
meg'dezmallyak (Tűre K; GyU 971. 1680: Vegeztűk hogy 
az Papsag Ispitaly es Egy haz földeit penteken es szom-
baton ha jo idő lész Dezmallyak megh, az Derek Dezmalas 
penigh marad az jővő hétfőre [Dés; Jk 16b]. 1688: Minden 
féle mezei gabonajokbol tizedet szoktak adni ... Mikor az 
dezma helljet elest vetnek réájok, annak ez a' rendi: Az 
kinek négy, hatt, avagy njolcz ökre Vágjon, ád Élésben 
búzát Cub. Sax. 1// - egy köblöt zabot Cub 1//2 a . . . Egyéb 
gabonajokot meg dezmállyák Az mely jobbágyoknak 
penig marhajok nem volna, s, vetések vagyon. Az olljan 
emberek(ne)k vetéseket circallyák jol fel, s, dézmállják 
megh eö Ngok számára (A.porumbák F; ÁLt Urb. 7. — 
aFolyt. a részi.]. 1756: ezen Uttrumban specificalt földeket 
... meg esett hogj mind a két Vr részire meg dézmálták, s 
sok kárt causáltak nékünk |F.borgő BN; BK. Bágy Kosz-
tántin (80) jb vall.]. 1760: a' mult Tavaszszal midőn a' 
Juhokat meg Dézmáltuk maga számára is vett Sándor 
Gáspár Ur(am) kilencz Sztrunga Bárányokat (Szamosfva 
K; Ks 92 Andiras Sinka (32) vall.(. 1765: az Uttrizalt 
főldett az Exponens ő Nga bíraja Dali Josi meg Dezmal-
van és minden Tizedik kalongyát meg tsoválván parant-
solta ... hogy vigyék be |Bala MT; Ks 14. XXXV|. 

2. (makkoltatási díj fejében) disznókból dézmát/vámot 
szed; a stringe dijma din porci (pentru scoaterea porcilor la 
jir); (gegen Eichelmastgeld) Schweinzehnten/zoll erheben. 
1560: Thy keg: ket ennek elötteys embëróm altal meg 
leltem vala az Borgoi Dyzno tyzedlese felĕl, Azért 
mastys kérem thy keg: hogy keg: mynd az keg: iozagat s 
mynd a' myenket eg' arant tyzedellye. Ertém ... hog' thy 
keg: illyen ualazt teth uolt az en emberĕmnek, hog keg: 
meg nem dezmallya az király Jozagat enys zabad leg'ek az 
enyműel, Jol tudgia keg: azt hog' az ennekem igen karos 
uolna, aztys tudg'a keg: hog' az nemes iozag, ez orzagban 

ualahol az kéz erdóa uag'on eg' arant tyzedelnek ze-
meli ualogatas nekyl, uag' sok uag' keues, enys vg'an 
azont kyuanom, mert tudg'a keg: azt hog' az erdő köz es 
oztatlan [Apanagyfalu SzD; BesztLt 41 Myko Balas lev. 
— aÉrtsd: közerdő1. 1583: Erdeynek makyaval a' Szent-
lelekyek dyznayt megh deszmaltak (HSzj makkoltatás al.|. 
1592: Az Nywladot nem twdom twlajdonsagra mellek 
hatara, de tudom azt hogy az fanchialj lofeiek es Jobba-
giok diznaiokat megh dezmaltak beleolle az vaiba [UszT 
Joannes Lazlo de farkaslaka vall.|. 1606: Aztis tudom hogj 
az ket patak keözöth volt Zallas heljök maknak Jdeien es 
... az vaihoz tudom hogj meg dezmaltak farchad megieie-
nek diznaiokath [i. h. 20/165 Peter Kouachj djafaluj (50) 
pp vall.]. 1632: Disznó Uám. Diznaiok az reghi usus sze-
rentth minden huszoneöt diznobol veznek edgiett uámban, 
uagy terem makk auagj nem, ugian tartoznak uelle, az 
Diznokat pedigh minek eleötte fel nem haitottak az makra, 
alatt a pasiton szoktak megh dezmalni (Grid F; UC 14/38. 
5]. 

3. ingő javakból (a birtokos beleegyezése/tudta nélkül) 
elvesz/visz: a dijmui ceva, a-şi face In mod abuziv parte 
din ceva; von beweglichen Gütem (ohne Einverständ-
nis/Kenntnis des Besitzers) wegnehmen/tragen. 1665: Ez 
egész keresztyén világon gyalázat az Erdélynek és feje-
delmének, hogy egy végbeii török egy országot borít e l . . . 
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Itt se császár, se vezér nincsen, nem tudok kinek panaszla-
ni; de hogy az székelyhídi búzát megdézmálták, a csehiek 
lovait elhajtották, Valkót megszállották volt, megmondtam 
magam az tihának [TML III, 511 Paskó Kristóf Teleki 
Mihályhoz Konstantinápolyból], 1710: a generál meghal-
lotta vala, hogy Teleki Mihály Kővárt feladta, s maga is 
kuruccá lett, öt compánia németet kii Ide Szebenből ... 
Görgény alá, s az öreg s ifjú Teleki Mihálynét, Teleki Pált 
feleségestől, Vay Lászlónét a Teleki-háznak Görgényben 
levő kincsivei együtt szekerekre rakatván, és a várban levő 
kuruc rabokot is Szebenben elvivé, ott alkalmasint meg is 
dézmálá a Teleki-ház ezüstmarháját [CsH 348]. 1710 k.: 
Bécsben Antoni Ferenc nevű gazdag olasz kalmár ada 
Wechselbriefet a hétszáz s egynéhány aranyról Franco-
furtumba ad Moenum, jócskán meg is dézsmálá, talán 
minden százból hármat vagy négyet, ha nem többet ]BÖn. 
571]. 

megdézmálhat 1. dézmát/tizedet behajthat; a putea 
dijmui; Zehnten erheben können. 1732: Vagyon, edgy 
darab makkos Bik Erdő, mely mikor bŏvŏn terem mak-
kot, meg hizik 200. Sertés rajta, a Possessorok kőzött kö-
zönséges, ha magok sertésit nem hajtyák a Jobbagjoke 
meg hizik s ki ki a maga Jobbágya sertésit megdézmál-
hattya [O.gyerőmonostor K/Szentjakab SzD; TSb 51]. 
1756: az Uttrumban Specificalt Tagjéri Győrgj földeit ... 
ugj igyekeztünk hogy mi dézmálhassuk meg IF.borgó BN; 
BK]. 

2. dézmát/tizedet beszolgáltathat; a putea préda dijma; 
Zehnten ein/abliefem/zehnten können. 1664: Az ki penig 
faluk, várasok közül búzájokat meg nem dézmálhatnák az 
hatalmas nemzet miatt ... az olyanokra csak bizonyos 
búzát, bort kellene vetni, arra erőltetni, hogy behoznák 
[TML III, 78 Boldai Márton Teleki Mihályhoz]. 

megdézmált dézmaként beszolgáltatott; predat ca dij-
mă, dijmuit; gezehnt. 1742: dézmálásnak alkalmatosságá-
val minden Jobbágynak azon nállok megdézmált búzából 
edgy kalangya búzát, és edgy kalangja zabot condonálta-
nak, mert azon kalangya búzával és Zabbal a magok Po-
pájoknak tartozván, annuatim azzal fizettenek [Pálos NK; 
Ks 10. XL. 19]. 

megdézmáltat dézmát/tizedet behajtat; a face să se dij-
muiascä, a dispune să stringă dijma; Zehnten erheben 
lassen. 1592: Az fanczyaly lofeyek dyznayatis meg dez-
maltattak es az drabantoketis azonkeppen [UszT]. 1661: 
Az biro azt mondja, hogy olyan szokás vagyon itt, hogy az 
tekei sokadalom után az bárányokat meg dézmálják, azért 
mi is meg dézmáltatjuk (TML II, 70 Veér Judit Teleki 
Mihályhoz]. 1725: az Aszszony ... egy eket el keszitete, 
és a Falu földéből, ã két fordulóra, rettenetes nagy két 
darabot egj éczaka, azon ekevei el borozdoltata ... az 
Aszszonyék meg akartak dézmálni, de az Falu ne(m) en-
gedte meg dezmáltatni, a Czikud Felől valót pedig Tavaly 
meg dezmáltatták erőszakosan [Tóhát TA; JHb XI/15]. 
1749: Én meg parantsoltam volt az Biram(na)k hogy azon 
idegen Berbétseket, a mennyi rész engemet illet, dèzmall-
ya meg amint másuttis az praxis. Az magam Báttsa is 
fogadott võlt, mellyet eszre vévén, azt is meg dèzmaltat-
tam, Sót az tőbb Possessoroknak is ki adattam a Dézmát 
[Zsibó Sz; WLt Wesselényi István Wesselényi Ferenchez]. 
1752: Marosi István Uram ö kglme a 400 vékás fŏldŏtis 

maga számára meg dézmáltotta el foglalta [Mezőcsán TA; 
Ks 15. LI. 6]. 1773: tulajdon főidén termet Torokbuzájat 
... meg Dézmáltatta, és azt Semmi képen viszszá nem adta 
[Incz.]. 1775: ez előtt bizanyos Esztendőkkel midőn meg 
ujjanon építtetett volt azon szöllŏ, meg Dézmáltotta Titt 
Udvar Biro Uram [Topasztkirály K; JHbK LVII/21. 7]. 

megdézmáltatik dézmaként behajtatik; a fi dijmuit, a se 
dijmui; als Zehnt erhoben werden. 1728: Aa. Quartalasnak 
idejen Dezmás Atyánkfiai Tizedes Atyánkfiaival jártassák 
el a várost, hogj hol kezdik a Quartálast, és rend szerint 
merre mennek, s mene végezik, hogj a szerint Compareall-
yanak a Búzás Emberek Dezmás Attyánkfiai után, kik ha 
akkor nem Comparealnának azoknak buzajok nem meg 
Quartaltatik, hanem meg Dezmaltatik [Dés; Jk 377a |. 
1729: Az Papság és Ispotály földei 2da et 3tia 7bris Dez-
maltassanak meg, Az Quartálas penig 5ta 7bris kezdődik 
[Dés; Jk 388b]. 1733: 17ma mensis Augusti az Papság, 
Egjház és Ispotály földek Dezmáltassanak meg az el vege-
zödvén a Quartazast az naponnis Continuallyák [Dés; Jk 
440a]. 1775: ez előtt in circa Hatt Esztendőkkel az urasag 
parantsolattyábol meg Dézmáltottanak az deutrált Szöllök 
[Topasztkirály K; JHbK LVII/21. 11 ]. 

megdicsekedik eldicsekszik; a se lăuda; großtun, prah-
len. 1710 k.: Míg Fogarasban volta, elein kívánt jezsuitát, 
de a generális nem engedte, mellyel a generális nékem 
megdicsekedék, és én megdicsérém érette a generálist 
IBOn. 957. — aSzász János fogságban]. 

megdicsér dicsérettel illet; a lăuda; lobén. 1592: Layos 
király megh dicziri ez Varost az keresztes hadkory hywse-
geyert, es ighirte meghis otalmazny a' bozzw allo Nemes-
segh ellen [Kv; Diósylnd. 20]. 7599: Az eo kgmek iambor 
heoseges zolgalattiokat megh dicherwen zeretettel megh 
keozeontek [Kv; Szám. 8/XV. 10]. 1677/1768: Testem 
felett, ha az üdö engedi, énekeilyenek, praedicallyanak, 
engem ne dicsirjenek: dicsirjék Istent, hogy éngemis amaz 
hű szolgával dicsiijen meg Isten INe; DobLev. 11/386. 2-4 
Samariai Lökös Péter végr.J. 1710 k.: íra maga egy disti-
chont, és mondja, írjunk verset ... elkezdém én a versírást 
... ő megdícsére [BÖn. 537]. 7806: délbe felöltöztünk a 
Magyar köntösbe ebeden nállunk voltak Haller Istvánék, a 
köntösünket meg dítsérték [Dés; KMN 204J. 

Szk: háta mögé 1710 k.: De meg sokszor hátom me-
gé is megdicsért, és sokszor, ha néha későre is, az én opi-
niómra tért [BÖn. 721]. 

Sz. 1803: Napot le mentéről kell meg ditsémi, szolgá-
latomat pedig effectumárol [Széplak KK; Ks 94 Vegyes 
lev.]. 

megdicsért dicsérettel említett; (care a fost) läudat; ge-
lobt. 1846: maga elhivatásárol újságlapilag megdicsért 
tanito [K; KLev.]. 

megdicsértetik dicsérettel említtetik; a fi lăudat; gelobt 
werden. 1796: Az oskola Mester is szorgalmatos tanitása-
rol meg ditsértetik [DVJk 174]. 

megdicsőült üdvözült személy; persoană mîntuită; 
Verklärte(r). 1811: Ez helyen, a' Fák-is szintugj illatoznak 
Mint mikor a' nectárt bővséggel itattya Meg-ditsőűltekkel 
Teremtmények attya [ÁrÉ 10]. 
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megdiskutál megbeszél/vitat; a discuta; besprechen, 
diskutieren. 1640: mind az Segesuari biro Vram leuelet, es 
az Compositionalis leueletis megh oluastatuan es szolgai-
matosson megh discutaluan teczet mi nekünk hogj az 
Compositio megh all [Kv; RDL I. 117bJ. 

megdisputál megbeszél/vitat; a discuta; besprechen, 
diskutieren. 1700: Ultro citroq(ue) meg disputalva(n) pro 
et contra ventilalva(n) Deliber(atur) ad haeca [Dés; Jk 
309b. — aKöv. a hat.|. 1768: az hellyet igen szorgalmata-
sonn meg visgálván, és meg intézvén meg disputáltuk 
magunk között, hogy mitsada karára lehetne ujj Malma, 
akár Gáttya [Abafája MT; Told. 17a]. 1781: (A földnek) 
midőn az alsó része ki járattatatt s Gődröztetett volna, az 
nyilås emberek egy más kőzött az nyilak határát meg 
disputálták volna fígálók az Nyilakat Húszon két egész 
nyílokra [Mezőbánd MT; MbK XI. 62]. — L. még CsH 
211. 

Szk: egymással megtárgyal. 1671: Az német követet 
fővezér követével szemben juttatja az hopmester és az 
követségrűl egymással disputáljanak meg [TML V, 531 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

megdisputáltatik megvitattatik; a fi discutat; erörtert/ 
diskutiert werden. 1763: nem lehet kérdőre venni, a mi 
egjczer meg disputaltatott, mert ez nem Nova allegatio 
[Torda; TJkT V. 156]. 1764: post factam Exmissio(n)em 
intempestive esett az denominált Commissariusok ki me-
netele, nem controvertaltotván akkor az I(nct)a Párstol, s 
pro tunc meg sem disputaltatott, az, valyon az A 
p(rae)tensioi helyeseké és meg alhatoké vagy nem |uo.; i. 
h. 2331. 

megdiszciplinál megfenyít; a ameninţa; züchtigen | 
megfegyelmez; a disciplina; (be)strafen. 1653: Szabó 
Gáspár azon esztendőben meghala, maradának négy fiai 

kikre reá marada a szombatlás. El is nem hagyák. Ha-
nem Rákóczi György fejedelem az ő napjaiban osztán 
mint disciplinálta légyen meg őket, ide alább megjelentem 
|ETA I, 30 NSzl. 

megdiszkretízál lefizet/kenyerez; a mitui; bestechen. 
1760: Tudom azt, hogy nints az ö Nga Ioszágában Sem 
Udvari Biro, Sem Molnár, Sem pedig kerülő, ollyan; a'ki 
Sárpataki Uramat meg ne discretizalta volna, mert discre-
tio nélkűlt tsak egy is még nem tudott volna maradni ŏ 
kglmével eddig IBethlen SzD; BK. Puskás Todor (40) jb 
vall.]. 

megdiszkuciál megtárgyal; a discuta; besprechen, dis-
kutieren. 1590: Az tw kgtek positioiath megh Ertwen 
mind az keth felnek, mind peniglen az Byzonjsagoknak 
wallasath, Isten zerenth azokath megh discűtialwan 
nekwnk teorwenj zerent ugj teczik, hogy minden haboru-
sagnak Bartha András adoth okoth [Gyerőmonostor K; 
KP. Thomas Kabos de Giereo Monostra nyil.J. 1614: Meg 
discutialuan Diuisor vraim ez keűansagott kétt rezere 
depútaltanak az Hasongartj haro(m) fertalj zeöleöt [Kv; 
RDL I. 96a Andreas Junck kezévelJ. 

megdob meghajít; a arunca in cineva (cu ceva); anwer-
fen. 1751: Én vagyok lattyátok itt a sereg hajtó ... Meg 
dobom a hátát ki nem lesz szo fogado [Hétfalu Br; EM LI, 

127 betl. játék]. 1870 kJ 1914: Büdü: labda játék ... A 
belső csoport tagjai rendre magasra (kukkra) ütötték a 
labdát, mit ha a künn levők 3-szor kifogtak ... vagy az 
ütés után adott métáig kifutót 3-szor megdobták (töltött 
labdánál); ők mentek be se lettek ütőkké [MvÉrt. 6]. 

megdobban meglepődik/döbben; a se ului; bestürzt 
werden. 1792: egy kevéssé meg dobbantak eŏ Ngoka, mert 
a Hunyad vármegyei Limitaneus atyafiakot a Fő Hadi 
Tanáts egy kűlőnős parantsolattal fel lázasztattá nagyon 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev. — aA báróék]. 

megdobbant 1. ~ja a szívét vkinek ráijeszt vkire; a spe-
ria pe cineva; jn erschrecken. 1676: Mi Uram Czakó 
uramtól igen erős reversalist vettünk. Valóban is megdob-
bantottuk vala az szívét, hogy az bíróságból kitétetjük 
ITML VII, 234 Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz]. 

2. megdöbbent; a ului; betroffen/bestürzt machen. 1678: 
sokakat az lelkiismeret s az félelem is megdobbantott és 
kivált ha az portárúi kedvek szerint való válaszok nem 
lészen, az székelységen levő vitézlő rend is állhatatos 
leszen ő ngához ITML VIU, 23 Teleki Mihály Naláczi 
Istvánhoz]. 

megdoceál megbizonyít; a dovedi; beweisen. 1617: 
Azért az mint enis propositiomban megh mondottam, most 
sem mondok egiebet, hanem az mit ellenem spargaltanak 
mind ketten, kiuanom hogi eodem ferè modo mégis doce-
alliak [Kv; RDL I. 11]. 

megdohosodik megdohosul; a se Incinge/aprinde/strica; 
muffig werden. 1625: Attam el az vám buzabol ... mint 
hogy meghis dohosodot vala Tizen hét es egy fel köblöt 
IKv; Szám. 16/XXXIII. 6]. 

megdohosult áporodott, megdohosodott; încins, aprins; 
muffig geworden. 1618: A mi földünkbe is, főképpen 
búzavermekben vagy azféle megállott-dohosult mély 
gödrökben, hogy ember az dohától-Iehétől ... belé ne 
haljon — mint sok helyen láttam, hogy ezfélében belé-
beléholt ember —, nagy orvosság egy lepedővel szelet 
fogni azféle gödörbe, és mindjárt kiüti az dohot belőle az 
új szél, és jó ájer megyen belé IBTN2 147]. 

megdolgoz 1. megművel; a lucra/cultiva; bebauen. 
1693: az Aszszony nemely Szŏlŏkŏt mellyek nem az ŏ 
Gyermekinek hanem az mas Arvaknak jutottanak el sze-
gődte volna, hogy meg dolgozzak őszi munkáját |Ne; 
DobLev. 1/58. 13]. 1854: Petnitz Nyikuláj Tartozik 6. 
az az hat pengő Rftokat fizetni egyszerre az oláhok Sz: 
György napján, ha a pénzt ki nem csálhatnáa ... azon 6 pft 
Haszonbérért Dolgozza meg egy Tábla szöllőmet ... jo 
móddal maga rendes idejében [Koppánd AF; i. h. V/1375 
Dobolyi Bálint kezével. — aÉrtsd: ki nem csinálhatná]. 

2. bányát megmunkál/kitermel; a exploata o mină; aus-
beuten/föidern. 177511781: annak előtte a jovát a Bányá-
nak mind meg dolgozták volt, 's el is vették vólt a hasznot 
belŏlle, s mi tsak imitt amott találunk benne egy egy kis 
hasznotskát INagyalmás H; JHb LXXI/3.421 ]. 

3. ~za a munkát elkészít vmit; a executa ceva; fer-
tigmachen/stellen. 1806: ha héti béire dolgoztatunk ve-
lek sokkal későbbre dolgozzák meg a Munkát [Kv; AC-
Lev.J. 
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4. ledolgoz; a plăti (ceva) prin muncă; abarbeiten/ 
leisten. 1759: az nevezet 40 forintakra édgy édgy napi 
Szőlő leveledzést nyertenek valaa minden forint után és 
eszt mindenkor meg dolgazták [Szentrontás MT; Sár. — 
aA kölcsönadók]. 

5. meggyőz, megpuhít; a convinge; übeizeugen. 1764: 
emberül is megdolgozta török uramat a georgianus Herac-
lius alatt [RettE 164]. 

6. megtép; a părui; rupfen. 1771: Noha (!) ide jöttél, 
hály itt már, melyre felele a Léány tsak lassan a katoná-
nak; Nem hálok, mert it hon van Anucza nintsen bi-
zony ö még az Estve elment azolta elé nem jött, hanem 
hály itt Marisko, ara ismét a Léány nem biz én, mert héj 
hamis vén Boszorkány az ha haza tanál jŏni de tudom meg 
dolgozna itt [Dés; DLt 321. 33 Rátz Anna (48) vall.]. 

7. helybenhagy; a ataca/muşca cu indîrjire; zurichten. 
1747: Ázután csak hamar oda érkezék Buttyán Simon a 
kutyáival és Uszítanj kezdé a Sertésekre, a Sertések pedig 
hogy láták a kutyákat, míngyárt el kezdének szaladoznj és 
a Berekbe szaladának, a kutyákís ott tepék őket, és hallot-
tam Sokáig a Sertéseknek sírásít, végtére mikor már jol 
meg dolgozták volna a Sertéseket a Kutyák Buttyán Simo-
nis el szollitá ebeit, és haza felé méne [Nagysomkút Szt; 
TKI 42 Hele Pável (42) vall.]. 

megdolgoztat megműveltet; a puné să cultive/lucreze 
pămîntul; bebauen lassen. 1754: Sellérekkel dolgaztatta 
meg [Veresegyháza AF; Told. 28]. 1796: ezen Széna Fü-
veket a Mlgōs Uraság a maga Ioszágával s Usorásokkal, 
Bika kalakasokkal, s Biroi Kalákasokkal szokta meg dol-
goztatni [Cikud TA; WassLt]. 

megdorgál 1. megszid/pirongat vkit; a mustra/dojeni; 
riigen, schelten. 1657: Én is Váradon lebetegedém ... s 
lábra eredvén felballagék hozzája; kérdezkedvén, mint 
légyek, tehát ő megértette volt, hogy én az kis betegeske-
dést is igen békételeniil szenyvedtem légyen, melyről igen 
istenes kegyességgel megdorgála [KemOn. 96]. 1710 k.: 
Örüljetek azon, hogy dorgálás alatt vagytok, mert fiak 
vagytok; akiket én szeretek, megdorgálom és sanyargatom 
[BIm. 1025]. 1792: Szászvároson jártomb(an) Debretzenit 
holmi fogyotkozásaiért nyomoson meg dorgaltam 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Szk: szóval 1722: Akkor az Déákok mindgyárt szó-
val meg dorgálának, ezt mondván, miért veszem ki a szót 
az Emb(er) szájából [Köbölkút K; BetLt Mich. Faikas (55) 
jb vall.]. 

2. elmarasztal, megfenyít vkit; a mustra/dojeni; verurte-
ilen, überfíihren. 1582: Ezennis kérik Biro vramath ... 
hogy eo kgme tarcha fenytekben, es megh dorgallia eoket 
ez fele chelekedeteokieól [Kv; TanJk V/3. 269a]. 1585: 
Az scholanak meg latogatasara ketteot valazzon eó kgmek 
keozwleok, kik inkab minde(n) holnapba(n) meg visitall-
iak, es av Negligens Tanitot meg dorgalliak [Kv; i. h. 1/1. 
la]. 1786: Hertze Mártont tudam hogy az Meltoságos 
Földes Ura ... szolgálattyaban küldetettvén (: mint szokták 
hivni:) Lo rendben magát oponálván, és azért a Processu-
alis szolgabiro Uramnak általis adatatt, kiis meg dorgálván 
szolgalattyát Hertze tellyesitette [Torockó; TLev. 4/13. 8]. 
1805: a' mennyiben tulajdon személyekben meg sértettet-
tek, utasíttattak a törvény uttyára ... szükségesnek láttuk 
a' Nemes Magistratus által meg feddeni és dorgálni [Dés; 
DLt]. 

megdorgálhat elmarasztalhat, megfenyíthet; a putea 
dojeni/mustra; bestrafen/überfuhren können. 1595: Mely 
veghezest és gondwiselest ha Az Capitan vagy tizedes el 
halgatna Az tanach ez illie(n)t Az gondwiseletlensegert 
zabadon megh dorgálhasson es hwthire emlekeztethessen, 
Seöt ha az gondviseletlensegh Nagiob lenne megh is karo-
sithassak az illie(n) vigiazatla(n) Capitant tizedest |Kv; 
TanJk 1/1.251]. 

megdorgáltatok elmarasztaltatik, megfenyíttetik; a fi 
dojenit/mustrat; bestraft/überführt weiden. 1589/XVI1. sz. 
eleje: Senki az Mesterek kŏzwl ne mereszellyen ... 
kwlŏmb kwlŏmb heljeken, kwlŏmb kwlŏmb miuet fel 
fogadni, es arra az Gazdakat bisztatni kártis ne tegien 
az Gazdaknak, mert raita meg uehessek az kárt, es az Ceh 
giwlekezetbennis ez dologért, ualoba megh dorgaltassek 
[Kv; KőmCArt. 17-8]. 

megdöbben kellemetlenül meglepődik; a se ului; unan-
genehm überrascht werden. 1662: Amazok csak megdöb-
benvén a nagy véletlenségen, sietséggel megírák apjoknak 
[SKr 132]. 

megdöf 1. felöklel; a împunge, a lovi cu coamele; 
umstoßen. 1755: egy harmadfŏ tulkot az bika döföt meg 
[Szentmargita SzD; Ks 18. CIIJ. 1789: Jármas őkőr Nro. 6 

egyet a Bika meg döfött meg döglött [RLt Mich. Szar-
vadi kezével]. 

2. megszúr; a înţepa/împunge; stechen. 1767: Marosan 
Lupuj a Vas Villának a végivel meg döftea [TKhf 21/19 
Szilágynyíresi vall. — lóhá t án Togyert] | égy Budusán 
Moha nevű ... Jobbágya hasomnak vetette a vas vilát, 
hogy meg döffjen |Mocs K; JHbK XLVIII/1. 631. 

3. döfköd; a împunge; öfters stechen. 1699: engemet 
ugy dőfőtt meg a' puskajavai [Dés; Jk 295bl. 1748: midőn 
a szölö(ne)k gazdája étzaká(na)k idején reájok akadott, és 
az It kezib(en) lévő puskájával elsőben meg döfvén meg 
ragadta volna, akkoronis az I. semmiképpen magát nem 
submittálta [BSz; JHb LXVII/3. 198]. 1751: az Lejdinant 
háromszor vagy négyszer Puskával meg döfte, melj al-
kolmatossággal Vándor Tolvajt kezdett kiáltoni [Balázs-
telke KK; IB. Mich. Antal (30) zs vall.J. 1766: En ... Vá-
rosi Biro vagyok mentem egyenesen ... Székelly Já-
noshoz ... annyira megvolt verve hogy életéhez igen ke-
vés reménység volt és látzot amint a szeme felett a Pus-
kával meg döfték [Szilágycseh; BfR 104/2 Ioan Illyés 
(32) vall.]. 1767: ugy meg döflök evei a puskával ... ugy 
megdöflök hogy mindgjárt meg halsz [Majos MT; Told. 
26/5]. 

4. meglök/taszít; a împinge; anstoßen, einen Stoß geben. 
1803: egy Malatz nem mehetett, mellyet ottan megdöfvén 
Portsalmi László Ur, a Patakban belé vetette de ezis osztán 
tsak el vánszorgott IDés; DLt 82/1810]. 1827: Mihailát, a' 
Katona vgy meg döfte; hogy egésszen a' Falig tántorodott 
[Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110 Portsilla Tomok (20) 
jb vall.] | Albert Márton is meg vallya; hogy Pétrutz Tyi-
fort háromszor jol pofon vágta — azért hogy tántorodása 
közbe ötet meg döfte [uo.; i. h.]. 

5. könyökével megbök; a îmbrînci; mit dem Ellenbogen 
(an)stoßen. 1846: Ezen sincerisalásra, én megdöftem 
Gyula gróf*1 oldalát, hogy már hallgasson el — mit tüstént 
meg is tön [Sszgy; ApLt Kemény Zsigmond naplója. — 
aAndrássy Gyula]. 
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6. megkoppant; a ciocăni uşor; (einmal) klopfen. 1710 
k.: a deák bébocsátani nem akarja vala, én a kezemben 
lévő kis kurta nádpálca végével az ajtót egyszer-kétszer 
megdöfém, kinyiták, s a prókátorok bemenének az elfe-
lejtett dolog megmondására [BÖn. 880]. 

megdöföd megdöfköd; a împunge de mai multe ori; wie-
derholt anstoßen. 1675: mikor megh halais az palczanak 
az helliej mind megh teczik uala az mint meg dófotte uele 
[Kőrispatak U; Pf]. 1717: Azonkivül az páter Franciscanu-
sok atyám uraimék lovászát, vagyis kocsisát úgy meg 
döfötte az puska végivel, hogy egyiknek az oldala csontja 
be is romlott volt [Taploca Cs; SándorO 242]. 1765: a 
Commissarius ... engem Mártha Pétert nem tsak meg akart 
a puskájával döfödni hanem fenyegetett is hogy által lö 
|Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 163]. 1826: engemet ... az 
Orbán István Uram kapujába meg taszigált meg dőfödőtt 
[Kibéd MT; CsS]. 

megdöföl 1. megdöfköd/döfdös; a împunge de mai 
multe ori; wiederholt anstoßen. 1657: nékem egy Székely 
János nevű régi öreg legény szolgámat jól meg is iitögeték 
és döfölék az nádpálcával az kapucsiak [KemÖn. 88-9]. 
1710: Valának egynehány örmények, azok is fegyvert 
fogának, a német mind levágá őket, a szárhegyi klastromot 
is felverik, megdöfölék jól a kurucos barátokat, s minden 
ott találtatott egyetmást felpraedálának, rettenetes nyere-
séggel visszajövének [CsH 395—6]. 1714: engem meg fo-
ga(na)k puskaval is meg akar(ana)k vala döfölni [Náznán-
fva MT; Berz. 13. II/33J. 1735: Ferenczi János elejek-
b(e) ment volt és mondotta miért köteted a kendert (a) 
Nyakára elég hogy meg köteted, akor El tető Ferencz 
Ur(am) a Puskaval meg akarván döffelni aszt mondván 
erigy [Szentegyed SzD; WassLt Mille Gábor (58) ns vall.]. 
1748: Eltetö Ferencz Oltyán Timotyi nevű emberét égj 
föld felett Puskával menvén reá ugy meg döfölte, és úgy 
verte, hogy nyavalyás Tólvajt kiáltani kéntelenitetett [uo.; 
i. h. Paulus Balog de Zila (52) ns vall.]. 1806: édgy Süldő 

mindig a' Szöllöben akarván viszszá témi az Expo-
nens Ur(am) édgy kezében volt Fuszulyka karóval vagy 
kéttzer meg döfölvén, és a patakban vettette kéttzer is 
hogy a Szöllöbe ne mennyen ]Dés; DLt 82/1810]. 

2. meglökdös/taszigál; a împinge/îmbrănci de mai multe 
ori; wiederholt (an)stoßen. 1704: két német Fehérvárott a 
püspök házára menvén, egy erszényét akarták elhozni és 
magát is a szegény vén püspököt megdöfölték és a falhoz 
dömöckölték [WIN I, 267]. 

megdöfött kb. összeszurkált; (care este) plin de împun-
sături; zerstochen. 1730: Percipialtam ... Semmire való 
rosz meg dőfőt 50 bőrök árrát Flór 3 d. 74 [Szentbenedek 
SzD; Ks 26. XIV]. 

megdöglelés megfertőződés/betegedés; infectare; Infi-
zierung. 1666: jó ideje szándékozék az én kegyelmes uram 
ő nagysága, hogy Nagyságod udvarlására becsülletes 
szolgáját küldhesse, kedveskedő jó akaratjának külső 
jelével, de lovainak rendkívül való betegeskedések és sok 
szép főlovainak megdöglelések nem engedte [TML III, 
586 Teleki Mihály gróf Csáky Ferenchez]. 

megdöglelődik (döggel) megfertőződik; a se infecta; 
infiziert werden. 1578: vegeztek ... hogy affele hitwa(n) 

lowokat és kaczola lowakat onnét harmad napigh el 
haychyak, Az Jwhoknak penig myert, hogy mostan Bara-
nyoznak eztennapot hogywa(n), Azokat is el haychyak 
onnét, hogy Az hely megh ne dogleleoggyek [Kv; TanJk 
V/3. 188b]. 

megdöglés elhullás; pierire, prăpădire; Verrecken. 1789: 
Ezen ökör meg döglése alkalmatosságával jelen voltak 
következő Sztánai lakosok ... Lung Gabrila és olá Aleksza 
[Sztána K; Somb. I]. 1826: a kereset alatt lévő tehén nem 
vérárba vagy vérhűlésbe döglött meg, hanem torokgyékba, 
mert a megdöglés után is nem volt megdagadva, bőre 
alja vízzel nem volt megtelve, amint ezek mint megszok-
tanak lenni a vérhűlésben megdöglötten [F.rákos U; RSzF 
223]. 

megdöglik 1. elpusztul, elhull; a crăpa/pieri/muri (ani-
malele); verenden/recken. 1595: Az Dilatio miat penig löt 
kaar: mind az Tyúkmonyban, Tyúkban, tyúkfiban, Lúdban 
s Lúdfiban Mert egymás mellet meg döglet, es igen el 
holtt [Kv; Szám. 6/XVIIa. 193 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1703: az Siga lova meg döglöt IKs 96 Komis István 
feleségéhez]. 1711: A vetéshez is igen roszul bizhato(m), 
mert a szegenysegnek igen még döglöttek vono marhái 
[Vacsárcsi Cs; BCs] | a nagyobbik tehen meg dŏglek ... a 
megh holt Tehennek is ã bŏrit fel viteték IGysz; WLt 
Steph. Csiki (52) armalista ns vall.]. 1714: Egykor tavaly a 
Bandi Ton letembe(n) az ot való Toos Emberekis ot lévén 
Sibongnak vala, mit tegjenek mivel a Tóban mind meg 
döglik a hal [Mezőmadaras MT; BK. Kecskes Juon (28) jb 
vall.]. 1731: Meg a töb martiaknak nincsen semmi hija, de 
filek rajta hogy a metely mia többis megdöglik 9 kosár mi 
meg holt |Varsolc Sz; Ks 83]. 1732: Csodalom hogj tavaly 
az juhok meg dőglötte(ne)k [Noszoly SzD; ApLt 4 Hathá-
zi Kristóf Apor Péteméhez]. 1734: az Dudás kopois meg 
döglött IGyeke K; Ks 99 Bíró János lev.]. 1736: Dőglet 
meg az időtől fogva juh bárány es kecske ollo 24 
[Pusztakamarás K; Told. 44]. 1749: azon szeles üdön meg 
erötlenitven azon ökrököt ugj dőglöttök meg | talán töb 
ökrök meg nem döglettek volna |Marossztkirály AF; 
Told. 25], 1762: Marha dŏgi mián az nyáron dôglôt meg 
Jármas ökör Nro 3 ISzőkefva KK; Ks 71/52 Szám.]. 1776: 
Ki parancsolta hogj enni és inya ne agyanak, hadd dögöll-
yék meg ? (Kovászna Hsz; HSzjP vk|. 1806: az egyik 
kánali madár meg döglött IDés; KMN 3361. 1837: Méhek 
kiadása ... A szénából lett ki vételkor találtatott meg dö-
gölve 1 Anya A nyáron által el döglött 5 Raj | Budatelke 
K; Bom. F. Ih Bíró Mózes tt lev.]. 

Szk: éhhel 1711 az eö naga juhai meg halnak mind, 
mert betegesek is azomban Széna is nem lévén éhei is meg 
kell dögleniek IBúzásbesenyő KK; BfR IV. 30/26 Kis 
Péter (40) jb vall.] | már egy falat kenyerek sem volt, a 
sáncban a lovok, marhájok is éhei kezdett megdögleni, 
mert ollyan rettenetes sok sáska volt a táborhelyeken, 
hogy térdig jártanak benne ICsH 469] meg akar dögleni 
a végét járja. 1752 : Boda Miháj a Birohoz ment és kinsze-
ritette hogy níze meg a Tinaját amej Furu Györgjni volt 
mert meg akar dögleni [Diósad Sz; WLt Elekes Gergelj 
(38) ns vall.] 1781: olyan elnyomorodott kicsid borjú volt, 
meg akart dögleni, s úgy mondotta az attya, — fiam, le-
gyen a tied, ha megél szerencsédre JJenőfva Cs; RSzF 
230]. * szörnyŭleg ~ szörnyet hal. 1760: amint a gyer-
meklovat meg akarta fogni urkot vetett a nyakába, s hirte-
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len a földhöz ütvén magát szömyűleg, megdöglött. Megért 
volna 10 aranyat úgy mint egy pénzt. Azon megijedvén, 
elébbállott a szolga [RettE l 10] * vmiben 1710: két ló 
megdöglött az erős utazásban [CsH 122]. 1739: most az 
napokban az Rákász kopo Sigarájában meg döglöt, kőris 
bogarat attam néki a többinek is de Semmit sem használt 
Sigara ellen [Abosfva KK; Ks 99 Török Zsigmond lev.]. 
1759: Farkas tájogba döglött meg őtőd fűre kelendő 
őkőrtulok Nro 1 [Kiskend KK; Ks 75/52 Szám.]. 1799: 
A Muncha nevezetű darék kanczá a Czikozásba meg dög-
lött [H; Ks 108 Vegyes ir. 47]. 1809: Ns Felső Fejér Vár-
megyében Felső Rákoson keresztül hajtott maihák kőzűl 
egygy ragadó nyavaljában meg doglőtt é vagy nem ? 
[Bardóc U; UszLt ComGub. 1633]. 1826: a ... Tehén nem 
vér árba vagy vérhŭlésbe döglött meg; hanem torokgyékba 
[F.rákos U; Falujk 143-4 Barrabás Áron pap-not. kezével] 
* vmiből 1809: a' pásztorok izaztották volt ugy el a' 
kantzát, és ha az italból kellett megdőgleni, ők az okai 
|uo.; i. h. 43 Sebe János pap-not. kezével]. 

Sz: mintha földhöz vernék. 1729: az Bomyut az Haz-
ban mintha az földhöz vemek Csak meg doglik [Dés; Jk] 
* nem tesz meg vmit, ha ott ~ is. 1752: Boda Mihájtul 
hallottam az Diosadi Bíráknak ezt mondani hogj mirt 
vitték a Tinaját Furu Győmi mert nem vátom ki ha ot meg 
döglik is [Diósad Sz; WLt Kis Kata Kolcsár István felesíge 
(48) ns vall.] | hallottam azt a Biráktul hogi Boda Mihaj 
Mondotta volna hogi a Tináját ne kössik a Furu Győij 
házához mert ű oda nem mígyen ha ot meg döglik is (uo.; 
WLt Pűsők Márton (39) jb vall.]. 

2. (ember) meghal; a muri; sterben. 1710: De megfizete 
Isten neki® is, mert ötöt is megfogatá Apafi Mihály feje-
delem, s ott döglék meg a vérengző rossz ember a vasban, 
Déva várában | a nagy hideg időben s éhségben annyi 
német döglék meg, hogy egy reális szemben való harcon 
sem kellett volna többen elveszniek [CsH 79, 372. — 
aLázár Istvánnak]. 1815: ha el nem hagyod szokásod 
szerént való korhelységeidet hogy nem Tanulván egyik 
házból ki, 's az másikban bé Flangîrozol; az kezedben 
kártya, 's Pipa; az öledben Hopp-rondgyos órdínar kurva 
ilyjen Positúrában Dőglősz niég meg [Kóród KK; Ks 101 
gr. Komis Gáspár lev.]. 1843: Szabó János azt mondotta: 
— hát ha megholt volna, — égy gaz Ember döglött volna 
meg | Szabó János azzal ditsekedett ha megdöglik is 
Pekarik nem bánnya mert könnyen ki fizeti [Dés; DLt 586. 
10, 27]. 

3. pestisben meghal; a muri de pestă; an Pest sterben. 
1710: Szebenbe az pestisbe ... 24 ora alatt két háztol 10 
em(ber) holt ki az hazakot be is pecseteltek az Urak és Fő 
Rendek ... Kolosváratt harmad nap alatt 180 ember dög-
lött meg. Elanyéra grassál hogy (az) uczán járó ember fel 
döl s megh ha(l) [Illyefva Hsz; ApLt 2 Ghidoffalvi Gábor 
kezével] | Az már sok keserves experientiáből megbi-
zonyosodott, hogy ez a három esztendőtől fogva grassáló s 
pusztító pestis nem az aëmek corruptiója miatt esett, ha-
nem per communicationem, és aki olyan helyről jó 
idejin elment, s pestises emberekkel nem conversálódott, 
életben megmaradott, aki pedig vakmerőségre vetette 
magát, megdöglött a többivel együtt | mivel a pestis min-
denütt grassálván sok reggeli italt főzetett gabonából, 
abban fenyőmagot, rutalevelet hántanak, s minden reggel a 
compán iáknak úgy osztogatták, azt itták, nem is döglötté-
nek meg [CsH 444, 446]. 

4. ? döggel fertőződik; a se infecta de hoituri; mit Aas 
infiziert werden. 1662: hogy a sok temetetlen maradott 
testektül ott a mező szinte megdöglenék, tetszék, hogy 
onnan Kolosváron alől Boncidához a Szamos mellé, hogy 
ott a tábornak jobb alkalmatossága lehetne, tisztább helyre 
szállanak [SKr 555]. 

5. ~ vki után odavan vkiért; a se prăpădi după cineva; 
außer Fassung sein. 1771: azt a Léányt tudom hogy majd 
meg döglött azután az katona után [Dés; DLt 321. 41 Dan 
Anucza cons. lib. Marosan Gligor (50) vall.]. 

megdöglött I. m/t elpusztult/hullott; mórt, pierit; veren -
det/reckt. 1703: Kgld a szolgája meg döglött lovát is pra-
etendállya rajtam [Ó-Torda; ApLt 5 Mikes Mihály Apor 
Péteihez]. 1725: A megh döglött méhek Lépeibőll percipi-
alta(m) libr 1 1/2 [Kv; Szám. 54/IV. 13]. 1738: Nztes 
Zilahi István atyánkfia ő kglme Documentumiból nem 
elucescálván az, hogy ő kglme meg-dőglőtt lova pr(ae)cise 
azon(n) nyargalódzás miatt veszett vólna el (Dés; Jk 
289aj. 1768: Ezen meg döglött 4 kosár Méhek(ne)k pedig 
mi kevés Lépek lett, ki szűrettem, és lett belőlle 3 fertáj 
font Viasz | A meg döglött Méhek sonkolyábol 3. fertály 
font Viasz árrát Dr 54 [K; DobLev. 11/390. 17a, 19b]. 
1770: Meg dŏglŏt Fejér Juhok(na)k böre nrö 3 (Királyhal-
ma NK; Ks 23. XXIIbJ. 1795: némellyikünk(ne)k marhá-
inkat pénzen elis adta és itthon meg döglettnek lenni mon-
dotta [Msz; MbK 104]. 1820: a meg döglött Marhának 
mérges tályag nevü veszedelmes, és meg gyógyíthatatlan 
nyavalyája volt (F.rákos U; Falujk 105 Ban-abás Áron pap-
not. kezével]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 
substantivartigem Gebrauch: elpusztult állat; animal pierit; 
das verendete/reckte Tier. 1826: a kereset alatt lévő tehén 
... a megdöglés után is nem volt megdagadva, bőre alja 
vízzel nem volt megtelve, amint ezek mind megszoktanak 
lenni a vérhűlésben megdöglötten (F.rákos U; RSzF 223]. 

megdögölhetés elpusztulás/pusztulhatás; pierire; die Mög-
Iichkeit des Verendens/reckens. 1806: a' Nagy Kotzán és 
hét Süldőn, ollyas verést rajta végben vinni nem Lattam, 
hogy oka lett volna meg dőgölhetésének JDés; DLt 
82/1810]. 

megdögölhetik elpusztulhat; a putea pieri/muri; um-
kommen können. 1724: az Kútfőnek egyike, melly Vizzel 
tartya ezen Haltartot István Déák Uramék birodalmáb(an) 
marad az magok Kertekben: évitállyák eo Klmek ... hogy 
valami Halnak artalmara Szolgalo materiát, bolondittó 
füzet, vagy Maszlagot ne bocsássanak belé, melly miá az 
Halak megh dögölhetnének [Hévíz NK; JHbTJ. 1806: ezen 
az édgy Sertésen ollyas ütés nem esett melly miat meg 
dögölhetett volna [Dés; DLt 82/1810]. 

megdögönyöz elpáhol/püföl; a burduşi/pisa, a snopi ín 
bătaie; verhauen/priigeln. 1748: Bakó a' fogados hozzánk 
jöve mondá: jüjjenek bé az Istenért mert Szabó János 
Pekarikot vgy veri majd megöli, mi erre bé is mentünk, de 
már akkor Pekárikot Szabó János jol megdögönyözte volt 
alkalmasint, mert ábrazotján jol láttzottak a körmölések 
[Dés; DLt 586. 24]. 1811: mejbe ragadott, én is a mészá-
rost s a sárba iszapba mint a Disznók holl én alol, hol a 
mészáros fetrengettünk, s a fetrengés közbe meg vallom 
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meg is dögönyöztem [Szúv; DLtl. 1848: földhöz vágtam, s 
meglehet kezemmel meg dögönyöztem (Dés; DLt]. 

megdőjt ledönt; a doborî/răstuma; umstüizen/hauen. 1640: 
Item egyszer hozzám jövéna én megfeddém s mondám 
neki: „Igen nő az hasad és az farad; félek, hogy megdőjt". 
Arra mondá: „Bizony én is igen félek, hogy ügy leszen" 
|Mv; MvLt 291. 218a Kis Csiszár Szabó Márton vall. 
átírásban! — aKoncz Judit]. 

megdől, megdűl 1. meghajlik; (despre plante) a se cul-
ca, a se îndoi spre pämînt; sich legen/lagem. 1639: Ezen 
esztendőben mindenféle mezei vetemény igen bővön volt, 
az hon az sok árviz el nem vesztegette, kölesen kivűl csak 
hogy nem mindenütt, volt eresztős az buja idők mia, ki-
váltképen penig tér helyeken igen megdőlt volt [HGN 60]. 
1716: a buza is meg dőlt a sok essŏk miat [O.csesztve AF; 
Ks 96 Szegedi János lev.]. 1851: Augusztus 30-án kiadván 
2 kalangya rozsát a jobbat hol ti. nem volt annyira meg 
dőlve [BetLt 3]. 

Sz. 1788: Az aratás békövetkezett, ma kezdik ittis, Ár-
pásonis Ngd részéről a* Sarlót vetni a' Búzára és Rosra: 
Nagyon megdüledeztek; de akkor kel fel a' Gyermek (: a 
közmondás szer(int) :) mikor az efféle Gabona megdűl 
[Kercsesora F; TL. Málnási László ref. főkonz. pap gr. 
Teleki Józsefhez]. 

2. (épület) megroggyan; (despre construcţii) a se sur-
pa/dărăpăna; (Gebäude) zusammenbrechen. 1856: egy 
Marha Istálló délkeleti oldala a főid lágysága mián 
megdőlve lévén, meg támasztva vagyon [Mezőbánd MT; 
TSb 39]. 

3. kirúg/nyúlik; a se întinde; sich ausdehnen. 1697: ho-
szu bérez alat való helyben az magunk földünkön dől meg 
Iabbala a Patakra megjen be [Illyefva Hsz; BLt. — aA 
föld]. 1702: Markos Molna nevű helyben dűlő föld 
ugyan az megh irt földek dőlnek megh rajta kivűl [Sze-
merja Hsz; LLt]. 17181XVIII. sz.: az holott ezen földek 
meg düllnek [Széplak Sz; Berz. 7. 68/1]. 1728: Szanto 
föld ... Vágjon egj darab Csikós ton vic(inusa) ... 
ab altéra földek dőlnek meg rajta [Lisznyő Hsz; i. h.]. 
1747k.: edgj Szely föld ... kivŭl az Sz. Ivanyi láb dŏl meg 
rajta [Kilyérr Hsz; LLt B/20]. 1748: Az Szotyori Útra jö 
lábbal8 ... ahol egy darabig rajta dőlnek meg a Földek 
[Hsz; Kpî. 166. — aA szántóföld]. 1760: ezen Kopacz rét 
nevű hely ... határozódik meg egj ponkos borozda forma 
hellyel, melyen az felljül rá jövő széna fü nyilak dőlnek 
meg [Hsz; LiLt]. 1772: Bölön fele az Küs Csere szeljin 
ahol a ... Henter Mihálj Uram oldal földe Dől meg rajta 
[Nagyajta Hsz; ©erecz lev.]. 

oiegdőledezik meghajlik; (despre plante) a fi culcat; 
sidh legen/lagem. 1788: Az Aratás békövetkezett, ma 
kezdik itt is, Áipásonis Ngd részerői a Sarlót vetni a' 
Httzára és Rosra: Nagyon megdüledeztek [Kercsesora F; 
ÎL. Málnás László icf. fokonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 

megdőU) kirúgó/nyúló; care se întinde spre ...; ausdeh-
nend. 1756: A Só hordó útnál <sz) v(icinus)a égj felöl a' rá 
jövő vagy rajta meg dollŏ földek [Aldoboly Hsz; LLt]. 

megdólt 1. meghajlott; culcat (la pämînt); gelegt/lageit 
1716: mind az boloky ! meg dőlt buza volt aba az asztagba 
(Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Máiton lev.]. 

2. megrogyadozott; dărăpănat; zusammengebrochen. 1694: 
vágjon egj Jegh-verem-is ... Ennek sővenj keritese, az ud-
varház(na)k keritesevel egjgjütt, nagjobb reszent jó, ujj, tá-
maszos, lészás, tővisses; de óldalul a' mező felőli, nehólt 
meg dőlt, gjakor heljt megljukadozott [Kisenyed AF; BfR]. 

megdömöcköl meg/elver, a bate rău; durchprügeln. 
7640: Aztis tudo(m) hogy az Vmak egy Trombitássá egy 
Imreh Thamasne neü Jobbagia Aszoniat ... megh rugol-
dozta tapotta deömöczkŏlte [Szilágycseh; GyK. Anna Fa-
zakas cons. prov. Steph. Fazakas (28) jb vall.]. 

megdöndít megpuffan t/dönget; a bate/ciocăni la ...; 
schlagen, hämmem. 1584: Daroczy Balint vallia ... meeg az 
haza oldalatis iol meg deondithe(m) egy keowel meeg sem 
Jeowe azért ki | Borbély Balint vallia ... semmit egiebet 
Ne(m) felele a* borbeli legeny Neky ... senkit Ne(m)... Ne-
wezet a* legeny sem monta hogy keowel Daroczi Boldisar-
nak hazat meg Deonditette volna IKv; TJk IV/1. 335, 336]. 

megdöndül egyet puffan/döng; a bufni (scurt); einmal 
dröhnen. 1584: Bethlen Thamas ... vallia ... Czeklas 
Mihalys haza megie(n) vala ... hogy ky Menenek Czeklas 
Mihaly Io Eyet veon theolleók, Monda Az Borbély legeny 
ky vagy the vgianis the kellesz vala Essez lelek Cur-
waffy; Es Azonba igen hayta egy keowel hogy vgia(n) 
meg deondwle [Kv; TJk IV/1. 373]. 

megdöngöl 1. ledöngöl; abätători; stampfen. 1746: ujj 
földel vala meg dengelve [Tarcsafva U; Pf]. 

2. megdögönyöz/ver; a căra la pumni, a burduşi; durch-
prügeln. 1797: Szilágyi Mihálly ... belém kőtőlőzvén mej-
be ragada ... s ott jol meg döngölt öklezet onnét kirántván 
meg tépett meg pipazatt [Harcó MT; Berz. 3. 3. N. 21 ]. 

megdördít megtámad; a ataca; überfallen. 1619: Látom, 
hogy in contemptum venit, azhol azt írtam volt Kegyel-
mednek, hogy megdördítik Jenőt, azvagy inkább ő magát 
Erdélyt Jenőért [BTN2 224]. 

megdördül eldördül; a detuna; erdröhnen. 1752: ma-
gátole, vagj pedig én sűtém utánna a Puskát, meg dördűle 
[Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 29]. 

megdörgöl 1. be/megdörzsöl; a fricţiona; einreiben. XV-
III. sz. eleje: Az melly lónak a lapoczkája Szárad, le dőjtve 
ér vágó vassal meg kel a lapoczkáját vagdalni az után 
fa Olajjal megh kell kenni ă Sebes bőrt, bor eczetett kel ra 
tölteni, és igy erössen meg köll dörgelni [JHb 17/10 lótar-
tási ut.]. 

2. beken; a unge; be/einschmieren, salben. 1823-1830: 
A táncolóhely volt a komédiaház ... a pádimentoma gyen-
gén menedékes és polirt munka, melyen könnyen megsi-
kamodhatik az ember. Evégre a papucsok talpjait krétával 
gyakran megdörgölik [FogE 248]. 

megdörgölget megtörölget; a şterge; abwischen. 1853: 
hát az általagba való ugorkák nem romlottaké meg meg 
kell dörgölgetni [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

megdörgöltet be/megdörzsöltet; a face să fie fricţionat; 
einschmieren/salben lassen. XVIII. sz. eleje: (A ló) ajaká-
níl à hegyes biborcsokot égesd meg, az után Sós hóval 
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erőssen dőrgőltesd meg a lónak egész testitt [JHb 17/10 
lótartási ut.|. 

megdörzsöl 1. bedörzsöl; a unge; einreiben. 1710 k.: 
Ebédem mint a fél kezem feje, annyi széles és hosszú 
pirított kenyér volt egy szelet, melyet szerecsen dióval 
dörzsöltem meg, ittam rá egy pohár vizet [BÖn. 690). 

2. hozzádörgölődve szétzilál; a împrăştia frecindu-se de 
ceva; sich anreibend zerrütten. 1763: minthogy a' Falu 
vigen laktam s kert a' Joszágom körül valami rosz hitván 
Sántznál egyéb nem volt, a' Falusi Marhák bé jővén kűrü-
des körül meg dörsölték s meg ették volt a' Kalangyát, 
ugy hogy Cir(citer) egy szekèmyi el tékozlodatt belölle ... 
s, az ŏtsém is Ifjú Legény lévén én velem lakott, néki is 
volt egj kalangyatska szénája a' melyb(en) volt Cir(citer) 
két szekerétske ... az övét is dőrsölvén a' marhák egj 
szekérnyi eltékozlodott [Záh TA; Mk V. VII/1. 14 Balka 
Nyikulaj (40) zs vall.). 

3. bab összetör; a zdrobi; zusammenbrechen. 1639: az 
en fiam Girko fertelmes rutul megh szidogatta vala ezt az 
Kallajnet, s nem ere harmad napot ugi megh teŏrseolek az 
boszorkaniok hogy egj niomra sem mehetet [Mv; MvLt 
291. 189a). 

megdrágáll sokall, drágának tart; a găsi prea scump; für 
zu viel haltén, zu teuer finden. 1595: Vöttem ... 1 sing 
közép Toroszkai vassat d 24. 1 sing Czetnekj vassat az 
Beko rúdnak ... d 8. Czinalta meg Lakatos Tamas, de Biro 
W. meg dragala az czjnaltatastol való fizetest [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 117 ifj. Heltai Gáspár sp kezével). 

megdrágít drágává tesz; a scumpi; verteuem. 1789: a 
Földes Uraság a Vas mivelő emberek(ne)k a tűzi fát jn-
gyen szokta légyen adni ... Némely vas mivelést nem Űző 
Lakosok a tűzi fát el adják s az által a Bányászságra szük-
séges fát meg drágittyák [Torockó; TLev. 7/8). 

megdrágodik megdrágul; a se scumpi; teu(r)er werden. 
1631: az búza oly hertelen megdrágodék aratás után, hogy 
Magyarországból kezdenek búzát hordani Erdélybe [Kv; 
KvE 162 SB). 1684: Ebben az esztendőben az egér és több 
injuriak miatt igen kevés búza volt, oly hamar úgy meg-
drágodott az búza, hogy most 80, 81, 84 pénzen jár vékája 
[Torda; SzZs 258). 1724: Ha Havas az földiben olj szűk az 
kenyér, úgy hiszem, bizony meg dragodik Erdelybennis 
[Nyújtód Hsz; ApLt 2 Apor Péter feleségéhez). 1735: most 
már az Zab még Dragadott mivel hogy az egér meg az 
lábán meg kezte volt ennj három 3 potrára fel ment vékája 
[Gyeke K; Ks 99 Biró János lev.). 1774: az meg irt Török 
Búzának ... vékája három három Márjáson vgy meg drá-
godot volt à Jég mian [Mocs K; KS Conscr. 47). 1782/ 
1799: Leg elébb a Torotzkai Mészárosoknak adta vala 
Árendába Praefectus Uram a' Mészárszéket, és a' hus 
mindgyárt meg drágodott, fonttyát négy pénzen kezdették 
adni [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 256). 1786: Az To-
roczkai embernek nagy romlása volna az ha az Banyasz-
sagtol... meg fosztatnék ... az Vas is meg dragadnék [uo.; 
i. h. 4/13. 371. 1802: a' Pálinka-Főzés által a' Gabona egy 
felöl felette igen meg-szokott drágodni; más felőli pedig 
nevezetes Gabona szükit hozott szülni [Borb. II gub.]. 

megdug 1. (gátat) feltolt/megerősít; a umple/consolida 
(digul); (Damm) aufschütten/befestigen. 1727: Csizma 

Mihálynak adtam két napra hogy a' Szamoson által lévő 
deszka rekesz allyát töviselte s töltötte, és az alsó csator-
na allyát is meg töltötte, s dugta, hogy az föld között ki 
ne szivárogjon a' viz a' tóból ... d: 48 [Kv; Ks 15. UII. 
4). 1765/1799: Vagyon' a' Boldutzban égy Nádos To, 
mellynek 'a gáttyát most dugták meg [Mezőcsán TA; 
EHA). 

2. (vizet) feldug/duzzaszt; a stăvili/zăgăzui (apa); (Was-
ser) auf/anstauen. 1725: Szinten mikor meg dugtak is azon 
tot, kaszált buglyai voltanak az Falusiaknak ott s ... az Viz 
felis vette â Falusiak Szénáját [Mezőszakáll TA; JHb 
XI/15). 1820: Kender áztató tok nincsenek, hanem olykor 
megdugják a vizet, 's oda áztattyák [Árvátfva U; MvÁLt 
Usz-i úrbéri összeírások 4). 

3. (vízfolyást) eldug/töm; a zăgázui (cursul unei ape); 
(Wasserfluß) zu/verstopfen. 1770: az irt paraszt emberek 
... meg dugván az Exponens Ur Malmára menő viz árkát, 
ujj árkoláson a vizet bé vették a magok szőlőjekben a 
Malmokra [H; JHb XXXI/17. 2 vk). 

megdugaltatik megdugdostatik/tömködtetik; a fi astu-
pat; zugestopft werden. 1736: Ezen épület8 nem drága, 
hanem tsak Mezőségi modon paraszton építtetett. Födele 
szintén most dugaltatot meg avatag lévén | Földvár TA; 
CU.—aA cselédház). 

megdugás 1. (gát) feltöltés; îndiguire; (Damm) Auf/Zu-
schüttung. 1778: Földes Asz(szonyo)m építtetvén Malmot, 
Tojanak Gáttya meg dugásával és fel emelésivel nem 
tudom hogy ... a' Viz leg kisebb kárt is okozott volna 
1 Mezőméhes TA; WassLt Jrsán Ignáth (60) zs vall.|. 

2. eldugás/tömés; zăgăzuire; Ver/Zustopfung. 1770: a 
régi aroknak meg dugását ki bontván, újra a viz magától a 
régi árrkán kezdett folyni [H; JHb XXXI/17. 4 vk). 

megdugat (gátat) feltöltet; a dispune să fie îndiguit; 
Damm zuschütten lassen. 1749: Mikor az Tit(ulált) Expo-
nens Aszszony a malom Gátját meg akarta vōlna dugatni s 
köttetni láttam hogy a Kis Sajoiak fejszékkel resistaltanak 
s tämadtanak ellene az Exponens Aszszony(na)k s embe-
reinek és nem engették meg hogy meg köttesse a gátott 
[Kissajó BN; BLt 6 Dorlyán Ilyiszie (40) jb vall.). 1765: 
Toldalagi László Ur Anno hoc praesenti épittetett ... 
két kővű alól csapó lisztelő Malmot, és azt minden requi-
situmokkal elis készitette, köveit, kerekeit fel rakatatta, 
töltésit meg dugatta [Mv; EHA]. 1778: minthogy nintsen 
azon kivülis más itató alkalmatos hellyek az marhák(na)k 
azon Tóó gáttyát tartoznak eő kglmek8 mind két részről 
edgy iránt renováltatni és meg dugatni, hogy lehessen az 
eő klm(e)k marhainak alkalmatos és elegedendő itató 
hellyek [Szászsztjakab SzD; EHA. — aAz osztozó Földvá-
ri Erzsébet és Ferenc]. 

megdugatás (gát) feltöltetés; îndiguire; (Damm) Zu-
schüttung. 1749: a M: Exponens Aszszonyt a Kis Sajoiak 
impedialták a gátnak meg dugatásáb(an) [Kissajó BN; BLt 
Szentiványi Vonya (25) jb vall.]. 

megdugattatás (gát) feltöltetés, megtömettetés; îndi-
guire; (Damm) Zuschüttung. 1749: a Kis Sajoiak falustól 
fel kelvén a Praetitulalt Aszszonyt és embereit a gátnak 
meg dugattatásától impedialták [Kissajó BN; BLt Berlán 
Pintye (30) jb vall.]. 
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megdugdos (zsindelyfedélen) lyukakat befoltoz; a astu-
pa; (auf dem Schindeldach) Löcher zustopfen/flicken. 
1881: Simo Mózesnél Áms György a házat meg dugdosta. 
Vetem egy pakét zsendej szeget dugdosni [Etéd U; NkFJ. 
1895: a palotának nintsen nagy baja, Sajgó malmának van 
a Fedelinek, azt a monár megdugdosa, Vit Szeget, zsendejt 
[uo.; NkF|. 

megdughat (gátat) feltölthet; a putea consolida prin 
umplere; (Damm) aufschütten können. 1771: mint hogj a1 

Gátnak nagj volta miatt vélle nem bírhattak annak rendi 
szerént, hogj a' Malomra mehessen a* viz meg nem dug-
hatták | ennek előtte circiter három esztendőkkel el sza-
kadván a' Malom gáttja Todor Tisztarto olj nagj kecskét 
vettetett alájja, melj miatt a' Gát tellyességgel le nem 
nyomulhatott, s e' szerént meg sem dughatták, hogj jo 
módjával a' Malomra vizet vehessenek [Sövényfva KK; 
JHb LXVII. 171, 1751. 

megdugodott el/megdugult; care s-a infundat/astupat; 
zugestopft. XVIII. sz. eleje: Az melly lónak a lapoczkája 
Szárad, le dőjtve ér vágó vassal meg kel a lapoczkáját vag-
dalni jō formában az utan ... bor eczetett kel ra tölteni, és 
igy erössen meg köll dörgelni, az után borral kel dugaszta-
ni egy kis Szuvatott és azon dugásztot Szuvattal be kel 
vemi ă föl Szedet bőrt, harmad nap múlva borral ä Szuza-
tott (!) mosd le, és megh dugadot lyukakot nyisd megh és 
megint erős bor eczettel fel gyúrd Szuvattal verd be, mind 
addig még megh gyógyul (JHb 17/10 lótartási ut.]. 

megdugol megdugdos, betömöget; a astupa; wiederholt 
zu/verstopfen. 1736: (A) Sajtó szin ... kádgyát erőssen és 
annyira meghasadozat, hogy Szüretkor ha meg nem du-
gollyák, sok must el foly belőlle (Sárpatak MT; CU1. 
1829: Vagyon egy Csűr ... a fedele Szalma Sup viseltes, 
meg is van Dugolva, s fellyül bé van rázva Szalmával 
[Csekelaka AF; KCsl 6J. 

? megdugott ? betömött; astupat; verstopft. 1777: Sze-
listyei Faszkulész Jánosnak egy tehene el lopatatván kaláts 
pénz által ki tanálta, hogy Muntyán Péter ... lopta 
volna el, és étzakának idején meg dagat (!) ablakakkal 
gyertya világnál meg nyúzta virat előtt annak húsát 
Dobrára Szimédra Lázár nevezetű mészárosnak vitte 
IRoskány H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

megdugul feltolul, megduzzad; a se umfla; aufstauen. 
1675: Az Vár arkais az falnak erőssége leuen, arrais szün-
telen es jo vigyazasa legyen, kő rakasa le ne omlodozzon 
az vize megh ne duguljon, s benne megh ne bűszszedgyen 
[UF II, 676 A. Bornemisza ut.]. 1746: az ujj malom Gáttya 
mian meg dugulván a' KŭkQllŏ ki vett, és a Dombaiaknak 
kárt tészen széna füvekbe |Dicsősztmárton; JHb XIX/8]. 
1764: böv viz idején e' miá a' gát miá a' Maros meg-du-
gult 's hót vizet vetett ... a' Maroson lévő Kőrtvélyfáji 
Malmok alá [Vajdasztiván MT; JHb IX/41]. 1771: Azon 
malom Gáttyának fel tojulása miá ... sok Gabanáinkat 
ezen Esztendőben tőit árvizek iszopolták meg, mert Más 
időkbenis voltonak illyen Nagy árvizek nállunk mint ezen 
Esztendőben, ha nem annyi izben is, de ott nem Lévén az 
... Királyfalvi Maiam hamaréb Le nyamult a Viz es nemis 
dugult Annyera meg hogy Porondot hányan oly bő mér-
tékkel mint ez Esztendőben [Dombó KK; JHb XX/26. 5]. 

megdúl 1. kirabol; a jefui; ausplündem. 1573: Erzebet 
Nereges8 Matene Azt vallia hogi hazaban Zaygast hallót 
volna ky Jeo aytaiara, azomba latta hat Gergel es Imre 
deák felesegestwl ott aluak meg Zydia Gergel Imrét Illen 
zowal, Te Bestie kwrwafy meg dwltad hazamat, Az fele-
sege Mond vay nem dwlta hane(m) en vitette(m) ely Mar-
hamat onnat | hallotta eleosser Mongia volt Gergel Imreh-
nek Te califactor meg dwltad hazamat de ha Massor ott 
kaphatlak, az fwro lyukba zegezem zakalodat [Kv; TJk 
lllß. 230-1. — aAlább Nerges alakban|. 1599: egy at-
tia(m)fíat dúltak wolt megh az Magyar orzagi katonak 
(UszT 15/193]. 1610: Szebenben némely házakat meg is 
dúltak volt8 [Kv; KvE 142 SB. — aBáthori Gábor kato-
nai]. 

2. felprédál, elpusztít; a prăda/devasta; verwüsten. 
1562: (A székelyek) a Mihályfi Tamás házára menének 
... és az udvarházat igen megdúlák ... Azután ... azelőtt 
való dúlástól a mi meg maradott vala a Mihályñ Tamás 
házánál, azt esmét mind eldúlák és a házat is elége-
ték [ETA I, 19 BSJ. 1592: Sigmond király megh iria ez 
waros hywsegett, Es az hywsegh mellett való karwalla-
sat, hogy az ellensegh megh dúlta egettek volth |Kv; 
Diósylnd. 18]. 1602: Minthogy elegh példáinkra vad-
nak az keomyeollewnk való varosbely Atyánkfiainak 
rajtok esset való (így!) nyavalyak, kiknek varosokat 
és Casteliokat megh dúltak es az nepeyt izonyw keppen 
le vagtak [Kv; TanJk 1/1. 400]. 1657: a székelyekben 
mintegy két ezernyin útra indulának8 Molduva felé 

azokat levágák, megdúlák és foszták, és csak szá-
mos jöhete hír mondani haza [ETA I, 163 NSz. — aII. 
Rákóczi György szerencsétlen végű lengyelországi hadjá-
ratából]. 

Szk: vastagon 1562: 1556 esztendőben Kassát meg-
vevé a János király népe áruitatás miatt, kit vastagon meg 
is dúlának és a főfő népeket mind számkivetésre vivék 
[ETA I, 14 BS]. 

3. (adót/vmilyen tartozást) erőhatalommal be/felhajt; a 
strînge cu sprijinul puterii (impozite sau alte obligaţii); 
(Steuer/irgendeine Schuld) mit Gewalt erheben/eintreiben. 
1572: Ha Nemes Emberre wolna az Wech8 mas wtwnk es 
modwnk wolna benne, De hogi feyedelem zaamara dwlta-
nak megh, megh kel annak Jelentenwnk az dolgot 
IBongarÜi BN; BesztLt 3684 Lucas Pistakj a beszt-i bíró-
hoz és esküdt polgárokhoz. — aA vécsi (MT) vámrada-
lom]. 1585: Az Azzonffalwi kenezertt attam a* varmegie 
zekyn a' falut hogj meg ne dulliak az adoerth f 1 — d 2a 

[Kv; Szám. 3/XVI. 38. — 8Lapszéli, számvevő kezétől 
származó jegyzet a számadó ispánnak: el szenueggie 
miërthogi in tempore be nem adatta a' faluual az Adoth]. 
1592 k.: Megh fizetett volt az J. az kezessegert, nalla 
tartotta, eó vétke hogy megh ne(m) atta az idėigh migh 
mégh dúltak az Adósságért Ahogy ezt lattatia az J. hogy 
meltatla(n) kereskedik eo rajta [UszT]. 1604: En ot ne(m) 
woltam mikor Elseoben meg dúltak Bolgár georgiet [i. h. 
20/319 nagy Balasne Zent abranj Borbarazonj vall.]. 1674: 
Markos Giŏrgy kocsis ezert Gillany Ura(m) az kezesseket 
dulvan meg, az kezesektől, eötven forinton vette megh 
[Pókafva AF; JHb XXIII/9]. 1693: parancsolt volt e Groff 
Mikes Antal Ur ő Nga az Instantiára hogy Orbai Királly 
Bíró Uram dujja meg Zabolafalvát, meg dulatta e ? [Páva 
Hsz; HSzjP]. 1751: tŏstént parancsolok hogy meg dullyak 
az Torjai birot Ngd Parancsolattya szerint [Futásfva Hsz; 
ApLt 3 Dombi János Apor Péterhez]. 1756: ezen erdőt 
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adta az Falu ... az Exponens Úrfi Attjanak rab el szalaztá-
sért, hogy az Falut meg ne dullják [Vaja MT; Beiz. 15. 
XXX/12]. — L. még RettE 366. 

4. (katonai szolgálat megtagadásáért) eljárást indít/vég-
rehajtást foganatosít; a iniţia o acţiune împotriva cuiva 
(pentru neprezentare la armată); (wegen Verweigerang des 
Militärdienstes) Verfahren gegen jn einleiten/fiihien. 
1614: Biro Ferencz Hogj Brassohoz az hadba nem ment 
megh akartak dulnj az tisztek vgj atta magat Balassj Fe-
rencz(en)k hogj oltalmazza [Udvarfva MT; BethU 62]. 

megdúlás 1. kirablás; jefuiie, prădare; Ausplünderung. 
1671: Az szepsi templom elfoglalása és az praedikator 
minden javaiban megdúlása s kiverése bizonyos [TML V, 
512 Szepesi Pál Teleki Mihályhoz]. 

2. erőhatalommal foganatosított foglalás/végrehajtás; 
sechestru, executare; Pfandung/Beschlagnahme (mit Ge-
walt). 1782: a Mlgs Udvar a Kezessek ellen procedáltatott, 
ezt is semmib(en) hajtván kötések szerint executiora-is 
Certificaltatván az kezesseket; a Tekts Nemes Vármegye 
Executor Tisztét réájok ki vivén meg-dulásokra, az meg-
holt Togyemek Tyitul nevű fiat ugy adták kézen fogva 
által ... az Udvarban egy néhány napokig raboskodtatták | 
(Todort) testvér Bátyám tőbb Kezes társaival egyetem-
ben) adták az Nemes Vármegye Tiszte kezéb(e) mikor 
kezesseinek meg-dulására ki-jőttek vala s igy meneke-
dének meg a szegény kezessek a' nagy nyomoruságtol 
[M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 

megdúlat 1. felprédáitat, elpusztíttat; a dispune să fie 
prădat; verwüsten lassen. 1614: Ezalatt Básta György és 
Mihály vajda Erdélynek nekibocsátá szabad nyereségnek 
minden hadát, és oly igen szörnyen megdűlatá-kóboroltatá 
Erdélyt8, hogy csak annak is szörnyű voltát, nem tudom, 
micsoda fő tudná megírni | Ebben az 1610 esztendőben 
ekkor Havaséi földét rettenetesen megdűlatá-kóboroltatá, 
kiért az török is felette megharagudék rea [BTN 50, 58. 
— a1601-ben]. 

2. (adót/pénzbüntetést) erőhatalommal felszedet/végre-
hajtat; a dispune să se încaseze cu sprijinul puterii; 
(Steuer/Geldstrafe) mit Gewalt erheben/pfånden lassen. 
1689: Cipa János ... proclamaltata az Imeczfalvi falusi 
Bírott ... Háromszék Gyŭlesiben poroncsolt volt, hogy el 
mennyek, nem volt szerem, meg dulatot Tiszt Uram 
[ImecsfVa Hsz; HSzjP]. 1693: Fő Tiszt Uramnak eo ke-
gyelmeknek poroncsolattyabol latrok meg nem Fogásáért 
meg akarta dulatni [Papolc Hsz; i. h.]. 1699: az Pinteki8 

lakosok ... néhai Macskási Mihály uram idejében az eö 
kglme Biráját meg vervén, s vagdolván az Pintekiek, an-
nakutanna az var(me)gyei tiszteivel el fogatvan közzülek 
es meg dulatván őket, vgy kezdette kemenyebben szol-
gáltatni [LLt Fasc. 140. — aSzD]. 1740: észre vévén én, 
hogj Királly Ferenczet meg dullatta, kérdém ugyan bizony 
Biro Uram miért kell klmednek Királly Ferenczet meg 
dullatni...? [Sszgy; HSzjP Josephus Rákosi (39) pp vall.]. 
1744: külömb(en) nyakaskodnak az emberek, az minthogy 
Bartók Ferencz ur(ama)t meg is kellett dulatnom [IkafVa 
Hsz; ApLt 1 Dombi János Apor Péterhez). 1751: Ertem 
Nótárius vr(am) informatiojabol, hogy valami haszontalan 
dolog mia esett Tolvaj kiáltásért ket keppen is akaija Ika-
falvat meg dullatni [ApLt 3 ua. ua-hoz Nsz-ből]. 1764: az 
Ispotály erdejiből ... három embereket dulatot meg ugy 
mint a Korondi olá Papott 20 f(orintig) ... égy tűlis más-
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tulis hallott(am), hogy annyiig dúlta meg Ispány Uram 
[Méra K; AggmLt C. 30). 

3. erőhatalommal foglaltat/végrehajtat; a dispune se-
chestrarea unor bunuri; mit Gewalt pfánden lassen. 1592: 
Az mikeppen Az vice kiralybirak meg dulattak volt az 
Kecheti Benche Thomast, kit mas newel Barrabas Tha-
masnakis hynak, Kecheti Galffj Istuan keuanja Az kiraly-
biraktol hogy Az marhabol az Benche Tamas felesege es 
gyermekj rezzet ki Adnak | az eo dolganak mindennek 
veghe leott volna es az eo kezesit ok nelkwl dulatta(m) 
volna megh [UszT]. 1622: Kocza (!) Thamast es Jakabotis 
tudom hogj Beczj Palnet mint Jobbagj ugj szolgálták, egj 
renden mégis dulatta uala eöket [BLt 3 Blasius Chyobod 
de Kozmás8 (40) pix vall. — aCs]. 1650: Gavay Peter 
Ura(m)... Sar kózj János Uramnakis dulatta volt meg, egj 
nimely kaczkay Belseö Szolnak varmegjeben lakó Jobba-
gitt [Gyulatelke K; Ks 41. B. 20]. 

4. (katonaszökevény ellen) erőhatalommal eljárást in-
díttat/végrehajtást foganatosíttat; a dispune iniţierea unei 
acţinui (împotriva dezertorilor); (gegen einen Fahnen-
flüchtigen) mit Gewalt Verfahren einleiten lassen. 1600: 
Azt tudom hogy ideő eleöt iptt haza az felperes fia, de ki 
biztatasabol azt nem tudom, el ereztek e vagy el zeöket 
tudom aztis hogy azért dulatta megh Mindszenthi Benedek 
vra(m) hogy az mustrán ott nem wolt. Aztis tudom hogy 
egy ho pénzt attak neki, awal me(n)t el innét házul [UszT 
15/1 Nicolaus Byro de Bogardfalwa vall.]. 

megdúlathat (adót/pénztartozást) erőhatalom igénybe-
vételével be/felhajthat; a putea dispune perceperea/strin-
gerea impozitelor, (Steuer/Geldschuld) mit Gewalt erhe-
ben/eintreiben lassen können. 162511670: ha valamellyik 
fél ... violálná8 ... a' meg állo féli ... Vice Ispányt és 
Szolga Birot melléje vévén omnibus Juridicis remediis 
exclusis megdulathassa [Széplak KK; SLt évr. Transm. 
242-3. —- aA megegyezést]. 163811687 k.: égy másnakis 
kezeket bé adak, egy szer s mind penig 100 forint kötelitis 
veték, hogy az meg állo fél a meg nem állo félen Kapitany 
Vr(am), avagy fő Király biro Uram Petsétit vévén az fl. 
100. meg dűlathassa [Bos/Kebelesztiván MT; MMatr. 
300]. 1639: (A kezeseket) megh dulathassak Es vehessek, 
akar mi nevel megh nevezheteö helieken szabad, És 
szabadtalan varason ... Es Sooaknas helieken(n)is (Dob.; 
Ks 41. FJ. 1650: Az ide alab megh irt kezeseken az megh 
Irt summát minden töruin nel kül ezen levelnek erejivel 
megh dulat hassa [Fejérd K; ApLt VI1/4]. 1651: Az Aszony 
ha ele kivanna&avagy ahoz hagjatt Embere, ezektől az 
fellyeb megh Jrt kezessektől, Tartozzanak Elő Állittani, 
Hogy ha ele nem akarnak allittani, Avagy nem allitthatt-
nak, Ezt az 40 negiven forintott, kulon, kulon, Ezeken az 
felljeb megh Irt kezesseken, Bal patakine Aszonjom meg 
dulatthassa [JHb Sepsi szent Györgyön lakó Vonczi Tha-
mas ns vall. — aA kezességre fogott jb-ot.] 1653: Rudnaj 
ana azoni az megh Neuezet 16 kezeseket kulon külön 
megh dulathasa egi Vice Ispán es Vice szolgia Biro altal 
[RLt O. 5 Gialuy Istuan kecseti8 predicator kezével. — 
"Kecsed SzD]. 1736: Az régi szabadság szerént az király-
bírája avagy az fő királybíró megdullathatta az főkapi-
tányt, de az főkapitány nem dulathatta meg az főkirálybí-
rőt [MetTr 414]. 

megdúlatik lefoglalási/végrehajtási eljárás foganatosít-
tatik; a fi sechestrat (o parte din bunurile cuiva); Pfåndungs-
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akt/verfahren vorgenommen werden. 1729: Horánczki 
Gjŏrgj Mester kantárságért meg dulattván az műszereit el 
hozatta az B. Chéé T. Biro Ur(am) peczetivel és Város 
szolgájaval [Kv; ACJk 141]. 1750: Tolvai kiáltásért való-
sággal megdulatot Király Ferentz és 12 forintig Marhája el 
is adatott [HSzj tolvaj-kiáltás al.]. 

megdúlhat 1. (adót/tartozást) lefoglalással/végrehajtás-
sal be/felhajthat; a putea percepe/încasa (impozitul) 
punînd sechestru pe ceva; (Steuer/Schuld) mit Pfåndung/ 
Zwangsvollstreckung eiheben/eintreiben können. 1712: 
egj Var(me)gje vagy Szék vice Király biraja eskűttye 
presentyajaval maga vagj arra rendeltetet embere Szolgája, 
megh dúlhassa dulathassa ezen Írásunk ereivel |Mezőuraly 
TA; BLt]. 

2. erőhatalom igénybevételével foglalhat/végrehajthat; a 
putea sechestra, a putea puné sechestru pe ceva; mit Ge-
walt pfánden können. 1655/1754 k.: Ormós Koporsót se 
Átsok, se Mòlnárok, se kantárok ne tsinálhassanak, mí-
veknek és műszereknek elvesztése alatt. Aki pedig ez ellen 
tselekszik azt a' Czéh t. Biro Uram és Tanáts erejével 
meg-duIhasson, és a mŭ szer és a' mŭv a Czéh házhoz 
vitettessék melynek harmad része a* Tanátsé, két része a 
Czehé légyen |Kv; ACJk 12]. 1712: mindenik kezessen 
kűlen kűlen ... az megh irt 40, 40 magjar farmiakat 
megh dúlhassa [Mezőuraly TA; BLt]. 

megdúlt foglalást/végrehajtást szenvedett; căruia i s-a 
făcut un sechestru; Pfándung/Zwangsvollstreckung erlit-
ten. 1656: reducalliak ... az megh dult exequ(a)lt kezesek 
azt ã fellieb megh irt Jobbagiot IBSz; RLt O. 5]. 

megdupláz megkettőz; a dubla; veidoppeln. 1755: (A) 
nagy házból ... két ajtó nyilik ... edjiken nyitanak s. v. az 
Árnyék székre, mellynek ajtaja minthogy nintsen meg 
duplázva az házban lévő ágyhoz közel esvén, alkalmatla-
notska [Ludesd H; BK sub nr. 1020]. 

megdurucskol tréſ megdögönyöz; a da cu pumnii (de 
joacă); kneten. 1853: A kis Druszám® nő, épül, kedves, 
gyönyörű gyermek alig várom hogy lássa 's megduruts-
kolja, jo fiu, eltűr mindent örömest, sőt szereti ha hurbol-
ják IKv; Pk 7. — "Ti. ugyancsak Lajos]. 

megdübücsköl megdögönyöz/gyomroz; a căra la pumni; 
kneten, verpriigeln. 1797: Szilágy Mihálly réá szalad-
ván és le nyomván, a terdivel réá álván igen rutul meg 
dűbűtskelte és pofazta a' szegény élhetetlen embert 
(Náznánfva MT; Beiz. 3. N. 3/21]. 

megdühödés megveszés. veszettség; tuibare; Tollwut. 
1813: Az azon Bomyunak Húsából evett Ebek elébb vagy 
Hátrébb meg dühődésnek lévén kitéve [Dés; DLt 329]. 

megdühödik 1. megvész; a túrba; toll(wütig) werden. 
1757: Egy idegen eb marása miatt megdühödött [Gyalu K; 
RAk 121]. 1764: Én félek, úgy ne járjunk mi szegény 
magyarokul, mint amaz rossz kutya, kit ha másképpen el 
nem veszthetnek, azt fogják reá, hogy megdühödött s 
azonnal agyonverik [RettE 164]. 1771: Köblösön egy jó 
bornyúzó bialom 20 vagy 30 közül csak az enyim, meg-
dühödék s eldöglik [i. h. 261]. 1813: égy Bivaj Bomyu 
meg dühödvén [Dés; DLt 329]. 

2. dühbe gumi; a se mînia/înfuria; gleich aus dem Häus-
chen kommen/sein. 1591: Zabo Martonne Anna vallia 
Mondek ha valaki ream tamat volna, annakis meg 
fizette(m) volna, mert Immár megh dwhwtem vala [Kv; 
TJk V/l. 171]. 1635: megh duhotte(m) mostan ne(m) gon-
dolok senkiuel [Mv; MvLt 291. 37b]. 1672: Ugyan meg-
dühüttenek ellenünk, de nem hagy Isten bennünket [TML 
VI, 366 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1710: Csak 
meg nem dühödtenek a jesuiták, látván az Isten confesso-
rainak nagy bátorságát és constantiáját [CsH 96]. 

3. ~ vmiben veszettül tobzódik vmiben; a se îmbuiba; 
schwelgen, prassen. 1710 k.: Te világ, a drága kenetekben 
igen gyönyörködöl, bujálkodol, a gazdagságnak, arany-
nak, ezüstnek keresésében ugyan megdühödöl [BÖn. 425). 

4. megbolondul; a înnebuni; venückt werden. 1671: Én 
is, édes Uram, nem kivánom, hogy becsületének megsér-
tődésével segítsen Kegyelmed. Nem érhetem, hova vitte az 
feleségét, de elhiszem, hogy nem sokára hallok ismét, mert 
talám ugyan megdühütt az istentelen [TML V, 449 Veér 
Judit Teleki Mihályhoz). 

megdühödött, megdühödt 1. megveszett; turbat; 
toll(wütig) geworden. 1747: Kantza bőr a mely Kantzais 
megdühüdett volt [Szpring AF; JHb XXV/88. 4]. 1835: 
meg dühödött 's főbe lövetett két vagy három darab mar-
hái [Zsibó Sz; WLt|. 1838: égy meg dühödött kutya által 
sertessei meg martzangaltatvan [Dés; DLt 7861. 

Szk: ~ asszony. 1757: (Temettem) Egy idegen eb mará-
sa miatt megdühödött Asz(szony)t [Gyalu K; RAk 1211. 
1759: (Temettem) A Megdühödt Asszony Leánykáját |uo.; 
RAk 122]. 

2. felbőszült; furios, înfuriat; ergrimmt, in Zom geraten. 
1662: a megdühödt ellenségnek kegyetlen kezét csak 
elvétve ha mellyek elkerülhették volna [SKr 437]. 1785: 
a' meg dühüdet oláságra nézt Isten kégyelméből tsendes-
ségbe vagyunk ITorockó; TLev. 10/5]. 1796: Tugyaé a' 
Tanú ... hogy Táré Lup ... nem egyébb tzélból vette lé-
gyen Kezében más jovallására azon Vas villát; hanem 
hogy ha valamellyik meg dühödet verekedő Személy 
midőn ő el akarná fogni, ſeltámodna, lenne mivel magát 
őltalmazná ? [K; Eszt-Mk vk]. 

3. átv megvadult; sălbatic, violent; heillos, verdammt. 
1814: a Biro ... meg dühöt Furiájáb(an) helljette réámis 
jott tsapot Vas Villájával [Sóakna MT; Bom. G. IX. 6 
Roska Vaszilika (50) jb vall.]. 

megdühösödik megvész; a túrba, a se îmbolnăvi de tur-
bare; toll werden. 1813: a* Bival Tehén ha az annyátol 
meg talált dűhősedni Emberekbe s martiakba mennyi kárt 
nem tehet [Dés; DLt 329]. 

mege vmi mögötti teriilet; terenul de dindărăt; Hinter-
grund, hinter etw. liegendes Gebiet. 1736: a Kementze 
megett le follyo patak mivel fel tekeredik majd az árok 
főig, ezen kaszáló ismét mind az Árok fő felől visszá tér 
az Verő fény oldalnak a Kementze megi arok fejétűi 
fogva | a* Kementze megi tér, ott a Kementze megett 
[MikefvaKK]. 

Hn. 1588: Hedzmege (!) erdú [Bács K; GyU 6]. 1632: 
az szent Marton Erdeje mege [Sárd AF]. 1646 k.: Harma-
dik Eideot Nyerges megenek hiak [Bányabükk TA]. 1702: 
az ... Markos Molna meghe nevű határ (k) [Kilyén Hsz]. 
1713: a Kert megi nevű málb(an) (szö) [Kövend TA]. 
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1730: Az Templom megi nevű hellyben (sz) [Mocs KJ. 
1735: az Bácz mege n. uczában [Kalotasztkirály K; KHn 
52J. 1745: Tanóra (!) hegji megi [Tordátfva U|. 1748: az 
Szeg megőröl (!) [Nagyesküllő K; BHn 78]. 1750: Nyir-
megi (sz) (Vadad MT). 1766: tohegyemege (k) |Malomfva 
UJ. 1768: Kemencze megi [MikefVa KK). 1775: a' To 
megi nevü heljben (k) [Homorödsztpál U|. 1781: Geczehát 
megi [Kissolymos U]. 1781/XIX. sz. v.: nagj omlás háta 
mege sorka [Küsmöd UJ. 1794: Fejér patak ès Nyugovo 
mege (Torockó; TLev. 9/26]. 1796: Kopár mege (Póka 
MT|. 1798: Kovátsmál mege (Méra Kl. 1835: A' kert 
megire jövö lábba(n) [Árapataka Hsz|. 1847: az Agyagos 
megi (M.sáros KK]. 785ó: a Kömege (Torockósztgyörgy 
TA]. 1863: Málmege (sz) [Nagygalambfva U]. 1864: 
Közbércz mege (M.décse SzD; SzDMon. II, 560]. 1874 
kJ1906: Üver mege (Bő MTI | Bŭkkmege (Bede MTI. 
XIX. sz. v.: Kertek mege (sz) [Árapataka Hsz]. 

A címszó forrás jelzet nćlküli adalékai az EHA-ból valók. 

megé, mögé 1. vki/vmi mögött levő helyre; In spatele 
cuiva/a ceva; hinter (mit Akkusativ). 1567: Anna Koach 
vxor Caspar(is) ispán de Maythyn ... fassa es t . . . Vargane 
ad Helenam hys dictis ... az gyolchot az en ládámból ky 
wewtted elmetelted es Vrad ingere foldottath. Cui respon-
disset Helena Hazucz benne ... mert a mith az vram 
ingere foldotta(m), te attad Illa conuerso dixisset Hog 
hazucz te kuruaul mert akit en atta(m), azt a lada mege 
vetetted ]Kv; TJk III/l. 69]. 1574: Darochy Boldiasar Azt 
vallia hogy ... az Margit ott al az Gőreg eleot es kezeben 
az gyolch Eleozer az Terdere Erezty az giolchot Az vthan 
tytkon egy bal giolch Mege vety |Kv; TJk III/3. 362a]. 
1590: hallottam azt hogy Peter kowach zida Jstuan ko-
wachinat... Azon keozbe ragada Peter kowach egi keowet 
fel, az Azon keozbe bwwek el egi hordo megeo, mert ha 
oda nem bwth volna hat ágion hagitotta volna Jstwan 
kowachnet [Kv; TJk V/l. 41 Kaniagiartho András leania 
Sophia vall.]. 1607: (Ha a disznót) megh eőlte volnais az 
I. Nem kelleót volna kert Mege vonni es dugni [Mv; MvLt 
290. 12]. 1668: megh vonám magamat égy borza bokor 
megé (Buijánosóbuda K; Ks.65. 43. 10]. 1710 k.: Elindu-
lék a kőfal mellett, és egy istállóban, valami üreg hordók 
mögé bújván, de kevés üdő múlván a szászok nyomom-
ba igazodván, a hordók közé kezdének bészúrkodni hos-
szú csákány vagy a dárda nyelével [BÖn. 560]. 1732: 
mondám én Radics Borbára Aszszonjnak (: ki Tiszt Páter 
uramék előtt a kemencze megé bujt volt:), hát kgld miért 
nem mégjen elé [Kv; MvRKLev.]. 1777: az asztal megi 
szorítván innya kénszeritette [KLev.]. 1802: Delucio 
Müller Ferenczet mind tsak Szemmel tartotta, és orozta, 
mind tsak a ' háta megé kerülni igyekezett |Déva; Ks 115 
Vegyes ir.]. 1823: bé ment a ház hata megi [Fitosváralja 
U; Borb. II]. 

2. megett, mögött; in dósul (a ceva); hinter (mit Dativ). 
1577: az giorthianos Erdeieben oda hatra az bercz meghe 

az nagj vapabol szabadon hordottak fath az chykfal-
wyak [Jobbágyivá MT; EHA]. 1629: az grádics mege egy 
kis ház [Szu; SzO VI, 92 Székelytámadt vár lelt.]. 1657: 
Az híd és tó felé való részt hátunk megé hagyván, az sere-
geket úgy rendelém, hogy háromfelől való defensio lehet-
ne [Kemlr. 316]. 1703: a kurucok ... keresvén a generált* 
és németeket, akik ... azon éjjel feljebb jővén — azt ők 
nem tudván —, hátok megé hagyván, találtak a magyar 
táborra [Kv; KvE 279 SzF. — *Rabutint|. 

3. hát/vki háta ~ vki távollétében, tudtán kívül; ín ab-
senţa cuiva, fără ştirea cuiva; in Abwesenheit einer Person, 
hinter seinem/ihrem Rücken. 1570: Zeoch Gőrgh vall-
ya, hogy volt Zabo János hazanal es hallotta hogy zytta 
Zabo Janosne az vrath hata megeh, hogy az Esseh 
kwrwaffy sem Testemnek sem lelkemnek Nyn (!) kellene 
[Kv; TJk III/2. 28|. 1572: Magdolna Istwan deakne, Azt 
vallia hogy hallotta Zeoch Benedekne parta Zeowë Kata-
lint hata Mege Bestie kwrwanak zytta, foitonakis Monta 
zembe [Kv; TJk III/3. 19]. 1584: hallottam hogy az 
wen azont szabó myklosneth waltyg szytta hatok mege 
[Kv; TJk IV/1. 300b]. 1586: Ilona Sombory leány vallia, 
En ne(m) hallottam eggik felteolis semmy zitkot, sem 
zemteól zembe sem hát meghe soha [Kv; i. h. 576]. 1666: 
Ha penig, Uram, Isten segítségéből használhat Kigyelmed 
ő nagyságok előtt ebben, csak venné kezéhez Kigyelmed, 
ne bontogatnák Kigyelmed háta megé mások gyámoltalan 
állapatomat [TML III, 597 Rosnay Dávid Teleki Mihály-
hoz Drinápolyból]. 1711: Minthogy satis superq(ue) doce-
alta az Incta Szegedi Sára Aszszony exmissioja szerint, 
hogy az Incta előtt mások is boszorkány(na)k kiáltották 
szeméb(en), háta megéis; még is reá nem kereste az A 
Szaniszio Borka Aszszony citáltatvá(n) is némellyeket ... 
Azért az A ... in fl 33 //— és kőlcségé(ne)k, fáradsá-
gá(na)k refusiojá(n) convincáltassék és az Á(nak) kereseti 
alol absolvaltassek (Dés; Jk 365b]. 1793: mind szemem-
ben, mind hatam megi untassak rollam | Angyalos Hsz; 
HSzjP Haelena Forró (60) vall.|. 

o Szk: hát ~ való szólás hát mögötti beszéd; vorbă ín 
absenţa cuiva; Rederei hinter js Rücken. 1667: Az mi illeti 
az Thököly uram s Kegyelmed közt való barátságot s jó 
akaratot, arrúl Kegyelmednek sokat írnom nem szükség s 
ne is felettébb törődjék rajta, mert csak az közönséges 
dolgok félének tartsunk már afféle hát megé valő szólást 
[TML IV, 100 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

megébred felébred; a se trezi (din somn), a se deştepta; 
munter/wach werden, er/aufwachen. 1777: azon fertálly 
oraban ébredtünk meg ... Az Ányosom meg ébredvén 
költöt fel minket is [Bözödújfalu U; Pfl. 1840: ebbredtem 
fel 7 orakor ... az hídon tul való rétben háltam, hétfőn 
hogy meg ebredtem, dél felé a' Budvára tartománnyában 
vér szipokot kerestem [KLev. Molnár Tamás (28) bor-
bélylegény vall.]. 

megecetesedik ecetessé kezd válni; a se oţeti, a începe 
să se oţetească; (Wein) einen Essigstich bekommen. 1703: 
a bor akit kűttél igen Szeretyük, hogy megeczetesettek az 
többi valóban bãnom [Ks 96 Komis István feleségéhez]. 
1797: A Kortsomárosnénál az 24 penzes bor meg etzete-
sedet mind el nem költ, a bor külŏmben mostis jo tsak meg 
kezdett etzetesedni [Banyica K; IB. Gombos István lev.l. 

megecsel ecsettel végigfésüli a kendert/lenszálakat; a 

dăräci/pieptăna cînepa/inul; mit einem Pinsel hecheln-
1765: El vettetett egy véka len mag után, termett volt jég 
elverte 5. kalongya len, mellyet a' kenderrel együtt meg 
ecselve készen a' szála fel küldetett Csorára* Gel. 05 
[Nagybarcsa H; Ks 71/52 Szám. — aAF|. 

megecsellet ecsettel végigfésültet; a da la dărä' 
cit/pieptănat cînepa; mit einem Pinsel hecheln lassen• 
1844: A' Kendert meg hehellettem, ha érkezem mindjárt 
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mégis ecselletem [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. 
Horváth Ferenchez!. 

megecselt ecsettel végigfésült; dărăcit; mit einem Pinsel 
gehechelt. 1756: Héhellett és meg etselt kender Szöszivel 
edjûtt Gel. 53 (Somkerék SzD; Ks Bethlen Imre lelt.]. 

megecseltet ecsettel végigfésülteti a kenderszálakat; a 
da la dărăcit; mit einem Pinsel hecheln lassen. 1824: a* 
kendert Weresegyházán meg etseltetvén, és gerebeltetvén 
ki osztotta ... fonás véget (Veresegyháza AF; Told. 30]. 
1843: a* Kendert minél hamarébb meg ecseltetem 
[Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenc-
hez]. 

megecsetel (kendert) ecsettel végigfésül; a pieptăna cî-
nepa; mit einem Pinsel hecheln. 1855: A jobbágy felesége 
a kendert kinyövi, eláztatja, kiveti kitilólja, meghéheli, 
ecseteli, megfonja [ÚjfE 181 ]. 

megeddegél megeszeget; a mînca rind pe rind; nach und 
nach aufessen. 1852: küld még Lajos pístrang nevű kört-
vélyt — a' veres babast hívják ugy ... ezeket eddegeld 
meg IKv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez 1. 

megédesít édessé tesz; a indulci; versüßen, stiß machen. 
1778: Akiktől kitelik lehet egy kevés eleven tzitrom Lével 
ezteta kevéssé mégis savanyítani, és nádmézzel ismét meg 
édesiteni [MvÁLt Mátyus.ConsSan. gub. — aA fonó 
nyavalyában levőknek készített forrásvizet]. 

megédesítő átv édessé tevő; care îndulceşte; süß ma-
chend, versüßend. 1710 k.: én édes Istenem, gráciának 
tarthatom-é azt, hogy ők énnékem az egy rövid, engemet 
egy szempillantásban a te kebeledben megnyugotó és 
azután a te kegyelmed által az én özvegyem s árváim 
szájában ildővel a kenyeret megédesítő testi halál helyén, 
mind énnékem, mind a feleségemnek ezer testi lelki halált 
adtanak IBIm. 1013-4]. 

megedz fémet hevítéssel keményebbé tesz; a cäli; 
stählen. 1573: Istwan kowach azt vallia hogi ... Mate 
kowach az maswnnat hozot kazat Meg veotte, Meg ... 
vekonitotta ettzette es az Eomaga beleget vteotte Rea [Kv; 
TJk III/3. 181 a|. 

megég 1. (épület/település) leég; a aide (complet), a se 
mistui prin foc; (Gebäude/Siedlung) niederbiennen. 1565: 
Szanto Andrasnak mywel hogy meg egett woltt haza az 
tanachbely wraim az adobol engettek megh nekye fl. 2 d. 
75 [Kv; Szám. 1/VIU. 120]. 1570: Martha Zanta Janosne, 
Thwgya hogy az Mynemw haza Markos Ambrwznak volt 
megh egeth volt, ket lowais eget volt benne [Kv; TJk III/2. 
138]. 1574: eztys wallya olto tamas hog mykor az mos-
tany Jghys elöt meg Jghet wala tekea akkor az tekeyek 
kyielem zerynt kyrtek az erkedyektwl abba(n) az erdőben 
az mellyet mosta(n) mester wra(m)wal el Jartattanak es wg 
wyttek az tekeyek benne [Erked K; LLt Fasc. 29. — *Teke 
Kj. 1591: 21 May Byro vram adatott az Desieknek, az 
Tanach akarattyabol, kyknek házok megh Jktenek f. 4 
(Kv; Szám. 5/X. 20]. 1592: mikor az Attianak Toot Janos-
nak Eorbea haza megh Iget volt azkor ez Toot Mihaly az 
fya ment oda segiteny, es az igeth hazat eppitenj 

megegyezhetik 

[Kozárvár SzD/Dés; DLt 235. — aAlőr SzDJ. 1697: mon-
dám az feleségem(ne)k miért engedik hogj olyan nagj 
tűzet rakjanak, mert ha nagjob szél talál indulni, az Ud-
varházzal edgjűtt bizony az egész falu meg ég (: mivel 
akkoris egj kis szél lengedez vala :) [Szamosfva K; Ks 901. 
1710: Ebben az esztendőben8 Kassa városának fél része 
megége sok emberek veszedelmivel együtt [CsH 99. — 
a1674-ben]. 1759: E nemes eklézsiában az elmúlt 1758. 
esztendőben áprilisnek 15. napján véletlen tűz tamadván, 
az Úrnak haragja megemésztett 24 házokat, három házok 
telekje mind appertinentiájokkal egyben. Azok között 
megégett a parochia is minden épületeivel égyben [Újlak 
K; ETF 107.16-7]. 

2. elég; a aide; ab/verbrennen. 1705: Ugyan ma a pa-
rasztemberek hoztanak be egy falka szentjános-késita, akit 
a muskotélyosok szoktanak viselni, akiknek egyebe meg-
égett, csak a vasa maradott [WIN I, 391. — aFanyelű 
kardszerű harci eszköz]. 1710 k.: Seneca, pogány filozófus 
is, hihető nemcsak magától, azt íija a világról, hogy tűzzel 
kell megégnie [BÖn. 457]. 1762: mig az I Ő klme Széna 
füvében gyújtott tűz ki nem ment az oldal se meg égve, se 
meg perselve éppen nem volt | az első fatens a ki szemmel 
látott bizonyság el méri azt mondani hogy az bokor körül 
nagyobb helyt meg nem égett az avar, egy asztalnyi hely-
nél ITorda; TJkT V. 102, 105|. 

Sz. 1671: látván, hogy az bűntelenek is az bűnösökkel 
egyaránt romolnak amaz mondás szerint, „az asszűfa 
mellett hogy az nyers fa is ne égne meg" [TML V, 541 
Tűri László Teleki Mihályhoz]. 

3. égéstől megrongálódik; a se deteriora/distruge prin 
foc; vom Brand beschädigt werden. 1838: A Várbéli Fo-
gadoi eszközök ... Az Ivo házban vagyon egy kelneráj 
fenyő lètzböl van készülve ... ennek elején a' heveder létz 
meg vagyon égve [Km; KmULev. 2]. 

4. összeég; a se arde; ganz verbrennen. 1609: Eget meg 
egi cziganne ket giermekivel ki meg holt [Kv; Szám. 
12b/IV. 1511-

5. egybeég; a aide (In procesul de fabricare); zusam-
menbrennen. 1580: Aranya(s) Mwnek való festek, wegy 
1/2 loth salétromot, 1 loth grispant, 1 loth salétromot, 1 
loth galichköutet, Törd egyben vyzel, Mikor Erezteny 
akarz Miuet velle, hogy Meg eget, sengesen olch (!) 
vyzben es zep zinö lezen Mint akarod [Nsz; MKsz 1896. 
370]. 

6 a föld a se usca pămîntul umed/jilav; die Erde wird 
verbrannt. 1771: a Szőlőt is első kapálását ugjan jó száraz-
ba ejtettem vòlt meg, s meg is égett a földe talán hasznat 
meg mutattya a termése [Esztény SzD; Told. 5a]. 1790: 
Ugy meg égett a' föld, s ollyan jol számlott mindenütt, 
hogy már jobb szántásokat nem lehet kivánni [Kercsesora 
F; TL. Wesselényi Dániel gr. Teleki Józsefhez]. 

l.ts vmit eléget; a aide ceva; etw. verbrennen. 1831: 
adja Isten hogy Házomat a' tüz langje égje meg, hogy a* 
hamvába tántzolhasson (Dés; DLt 568]. 

8. vkinek mindene el/leég; a aide complet gospodäria 
cuiva; jm alles weg/verbrennen. 1614: Molnár Ferencz 
megh eget azért atta Komis Feiencznek magat* [Havad 
MT; BethU 72. — aÉitsd hozzá: jobbágyul]. 

9. átv elég/pusztul; a se nimici prin foc/ardere; verbren-
nen. 1662: Már az ezerhatszázhatvanadik esztendő követ-
kezett vala, melly a felsőnél annyival inkább siralmasabb 
vala, hogy amelly sok gonosz és veszedelmes dolgok 
tüzének rakásfái a hazában ... sebesebb és veszedelme-
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sebb lángoló tűzzel égnének meg, az egész keresztyénség-
nek, de főképpen a szegény fogyatkozott magyar nemzet-
nek ... nagy kárával |SKr 528]. 

megégés 1. leégés; ardere; Abbrand. 1777: Mely két 
egy mástol távol levő epületek(ne)k oly tsendes időb(en) 
esett Egy szersmind való meg egesek, Valamely gonosz 
ember(ne)k előre keszitett mestersege Nélkül telyes lehe-
tetlen lett volna |Majos MT; Told. 26/21]. 

2. felgyűjtás; incendiere; Inbrandsetzen. 1574: Akkoron 
allanak my Eleonkbe eggy feleol az Vytezleo zanyzloffy 
Báthory Elek perecheny es mas feleol horwatt gergely 
zechy Az felewl megh mondott horwatt gergelnek 
nemynemw hazanak zechben walonak meg égéséért, Jeo-
wenek my eleottwnk yllyen bekesegre ... myert hogy Elek 
wram Jobbagynak chelekedetiert horwatt gergely altal 
wolt hywatalban Jgere Elek wram horwatt gergely-
nek eggy tyz forint ereo parypat ]Somlyó Sz; WLt], 

megegészségesül egészségessé válik; a se întrema/ 
înzdrăveni; gesund werden. 1823-1830: A feleségem, 
mikor elvettem, magas szál, nem elhízott, de nem is so-
vány, sárga hajú, inkább betegesnek tetsző leány volt. 
Elein féltem is elvenni, de akik az asszonyok bajait inkább 
tudják, avval biztattak, hogy ha férjhez megyen, mege-
gészségesül [FogE 304]. 

megéget 1. feléget; a arde, a preface in cenuşă; in Brand 
stecken. 1565: Onnét elindittá népét Svender Lázár Szak-
már alá. Ebben lőn híre Báthori Istvánnak, és meggyűjtatá 
a város körül való palánkot s mind megégeté [ETA I, 22 
BS]. 1588: Az hawasson amelj kalibakat a Letay Espan 
megh egette volt, mellyet Dobra Mihály zallasanak hittak, 
azt az Espanok varos Zamara meg Irtassak es tilalmasba 
tarchak meg kazalliak [Kv; Szám. 4/IV. 4]. 1614: Feye 
keöteott Dymen Orsi (!) Keleme(n) M(ihalynak) keotte 
magat, hazat egetet volt megh [Csicsó Cs; BethU 457]. 
1653: nem csak felverék, de ugyan meg is égeték mind — 
tornyot, templomot, eskolát [ETA I, 69 NSz]. 1662: az 
égető tatárság Zsúpos és Szombathely utcákat is benyar-
galván8 ... azokat a külső utcákat megégették vala [SKr 
451-2. — aVáradon]. 1705: Ugyan ma is a kurucok derék 
falukat égettenek meg itt Szeben körül [WIN 1,555]. 

Szk: tűzzel 1784: a Zászló Tábor pedig kinek száma 
olly sok hogy a ' fŏldnekis nehéz tartani nyomban követi, 
és más nap minden bizonnyal el érkezik és a melly házakat 
addig el nem ronthatnak azokat mind fel gyujtyák 's tűzzel 
egetik meg [Torockó; TLev. 4/12]. 

2. vkit feléget/perzsel (vkinek házát felégeti); a da foc la 
ceva (a incendia casa caiva); jn niedeibrennen (js Haus 
verbrennen/einäscheni). 1570: Ez Mwlt Napokban az En 
Molnomat fel twrek Eyel es Tyzen het weka bwzat 
wynek El az Malombol ... w Magok El fwtamanak wgy 
Ertem hogy az Egyk boiţon* wagyon ... Jgen kérem : le. 
hogy fogassa meg k. Mert Jgen fenyegetty Jobagymat 
hogy Meg Egetty wket ha Meg zwldol az Eidw [Nagy-
ſalwab; BesztLt 66 Apaffy István Zwch Gaspar beszt-i 
bíróhoz. — aBN. bApanagyfalu SzD]. 1636: gyuczy fel 
égésd megh mit búsűlz miaja, de az Azzóny semmit nem 
szolá raja [Mv; MvLt 291.63a]. 

3. szitk. 1653: Enjeden lakó Debreczenj Nyerges János 
nevü Nemes ember minemű nit illetlen diffamatioval 
illette, iduezült Mészáros Uramat: Hamis hütünek8 ... az 

testetis teóuissel ualo tűzzel megh egetni méltónak szi-
dalmazta [Ne; KemLev. 1391. — aFolyt. a szidalmak 
fels.]. 1772: Hallottam ... Tit Vajda György Uram ... azt 
is mondotta Vajda Uram Takáts Mihály Uram(na)k hogy 
nem kár volna meg égetni házastol Takáts Mihály Uramat 
[Dés; DLt 321. 80a Nob. Maria Fogarasi cons. Mikos (!) 
Farkas (19) vall.]. 

4. fel/meggyújt; a da foc, a incendia; in Brand stecken, 
anzünden. 1664: az városban8 sok számú házakat elront-
ván éppen, és sokaknak fedeleit megégetvén ... az egész 
város környékét puszta mezővé tevénb [Kv; KvE 188 LJ. 
— aKolozsváron. bA Kemény János fej-tői beszállásolt 
idegen katonaság]. 1694: az mely ház mosta(n) puszta; az 
padlasi le szakadozta(na)k, mind padlását, mind fedelit az 
németek meg égették [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

5. eléget; a arde (complet); verbrennen. 1593: Berthalmi 
András vallia: Mikoron en az kalandosok Attia volnék 
panazt teonek Keueli Mihalira ... hogi karót lopot volna, 
megh hagiuk neki hogi megh tizticha magat: Annak vtan-
na esmet tahat lopot egi zanat, es megh egette [Kv; TJk 
V/l. 393]. 1614: az Damokosfalvi Zenth Egyhazra men-
thenek es Annak az kerytesset el hantak és megh egettek 
[HSzj fej al.]. 1670: Édes Bátyám uram, az Kegyelmed 
levelét megégettem [TML V, 120 Bornemisza Anna Tele-
ki Mihályhoz]. 1688: a' Derek hegjen egj eoregh Saitom-
nak egj agassa(n) kivűll Orsóját mindennemű eszkőzit, 
tűzzel meg egettek [Kv; UtI]. 1710: számtalan csereboga-
rak támadának8 ... Kecén az úr az egész udvari cselédet, s 
a falusi embereket is gyermekestől kihajtatta az ott levő 
nagy szőlőben, egynéhány zsákot teleszedtenek afféle 
bogarakkal, s úgy égették meg a szőlő lábján [CsH 311. — 
81699-ben]. 

6. (gabonát) felperzsel; a pîijoli (cerealele); (Getreide) 
versengen. 1705: Az elmúlt éjszaka a kurucok a se 1 lem-
berki8 búzát, aki még lábán volt, meggyújtván megégették 
IWIN1,512. — aSáb]. 

7. égetéssel (gyepet) kiirt; a distruge (pajiştea, gazonul) 
prin ardere; durch Brand (Rasen) ausrotten. 1596: Biro 
vram kwldi Hersenczej Jstwant fiiere8, hogi az három olah 
faluból az oláhok ala Ieouenek az kirali reti jrtani, es megh 
egetni, fizettem neki f — d 25 [Kv; Szám. 6/XXIX. 25 
Bachi Tamás sp kezével. — aA. v. F.fUle TA]. 1604: Az 
Medúe Vere(m) bwkit akkor Leőúete biria vala megh 
Zekel Moses eleott, egykor Petenye ferencz zolgaia, 
Abastfalui András fia meg.egetçk az giepyęt, s megh fize-
tek Zekel Mosesnek [UszT 18/102 Georgius Theórek de 
Zent Mihalj In sede Cyk (46) lib. vall.]. 

8. (téglát/agyagedényt) kiéget; a arde <căfămizi/oale); 
(Ziegel/Tongefáß) audmennen. 1764: AlkutMk meg Ha-
vasálj földi Ribnyiki Jnom Caertséle Tégla velővel, hogy 
... vessen ... Három száz Ezer Téglát... taiUuSk e' mellet 
a* Téglának Jó főldett keresni, Io szárazan Icemenczében 
rakni a meg égetni fátt adván hozza a* Ns V(á)r(nie)gye 
[Dob.; Borb. I Steph. Fogarasi hites vármegyei nótárius 
kezével]. 1780: azon tilalomszegtik in anno 1772 9 Au-
gosti költ constitutiő szenént minden téglavelő külön-
külön 3 forintig megbüntettessék, amellett pediglen téglá-
jának cserepinek negyedrészit, késsen megégetve a Cá-
polna számára bérakni tartozzék, minden téglájának, cse-
repinek elvesztése alatt [Taploca Cs; RSzF 290|. 1814: 
még az 50,000 Téglából 2000 Tégla hibázik melynek ki 
vetésére ... mogokat kötelezték ... sf tulajdon életeken 
meg égetik [Felőr SzD; BetLt 6]. 
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9. (meszet) éget; a arde (varul); (Kaik) biennen. 1721: 
az mely kementze meszet az öszszel raktak volt, mihest az 
idö annyira nyilatkozik azt mingyart meg egetik (Pálos 
NK; Ks 95 Hévízi István deák lev.|. 

10. (ércet) kiolvaszt; a topi (minereu); (Erz) treiben. 
1823-1830: Amely ércdarabokat kihűznak a bányából, 
azokat egy darabig a földen hagyják száradni, azután 
kemencékbe rakják ... alol kőszénnel meggyújtják, s bi-
zonyos ideig ég magában. Ott kiégvén s kihűlvén, teszik 
más hasonló kemencébe, s így égetik meg tízszer különb-
különb hasgnló kemencében [FogE 207j. 

11. egybeolvaszt; a topi împreună/la un loc; verschmel-
zen. 1558 k.: Az Mercuriomoth Igy kel chinalny: wegy 1 
fonth kenespth 1/2 font galichkpuet, ffeel font kozsoth es 
egesd meg elpzpr fel napeg lassú twzpn, az vtan erossich 
meg az twzeth egy napeg, de te tegied vly edemben, Minth 
egy tal, es tegy Mast rea es kend be Jo erpsen es lezen zep 
es Jo Mercuriom [Nsz; MKsz 1896. 282-3J. — L. még i. 
h. 383. 

12. lepárol; a distila; abtreiben/brennen. 1664: Itt bor 
seprű vagyon, de nincs miben meg égetni |TML III, 65 
Veér Judit Teleki MihályhozJ. 

13. összeéget; a arde; (stark) verbrennen. 1705: A feje-
delemasszony^) szerencsétlenül találtam hogy járt, mert 
amely kávét amint elhozták rézzel, a kiskutyák közül 
valamelyik reaugrott és szintén a melyére beöntötte, hogy 
nagyon megégette a melyét |WIN I, 4151. 1771: a Legény 
a kezében lévő Gyergyát a Varátyájában Sütvén kétség 
kivül hogy a Testét meg találta égetni a Gyergyával [Dés; 
DLt 321. 24a Maria Simon cons. Mich. Jenei (26) ns 
vall.|. 1812: a' Nagy Aszszony a Legényeket arra erőltette 
hogy a* vas kalánt hevittsék meg, hogy betsűlettel légyen 
mondva a szemérem Testét égessék mega (Héderfája KK; 
IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi mosóné vall. — 
aA grófnak). 

Sz: azért tartja a fogót, hogy a kezét ne égesse meg. 
1662: íratja azt is Nagyságod* hogy az fogót azért tartja az 
kovács, a kezét meg ne égesse, úgy Nagyságod engemet 
is, hogy itt való búsulásoktúl oltalmaznám (TML II, 409 
Teleki Mihály Lónyai Annához | * (a kása) ~i a száját. 
1618: mondá : Nem nyughatikb, hanem kérjetek segítséget 
s örömest adunk. Arra én mondám: Ne adja Isten azt, hogy 
mi segítséget s kéljünk, mert bizony az is megégeté az 
szánkot, mikor segítséget kértünk [BTN2 171. — Görcsi 
Mehmet pasa. bA török császár). 1710: Tanulj Erdély, 
tanulj, ne cimborálj többször Magyarországgal, mert sok-
szor égette meg a magyarországi kása a szájadot, mégis 
nem tudál megtanolni [CsH 367). 1752: itellye Isten s 
maga Mlgos Sogor Ur(am) hogj incertumra tehesseke 
valoságos dispositiot avagj sem, ha incertumra tészek 
megadom az árát mivel meg egette a kása a szájamat 
[ApLt 5 Apor Péter Káinoki Antalhoz). 

14. máglyán eléget; a arde pe nię; auf dem Scheiterhau-
fen verbrennen. 1562: Ez tájban Konstanczinápolyban 
egy Ibraim nevü fő török papot, ki a Krisztust praedicálni 
kezdette volt es Mahumetet hamisolja vala, ezt megköve-
zék a törökök, azután a testét megégetvén, a széllel elfú-
taták a porát [ETA I, 14 BS. — *1540-benJ. 1586: 1584 
eztendeoben ... egy Nehany bozorkaniokat egethenek 
megh, kiket Igyarto Georgy Varos fogadót procatora le-
wen fogtatot megh [Kv; TJk IV/1. 586). 1593: die 30 Juni 
... egy azont egetenek meg melliet az warmegie Ispani 
fogtak it meg |Kv; Szám. 5/XXI. 211. 1655: 5 apr. szom-

bat nap Kolosvar megége tornyával, szentegyházával 
egyetemben Egy hitván fazakast, kinek házánál indult 
az égés, és egy hitván deákot megfogván, igen gyenge 
bizonyságokra megégetének érette [ETA I, 160 NSz). 
1669: az mely residense afrikai portuson Tunisban volt az 
frankusnak, azt az török megölette, elsőben kezét, lábát el 
vágatván s lofarkon meg vondoztatván, az angliai ott lakó 
residens kapuja előtt égették meg [TML IV, 497-8 Nalác-
zi István Teleki Mihályhoz]. 1741: én mind ezekben na-
gyob vétkesnek tartom Kloczánét, mert ő az oka minden 
rosz tselekedetnek, s nem is volna kár meg égetni, s meg is 
érdemlené (Sámsond MT; Ks 184. LXXXVIII]. 

Szk: borsószalmában 1771: Peter Anutza Boszor-
kánysághoz igen jol ért . . . a fiamnak a Lába ... meg daga-
dót ... Csobai Sámuel ŏ Klme en velem edgyütt az Anucza 
házához el menvén ezt mondá Anutzának ... meg gyó-
gyítsd mert ha nem, meg égetlek borso szalmában ... tsak 
hamar a fiam labai daganattya mag szűnt [Dés; DLt 321. 
29 Joannes Bölkényi alias Horvát (55) ns vall.]. 

15. (sebet) leéget; a arde (rana); (Wunde) abbrennen. 
XVIII. sz. eleje: (A ló) ajakára 1 a hegyes bibircsokot égesd 
meg (JHb 17/10 lótartási ut.l. 

16. lábát lábát felhorzsolja/töri; a juli/zdreli piciorul; 
den Fuß auf/wundreiben. 1638: Miklos Mellette(m) wl 
uala le uete az szaratt egj kor monda im minth Egete meg 
az Labomat, es könniuezni kezde |Mv; MvLt 291. 133a]. 

megégetés 1. felgyújtás/égetés; ardere; Anzün-
dung/steckung. 1643: im elegh kiáltás uagion ream, de 
nem felek mind azoktolis egyebekteól, hane(m) az vy 
büdaj nagj Miklosne Fejer üarj Jüdit azzonio(m) haza meg 
egetese felöl, ha mit bizonithat ream (Girót SzD; RLt 1 
Gyulaj Ferencz Torma Peter vra(m) szolgája vall.). 

2. szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruktionen: avar ~ 
avarégetés (elszáradt fűtakaró felégetése); arderea franze-
lor şi ierburílor uscate; Verbrennung dürrer Grasfläche. 
1596: Az meli drabantok és Dauid kenez, az olahok mellet 
voltak, vgimint heten, mikor az Auar es nad megh egetesre 
es Irtasra Ide hoztak eoket, attam .7. Eitel borra való pinzt 
... mert egiedwl nem gieöztem d 21 (Kv; Szám. 6/XXIX. 
68 Bachi Tamás sp kezével 1 * nád ~ —> avar 

3. máglyán elégetés; ardere pe rag; Verbrennung auf 
dem Scheiterhaufen. 1699: Hathazi Szabó Janosnenak 
Nemes Juditnak jóllehet maga nyelven vallasi vadnak 
hogy faraval tartotta az Urat mely nyilván való parazna-
sagra mutat: boszorkanysaggalis dicsekedet; de feje vete-
lere vagy megegetesene tőb kellene |Dés; Jk 300a[. 1711 
Ungvári András (: mint gonosul mások meg csalasára 
szerette hivattatni magat, noha Leányi neve Ersok volt :) 
... ieszegeskedŏ, cselcsap, hazudozo lévén sebes tűzzel 
való meg egetesre itiltetik |Kv; TJk XV/1. 68-9(. 

megégetett kiégetett (cserép); (ţigle) ars(e); (Dach-
ziegel) gebrannt. 1789: a' Collegium® uj Épületének foly-
tatásához lehessen fogni, el végeztetett, hogy az emiitett 
22. ezer Tserép adattassék által tserébe(n) a* Pallérnak 
olly conditioval, hogy a' midőn a' Collegium épületére 
szükséges lészen azonnal restituállya, még pedig éppen 
olyan jo materiabol készült és jol meg égetett tserepet 
adjon [Kv; SRE 261. — aA kv-i Ref. Kollégiumi. 

megégethet 1. (téglát) égethet; a putea arde (cărămizi); 
(Ziegel) brennen können. 1623: Az ... tégla vetest in 
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Apprilli mingiart ell kezgye ... Az teglanak zarradasara 
hozzw paytakot Czynaltasso(n) ahol Niarattzaka Zarad-
hasso(n) valob(an) megh, Eozell Égethessek megh [Töizs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.|. 

2. (meszet) égethet; a putea arde (varul); (Kaik) brennen 
können. 1581: Biro vram vysseltesse(n) gondot hogy 
valamy mesz egeteot zeircze(n), Az penigh Meraba megh 
egethety mind faya keowe onnét leze(n) megh [Kv; TanJk 
V/3. 235a[. 

3. máglyán elégethet; a putea arde pe mg; auf dem 
Scheiterhaufen verbrennen können. 1592: Hogy az varos 
minden ghonoz teweőket Nemes es Nemtelent Coloswaiy 
hatarban ratione facti Criminalis, megh ſogtathasson, 
Eolhessen, akaztathasson, egethesse, czionkasithassa [Kv; 
Diósylnd. 24]. 

megégett I. mn 1. leégett; ars; niedergebrannt. 1604: az 
mostany bé gyewytesen eo kegielmek varasül vonás igaz-
gatókat rendelienek, hogy az kewlseo megh egett fel 
hagiott haz helyeket vonasra ne vessek hanem mind ad-
degh bekewel maraggion az mégh házat epit raita es fewsti 
megien [Kv; TanJk 1/1. 4651 | Kosa Jstuan Vduarhely be 
Zallította űolna az mégh eghett haza heljet, nemy lakok-
kal, feókepen cziganokkal, keuan(n)ya hogy onna(n) kj 
mennjen az lakó [UszT 20/1321. 1657: Egyŭt leven az B. 
Ceh ... eo kglk derekas discursusban veven, az ujab szín-
nek tsinaltatasat, az eleobbi meg eghet szin helyebe [Kv; 
ÖCJkJ. 1677: Kapu szám után való adóra a' meg-éget 
örökségnek Possessora, három esztendeig ne kénszerites-
sék [AC 261]. 1805: egyszer dobolni kezdenek égésre, és 
az harangot félre verik ... elmentűnk a Sóós Ur meg égett 
Fabrikájának meg nézésére [Dés; KMN 114]. 

2. tűz-pusztította (erdő); (pădure) ars(ă); vom Brand 
vemichtet (Wald). 1605: Megh ertettek eo kglmek az hat 
(!) vraimtol az megh eget erdeoknek reuisioia feleol relati-
oiokath [Kv; TanJk 1/1.511]. 

3. kiégetett; (despre ţigle) ars; ausgebrannt. 1710 k.: 
alája kell ásni ... és úgy kell a lábakat egyenesen a pogo-
nok alá csinálni ... Jó erős kő és erősen megégett tégla és 
jó kőmíves kell hozzá [BÖn. 503-4]. 

4. kb. elszenesedett; care s-a carbonizat; verkohlt. 1748: 
egy fennálló ki száradott és meg égett Tölgyfa torsok 
vagyis tőke találtatott [Esztény SzD; Told. 29]. 

5. kiégett; ars; ausgebrannt. 1756: Meg égett puska Tsö, 
atzélyával, és végire való Réz Táblával egjŭtt [Nagyrápolt 
H; JHb XXXV/35. 22]. 

II. fn tűzkárosult; sinistrat (de pe urma unui incendiu); 
Feuer/Brandgeschädigte(r). 1677: Annak okaérta azon 
helynek Tisztei szorgalmatoson végére menvén, köteles-
ségek szerint való Testimonialist adgyanak a' lakosoknak, 
mellyet az Adó Szedőknek meg-mutatván, számban venni 
tartozzanak, és a meg-égetteknek részek szerint való ado-
jok leszálitásban tartassék a * fen meg-nevezett idöiga [AC 
71. — a A tűzkárért. bHárom évig]. 

megégettboroz pálinkával leitat vkit; a îmbăta pe cine-
va cu rachiu; jn mit Branntwein betninken machen. 1756: 
midőn az ide való Református) Praedikátor eo Kglme 
Instantiát ir az ide való embereknek szidná érette Molduán 
Vonya ... és nem régiben is midőn irt volna magához 
hivta, és meg égettborozván ki beszéltette neki, és igy 
azon irato embereket fenyegette eo Kglme érette [Galac 
BN; WLt Pásk alias Tyrila Ónul (42) jb vall.]. 

megégettet 1. elégettet; a dispune să fie ars; verbrennen 
lassen. 1588: Vegheztek elseoben a' karo feleol hogy 
Mind a' három kapura, ket vagy három teorweny karót 
chinaltasson biro vra(m), ot fel fwgghezztesse, megh kial-
tassa egy Nehany vasar napian, hogy minden vgy hozzon 
karót hogy kissebb a' theorweny karonal ne legien, Mert 
ha kwleomben hozza valaky, hat eó kgme biro vra(m) 
vgja(n) az kapu eleot megh egettesse [Kv; TanJk 1/1. 74]. 
1619: őfelsége8 régebb s több helyeken is az mi religión-
konb való böcsületes fő atyánkfiainak régen megholt és 
rothadt testeknek csontjait kiásatta és tűzzel megégettette 
[BTN2 307. — aFerdinánd császár. bA protestáns hiten|. 
1653: minthogy Szabó Gáspár vala serényebb az új val-
lásban: tehát reája menének és minden nebelő irogatásait, 
kit Eössi Andrástól hozott könyvből írt vala, elhozák há-
zától és a perengér alatt czigánnyal megégetteték [ETA I, 
29-30 NSz]. 1710: A német ármáda megindulván a harc-
helyről, Kolosvárra érkezék8. Már a jesuitak a triumphális 
portát egybenrontották vala, s páter Kapi elszaladott vala, 
a német generálok eléhordaták a porta eszközeit és megé-
getteték [CsH 365. — a1705-benl. 

2. (téglát) égettet; a puné să ardă (cărămizi); (Ziegel) 
brennen lassen. 1774: a Téglát is Derekasint hányák és 
nem sokára egy Kemenczével meg is égettetek a Lonai8 

Határban tsináltunk Tégla hányó heljett [Kv; BfN Farkas 
János gr. Bánffy Györgyhöz. — ^ A j . 

3. máglyán elégettet; a dispune să fie ars pe rug; auf 
dem Scheiterhaufen verbrennen lassen. 1592: Georgy 
Eotweos Marton Inassa Ach Antal fia vallia Jgy zidta Kai-
mar Tamasne a' Njari Marton Anniat: Megh egettetem az 
Bw Bajos bestie lelek Curwat Eordeog volt ne(m) ember 
volt, Az Nylwa(n) való bozorkanj bestie lelek Curwa |Kv; 
TJk V/l. 300]. 

megégettethet (meszet) égettethet; a putea puné pe ci-
neva să ardă (var); (Kaik) brennen lassen können. 1716: a 
meszet meg nem egetethettem az szok (!) eső mia mert az 
esö igen igen sokat es [Szamosfva K; Ks 95 Biro Márton 
lev.]. 

megégettetik 1. felégettetik; a fi incendiat/ars; einge-
äschert werden. 7662: Megemlékezvén8 azért ki-ki tarto-
zott hűségéről ... magokat declarálni parancsolja vala. 
Mellyet ha elműlatnának, városok tűz által megégettetné-
nek [SKr 495. — 8II. Rákóczi Györgyi. 

2. elégettetik; a fi ars; verbrannt werden. 1788: Leve-
leim el predaltattak, nagy része meg égettetett a Rápolti 
Templomnál [Branyicska H; JHb XXXI. 26]. 

3. máglyán elégettetik; a fi ars pe mg; auf dem Schei-
terhaufen verbrannt werden. 1679: Pro A Pröcurator Ste-
phanum Diószegi De Des ... dicit. . . kėvanom à jure hogy 
az Jk ... vonatassanak Torturara azért hogy adgya ki 
Complicessit és annak utanna égetessenek mégh mint 
ollyan nylvan való egetők [Dés; Jk 41a]. 1747: Czigany 
Adam ... I(ste)n és Haza Törvénye ellen Produs Laczko 
nevü Czigánynak edj Csets szopo Leánkáját meg fertez-
tette ... meg kiváno(m) à jure, érdemlett bűnteteset el 
vévén tűzzel égettessék meg [Torda; TJkT III. 119|. 1765: 
El felejtkezvén az 1. maga emberi tartozásáról ördögi 
practicakat tartott, ördögi segittséget advocalt, s azáltal 
bűjes bajos boszorkanyi varaslásokot vitt véghez azt 
kivánom hogy elsöbenis mai napon az illyenek ellen lett 
praxis szerént a probanak nagjobb valóságára asztatással 
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probáltossík boszorkánysága, s consequenter hogy meg 
égettessék [uo.; i. h. V. 284-5J. 

megégettettetik máglyán elégettetik; a fi ars pe mg; auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt werden. 1660: Veres Mi-
halyne Bartha Anna dolgát ... hellyben hattak eo kigyel-
mek, hogy ki vitetessek az Vizre es annak Modgya szerent 
megh probaltassek annak utanna annak hellyere vitettet-
ven megh egettettessek [Kv; TJk X/3. 294[. 

megéghető (el)éghető; care poate fi ars; verbrennbar. 
1705: Azonban pediglen beszélé Kaposi uram, hogy Rá-
kóczi uram odajövetelire mennyi mindenféle naturalékat 
hordottanak és konyeráltanak volt össze ... Melyek közül 
akik megéghetők voltanak, úgymint a szénát és az aszta-
gokat fel akarták égetni [WIN I, 622]. 

megegyelít 1. összevegyít/kever; a amesteca; ver/zu-
sammenmischen. 1705: Valami gyenge orvosságot prae-
scribált ugyan Köleséri uram neki, akit az borába csepeg-
tetnek, akit iszik ebéd felett, és vízzel is megegyelítik 
[WIN I, 533-4]. 

2. igazságot irgalmassággal ~ igazságot az irgalmas-
sággal egyenlő mértékben szolgáltat; a fi drept şi milostiv 
în egală măsură; Recht in gleichem Maße mit der Barm-
herzigkeit sprechen. 1698: a' Piaczon megveszszőztetuen 
a' Varasról bőcstelenűl ki kellett volna mennem; ha a' 
N.T. gratiajaban nem vett volna es az igassagot irgalmas-
saggal meg nem egyelitette es a* Mulctalis poenat fel nem 
vette volna [Dés; Jk]. 

megegyelített közéje vegyített; amestecat; zusammen-
gemischt. 1714: Skofiumbul való Tőrők Czafrang meg 
egyelitett fekete Selyem veszötskékkel, Sarga Atlas belés-
sel fl. Hung 60 [AH 4]. 

megegyelíttetik szk-ban; în construcţii; in Wortkon-
struktion: igazság irgalmassággal ~ igazság az irgalmas-
sággal egyenlő mértékben megadatik; a fi drept şi milostiv 
în egală măsură faţă de cineva; Recht in gleichem Maße 
mit der Barmherzigkeit erteilt werden. 1697: a' Törvenyes 
igassag irgalmassaggal bizonyos tekintetekre nezve mode-
raltatott es megegyelittetett | Deliberatum. Csatari Jstvanne 
Molnár Judith ... midőn az Jsten haragja arataskor tűz 
altal is flagranti volt akkor lopván: bizonyos dolog a' 
Törvenynek vigora szerint meg kellet volna erette halni 
mindazonaltal az igassag irgalmassaggal megegyelittet-
vén: Teczet a' Törvenynek a' pelengerhez vitetvén kial-
csameg mi lett volna ... büntetese IDés; Jk 248J. 1698: 
mely botrankoztato cselekedeteierta ha igazság irgalmas-
saggal meg ne(m) egyelittetett volna mások példájára a* 
piaczon meg verettetett es a' Varasról ki űzetett volna; de 

mulctalis poenaval fl. 12. bűntettetik meg [Dés; Jk 274. 
— aAz éjszakai csendháborításért és lövöldözésért]. 

megegyenesedhetik megegyezhet, egyezséget köthet; a 
se putea înţelege; übereinkommen/sich vereinbaren kön-
nen. 1557: 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, Es mykoron Christhoff wram meg Jew 
thehát, az napthol fogwan, ezthen meg az napyg ha Jmreh 
wramal meg egenesethethnek Jo, ha hol nem, Jsmegh 

ezthen meg az massyk napon Imreh wram mynd zolgay-
wal az mynt az elwt az thorweny hoztha wolt hythekel 
Reya al Ihassanak [Somlyó Sz; WLt. — aBáthori]. 1564: a 
papok conciliumot tőnek Enyedre a Kristus vacsorája 
felöli Ezen semmiképpen meg nem egyenesedhetének, 
mert a szász papok ennek nem engedének [ETA I, 21 BS]. 
1573: Beke Gergel vallotta, hogi Baran Peter veowe 
ky kezessegen hogi vramal zembe Iwtatia es ha meg Ige-
nesedhetik vele Io hwl (így!) ne(m) hyze(m) gongiat twgia 
viselny8 [Kv; TJk III/3. 166. — aAz adósságért elfogott 
Kis Imrének]. 

megegyenesedik megegyezik vkivel vmiben; a se înţe-
lege cu cineva asupra unui lucru; sich vereinbaren/über-
einkommen mit jm über eine Sache. 1560: Igy Egienesse-
denek meg mj Eleóttwnk szabad Akarattyok szerint, mind 
az ket fel otth leűenn Ezer Mag'ar Arany forint keótel alata 

(Mv; JHbK XII/7. — aKöv. a megegyezés szöv.|. 1569: Jg 
Jgenesedenek megy dyenos deyakal es Bwday gergel 
(így!) hogy bwday gergoly ada coloswary dyenos deyaky-
nak ket helyon való erdőt [Kv; i. h. XXIII/52|. 1577: Az 
my teóreókeódesswnk altal Illyen Modon Egyenessedęnek 
meg felsseó Jarabann beóitkeózep vtan való vossamap 
[F.jára TA; SLt S. 19] | Le tewen a gyewleolseget, es 
Igyenetlenseget Illyen modon Bekellettek meg es meg 
Igyenesettek IKvAkKt 343]. 1585: Zekeres Jacab es Kis 
Imreh valliak ezt: Egykor Daroczy Peter igy Jzene teol-
lewnk Nagy Palnak Eotweós Palnak szót az teob Atiafiak-
nakis, Jm vgmond perelnek velem es egiebkeppen Nem 
Akarnak velem Megh egienesedny, Se eók valliak Az ká-
rát [Kv; TJk IV/1. 395J. 1602: Tetczik azért az teorwen-
nek, hogy Zakachy Tamas az eochewel Danielel egenes-
sedgiek megh es elegitse megh az keresetreol [Kv; TJk 
VI/1. 638]. 1655: Ŏregbik Rázmány Jstvànt ... ebéd után 
találtam az Város háza előtt Csepreghi Mihály Uram-
mal edgyütt, s kèrèm èn Csepreghi Mihály Uramat, egye-
nesedgyèk megh kgltek [Kv; CartTr II. 895 Petrus Lázár 
al(ia)s Örmény de Diós (45) ns vall.]. 

Szk: megegyenesednek egymás között!egymással. 1570: 
Ekkart Matthias ezt vallya, hogy ... Myndenyknek fely 
hold Jutót, Aztis Twgya hogy ely attha volt Benedek Do-
rum Jacab deaknak az eo Rezet, De Kerekes benedek azt 
ely vetette róla, Esmet Benedeketis ely vetette róla Varga 
Sándor Sándort esmet elej akarta vetny Eydesser gergel, 
De Zekel János hazanal meg Jgenezettek egy Massal es 
neky engette varga Sándor Eydesser gergelnek |Kv; TJk 
III/2. 127]. 1594: Nemw nemw erdeo fayannak ell hordas-
sa feleoly pery Jndultatott volt keozteok Azért mj eleót-
twnk eo kgmek, egyenleo Akarattal, egy mass keozeott 
megh Jgyenesedennek [SLt U. 41 ]. 

megegyenesít 1. kiegyenesít; a îndrepta; gerad(e)ma-
chen. 1808: A' két tsőjű Puskának Uj veszsző Sas köröm-
mel együtt ket ágúval Rfr 1 xr. 15. A* Csőket meg egyene-
síteni Rfr. 2 (Kv; TKhf puskaműv. számla). 

1. (határbarázdát/medret) egyenessé tesz; a face drept 
(răzorul/albia); (Grenzfurche/Flußbett) begradigen. 1762: 
már az a kis szegeletetskeis a többivel mind edgyüvé 
szakadatt a víznek sokszori árja ugy meg egyenesitette és 
szaporította hogy, már meg se lehetne mutatni hogy hol és 
mekkora volt IVirágosberek SzD; SLt XXIV. 6]. 1770: A' 
Nyárád árkainak szorosságait meg-szélesiteni. Horgas 
follyásit, néhol kitsin Földeknek keresztül vágásaival meg 
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egyenesitteni |Cserefva MT; Told. 9j. 1774: mutatá hogy 
az ket fold kőzött lévő borozdát miként rontotta el, és el 
szántót az földiből Szép István, és én láttam hogy tsak 
meg igyenesitétte Szép István az földit azért igyenesi-
tétte meg az két földet hogy egyik nagyob ne legyen a 
másiknál [Szentsimon Cs; Hr 10/54]. 

3. (a föld felszínével) egy szintre hoz, megegyenget; a 
nivela; nivellieren, abgleichen. 1807: néhai ifíabb Rettegi 
Sigmond Ur azon gödröket sok szekér tövisekkel, föld-
del, ganéjjal esztendőnként bé töltette, meg egyenesitette 
[Apahida K; RLt 0. 2 Jos. Farkas (47) provisor ns vall.]. 

4. kb. a földdel egyenlővé tesz; a face egal cu pămîntul; 
dem Erdboden gleichmachen. 1619: Mit vonszotok az 
fejetekre tüzet? Mégis nem tanultatok-é ? Rútul áll az 
házaitok, de bizony megigyenesítjük még ez nyáron, ha 
idején eleit nem vesziteka |BTN2 209. — aSzkender pasa 
fenyegetése). 

5. nemi von-ban; referitor la viaţa sexuală; in sexueller 
Hinsicht. 1803: nem férhetnek el Fodor Sigmondné és a' 
Léánya a' Leányától tsak sántának nevezik az övé pedig 
nem Sánta mert meg egyenesítették a Kővendi Huszárok a 
tzifra pintze torkában meg nyomták és meg egyenesítették, 
és salva venia mégis baszták [Aranyosrákos TA; Boib.J. 

megegyenesítés 1. kiegyenesítés; îndreptare; Ge-
rad(e)machen. 1778: Anno praesenti 1778 a zsendelyezés 
alkalmatoságával az ó zsendelybül szedetvén ki 7800 ó 
zsendelyszeg, megegyenesítéséért ezerét a den. 20 fizet-
tem fl. hung. 01 den 56 [Kv; ETF 107. 15). 

2. (határbarázda) egyenessé tevés; îndreptare (a răzoru-
lui); (Grenzfurche) Begradigung. 1745: Földvári Ersébet 
... Láb földének a vége az alsó barázdáján csórbánn mara-
dott vólt, tehát annak meg egyenesitésére azonn tsór-
báb(an) lévő Kosztántyin földe féle maradott ... a Varga 
Pataka felöl való vége tsorbaságát pótolja Fűzi Mihály 
és Fűzi Hantzi földeinek égy rèszetskèje [Nagyida K; 
Told. 9J. 

megegyenesíttet (talajt) megegyengetted, a dispune ni-
velarea terenului; ebnen/nivellieren lassen. 1769: Az Utat 
az hol Lŏjtŏs egyenesittessék meg Az Útnak felső 
szinén a mely dombok tanáltattnak azokat el hányván 
tétessék igyenessé [UszLt Xlll. 97]. 1782: Az udvar Ter-
ritóriumát nagy munkával tudgyuk hogy meg egyenesít-
tette mert oldalos volt |Nagyrápolt H; JHb XXXI/21. 15|. 

megegyenesül megegyezik vkivel; a se înţelege cu ci-
neva; sich vereinbaren, übereinkommen. 154911752: To-
vábbá hagjom az én Leányomot oltalmul főképpen az én 
fiaimnak ..., hogj oltalmozzák és gondját visellyek, mind 
tartásának és mind neveléssének, és egjenlő kèppen egye-
nesŭllyenek meg az verekkel hul légjen lakása (Szentanna 
MT; LLt]. 1561: My Jnakthelki Ghyerewffy Mihal, es 
Swky Benedek aggwk emlekezetre ez mi lewelünknek 
rendibe mindeneknek mikippen mi előttünk ez witezlö 
nemes vrainka ... az tőb attyafiak kipibe, az frathai szena-
fiwek felöl mellyekyrth Jmar perbe es Indultak wolth, 
Thewnek illyen weghezisth es Jlyen keppen egienessewli-
nek megh [Fráta K; SLt U. 28 frátai birtokosok egyezség-
lev. bizonyos frátai szénafuvekről. — aKöv. a fels.]. 

megegyenesülés megegyezés; înţelegere, acord; Verein-
barung, Übereinkommen. 1560: pynkest Elewth walo 

chetertheken Thomory Chrysthoph Kewesty az ew feles-
seghe kozarwary sopphya ázzon kçpçben, Ees Kozarwary 
Anna ázzon Somogy János felesseghe zemely zerenth My 
Elewtthewnk Megh Igenesswlesbewl thęnek Illyen modon 
walo wegezestha IDés; SLt AB. 3. — aKöv. a végzés 
szöv.]. 1562: Mykor Jmanak Ezer eőth zaz hatwan keth 
Eztendőbe zenth ferenc Nap vtan való penteken, Leőn 
ozlassok Es Meg Jgenesswlessek Kernen Janosne Azzo-
ny ómmal az Eo Mwstoha fyaywal, Ez wytezlew Nemes 
zemelyek Előtha (KS. — aKöv. a nevek fels.]. 1589: Az 
minemű uegezessem ennekem az Deesi Biro Vraimmal 
uolt az Saito dolgabul ualo megh Igieneseolessem feleol 
eo kgelmekkel tudni illik hogj ennekem keolczegem az 
Zent Kjralj nap estin huzoneott forintot Adgianak [Dés; 
DLt 22]. 

megegyenesiilhet megegyezhet; a se putea înţelege; 
sich vereinbaren können. 1563/1577: ma eleotewnk, Sok 
zo wthan Teonek Jllyen wegezesth hogi az Mennye per eo 
kozthok wolt, az Toroczkay Jozagnak ozlasarol, hogy az 
Mosthany Terminusról halaztottak, Mely eleozeor zolgal-
tatyk Az Erdély Nemes vraknak, Ily condiciowal, hogy ha 
addegh atyafywy zeretetbeol Megh igeneswlhetnek, Jo ha 
hwl nem Tehát az torozkay wraym az Jeowendeo megh 
mondot Terminuson, Semmi okon Magokot nem abseltall-
yak |Kv; Thor. VIII/2]. 

megegyenget 1. meg/kiegyenesít; a îndrepta; ge-
rad(e)machen. 1573: Istwan kowach azt vallia hogi 
Mate kowach az Maswnnat hozot kazat Meg veotte, Meg 
horgaztottaa vekonitotta ettzette es az Eomaga beleget 
vteotte Rea [Kv; TJk III/3. 180a. — aUa-on kéz az Igen-
gette szót kihúzta és utána ezt írta]. 1594: Az oh zeget Az 
Cziganok meg egyengetek attam d 20 [Kv; Szám. 6/II. 2|. 
1599: Vonatattunk az o sendelbol 1300 hiazo zeget hogy 
meg egyengetek ... d 19 ]Kv; i. h. 8/XVI. 25|. 

2. egyenletessé tesz; a nivela; ebnen, nivellieren. 1623: 
az hyttuan arokot be teoltesse es az feoldet megh Igyen-
gessek |Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1782: a' regi Rátz 
jusson lévő udvar ház hellyen ... Baro Jósika Dániel Ur eö 
nga Sokat munkálkodtatott s költött is hogy meg egyen-
gette s kövekkel az oldalosob részét ki rakatta (Nagyrápolt 
H; JHb XXXI/21. 4|. 

megegyengetés kiegyenesítés; îndreptare; Gerad(e)ma-
chen. 1597: Az szeg vonastol Az cziganoknak es megh 
egiengeteseteol attunk f 0 — d 25 |Kv; Szám. 7/V. 9]. 

megegyengetett kiegyenesített; îndreptat; begradigt. 
1662: ott a gyalognak megállására jó alkalmatosságot 
készítvén, azon megegyengetett árok szélire olyan geren-
dákat, mellyeken lövőlyukak volnának vagdaltatva, vono-
gattat vala [SKr 223]. 

megegyengettet 1. megegyenesíttet; a puné pe cineva 
să îndrepte ceva; gerad(e)machen lassen. 1589: 4000 zeg-
teol atta(m) hogy meg egyengetettek att(am) f. — d. 25 
(Kv; Szám. 4/VL 28a Stenzely András sp kezével]. 1609: 
Az melj zegeket az Silipboel kj vonatta(m) es az Hamar-
foeboel (!) azokot Jgengettetem meg az Chigannal fizet-
tem Toelle ... d 16 [Kv; i. h. 12b/IV. 48]. 1625: Igengette-
tem lech szeget meg Egi czigannial ... d 5 (Kv; i. h. 
16/XXX. 29]. 
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2. kb. kikalapáltat; a puné pe cineva să îndrepte un lucru 
turtit; aushämmem lassen. 1593: ã Mely Talokatt, farkas 
ferencz, Menyekzeyere atûnk voltt, Meg hozak de Jgen 
gonozûl banttonak wala vele, Biro Vram, hagya hogi az 
kanagiartoûal, Megh Jgiengettesem, fyzettem az kana-
gyartonak f — d 78 [Kv; i. h. 5/XXIII. 36 Caspar Schemel 
sp kezével ]. 

megegyengettetik (határbarázda) megegyenesíttetik; a 
fi îndreptat (un răzor); (Grenzfurche) begradigt werden. 
1811: száz kezek a* munkához fognak A' Dombok 's 
barázdák meg-egyengettetnek [ÁrE 11]. 

megegyesedés (víz) egyesülés; confluenţă, unire; 
(Wasser) Vereinigung. 1772: az emiitett két Viznek meg 
édgyesedésénn fellyűl a' silip árkában is majd egészszen 
fel a' Malomig halászni meg lehet [Ádámos KK; JHb 
XX/27. 14]. 

megegyesedik (víz) egyesül; a se uni; (Wasser) sich ver-
einigen. 1772: azon hellyen az hol az' Gátról és Silipről le 
menő Vizek meg edgjesednek, alolis le egj darabig a* Viz 
igen nagj sebességgel folyt [Ádámos KK; JHb LXVII/2. 
223]. 

megegyesíttetik egyesíttetik; a fi unificat/unit; vereinigt 
werden. 1785: ezenn N. Erdélyi Fejedelemségnek 11. 
Vármégyékre való osztásával Nemes Udvarhelly Csik és 
Gyergyo Székek meg égyessittetvén égy Vármegyének 
Udvarhelly nevezete alatt rendeltettek [UszLt X. 80]. 

megegyesül 1. egyesül; a se uni; sich vereinigen. 1605: 
Imreffy Vram ielente az Varos eleot hogy semmith 
egyebet Nem vezen ezeben deliberationkbol hanem chyak 
az haladékot ... oka lehet Zebenteol es az szassagtol való 
chywgeswnk, holot attól az varos el vagion zakadúa es 
ragazkodot az Nemesseghez, Az Nemessegh penigh es 
Zekelsegh megh eggyeswlt akiknek ez varos membruma 
[Kv; TanJk 1/1.516]. 

2. ~ vmin vki megegyezik vmiben; a cădea de acord 
asupra unui lucru; übereinkommen/sich vereinbaren über 
etw. 1817: a szárhegyi nemes communitásból az előre 
megetett híradás után feles számból öszve lévén gyülekez-
ve, közönséges egyetértésből megedgyesültek azon, hogy 
az előre ellicitált havasok közül Bélbor havassára szüksé-
gek lévén, azt licitációra nem bocsátják, hanem magok 
szükségekre fennhadgyák [Szárhegy Cs; RSzF 131]. 

megegyesülés 1. (had) egyesülés; unire; (Armee) Ver-
einigung. 1619: látám az Felséged vezérnek írott levelé-
nek az páriájából, hogy az főkövet béküldését Felséged 
halasztotta mégis az magyar és csehországi hadakkal való 
megegyesülésre, és onnat való követének elbocsátásával 
együtt; az mint lehetett közlém igen titkon Szölfikárml 
az dolgot [BTN2 346]. 

2. (vſz)egyesülés, összefolyás; confluenţă; Zusammen-
fluß. 1772: addig a mig a' Királyfalvi Malom nem épült a' 
Gátról és Silipről le folyo vizeknek meg edgjesülésin alol 
le egj darabig igen nagj sebességgel ment a'viz [Ádámos 
KK; JHb LXVII/2. 300] | a' Silipről és Gátról le follyó 
Vizeknek meg édgyesűlésin alóli; le egy darabig a* Kű-
kűllő Arkaban; Valami nagy Kövek száraz időben jól 
látztzottak [Désfva KK; JHb XX/27. 21]. 

megegyesült egyesített; unificat, unit; verein(ig)t. 1788: 
Nemes Közép Szolnok Krasznaval és Kővárral meg egyes-
súlt Varmegyeben, Napradon [Végr.]. 

megegyezendő (haddal) egyesülendő; care urmează să 
se unească; (mit Heer) verein(ig)end. 1662: Gyulai Ferenc 

a Körös-félen lakó hajdúságot is ... melléje jönni pa-
rancsolta vala. Bihar vármegyének pedig a Berettyó s Ér 
mellett való részeit Kraszna, Közép-Szolnok vármegyék-
kel s a Bihar vármegyei hajdúsággal Berettyóújfaluhoz 
gyülekezni parancsolta vala, holott maga is a velek leendő 
s ővelek megegyezendő volna [SKr 535-6]. 

megegyezés 1. megállapodás; înţelegere, învoială; Ver-
einbarung. 1662: Rákőczi Györggyel noha ollyan jót tett, 
hogy méltóságos állapotban az ő maga megalázása által 
volna, de annak semmi kedve, hálája sincsen, mert valami-
re magát kötelezte volna vele való megegyezésben, azok-
ban semmit meg nem állott vala [SKr 163]. 1700: az eő 
Flge ez Hazában lévő Militiaja Melgs Gralis Rabutin 
Urammal eő Kglmével való meg egjezésűnkből Qvárté-
lyábol mezőre fog ki szállani Regimentenként, ki elébb, ki 
hátrább [UszLt IX. 77. 9 gub.]. 1724: Vass Dániel Vram, 
és Czegei Vass László Vram eő kglmek nékünk mint 
két részrül kezeket bé adván, celebralának illyen meg 
másolhatatlan meg edgyezést, és alkalmat8 [Dob.; WassLt. 
— aKöv. a megegyezés szöv.]. 1735: lehetett közöttünk 
ollyan meg édgyezés hogy pro interim azon háznak duali-
tassat az Jk ö kglk(ne)k usque ad meum beneplacitum 
biijak [Torda; TJkT I. 79]. 1760: Melly atyafiságos meg 
egyezésnek szentül és igazán való meg állására, kezek bé 
adásával mi előttünk obligalak mágokat [Szava K; RLt 0. 
4]. 1792: Ezek után az osztozo Feleknek Atyafiságos meg 
edgjezésböl jutatt rata portiojak e következendőkben) 
Specificaltattak [Aranyosiákos TA; Borb.J. 1825: két 
gyermekeit Erszényes Istvánt, és Erszényes Máriát a' kőz 
Atya Erszényes Sámuel az irt gyermekei személlyes meg-
edgyezésekkel a' Káptalani8 és Nagy laki belső, és külső 
Javaiban e' következendő modon osztoztatta meg [Nagy-
lak AF; DobLev. V/1099. — 8AF]. 

Szk: ~re hoz. 1714/XV1II. sz. v.: Mivel a ket betsületes 
Személyek(ne)k edes hűtős Társok Néhai Csomos Deme-
ter Ur(amna)k és Néhai Feleségének Veres Ersebet Asz-
szonynak edes Leányi voltanak a mely bonumok ő 
kglmekiől edes Leányokra devenialtanak azokbol ó 
kglmeket hoznok szép Átyafiságoson való meg edgyezesre 
[Albis Hsz; BLev.] * ~re lép. 1674: a fen megh irt Fami-
liabol allo szemellyek ketelenittet(ek) perb(e) kerekedni, 
az deciarait portiok vegett ... mind az Törveny(ne)k for-
gatasaban való magok Tehecsegtelensegeket, mind az 
Törvenynek bizontalan kimenetelit megh tekintven, es 
előttők hordozván illyen vegkeppen való fel bomolhatat-
lan megh edgjezésre es alkalomra lepenek [Havadtő MT; 
BLt 11 Isák György kezével]. 1773: Nemes Zemplén 
Vármegyében ... Bodrok Keresztúr Várossában Lakozó 
Nemzetes Nyári Intzédi György Ura(m)mal azon Jó-
szág iránt Léptünk illyen alkalomra, és meg egyezésre 
[Alvinc AF; Incz. XI. 15a] * ~re megy. 1760: Néhai Bar-
tók Mihalyne Csomos Margit Arvai Titt Bartók Kelemen 
Ur(am) es néhai Bartók Gábor Arvai Bartók István es 
Moses Ur Sok kőltseges perlekedések után menének ilyen 
Atyafisagos meg egyezesre Tit. Bod András Uramal es 
Felesegivel Bartók Susana Aszonyal8 [Albis Hsz; DobLev. 
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11/307. — aKöv. az egyezség] * ~t tesz. 1679: tottunk 
magunkban az megh említett szemelj előtt illyen meg 
edgjezest kezünk be adasa alatt ]Torda; Pk 2], 1758: tőnek 
... az Korodi pallón avagy hidatskán való által járásokért 
illyen meg égyezést ès fogadást [Kóród KK; Ks 
17/LXXXlI. 14]. 1837: tövének mü előttünk ilj meg 
égyezést ]Kissolymos U; Márkos lev.] * egyenlő ~bői 
közmegegyezéssel. 1726: Minden ezen Causaban Meg 
kivantato faradozasok költségesek lévén hogj Mind az 
három Lineakra egjenlŏ Meg egjezesbűl fel vetett és ide 
aláb Specifícált pénzt Csulai Páál Vram ö Keglme ... ezen 
Liszta (!) szerint Mindenik Linean levő Atyafiakon fel 
szedni ... tartozzék [K; JHb XLII/123] * közönséges “ből 
'ua'. 1687: Concludaltuk közönséges megh edgyezésböl, 
hogy a' halotti contiok után való búcsúztatások, kivalkep-
pen köz rendek felett, a' Canon szerint abrogaltassa(na)k 
(SzJk 218]. 1733: Tudgyuk nyilván, és bizonyosan hogy a 
Falu Közönséges meg egyezéséből gyújtották meg 
most esztendeje az Avarat, azon rétben [Árapatak Hsz; 
BLt 7] * közönséges ~ kívül. 1677: Az Ecclésiai directi-
okban es rítusokban penig reformalniok vagy varialniok az 
Ecclesiáknak eleitől fogva szabados volt ... ha hol 
valamely Ecclesiában privata authorítate a' közönséges 
meg-edgyezés kivul introducalnák, citati per Directorem, 
ha Secularis emberek lésznek, immediatè, ha Egyházi 
rendek degradaltassanak |AC 3] * szabad "bői. 1721: 
jutatt ... kinek kinek az eő magok Szabad meg edgjezé-
sekből let jo akarattyak szerént kivont nyíl Czédulák sze-
rint fGergelyfája AF; JHb XXVII. 1]. 

2. beleegyezés; consimtămînt; Einwilligung/verständnis. 
1657: Az grammatikoknak ... szabad légyen ... a Fagarasi 
olah templomban és a falukonn is piedikállani magok 
gyakorlásoknak okáért; mind az altal a' rend szerint való 
papnak hírével és meg egyezéséből ]UF II, 187]. 1683: In 
instanti meg probalo(m) hogy Atyánk es Anyánk meg 
egyezesebŏl volt az matkasagh |SzJk 187]. 1768: az illyen 
Aszszon-Embereknek8 ne is szabad légyen (így!) az olva-
sásnál fellyebb tanítani, sőt tsak olvasó Iskolát-is a' Cura-
torok hírek és meg-egyezések nélkül kezdeni ne meré-
szeljenek ]Kv; SRE 224-5, — aAz elemi iskolában tanító 
nőknek]. 1818: Meg jelenvén a Hűtősség kérdeztettek hol 
van a falu meg Egyezése aziránt hogy a Széna el égettes-
sék? Nints meg írva tsupán ... Szóbeli Egyezésünket 
égettük el (Zágon Hsz; Szentk.]. 1837: èn azon bé zárt 
ládát azt tudtam akkor hogy az utrizált aszszony az 
Exp(onen)s Ur meg edgyezésével küldötte be Kolosvárra 
]Doboka; BetLt 1 'Sukán Gligor (22) kocsis vall.]. 1851: 
Léányom Zsuzsi, hírem és meg edgyezésem nèlkűlt ezen 
Évre bè szegődött ]Dés; DLt 474]. 

Szk: "én nyilvánítja. 1849: az Eskető Pap meg kér-
dezte Nagy Lászlót, és feleségét hogy Léányok 
férjhez menetelében meg edgyeztek é? mind ketten meg 
édgyezéseket Nyilvánították [Bádok K; RAk 64]. 

3. egyezés, egyformaság; uniformitate; Übereinstim-
mung, Gleichförmigkeit. 1758: Udvar Istvánné meg talál-
ván egy jegyes Pipejét, a' Kotsis Ferenczné Pipéi között, 
ki fogta közzüllok mint magáét, mellj(ne)k bizonyságára 
minket ... Udvar Istvánné Birákűl magához hiván meg 
nézeté a' Pipét. . . mi magúnk hites társammal edgyütt az Ŏ 
több Pipeivel edgyüve tévénk, és mindenekb(en) a' tőbb 
Pipek(ne)k jegyekkel meg edgyeztetök, és a' jegy(ne)k 
meghegyezéséből Udvar Istvánnéjénak lenni találok 
[Betlensztmiklós KK; BK. Steph. Szŏlŏsi (28) zs vall.]. 
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4. egyetértés; acord, înţelegere; Einverständnis/tracht. 
1677: Az urak magok subscriptióját meg nem tagadhatják, 
másképen is én bizony egy dologban nagyobb megegyezé-
seket nem láttam [TML VII, 393 Teleki Mihály Nemes 
Jánoshoz]. 1700: Teken(tetes) Nemz. Déesi Diószegi 
Jstva(n) Uram Istenfelő Hazastarsaval való jo meg edgye-
zesből Istenhez eő Felsegehez való keresztyeni buzgó 
szeretetiből conferált egy kisded harangot a' Déési To-
ronyban [Dés; Jk]. 1718/1781: az atyafiságos és szép meg 
egyezés felettejár minden Törvényeknek ]H; JHb LXXI/8. 
483]. — L . még BÖn. 470. 

Szk: "t munkálódik egyetértést teremt. 1699.Ě az Nemes 
Varmegjetől exmittaltattu(n)k egj bizonjos terminusra ugj 
mint éz jelen való 1699 esztendőben esendő Pvnkőst ho-
vanak 19 napjára ez okon, hogy eo klmek kőzött ha lehet 
bekesseget es megh egjezest munkalodgju(n)k [Dob.; SLt 
AM. 13]. 
^ 5. (sereg) egyesülés; unire; (Heer) Vereinigung. 1657: 

Úgy is volt ugyan, hogy eljüttenek volt8, de hírek érkez-
vén az hadak megegyezése felől s talán az mi indulásunk 
felől is, azon éjjel kiszöktek az városbőlb [KemÖn. 251. 
— 8Vadászi Pál és az ellenség. bRimaszombatból]. 1677: 
Mind jelen voltak gróf uram és Fajgel uram. Radnóton 
osztán vévén eszében a porta kedvetlenségét az franczia 
pénznek felvételéiül és hadakkal való megegyezésiül, úgy 
kezdett vala, hogy már velem is tractálni, de már késő volt 
|TML VII, 433 Teleki Mihály Absolon Dánielhezl. — L. 
még KemÖn. 267; SKr 409. 

6. egybe/összefolyás; confluenţă; Zusammenfluß. 1772: 
a' Királly falvi Malomnak fel épittése előtt; a' Gátról és 
silipről le follyó Vizeknek meg édgyezésin alóli; le egy 
darabig a' Kűkűllő fenekében; valami Nagy Kövek, száraz 
időben jol látztzattak, az után pedig soha nem | már most, 
nem hogj az emiitett vizeknek meg edgyezésin alol ne 
lehetne halászni, de még azon felyűl a' Silip árkábanis 
[Ádámos KK; JHb XX/27. 17, LXVII/293]. 

7. találkozás; întîlnire; Begegnung. 1657: Bornemisza 
Pál, az mint megjüvendöltem vala az megegyezéskor, igen 
megbontakozott egészséggel van (Kemön. 252]. 1661: 
Kegyelmedet azért kérem az mi indulásunk és űtunk-
nak az urunkkal való megegyezésig igazgatásában mit 
javallt, tudósítson [TML II, 170 Haller Gábor Teleki Mi-
hályhoz]. 

megegyezésképpen megegyezés szerint; conform înţe-
legerii; veieinbarungsgemäß. 1677: (A) dolgok egi akarat-
bul meg edgiezes képpen ... az kett megh nevezett Attya-
fiak kőzött igi mentek volna vegben mindenképpen az 
megh irt kötés alatt [Ne; DobLev. 1/25]. 

megegyezett 1. vmibe beleegyezett, vmivel egyetértett; 
care a fost de acord cu ceva; mit etw. einverstanden/in 
etw. eingewilligt. Szk: ~ engedelem beleegyező engedély. 
1677: Az Egyházi rendek-is hasonlóképpen a' Patronu-
soknak megedgyezet engedelmek nélkül, Korcsomát kez-
deni ne mérészellyenek [AC 107] * ~ értelem beleegyező 
elgondolás. 1662: Az fejedelem azért porta híre, engedel-
me s az haza tanácsi megegyezett értelmek nélkül a 
svékusokkal, kozákokkal... olly szövetséget szerzett vala: 
hogy maga személye szerént minden ország népével 
melléjek menne [SKr 348]. 1677: Mivel azért Kegyelme-
tekkel megegyezett értelemből az indulásnak bizonyos 
napja is determináltatott ... kegyelmesen parancsoljuk 
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kövessenek el mindeneket, valamit édes hazájoknak fel-
szabadítására az német nemzet ellen el tudnak követni 
[TML VII, 384 a fej. Teleki Mihályhoz] * - rendelés be-
leegyező rendelkezés. 1772: Atyai s Anyai meg edgyezett 
s el intézett rendeléseket és Tettzéseket világ eleiben ki 
terjesztett ésketésekkel kivánnyák meg homállyosittani 
[Drág K; TSb 21]. 

2. (vmiben közösen) megállapodott; stabilit (de comun 
acord); (mit etw. gegenseitig) einverstanden. Szk: ~ aka-
rat. 1633 u.: ily veszedelmes és háborúságos időben mely 
igen jó volna bár mely kicsiny erősség: közönséges meg-
egyezett akaratból... kezdők épiteni a templom körül való 
törpe kerítést és kőfalat 1602 [Mv; EM XVIII, 449-50]. 
1671: kŏvettséget ne instituállyon az Tanácsoknak tetszé-
se és meg edgyezett akarattya nélkül, confoederatiokat 
penig akarmely szomszéd avagy távul való Országokkal, 
Királyokkal és Fejedelmekkel nem kŭlŏmben hanem az 
egész Országnak minden Statusinak meg-edgyezett aka-
rattyábol Ország Gyűlésében tészen ŏ Naga [CC 7]. 1706: 
Tőnek eŏ kegielmek mi előttünk egj más között való meg 
edgyezett akaratból illyen iirevocabilis alkalmat, es Com-
positiot [Ne; DobLev. 1/60]. 1754: az egész falu meg 
egyezett akaratból ... ki ment, és az ottan lévő gyepüket 's 
azok kőzött az enyimet is szerte szellyel hánta [Gálfva 
KK; Ks 66. 44. 17a] * - erővel - lélekkel * ~ jóaka-
rat. 1713: magokban eleve meg edgjezett joakarattjokbol 
adának és ajándékozának meg hihatatlanul ... Jósika Im-
reh Vr(na)k eo Nganak egj Házhelyet [Torda; JHb 
XV/10]. 1829: Tsak ilj meg egyezett jo akarattal, el tök-
élet Igyekezettel, èrthettjük el, a' mire buzgón törekedünk 
[BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. szám.] * ~ jótetszés 
közös tetszés. 1679: megh edgjezet jo tettzesunkbol ad-
gjuk ez kez irasunkat edgj masnak [Torda; Pk 2] * ~ 
konszenzus közös egyetértés. 1671: senki ellen semminé-
mü hadat offensive nem indita, ha méltó okot réája nem 
adnak; És ha szintén adnának-is az egész Ország Statusi 
meg-edgyezett consesussokbol tselekszi [CC 7. — aA 
fej.]. — L. még CC 14, 19 * - kötés közös kikötés. 1814: 
Melyre megszőlítatván Bíró Ferenc is a faluközönség 
előtt, s annak megegyezéséből átaladá a maglovát a követ-
kezendő feltételek alatt, vagyis megegyezett kötések alatt 
[F.rákos U; RSzF 179] * - közakarattal. 1783: Czerjék 
Ferencz vr(am) mindkét ágon s életb(en) Lévő edes Gyer-
mekei meg edgyezett kőz akaratból egy más között kiván-
ván ... mint (!) két ágat illető rész Portiojokat ... meg 
osztani ... Nyil Vonás szerént [Zoltán Hsz; Borb. II] * ~ 
közönséges végezés. 1677: A* Négy recepta Religiok az 
Országnak ezen meg-edgyezet közönséges végezései 
szerint, ennekutánna is in perpetuum pro receptis tartassa-
nak [AC 1] * ~ lélekkel. 1678: Legyenek már valaha 
egyértelműek, egy szívűek, az közjót megegyezett szívvel, 
lélekkel, erővel igyekezzék promoveálni [TML VIII, 217 a 
fej. Teleki Mihályhoz] * - szívvel - lélekkel * - tet-
szés. 1670: Meg vallom, kivánnám azt is, az tanácsi urak 
meg egyezett tetszéséből is lenne, hogy én is bátrabban 
mindent követhetnék el [TML V, 350 Kapi György Teleki 
Mihályhoz]. 1682: Ez rajtunk forgo, és sok tekintetekbe(n) 
el kerülhetetle(n) szoros állapotokhoz képest bizonyos 
summa pénzt, búzát és zabotis ketelenitettünk mellettünk 
levő becsületes Tanács vri, és fö rendű Deputatus Hívei-
nek velünk meg edgiezett tecczésekbŏl bizonyos szeme-
Ijekre ... az eö Felsége Vitézi szamokra fel vetnünk [Borb. 
Hej.]. 

3. egyesült (had); (despre oaste) unit; (Heer) vereinigt. 
1657: Vesselényinek is az végekből felszedett hadától 
félelem lévén, annyéra, hogy énelőttem az megegyezett 
derék erő, hátam megett az bévágatható szoros utak és 
Vesselényi lévén, oldalul mindenfelől az nagy havasok, 
számyrakelés nélkül talán egy láb is el nem szaladhatott 
volna [KemÖn. 240]. 

megegyezhetés megállapodhatás; posibilitatea înţele-
gerii; die Möglichkeit der Übereinkunft. 1657: Ez kettő-
ben8 csak az vala káros, hogy az evangelica religiónak 
mindenik nagy üldözője, egyébiránt nemzeteket és annak 
szabadságit szerető, hasznos emberek valának ... igen 
szomjúhozzák vala az magyar nemzetnek szabadságát és 
magyar nemből állatandó királyságot, hogy restituálhatnák 
a régi mohácsmezei magyarok végezések szerént; erről 
volt elég tractájok is, de az religio dolga nem juttathatta 
soha az megegyezhetésnek perfectiójára őket (KemÖn. 
100. — aPázmány Péterben és Esterházy Miklósban]. 
1763: midőn 10 pár ökrök vására vagj alkalma iránt egj 
más kŏzzett orialodott controversiárol lett meg nem ed-
gjezhetés felől alterkalodtanak volna, minden tartalék 
nélkült batorkadott az edgyik I Dániel Lukáts eökegjel-
m(ene)k azt mondani, hogy ez oly ember, ki az sokada-
lomban botot ragad s' ugj impellallya a* barmos embere-
ket maihájok alkalmára, és el adására (Torda; TJkT V. 
173]. 

megegyezhetik 1. vkivel vmiben megállapodhatik; a 
putea cădea de acord cu cineva asupra unui lucru; mit jm 
in/über irgendetw. übereinkommen können. 1592: Zol 
uala en nekem Galfi Mihaly Vra(m) ez el múlt beojtbe 
hogy Az eó Juhait oda fogadna(m), Mondom hogy ha az 
majorsagba megh eggyezhetúnk oda femek Az Juhok 
[UszT]. 1656: addig kérem Kigyelmedet, Kigyelmed 
néném asszonnak is értésére ne adja, mivel azután, ha az 
atyafiakkal megegyezhetünk, ő kigyelmének egyenlő 
akaratbői írjunk [TML I, 4 Bornemisza Susánna Teleki 
Mihályhoz]. 1701: Balasi Peter, Balasi Miklos es Fülöp 
Györgjne Balasi Annok, hogj ... edes Apjok nekikis ré-
szeket minden féle acquisitumokbol egészszen ki nem 
adta volna, es egj más között meg nem edgjezhetné(ne)k 

hogj Keresztúrá az székb(e) edgjik az másikot ne fá-
rasztaná, hanem mi előttünk és általunk törvény szerent 
iteltetnek meg mi formáb(an) lehessek osztozasok [Kis-
solymos U; BLev.]. 1747: mellyik rész mellyik(ne)k jus-
son, vagj edgjmás között meg edgyezze(ne)k, vagj ha meg 
ne(m) edgjezhetnek, sorsot vessenek [Torda; TJkT III. 
114]. 1792: En azon dürützkölő épitetésének ellene nem 
mondok, hanem, ha meg edgyezhetem Eö Exjával, építés-
sé fel, maga költségén nem bánom [Ádámos KK; JHb 
XIX/134]. 1794: (A) két egy Testvérek ... fenn maradott 
Ingő Jóknak Osztálya alkalmatosságával némely dolgok 
iránt meg nem egyezhettenek volna [Kv; JHb XX/40. 1]. 

2. megalkudhatik; a se putea tocmi; sich einigen/einig 
werden können. 1823-1830: Az ilyen lovak8 vének szok-
tak lenni, mert ki adná jó lovát a deáknak kínozni; egy 
órára 30 garasért adják, ha tovább utazik vele az ember, 
amint napjára megegyezhetik [FogE 251. — aA kétkerekű 
kocsiba (kordéba) fogottak]. 

3. vkivel egy véleményen lehet; a putea fi de acord cu 
cineva; mit jm gleicher/derselben Auffassung/Meinung 
sein können. 1672: azokot Kegyelmed szintén úgy által 
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láthatja elméjében, mintha itt volna jelen, tudván Kegyel-
med az mű dolgunkat, hogy ritkán egyezhetünk mű meg 
sok dolgokban [TML VI, 310 Rédei Ferenc Teleki Mi-
hályhoz]. 

4. egymást megérthet; a se înţelege; sich verstehen kön-
nen. 1751: Vidrai Stefán Szimion exponállya ... léányo-
mot adtam fèrj(ne)k Bulzesti Sztán Prekup(na)k ... mi 
okokra nézve magok tudgyák meg nem edgyezhettek, 
Léányomot verte, melly miá Sok izben hozzám futót [H; 
Ks 62/5]. 

5. (had) egyesülhet; (despre oaste) a se putea uni; (Heer) 
sich vereinigen können. 1657: megírtam vala az fejede-
lemnek, hogy az engem elbocsátáskori ordinancia szerént 
Huszár Mátyást az végeken feljűni és vélem megegyezni 
az mellette lévő haddal együtt parancsolná merészle-
ném assecurálni, hogy az miatt az ármáda miatt többé meg 
nem búsulna a fejedelem; de ha az nem lenne, mihelyt 
megegyezhetnek, vagy elveszve, vagy tisztességes retirá-
dával hátamon kellenék az ellenséget vinnem alá [KemÖn. 
239]. 1678: az franczia had itt ez tájon leszen az tractatus 
szerént is, de az sem fog késni, várja csak az Mármarosban 
levő segítséggel megegyezhessen és most hozandó pénzt 
kézhez vehesse, az meglévén, tovább megyen ]TML VIII, 
105 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1704: A híre az, 
hogy a rácok eleikbe mennek akik a Vaskapu felől jőnek a 
kurucok ellen, hogy megegyezhessenek vélek és idehoz-
hassák és kísérhessék [WIN I, 86]. 1707: Bekísérjük nagy 
solennitással őnagyságát®, de Pekri urammal meg nem 
egyezhetvén az őnagysága hadai, Rabutin csak bejű min-
den bántódás nélkül Erdélybe [Kv; KvE 250 VBGy. — 
aKárolyi Sándor kuruc generálist]. 

6. vkivel találkozhatik; a se putea întîlni cu cineva; jm be-
gegnen können. 1676: úgy alkalmaztatom útamat, hogy Ke-
gyelmeddel megegyezhessek, mert tudom négy-öt nap Ke-
gyelmed is elvárakozik értem, én pedig tovább is Kegyel-
medért ]TML VII, 185 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz], 

7. vmivel találhat/egybeeshet; a putea coincide cu ceva; 
zu etw. passen/mit etw. übereinstimmen können. 1710 k.: 
az esztendőt pedig 12 holnapnál többre nem csinálhatták, 
mert sem a nap, sem a hold járásával meg nem egyezhet-
tek volna [BÖn. 452]. 

megegyez(ik) 1. megállapodik vkivel vmiben; a se înţe-
lege cu cineva asupra unui lucru; mit jm in/über etw. über-
einkommen. 1586: hallottam hogy megh Eggyeztek volt 
feleőlle® Es az Berekbe(n) való Retett Atta volt Irette 
Balattffy ferencz Bachy Janosnak [Csapó KK; JHb XX/48. 
7. — aA peres földről]. 1596: Értik ew kegmek warossul 
aztis hogy immár egy falka ydeoteól fogwa az Schola 
gondwiseleo Tanito Mester nelkewl vacalt, kireol ew 
kegek megh eggyeztek [Kv; TanJk 1/1. 281]. 1629: mi 
aztán ugy egyezenk megh hogy kűlgyűnk oda hozzaja, el 
is kűldûk Bornemisza Thamast es Kerczi Gyeorgyeot; 
hogy visza jeouenek jelentek hogy az aszonj ... nem mond 
ellene az haznak [Kv; TJk VII/3. 31]. 1633: Csiszmazia 
Istuan eljzeoben nem engedi uala az fa keozfalt el bontani, 
de annak Vtanna megh eggieszenek, es megh engede [Mv; 
MvLt 290. 131b]. 1661: Rédai Ferencz uramtúl tudakoz-
tam ... hogy igyekezeti Kegyelmednek az, hogy eljöjjön, 
az mint Kegyelmed is izente, de addig nem reménli, míg 
urunkkal meg nem egyez Kegyelmed s míg urunk az né-
metekkel meg nem egyez [TML II, 165 Veér Judit Teleki 
Mihályhoz Husztról]. 1769: midőn meg értették volna az 

emberek tölle hogy nem karból hajtották bea m(e)g egye-
zének hogy ne büntessék bé s minden ellenkezés nélkült ki 
ereszték onnan s a pásztorok el hajtották [Bögöz U; IB. 
Nagy Ferentz (50) szabad személy vall. — aAz ökröket]. 
1783: az egész Falunk Grohot meg édgyezett, és végezett 
a Csümek ... Rosia nevü hellyröl való le hányásában, és 
rontásában [Grohot H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1828: hogy az 
ok nélkül való perlekedés el múljon, iterato instálom a' 
Tktes Urat, hogy ezzel a' Fiúval edgyezzék meg [Nyárád-
szereda MT; DobLev. V/1144 Ertsei Pál M.Szeredai Ref. 
Pap Dobolyi Sigmondhoz]. 

2. beleegyezik; a fi de acord cu ceva; mit einer Sache 
einverstanden sein, in etw. einwilligen. 1662: Melly vége-
zésnek noha őa semmi részébe nem consentiálna, meg nem 
egyezne, de abba is, hogy a fejedelem Váradot kezébül 
kibocsátotta volna, semmi részében be nem foglaltatott 
[SKr 397-8. — aA váradi vár kapitánya]. 1821: Famasrol 
való Pataki Ersébet... az Hazájából is a Paptol Tiszt Sza-
bó János Uramtol, Levelet hozot mind arol hogy az Édes 
Anya meg égyeszika ... mind arol hogy szabad Személly 
[Gyalu K; RAk 33. — aA házasságba]. 1849: az Eskető 
Pap ... meg kérdezte Nagy Lászlót, és feleségét ..., 
hogy Léányok férjhez menetelében meg edgyeztek-é? [Bá-
dok K; RAk 64]. 

Szk: ~ benne. 1848: hijába akarjuk ezta mi igy ketten — 
ha Ro'si is benne meg nem edgyezlk — azért közöld vélle 
is czélunkat — ha meg nem edgyezik benne — a' Consc-
riptor Urak előtt — ugyanazt kell tenni [Veresegyháza AF; 
DobLev. V/1241 Dobolyi Sigmond öccséhez, Bálinthoz. 
— aAz osztozást]. 

3. vmi egybevág/egyezik vmivel; a coincide cu ceva; 
etw. mit irgendetw. übereinstimmen, entsprechen. 1661: 
Ez hírekkel némely részben én ellenkezőt írok, de csak 
ennyiben, mivel az többi igázok, hogy megengedhető, az 
tatárja erre jüjön, már megegyezvén az, nem is mulatok 
[TML II, 151 Kemény János Teleki Mihályhoz a Bodrog 
melletti táborból|. 1734: Az kéidésben forgo Ház Örök-
ségnek meg vásárlása nem mod nélkül s, nemis ok nélkül 
való, Sött inkáb az haza tŏrvényevel jol meg egyez 
melj az Fatenseknek relatiojokbol in Judicie Constal 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1737: Mind az Falubéli 
Jobbágyok(na)k és Selléreknek, mind p(eni)g az havasi 
Sellérek(ne)k, vagy Abrudányok(na)k az ő szolgálattyok, 
az Hév Szamosi Jobbágyok és Sellérek szolgálatytyával 
megedgyez [Hidegszamos K; GyU 406]. 1764: Mely 
feljebb megírt deliberatumunkat, úgy abban inseralt melió-
ratiokat melyek más nemes céhok rendtartásival is megé-
gyeznek, confirmáljuk és roboráljuk, tulajdon subscripti-
onkkal és usuális pecsétünkkel [Dés; DFaz. 23-4]. 1770: 
A falu szabhat magának törvént, de úgy, hogy az haza 
törvényivel megegyezzen [M.hermány U; RSzF 209]. 
1785: Vadnak mások ollyak kik(ne)k sem Bányájok s a 
szerént vas kövek sintsen, hanem mind vas követ és szenet 
pénzen vészen és ugy kċszit vasat, és igy hoc respectu 
penzen vett materiakbolis Dézma vétetnék, mely sem a 
józan okossaggal, sem a tőrvényekkel meg nem edgyez ... 
nincsen ez igy más vas készitő hellyekenis [Torockó; 
TLev. 4/11. 2a]. 1815: ha az Contractus tenorával az 
Mèltoságos Bàro Ur kèvánsága meg èdgyezik ez iránt műk 
a' Mlgs Baro Úrral izetlenkedni nem fogunk [Kv; HG 
Eszteiházi perek]. — L. még CsVh 101. 

4. kiegyezik vkivel; a ajunge la o înţelegere cu cineva; 
sich vereinbaren. 1763: (Az alperes) a Nemes Ma-
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g(istra)tustis ily tsufos szókkal illette, hogy ha mind örök-
ké teremptettézneis nem félne, lévén hat forintya, s' azzal 
meg edgjeznék az Hadnadgjal (Torda; TJkT V. 167]. 
1774: Az Jobbágyokat Lapattal, vagy Páltzával bírságol-
tak meg Tiszt Uraim eö kigyelmek, Sokadalmak alkalma-
tosságával pedig Verengezésért, Tolvajságakért akiket 
elfogtanak Idegenek közül mitsodás volt Cselekedetek a 
Tisztekkel vagy meg egyesztenek, vagy Erdemek Szerént 
meg bŭnteték tőrvenyesen [Szépkenyerűsztmárton SzD; 
Ks Conscr. 110]. 1796: ha a' perlekedő Felek edgyűtt meg 
egyeztek, hogy dolgokat a' Torotzkai Eskűttek előtt el 
láthassák, az szabadságokban állott ]Mv; TLev. 5/16 
Transm. 871. 

5. egy véleményen van vkivel; a fi de aceeaşi părere cu 
cineva; mit jm derselben Meinung sein. 1823-1830: En-
nek a nagy kőhídnak az Albis vizén, mely Ó- és Újdrezdát 
összefoglalja, eredete bizonytalan, de nagyobbára azon 
egyeznek meg az ott való tudósok, hogy a kilencedik 
században I. Dedo Misniai Márkgráf idejében fából épült 
volna (FogE 186]. 1891: A' Consistorium mind T. Deáki 
Sámuel mind pedig T. Hadadi Sigmond Atyánk fiait ő 
kegyelmeket érdemesek(ne)k és ollyanok(na)k esmervén 
a1 kik ... reflexiót érdemlenének, abban meg egyezék 
hogy mind ketten candidáltatnának és pluritale votorum 
határoztassék meg mellyike legyena [Kv; SRE 273-4. — 
aA vicekvártási tisztség]. 

6. meg/összefér vkivel/vmivel; a se împăca cu cine-
va/ceva; miteinander auskommen, sich vertragen. 1662: 
amiképpen a négy elementombéli tulajdonságok, noha 
ellenkezők egyik a másikkal, mindazáltal az ember és 
egyéb állatok testében szépen megegyeznek, űgymint a 
tűz, ég, víz és föld — amellyekből állanak minden testek 
[SKr 69]. 1773: Mondják, hogy szép része Lengyelor-
szágnak az, melyet a mieink bírnak, a föld népével is jól 
megegyeznek IRettE 316]. 

7. (had) egyesül; (despre oaste) a se uni; (Heer) sich ver-
einigen. 1614: Báthori Zsigmond kijőve Brassóból és 
megegyezék az török haddal, melyet látván Básta György, 
hogy az székelység is nem állt melléje, nem meré megvár-
ni, hanem felkelvén Nyárádtőtőla kiméne minden hadával 
Déshez és ott sáncba véré magát [BTN2 51. — aMT]. 
1657: én is pedig Szerencshez szállék, és azalatt Ibrányi 
Mihály is érkezék az hajdű hadakkal ... és vélem meg-
egyezne ... de az ellenségnek közel lételét érezvén, az 
Tiszát és Ónod tájékját nem akarja vala messze hadni 
IKemÖn. 257], 1660: magais az hadakkal együtt utánnunk 
jönni igyekezzek, elől bocsátván emberit hozzánk, tudó-
síthassuk hol egyezzen meg velünk [Berz. ÍJ. 1704: 28 
Februarii. Auditur, hogy Fehérvárhoz közel vagy éppen 
mellette volna egy Sallai nevű kuruc kapitány sok amold 
törökökkel és hogy most mind innen elnyomulván a ku-
rucság arrafelé, azokkal megegyezvén, a Medgyesre szo-
rult németet, nro 2000 ott akarják rekeszteni [Kv; KvE 285 
SzF]. 1747: az Com(m)endirozo Generális Regimenti is 
meg édgyezett Vásárhelynél a Szent-Amur Regimentivel 
várják a Hauben Regimentit is [ApLt 2 gr. Haller János 
Apor Péterhez Nsz-bőll. 

8. találkozik vkivel; a se întîlni cu cineva; jm begegnen. 
1657: az hagyott helyen Fráter Pál és Dániel Jánosék az 
cseléddel megváltanak; kikkel megegyezvén, mivel már 
az ellenség jó távol maradott volt, mint olyan nagy hév-
ségben annyi utat tévén, reménlem vala, hogy meg fogná-
nak szállani [KemÖn. 245]. 1672: Isten engedvén, kedden 

indulok Somlyóra8, ott egyezünk meg az törökkel tractálni 
a határ felett több erdélyi urakkal ITML VI, 68 Teleki 
Mihály Strasoldóhoz. — aSzl. 1710: Rákóczi8 kijő a fog-
házból minden helyeken a vendégfogadókban postalo-
vakot fogván éjjel-nappal mind menének, míg Lengyelor-
szágban érkezének. Ott Bercséni Miklóssal megegyezik, 
és nagy lengyel úr atyjafiai lévén mindjárt jószágot 
szakasztának neki, hol subsistálhatna (CsH 331. — II. 
Rákóczi Ferenc 1703-ban]. 

9. (vmely terület határa/út) összefut/találkozik; (despre 
drumuri/hotarele unui teritoriu) a se întîlni; (die Grenze 
irgendeines Gebietes/irgendein Weg) zusammenlaufen/sich 
begegnen. 1614: Aíz oroszcsíki űt szinte itt egyezik meg a 
nikápolyi úttal, sőt az derék út innét Drénápoly felé Jam-
bolira megyen [BTN2 68]. 1715: â határ, onnét ki mégjen 
igenesen a Kalocsa felől való Csupra, ott edgjez meg mind 
a három Határ ... és mégjen fel ä Felső Csupra, â hol is a 
Sz. Péteri határral megh edgjez, Onnét az élen elő a hegjen 
elé mindenütt, hol is megh edgjezik a Sz. Péteri és Gorbai 
Határ a Pojana Sipuluj nevű heljnél |Csákigorbó SzD; 
EHA]. 1737: A két Pollyán felett való Erdő ... fekszik a 
Tekei határ széllyb(en) és egyezik meg a* nagj bűkkessel, 
tölgyes és gjengén bűkkes épületre való derék Fák is ta-
láltatnak benne [Nagyida K; EHA]. 1760: (A határ) me-
gyen az Fratai Cziklára mindenütt a hegyen, holott con-
terminál kitsiny hellyen az Magyar Frátai Határral itt 
conterminálván, és meg egyezvén az Méhesi Határralis 
[Báld K; BLt]. 

10. össze/egybefolyik; a se uni; zusammenfließen, (Was-
ser) sich vereinigen. 1772: a' Gát alatt mint egj all a* Viz, 
alább is az hol még edgjeznek a* Gátról le foljo Viz a' 
Silipről le menönel sebessebben nem megjen (Ádámos 
KK; JHb LXVII/2. 3191 I a' silipről le foljo viz, ottis az 
hói a Gátról le folyoval meg edgjezik, annál sebessebben 
láttatik menni ISövényfva KK; i. h. 281]. 

11. talál, egyforma; a se potrivi; passen, übereinstim-
men. 1732: Radics Borbára Aszszony egj üdöben számban 
Sem akar vala bennünket venni, Csak koczodat, és vesze-
kedet vélünk; de az ki nagjab vélünk égj hazban detentio-
ban volt iffiut meg szeretvén utánna kezdette magát vetni, 
sött még éczaka is ki járt keresvén az alkalmatosságot, de 
azon iffiu(na)k akarattya az eövével meg nem edgjezvén 
nem tölthette kedvét |Kv; MvRKLev.]. 1764: Ilyen vala a 
szegény bátyám is; az asszonyoknak is mind a kettőnek 
éppen megegyezik az eszek [RettE 169]. 1810: egyebek-
ben meg édgyez ezen két ablak egymással IDoboka; Ks 76 
Conscr. 30]. 

megegyező 1. vmivel egyező; care este identic cu ceva; 
übereinstimmend. 1728: Balla Peter Uram Tiszt. Viski 
János Uram(na)k hivatalt ado levelét el viven valaszt is 
vett... A mely Levelben T. emiitett Atyánkfia a mi hivata-
lunkat meg egyező valaszt ada |Kv; SRE 156|. 1730: (A) 
Mgos Gubemium Commissioja es resolutioja ellen reluc-
talni nem akarunk, mind az altal azon eo Exja Varosunk 
ellen való processzussat edes Hazank Törvényével meg 
edgyező processusnak Semmikeppen nem agnoscallyuk 
(Dés; Ks 25/IV. 123. MJ. 1843: hogy a panaszlo adószedő 
Pekariknak fájdalmát, élelme nem kereshetésiérti hátrama-
radását, minden költségét és fáradságát ugy nem különben 
a* vérbotsátás árrát 12. Conv. Mfrkban ... hogy Szabó 
János megfizesse a' Törvényekkel, és igazsággal megegy-
gyezŏnek véljük (Dés; DLt 586. 27]. 
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2. vmivel/vmiben közös; comun cu ceva; mit/in etw. 
gemeinsam. Szk: ~ akarat közakarat. 1697: Mint hogy 
Isten aldasabol Só Varadi Urainak annyira meg szaporod-
tak hogy elönkbe nagy veszekedés jött az Templom beli 
szekek mia Mentenek azért eő keglmek kŏzonseges 
meg edgyezö akaratból arra hogy az Templombeli szeke-
ket mind fel bontsák [Sóvárad MT; MMatr. 210]. 1711: 
közöttünk lőtt s meg edgyezö akaratbul Concludalt dolog 
[Dés; DLt 489] * - értelem közös elgondolás. 1728: a 
Szigeti Pr. Sz. Ecclesia mostani Lelki Tanitoja T. Viski 
János Ur(am) meg edgyezö ertelemben meg nyugodott az 
ö klmea Szemelyen [Kv; SRE 155-6. — aA deputációba 
küldendő T. Balla Péter] * - tetszés közakarat. 1678: 
Mindezekre és egyéb szükséges okokra nézve, kelleték 
kgldekk közönséges országgyűlését promugáltatnonk 
tanács ur hiveinkk megegyező tetszésekből pro die 15 
futuri mensis, Februárii Anni praesentis fogarasi váro-
sunkban [TML VIII, 50 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1705: 
Mostan pedig már meg akarván a maga kötelességének 
felelni, gyűlést terminált több főrendek megegyező tetszé-
sekből Fehér vármegyében Gyula Fehérvárait, ad diem 26 
Octobris 1705 [WIN I, 566] * - voks közös/egyhangú 
szavazás. 1706: A. Nemzs Rattz István edgjik Curator 
Atyánkfiát a' Magjar Natio rendiből I(ste)n ki szollitván e' 
világból, ő kegjelme hellyett azon Curatori Tisztre vá-
lasztatott a' T. Consistorium meg edgjező voxabol N. 
Ujhellyi Ferentz Ur(am) ő kglme [Kv; SRE 16]. 

3. szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktionen: a kö-
zönséges igazsággal ~ móddal az általános igazságnak 
megfelelő módon; într-un mod care corespunde perfect 
adevărului; in der allgemeinen Gerechtigkeit entsprechen-
der Weise. 1795: a közönséges Igassággal meg edjező 
móddal a Betsű véghez vitessék, az Epűletekis a Contrac-
tus Szerint classificaltassanak [JHb LXVI/44] * törvény-
nyel ~ út s mód szerint a törvénynek megfelelő módon; 
conform légii; gemäß dem Gesetz entsprechendem Weg 
und entsprechender Weise. 1776: méltóztassák Nsgód 
azon Executiot ha a törvénjel meg egjezö utak, s modok 
szerént lehetséges leszen addig Suspendaltatni, míg ma-
gam defensiojára Inquiraltatván ... Procuratorom altal meg 
felelhetek [Sf Korondi Kedei Jánosné Lázár Klára kezé-
vel]. 

4. (egymással) találó/azonos; identic; zueinander pas-
send, miteinander identisch. 1718: az elönkben adatott 
Jószágoknak és Dominiumoknak Inventariumat, Consc-
riptioját kezünkben vévén, abból három egyenes, és egy 
mással meg eg(g)yezö részeket erualtunk [Nagyrápolt H; 
Hb LXXI/3. 483-4]. 

5. ~ rendek beleegyező sorok; consimţămînt (dat în 
scris); einwilligende Zeilen. 1846: Örömmel tisztelt betses 
meg édgyező Rendeire, miután az Ötsémnek is határozott 
akarattyát értettem, van szerencsém a* Méltóságos Urat 
arra kémi, hogy tavaszon tul öszve kelések az ifiaknak ne 
Huzodgyek [Dés; Berz. Nemes József lev.]. 

megegyezőképpen vmivel megegyezőleg, vminek meg-
felelően; care este conform cu ceva; mit etw. übereinstim-
mend. 1781: az Administrator Instructioja az Mlgs 
Familiatől a' Felséges Királyi Rendelésekkel meg edgye-
zőképpen leszen szabattatva [Torockó; TLev. 9/20]. 
1798/1799: a' kérdésben forgó személynek szájából lett 
hallomás plenarië bizonyitt ... mert itt a hallás lett imme-
diatĕ ... egy néhány izben, és helyeken, még penig meg-

egyezőképpen, lett sokaknak együtt lételekben, ės fulŏk 
hallottára [uo.; i. h. 5/16. 421 [. 

megegyezőleg 1. megegyezés/állapodás szerint; con-
form înţelegerii; laut Vereinbarung. 1834: Magam reszem-
re Superléváltam 11 tízen egy Rforíntakat Valtoba meg 
todván a kí váltást mostatol (!) fogva ött Esztendőkig mind 
ketten meg egygyezöleg [Asz; Borb. I]. 

2. egybehangzóan; în unanimitate; übereinstimmend. 
1798/1799: a* miről a' Fatensek olyan meg-egyezőleg 
vallanak Néhai B. Thoroczkai Gáspár Úr-is, recognos-
cálta [Torockó; TLev. 5/16. 421]. 

3. vkivel egyetértésben; în consens/înţelegere cu cineva; 
im Einverständnis mit jm. 1781: Az Mlgs Familiatől ren-
delendő vas Váltő Administrator ... mellé a' helységbeliek 
közzűl négy Colloboratorok a'kik hűt által az Mlgs Famí-
lia által elejekbe adandó kötőlességre kötöleztetvén jó 
erköltsel, jó példa adással hivatalyakat az Administratorral 
meg egyezőleg vinni Capaxok legyenek [uo.; i. h. 9/20]. 

4. törvénynek/szabálynak megfelelő módon; în confor-
mitate cu legea; in dem Gesetz/der Regei entsprechender 
Weise. 1814: minthogy a Certificans Urak ä Tőrvénnyel 
nem meg edgyezőleg ágáltak, 's ágálnak a Nemes Urada-
lom jussa ellen a Felséges Királyi Gubemiumhoz recur-
raltam [Déva; Ks 117 Vegyes ir.[. 1828: a mint annak 
utánna más nap értésemre esett ejtzaka poharazás között 
folytatták gyűléseket, 's tették határozásaikat, meg eshetik 
a Czéhalis Artikulusokkal meg nem edgyezőleg |Dés; DLt 
581]. 

megegyezte birt. szr-os alakban; cu sufíx posesiv; in 
Form mit possessiver Personalendung: vkik megegyezése; 
înţelegere între anumite persoane; Übereinkunft irgend-
welcher Personen. 1677: Kegyelmes Aszoniam k(ŏ)-
nyergenek Alazatason Ngod(na)k mint kegyelmes Asz(o-
niam)nak azon kegyelmessegebül ne legyen ellen tartó 
meg egyeztünkben, kegyelmes Tekénteti eleiben vévén az 
en kiczin hüseges szolgalatamatis |Fog.; Szád. Bojer Sig-
mond kérv.J. 

megegyeztet 1. vmiben egységes álláspontot fogadtat 
el; a face să ñe acceptat un punct de vedere unitár într-o 
anumită problemă; in etw. einen gemeinsamen Standpunkt 
einnehmen lassen. 1719/1751: Midőn hivattattunk volna 
Nemes Marus Székben Süketfalvára az néhai Tktts Nzts 
Tompái Boros Imreh Uram eő Kegyelme Siketfalvi Nemes 
lakó házához, e' végre, hogy az eö Kegyelme Fiait és 
Leányit, az eő Kegyelméről ... maradott Mobile, és Im-
mobilé Bonumok felett meg edgyeztetnők, és el igazit-
tanok [DobLev. I/95a]. 1780: még a minapi napokba való 
öszve Gyűléskor a Bets Fusus Czehnak meg edgyeztettük 
volna a Bts Che Tagjait Zonda Mártonnak czéhben való 
bévétele s admissioja iránt [Kv; FésCJk 271. 

2. vkit vkivel összebékít/egyezségre juttat; a împăca pe 
cineva cu cineva; jn mit jm versöhnen/zur Übereinkunft 
gelangen lassen. 1633: Az perlekedes közben iamborok 
kőzinkbe szolvan megh eggieztettenek [Uzon Hsz; BLt]. 
1638: kerestem ithonis mint karos ember louaimat, ugj 
talalom megh az en lovamat, az Kallai Giurka lovaj keö-
zeöt, azt en el uittem ... az utan Szeöcz Ianos ... ugy 
eggjeztete megh Kallai Giurkaval megh akaram vala fo-
gatni [Mv; MvLt 291. 128a]. 1666: igy Eggieztetők megh 
Eő kgmeket [Imecsfva Hsz; LLt], 1703: (A zetelakiak) 
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fugialtanak mélts gróf Apor István úrhoz, hogy ő kegyel-
me őket quo meliori modo a ns székkel egyeztesse meg 
[SzO VII, l 19]. 1750: Látván az ó kegjelmek között Való 
litigatiot, ő kgjlmek kőzikben Szólván, meg akarván egjez-
tetni [Etéd U; NkF]. 1790: mondgya Opra Ferencz ne 
busully mert ha beszélhetek az Etsémmel meg egyeztetlek 
[Peselnek Hsz; HSzjP Mart. Incze (18) jb vall.]. 1805: 
elébb ugyan difficiliskedtenek, és sok akadályokat kíván-
tak tenni, míg meg lehetett edgyeztettni [Kv; Ks lOl Thu-
roczy Károly nyíl.]. 

3. kb. megállapít; a stabili; feststellen. 1756: szükséges-
nek îtiltetik az közönséges Igasságis azt hozván magával, 
hogy â ki mint â terhet hordozza, az hasznotis â szerént 
vegye; Ahoz képest committaltatott az mostani Dnalis 
Bírónak, és Eskutteknek hogj magok mellé vévén az 
Vallyebradi ès Ribicsorai Dnalis Blrókot két két Eskűttivel 
az örökségeket egyeztessék meg [Bukuresd H; Ks 62/4]. 
1823-1830: Itt könnyen meg lehet egyeztetni azt, hogy az 
apja fehérvári deák volt; mert az igaz, hogy a kollégium 
1716-ban bujdosott ki Fehérvárból, de nem lehet azt gon-
dolni, hogy minden deák Vásárhelyre utazott volna JFogE 
60]. 

4. (össze)egyeztet/hasonlít; a compara; vergleichen. 
1758: a Pipét az ö több Pipéivel edgyŭve tévénk, és 
mindenekb(en) a' több Pipek(ne)k jegyekkel meg ed-
gyeztetŏk (Betlensztmiklós KK; BK|. 

5. (hadat) egyesíttet; a face să se unească; (Heer) sich 
vereinigen lassen. 1653: Onnat elindulván, Szeben felé 
méne, hogy már megszorongassa Szebenbe Báthori Gá-
bort, és Ráduly vajdával megegyeztessék hadakat, és az 
Országot meghódoltassák [ETA I, 105 NSz]. 

megegyeztetés 1. vkivel való összebékéltetés/egyezség-
re juttatás; împăcare; Versöhnung, Übereinkunft. 1672: 
Gálfi István vr(am), meg, tekintvén ... Hegyesi István 
vr(amna)k ő kglméhez való jo akarattyát eze(n) várme-
gye törvényes székin való szolgalattyát ... sőt azon házuk 
felett peressűkkel való meg eggyeztetésekben s -alkuttatá-
sokb(an) s ... meg nemesitéséb(en) vagi leg aláb ... meg 
tartásában igért es meg mutatandó fáratságát ... kőte örö-
kösön ... Al vinczen ... egi darab fundussokat [Alvinc AF; 
Incz. IV. 6a|. 

2. egyetértés; acord; Einverständnis. 1676: Én. Uram, itt 
a mint lehetett, így adtam fel a dolgokat, hogy az közjónak 
Kegyelmetek szíves meg egyeztetésével használhassak 
ITML VII, 178 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

3. (össze)egyeztetés/hasonlítás; potrivire; Vergleich. 1791: 
(Egy bizonyos osztályt) az előnkbe adott Conscríptióknak 
értelme, meg visgálása, egyben vetése, meg edgyeztetése, 
és akadállyok el igazítása után ... kedvezés nélkűlt vittünk 
Ügyen végbe [Szászsztlászló TA; JHb XXVI/10]. 

megegyeztethet 1. megegyezést létrehozhat; a putea re-
aliza o înţelegere; Übereinkunft zustande bringen können. 
1672: azt mondta az fő vezér, nincs neki annyi feje, hogy 
el ronthassa, az kit az császár is egyszer meg pecsétlett, 
hanem úgy tanálta jobbnak lenni, ha megegyeztethetne 
ITML VI, 182 Szilvási Bálint Teleki Mihályhoz Driná-
Polyból]. 

2. egymással kibékíthet, egyezségre juttathat; a putea 
împăca părţile; miteinander versöhnen/zur Übereinkunft 
gelangen können. 1652: hogy ha amicabilitér eŏ kegyel-
meket egy massal megh egyeztethetik jo, hogy ha penigh a 

nem lehet kereszek uttyat eö kegyelmek [Kv; SLt A. 47]. 
1699: ha az adverta Pársokat meg edgjeztethetik bene 
quidem, kűlŏmb(en) reportállyák az egész dolgot ... a 
nemes Vármegjének jövendő kőzelbik Generális székire 
IDob.; SLt AX. 44]. 1770: Br. Bánffi Imrének ... lévén 
egy otthon maradott, vénes, Júlia nevű leánya, aki is hol 
egy, hol más atyafiánál lakott. A többi között Bánffi 
Györgynél is temporizált, mely idő alatt, egybeszűrvén a 
levet, gyermeket csináltatott magának A meglévén, a 
felesége® is megtudta, ki is mindjárt odahagyta. Nagy 
nehezen egyeztethették meg őket [RettE 240. — uBr. 
Bánffi Györgynek]. 

3. (hadat) egyesíthet; a putea uni (oştirile); (Heer) verei-
nen können. 1677: Én úgy gondolom, a practisálják, hogy 
arra vehetnék, hogy az Lengyel országbúi jövő haddal 
megegyeztethetnék őket® [TML VII, 757 Teleki Mihály 
Baló Lászlóhoz. — ®A magyar hadat]. 

megegyeztetik egybevettetik; a fi colaţionat; kollatio-
niert werden. 1797: Hogy ezen fellyebb meg irt hét darab-
ból álló Transummált és Copiazott levelek a magok 
tullajdon eredeti levelekből Transummaltattak általunk 
az Orriginalisokkal őszve olvastattak ... őszve hasonlit-
tattak és corrigálván meg egyeztettek légyen, arról Fide 
Nostra mediante adtestalunk [Szság; Borb. II|. 

megegyveledik vki közé elegyedik; a se amesteca 
printze ...; sich vermischen/vermengen. 1657: Azon vitéz 
fileki embert megközelítette vala maga is az vén úr, és 
talán meg is lőheti vala, de én szőlitám meg, hogy mifélé-
künk volna, mert akkor érkezvén oda s megegyveledvén 
közülünk való Kemecsei nevű hadnagy hasonló ábrázatú, 
köntösű, lovú vala, s annak reménlém vala lenni; azután 
én is kézre vöttem vala, de puskám nem süle el |KemÖn. 
270]. 

megehet a putea mînca; verspeisen können. 1590: Ez 
elot weottúnk volt meg egy Beteges dyznot Meg Bűzzot 
vala meg sem Ehettük IKv; Szám. 4/XVII. 14]. 1654: Igen 
vadborsos list volt az praemendasok sem ehettek megh s 
... az Corpa keőzze elegitette(m) disnok szamara lAlmás 
K; Ks 70/51 Szám.]. 1664: Én mindazonáltal, ha mások 
nem volnának s nem szégyenleném, az cseléd kenyeret is 
meg ehetném ITML III, 42 Veér Judit férjéhez, Teleki 
Mihályhoz]. 1736: Innepekben, de kivált sátoros innepek-
ben, annyi étkek, borok volt mindenik asztalnál, hogy meg 
sem ehették s meg sem ihatták ]MetTr 432|. 1744: Az 
Ecclesia Lépes meziből attak volt egy keveset, de az bü-
dös volt meg nem ehettük IGyeke K; Ks]. 1752: vajat 
penig egyszer olly avast küldött, hogy emberséges ember 
meg nem ehette volna IBeszt.; Told. 37/44]. 1756: az Báts 
midőn maga p(re)mendaját kérte Balog Uram ... pa-
rantsola, hogy agyanak harmadik rosta alyát 4 vékát fél 
rostálván két véka tőit az kenyerét nem hogy ember meg 
ette volna de az Sertesek(ne)k vettetet azak Sem ehették 
meg (Butyásza Szt; TK1]. 

megehetos megehető; care poate fi mîncat; verspeisbar. 
1683: Regi orda megehetös in vas 2 Cont. Libr. 130 
[Radnót KK; UtI]. 

megéhezett kiéhezett, éhes; flămînzit, înfometat; ausge-
hungert, hungrig. 1706: A' mult öszszel az Armadától ár 
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Viz modgjára el boríttatván, mint hogj ã meg ehezett nép-
nek minden gongya az volt hogj meg elégedgjék; igen sok 
káraink estenek [Kv; KvLt 1/193 Kv városa gr. Bánffy 
György gubernátorhoz]. 1756: az ökreink éhek és farattak 
lévén nem lőn anyi Gratiánk Balog Urama előt hogy szál-
lást és avagy tsak szalmát adatot volna az Uraságébol el 
bagyadot és meg éhezett őkreink(ne)k [Durusa Szt; TKI. 
— aA tt]. 1817: a' meg éhezett s szomjúhozott ökröket 
ki botsatottàk hogy fajjanak egy néhánt [Kv; KLev.]. 

megéhezik 1. éhes lesz; a i se face foame; hungrig wer-
den. 1631: az ember ot bizony megh ehezik [Mv; MvLt 
290. 253a]. 1662: Mindezekbül nem egyebet szedegethet-
nek vala, hanem hogy mentül tovább azon sáncban múlat-
hatnának, annyival közelebb jutna az ármáda romlásához, 
mert meg is kezdene éhezni nemsokára [SKr 252]. 1705: 
Azt is beszélik, hogy a kurucok idebé bocsátották volna a 
medgyesi németeket, tudván azt, hogy itt mentül több lesz 
a kenyérevő, annál hamarébb megéheznek benne [WIN I, 
455]. 1710: A ploesti mezőn negyedfél hétig voltunk 
táborban8 Addig soha nem, ott ettem elsőben köles-
lisztből sült málét mézzel, igen jólesett, mert megéheztem 
vala [CsH 232. — al690-ben]. 1867: vacsorám nincs 
ugyan mindes (!) estve de sokszor ugy megéhezem ebédtől 
vacsoráig hogy muszály hogy hozassak mert ha nem ho-
zatnék le betegetném [Pf Pálfy György apjához, Pálfy 
Lajoshoz Kv-ról]. 

Sz. 1742: három hétig semmit sem adott égy bé faló fa-
latot is, ugy meg éheztem hogy szikrázott ă szemem [Kv; 
AggmLt C. 12J. 

2. megéhezni hagy éheztet; a flămînzi, a ţine flămînd; 
hungem lassen. 1613-1630: Az Soljmokath ... megh ne 
hadgjak eheznj ... Jol tarczyak az uton ere kgk mingjart 
go(n>gja elseo legyen [MNy XXXV, 262]. 1663: ha a 
dolgok ebben maradnak, a miben most vannak, az mit 
eddig provideált is, úgy sem provideál ezután, hanem az 
míg kezét ez váron tartja, addig az benne maradandó maga 
praesidiumát nem hagyja megéhezni [TML II, 488 Teleki 
Mihály Lónyai Annához Kővárból]. 

megehül megéhezik; a i se face foame; hungrig werden. 
1751: Az útra vitézik (!) eledelt keresni Hogy meg ne ehül-
jünk gondot kel viselni [Hétfalu Br, EM LI, 126 betl. játék]. 

megejt 1. megjegyez/említ; a pomeni; bemerken, er-
wähnen. 1580: Vrunk is azzal Ayanlya magat hogy oly 
lewelet ad amynemot Zeretwnk Zabadsagunknak meg 
maradassara, hogy eo kegmek Az lewelbe per exp(re)ssum 
ejtenek megh hogy ha Ieowendó wdobe ez Colosmonosto-
ri domini(um) változnék es secularis vagy egieb 
poss(ess)orra zallana, hogy Az dezma akor semmy vto(n) 
be ne hozathatnék, varassunknak romlassara [Kv; TanJk 
V/3. 230a]. 

2. elvégez; a efectua; verrichten/erledigen. 1771: a Sző-
lőt is első kapálását ugjan jó szárazba ejtettem vólt meg 
lEsztény SzD; Told. 5a]. 1814: mikor az Eklésia számára 
vésznek8 akkor egy úttal meg lehetne ejtenib [Aranyosrá-
kos TA; Pk 7. — *Ti. deszkát. bA deszkavásárt]. 

Szk: cserét 1762: Confrontaltatvan declaratiojak 
... az kŏzettek meg esett vásár iránt, világosán ki tettzik, 
hogj Flóra Todor maga urgealta inkáb az lónak Ábrahám 
Janostol léendo által adását ha akkor tettzett Fodornak 
az vásár ŏ kévánta az Cserét meg ejteni, tessék mostanis 

meg maradni a loval [Torda; TJkT V. 124]. 1821: E sze-
rént ennyiben meg ejtuénn a Felek ezen Cserét Gerendi 
Urat a Rétbe ezennel introducaltakis (Nagylak AF; Dob-
Lev. V/1043] * likvidációt ~ végelszámolást elvégez. 
1834: igyekezzék azért az Exp(onen)s Testvérem a* liqui-
datiot telyesleg meg-ejteni [Dés; BetLt 5] * a vásárt 
1722: az Mlgos Ur(r)al való mastani vásáramatis azért 
kivántam meg ejteni, inkáb, mind másokkal hogy telyes 
bizadalammal voltam, s vagyok egyszersmind meg kapni 
[Gyula K; SLt XXXIX Alex. Pekry Suky Jánoshoz|. 1782: 
minekutánna a* Vásárt meg ejtették a' Contractusnak 
tsinálására engem is oda hivtak [Torda; KW Vall. 9|. 

3. hitében ~ esküjében kijelent; a a firma în jurămîntul 
său; in seinem/ihrem Eid aussagen/erklären. 1602: Farkas 
Mihaly harmad magawal eskeodgyek megh hogy semmy-
nemeo p(rae)textus alat nem rezesek az penznek elvezese-
ben, sem nem tudgyak ky miat vezet el Áztis megh eytwen 
hwteokben hogy az az pénz elvezet es sohult birtokokban 
ninchen [Kv; TJk VI/1. 623]. 

4. becsap, félrevezet; a înşela/păcăli; betrügen. 1656: 
valóban bizony megejte Thuri Mihály, mert jó ház jobbá-
gyodat el nyeré, hogy bizony nem most leszen, még olyan 
jobbágyot lelsz aminemüt el loczogattál [TML I, 10 Teleki 
Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 1659: De addig hajto-
gatnak titeket az erdélyiek, hogy bizony megejtenek még 
egyszer benneteket, de akkor hisztek ti mindent el, mikor 
megesik rajtatok li. h. 324 ua. ua-hoz]. 1678: Az diffiden-
tia, úgy látom, naponként nevekedik, de ójja Isten, Uram, 
Kgldt némelyek meg ne ejtsék |TML VIII, 94 Macskási 
Boldizsár ua-hoz]. 1710: Ha valamelyik baráta inti valaa, 
hogy ne bánjék úgy az urakkal s kivált Teleki Mihállyal, 
mert bizony megejtik, azt felelte: „Valamíg az én kegyel-
mes asszonyom él, nem félek addig senkitől" [CsH 176. 
— 8Barcsai Mihályt]. — L. még CsH 125, 179; KemÖn. 
168; TML I, 10, 35; III, 520, VI, 576. 

5. törvényes úton ~ törvényes úton elveszejt; a distruge 
pe căi legale; auf dem Rechtswege verderben. 1657: tör-
vényes úton megejték8, mert maga compareálni nem me-
részle, felesége eljütt vala ugyan, de heában, mert perso-
nalis comparatióra volt citatus [KemÖn. 153. — Prépost-
vári Zsigmondot]. 

6. vkin vmit elkövet; a comite ceva; an jm etw. bege-
hen. 1597: monda Bodo Gergely, Zereteó Tamas Vram, 
migh az io zomzedúnk ... my raitunk az kart megh ne(m) 
eyte, ha addigh keúantha volna megh chelekettük volna 
[UszT 12/38 Thomas Sima de S.Kirajj lib. vall.]. 1644: 
(Az asszony) monda hogi az Ura veszi fel s eö mosogatia 
megh vagi ket nap nem banhatot velem s ihon ugian foli 
az niü beleölem az orvos azt mondotta hogi iol szol-
galta az Ura az Istent, mert eö raita akartuk ezt meg ejteni 
eó rajta eset megh az vestes [Mv; MvLt 291. 421a]. 1657: 
Császkai György megjelenté, hogy szállásomon is jól 
vigyáznék, mert okvetetlen kerten által véletlenül orozva 
hogy meglövöldözzenek ... s ha ez nem succedálna, az 
fejedelemasszony szállásán való hálásra ha vehetnek, ott 
ejtik meg rajtam, s egyáltaljában elveszteni igyekeznek 
[KemÖn. 148]. 

7. megerőszakol; a silui/viola (o femeie); vergewaltigen. 
1724: a Leány mondá, bezzeg én töbször Pekrihez 
ne(m) megjek, mert ha a Szolgája az ajtóra nem jő vala, 
taläm roszúl is jártam volna, ha ugjan nem erŏlkedtem 
volna epen meg ejtett vólna [Mezőkirályfva KK; BK. Hét 
Falusi Istvánné (50) ns vall.]. 


