
441 megél 

megejtendő elvégzendő; care urmează să fie efectuat; 
zu verrichtend. 1847: a Varga Katalin bűnös társai között 
Búcsúmba megejtendő kinyomozást ily nagyérdekű és 
fontos tárgyban nem vél elégségesnek ezen királyi igaz-
gatóság IVKp 1811. 

megejtés becsapás, félrevezetés; păcălire; Betrug, Irre-
führung. 1657: Késedelmemnek praetextusit mentségemre 
én is adván, mondám azt is: hogy igen akarnám jelen nem 
lételemet; mert én azt az reversalist látván, kitanultam 
volna, hogy csak megejtésére való volna és kétség nélkül 
tetszésemet fogta volna kévánni benne [KemÖn. 161]. 
1678-1683: Ez Alhatatlan vilagh sok vesedelmes tőrei 
kőzőt ... az emberek megh eitesi az felseges Jstennek, 
szűksegh szegiczegit, tista iozon, s, tőkeletes eletben buz-
gó giakor imacsagal kemi ... olj mester politicusok kik 
magokot, ugi tudgiak vezerelni, meg esestől hogi ne fell-
jenek |Ks Komis Gáspár kezévell. 

megejtett elvégzett/létrejött; efectuat; vollbracht, zu-
stande gekommen. 1844: Bartók Ádám és Galfí Miklós 
kőzött meg ejtett cséréről szollo levél [Ne/Nagylak AF; 
DobLev. V/1249]. 

megejthet 1. megcselekedhet/tehet; a putea fa-
ce/efectua; ausführen/tun können. 1631: Valasz utj 
Jstua(n) (: pallos uolte, hegyes teore vagy szablya :) nem 
tudom, egy kiczinyeg ki vona ismét be czyapa, kezeuel 
mint ha vagdalkoznék, vgy czyelekeszik vala More Laszlo 
utan Hallotta(m) annak utanna Valasz utj Jstuan szaia-
bol ..., hogy aszt mongya vala, hiszem ha akarom vala 
megh ejthetem vala ]Abrudbánya; Törzs. Catarista Paczko 
cons. Petry Vayda de Abrugy Banya vall.]. 1782: azt az 
vásáramat ... mas képpen meg nem ejthetem ha tsak az 
egész summát le nem tészem (Gyula K; SLt XXXIX Alex. 
Pekry Suki Jánoshoz]. 

Szk: osztályt ~ (örökség) megosztást megtehet. 1850: 
jelenleg minden részesek nem lehetvén abban az állapot-
ban, hogy tulajdon nevekben, és személyekben az osztályt 
törvényesen, vagy tsak atyafíságosan is meg ejthessék ... 
jónak láttuk ... a ... reánk szállott ... Jokat egy évi 
haszonbérbe kiadni [Ne; DobLev. V/1298]. 

2. becsaphat, félrevezethet; a putea înşela; betrü-
gen/irreführen können. 1710: Mikes Kelemen ... kivált a 
székely nátió között becsületet akar vala szerezni, de Béldi 
Pál miatt nem férhete hozzája, Ezekkel azért egybenköti 
magát, s azon tanácskoznak, miképpen ejthessék meg 
Béldi Pált [CsH 123j. 

3. vkin vmiért rajtaüthet; a putea ataca pe cineva prin 
surprindere; jn überraschen können. 1657: Bakos ex 
desperatione annál inkább elvetemednék; azért igen jó 
securitassal meg lehetne praefíciálni titulariter, de melléje 
oly kapitányokat és oly authorítassal kellene subordinálni, 
hogy azok nélkül semmit sem cseleküdhetnék, és inspici-
álnák dolgait, s ha rosszat akarna, meg is ejthetnék 
[KemÖn. 263]. 

megékesít 1. feldíszít; a împodobi; schmücken. 17491 
1770 k.: Mlgos Grófné Aszszo(nyo)m Kemény Kristina 
Aszszony ... igen drága abroszszal, úgymint egy metélés-
sel varrott fejér selyemmel virágokra töltött táblás nagy 
abroszszal meg-ékesitette az Ur(na)k Asztalát A(nn)o 
1735 [Vajdakamarás K; SzConscr.] | a' Prédikálló Cathed-

rata Lévai Janosné Vég Anna Aszszony ex fundamento 
folyó órával meg-ékesitvén tsináltatta [Bálványosváralja 
SzD; i. h. — aA bálványosváralji ref. templomban]. 

Szk: önnönmagát. 1526-1528: fel wéwe ŏltŏ-
zetyth, es liliomyt, fŭleybevalo éékes čerčel'eyth, es 
g'vrŏyth, es mindenekwel meg éékesyté ŏnŏn magat, az ö 
éékessegyvel INytár XV, 16 SzékK]. 

2. elhalmoz; a copleşi; überhäufen. 1606 k.: Azirt ike-
sitettik megh priuilegiumokkalis eoket [Dés; DLt 285]. 

3. kb. tekintélyessé tesz; a face mai prestigios; hochge-
achtet machen. 1662: az belgiumi, angliai académiákban 
tudós ifjakat nagy költséggel szakadatlanul feljártatni és 
taníttatni, a hazát református tudós keresztyén tanítók-
kal, tudós professorokkal megékesíteni fő gondja volta 

[SKr 94. — aBethlen Gábor fej-nek]. 1677: a' Fejérvári 
Collegiumot, azt mind Professorokkal, s' egyéb tudós em-
berekkel kezdvén meg-ékesiteni illendő jövedelmet 
mind pénzül s' mind penig jószágul rendelvén hozzája 
[AC 161. 

megékesítés díszítés; împodobire; Schmückung. 1662: 
Intené azért s kémé fejenként őkegyelmeket, éjjel-nappal 
lennének azon, egyeznének meg, viselnék szemek előtt 
őkegyelmek hatalmas császár az erdélyi méltóságos feje-
delemnek most is tisztiben való megékesítésére most is 
zászlót adott volna [SKr 671-21. 

megékesíttetett díszített; Impodobit; geschmückt. 1589/ 
XVII. sz. eleje: Az Faragó Legennek az eő edgik mester 
remekeh legien edgi Aito, Kaptelios ... minden ahoz való 
komisokkal kapteliokkal megh ekesittetet, meljnek min-
den állása faragua igaz mertekbe legien [Kv; ÖCArt. 8-9]. 
1662: Kinek temetőhelyén igen szép kőfaragásbéli 
mesterséggel, angyal- és emberképekkel megékesíttetett 
monumentum ... azon következendő télen még megké-
szült [SKr 305-6]. 1718/1722 L: Tekintetes Ngos Gyerő 
Monostori Kemény János eő nga Eözvegye Meltoságos 
Teleki Anna Aszszony eő kglme I(ste)n dicsősegehez való 
szeretetiből adott az M.Bőlkényi Sz. Eccla(na)k az kőze-
pin altal arannyal es kűlőmb kűlomb fele selymekkel meg 
ekesittetett gyolcs Abroszt az Ur asztalára, es egy eneklő 
szekre való ugyan aranyal és sok szinű selymekkel meg 
ekesittetett kendőt [GörgJk 110]. 

megékesíttetik díszíttetik; a fi impodobit; geschmückt 
werden. 1746: Conferált T. Nzts Szekely Balintne Aszszo-
nyom a Cathedrara egj Frantzia posztobol való tisztessé-
ges borítékot aki körös környül ezüst kŏtessel meg ekesit-
tetett [Killyén Hsz; SVJk]. 

megél 1. létfenntartását (valahogyan) biztosítja; a trüi, a 
se fntreţine; seinen/ihren Lebensunterhalt sichem. 1777: ez 
is elég keserves, de keserveseb: hogy hanjzor Fogada az 
Mgs Ur parolajára hogy az en kész pėnzemeta ... mégis a 
Mélgs Ur meg nem küldötte vigyázzon az Mélgos Ur, 
mert Holtnak szemfedelit tartoztatya az Ur, én nem élek 
igy meg; sem borom arrat sem az kész pénzemet nem 
fizeti az Ur, keserves dolog [Kv; SLt XL Fekete Ferenc 
Suki Jánoshoz. — "Tollban maradt: megküldi]. 1786: 
Thoroczkon az Vas miueles fundamentuma az Lakosak-
nak, mert az Nap számos Embereketis az Verŏs kovátsak 
tartyák, és ha azakat az Vass mivelestŏl Banyoszságtol el 
tiltanak s el fognák, itten lehetettlen volna meg élni, az 



megelegedendo 

Felseges Királlyá Portiot fizetni [Torockó; TLev. 4/13. 20]. 
1879: A szegény székelynek egy hold földje van s hét 
gyermeke. Nem tud megélni, s más országba megy kenye-
ret keresni [PLev. 37 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Sz. 1823-1830: egyszer azt mondja a feleségem, hogy 
tréfával meg nem élünk, hanem menjünk be Marosvásár-
helyre, hogy az anyja adjon konyhára valót [FogE 304]. 

2. életben van/marad; a fí/rămîne ín viaţă, a supravieţui; 
am Leben sein/bleiben, etw. überleben. 1674: Naláczi 
Az fővezért igen betegen hagyta; azt írja, nem hiszi, meg-
éljen ITML VI, 633 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1714: Bajori Uram Nyisztor Miklóst ... meg verette 
üszögökkel Buzdugányokkal puska aczelokkal dŏſŏltette, 
az Tűzben Taszigáltatta ... ollyan nyomorék volt hogj 
senki nem itilte hogj meg ellyen ollyan nyomorék ember 
volt, ha nyers Berbécs Bőrben nem takargatták volna meg 
is holt volna [Berekszó H; Szer. Kanisa Sztán (40) jb 
vall.]. 1747: edgj Pakulárjat az Kis Fenesiek(ne)k fej-
székkel halálos képpen őszveis vagdalták volt, és nemís 
volt reménség iránta hogy meg éllyen [Sztolna K; JHb 74]. 
1750: ă Leánka ... az előtt is egészségtelen volt és el 
hiszem azért nem is élt meg [Bulzest H; Ks 113 Vegyes 
ir.]. 1803: meg nézegetűk azon meg vert sertéseket azok 
közül az nagyobik, nagy eme sertés ugy anyira meg vere-
tetet, hogy az hátulját az Fóldrŭl fel nem vehette ősz ve van 
romolva ... a más kettőhez is semmi reménség nintsen 
hogy meg éjen [Dés; DLt 82/1810]. 1844: a' Chirurgus azt 
mondotta hogy ha az előtt harmad nappal nékie hirt tettek 
volna, s ő eret vághatott volna — megért volna [Abafája 
MT; TSb 22]. — L. még FogE 295. 

3. ~ vkivel vkivel együttél; a trăi/convieţui; mit jm zu-
sammenleben. 1831: mondá az ifjasszonynak: „Hadja el 
az iſjasszony ne erőltesse mert ha nem szereti, nem él meg 
vélle, 's majd az ifjasszonyt átkozza" [Angyalos Hsz; 
HSzjP Besenyői gy. kat. felesége, György Jakab Boldisár-
né (42) vall.]. 

4. ~i idejét előrehaladott kort megér; a ajunge la o virstă 
înaintată; vorgerücktes Altér erreichen. 1662: Azonban 
palatínusnak bánatjához betegsége is járulván, hogy idejét 
is megélte volna, ugyanezen 1645-ben az élők közül ki-
költözék ISKr 275]. 

5. használ; a folosi; benützen. 1809: Kortsomáros Deák 
Imre itten Udvarhely Varosáb(an) Joszágtalan ember, 
mégis meg élte, s éli a Város közönséges Hatorát marhai-
val [UszLt ComGub. 1715]. 

megelegedendo elégséges; sufícient; genügend. 1589/ 
XV11. sz. eleje: Minden Jnas, tanuló Iffiu, legh elseob(en) 
az Cehben megh kęrdettessék, mellyk mesterseget akaria 
meg tanulni ... ez tanuló Jnas szwksegeskeppen az eö 
Attianak, Annianak Jamborsagarol es tisztesseges szwlete-
serŏl, mindenek(ne)k előtte az Cehet el hitesse megh ele-
gedendŏ bizonsagh altal [Kv; KőmCArt. 3]. 

megelégedés 1. satisfacţie, mulţumire; Befriedigung. 
1710 k.: Hogy pedig egyedül nem jár egy bün is, nézd el 
az Ádám s Éva búnébena ... 9. Sorsával való meg nem 
elégedés [BÖn. 474. — aKöv. a bűnök fels.]. 1823-1830: 
Nagy Samuka ... Nagy Pali ... Ezen űrfiak mellett töltöt-
tem egynéhány hónapokat elég megelégedéssel, mert az 
egész udvarban mindenek szerettek [FogE 135]. 1846: 
három héti tanitás után az én jelen létemben ki kérdeztet-
tek a Templomban, és az ö értelmek meg, vagy fel fogha-
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tásához képest a' meg elégedésig feleltek3 [Bádok K; RAk 
257. — aA konfirmándusok]. 

2. megelégedettség; mulţumire, satisfacţie; Zufrieden-
heit. 1762: Boldog, uram, az ő sorsával való megelégedést 
akinek engedted, hogy ... keresse nálad amaz örökké 
megmaradót [RettE 146]. 1829: Négy esztendei Számadá-
saink műdön 1825- és 27-ben Felséges Aszszonyunk 
lábaihoz terjesztettek, nem tsak különös meg-elégedését 
mélíoztatatt ki jelenteni, hanem mind két versen, szép 
Summával meg is ajándékozta az Institutumat [BLt 12 a 
kv-i dolgozóház nyomt. szám.]. 1847: a közelgő innepi 
napokat egesseggel s meg elégedessel kivánom eltölteni 
[Ne; DobLev. V/1262 Szántó Gergely Dobolyi Bálinthoz). 
1877: Jó testvéreimnek is boldog uj évet áldást szerencsét 
és megelégedést kivánva gyermeki és testvéri szeretettel 
maradtam Kedves jó Anyámnak szerető fia Károly |Tol-
valy lev. Tolvaj Károly lev.]. 

megelégedett mulţumit, satisfăcut; zufrieden. 1584: 
Mikor ezen keppen az teorweni pronuncialtatot volna, 
mind a ket feli p(ro)curatora meg elegedet volna uelle es 
nem apellalta volna [Mv; BálLt 80]. 

megelégedhetetlen kielégíthetetlen; de nepotolit; un-
stillbar, nicht zu befriedigend. 1613: Erdeinek fel fordű-
lassanak ket az vagy egynehány emberek voltanak okai ... 
teörtentek azért ezek fel fualkodot telhetetlen meg eléged-
hetetlen gyomrokbul hamis tanaczok keöuetsegek mia 
[SzO VI, 40 A szászoknak Báthory Gábor erőszakoskodá-
sa miatti panaszából 1. 

megelégedhetik 1. vmennyit elégnek tarthat; a se putea 
mulţumi cu ceva; mit etw. sich begnugen können. 1818: 
Adott volt akkor valamicskét, de azzal nem elégedhetik 
meg, mert ügy gondolja, hogy több illetné. Azért azt ké-
vánnya, hogy ötöt osztoztatná ki az attyától mindennemű 
javaikból [Jenőfva Cs; RSzF 243]. 

2. vmivel meg lehet elégedve; a putea fi mulţumit cu 
ceva; sich mit etw. zufriedenstellen/begnügen können. 
1593: ha Eö kgie ... megh ne(m) Elégedhetnek [Perecsen 
Sz; WLt]. 1632: ha Farkas Gaspame mellette ne(m) lót 
uolna patta(n)tiusnenak az nvuekis meg óttek uolna sze-
gint, de eò bant uelle mind ejel nappal eò tartotta taplalta, 
annira hogi ha száját giermeke lòt uolna megh elegedhetet 
uolna uelle banasaual [Mv; MvLt 290. 106b]. 1662: De 
Constandin vajda már az méltóságos állapotot megízelít-
vén, illyen magánosan való csekély urasággal, csendes 
élettel meg nem elégedhetett vala [SKr 514]. 

megelégedik, megelégszik 1. a se mulţumi, a fi mulţu-
mit; sich zufriedengeben. 1507: Cheh Janosnak hagyom 
Az wyseleu zwbycamat es felseurwhamat es Nagragomat 
touaba Az menesbol Agyanak neky eg germek louath, 
mert En Neky eleget attam meg Elegedyek vele |Kv; 
kömy.; NylrK VI, 187 Cheh István végr.J. 1550: sem az 
bestecei (!) biro ne(m) igazita meg az Kwmies ianos mar-
haiat sem az ados sembe Nem Jwue mer wk meg eligeznek 
vala az w marhaiokkal [Nagymon Sz; BesztLt 2 Nicolaus 
Kwny officialis de nag mo(n)a beszt-i bíróhoz]. 1555: En 
Komlody Wrsula Adom Twtara Myndenoknek hogy 
Az mynemw Morham Énnekem wolth, Zwch lenartnaly 
parancholatal Wettem Kywe (!) W tule Morhamoth 
tellesegel megh Attak es megh elegottem wele [Beszt.; 
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h. 11]. 1571: az Alchok es egyeb fa mywessek megh Nem 
elegeznek az Nyolcz pénz fyzetessel az Torboncza china-
lasert ]Kv; TanJk V/3. 36aj. 1572: Az my Restancia az 
házon vagion megh Engedyk eo. k. ha Io Newen uezy, hwl 
penigh Nem elegedyk megh vele Bátor keresse teorwen-
nyel eo k. varosswl aztwl ne(m) tartnak [Kv; i. h. 58a]. 
1575: eo keg is varosswl Meg elegeznek rayta [Kv; i. h. 
118a]. 1585: en senkit az eo ighassaghaba megh az legh 
kissebbetis megh ne(m) fogiatkosztatok, hane(m) ame(nn)yt 
az en kegmes vra(m) nekeom adott, en a* keowl senkit 
ne(m) bántok, meghelegszem awal [Firtosváralja U; 
UszT]. 1590: Nekünk vala Farchad faluaúl tilalmas er-
dőnk, es vgyan ki púzta volt az erdeó keózben, Azis tilal-
mas volth azt az ... helyet az falú Farchad falwa fel 
oztotta tízes zamra eŏt tízesre, ez J azzal az eó rezzebeli 
feóldel megh nem elegedett, Jeött rah ez my rezzinkre [i. 
h.]. 1629: hallottam teolleok az mustoha gyermekiteol 
mikor az resz ki adasaert firtattak Zabo Jánost, hogy azt 
mondottak, hogy adgya ki az eo reszeket eok megh ele-
gesznek velle |Kv; TJk VII/3. 34]. 1666: Eszkűszŏm ... az 
I(ste)nre hogy Tisztemben® magam praeben-
dammal megh elegszem, es semmi respectusra nem néz-
vén egy falutis az szedesben el nem kerülök [UtI. — aÉ-
lelmiszer-beszerző tisztségben]. 1677: Az Ado Szedők 
hitesek legyenek az igaz perceptiokra és arra-is, hogy 
az Adót bé-vivő szegénységet nem sanczoltattyák, vára-
koztattyák ... magok szolgálattyokra kedvek ellen nem 
erőltetik; hanem késleltetés nélkül bé-vévén, meg-
elégednek a' szokot czédula pénzel, mely tészen denar. 2 
[AC 71]. 1700: Vajna Dávid ... gyermeketlen lévén azo(n) 
Constitutioa meg ne(m) engedi hogy Hazahoz tőb hazat 
applicallyon; tettzet azért a Törvenynek elegedgye(n) meg 
maga tulajdon hazaval [Dés; Jk 307b. — aA városé]. 
1742: jovallaná ... ellegednék meg az Szekely Jószággal 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 93]. 1787: arra különösön vi-
gyázván a* Notariusok ... az Dominalis Cancellariát ne 
praeteréállyák, hanem mindenkor az előbb meg talállyák, 
és ha az ott való Determinatioval még nem elégszik, ugy 
osztán follyamodjék az offíciolatusra [Torockó; TLev. 3/2. 
1-2]. 1841: (Rózsit) küld el — ha magát még is az előbeni 
módon viselné — mert különben kételen lészek idegen 
Tutország alá rendeltetni — ha az én Tanáts adásommal 
meg nem elégszik [Veresegyháza AF; DobLev. V/1235 
Dobolyi Sigmond Dobolyi Bálinthoz]. 

2. beéri vmivel; a se mulţumi cu ceva; sich begnügen. 
1570: Ertyk azt az vraimthwl kyk hatart Intézték ... az 
Juhoknak hogi megh Eryk vele ha penigh ky Megh 
Nem elegzyk vele keressen Mas hataron Theobet Jwhanak 
[Kv; TanJk V/3. 13a] | Rácz Agotha vallya hogy 
Zeoch gaspame halaira Betegwlt volt, testamentomba is 
Azt hatta volt hogy az Ew arwayth az hazba neh háborgás-
sá, hane(m) valamyt Vas Marthonne ad neky azzal Ele-
gedyek megh [Kv; TJk III/2. 145]. 1574: vegre hogi meg 
kenaltak Borbély Ianosnet hogi ha meg elegednek vele, 
kewan volt meg penztis hozza [Kv; TJk II1/3. 322]. 1578: 
Az felekya Juhnak it a hataro(n) való Jarassat az varas 
hárma elôt, ige(n) nehezlyk egez varassul ... Azért vegez-
lek eo kegmek hogy mostis biro vram erősse(n) meg 
haggya nekik hogy Juhokkal it ben az varas hatara(n) ne 
larianak, hanem meg elegeggienek nekik mutatót hatarral 
IKv; TanJk V/3. 172b. — A Kv közelében fekvő Felek 
falubeli]. 1583: Was Gergely es Zabo Georgy ... valliak 
••• eg ezwst kupát Nem Ada megh Eothweos orban, ha-

ne(m) azt monda hog eó a' perre keotteót es faratsagaert 
keoltsegeyert meg tartana, Magiary Jlona Azzony penigh 
vrawal eozwe azt mondák No lo Orban vra(m) am lassad 
De my ezzel akit Acz meg Ne(m) elegzewnk [Kv; TJk 
IV/1. 190]. 1589: az J. ellen Ezzel adom okat az en tilal-
mamnak hogy ... kuldeott egy Jobbagiomnak egy fa keort-
welliere, az eo haza nepet tulajdon hatalmaval razatta 
megh hordatta ell ... azzal meg nem elegedwen Nemes 
Eosteol maradót feoldeonket mind az keortwely fawal 
Egietembe(n) az eo feoldehez foglalta ]UszT]. 1639: eő 
kglmek az teób jouaibol, elegiczek megh az adossokot, es 
ha szinten megh maradnais ualami az adossagbol, ahoz 
sem mondom semmi keŏzeŏmeŏt, megh elegedue(n) az 
felywl megh irt menteuel [Kv; RDL I. 117 Szakmari 
Marton Segesuar mellet Szent Lázion lakó vall.]. 1681: Az 
Molnár eze(n) Malom proventusaban Legenyestől ne-
gyed részt vészen Heti kenjerre az Molnarnak, adatik fel 
veka buza (: N. B. de eő mindezekkel megh nem elég-
szik, hane(m) minden nap szabad pogacsazast usual :) 
[Hátszeg H; VhU 604]. 1715: Betski Miklós Vram ... egy-
szer kezivel pofon tsapá Szaluvesztrát, de azzal megh nem 
elegedvén pallossat ki vonván, Szalavesztrahoz vága velle, 
de az pallossa kette tŏrèk mindazaltal Szalaveszrat-
is megh Sebheté főben [Szeszárma SzD; SLt 29 Y. 24]. 
1780: mitsoda Iberájter vagy te? hogy a határokon vis-
gálodol, melyre én feleltem, én az magam marháim 
után mint káros jártam, néked mi szükség anyi lovakat 
vásárloni hiszem vagyon egy lovad, nem elégszel meg 
azzal, az lovakat nem adgyák hammuért [Fintoág H; Ks 79 
XXXIX. 2|. 1862: a* Nyárszoi nép igen szabad és 
önkényes kezeket vetett az Ekkla erdeire 's nem elégszik 
meg, hogy a' kepe bért, mellyet kiki maga tartoznék meg 
szerezni az Ekkla eidejiből fizetik meg, hanem ... még e' 
mellett saját hasznokra is onnan praevaricalnak [Gyalu K; 
RAk|. 

Szk: kevéssel 1710 k.: mi szükségem nékem a te 
nagy tisztedre, nékem bajt, nyughatatlanságot kevélysé-
ged, ambitiód veszedelmet szerez, én a kevéssel megelé-
gedném [BÖn. 470]. 

3. ~ vkiveUvmivel elege van vkiből/vmiből; a-i fi leha-
mite de cineva/de ceva; jd/etw. satt habén. 1672: Az város 
is írt, Uram, Kegyelmednek az pap megmarasztásáról, 
úgymint Szántai uram állapotjáról. Úgy látom, szintén már 
megelégedtek volna ő kegyelmével, mást fognának keres-
ni [TML VI, 4 Katona Mihály Teleki Mihályhoz Huszt-
ról]. 1756: Volt ezen Ecclesianak égy Imreh István nevű 
Jobbágya, ki is a Katónak közi álván égy kevés idő múlva 
Kenszeritette az Ecclesiát, hogy váltsa ki onnat, de mint-
hogy az Eccla meg elégedett volt a velle való Sok bajló-
dással ... nem váltotta ki INagyemye MT; EH A]. 1763: 
Érkezvén B. Hunyadrol a' Gyalui Ref. Nemes Ecclesiá-
ban, magamat devoveálván azon Ecclesianak Predikátor-
ságára, (: meg elégedvén az engedetlen Iudéábéli B. Hu-
nyadiakkal :) elsőben ezen Ecclesiát meg látogattam [Gya-
lu K; RAk 5]. 

4. ~ hivatalával megunja hivatalát, belefárad hivatalába; 
a fi sătul de serviciu/de slujbă; seines Amtes mü-
de/iiberdriissig werden. 1670: Már jo idŏtŭl fogva lévén 
foglalatos Nemes és Vitézlő Sárosi György hivŭnk hŭség-
tek kőzött az Fő Király bíróságnak hivatallyában, ugy 
remenlyŭk hogy talám ennyi hoszas ideigh való faradoza-
sa után mégis elégedvén hivatallyával, nyugadalmas életet 
inkáb szolgálattya helyett, mint sem tereh viseles nyugha-
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tatlanságára acceptálni fogna magais ezen túl magának ŏ 
kegme [WassLt fej.]. 

5. (étellel, itallal) eltelik, jóllakik; a se sătura; satt wer-
den. 1657: Az lakodalom az főasztaloknál nem lőn igen 
részeges, az míg akarák, ivának az vajda mivelünk 
igen megivék untunkig midőn azért mi is megeléged-
tünk volna, elbúcsúzván az palotából kikísért [KemÖn. 
266]. 1706: A' mult öszszel az Armadától ár Viz modgyá-
ra el boríttatván, mint hogj ä meg ehezett népnek minden 
gongya az volt hogj meg elégedgjék; igen sok káraink 
estenek [Kv; KvLt 1/193 Kv városa gr. Bánffy György 
gubernátorhoz]. 1710 k.: ebédre nehezen vártam, néha 
szitkozódtam is, hogy az étket hamar el nem hozták, mint-
hogy éhen hamarább öszvevesztem volna én az emberrel, 
mintsem részegen, de hamar megelégedtem IBÖn. 515], 

6.jog (ítéletben) megnyugszik; a se împăca, a fi împă-
cat (cu sentinţa); sich (ins Urteil) ergeben/mit einer Sache 
zufriedengeben | vmit elfogad; a accepta ceva; etw. an-
nehmen. 1566: Jdea Ieowen az Jozagot Meg oztok keoze-
otteok kynek kynek Mynd Jgazan Az mynth My Jgyenes-
ben Twdok Rezet ky Adwan czedulayawal Egyembe, 
Eokys Jgazolwan es Meg Elegedwen azmy El Rendeles-
sewnket Teonek eot zaz forynt keotelet My Eleottewnk 
[K; KP. — aM.gyerőmonostorra (K)J. 1569: Vicey János 
NyrQ Simon ellen, TQrúen zerent talaltak hogy wicey 
Ianos az bizonsag mellet meg eskegyek, chyak q maga, es 
vg legye(n) QÚe az fçld, ezel wicey János meg elegedek 
[Kv; TJk III/l. 2551. 1570: Ez Thĕrwennyel az felperesek 
Nem elegettenek megh hanem az Thanaczra apellaltak 
[Kv; TJk IIl/2. 49]. 1584: Myert hogy ez dologba(n) Teor-
uenj leon, kiuel az Actor meg ne(m) elegedue(n) apellala 
[Mv; BálLt 801. 1642: En soha nem hallottam, hogj az 
Verespataky stomp es Baniak felöl akar nemes Ember s 
akar Varasbelj Ember, hogj az Varmegie szekin perlettek 
volna hanem ha kinek mj perlodese voltt, Baniak stompok 
felet az perk mestçr szekin perlettek ha penig azzal megh 
nem elegettek, az nigh Baniakrol0, ho(sz)tak Tŏruenj 
Teueoket [Abrudbánya; Törzs. — aZalatna (AF), Kőrös-
bánya (H), Kisbánya (TA), Offenbánya (TA)|. 1695: Ha 
mi difficultas esik ... dolgaban a' Quartasnak vagy ugyan 
valami kár teteit a Curatoria Szék kezében talál, suhuva ne 
appellalhasson, hanem vegso sententiat ezen széktül vé-
gyen és ugyan azzal mégis elegedgyen [Kv; SRE 38]. 
1810: Mindenik fel megelégedik az Ítélettel [F.rákos U; 
Falujk 54 Szepesi Sándor szb kezével). 1826: Az alperes 
megnyugszik a kimondott ítélettel. A felperes pedig apel-
lálja a tekintetes szolgabíró úr eleibe nem elégedvén meg a 
kimondott büntetéssel [uo.; RSzF258]. 

7. nemi von-ban; referitor la viaţă sexuală; in sexueller 
Hinsicht. 1633: az Hadnag' szeòmien kezdi Azzonio-
mat szidni mondua(n), te lustus bestie nilua(n) való kurua 
ne(m) elegzele megh en uele(m) hog' mastes szerecz [Mv; 
MvLt 290. 121a]. 1688: Hunyadi Mátyás feleségével 
meg nem elégedet hanem másokhoz adta magát, s mások-
kal fertelmeskedett [SzJk 227J. 1716: eo kglme nem arra 
való, hogy az Aszszony ember meg elégedgjek vélle 
[Nagyida K; Told. 22|. 

megelégedő 1. care este mulţumit (cu ceva); zufrieden. 
1662: Rákóczi Ferenc mind arra célozott, hogy azon 
nyughatatlan elméjű és sorsával meg nem elégedő embert8 

inkább szomszédságos hivatalában tarthassa és maraszt-
hassa, főképpen successor fejedelem fiára nézve [SKr 323. 

— aVasile Luput, Moldva fejedelmét]. 1710 k.: Jobb volt 
ez az Istentől adott zsidó asszonyok kendőzője a mai, az 
Istentől nékik adott szépséggel meg nem elégedő, vagy 
buja vagy bolond asszonyoknak pénzen vött hitván ken-
dőzőjöknél [BÖn. 408-9]. 1766: (Öreg Teleki Ádám) 
nagy levitassal bíró, maga sorsával meg nem elégedő, 
elsőbben provinciális tisztségeket vadászóa [RettE 201. — 
aÉrtsd: ember volt]. 

2. ~ fél az ítéletet elfogadó fél; partea care acceptă sen-
tinţa; das Urteil annehmende Partei. 1794: Dipsai Pálné 
Csipkés Mária Aszszony maga és neveletlen árva Fia Áron 
... hasonlóképpen nagyobbik Fia Arkosi F. Joseff eo 
Klmeis kezeket bé adván meg Birálának bennünket Sub 
vinculo Viginti quinque 25. flór. hungj. hogj a' mi Íté-
letünkkel meg elégendő fél, a' meg nem állo felen meg 
vehesse, vétethesse, fenn tartván magoknak az édgj Apel-
latiot, asztis extra Domínium [Asz; Borb. I|. 

megelégel átv vmit elégnek tart; a considera că este su-
fícient ceva; für genug haltén, etw. satt haben/bekommen. 
1657: Uram ... megbocsátván bűneinket, elégeld meg 
azokért való kemény büntetésinket: törd el a vesszőket, 
melyekkel megsújtottál [Kemlr. 334]. 1664: az Minden-
ható Úr megelégelvén az ő ínségeket, de meg akarván 
mutatni, hogy őfelsége az mindenek felett való úr és az mi 
bűneinkért őfelsége hozta volna reánk az kegyetlen népet 
[Kv; KvE 188 LJ1. 1676: az mi Istentől van, mikor mege-
légli ő felsége, azon ostorát másra fordítja [TML VII, 257 
Komis Gáspár Teleki Mihályhoz]. 1704: Áz Isten, aki az 
ellenkező dolgokból szokott gyakorta jó dolgokat kihozni, 
könyörüljön rajtunk és elégelje meg nyomorúságinkat 
[WIN I, 225-61. 1710: De Isten már megelégelte vala az 
őa sok factióit: amíg Nagy Pál visszajőve, elvesze Teleki 
Mihály [CsH 222. — aA német császár]. 1750: Oh sz. és 
ditsöséges Isten! Vedd el vagy elégeld meg e' csapást 
hamar Üdönn ! | ArJk 481. — L. még CsH 405. 

megelégít 1. kielégít (megadja/fizeti ami jár vkinek); a 
satisface/mulţumi; jn befriedigen/auszahlen. 1508: Ezt my 
Emlekezettre adywk vg mynth, fogoth Byrak, vytezlew 
Zekel gergel eleut Cheh Istwan eleut, Was János Eleut 
Lazar ferench elewt az Zwky Isthwan az ew hwgayual 
egetembe ... az Báthory Annath ... meg elegytette |Kv 
kömy.; EM XXIX, 261 Cheh István kezével |. 1558: Az 
melly Arwakat En Mostan tarthok mynd kyczydeket, 
mind, Nagyokat azt Akarom hogy Meeg Eleghechek es 
wgy Boczassak el [JHbK XLIII/21 Mikola Ferencné 
Melyk Anna végr.l. 1567: Kózónete(m)nek zolgala-
to(m)nak wtanna zerrelmes zomzed wraym, Enneke(m) 
Egy Jobagiommal perel az apya, Es az minth Ertóm az 
kerdeoth oda fel wóttek Bézterchere. Azerth kere(m) 
k:keth Minth zerelmes Zomzed wraymath hogy thy k: Jol 
megh lassa, Merth Ez okkal tartia megh az apya az En 
Jobagio(m)nak Marhayath, hogy En walamy holth Ember 
Marhayabol Elegitótte(m) megh [Kv; BesztLt 281. 1568: 
Martha R(elic)ta Emerici toth ... fassa e(st) Ezt tudom 
Mikor az Toth ferenc hazanal Engemeth meg Elegyte-
nek, kerdek akor az fogoth vraim. Balog Jmrehnet, hogy 
valamy kçzy volna oda, mondana meg [Kv; TJk III/l. 
177]. 1569: Margyt azzony es Kerestel Balas Menedek 
Lewelet aggyon Buday Gergelnek Myndenrewl hogy meg 
Elegytette Buday Gergely Margyt azzont (Diós K; JHbK 
XLV/13). 1596: Ha peniglen Főldwary Giórgy, megh nem 
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Elęgettençh az Kozãrwary Gergelly Jobbagitth ... az kö-
zöttók el vçgezett cziereh fel Bomolhasson | Melegföldvár 
SzD; SLt DE. 8]. 1603: dosa gergeljnę Kobatfalwy Orsoli-
azonj Wallia En ot walek hogj Boldosar daniel azt 
monda peter deaknenak hogj azoniom giogiczia meg kd az 
En giermekemet en pinzröl pinzre meg Elegittöm kegiel-
medet [UszT 17/30]. 1626: az ket fel egi mast tartozzanak 
megh eligitenj ha benne megh ne(m) oltalmazhattna edgik 
az masikat |Dés; RLt 0. 5]. 1655: Ózdi Thamás elegitsen 
megh bennünket, müys megh elégittyük az káros embere-
ket [Kv; CartTr II Martinus Sütő vall.]. 

Szk: ~ vmibâl. 1507: (Che)h Jánost en meg Elygytetem 
mynden Barmombol e(s m)ynden hazy ezkozbol [Kv 
kömy.; NylrK VI, 187 Cheh István végr.]. 1544: twdod 
azt Jo hwgom hogy az my tegedeth Illeteth wona az Jo-
zagbol, En tegedeth myndenbeol meg elegithetelek [MNy 
XXXVI, 52]. 1564: az en atyamfyay otet abban ne hábor-
gathassak ezekbeol aszonyom anyam eotet eleegytse megh 
[Szentdemeter U; LLt Fasc. 159]. 1592: en eóteòtt ky 
fizettem megh elegitteóttem az hazbol telliesseggel [Szu; 
UszT| * ~ vmiért. 1573: tartoznak neky zerelmeyert tagia-
zakataert Megh fyzetny az Borbeltis az gogitasert Meg 
elegiteny [Kv; TJk III/3. 2031. 1586: Kadar Jacab vallia, 
Mikor egy Nehany eztendeigh lakot volna Molnár Mihály 
Az Arwak hazaba, Simon Marton ky Akara beleolle Re-
kezteny, es Berbe Akara Adnj, De Molnár Mihály azt 
monda hogy eo eóreómest ky Megie(n) chak elegichek, 
meg eotet az Arwak tartasaert az epitest sem tuggya fel 
[Kv; TJk IV/1. 5421.1602: Mindezek felett vala megh egy 
eószwegy Aszony allat abban az fellel megh Irt hazban 
eóreksegben Dotalista lewen Azzalis megh kellet alkún-
no(m), mégis elegitette(m) penzel dossaert, hogy bekese-
gesb lehessek be(n)ne [UszT 16/69] * - vmiről. 1552: 
Touabba ezthys Hozza teűek hog' ha az Jde°kezbę, kele-
men papnak halala esnek tahat az ewo (!) vtanna való 
oltarmesterekys, kyk lennenek kylemben az Tónak felehez 
Ne Nywlhassanak; meeg Barchay g'erg'eth, mynden 
ke°lchegerewl meg ne Elegythenek kyt az Thora ke°ltett 
uolna, azth megh fyzethuen [Mezőszengyei TA; BfR]. 
1558: Az ky leyant akkor Thartok wala, clara newut, es 
Az keeth Swthew Marthanak azoknak Semmyt ne aggya-
nak mert En azokat meg Elégethettem Az ew solgalattyok-
rol [JHbK XLIII/21 Mikola Fercncné Melyk Anna végr.]. 
1560: En kedyglen wra(m) ew Naga Akarattyabol thyzen 
eot ne(n)z hyan harmincz het foryntra fyzettem Neky ... 
Egyéb elesreol ys Megh elegeytethem myndenreol [Gyf; 
BesztLt 10 Bl. Bagotai a beszt-i bíróhoz és tanácsához]. 
1604: Az En wezöt ökremnek az arrarol meg Elegittöt 
Engemet [UszT 18/168 Kis Solymosy gienge Jakabnç 
Annazonj vall.]. 1617: (A jószágot) minden peór patuar 
nekwl megh erezte Zabo Janosnak ... Zabo Janosis meogh 
elegette Nagi Miklóst az Tiz forintrul [Diós K; JHbK 
XXU1/4]. 1667: az Alperes ... tartozik megh elégitteni Vas 
János Vramat karáról ... mivel az Idegen juhokat Vas 
Ianos vra(m) hire nélkül fogatta volna be [Cege SzD; 
WassLt] * ~ vmi szerint. 1603: ha adosok löttu(n)k wolna 
becziwst kellet wolna kemed es beczw zerínt meg Elegi-
töttelek wolna rezem zerínt [UszT 17/68]. 1606: görfj 
Lazlone martazonj ... meg kinaltata az meg Irt attia fiakot 
hogi kez most is meg Elegittenj az wegezes Zerínt [i. h. 
20/241] * - vmiül. 1619: Borbandi Mihalj Relictaia Die-
nes Margit Aszony az vranak elseob felessegetöl ualo 
giermekit, ez Inuentariumban specificalt Jokrol, es minden 

megelégíttet 

egjeb dolgokrolis ... kez penzul megh elegite vgi mint f. 
50 d [Kv; RDL I. 107 Andreas Junck kezévelj * - vmivet. 
1507: Eua hozzot (E)n hozzam Barmot pezt kyket En 
Egyut el koltote(m), holta utan az három germeket zaz 
foryntal Elegycek meg es ozolyon kozykbe |Kv kömy.; 
NylrK VI, 186 Cheh István végr. — aA feleségi. 1570: 
Bwday Tárnástul veottek volt egy pohart fl. 18. kywel az 
Bolgárt megh Elegitettek kynek zekely peter adossa Ma-
radót [Kv; TJk III/2. 15]. 1622: Az őszvegy Azzoni ha 
semmiből quartat nem adhat tehát egy napi dologgal eli-
giczie megh az praedicatort [Retteg SzD; SzJk 13]. 

2. ~i magát megelégszik; a se mulţumi; sich zufrieden-
geben/begnügen. 1710 k.: én bizony nem dicsekedem 
véle, hanem megelégítem s kötöm magamat, és azt mon-
dom ami vagyon [BOn. 481]. 

Ha. 1570: (ők) elegettek megh [Kv; TJk III/2.206]. 
1571: megh elegetettyk [Kővár Szt; BesztLt 3528]. 1578: 
meg elegechyek [Fog.; SLt S. 101. 1608/1610: meg 
Elygyczjk [M.gyerőmonostor K; JHbK XLVII/49]. 1654: 
megh elegittenj [Gerend TA; KemLev. 1427 Maxaj István 
nyil.J. 

megelégítés (pénzbeni/anyagi) kielégítés; indestulare; 
(geldliche/materielle) Befriedigung/Abfertigung. 1570: 
Vichey Antal azt vallya hogy az ew kyralbyrosagaban 
Filstich Leorincz vra(m) Mellet; Mykor Kalmar János 
Thoroczkay Gergelien adossagat Theorwen zerent ely 
Erthe, Es Theorwen zerent való Napot hattak az megh 
elegitesnek [Kv; TJk III/2. 144b]. 1597: Galaczy Frusina 
fiay, es leanya Galaczy Anna kepeben az Vra Theoreok 
Gyeorgy p(ro)cator lewel mellet keotek maghokat megh 
allany az megh Irt diuisiot, es tutoríatul való megh ele-
ghetyst | Ezt az megh Irt diuisiot, — es tutellarul való ve-
ghezest es megh eleghetest keotek magokat megh allany 
sub Poena Calumnie, mindenik feel [Galac BN; WLtj. 
1600 k.: Ce gergelj felessegenek az Jozagbol való megh 
elegittesse [MNy XXXVI, 52]. 1602: Az megh vetelnek es 
megh elegitesnek tempúsat ha Denotalno(m) kel az se 
legie(n) kesô [UszT 16/69]. 1662: azon porta elégítésére 
való nagy summának eleitől fogva volt minden perceptiói-
ról, beszedésérül és ... elköltésérül való számadás, és ha 
mi abban egyéb szükségre fordíttatott volna az porta meg-
elégítésin kívül, annak megfizetésére akármelly privátusok 
... köteleztetnek [SKr 645]. — L. még SKr 479. 

megelégíthet 1. kielégíthet; a putea îndestula/satisface; 
zufriedengeben/auszahlen können. 1593: zalagot vín Eott-
ues Petemek Keozegi Tamas mind kochi, mind lada 
kezedbe lezen ammegh megh elegithetwnk rolla IKv; TJk 
V/l. 374]. 1629: hivata minket feliül megh irt kösz birakat 
... Nemes Gal Peter asz maga haszahoz illjen okon, Hogi 
ò asz ò Attía fiat, Gál Christinát az jegy ruhájáról megh 
elegitené melj jegi ruhájáról megh nem elégíthette uolt 
haszassaganak idejen Arvasagoknak miatta [Mezősám-
sond MT; Berz. 17b]. 

2. nemi von-ban; referitor la viaţă sexuală; in sexueller 
Hinsicht. 1769: Hallottam Tyiu György szájából mondani, 
hogy ő-is egy embernek tartya magát, de még sem elégít-
hette meg véle való közösülésekor Tóbiás Juonnét, kit-is 
egy Tábor se elégíthetne meg [Bukuresd H; Ks|. 

megelégíttet 1. kielégíttet; a dispune să fie îndestulat; 
zufriedengeben lassen | megadattat, kifizettet; a dispune sŭ 
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fie plătit; auszahlen lassen. 1569: Az kaarnak meg latasara 
Emberemet bocyattam, ty k. is Aggyatok Egy Embereket 
(!) Menyenek ky es lassak meg En Mindent Meg Elegit-
tetek (In Arcé Hunyad; BesztLt 5). 1570: Myklos predi-
cator feleol Jgh vegeztek, hogi Az fertal Eztendĕre 
kyre zolgalt Byro vram elegitesse megh [Kv; TanJk V/3. 
3J. 1572: kirem kket hogy k. az uram eo N. Jobaggitt kàr 
nelkwl elegittesse megh, mert ha igy kell lenny nilwan az 
szazok banniak megh [Weechya; BesztLt 3685 J. Cheffey 
provisor Arcis Weechy a beszt-i bíróhoz és esküdt polgá-
rokhoz. — aVécs (MT)]. 1583: Wegezetre az espotaliokat-
is eo kgmek meg latogathwan Ahowa Adossa marattak 
meg elegittettek mindeneketh [Kv; Szám. 3/X. 16]. 1665: 
kérem, édes Sógor uram, Kegyelmedet, találja meg Ke-
gyelmed ő nagyságokat felőle s parancsoljanak ő nagysá-
gok az ármásoknak kemény parancsolattal, fognák meg 
azokat a latrokat s elégíttetnének meg ő nagyságok ben-
nünket [TMLIII, 358 Boldvai Márton Teleki Mihályhoz). 

Szk: ~ vmirol. 1569: az w felge jobagia dolga felwl az 
elettis kgnek jrtam egnyhanzor es kertemis kgdet hog 
kgmed zegenth elegyttetne meg az w kararol [Görgény 
MT; BesztLt 81 G. Aknay prov. arcis georgen a beszt-i 
bíróhoz] * ~ vmi szerint. 1569: Azért kgdet mostis kerem 
es Intemis tisztem zeren(t) ez w felge jobagyath kgmed 
elegytesse meg az w hyty zerenth [uo.; i. h. ua. ua-hoz]. 
1571 Kmed erchye megh az aszonyom Jobagya Jgassa-
gath Kmed elygytesse megh teóruyny zerynth [Kodor 
SzD; i. h. 3562 Horwath Jstwan kodori tt ua-hoz] * ~ 
vmiül. 1584: Ha valamely Chiaplar hibát thenne wagy 
fogiatkozast, valamy gondolattiabol az Bornak korchio-
mallasaban Tehagh az vasarbirak ... Tartozzanak mindgia-
rast az karos embert megh elegitetny az Chiaplarral az 
defectusrol keez penzewl, ha pinze nem lenne Marhaiabol-
is |Kv; PolgK 12] * ~ vmivel. 1571: keriwk kdet towaba 
való barátságunkért, hogy asz my szolgankat Elegitesse 
meg te kg vagy asz arrawala, avagj asz mely lowat az 
csigán adot a szasznak [Somkerék SzD; BesztLt 9 Vas 
Georg es gerendy martha Erdeii Miklósné szeoch Gáspár 
beszt-i bíróhoz. — aA ló árával]. 

2. ~i magát kielégítteti magát; a acţiona ín aşa fel să fie 
mulţumit; sich befriedigen lassen. 1584: Zigiarto Ambrus 
vallia, Fosomba valank, ezt hallok ... Amínemeó Pere volt 
feoldes Istwannak a* Zombatiakal meg nierte volt, es 
mikor be Akarna Menny exequutiora fel vontak a* kaput 
eleotte, es be Nem bochatottak, vegre meg feniegeti feol-
des Istwant hogy Maskeppenis meg elegitteti magat [Kv; 
TJk IV/1.290]. 

megelégíttetés meg/kielégítés; satisfacţie, mulţumire; 
Befriedigung, Abfertigung. 1662: a kapitány a meg-
pártolt nemességnek s főképpen az asszony szolgáinak 
ügy engedett vala meg, hogy amiek ott volna, maradnának 
azok megelégíttetésekre, akiknek a grófasszony házokat 
felverette, javokat elprédáltatta [SKr 234]. 

megelégíttetik kielégíttetik; a fi mulţumit/satisfäcut; 
befriedigt werden. 1677: a' Birák mindgyárt elég-té-
telt szolgáltassanak az adósságot kereső félnek ... ha a' 
dologban valami oly homály volna, mellyen a' Birák 
jo lelkek-isméreti szerint el nem igazodhatnának 
ackor végsőképpen el igazittassék, compertaq rei veritate, 
egyszer s' mind a' kereső fél meg-is elégittessék [AC 
190]. 

megelégszik 1. megelégedik 

megelegyedik 1. (gabona) elegyes lesz; a deveni ames-
tecat; gemischt werden. 1796: Határunk kivált már néhány 
Esztendőktől fogva igen meg szokott tsalni, és tiszta búzát 
hijában vétünk mivel a második esztendőben rossal meg-
elegyedik és el-gazosodik [Mezőméhes TA; WassLt]. 
1799 k.: a rozs is a rósz föld mivelés mián fü maggal meg 
elegyedik, és kitsin rostában való palotással meg nem 
tisztittathatik [Kv; AggmLt C. 114]. 

2. (harcban) összekeveredik; a se amesteca (ín luptă); 
(im Kampf) sich (ver)mischen/mengen. 1704: a mieinknek 
a balszárnya megñitamodott, úgyhogy már trupponként is 
szaladott a német, de ő viszont megsegítvén a más szár-
nyáról, úgy megelegyedtenek velek, hogy alig ismerték 
meg, melyik az magok felekezeti és melyik az ellenség 
[WIN I, 292-3]. 1705: Szelendekena innen találkoztanak 
két zászlóalja kurucra, és elsőben ezek is kurucoknak 
mondván magukat éjszaka, azután pedig megismervén 
egymást, Öszvepuskáztanak és egymással meg is elegyed-
tenek volt a sötétben [i. h. 534. — aSzb]. 

3. összefolyik; a se uni, a se vărsa una într-alta; zusam-
menfließen. 1662: (A) Körös folyó vizének egy része a 
városnak felső részét megkerülvén, délről Velence nevű 
utcáján hozatik vala be a várasba, melly folyamhoz ugyan 
megírt Szent László nevéről neveztetni szokott, nagy bő 
forrású gyönyörűséges förödőbánya meleg vizének 
patakja a várason kívül hozzáérkezvén és egymással meg-
elegyedvén és ezek együtt Pecének neveztetvén, szép 
sebes folyammal jő be a várasba [SKr 4171. 

4. (lakosság) összevegyül; a se amesteca (populaţia); 
(Einwohnerschaft) sich (ver)mischen. 1623: Tudom aztis 
hogy mikoron Iffíu János Király el fogna az Zouathay 
Sorol az Maros szekieket hogy miuelnek az baniat. kit 
vduarhelyhez kit penigh az Sofalui sohoz foglalanak az 
Maros szekj falukban, Azután ozton hogy valamimodon 
megh elegjedenek hogy eggik az másik hataran szabadon 
iart [JHb Valentinus Orb(an) de Kibeda vall. — aMT|. 
1758: Tudom bizonyoson hogj az utrizált rít a memória 
hominum volt ecclesia ríte s míg az ecclesiánk olásággal 
meg nem elegyedett, mindenkor az bíró viselte az egyház-
fiságot az falunkban s azon Rítet adtuk az bírónak 
[Jákótelke K; KGy. Vas Mihály (46) jb vall.]. 

megelegyít 1. összevegyít/kever; a amesteca; (ver)mi-
schen/mengen. 1583: Senky keth fele bort egy czeger 
alath eg' mas Vthan Ne merezellien ky korchomarlany, A 
wagy az Jo vtan hithwant meemy Vag' a Jot mas zegeny 
borral vag' Vizzel meg Elegytheny husz forint bwntetes 
alath |Kv; KvLt Vegyes IU/2J. 1588: Ha ky Bort kezd, lot, 
es vagy vyborral Elegyti megh, Vagy zegeny bort kezd 
vtanna, az illien zemeliekre eo kgmek tanachul a' Vasarbi-
rak Által vigyáztassanak, ha kit megh tapaztalnak, ereos-
sen meg bwntessek [Kv; TanJk \J\. 67]. 1753: Látám ... 
hogy a földet fel ásá ... a mely földet ... maga vizeletivei 
meg elegyítvén agyagot tsinála belőle [Altorja Hsz; HSzjP 
Juditha Kis (30) vall.]. 1760: Hallottam a' Szász Örmé-
nyesi szászoktól hogy az onnan az öszszel a' melly Bort 
Interesbe fel szedett vizzel meg elegyítette volna |O.ko-
csárd KK; Ks 92|. 

2. vmit a többi közé kever, a amesteca (lucruri de calita-
te diferite); etw. unter/zwischen die anderen mischen/ 
mengen. 1591: (A parasztság) rawazsaga most Immár ez, 
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hogy Az hozzw karót teob reowiddel elegyty megh [Kv; 
TanJk I/l. 159]. 1619: Két törökre bízták volt az afféle 
pénzváltást. Hát mindenik oly ember volt, hogy azon nagy 
hirtelen mindjárt álpénzt csinált ő maga, és megelegyítette 
az császár jó oszporájával [BTN2 377]. 

3. igazságot irgalmassággal ~ igazságot az irgalmas-
sággal egyenlő mértékben szolgáltat; a fi drept şi milostiv 
ín egală măsură; Recht in gleichem Maße mit der Barm-
herzigkeit sprechen. 1711: Meg tekintvén azért a nemes 
Tanács és sokszori alázatos instantiáját szive(ne)k Lelké-
nek ennyire való keserűséget s — törődését; az igasságot 
irgalmassággal meg elegyitven ujjolag gratiájába(n), vŏtte 
és a Városba(n) admittálta® [Dés; Jk 357b. — aA parázna-
ságért a városból kiűzött nőt]. 

Vö. a megegyelít címszóval. 

megelegyítés összekeverés/vegyítés; amestecare; Ver-
mischung/mengung. 1760: a' Borok(na)k meg elegyítésé-
ről semmit nem tudok [O.kocsárd KK; Ks 92]. 

megelegyített vegyített; amestecat; vermischt. 1778: A 
kiknek a' Torkok fáj ... etzettel, meg elegyített és kevés 
sóval, s' mézzel meg elegyitett melegetske vizzel gyakron 
öblögetni a' szájjokat sokat használ [MvÁLt Má-
tyus,ConsSan. gub.[. 

megelegyül összevegyül/keveredik; a se amesteca; sich 
vermischen/mengen. 1558 k.: Az çzue giwtpth aranyat psd 
eg(y) Massaban es Mikor iol meg elegiwlt, weg egy 
p(ro)bat belQlle [Nsz; MKsz 1896. 297]. 

megélemedett, megélemedt 1. éltes, koros, vén; In 
vîrstă, bătrîn, vîrstnic; alt, bejahrt. 1662: Az vezér Húszain 
basa mindjárást csauzát rendelé császárhoz és a főve-
zérhez való leveleivel, ki mellé Bethlen István is Laskai 
János nevű ... elmés és szép tudományú szolgáját, melly-
nél arra alkalmatosabb szolgája nem is vala Pálóczy Jáno-
son kívül, ki már megélemettyebb s nagyobb experientiá-
val is bírván, hogy maga is minden dolgaiban annak taná-
csával élne, maga mellől nem akarja vala távol bocsátani 
[SKr 1651. 1681: lattiak meg elemedet es már ven'segre 
hailatt edgies allapattiakat es hogi Isten eö Felsége mag-
zattyakatis ... töllek bölcs itiletiböl el kivánta [Alvinc; 
Incz.l. 1714: hivata benúnket néhai Tekints Nemzetes 
Cserei János Vr Relictaja, Tekints Nemzets Cserei Judith 
Aszszony ... N. Enyeden ... jol lehet mint Tisztesseg(e)s 
meg elemedet Aszszonyi állat, testben való nagy erotelen-
seggel, mindazon által józon és ép elmevei levén eö 
Kglme mi elottfl(n)k igy enumerala ö Kglme minden 
Aviticum es Accquisitu(m) bonumit [Ne; DobLev. 1/851. 
1741: Vagyon nyoma a Szent-írásban hogy mind az meg 
élemedettebb, mind pedig az ifjabb Próféták néha magok 
meg erőltetések nélkűlis jot és jollis prófétálták, hol má-
sok, hol magok állapottyok felől [TL. Onadi B. Josef gr. 
Teleki Ádámhoz Francofurti ad Oderámból]. 

Szk: ~ idejű ember öreg korú ember. 1692: eö kglme 
meg élemedet idejű ember lévén szégyenléne akkor osz-
tan, ha emberseges emberek egybe gyűlvén, re infecta 
mennenek el [Ne; DobLev. 1/35]. 1711: En meg élémedet 
idejű ember leven tudom hogy az Ojtozraa mind be es ki 
Hozandó terhet egyenlő modon hordoztak [Kvh; HSzjP 
Makszin Marton (40) jb vall. — aAz Ojtozi-szorosra) * ~ 
idő vén kor. 1716: én is megh élemedet űdőmnek, és aval 

együt lévő betegeskedésemnek állapottyában lévén, bi-
zontalan vagyok abban mikor és mely órában avagy szem-
pilantásban teczik a* jó Istennek ebből a' mulandó \s 
nyomorúlt világból bűnös lelkemet magához venni [Kv; 
JHbK LVII. 28]. 1737: Áldom pedigh az Felsighes Istent, 
es magasztalom hogy meg elemedet ŭdŏmre nezve ... 
abstrahaltam magamat mindentŭl [O.fenes K; Ks 99 Mi-
kola László lev.] * ~kor öregkor. 1778: Dumitru kőzél 
lehet száz esztendeje, hogy innen el szőkőt, meg élemedet 
koráb(an) [F.köhérMT; Born. XL. 184]. 

2. vén (fa); (copac) bătrîn; (Baum) alt. 1737: az észkas-
sa bűkkes fiatalas, kőzb(en) meg élemedett Bikfák is Vad-
nak [Nagyida K; EHA1. 1822: Terema Baronák(na)k való 
Szép meg élemedett és Karoknak Szaruknak is alkalmas 
fiatalt Bükfát [K; HG Conscr. 435. — aAz enlő]. 1850: 
Nagy vastag meg élemedett Tölgyfák Meg élemedett 
fűzfa tőkék [Gyéressztkirály TA; DE 5]. 

megélésez 1. élelemmel ellát; a aproviziona cu alimen-
te; mit Nahrung versehen. 1706: Ezalatt Rabutin Váradot 
jól megélésezvén megyen Debrecenre, a város előtte 
elfut, úgy a körül való lakosok is elszaladnak [Kv; KvE 
247 VBGy]. 1709: kijővén az erdélyi német megélésezte 
Váradot; ismét visszament [SzZs 7691. 1710 k.: A kuruc 
elfutott, a várat őa megélésezte, praesideálta, a vidékét 
égettette, népét vágatta méltatlan, vissza igen sietett [BÖn. 
940. —aRabutinl. 

2. magát élelemmel látja el magát; a se asigura de 
merinde; sich mit Nahrung versehen. 1705: beszállott 
Debrecenbe az egész armada, és hogy szintén akkor egy-
szer elfogyott volt minden élések ott osztán éppen 
respiriumot vöttenek, megnyugodtanak és meg is élésezték 
magokat az útra, úgy indultanak el [WIN I, 600]. 

megélesít megfen; a ascuţi; schärfen, scharf machen. 
1587: 2 Marty András kowach keet Lapis vassat Elesi-
teth megh ... d. 8. 6. April Ismetelten elesitett megh egy 
Lapis vassath megh d. 4 keet Bokor wassat elesitette 
megh András kowachy d. 16 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 
2-3 Zabo György isp. m. kezével]. 1588: Az Kovachial 
tartottam Zamoth ... mikorontan korong vasak megh 
Tonkoltanak, s megh elesitettek, es egieb foldozasert 
fîzette(m) f. 1 [Kv; i. h. 4/V. 37 Gr. Veber sp kezével]. 
1764: az szántó vasakot Bandi Josi nevü Czigany Job-
bagjahoz vittem vala, jo hajnalban hogy meg elesítse 
[Ákosfva MT; Told. 8]. 1779: A Lapas eke Vassat, meg 
élessitettem kédszer xr 3 [Szászváros; BK. Kováts Mátyás 
kov. szám.]. 1829: Egy óvtska (!) Fejszit meg ílesitetem 
[Mv; LLtJ. 

megélesítés megfenés; ascuţire; Schärfung. 1812: egy 
kapánok meg élesítéséért 1 1/2 xr [F.rákos U; Falujk 73 
Sebe János pap-not. kezével]. 

megélesíttet megfenet; a da la ascuţit; schärfen lassen. 
1586: Keczer Az Korong vassat Élesítettem meg f. — d. 
68 [Kv; Szám. 3/XXVIII. 4|. 1590: Az Malomnal ualo 
zeöleöbe uala egi nagi keö vonattam el ... Ahoz zerza-
moth ... hasito zegeth, Bania uasakath, chakanth mith 
megh elesittettem attam teŏlle fi. 1 [Kv; i. h. 4/XIX. 17|. 
1595: 23 Marty Ket lapos vasot hogi meg Nadoltattam, 
Attam f — d 50 ... hogi az kapakat meg elessitettem At-
tam f — d 10. [Kv; i. h. 6/XIII. 3]. 



megélesztetik 448 

megélesztetik megújíttatik; a fi reînnoit; emeuert werden. 
1662: hogyha némely országnak békességet és megmaradást 
szerető kiváltképpen való követeknek eszes és megért taná-
csokkal meg nem élesztetett volnaa, a dolognak minémű 
kimenetele lett volna, ki-ki saját megtapasztalható kárával 
megsirathatta volna [SKr 107. — aA bécsi béke]. 

megelevenedett kb. életre kelt; revenit la viaţă; leben-
dig geworden | feltámadott; înviat; auferstanden. 1662: 
Elsőben is, akik ekédig magunkat a bűnre adtuk, ne ural-
kodjék többé e kegyetlen úr nyakunkon, halandó testeink-
ben, tagjainkat ennek utána hamisságnak fegyverével 
annak ne állassuk, hanem mint halálbul megelevenedtek, 
állassuk már magunkat és a mi tagjainkat igazságnak 
fegyvereivel Istennek [SKr 717]. 

megelevenedik 1. magához tér; a-şi reveni ín fire/în si-
ne; zur Besinnung kommen. 1757: meg fogá haját a sze-
gény Pakulár Vaszilj(na)k s be vondoza a házba a hajánál 
fogva ugj meg üte hogy Pakulár Vaszil egeszszen el 
nyulék s halal(na)k ereszte magat, s meg is ijedtem vala 
hogy meg holt ... arra az szóra meg elevenedek Pakular 
Vaszil [O.kocsárd KK; Ks 8. XXV. 14]. 1761: Elhihetet-
len dolog pedig, mely nagy sokasága volt az halnak azon 
vízben, igen sokat fogdostak mindenütt kivált a magyarok 
... Mihelyt a Nagy-Küküllőbe érkeztek, mindjárt éledni 
kezdettek, a Marosba menvén pedig mind megelevened-
tek, amelyeket ki nem fogtak IRettE 119]. 

2. megélénkül; a se înviora; lebhaft(er) werden. 1801: 
ha ... kedves vömet ölölhetem hiszem meg vidulok, s meg 
elevenedem [Kv; BfN I gr. Kemény Sámuel lev.]. 

3. átv életre kel; a prinde via0; lebendig werden. 1710: 
az én megtérésem után a Zrínyi szűz és meg nem fertezett 
hűség, és mind az én famíliámnak dicsőséges érdemei, 
mind az enyim, melyik mintegy elnyomattanak vala, újob-
ban megelevenednének és nagy jutalmat nyernének, amint 
Isten is szokott a bűnösökkel cselekedni [CsH 84 Zrínyi 
Péternek 1671-ben Lipót császárhoz írt könyörgő lev-bőlj. 

megelevenít jog megűjít; a (re)înnoi; emeuem. 1805: a' 
Certificáltato Lévátájaban nem is condescentiot, hanem 
resuscitatiot kér, az ítéletet pedig mikor a' fenn elé szám-
lált nehézségek annak meg elevenittésének ellent állának 
resuscitálni, a' Transmissio elő adatása nélkül, az ítéletnek 
appellatioba ment, vagy nem ment volta meg tetzhetnék, 
meg elevenitteni, kivált mikor az ... nem a' resuscitatiot 
kérő Levele, és hijjánason is adatik elő nem lehet (így!) 
[Mv; DobLev. IV/893. 3a tábl.]. 

megelevenítés jog megújítás; (re)înnoire; Emeuerung. 
1805: a közelebbi feleletben a' Transmissio hellyett sub A 
citált Transumtum nem is a Certificatus Dobolyi Sig-
mondné Szántó Rosalia Aszszony nevére, hanem Sárdi 
Sárdi Jánoséra kőit — ez hát mint nem maga Levelit ugy 
sem hasznålhattya meg elevenittését nem kérheti [Mv; 
DobLev. IV/893. 3b tábl.]. — L. még megelevenít al. 

megélhet 1. életben maradhat; a putea rămine ín viaţă; 
am Leben bleiben können. 1662: olly méltósággal ajándé-
koztatott meg a természettől, hogy ha őnékia elesése törté-
nik a seregnyáj közül, nála nélkül nagy kaptárbéli méhek 
meg nem élhetnek, semmivé lesznek [SKr 70-1. — aA 
méhanyának]. 

2. vmiből életét biztosítani tudja; a putea să-şi asigure 
existenţa din ceva; aus irgendetwas sein/ihr Leben sichern 
können. 1761: ezen rész anyiból álló hogy annak haszná-
ból ã relicta maga sorsához képest tisztességesen meg 
élhet [Hsz; BLev.]. 1763: lévén ... Galgotzi Istán 
Ur(amna)k bizonjos ŏs ŏrŏkŏs acquirált portioja Ns Mik-
lós Várszékben Nagy Ajtán de mivel isten ô kgylmét feles 
magzatakkal meg áldotta ... ha meg osztoznak az ŏ kgjlme 
holta után nem élhetnek meg rajta [M.fráta K; JHb XVI-
11/28]. 1770: már akár gratiázzon akár ne, én ugy monda 
Péter a' mennyi arannyát láttam házomnál Szimonnak, 
mig e' világon élni fog, minden rövidség nélkűlt meg-
élhet, gratia nélkűlt is [Körtvélykapu MT; Told. 3a]. 1792: 
mind szántó, mind kaszáló biradalma volt annyi Zoja Sára 
aszszonynak hogy annak hasznából betsűlletesen meg 
elhetet volna [Telekfva U; Pf]. 1803: Toplitzán pedig ökör 
nélkűlt az Ember meg nem élhet, a' Fenyves lévén itt 
nagyobbára az élet módja [Toplica MT; Bom. XVc. 1/60 
Sztoján Jákobutz (32) col. vall.]. 

megélhető életképes; viabil; lebensfáhig. 1798: (Ke-
reszteltem) Bizonytalan Apától 's Anyától idétlen de meg-
élhető 'Su'san(n)át [Kv; RKAk 88]. 

megellenez 1. eltilt vkit (vmitől); a interzice cuiva ceva; 
jm etw. verbieten/untersagen. 1581H584: Mykor lattam 
volna hogy az Lazlo vram zolgay az Vram Thowaba ha-
laznak Azért, Menek oda es megh Ellenzem eoket [Újfalu 
K; Ks 42. B. 9]. 1582: az Jrotwanj koz foldo(n) vala senkj 
megj nem ellenzette rwlla [Szűkerék SzD; JHbK XX-
X/27]. 1592: Chizar ferencz ezzel teobbiti ... Azomba oda 
juta Deuai Martonne is, es monda az embernek: Mikor 
ennekem az zomzedsagba meg súgtak volna, hogi zabo 
Thamas neked akaria az hazat adni, oda menek, es mikor 
ezembe veottem volna hogi áldomáshoz akartok kezwlni, 
megh ellenzelek rolla, hogi megh ne ved | Horuat Peter 
vallia Budai Thamas vramnakis hordottam buzat oda, 
de engem ne(m) ellenzettek rolla [Kv; TJk V/l. 120, 231 ]. 
1594: az Peres feóldet frataj János Zantotta volth fel 
giepebeól, Az vtan való eztendeóben esmet Zeóke Mate 
vetet volth buzatth bele, de frataj János mind Az falu 
eleóth megh ellenzette volth rolla, es meghis feniegette 
hogy ki zantattia [M.fráta K; Told. 27]. 1606: Enneke(m) 
az A. mo(n)da hogj ket eókret adott volt az Jnek eórekse-
gert, de az battia megh ellenzette rúlla [UszT 20/245 Amb-
rosius Nagy de Farczad ppix vall.] 1610: chiak en adtam 
vala kezebe az Jnek azt az szenaféúet, de abbúl en Reuo-
caltam s megh ellenzettem hogj ne biria [i. h. 12a]. 1644: 
Mondo(m) nekj hogi Vegie megh az Kalmanne hazat ... 
León Ferencz Vramnak kedve hozza s meghis Igere az f 
100 es meg lén az Alkalom ..., hogj ezt ezebe(n) veotte 
teorek János, ment oda, megh ellenzette Nagj Ferenczeőt 
hogj ne(m) engedj mert eo Attiafl benne [Mv; MvLt 291. 
425b]. XVIII. sz. köz.: Néhai Balint István engemet meg 
ellenze a' főidnek vásárlásától [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 
157]. 1831: el mentünk ... az Albisi Pintze hely Nevezetű 
Erdőre hogy az ottan levő fa vagokot meg elenzenök a Fa 
vágástol [Albis Hsz; BLev.]. 

2. vmi ellen tiltakozik, ellenez vmit; a se opune, a pro-
testa; gegen etw. Protest erheben. 1568: Takachy gergel 
takach János Peter Brozer, Kadar Mate, Meg Eskwen 
Egy arant ezt vallyak, hogy bemart lamprit, Első testa-
mentomaba az azzyonnak f. 10 hagyoth volt es azt senky 
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ne(m) Ellenzette; de bemat Lamprit Annak vtanna mas 
testame(n)tomoth tezen volt, melbe felesegenek hason 
felet akarya volt az haznak hadny, de azt az bemart lamp-
rit gyermeky meg Ellenzettek [Kv; TJk III/l. 171]. 1572: 
Lwpsay János felseo Jaray nemes ember azt valla, hogy 
mykor Jarai Bematne Klara azzony testamentomat teot az 
zeold ladat ersebet azzonnak thorozkay Janosnenak hagya 
vala es zylwasy János meg ellenze rolla hogy nem engedy 
hane(m) meg akaria latnj my vagyon benne [A.jára TA; 
Thor. IV/3]. 1590 k.: mikoron Az Zabo tamas kerthy latny 
ment az Varos ... akkor sem ellenzettenek sem te Sem Az 
varos, merth mikoron en az kertet oda chynalta(m) en 
akkor eskwth sem voltam, ez okbol megh byzonittom 
Engemeth sem te sem mas Nem ellenzeth meg rulla ha 
megh ellenzettek volna beket hattam volna nekj [Szu; 
UszTJ. 1617: Tudo(m) hogy Boldisar Peter az Tusnadj az 
meni Jdeot Emljtek Vgj szolgait mint Jobagy Nem Volt 
Donatios Jobagy Az Vtan az fejedelem zazloja ala ada 
magat, es Vgy kezde zolgalni, Becz tamasne megh Ellenze 
rolla, es eo teollem megh Valtozek [BLt 3 Petrus 
L(ite)ratus de szentgeorgy Vice Capi(taneus) Sedis si-
culj(calis) Csik Georgio et Kazon (70) vall.]. 1625: Bizo-
niczia megh az Actor hogj nekj hire nem volt benne mikor 
az battia el atta; a' mikor hire leót az öreóksegh el adasa-
ban mingjart megh ellenzette. J. Contra bizoniczia megh 
hogj tutta s nem ellenzette megh [UszT 65a|. 

3. (birtokot vmely jogon) magának követel; a-şi reven-
dica (un bun pe baza unui drept); (Gut mit irgendeinem 
Recht) fiir sich verlangen. 1713: egj darab Szántó földe-
met ellenzettem volt meg az Inéi eŏ kglnél, melly vágjon a 
S.széki Sz.Iváni AIso határban, Kŏ útra jövŏbén | uzoni 
Kŭs-Pál László úr(am) ... Nemzetes Henter Dávid 
ur(am)nál meg ellenzé azon Szántó főidet melly vágjon a 
S. Szent Iváni Kòzepsŏ határban felső lábban [Hsz; Kp I. 
99, 100]. 1744/1767: a Kispál Uram képében a Néhai 
Simon Péter Jószágát hozzá tartozokkal Szántó Földekkel 
és Kaszáló hellyekkel edgyütt meg ellenzők penzel is 
kínálok [Kökös Hsz; Kp IV. 2451. 1773: Sepsiszéki árkosi 
gyalog katona Damokos Ferenc őkegyelme bír 
Árkoson alszegben ... egy bennvaló jószágot, hozza tarto-
zandó szántóföldekkel, kaszálóhelyekkel együtt. Mellye-
ket in tempore emberséges emberek előtt megellenzettem, 
pénzzel kínáltam, és nem leválta [Árkos Hsz; RSzF 225]. 

4. (állatot vmely legelőről) kitilt; á opri/interzice 
(păşunatul pe undeva); (Vieh von irgendeinem Weide-
platz) verweisen. 1604: Tudom azt hogy mikor az Tilal-
mas Erdőt meg Zabadittotta Horuat Kozma, akor az mi 
marhankotis semiben meg nem Ellenzette, hajtotak wolt 
be az Erdő paztorok ... az sipos János diznayt [UszT 
18/129 Sipos Balas Nagi Soljmosi lofw vall.]. 

megelleneztet megtiltat; a dispune interzicerea a ceva; 
verbieten lassen. 1696: egesz Gerebenes falva lakosi 
Mező Bánd Falvátol eddig birattatott Hideg völgy; Arpas 
völgy; Almás völgj es Vargane lyuka nevű hatarokot, az 
Ngod meltosagos Tiltó paronczolattjaval, ket beczűletes 
konczellarista Deák Uraimek altal Tiltottak, es elleneztet-
tek volt meg Méző Band Falva egesz minden lakositol, 
hogy azon meg irt hatarokot ne bimók, kezeket rajta ne 
tartanók [T; MbK 83]. 

megellenkezik (harcban) megütközik; a se cioc-
ni/încăiera; zusammenstoßen. 1672: Észrevévén aztán az 

mieink, hogy kinn vannak az várbelieka mi is kinyargal-
tunk, de addig az szekeret elvitték, hanem magok emberül 
megellenkezének [TML VI, 384 Gyulafy László Teleki 
Mihályhoz. — aMunkács várából]. 1704: Ma reggel a 
kurucok eléjüvén, a rácokkal meg is ellenkezének egyné-
hány ízben [WIN I, 199]. 1710: Balacsán Hajszlertől 
elkéredzék, hogy az égető tatárokot kihajtsa a faluból. 
Hajszler elereszti, el is mene, bátran megellenkezék velek, 
s levágatván bennek, a faluból kikergeti [CsH 225]. 

megellik megborjazik; a fåta; kalben. 1729: Pro J: Pro-
curator ... hogy az J ... Vagy egjgjŭtt vagj másutt az At 
Boszorkánynak pronuncialta volna tagadgya, hanem az 
Jnek egy tehene meg elvén az A: merő természet ellen az 
J: Tehene kis bomyát keszte ottan ottan kérni penzen 
már miért es mi okon azon Tehen meg erköcsŏsŏdvén 
magát fejni meg nem engedte [Dés; Jk 521. 1793: látzható 
már 20 Tehén az elésre melly (!) ez után kevés időre meg 
fognak elleni [Girolt Sz; JF 36 LevK 163 Pap Sándor lev.]. 

megelőz 1. vki elébe kerül; a lua (cuiva) înainte, a în-
trece; jn überholen. 1632: Pete Istuan el ere bennvnket 
KVkòlló varból jvtvnkbe(n) mert mi harma(n) eg' szekeren 
joŭvnk uala, monda Pete Istua(n) Mészáros Geórg'nek 
(: mert jmmar megh előztek uala minket :) hog' jere job-
ba(n) lengeteg Geórgi [Mv; MvLt 290. 100a). 1657: Elin-
dulván azért, harmadszor is megszemlélők jól az ellenség 
seregeit, míglen megelőzők őket, az kísírő sereget és né-
met tisztviselőt sietvén visszabocsátani [KemOn. 210). 
1662: Az vezér a szekerek után egynéhány száz lovast 
egy csauzzal hátrahagyván, maga a deréknéppel a szeke-
reket megelőzte vala [SKr 625]. 1700: egi Balog Sigmond 
nevü Cancellarista Deák más Társával menvén Köles 
Mezőben, ott foglalni kezdvén Telekiné Aszona számára 
az Falut Mikola László uram, Kis Karatson nevü Job-
bágya ... az Porgolát kapuig el menvén, ott is meg előzé 
őket ... és ugyan bé sem ereszté |Burjánosóbuda K; JHbK 
XLII. 38. — aÖzv. Teleki Mihályné Veér Judit). 1705: 
kimenvén a leshelyből a, a hegyről néztek, hogy íziben 
elmentem. De már késő vala engemet megelőzni, kin 
azután eleget búsűltanak, de ugyancsak Isten engemet 
békével bévezérle vissza Kolozsvárra [WIN I, 646. — aA 
kurucok). 

2. vmit előbb tesz meg másnál/vminél; a face ceva mai 
repede/înainte decit altcineva; etw. eher als ein ande-
rer/eine andere/ein anderes tun/verrichten/vollbringen. 
1602: az dolgot ertwen Basta vramat mingyarast talaliak 
megh, es Aminth Jobban tudgyak oltalmazzak in tempore, 
es Job megh eleozzek eoket, hogy sem eok minket eleol 
vegie(ne)k [Kv; TanJk 1/1. 416]. 1668: értvén az Vara-
di Vitézek alkalmatlansaga miat az Országh Adajanak 
akadalyoztatasat, mindgyarast szorgalmatoskodtam abban 
mint tudhassak job móddal az aránt való Ngod keglmes 
parancsolattja szerint cselekedni, és jo alkalmatossággal 
panasz tétellel meg előzni, hogy az melly falukat az Vara-
di Teőrőkők bé hodoltattanak, azok felől Nagodat panasz 
méltán ne érhesse, es az szegenyseghis ne pusztullion |KJ. 
Székely Moyses a fej-hez Drinápolyból|. 1786: azon fog-
lalt lábat ... adtam egészlen Zállogba ... 342 forint Sum-
máért, és 2 penzekért ... A ki váltás ... légyen Szent 
György nap előtt az Ugarlást jóval meg előzve [Nagylak 
AF; DobLev. 111/619]. 1855: E ho elsőjén személyesen 
kívánva meg tenni latogatásomot: indultam volt Csapóra 



megelőzés 450 

meg előzni e tárgyba magát — de Besenyőben ágyban 
esvén máig mit sem tudtam dolgaim folyásairól 
(Búzásbesenyő KK; DobLev. IV/1392 Ujfalvy Lajos Do-
bolyi Bálinthoz). 

Sz. 1662: maga sem hiszi, elméjét pennája megelőzte 
[SKr 4701. 

3. vmit/vminek bekövetkezését meggátolja/akadályoz-
za; a preveni/preîntlmpina ceva; einer Sache vorbeugen. 
1657: Ezen házasságszerzésben az fejedelem meg is in-
dula; de félvén attól hogy az portán Lupula az dolgot 
detegálván, miben fáradozna a fejedelem, vádlására fordí-
taná és ezt akarván megelőzni, midőn a herceg követjeit 
Moldvában expediálta volna IKemÖn 189-90. — aVasile 
Lupu, moldvai vajda. bJanusius Radziwill]. 1672: Közölje 
ezt Teleki a fejedelemmel, Bánfyval s más urakkal, hogy 
megelőzzék a veszedelmet 1TML VI, 358 Keczer Meny-
hárt Teleki Mihályhoz. — aA török seregnek Szatmár alá 
való szállását]. 1743: Mi ... Torotzkó Városában lakó Hi-
tes személlyeka ... több eskŭtt Tarsainkkal egyŭt adgyuk 
tudtokra mindeneknek miképpen némŭ némŭ fogyatko-
zásokat Hazánknak nagy kárára naponként ŏreghedni 
tapasztalván, akartuk hivatalunk szerént idejen korán meg 
előzni, azértis az Tilalmas aránt 's Gyepük arànt egyező 
akaratból feles kőz emberekkel végezentŭk (!) és ekkép-
pen le irtuk (Torockó; TLev. 10/1. — aKöv. a nevek fels.]. 
1796: eő Exllja sem perlekedni, sem az Úrral is jövendő-
ben izetlenkedni nem akar, sőt mind azon kedvetlensége-
ket kívánván meg előzni admoneáltattya az Urat tessek 
az Umak a levált Zálóg Summát intra 8vum ... meg fizetni 
|Kv; JHb VI/33]. 1812: amint észre vettem Jábrótzki ès 
Dániel urak az eddig vólt osztozàsról Informatiot szándé-
koznak fel-adni, az első Informatio pedig minémû gyöke-
res szokott lenni a Tkes úr előtt tudva van, ezeket hát meg-
kell előzni [Dés; BetLt Bajó László Osdolai Vass Antal-
hoz]. 1819: Szoboszlai ... más nap bé nyargalt Kolosvárra 
... siessen kedves Eotsém Uram bé menni Kolosvárra, 
hogy a' Szoboszlai huntzfut Opinioját annál inkább meg 
előzzük (Császári SzD; WassLt gr. Wass Miklós lev.). 

4. (egymáson/vkin) túltesz; a (se) întrece; jn/sich gegen-
seitig übertreffen/bieten. 1805: Ha A Kőnyőrgő Tarsaság 
az Const. 2ik Resze 5ik Artikulassat meg tartotta volna, 
ma az Czigany Kovátsoktol nem Csúfoltatnék, de az 
edgy mast meg előzni kivanok hoztak be az kost adast 
|Torockósztgyörgy TA; TLev. 9/41 br. Thoroczkai Joseff 
kezével]. 

5. kb. vkinél jobb helyet foglal el, vkinek elébe vág 
vmivel; a o lua înainte, a ocupa un loc mai bun ca altcine-
va; vor jm einen besseren Platz einnehmen, jm mit etw. 
zuvorkommen. 1572: Aztis latta hogy Egy vasar Napyan 
ky rakodot volt ez katalin Azonba ely Jeottek az vasarbi-
rak es zalagat veottek katalinnak, hogy panazolkodyk volt 
rola hogi tudom en ez ky dolga ky al kamarayabol 
Zeoch benedekne, Mond hogy En dolgom en akaratom 
Mert Ne arwl (!) ugy mynt arwls Neeleoz megh [Kv; TJk 
III/3. 181. 

6. vkinek híre előbbre jár nála; a veni vestea cuiva mai 
repede decit el însuşi; die Kundé über jn geht selbst vor-
aus. 1667: Ebben legnagyobb mestersége Kegyelmeteknek 
áll, hogy az hírek meg ne előzze magokot, de abban is mit 
cselekedjenek, opiniomot ma megírtama, hogy az székely-
hídi munitiókért mennek [TML IV; 103 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz. — aNagy Tamásnak és Bethlen Ger-
gelynek]. 

o Sz. 1657: Ezen 1631-ben, mihelyen Rákóczi8 válasz-
taték, ottan mindjárt Esterházy Miklós palatinus haddal 
indulna ellene octavának és holmi praetextusoknak színe 
alatt, ezen szókat mondván: Nem hagyom megtollasodni 
repülésig, hanem míglen csak pihés, addig előzöm meg 
[KemÖn. 136. — aI. Rákóczi György]. 

megelőzés 1. vminek másnál/vminél előbb való megté-
tele; efectuarea unui lucru înaintea altora; die frühere 
Verrichtung einer Sache vor einer anderen/etw. 1672: Ide 
be, Uram fújják az mérges követ, kinek megelőzésével ha 
késünk, félő, megbánjuk [TML VI, 409 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1676: Bizonyos jóakaróink megértven 
a dolgot, postán küldtek ide hozzánk, az Istenért kérvén 
bennünket, megelőzésével51 ne mulassunk, mert bizony 
periculum in mora, hanem Kegyelmedet postán hivassuk 
bé és praeveniáljuk a dolgot [TML VII, 198 Naláczi István 
és Székely László ua-hoz. — aA fej. és hívei ellen forralt 
praktikának]. 

2. vmi bekövetkezésének meggátlása/akadályozása; 
prevenire/preîntîmpinare a ceva; Hinderung/Hemmung des 
Eintretens einer Sache. 1658: Parancsollyuk igen serio 
kegld(ne)k Marus Vasárhelljen jelen lenni el ne mulas-
sa, hogy szegény hazánk(na)k vegseŏ romlásának megh 
eleŏzesere való dolgok feleol Consultàlkodhassunk 
Kglddel [WassLt fej.]. 1671 Keresztyeni kőtelessé-
gűnk(ne)k ismérvén azért ennek megh előzéset es megh 
orvoslását, a' végre convocaltuk volt eő kglmeket ide ez 
mostani alkalmatossággal [SzJk 116]. 1685: Ugy látom 
nemely Becsületes Emberek, a' nagy kenszergető szüksé-
get látván, és a' botránkozás meg előzeset akarva(n), az ő 
idejeben, nem lesznek idegenek, az kivánt dolognak meg 
engedesetől [Fog.; BLt 9 Horti István Mikes Pálhozl. 
1812: Értésére esvén ezen K. F. Ig. Tanátsnak, hogy a 
Lakosok a* mostani hadi kŏmyűl állásokra nézve gyak-
rabban előfordúló vectúrák miatt ... igavonó barmaikat is 
... a* közönséges terhek' elkerülhet(é)se tekintetéből, 
felettébb kezdették eladogatni az ebből következhető 
roszsznak megelőzésére ... meghagyatik Klmetek(ne)k, 
hogy Klmetek az abból következő sok roszszakat ... 
terjeszszék az Adózó nép' eleibe [Kv; TVLt 1953 a gub. 
Torda város tanácsához]. 

3. betegség kitörésének megakadályozása; prevenirea 
bolilor; Verhinderung des Ausbruchs einer Krankheit. 
XVIII. sz. eleje: az Orvosság á lónak sok féle belső nya-
valyáinak meg előzésére valŏ [JHb 17/10 lótartási ut.|. 

megelőzhet 1. elébe kerülhet/juthat; a putea întrece/ 
depăşi pe cineva; überholen können. 1662: Az fejedelem 
másnap ottan indítá táborát minden hadi impedimentumai-
val, élésszekereivel Borosjenő felé olly véggel, ha a vezér 
Lippánál béindulna, ottan a Kaján űtjánál megelőzhetné 
(SKr 182]. 1703: Szaladva jövénk vissza, mivel a kunic 
közelebb volt Kolozsvárhoz nálunknál és rendelte strá-
sáját; ha észrevött volna bennünket, elünkbe kerülhettek 
volna, könnyen megelőzhettek volna [Kv; KvE 280 SzF|. 

2. vmit előbb tehet meg másnál/vminél; a putea face ce-
va înaintea altora; etw. eher als ein anderer/eine andere/ein 
anderes tun/verrichten können. 1662: Az ellenség a mieink 
igyekezetekről a megírt módon tudósíttatván, hogy azt 
megelőzhesse, a port ottan a bástyák alá berakatván, az 
egész jancsárságnak ... az ostromra készen lenne, megpa-
rancsoltatott vala |SKr 606]. 
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megelőzhetés vmi bekövetkezésének megakadályozha-
tása; posibilitatea de a preveni ceva; die Möglichkeit der 
Vorbeugung des Eintretens einer Sache. 1795: Mind ezenn 
következett okozott, s továbbrais következendő kárositto-
tásoknak s panaszoknak meg elŏzhetesek, 's végső elhárit-
hatások végett Tessék ... mind Malmakot mind pedig 
annak Gáttyát, az ahoz jol értő Mester Emberek iovasló 
Tanáttsok szerént jóvalis alább szálittottni [Adámos 
KK; JHb XIX/48]. 1826: Proponáltatott az, hogy erdeink-
be nyáron által lakni szokott farkasok és medvék csak egy 
nyáron is többet mint 10-12 darab marháinknál elpusztí-
tanak, melynek megelőzhetését sokszor elpróbálván, min-
den igyekezetekből semmi lett [Árkos Hsz; RSzF 221-21. 

megelőző I. mn 1. (időben) vmi előtt való; precedent, 
anterior; (zeitlich) vorangehend. 1780: ezen elhalt a halá-
lát megelőző nap kalákában volt és a kaláka után is más 
háznál három fél fertály pálinkát megivutt [Fotos Hsz; 
HSzjPJ. 1798/1799: a' Torotzkai Lakósok, és a' Méltósá-
gos Thorotzkai Familia közt, mindenkor Judicialis Actu-
sok és Judicium előtt forgott, Controversiák, és ezen Acti-
ot meg előző, 's követö Collisiók voltak [Torockó; TLev. 
5/16. 323]. 1827: Néhai Dobolyi István ur ... töbször volt 
reszeg fővel mint jozonon bizonyoson tudom, és tsak 
halálát meg előző hoszszas, betegségiben látván halálát 
közeiitteni kezdett jozonobb lenni [Maroskoppánd AF; 
DobLev. V/l 109. 20 Ilye Juon hel (!) batrin (70) zs vall.]. 

2. ~ figyelem mindenekelőtti figyelem; atenţie maré; 
Beachtung íiber alles. 1865/1866: Zsuzsika húgom irány-
nyába legyenek megellőző figyelemmel [Kv; Újf. 3 Újfal-
vi Sándor végr.]. 

II. fn vminek elejét vevő (személy); persoană care preîn-
tîmpină ceva; jm/einer Sache vorbeugende Person. 1678: az 
kik azon gonoszoknak megelőzői lehettek volna annak idejé-
ben, mivel mehetnek jövendőben Isten eleiben számadásra 
ITML VIII, 117 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

megelőzőleg ín prealabil; voran/vorhergehend, vorher. 
1852: Minden termesztménynek a* tulajdonos Urat illető 
részét, meg előzőleg e nemes Városba oda hordani bé 
magok eröjökön, hová a' tulajdonos Ur kívánja ... mago-
kat szoroson kötelezik [Ne; DobLev. V/1345]. 1867: még 
holnap mennyünk le, mert ottan az árverezést meg 
előzőleg készületeknek és fontos értekezleteknek kell 
történni [Siménfva U; Pf Marosi János Pálffi Jánoshoz]. 

megelőzött vmi előtt való; precedent, anterior, vor-
an/vorausgebend. 1796: más lévén az akkor Transumtum-
ba előadott Levél más pedig a mostan kért Andreanum 
Privilégium. Mely az előbbeninek restauratioja, és Reno-
vatioja ... és még az azt meg előzött ususnak is Confirma-
tioja [Mv; TLev. 5/16 Transm. 40]. 1820: Mlgs Baro 
Branitskai Jósika István Ur ... Halálát meg előzött az előtti 
két három esztendőkben különösön igen sok nyavalyák 
terhelték [Torda; JHb 48 Száknovits István Aranyos szék 
fungens physicussának nyil.J. 1831: A' nevezet Gujás ... 
az utrizált éjszaka ... és az ezt meg előzött estve hol járt 
miben foglalatoskodott ? | Az utrizált két Lovak el lopását 
meg előzött késő estve jartalé Lóhátán és miben fogla-
latoskadtál [Dés; DLt 332. 1, 6 vk]. 

megelőztet 1. vmit vkinél előbb megtétet; a dispune 
cuiva să acţioneze înaintea altora; etw. vor jm eher ver-

richten/tun lassen. 1657: én is Mihály deák nevű deákomat 
sietséggel postalovakon ... expediálám, és megelőztetém 
azokat meg vall ami, kik jelen voltanak [KemÖn. 165]. 
1679: Ugy is veszem eszemben, az mostani nem régen 
kiment követeknek kiérkezéseket, az ő maga válaszának 
kimondását ... akarta megelőztetni ezen hadak resolutió-
jával [TML VIII, 503 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

2. vmit megakadályoztat/gátoltat; a dispune preveni-
rea/preîntîmpinarea a ceva; etw. behindem/hemmen las-
sen. 1662: Elmúlt nyomorúságokat orvosolhatni már nem 
is, hanem ezután következendőkre való alkalmatosságokat 
az őfelsége birodalmában megelőztetni, zaboláztatni, 
palatinusi méltóságos tiszti szerint is kívánták volna [SKr 
488]. 1795: az Nsgtok nevezett Malma az elébbeni sok 
rendbéli jelentett károsittotásokra s azokat meg elŏztettni, 
s el hárittotni kiváno Admonitiokra a Nsgtok Malma ... 
edgy Singelis alább nem szálittatott [Ádámos KK; JHb 
XIX/48]. 

megelőztethetik vmi vkinél előbb megtétethetik; a se 
putea face (un lucru) înainte de a o face altul; etw. vor jm 
eher verrichtet werden können. 1662: AÍZ kolozsvári bíró-
nak írt vala8, az Istenért is vigyáztatva azokra a váradi 
levélvivőkre, minekelőtte a török táborra mennének, azzal 
az ő levelével előztethetnének meg, mert Váradnak elve-
szésében járna [SKr 560. — aStépán Ferenc]. 

megelőztetik 1. a fi ajuns mai repede decit altcineva; 
von jm überholt werden. 1662: a vezér Barcsai Ákossal s 
minden hadaival Lugas, Karánsebes tájára érkezett, és 
jöttön-jőne a Vaskapu felé, hasznosabbnak ítílé, hogy ő 
előzze meg őtet Vaskapuban, az ellenséget, mintsem hogy 
megelőztessék azoktul [SKr 519J. — L. még SKr 367. 

2. vmi mástól előbb megtétetik; a se face înainte de a o 
face altul; etw. durch jn eher getan werden. 1662: Kik 
megértvén a Keresztes mezején, hogy tanácsokban, szán-
dékokban megelőztettek, mert már a fejedelem rájok való 
útjában is volna, azonnal azon kezdének tanácskozni, 
ellene magokat mint oltalmazhatnák [SKr 498]. 1667: 
Isten bizonyságom, minek előtte vettem volna levelét is, 
akartam ímia Kegyelmednek; bánom, hogy megelőztettem 
[TML IV, 42-3 gr. Theökeöly Kata Teleki Mihályhoz]. — 
L. még SKr 397. 

3. vmi megakadályoztatik/gátoltatik; a fi prevenit/preîn-
tîmpinat ceva; etw. behindert/gehemmt werden. 1662: 
Várad várának mind az öt bástyái ellenében kőfallal 
béllette vala meg, csak az egy Aranyosbástyája két szár-
nyai arányába hogy el nem végeztethetett vala, megelőz-
tetvén a haláltul [SKr 2971. 1665: Enyed városa az col-
legiumot kezdi gyűlölni, úgymint az ki miatt esnék ha-
szontalan költségbe; ezt penig felette igen bánnán. Járul 
ez is hozzá, hogy nemes emberek, s az ilyen coactio alig 
fér az nemességhez. Kegyelmedet felette igen kérem ezt 
előzze meg. Kicsid az dolog, de nagy akadály előzte-
tik meg vele [TML III, 476 Bethlen János Teleki Mihály-
hoz]. 

megélt leélt; trăit; abgelebt. 1662: Zólyomi Dávid is 
sanyarú fogságban tartatik, és ím! magának is már illyen 
megélemedett, idejének nagyobb részét megélt állapotjá-
ban bújdosásra kelletvén magát vetni, megőszült fejét 
hatalmas győzhetetlen császár méltóságos lábaihoz hozni 
kénszeríttetett volna [SKr 163]. 
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megéltet életben tart; a ţine ín viaţă; am Leben haltén. 
7589: az minemw felszegh szegenj niomorw Ember vagiok 
en reám szállót3, mert az szegenj megh holt ... azzoni allat 
enneke(m) hites felesegem vala engemet penigh Isten 
megh eltet [Máréfva U; UszT. — aA pénzj. 

megemberel 1. szótartó embernek tart; a considera om 
de cuvînt; für einen Mann von Wort haltén. 1573: Da-
rochy Mihal Azt vallia hogi ... Hwthofer Ianos adot volt 
Caspamak Marhat p(ro) fl 350 kireol Caspar adot volt 
ados lewelet Zeoke András Newere az Hwthofer Ianos es 
Nyreo Matias zolgayokera, De nem Emberlettek meg 
Caspart az fizetesre, hane(m) ely Jeot Zeoke András es ky 
veotte az ados lewelet teolle (Kv; TJk III/3. 287]. 1653: 
ugy emberük megh órómesben az Creditorok ha igazat 
tehet igereti szerent [Kv; KJ]. 

2. megtisztel/becsül; a onora/cinsti; ehren. 1586: The-
leky Leòrincz vallia Tudom hogy Istua(n) p(rae)dicatome 
panaszolkodik vala hogy heaba íeot ide huniadról az Bo-
rokért De eotweos Orban Nem Akara ky Adny, hoza 
egy parta Eowet zalagba de Ne(m) Akara a' zálogot Eot-
weos Orbánnál hadny, hanem en Nalla(m) Ezen megh 
haragwek Orba(n) hogy eotet ne(m) emberiette megh, Az 
bort vgia(n) Nem Ada ky hane(m) Wresen Mene mind 
zekeresteol vizza az Azzony [Kv; TJk IV/1. 5011. 1597: 
Kadas Andrasne Magdalna wallya haliam az zitko-
zodast az lantosnak semmy zitkat ne(m) hallotta(m) 
hane(m) az másik mongia wala. Im bestie lelek kurwa 
ne(m) emberlel megh ... maga ne(m) elzeokeo ember 
wolnek [Kv; TJk V/l. 110]. 1767: Az utrizált időben Lé-
vén szegődett Hegedűsse az Magyar Legényeknek az 
idősb Csenteri Miháj házábon musikálván nékik oda jőve 
Telegucza Juvon, s ott meg emberelvén a Legények borral, 
midőn ki akart menni az házból a Macsukájával ... válba 
űte |Betlensztmiklós KK; BK. Ráduj Gyurka (40) zingarus 
vall.]. 1816: ha Néha meg is történt hogy más Városi 
Gazda is kivánta jó embereit meg Emberelni, s mulatságba 
hívni azokat ollyatén Gazda Személyessen Szokta volt 
meg hivni [Déva; Ks 118 Vegyes ir.|. 1823: minek előtte 
énis vatsoraltam volna kéttzeris rám ízenta hogy vatsorát 
adgyak, pedig a' pohár pálinkája, Frustukja, ebédgye s a' 
maga idejébe a vatsorája ki járt a' három Czipoval edgyűtt 
de még az ételek sem voltak mind kedve szerént valók, — 
tsak osztán énís meg embereltem, de tsak szóval, máttzor 
mikor még szerentsém lesz hozza illó modon meg 
fogom emberelni hagymával s káposztalével [Alpestes H; 
Told. 7. — aAz Executor]. 

3. magát összeszedi magát, kitesz magáért; a se adu-
na; sich zusammennehmen/ermannen, sein möglichstes 
tun. 1736: bizony jövendőben többet szolgálhatnék, meg 
látom ha őkis meg emberelik magokot |ApLt 4 Apor Péter 
feleségéhez Ohábáról (F)]. 1751: Vidrai Stefán Szimion 
exponállya léányomot adtam férj(ne)k Bulzesti Sztán 
Prekup(na)k ... mi okokra nézve magok tudgyak meg nem 
edgyezhettek, Léányomot verte, melly mián Sok izben 
hozzám futót, haza vittem meg kivánom azért hogy 
a Léányomot recipiállya ... Bulzesdi Sztán Praekup 
mondgya, Ha ez után meg emberli magát azon Feleségem, 
meg eset vétkeiert meg engedek néki, és tuvábráis hiitös 
Felesegemnek tartom [H; Ks 62/51. 

megemel 1. a ridica; heben. 1823-1830: a leány ... ki-
jött a kapujokon, s én a felőle való kezemmel emelvén 

meg a kalapomat, karommal felemeltem a rajtam levő 
köpenyeget, hogy a leányt ne is láthassam [FogE 292]. 

2. (hordót csapraütés céljából) felemel; a ridica de jos 
(un butoi pentru a da cep); (Weinfaß zwecks Anzapfens) 
aufheben. 1803: Ez Udvarfalvi Bor volt a' Hordo meg 
emelve maradott félben ... a' mi kevés volt benne meg 
nyulosodott, és a' Seprőjével edjütt elegyittetve mind 
Seprő el adattatott [Koronka MT; Told. 41/141. 1841: A' 
melly Hordo o, bor most csapon vagyon, annak tsak mint 
egy fele vagyon még el kelue, az uj bor sints még meg 
emelve, igen drágán lévén ki tsapolva nem kél [Mv; IB. 
Magyari Anikó lev.J. 

megemelés felemelés; ridicare; Aufheben. 1812: A' Groff 
keresven pénzét, nem találta, történetesen keresvén az ithon 
nem levő Groffné Ladájában 's, tsak a megemelésről seydit-
ven az itten dolgozo M. Vásárhellyi Lakatossal meg nyittatta 
's, mégis találta de sok hijjával [Héderfája KK; IB. Takáts 
Joseff (45) gr. I. Bethlen Sámuel tisztje vall.]. 

megemelít felemel; a ridica; auf/hochheben. 1767: 
azonn Szekerenn égy Ládát találék ... mellynek fél végit 
meg emelítém, és nehéz vala [Kóród KK; Ks 19/1. 8]. 
1812: Keresi a' Groff a Ládát 's, tsak el bámul midőn 
látja, hogy fel vagyon szakasztva és nintsen benne a pénz 
— megyen a Groffné Ládájához meg emelítvén nehéznek 
találja (Héderfája KK; IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) 
grófi mosóné vall.]. 

megemelkedik kb. felbátorodik; a prinde curaj; sich 
ermutigen/ermuntem. 1657: az fejedelmet8 betegen ha-
gyók ... az gyűlés mihelt kezdetett, ottan érkezett híre az 
fejedelem halálának, és az miatt elszakadott inok s remén-
ségek mind az követeknek, mind az fejedelem pártjainak. 
Az ellenkezők pedig ez hírrel igen megemelkedtenek 
[KemÖn. 296. —a 1648-ban I. Rákóczi György]. 

megemendál 1. módosít; a amenda, a modifica prin 
amendamente; (ab)ändern, richtigstellen. 1583: Biro 
vra(m) eo kglme ez theorweny dolgaban vgy procedallion 
ez Ala való perben, hogy az vnio es az varos vegezesse ez 
dologh feleól meg zeghetetlenewl meg maraggion, chak ez 
czikelben emendaltak varosul megh ez el mult vegezest, 
hogy eggik templombolis Ne legie(n) senkinek zabadsaga 
az zekeket ky hordany [Kv; TanJk V/3. 275a|. 1584: Ért-
hettek eo kgmek warosul az be Adoth Níreok priuilegiű-
mat, Melybe(n) elegh Abusust tapaztaltanak megh Ez 
Nyreók dolgabannis awagy eo kglmek priuilegiumokat 
heliebe haggyak, Awagy penigh az pozto Nyresnek arrat 
megh emendalliak hogy eo Nekikis zenwedheteo legien 
[Kv; i. h. 281a]. 1607: Megh emendaltak eő kegmek az 
Tanacz Vraim az Biro Vram Polgár Vraimmal egjetemben 
p(ro)nŭncialt terueniet ... Elseben Mert az Egj megh Sen-
te(n)tjaztatot leani keŭwl czjak edgik bizonsagis semmi 
bizoniost megh cziak sortis (!) Nem bizonitot [Mv; MvLt 
290. 7a]. 1617: Eo Kegmek az Tanacz minden reszibe(n) 
megh emendalliak az Biro Vra(m) Polgár Vraimmal 
egyete(m)be(n) pronuncialt Teorueniet [Mv; i. h. 221. 

2. ~ja magát kb. megjavul; a se îndrepta; sich verhes-
sem. 1619: Énnékem ügy tetszik, hogy Markó vajda uram 
csak most is nem az az ember, azmikor én idejöttem, ha-
nem sokkal külömb, s igen meg is emendálta magát 
[BTN 248]. 
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megemendálhat rendezhet; a putea rezolva; bereinigen/ 
schlichten können. 1585: Myerthogy penig ez varosban lakó 
embernek Holtdia Hatwan hat forint, es ha illien keoz ember 
volna Dia zerent való bewntest (!) vetnenek eo kglmek az 
ollian zemelyre, De Henczegh Caspar vra(m) Az Warosnak 
feo Biraia eset ez vetekben Azért az vetkesnek meltosagahoz 
kepest itiltek eo kgmek hogy Caspar vram ez illien vetket 
ket Anny fízetessel zasz harmincz két forintal Emendalhassa 
megh, minden engedelem nelkwl ez ketzer való Dia zerent 
fizetesewel bwnheóggiek [Kv; TanJk 1/1. 7-81. 

megemészt 1. felfal, elfogyaszt; a consuma; auffressen. 
1586: Az Lowaknak my haznat Weottea, Es megh lassa 
hogy Amely zenat zabot az lowak meg emesztenek, azokat 
az lowak műnkaia vtan gywcchie be [Kv; PolgK 20. — 
aAz isp. m.]. 1759: (A törökbuza) egy felé is nem veszte-
getődőt, de a' sok sertés meg emésztette', à veressek kivált 
ollyan természetűek, hogy ha nyárban ís szemmel nem 
tápláltatnak, szem látomást vesznek [Déva; Ks 94. 24. 2[. 
1774: akkori Tisztarto Zöld András Uram ... a többi kőzűl 
égy Süldőt tartott az Udvarban lévő Török Buza kas alat 
rekesztb(en) a mellyis a Torŏk Buza kas fenekit ki rontotta 
a mellybŏlis leg alab 15. Vekányi Tŏrŏkbuzát meg 
emésztett [Mocs K; KS Conscr. 90-1J. 1779: A* Menes 
tartás mind Szŏtsŏn, mind Sorostélyon Ngd(na)k, ugy 
tartom, minden haszon-nélkül vagyon Szŏtsŏn a' tava-
lyi sok szénát (me)gemésztette az a' tsig-big ménes ... 
Éppen igy van Sorostelytis a' dolog [Kercsesora F; TL. 
Málnási László ref. főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez!. 

2. (el)fogyaszt, megeszik; a mînca; verzehren. 1667: 
Két hete ma, tűled elváltam, attül fogva három ebédet, 
négy vacsorát emésztettem meg [TML IV, 8 Teleki Mi-
hály feleségéhez, Veér Judithoz). 1749: Puskás Jósa nevű 
Jobbágy elfogattatván, hogy az múlt eŏszen eŏ Kglme 
Runk nevű Falujabéli Sellére ... pascualtatván maga ser-
tésseit azok közül kettőt el lővén, fraudaliter meg is 
emésztette [H; Ks LXII/201. 

3. kb. magába szív, felold; a absorbi; (in sich) aufsau-
gen/lösen. 1639: Énnekem azt mondá, hogy az urát meg-
étette. Azt is mondá az asszony, hogy Katnári Dávid adta 
neki az merkuriomot. Káposztába csinálva volt, de elsőb-
ben az káposzta az merkuriomot megemésztette [Mv; 
MvLt 291. 195-8 átírásban!]. 

4. elhamvaszt/éget; a mistui, a preface in cenuşă; einä-
schem, verbrennen. 1662: Ezalatt hogy a város tüzének 
sebessége napenyészet után, egynéhány helyeken neki-
gyújtogatott vala ... íme most a közönséghez jobbhoz való 
szeretetekből magok kényszeríttetnének azokat4 tűzzel — 
ó jaj! — megemészteni [SKr 588. — aA házakat]. 1759: E 
nemes eklézsiában az elmúlt 1758. esztendőben áprilisnek 
15. napján véletlen tűz támadván, az Úrnak haragja meg-
emésztett 24 házokat [Mezőújlak K; ETF 107. 16-7]. 
1768: A nevezet Isten haragja le szálván egy Csere bomá-
bol rakott ... Házára és kamarára, mely lángot vetvén 
aztott megemésztette [Zalán Hsz; HSzjP]. 

5. vmiből vmennyit felemészt; a mistui ceva din ceva; 
aus irgendetwas eine bestimmte Menge verbrauchen. 
1558 k.: az tuz is Megemizt benne vgy mint 3 vagy 4 gyrat 
ÍNsz; MKsz 1896. 292]. 

6. felhasznál; a folosi/utiliza; benützen, gebrauchen. 
1771 : annyi erdeje vagyon Batrinanak; hogy magak soha 
bizony meg nem emésztik, másak pedig az erdejeknek 
hasznát nem vehetik [Redulest H; Ks 93. XIX. 6]. 

7. elemészt, megöl; a omorî/ucide; umbringen. 1573: 
Keore Anna Lakatos Lĕrinchne Azt vallia hogi Ment volt 
betegsegeben Borbel Balintnehoz latta hogy Igen meg 
dagadót volt, Azt Monta hogi az mely Irmes Bort az vra 
kwldeot volt az Emezty Meg eotet | Brozer Anna zekesfe-
yerwary Borbel Janosne ... vallia hogi ... Kapa Myhalne 
kery volt az eo vrat azon hogy lenne Mellete Ne hadna 
Mond az vra hogi eo Nem leszen ... Ha egeb vetked nem 
volna azertis megh kellene halnod hogi Borbeli Kelemen-
nel oly vyzet keres volt ky megh Emesse az Santabaa az 
germeket [Kv; TJk III/3. 59, 115. — aSánta Erzsébet nevű 
terhes szolgálóleányban). 1592: Joűegh Peteme, Ersebet 
Azzoni vallia ... Égikor Juta megh Niari Marton, es ereos-
sen kezde magaban busulni es teoreodni lm ez esse Neste 
kűruak zinte megh emeztenek, zariatok ki Immár [Kv; TJk 
V/l. 183]. 

Sz. 1584: Volman Mihály vallia, Ez Lakatosne égkor 
vagy feniegete megh Megh lad vgmond hogy olliat chele-
keze(m) hogy eoreokke megh emlekezel rolla, Ez fenege-
tes vtan valtigh fekwem vgmint ket eztendeigh, és erre 
volt gyanosagom, Monta(m) Bozorkannak es hogy a' fwst 
emesztene megh ... De el tűrte [Kv; TJk IV/1. 261). 

8. átv is elpusztít, tönkretesz; a distruge; verheeren, zu-
grunde richten. 1657: Édes Öcsém uram, szívem szerént 
akarom, hogy az Isten, még egyszer visszahozza Kegyel-
meteket, mert minket, szegény árvákat, bizony meg-
emésztenek [TML I, 97 Bornemisza Kata Teleki Mihály-
hoz]. 1661: Nem utolsó veszedelmünkre való alkalmatos-
ság volt az magunk között való egyenetlenség is mely 
is immár teljességgel megemészti vala nemzetünket 
[Kemlr. 343]. 1672: de tudja csak az Isten, mint vagyok 
én! éjszakákon az álmatlanság emészt meg, nem alhatom 
[TML VI, 369 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1688: 
Énnékem Oly modo(n) sem(m)i fele vert Monetam ninc-
zen, mert Engemet az Sok Modnelkűl Való epitesz meg 
emesztet [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1690: Az ősz-
vetésekben az kolozsvári határon is nem kevés károkat 
tötta, mert az hol zöldségit megemésztette, nem sokat 
arattak róla [Kv; KvE 220 BP. — aA sáska]. 1710: Ebben 
az esztendőbena is az áprilisba esett nagy hó, és canicula 
végin lett nagy árvizek a gabonát egészlen megemészték, s 
nagy drágaság lőn az egész országban minden helyeken 
[CsH 312. — a1700-ban). 1759: 2022 Esztendős Tőrőkbu-
zais vólt, de azokat annyira meg emésztette vólt a Buza 
Féreg, hogy még feléje sem lehetett menni [Marosorbó 
AF; TSb 2). 1777: ugy Tiszteletes Uramra támadtak a Far-
kasok11 hogy de posteritate ad Posteritatem meg akarják 
emészteni [Szentiván Hsz; BLev. — aÉrtsd: ellenségei |. 

Szk: a bú. 1657: Magunk egészsége felől írhatom jó 
fiam, jó egészségben vagyunk, csak hogy engem bizony 
meg emésztett az sok bú [TML I, 49 Teleki Jánosné Teleki 
Mihályhoz] * a félelem. 1661: az tatár elérkezett 
Buch uram kiment volt, csak el nem veszett. Engem meg-
emésztett az félelem ... ha az Isten eddig megtartotta 
Kegyelmedet, ne hagyjon Kegyelmed, mert mind az Ke-
gyelmeden való rettegés s mind az magamon való félelem 
bizony megemészt [TML II, 132-3 Veér Judit ua-hoz] * 
az ambíció 1676: Az nagy méreg és ambitio meg-
emészti Kegyelmedet [TML VII, 260 Rhédei Ferenc ua-
hoz] * a keserűség 1657: Bizon dolog édes Öcsém 
uram, hogy az Isten minket valóban megaláza; az sok 
keserűség ugyan meg emészt, de nincsen mit tennünk, 
hanem valamint az jó Istennek tetszik, úgy legyen [TML I, 
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61 Bornemisza Kata ua-hoz]. 1704: Mindazért félhet, 
hogy ha haladna ez szoros arestom alól való szabadulása, 
és azmiatt való keserűség megemésztené (WIN I, 118] * a 
méreg ~ az ambíció 

9. elkorhaszt; a face să putrezească; morsch machen, 
verwittern. 1831 Városunk Hágó közötti Hajós malmának 
nagy bontojat hozzá tartozókkal edjütt ... meg emésztette 
az idő [Dés DLt 735]. 1857: a' Boholtzi szölőjiből ... a' 
fenyő karót az idő meg emésztvén, számoljon a' vincellér 
[Nagylak AF; DobLev. V/1409 Bartók Ferenc Dobolyi 
Bálinthoz]. 

10. felél/emészt; a consuma; auf/verzehren, verbrau-
chen. 1591: Poztometw János deakne, Kata azzoni 
hallotta teolle, hogi az Isten vgi segillie megh eoket, az 
meli igazan veottek raitok az bírságot, Es hogi az Jsten 
megh giermekinek se haggia meg emeztenj | Barath Peter-
ne azzoniom ... hallotta Bomemizza Gergelnenek sapita-
sat, hogi méltatlan senuedi azt, az mit veottenek raitok, es 
mondotta aztis hogi az Jsten ollian igazan aggia megh 
emezteniek, az meli igazan veottek ]Kv; TJk V/l. 62, 63]. 
1672: Itt, ügy látom, az mi kevés van, csak az udvarbirók, 
számtartó, kulcsárok emésztik meg [TML VI, 141 Teleki 
Mihály Bornemisza Annához Kővárról]. 1710: A sokfelé 
való ajándékozás, a sok gyűléseken való költés miatt 
semmije sem marad a az atyámnak, amit gyermekségitől 
való sok szolgálatjával keresett vala, mások emészték 
meg, mi csak a semmivel maradánk [CsH 152]. 1719: az ŏ 
pénzinek senki hasznát nem vészi ... vagyon föld a mely 
meg emészsze [BfN Bh-i cs.]. 1735: azt tudom hogj a' 
mennyi buza termet ugjan az udvari Cseledek emésztették 
meg [Nagysármás K; TK1 Verdczar Mjihaila (36) jb vall.]. 

Sz. 1805: Mi hogy az ŏ határ nélkül való kívánsá-
gaiknál fogva keresetünknek minden 'Sírját meg emészte-
ni kezdett munkásainknak regulatiojara a' Ngod plánumá-
hoz mérsékleti utat ki dolgoznok, egybe gjŭltŭnk vala a 
Bíróság Házhoz [Torockó; TLev. 9/38]. 

11. kb. rámegy vmi vmire; a se duce pe ceva; daraufge-
hen. 1603: az nagy ado miat el kelletnek az hazat adnia, 
mely akkor az wdeoben, az zegeny varoso(n) Colosuaro(n) 
felette terhes uolna ... mint hogi az ado az hazat sokara 
megh zokta emezteni [Kv; RDLI. 75]. 

12. kb. megúszik vmit; a scăpa (cu faţa curată) de ceva; 
bei einer Sache davonkommen, iiber etw. hinwegkommen. 
1673: Péter deák asszonyunk és B(ánffy) uram nevével 
írta az levelet, hogy ki bízta rejá, hogy valaki jószágát 
oszsza? ne viseljen arra gondot, felosztják azt nála nélkül 
is, és többször meg ne próbálja, mert meg nem emészti 
[TML VI, 450 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

13. átv lenyel; a înghiţi; herunterschlucken. 1671: Na-
láczi uramnak nincsen miért búsulni az debreczeniek 
dolgabúi, mert én sem ő kegyelmét, sem Kegyelmedet 
bizony nem értem semmi idegen értelemmel ezen dolog-
ban, hanem csak az nagy gonoszt (kiben fő az fejem) 
sajnálottam, de azt is megemésztem aprónként és válasz-
tom bizony az könnyebb felét én is [TML V, 426 Bánfi 
Dienes ua-hoz]. 

megemésztet 1. felszívat; a face să fie absorbit; aufsau-
gen lassen. 1585: Herczegh Caspar vram feo Biro lewen 
Jgenbeóla vgminth Negy vedres Altalagban Zan Zandek-
kal Felekre5 hozta, ky íćorchomarlasnak okaert az idegen 
Borth ... Ez bewntetes kyweolis Regy zokas zerent az 
Atalogochkanak feneket ky Wagattak volna es a' bort a' 

feoldel emesztettek volna megh, hogy ha Herczegh Caspar 
eszeben wewen az vetket a' tilalmas helyreol el nem vi-
tette volna [Kv; TanJk 1/1. 7-8. — aM. igen (AF). bK]. 

2. elpusztíttat; a face să fie distrus; vemichten lassen. 
1793: (A vádlott) Vajna István urat, hazát, vagyonát, 
Gyermekeit tűzzel meg emésztetni, menykővel ütetni, 
Ördöggel vitetni nem szűnt [Páva Hsz; HSzjP Osvát Julis 
katona személy (22) vall.]. 

megemésztetés elpusztítás, distrugere; Vernichtung. 
1662: az ország népének nagy részének siralmas rabságra 
való vonattatása ... fegyver által való megemésztetése 
[SKr 576]. 1710 k.: Én Istenem! hogy tudának az emberek 
abból, az én ítíletem s célom szerént, vízből ilyen tüzet 
gerjeszteni az én megemésztetésemre ? [BÖn. 999]. 

megemésztetik 1. felszívódik; a se absorbi; aufgesaugt 
werden. 1558 k.: Az purgalasaa penig lg lezen, Rp. veres 
rezet es ted eleven zenre es ves az rezre kenkoueth es koz 
soth, keueseth es Mikor az kénkp es az so Meg emezteteth 
es ved az fogoth es ved ky az rezet es uerd vékonyon 
plehe ... annak vtanna ted az rezed az tegelben es Mikor 
meg oluadoth volna az rez ves 1 libra rezhez 1 uncia por 
(!).. . es Mikoron latatnek Meg emeztetny az az az porban 
semmy nem lattatneek [Nsz; MKsz 1896. 281. — aA rézé]. 
1560: A fazakaknak a kemencheben való berakasarol 
Nysd meg az zayatha es Hertelen Ne rágd bele az fazaka-
kath ... Mert ha Myngyarast be Rakod őket az twzes ke-
mencheben, tahat Nagy karth vallaz Mert az twznek her-
telen sebessegenek Myatta az ezwstnek nagyob reze, az 
cementh porban az fazakakban Megemeztetik es el vez 
[Nsz; i. h. 250-1. — aA kemencének]. 

2. elemésztődik, meghal; a muri; zugrunde gehen, ster-
ben. 1704: szegény kis Katica leányom ... ami tejet szo-
pott, ki kellett a hurut erőltetése mia hánni ... az hurut 
csak ugyan nem szűnik, és a flegma ... mia csak meg kell 
emésztetni, ha Isten nem könyörül [WIN 1,101 ]. 

3. elkorhad; a putrezi; morsch/moderig werden. 1737: 
az ország útjáról nyílik bé jobb kéz felé kereken kötött 
kapu lábon ... nagy, de avatag kapu; mind deszkái ennek, 
mind heveden, de kivált a kapulábok annyira megemész-
tettek, hogy más kévántatik helyében [Széplak KK; ETF 
108. 10]. 1814: (A) Kapu a' régiség miánn meg emésztet-
ve lévén egy alkalmatossággal ki dolt [Dés; Ks 79. 29. 
796]. 

4. átv is elpusztíttatik; a fi nimicit/distrus; vemichtet 
werden. 1676: Azt mondja penig Sz. Pál hogyha egy-
mást marjátok és eszitek, meglásátok, hogy viszont egy-
mástól meg ne emésztessetek [TML VII, 238 Bethlen 
Miklós Teleki Mihályhoz]. 1706: Sárdi Gaspar Ur(am) eó 
Kglme mi előttünk referállya minden accquisitu(m) es 
aviticum bonumi tűz altal meg emésztettek [Ne; DobLev. 
1/60 Debreczeni István keze írása]. 1749: az Ik ... magok 
feletteb való vigjazatlansagok és vakmerő gondviseletlen-
ségek miatt magok romladazott házok meg gyuladván 
feles szomszédok(na)k házok s, minden javok a' miatt 
meg emésztetett [Dés; Ks 78. 31. 2]. 1789: â p(rae)tendens 
Asszony hijába p(rae)tendált, mert ... mind azok az égés 
által mind meg emésztettek [Ne; DobLev. III/658. la]. 

megemészthet 1. a putea digera/mistui; verdauen kön-
nen. 1639: Énnekem azt mondá, hogy az urát megétette ... 
Katnári Dávid adta neki az merkuriomot. Káposztába 
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csinálva volt . . . Megötte, de nem emészthette meg, hanem 
kihánta (Mv; MvLt 291. 195-8 átírásban!]. 

Sz. 1668: Ezt penig én kglmes Aszszonyom a* Nagtok 
istenes itiletire támasztom, ha valaki kivánhattyaé azt én 
tőlem hogy szintén ugy mennyek én most elödedin elö a' 
dologgal a' ki bujdoso kenyeremet még jo modgyával 
meg-sem emészthettem, vagy bujdoso turbámnak le-tétele 
után meg-sem pihenhettem [KJ]. 

2. tűzzel elpusztíthat; a putea fi mistuit (de foc); (durch 
Feuer) vernichten können. 1672: Kegyelmedet kérem, ne 
legyen olyan, mint a tűz, mely akármely csendes időben is 
szelet hajt magának, hogy mit éget, hamarébb meg 
emészthesse 1TML VI, 190 Naláczi István Teleki Mihály-
hoz]. 

3. felhasználhat; a putea folosi/utiliza; benützen/ver-
wenden können. 1678: Minek okáért kérem ... Kegyelme-
det ... azon kicsin portiocskámnak helyben való megma-
radásában mutassa istenes jóakaratját ... ha hol pedig 
Uram semmi uton-módon egyéb nem lehetne benne, én 
inkább kész vagyok attól való megválására is, mintsem 
ebben a sanyarú rabságban meghaljak, holott csak már is 
annyira jutottam, ha az ő nagyságok kegyelmes gratiájok 
nem accedál hozzám, hogy alig hiszem életben meg 
emészthessem, de mindezeket ... Kegyelmed ... az mii 
kegyelmes urunk előtt véghez viheti [TML VIII, 376-7 
Lázár István Teleki Mihályhoz Szúv-ról]. 

4. kb. (rossz érzést/lekiismeret-furdalást) leküzdhet; a 
putea birui (remuşcările); (schlechtes Gefühl/Gewissens-
bisse) überwinden können. 1722: Talám Jsten njakára 
fordittya némellj(ne)k, à kik Glorialodta(na)k a mi rajtunk 
történt bestelen investigation mint az jo sogor Våradi is; 
Ha meg emésztheti ŏis à menyi jármát meg száraztatt 
Fogaras földin és aklot meg űresitett szerencsés ember lesz 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

5. átv lenyelhet; a putea înghiţi; verschlucken/heimtra-
gen können. 7600: Nagy Pal vgy vall hywata enge-
met oda az megh holt ember Mondwan latom hogy 
Énnekem nagy niawaliam vagyon es En ezt az vereseget 
meg Nem emezthetem [Kv; TJk VI/1. 500]. 1678: Látja 
Isten, nincs oly, akire már Kd személyéért nem mentem, 
sőt olyanra is magánoson, akit talán jövendőben nehezen 
emészthetek meg [TML VIII, 58 Vesselényi Pál Teleki 
Mihályhoz]. 

megemésztő I. mn átv is elpusztító; mistuitor; verhee-
rend. 1662: láthattad volna mintegy lángfúvó és tűz 
módjára akármit is megemésztő mérges, külömb-külömb 
színű köntösben öltözött ellenséget a keresztyének közt 
zenebonával fenyegetést kiokádni [SKr 103]. 

Szk: ~ lobogás. 1662: Ekképpen e szászsebesi boldog-
talan gyűlésnek is vége lévén azolta a szegény haza tüzé-
nek tovább való megemésztő lobogására, mintsem annak 
megoltására való dolgok kovácsoltatván, a fejedelem, 
Rákóczi György ellen való súlyos articulusok ... írásával 
iSKr 490] * - tűz. 1669: Azért mégis kérem Kegyelme-
det, édes Komám uram, kicsiny dologból ne gerjeszszen 
életének elfogyasztására megemésztő tüzet [TML IV, 611 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1704: Ma reggel prédi-
kálott Zilahi uram ... Az mi Istenünk megemésztő tüzének 
alkalmatosságával [WIN I, 254]. 1814: tovább a há-
zomb(an) meg nem engedem lakását®, eddigis szen-
vedtem, de már éppen ugy nem tarthatom Telkemen mint 
gonosztévőt és a mindeneket meg emésztő tüzet, annyival 

inkább mivel gyujtogatassalis fenyeget, melyet véghez is 
vihet [M.gyerőmonostor K; GyL. — aTestvérének]. — L. 
még BIm. 1036; BÖn. 474. 

II. fn felélő/emésztő; persoană care iroseşte ceva; 
Auf/Verzehrer. 1814: A sokszer emlegetett Jószágban 
Iktári Groff Bethlen Sámuel ő Nagysága, minemű épitté-
seket, jóvittásokat, avagy Károkat, pusztittásokat tett akár 
mi névvel nevezendőkben? ... avagy kit? és mitsoda okok-
nál fogva lehetne ezen Jószág Jövedelmei 's termései 
pusztittojának, ok nélküli való megemésztőjének monda-
ni? [K; BfR 117/1 vkj. 

megemésztodés megsemmisülés, elpusztulás; nimicire; 
Vemichtung, Untergang. 1662: Ez cajtház romlásábul a 
várbélieknek igen sok károk esett vala kik azon bol-
dogtalan órában mind a nagy hőség miatt, s mind magok 
mulatságáért oda bemenni, gyűlni nagy felesen találtak 
volna, egy szempillantásban való megemésztődések [SKr 
603]. 

megemésztődik 1. kb. felszívódik; a se absorbi; aufge-
saugt werden. 1710: Énrám ... a negyednapi hideg esik, s 
éppen másfél esztendeig gyötre, eleget gyógyítának sok 
doctorok, borbélyok ... csak nem használa, míg utoljára az 
a sok rossz nedvesség, melyből szokott a hideglelés szár-
mazni, magától megemésztődék a gyomromban, s így 
múlék el rólam ICsH 311]. 

2. átv elpusztul; a se prăpădi, a pieri; zugrunde gehen. 
1602: Beke Mathyas ... vallya Pokos Petemenek 
elegh panazolkodasat hallottam ... hogy eo megh emez-
teodik es el fogy az ket gyermeke miatt [Kv; TJk VI/1. 
605]. 1662: Édes Uram, az élő Istenért kérem Kegyelme-
det, ha tisztességes módját feltalálja, ne múlasson oda be 
sokat, mert bizony meguntam az gyalázatos életet, mert bi-
zony meg kell emésztődnöm [TML II, 243 Veér Judit Te-
leki Mihályhoz]. 

megemleget 1. (dolgot, személyt) újra meg újra emle-
get; a pomeni adesea (pe cineva/pe ceva); (Sache/Person) 
wiederholt erwähnen. 1765: még meg emlegettyűk az G. 
Petki Anna Aszony levelek conservatiojat, a mint én hal-
logattam hogy conservalta volt a leveleket, nagy kincs 
Erdélyben a levél [Ks Henter Ádám lev. Mv-rólJ. 

2. fenyegetésként; ca o ameninţare; als Drohung: vmit 
emlékezetében tart; n-o să uite; sich an etw. erinnem. 
1724: Hallottam bizonyoson, hogy ha Feleségét Viszsza-
agyák is, de bizony ebül lesz ŏ kglm(éne)k dolga, m(ert) 
ollyan korbátsot tsináltatok, h(ogy) örökké meg emleget 
[M.királyfva KK; BK. Kotsis Mihályné (39) jb vall.|. 
1823-1830: (A) kenőpénzt is (Schmiergeld), kivált a 
postillion-pénzt elhúzni nem lehet, mert úgy összemocs-
koliaa az embert, hogy amíg él, megemlegeti [FogE 254. 
— A kocsis]. 

megemlékezés vkire gondolás; amintire, aducere-amin-
te; Denken an jn. 1672: Kegyelmed levelét vöttem, rólam 
való megemlékezését Kegyelmednek megszolgálom [TML 
VI, 220 Teleki Mihály Ispán Ferenchezl. 1725: Kigyelmed 
nékem tegnap küldőt atyafiságos levelét ezen órában vöt-
tem, méltó betsŭlettel, Igen szépen köszönnöm s' nagyra 
bŏtsüllöm kigyelmed atyafisagos rollam való meg emléke-
zését [O.fenes K; Ks Mikola László lev.]. 1749: Kedves 
édes anyád róla való megemlékezésedet igen kedvesen 
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vévén, köszöntet [Bodok Hsz; DanielAd. 274 Hidvégi 
Mikó Ferenc Vargyasi ifj. Dániel Istvánhoz]. 1799: Nagy-
ságod Gratziájába vészi egyetlen egy Fiát ... A Felesé-
gem, és Gyermekeim haládatos Szivei vészik Nagyságod-
nak rollik való meg emlékezését [Héderfája KK; IB. Mol-
nár György ref. pap lev.]. 1824: Az öreg Anyámékrol való 
megemlékezéseket Édes Atyám Uraimeknak alázatoson 
köszönöm [Hosszűtelke AF; DobLev. V/1084. 2a]. — L. 
még FogE 219. 

megemlékezhetik emlékezhetik vmire; a-şi putea 
aminti de ceva; sich an etw. erinnem können. 1556: meg 
emlekezhetik, the K róla hog ez el mult napokban bo-
chathwk valla the k az mi vronkot es attiank ffiat erdeli 
miklost [Folt H; BesztLt 8 Hamvaj gewrgy es erdeli Ka-
thalin a beszt-i bíróhoz]. 1567: Meg Emlekezhetyk ty K. 
volt Ennek eleotte való Jarasbannes My dolog tertenth 
vala ... az latrok kergetesebe [Szászmáté SzD; i. h. 14 Nic. 
Thomory Beszt. városához]. 1584: alazatoson yelenthem 

meg emlekçzhetyk felseged róla az thawaly eztendçben 
my kor ... felseged kegyelmes parancholathjabol akor ys 
yelenthethem wala few okath oda menisemnek hogy ha 
weselenj wramthwl ez kjs riz yozagocykath ... kólcygem 
athaljs meg zabadithatna(m) [Komlód K; WLt Petriche-
wich Kozma lev.]. 

megemlékezik 1. (reá)emlékezik, emlékezetébe idéz; a-
şi aduce aminte, a-şi aminti de ceva; sich einer Sache/an 
etw. erinnem, in Erinnerung bringen. 7558 k.: emlekezzel 
meg az Istennek csodalatos hatalmas bçlcsesegerQl [Nsz; 
MKsz 1896. 281]. 1560: oltalmul hagya ... Ghermekinek 
es Azzoniomnak felessegenek Mester Vramat Vesse-
leny Myklost Kerwen ewtet arra Emlekeznek meg az 
keozeottek való vegezesreol es zeowethsegreol [Fog.; SLt 
S. 10]. 1589/1590: à mykeppe(n) my eleottunk itt Me-
hessen8 Vas Giergj es Zelemeri Borbara Azzonj az Mehes-
si hatar es thook feleol componaltanak volna, arról à 
Compositiorol megh emlekeznenk ... Ha emlekezwen à 
dologra mind ã ket felnek lewelet adnank [Asz; WassLt. 
— aMezőméhes TA]. 1607: Az mi nézi az mw kegimes 
wduezwlt vrunknak Testamentumát es io Tanacziat az 
Successor feleol, azt soha az libera electio ellen nem ui-
tattuk, hanem zeretettel kertwnk az cziendezen ualo uara-
kozasra mindeneket az eő Felsege temeteseigh es az Or-
zagh giwleseigh, igerettel sem adomannial senkit arra nem 
zorgalmaztatuan, kire az mi hiuatalunk zerent melire eő 
Fel(se)getwl bizattattunk íIlit (!) megh emlekeznwnk 
[Lompért Sz; Töizs. Petrus P. Aluinci, Paulus Eórwindj, 
Simon Pechy Testumentarius aláírásával]. 1710: én Iste-
nemtől nem is kívánom bűnömnek bocsánatját, ha azok-
nak8 keresztényi módon meg nem engedem ellenem való 
vétkeket és ha csak megemlékezni is akarok róla [CsH 87. 
— aGonoszakaróinak]. 1787: Áldassék az Jsten, ami 
atyaink(na)k Istene mind ŏrŏkkón örökké, ki az ő nagy 
busulásában meg emlékezett irgalmasságáról melyet igért 
az ŏtet felŏk(ne)k ezer Íziglen és meg kegyelmezett a 
Nsgtok életének emberi reménség felett [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 

2. említést tesz vmiről, szóvá tesz/felemleget vmit; a-şi 
amin ti/a pomeni de ceva; etw. erwähnen, einer Sache 
Erwähnung tun. 1574: Emlekezet meg Eottwes orban hogi 
Eonalla volna egi Arany keszentyw az Arwaktul az vegne 
hogi az per zalitatnek leh vele [Kv; TJk III/3. 322]. 1598: 

Bachy János vallya egi pincze tokot attam ayande-
kon Thúri Janosnak annak felette egi takaromatis ketteo 
meczette felet el vette kireol engemet kenzergetet hogi 
pechetes lewelet adgiak rolla hogi soha megh nem emle-
keze(m) rolla, de nem atta(m) [Kv; TJk V/l. 182]. 1635: 
Deliberatum Stephani Dimien de Enjed. Miuel Vice 
Jspa(n) Trauzner Istua(n) Vra(m) ennekis Fejehőz zola az 
tóruenynek ugy teczek mind hogy teòbzor semmi gyanú-
ban ne(m) forgot Dimien Istua(n) hat holt dyan uagion 
erette ugy mint floren, hungarical 40 Es arra kösse 
magat hogy sem az maga foksagaert sem az Batiajèert 
Dimie(n) Mihaljert sem maga szemeljeben sem baratj altal 
soha megh ne(m) emlekőzik, es nem fenyegeteödik 
[DobLev. 1/8]. 1648: Fatealak kezeket be advan, hogi soha 
megh sem Enlekeznek sem senkit nem busitanak [Msz; 
BLtJ. 1653: Azt hiszem, hogy nagy igíretet is tett nékiek, 
hogy inkább melléje vehesse őket; sőt az elmúlt időben, 
hogy mellőle eljövének Brassótól, hiendő dolog, hogy 
igírhette azt is nékik, hogy arról meg nem emlékezik, 
hanem örök feledékenységben lészen [ETA 1,106 NSz]. 

3. emlékezetében megőriz/tart, visszaemlékezik vmire; 
a păstra ceva ín memorie; in Erinnerung bewahren. 1574: 
Barbel ferench ... azt vallya hogy Meg ne(m) Emlekezyk 
az Ideiereol mykor volt Mert Regy dolog hogy egi Nap 
Ieot volt hazahoz Zabo Symon [Kv; TJk III/3. 314]. 1618: 
ne adjon Nagyságod az ország új háborúságára okot az 
hatalmas császárral, hanem az régi békességről és az 
mostaninak is az kezdetétől jól megemlékezvén igen sze-
me előtt viselvén, az hatalmas császáré legyen meg és 
maradjon meg az jó békesség örökösön [BTNM34]. 1695: 
Meg emlékezzék ... arról Ouartas Ur(am) hogy a* minemű 
jok kezében devenialnak, azok az Ecclesia promotiojara 
tartoznak [Kv; SRE 33]. 7775: Apámtól gyermek korom-
ban hallottam mondani ... No fiam emlekezel meg rolla 
hogy edig volt az OVasarhellyi hatar itten Porkalát kapu 
volt [O.vásárhely SzD; Ks 25. VI Girán al(ia)s Tuducz 
Lup (40) jb vall.]. 

4. rágondol vkine, megemlít vkit; a se gîndi la cineva, Å 
pomeni pe cineva; an jn denken, jn erwähnen. 1656: Érke-
zék kezemhez ... az Kegyelmed Fejérvárrúl költ levele 
... hogy Kegyelmed rólam mégis megemlékezik [TML I, 
20-1 Bónis Ferenc Teleki Mihályhoz Kassáról]. 1678: 
Hogy róllam régi jóakaró szolgájáról megemlékezett, Ke-
gyelmednek megszolgálom [TML VIII, 147 Mikes Kele-
men ua-hoz]. 

5. be/megtart vmit; a respecta ceva; etw. einhalten. 
1598/1635: De eo erről az eo fogadasarol megh nem em-
lekezue(n), enneke(m) bózűsago(m)ra azokat az felliul 
megh irt hazakat keduem ellen el atta, es az arrat az houa 
akarta oda tŏtte [Mv; APol. I. 68]. 1678/1683: Batori 
Gábor az maga letőt hitirűl megh nem emlekezven 
sok keppen conditioit megh szegenven (!) felette Is-
tentelen dolgok cselekedetiben rendkűl (!) való faitalansá-
gokra fokadot [Ks Komis Gáspár kezével 1. — L. még SKr 
434. 

6. vkire/vmire gondol; a se gîndi la cineva/ceva; an 
jn/etw. denken. 1570: Calara Theolcheres Mathiasne Ezt 
vallya hogy Mykor az Zabo Myklosne Igen Betegh volt 
megen hozzaya Iso Ambruzne Es ezt Mongia Neky Io 
Azzoniom lm latom hogy halainak vagi fia, Azért az en 
Zolgalatomrol Emlekezzel megh ... Neh hagy pert vtan-
nad [Kv; TJk III/2. 1971. 1585: Bonchidai Gergeli, es 
felesege Anna, valliak ... hallottak kalachsuteo ferench-



457 megemlítés 

neteol, hog' Puskás Balas kerte halala oraian, hog' Ne 
hagia az felesegett hanem legyen segitsegel Tanachaual, es 
keolchegeuel azért Meg Emlekezuen arról, segitette Mind 
keoltsegeuel s mind Thanachaual [Kv; TJk IV/1. 401b]. 
159811635: En Kŏteluereo Lôrinczy Zekely wasarhelyi 
maroszekben lakó ... testembe(n) es elmembe(n) eppen es 
eresen leven, Emlekezem megh az en utólso udŏmról 
halalomrol [Mv; APol. I. 68]. 1603: Folduarat az kit Birok 
hagyom az en szerelmes leanjomnak Kozaruari Borbara-
nok, Gonduiselessere bizom az leanyomnok az en felese-
ge(me)t Torma Borbarat megh Emlekezik arról hogy ha-
landó Emberek uagyunk, ne hagya az zeginy aruat [SLt 
AB. 7 Vizaknaj Jeremiás buzaia préd. kezével. — aSzD]. 
1735: Hogy pedig Joseph Sogor Vr(am) is rollam meg 
emlékezvén, ujj modi pipát küldött, igen szépen köszönöm 
[ApLt 1 gr. Haller József gr. Káinoki Borbárához Nsz-
ből]. 1787: a mint hallom Sámuel napján tractamentet akar 
az Ur tsínálni, másokat szerte széjjel mind hivutt, s rollunk 
meg sem emlékezik, de hiszem hogy legyen, mert Síg-
mond napján èn is viszá tudom adni a költsönt [Bolya NK; 
JB gr. Toldi Zsigmond tréfás lev. gr. I. Bethlen Sámuel-
hez]. 

7. megemlít vkinek vmit; a aminti/pomeni cuiva ceva; 
jm erwähnen. 1575: Mostan penig Biro vram eo k. ha 
alkolmatoszagat esmery Emlekezek meg az feyedelemnek, 
hogy ha eo N. Io akaratia lenne az Eyely kapw Nitas neh 
lenne [Kv; TanJk V/3. 122a]. 

8. fenyegetésként; ca o ameninţare; als Drohung: meg-
emleget vmit; n-o să uite; sich an etw. erinnem. 1572: 
nemei Nap mykor Gáspárt az kakykabaa vinnék, hogi 
Mennek volt vele, Mond hogi Megh latiatok ty Koloswa-
riak ha Isten megh Zabadit hogi Megh Banniatok Thy ezt 
Es megh Emlékeztek róla myg Koloswar lezen [Kv; TJk 
III/3. 45. — aKalitkába, azaz zárkába]. 1584: Volman 
Mihály vallia, Ez Lakutosne égkor vgy feniegete megh 
Megh lad vgmond hogy olliat chelekeze(m) hogy eoreok-
ke megh emlekezel rolla [Kv; TJk IV/1. 261]. 1586: Niary 
Marton vallia, En oly voxot monta(m), hogy chak a' vez-
zeot Mutassak megh neky es egy Jdeigh tilchak fel 
Myweth, De erre az en voxomra igy zola Zechi Istűa(n) a' 
Czeh Mester, lm maid meg latod Marton vra(m) hogy vgy 
megh Mwtatom a' vezzeot Neky hogy Minde(n) ember 
megh emlekezik rolla [Kv; i. h. 557]. 1591: bizonj megh 
lattjatok reóuid nap ollyath chelekedúnk raitatok mind 
éltig megh emlekeztek rolla [UszT]. 1603: Az Aúthorara 
... oly büntetest vessenek, hogy úgy meg erezze hogy 
mind ő 's minden gyermeky és mindennemű Nemzete 
rolla öröke meg emlekezzek (Kv; TanJk 1/1. 454]. 

9. fenyegetésként; ca o ameninţare; als Drohung: gondja 
lesz vkire; o să aibă gríjă de cineva; jm etw. besorgen. 
1570: Trombitás Demeter ... Zydya volt Zabo Jánost hogy 
Bwntelen Megh fogatta de ha ky Zabadwlhat Meg emle-
kezyk róla [Kv; TJk m/2. 91. 1573: Anna Molnár Istwan-
ne, azt vallia hogi ... agoston Eleol megen volt, Mond 
katonak en leszek az Ember hogi fejedre rakatom ez 
Twzett, ez zokra eo neky kato Twdomant teot hogi meg 
emlekezek róla [Kv; TJk III/3. 87]. 

megemlékező emlékező; care îşi aminteşte (de); an etw. 
denkend. 1761: Te pedig oh szent Mindenható és a Te 
búsulásodnak közepette is irgalmasságoddal megemlekező 
Úr Isten ... ne indulj fel mi ellenünk [Nyír 200 Bánffi 
Farkas álma]. 

megemlékeztet emlékeztet vmire; a aminti de cineva; 
an etw. erinnem. 1570: Kalmar János Megh emlekez-
tette az Byrakat rolla hogy Eò erthe eleb teorwenybe, 
Thorozkai gergelt az 18 forintról es kçwette hogy rea 
bochassak az byrak otetis az satisfactiora, es vgy bochat-
tak rea IKv; TJk III/2. 1451. 

megemlít 1. szóba hoz, szóvá tesz; a aminti/pomeni; zur 
Sprache bringen, erwähnen. 1592: Zentmiklosi Gergeli 
vallia ... ez Molnár Ambrusne mikor be Iwtt vala, azt 
monta, hogi eo neki edes Attiafía, kit chak halala eleottis 
megh emlite [Kv; TJk V/l. 284]. 1618: De az vezér arra 
mene, hogy: Igen akarjátok, hogy az ti dolgotok előmen-
jen mindenben, s az hatalmas császár dolgát meg sem 
említitek; hol vagyon Jenő? hogy semmit arra nem szólasz 
[BTN2 94]. 1657: regalist hoztak az gyűlésre nem 
bánom, ha oda bé megemlíti is, hogy Kegyelmed tetszését 
akarom ebbűl venni (TML I, 103 Kapi György Teleki 
Mihályhoz]. 1662: Nem tűrhetem ez helyen, hogy némely-
lyeknek Várad elveszése okai felől balul vélekedéseket 
meg ne említsem [SKr 630]. 1697: Hallotta(m) ugyan 
akkor az eŏ Kegjelmek szolgalojoktol, valamint alútt, s 
valamit latva(n) azon ejjel Peter Deák uram (: az mint 
fellyebis meg említtettem :) Páter Kaszoni Sigmond uram-
hoz és az feleségéhez az Páter másnap el menvén onnan, 
Peter Deák rettenetesen meg verte az feleseget uizes istro-
rangal (!) ]Kotormány Cs; CsJk 2 Albert Istvánné Katalin 
(45) vall.]. 1842: mikor a Tks Hadnagy Ur a' Tanácsba 
ezen itt fel hozott hirt meg emiitette s ki nyomoztatni 
jovallotta ... a Fö Hadnagy Ur erre azt felelte, nem lehet 
félni semmit — mert Ungvári firolja a Zsidót [Dés; DLt 
1480/1843]. 

Szk: ingyen sem említi meg egyáltalán nem említi meg. 
1742: Látom mit Írasson az Actor hogy az Lőrincz 
András füvit vettem volna meg, de ingyen sem emlitti meg 
az osztozó Attyafiát [Magyarós Hsz; HSzjP]. 

2. megemleget; a pomeni (adesèa); (öfters) erwähnen. 
1619: Végre csak azzal concludáltak, hogy ... ők arra 
semmit nem néznek, adja-é az uram vagy nem adja ? Mert 
ha nem adja, bizony úgy veszik meg, hogy azmég magyar 
nemzet leszen Erdélyben, megemlíti Jenőt [BTN2 203 [. 
1629: Hallotta(m) aztis etteöl az Andrástol hogy mondot-
ta, hogy, mikor eŏ ezreöl az Uarasrol el megjen, bizony 
hireuel lezen s meg emiitik eŏtett, ha ket ezeren laknakis it 
mind az egesz varasnak hirivel leszen [Mv; MvLt 290. 
156a]. 

3. felsorol; a enumera; aufzählen. 1849: a* T. Rendőr 
igazgatósághoz javaimról be adott Jegyzekböl miket ki 
felejtettem eddigelö ezúttal meg kivánok említeni mik is 
ezeka [Kv; Végr. Vall. 55. — aKöv. a fels.]. 1863: bé kell 
vallani mindent, 'a hátul a' jegyzésekbe meg kell említeni 
azokat, a' mik ado mentesek [Gyalu K; RAk 78 esp. rend. 
kiv.]. 

4. kb. számon tart; a ţine cont de ceva; in Evidenz hal-
tén. 1758: Hiszem is, hogy ő szent felsége az én ifjúsá-
gomnak vétkét meg nem említi, hanem ingyen való ke-
gyelmességéből, több megszámlálhatatlan vétkeimmel 
együtt, azt is megbocsátja [RettE 81 ]. 

megemlítés felemlítés, szóba hozás; amintire, pomeni-
re; Erwähnung. 1661: Rettenetesen haragudt urunk csak az 
megemlítésén is az dolognak [TML II, 168 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1667: Az portán való megemlítése is 
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az dolognak ne lenne per sollicitationem nostram [TML 
IV, 54 ua. ua-hoz], 

megemlített említett; amintit, pomenit; erwähnt | meg-
nevezett; numit; genannt. 1608/1610: ha az megh em-
lítet szaz keobeol buzat Almasy Jstwannak az Aztagh el 
chieplese Vtan telliessegesen megh nem adna, vagy nem 
adhatna ... vagy megh maslana, tehát száz arany forint 
legien vinculuma [Szu; UszT 52-höz]. 1643: az megh 
emiétet határokon kiuűl [Dés; DLt 407J. 1648: az imént 
megh emletett ebedleö palotára visza menvén ... vagion 
rayta ... egy zeöld festékes béllett ayto [Komána F; UF 
I, 930]. 1678: obligálván arra magát, hogy meg emiétett 
feleségével ... azon fassiot arra alkalmatos és illendő 
helyen roboráltattya IKs 68. 8/XXIV fej.]. 1696: ada meg 
irt Vágó Jánosné Kűs Katha, megh emlitőtt Tanko Miklós 
Uram(na)k edgy darab Széna füvet Zálagjára Pro florenis 
8. i. :e: nyolcz magyar forintokért [Illyefva Hsz; BLt 3]. 
1712: kéreis minket ... Szigeti Sára Aszszony, hogy men-
nénk ki az megh irt Szölŏ hegyben, és megh járván az 
fellyeb specifícalt puszta szŏlŏt foglalnok, es assignálnok 
megh említet Méltoságos ur eo Naga szamára örökös 
birodalomra [Torda; JHb XV/4]. 1730: Az meg említet 
foglalás Vármezőn mikor eset, tudom bizonyoson [Várme-
ző Sz; TK1 Holhoz Vaszily (66) jb vall.]. 1762: Réz Sig-
mond Ur(am) el várván az említet helyre való epittését az 
pajtácskának és létét annak utánna keze alatt levő Embe-
rekkel elhanyatta a mégis említet helyről [Bethlen SzD; 
BK. Szabó Marton (56) jb vall.]. 

megemlíthet szóba hozhat; a putea aminti/pomeni; zur 
Sprache bringen können. 1659: Petki uramnak sok dolgai 
miatt csak meg sem említhetvén, mivel ez dolog késedel-
met sem kívánt, Barcsai András uram által kelleték bei-
zennem [TML I, 516 Rhédey Ferenc Teleki Mihályhoz]. 
1669: Kende uramnak Kegyelmed most megemlítheti az 
leánya dolgát is [TML IV, 576 Bánfi Dienes ua-hoz]. 

megemlíttetett említett; amintit, pomenit; erwähnt | 
megnevezett; numit; genannt. 1676: Jnnen vissza fordul-
ván ismét az eléb megh emiitetet konyha es sütő hazak 
felett való felső rend házak alkalmatasságára mégjen fel 
... egj egj ujj fa lepczős karfás grádicz [Fog.; UF II; 708]. 

megemlíttetik a fi amintit/pomenit; erwähnt werden. 
1657: Bizony dolog, ha az házasságbéli szövetség8 vég-
benmehet vala, s hihettek volna egymásnak, jó funda-
mentummal török ellen való hadakozásban is egyveledni 
kész lött volna, kiben azután én is néhány utakat töttem, 
mint hátrébb megemlíttetik [KemÖn. 52. — aBethlen 
Gábor és Brandenburgi Katalin között]. 1659: Noha énne-
kem nem kedvemből, mindazáltal Kegyelmed azon írásá-
ra, hogy mégis azt is kivethesse szívéből, csakugyan em-
líttessem meg az fejedelemnek [TML I, 416 Rhédey Fe-
renc Teleki Mihályhoz]. 

megenged 1. beleegyezik vmibe; a fi de acord cu ceva; 
mit etw. einverstanden sein. 1579: Sylwaszy Balas 
... çrçksege felçl, az desy Byrakath es polgarokath megh 
Talalvan megh kenalta oketh wele annak felette attyafyayt 
es zomzedyth, es senky megh nem akarta wenny Ha-
nem az polgárok megh engedwen hogy akynek es howa el 
adhatta el adgia awagh el zalogosyczia wydekbennes 

[Dés; DLt 205]. 1598: Thasnadi Jacab ... vallia kertek 
Zilagi Jstwant Jstwan deaknak az Annia es huga hogi 
engedgie megh hogi meritèo helie legien az kúton de 
Zilagi Jstwan nem engede megh [Kv; TJk V/l]. 1607: az 
vtan ismét zolla hogy kendert vetne, mégis engette(m) 
úala egybe [UszT 19/103]. 1633: Cziszmaszia Istuanis 
megh engede hogi eo feleolleys az fa keozfalt ki hannia es 
keobeol az keoz falra epithessen [Mv; MvLt 290. 129b|. 
1665/1754: Az legény pedig magának estvéli hét ora után 
gazdája akarattya ellen nem dolgozhatik; ha a* gazdája 
meg engedi három fertályos ládát tsinálhat [Kv; ACArt. 
15]. 1692: az mikor külön kenyeren voltakis akkor sem 
engedte meg az Nagj Annyok hogj Vajna Tamasné bé fog-
ja az ökröt [Kovászna Hsz; HSzjPl. 1722: Vass Gyŏrgj 
Ur(am) ... mondotta ... ha ez a kut enyim volna en az Fa-
lutul Clákát kérnék s' ugj engednem meg hogj innen hor-
danának vizet [Göc SzD; WassLt Vig György (26) jb 
vall.]. 1777: meg engedte Udvar Biro Uram hogy 80. Sze-
kér Fát vinnénk bé Dévára [Bukuresd H; Ks 114. 61. 431. 

2. engedélyez; a da voie, a permite/îngădui; erlauben, 
genehmigen. 1570: A kowach keoniorgeset, eo kmek meg 
ertettek, eo kme Byro lattassa megh az kezerw helt es ha 
az warosnak karara ninch engediek meg Neky [Kv; TanJk 
V/3. 11a]. 1582: mi azt varosul neki engednők meg Jrtani 
[Dés; DLt 209]. 1589: Eggyenkent varosul voxot kerd-
we(n) vegheztek ezt hogy minden Wdeoben es minden 
Wdeok Waltozasiba(n) az Mezarossy Rendnek az az a' 
belseo es kilseo mészárosoknak eòreókeoswl megh enget-
tek varosul, Zentmarton Nap vtan pwnkeostigh az hus 
Adást egy fontra [Kv; TanJk 1/1. 107|. 1614: Beztercej 
hiueinknek akar mely fele minden latrokat kergetni 
meg engedgywk [PLPr 1612-15 fej.|. 1652: Cehtíl Eo 
kglk megh engedik Fenesy Marionnak, hogy az Remeket 
el kesziczye, noha le teotte volt egy ideigh, de bizonios 
okokra nezue [Kv; ÖCJk]. 1671: mikor a* Fiscusnak szük-
ségé lészen ... akkor halászszanak a* Fiscus számára, 
Commissiojok nem lévén penig a' Fiscalis Tiszteknek meg 
ne engedgyék az ollyan hellyeken a* halászást [CC 511. 
1827: A Falu is meg engedé, hogy egy jo bátorságos köböl 
készitett kováts mihelyt építsen [F.rákos U; Falujk 58|. 

3. jóváhagy vmit; a apróba ceva; bewilligen. 1570: Az 
felekyek Theorwenyek Rend tartassat eo k. Meg Engettek 
az Regy allapatba lenny |Kv; TanJk V/3. 10a[ | Myert 
penig hogy most ew kegyelme, haladékot keretet, az Zek-
teol, es az Zek is meg engette, ew kegyelmenek a haladé-
kot [Székelyvásárhely; BálLt Í J. 1596: Az A egy bizon-
saghanak Cyk Geórgynek Ideót ker, ki betegh, ha pedigh 
pentekigh megh ne(m) gyogyŭl birot ker, ki megh vallassa 
az teorűenys megh engedi [UszT 11/50]. 1602: Simen-
falwj fabian matenak beteg haladékot kerenek az zek 
meges Engede de Jgy hogj ez Jöwŏ Zek napian törwen 
mogia zerínt hittesse meg hogi beteg wolt [i. h. 16/90]. 
1629: Borsos Demeter A. ellen az Teorueny Kantor Kis 
Mihalnak ad p(ro)xime futuram sedem Iudiciar(iam) fele-
leo napot megh engede [Kv; TJk VII/3. 1411. 1662: ezen 
el vagatot Gatnak uyalagh való megh kötését ... engedte 
megh [Szentmárton Cs; Berz. 1. 20/3]. 1715: eleinten meg 
sem engette az eppitest az Commendans (Sárkány F; Utl|. 
1808: kéntelenittetének a ' Legény tartást megengedni 
addig is mig a Remekezés végével Czéhokba bé véttetném 
[Kv; ACLev.]. 

4. tagadó formában; in formă negativă; in verneinender 
Form: nem tűr el vmit; a nu admite ceva; etw. nicht ver-



459 megengedtetik 

tragen. 1597: Kakas Jstwan zolgaloia Anna vallya. 
Mikoron az polgárok az Teolcheres Leorincz hazahoz 
ieottek wala az foliam latassara ackoron ... haliam azt 
hogy Teolcheres Leorincz monda az polgaroknak kegme-
tek it ne igazgasson mert en azt feie(m) fen allasaigh soha 
megh nem engede(m) hogi erre viz follion altal [Kv; TJk 
VI/1. 74]. 1673: Constal hogy tsak nem regen az elót 
való napokban szolga Biro altal legitime admonealtatottis 
az J., eo Naga hogy azo(n) Dnus A kaszalo retinek kedve 
ellen való vesztegetesetòl supersedealna, marhaiat az D: A 
karaval ot ne jartatna, mert eo klme semmikeppe(n) megh 
nem engedi [Mezőzáh TA; WassLt]. 1681: Ezen Klastrom 
Templomáb(an), mellette levő hazakb(an) noha szép fara-
gott ajtó s ablak kövek voltak de nemely váras beliek 
ighen el hordották, még mostis hordgiák, mivel senki rolla 
nem tilalmazza ... másut effélét megh nem engednenek 
[Vh; VhU 574]. 1691: itt nincs semi hatalmad, mert megh 
nem éngedem, vagy te, vagy en halok megh hamis hütii 
lélek bestye lelek kurva fia [Dés; Jk]. 1724: meg ne enged 
hogy imit amot kerengjen hanem vaj az apaja melett vaj az 
batya melet lakjék had tanoljon [HSzjP]. 1726: Hadnagy 
Uram ... meg parancsolta ŏ kglme hogy mennyünk ki az 
városról mert meg nem engedik az városon Pápista lakjék 
[Ne; Ks 90]. 1809: Sokszor a Harap égés az Erdőkben kárt 
tészen, annak eltávoztatására az Erdőkben hogy Tüzet 
tégyenek Száraz őszszel és Tavaszszal a Pipával járni meg 
ne engedje [KS. Girokuti és Kővesdi Tisztek instr-ja]. 

5. enged/hagy (vmit megtörténni); a lăsa/permite; las-
sen, erlauben (etw. geschehen). 1592: megh engettek 
Zegedi Gaspamak vgimint zomzednak azt a' hazat megh 
tartani [Kv; TanJk 1/1. 198]. 1664: Szakmari Gaspar(na)k 
az Szüle Annia, egy test ver leven Gonos Simonnal, Gonos 
Judit apjaval; az mely hazat Nagy Enyeden Gonos Judit 
el adot, ahoz igaz versege leven megh nem engedi se(m) 
az hazat, sem ahoz való szanto földeit, rétit az ŏ versege 
ell(en) mas(na)k bimi [Ne; DobLev. 1/19]. 1671: kinek 
kinek alsó és felső, rendnek az ŭ állapottya szerént váló 
becsületeket meg-adgyaa és azokat becstelenséggel illetni 
senkinek-is alatta-valo kŏzzül meg nem engedi, sem maga 
becstelenséggel nem illeti [CC 9. — aBarcsai Ákos fej.]. 
1710: Béldi Pál mint igaz, hazáját szerető ember ... 
nem gondola maga veszedelmivel is, hanem inkább akará 
magát s egész házát kockára kitenni, mint hazáját szemlá-
tomást elveszni megengedni [CsH 1331. 1765: az Balai 
Határra ki mentenek volt az Bírák az Portio alá való kőb-
leket fel roni, és mikoron az Utrizált Főldettis rúddal fel 
akartak volna mérni Paul Paskuj réá álla, és azt mondván 
hogy Semmi képpen meg nem engedem ezen főidet fel 
mérni, és fel roni ... nemis engette fel merni [Bala MT; Ks 
14. XXXV]. 1788: A' Rákosi Ferentz Uram Kuttya és a' 
két Kapu kőzt hátra nyúló kőfal kőzött a* detzka kert alatt 
viz follyomat nyittatok magam költségemre, s meg enge-
dem a Rákotzi Uram telke felől a' vizet azonn a* foly-
lyomon telkemre által jőni s kapum kőzt ki follyni ]Kv; Pk 
3]. 

6.Isten ~ Isten enged/hagy vmit; Dumnezeu permi-
te/admite; Gott erlaubt etw. 1618: Ha az szent Isten meg-
engedi, magam Nagyságod kegyelmes szemei előtt refe-
rálok [BTN 137]. 1627: valaztottak eö kegmek Tanachul 
Eoreg Kanta Mihalinet Orsolia Aszont, Az ket Ama Jou-
ainak gonduiselesere Kit Isten Engedgien meg hogj vgj 
viselhessen gondot Jouaczkaiokra, hogj Jstenteol Aldast es 
az emberektol Jo hirt n(eue)t vehessen [Kv; RDL I. 134]. 

1653: Szándékjok olyan volt a hajdúknak, hogy Vásár-
helyt ha lehet porrá tegyék, s a népet levágják ... de Isten 
azt nem engedte vala meg nékik [ETA I, 67 NSz[. 1656: 
Az magam itt való mulatásom felől írhatom Kegyelmed-
nek, hogy, ha Isten megengedi, az jövő hétfűn megindulok 
[TML I, 3 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 

7.elenged; a remite, a renunţa la ...; nach/erlassen. 
1552: az Bezterchey wraym, az mely zaz hatwan drabant-
nak walo fyzetessely nekwnk tartoztanak wolna, egy hora, 
aznak az masfel zaz foryntyat vgian Bezterchen oda attak 
az howa my hattwk ... az thobytt az ew konyorgesekre es 
az ew Jámbor zolgalattiokert nekyk Meg Engetthywk 
[BesztLt 30]. 1565: Zyluassy Jmrehnek myuel hogi meg 
egett woltt haza az tanach bely wraim az adobol engettek 
meg nekye [Kv; Szám. 1/VIII. 120]. 1568: monda kakas 
András az birsagotys meg Engedem nekyk, de egy 
hogy ha ne(m) bozonthanak, de azért vicey Janosnak es 
Nyrg Kalmannak soha meg ne(m) Engedem [Kv; TJk 
III/l. 218]. 1571: te keteket kyrem mynt byzodalmas 
vraymat vagy tyzen hęt dyznot Attam vala oda Az ktek 
erdeyre ... ktek engednç megh Az vamyat [Cege SzD; 
BesztLt 3582 Baltasar Zalay Gasp. Zwch beszt-i bíróhoz]. 
1584: Az Zamweweo vraimnak itiletek voxok zerent az 
Taualj Restantiaban engettenek megh nemelj Zewkeolkeo-
deóknek In summa f 7/50 [Kv; Szám. 3/XIV. 9]. 1632: 
Boérok Komsa Ztreza et Ona Ztreza N 2 ... Vagion egy 
malom egy kerekre, az megh irt két Boérok szamara iaro, 
melibeől az eleőtt az varhoz Tizedett attanak annuatim az 
Fejedelem azzony eŏ felge engette megh nekik az Tizedett 
[Kercisora F; UC 14/38. 159]. 1658: Nemzetes Gyerŏ 
Monostori Ebeni Laszlo U(ramna)k bŏczŭ Hetes fŏ ember 
szolgank(na)k ... Erdélyi minden Varmegjekben, kapu-
szám utan való Soldos allotasat minden nemű joszagirŏl 
... megh engettŭk [WassLt fej.]. 1678: eŏ néki ... közŭl-
lŏk, sem Eorŏkòs sem penigh fejek kŏtŏt Jobbági ninczen 
czak édgyis, hanem segénységekben meg adosodván ho-
zája, eletéig fogották hogy szolgállyák ha kötések 
szerént ŏtet eletéigh szolgállyák, űgy minden adosságokot 
holta után meg engedi [Cserefva MT; Ks]. 

Szk: vki halálát halálbüntetést elenged. 1628: Debre-
ceni János halaira való dologba, vgj mint lopasba talaltat-
ua(n) sok Jámborok teorekedesere Beldj Keleme(n) vra(m) 
megi engede halalat [Uzon Hsz; BLt 5] * vki hitét 
(perben) elengedi vkinek az eskütételt. 1574: Annak fe-
lette ammely ket zantho feoldet mondott horwatt gergely 
hogy birt wolna elek wram az zechy feoldeon horwat 
gergelyet, azokotys megh ereztette Elek wram horwatt 
Gergelynek myert hogy hytytys megh Engette horwatt 
gergely Elek wramnak mellyet az ew Naga tablaya delibe-
ralt wolt neky ISomlyó Sz; WLt]. 1628: Annak okaert 
megh akarua(n) hwteőltetni Éppel Janosne Aszszoniomat, 
Kouaczi Zeöchi Márton vra(m) felesegemel Éppel Orsolia 
Aszszonimal Egiwt hwtét megh engedek [Kv; RDL I. 
137]. 1646: megh alkuvának vgy hogy az Aszony hűtit 
Laczko Jstuannak megh engede, ugy hogy Laczko Jstvanis 
az teobbit le hadgya elegedgyek megh tizenket forintal 
[Kv; TJk VIII/4. 65]. 

8. megbocsát vmit; a ierta ceva; etw. verzeihen. 1570: 
Thakacz Antal ezt vallya, hogy Egy korba hytak volt 
eothet Sos Mathene hazahoz, hat otth vagion More 
Ambrws felesegewel, Mondanak eo neky ez vallónak, 
hogy Jm Azért hywatank hogy Ezek sok Jdeie hogy egy-
mastwl kywlen laknak, Jm vgy zerzettwk eoket egybe 
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hogy Minden vetthkeket ky Eddegh volt Megh engettek 
egy Masnak | Borbel Myhal es Aztalgiarto Myhal Ezt 
vallyak hogy hytta volt eoket More Ambrus felesege 
Nagy szok zowal hogy egybe Bekeltetnek az vrawal ... 
Illyen Modon Alkwttak Megh egymassal hogy Moreh 
Ambrws Megh engedyeh felesegenek az Jdeigh való veth-
ket kyt Lopasawal mywelt [Kv; TJk III/2. 147-8]. 1612: 
vala itt az faluban egy Balint Marta nevű Azzion, kinek 
torueny szerent való ura nem vala, hanem valakitol megh 
hasasult volt az megh nevezet Azionj kete magat ... 
Thiboldi Isak uramnak Jobbagygul, hogy czak eo kegiel-
me az tisztteol meg oltalmaz(z)a ... Kinek vetket Balasi 
Ferencz urammis meg engiede Thiboldi uramnak sok 
törekedesere [Kőrispatak U; Pf Deák Ferenc falusbíró 
nyíl.]. 1637: Petki Farkas Ur(am) az my interpositionkra 
ígj engede megh minden ekkédiglen eö kegme elle(n) ualo 
csielekedetit Csyerei Mihalynak [Csíkszereda; BálLt 41]. 
1667: Nekem, édes feleségem, meg kelle engednem Szte-
pán Ferencz rossz emberségét [TML IV, 12 Teleki Mihály 
Veér Judithoz]. 1765: elhagjott elébbeni felesége nekie 
meg engedvén vétkét condonalta, s melléje ment lakni 
[Torda; TJkT V. 280]. 1812 k.: let ilyetén edgyezések 
edgymás között, Tőrök István, és Török Ferenczné között, 
hogy a mái Napon kŏzŏttŏk let vissza vonást edgymásnak 
meg engedtek [Nagykapus K; RAk 11]. 

9. megbocsát vkinek; a ierta pe cineva (pentru ceva); jm 
verzeihen/vergeben. 1600: Balogy Farkas es Eotwes Fe-
nessy Marton valliak Zeoch Boldisar monda 
mint hogy zegeny ember vagyok en Nem perleodeom, 
hanem en eo kgmenek megh bochyatok ... mikor így 
megh engedet volna az eott tallertis fel vewen kezet fogwk 
es Marthon vram kepeben megh keoweteók eoys penigh 
minekeonk kezeonket fogwan my Általunk telliessegesen 
megh bochyata es engede Barbelj Marionnak [Kv; TJk 
VI/1. 496]. 1643: Veseljeni Boldisar Uram Jobbagia Sos 
Peter megh òlte ... Henter Peter Ura(m)nak egy Szász 
Mihály nev Jobbagiat ... Henter Peter Uramis megh enge-
de ... illjen conditioual hogy veseljeni Boldisar ur(am) 
addegh ez megh irt Jobbagiat Moczra ne(m) boczattia az 
keserveseknek boszuiara, míghlen egymassal emberseges 
emberek altal megh bekelhetnek [Gyf; Ks]. 1646: Kemeny 
János Uram eö kegjelme töröködesere nagy nehezen En-
gedenek megh [Felvinc TA; Bera. 12. 92/70]. 1667: Lázár 
Peter Uramis az mí törekedesűnkre es kérésünkre meg 
engede, és meg békélék ... Darabos Mihályval [Kv; Ks 65. 
43. 10]. 1793: énís hibáztam sokakban meg vallom melly-
rűl alázatoson engedelmet Instálok Ngtol méltóztassék 
meg engedni mint legg kissebb szolgájának [Drág K; JF 
36 LevK 175 Tollas György lev.]. 1794: Engedjen meg 
énnékem édes kedves Húgom Aszszony hogy eddig nem 
irtam [Bolya NK; IB gr. Toldi Zsigmond lev.]. 1812: Édes 
Tiszteletes Uram! ... mennyen bé a* Feleségem Házában a 
Nagy Aszszonyhoz és az én képembe Engedelmet kérvén 
mondja megt hogy nékem minden részben engedjen meg 

a' Nagy Aszszony azt felelte: tellyességgel meg nem 
enged, hanem megperli a Grofot [Héderfája KK; IB. Mol-
nár György (58) ref. esp. vall.]. 1843: Klán és Josef Sze-
redátol fogva betegek valának ha jobban lésznek 
kedden reggelre ott lészek — ha nem lehet — enged gye-
tek meg [Veresegyház AF; DobLev. V/1247 Dobolyi 
Sigmond öccséhez, Dobolyi Bálinthoz]. 

10. (vki birtokába) átad/enged; a céda (cuiva ceva); (in 
js Besitz) überlassen. 1564: Jowenek Jllyen Jgyenessegre 

my előttünk Attya ffywy zeretetbol, hogy lepseny Anna 
Azzonnak, valamy Marhaya Maradoth wolna sukj bene-
deknel ... myndeneket sukj benedeknek meg engede (SLt 
A. 35]. 1572: (A berket) hadriui Ferencz vram meg en-
gette azzoniomnak fiurul fiúra ... vizontak Azzoniom 
az my Jussát Reminleotte volna Hadriui Ferencz vramnak 
Lw kertiben molnaban, hat Myndeneket meg engedeot 
azzoniom Ferencz vramnak Es az w maradikinak eoreogbe 
[Gerend TA; BK]. 1578: En batory elek adom mindenek-
nek twtara ... hogi en Jakchy boldisaral tottem Jllen 
vegezest, miuel hogy az ozlaskor es alkovaskor azalos 
tamas adya ennekem Jutót vala kyt en ew keglmenek meg 
engettem es vizza attam, az zent Juani ket Jobagert, tudnj 
Jllik boda Jánosért es azalos galneert fyayual [Zsibó Sz; 
WLt. — aDiósadból (Sz) való jb]. 1580: az béres földtwl 
el walwa Az my Az Zylwasy peter hazahoz walo fwldek 
... ezekben ha my ygasaga volna Almady Gaspamak es 
Az w felesegenek ... meg engedik zylwasy petemek 
[M.légen K; JHbK XVI/23]. 1584: sok Ideo mulua ozton 
belé hattak es az zálogot fel veottek az Biro Keztwl Es 
meg Engettek az feoldet Buda Janosnak azon eztendeoben 
[Dés; DLt 213]. 1595: Illyen valazt teón ... Jo János 
vra(m) megh engedem az feóldet knek, megh ertette(m) 
igassagodat az feŏldben [UszT 10/3]. 1651: Találá meg a' 
szent generális synodust ... Bontz-nyires nevű falu képé-
be(n) Phiilŏp nevű oláh Esperest, kérvén a' szent Generá-
list, hogy mivel a* Magyarok abban a' faluba(n) ugy el 
fogytanak, hogy két hazas embernél teób nintsen magyar; 
hanem mind oláhok, azért engedné a parochialis ház 
hellyet nekie; es Meg tekintvén a* szent Generális eŏkeöt 
meg engede nekiek [SzJk 177]. 

11. elismer, a recunoaşte; anerkennen. 1562: az ifjú ki-
rály őketa nagy kegyesen unszolja vala hogy szálljanak le, 
és ő nékik minden szabadságokat megengedni kész volna 
[ETA I, 18 BS. — aA székelyeket]. 1566: Felsiged az 
Szekelysigbely nemessigünknek szabadsagat ... meg 
engette vala, es abban meg tartany igirte uala [SzO II, 
187]. 1636: nem impingalt abban az J. hogi Szazlo (!) ala 
iratta magát, es giermeket, mert azo(n) compositiobol 
elucescal, hogi nemesi zabadsagat az Áis megh engette, 
nemely azon compositioban specificalt conditiokon kívüli 
[Mv; Kemény,CollMSS 133]. 1827: Meg engedjük azt 
hogy régen ezen föld egészszen Nánásiánuma volt 
IMezőbánd MT; DobLev. V/l 118. lb. — aÉrtsd: a Nánási 
család birtoka). 

12. elfogad vmit (mint lehetséges/valóságos dolgot); a 
accepta ceva (ca lucru posibil/real); annehmen (als eine 
mögliche/wirkliche Sache). 1630: (A had) felültetése és 
Jenő megsegítése miatt volt valami idegenség egymás 
között, azt egy közönséges értelemből így concludáltuk, ő 
is megengedte azt, hogy intempestive talált volt indulni az 
hadnak [BTN2 432]. 1662: Bethlen János uram nem 
könnyen engedi azt meg, hogy ő kegyelme vén ember 
volna, magunk is nem gondolkodunk úgy ő kegyelme 
felől [TML II, 234 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 1670: 
AÍZ asztalosok felől hogy commissiot nem küldöttem, meg 
kell engedni, megfeletkeztem volt, de most ím Írattam 
[TML V, 21 Naláczi István ua-hozl. 1673: Annak előtte 
nem tudom hogi az donatariusok gostinat adtak volna; 
hanem mostani Kgls Aszszonyunk idejeben Boer Jstvan 
udvarbiroságaban kezdetet, hogi tartoztok volna velle azt 
nem tudom, melyhez kepest ha kik mint attak megh kell 
engedni ketelensegbűl adtak [UF II, 5691. 1710 k.: Azt 
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ugyan megengedem, hiszem, hogy az a rendkívül való 
gyötrődés halála előtt... a mü bűneinkért volt [BÖn. 468]. 
1774: Aza is Maros széki ember, mint a húgom, mégis Dé-
sen figálta a maga lakását. Az az híre, hogy sok ezerekkel 
bír. Meg is engedem, mivel kalmaizer ember, meg tudja 
tartani, ha van valamije IRettE 336. — aKereső László]. 

13. udvariassági formulaként; ca formulă de politeţe; als 
höfliche Formel: kb. lehetőséget ad vmire; a da posibilitate 
la ceva; Möglichkeit zu etw. geben. 1811: Jó Gróf! en-
gedje meg, hogy azok nevibe, Kikkel jól tett Köszöny-
nyem-meg [ÁrE 175]. 

14. vki életét megkíméli vki életét, megkegyelmez; a 
cruţa viaţa cuiva; js Leben verschonen. 1664: Ezek az 
szegény két darabantok el halnak éhei. Ha immár Kegyel-
med megengedte életeket, ne kegyetlenkedjék Kegyelmed. 
Vagy had álljanak be, vagy valamiképen had kereshessék 
életeket ITML III, 12 Kászonyi Márton Teleki Mihályhoz] 
I Miolta itt volt Czékei uram ... némelyek azt beszélték, 
hogy az ki magyar kapitan lészen, úgy gondolkodjék ő 
köztök, hogy az commendánst csak elbocsátták, hogy 
nekik nem fizetett, de az magyar kapitánnal nem úgy 
bánnak, hanem életét fogyatják el, és azt megfogatván 
Czékei uram, hogy megöljék, azután mindnyájan addig 
törekedtek mellette, annak is életét megengedte ITML III, 
76 Boldvai Márton ua-hoz]. 

15. (pert) abbahagy, beszüntet; a stinge (un proces); 
(Prozeß) einstellen. 1573: Thomas feyr, et Agneta 
R(elic)ta Erasmi Mezaros fassi sunt Annak vtanna 
Adamot is Nagy sok Beo Bezedekkel meg Engezteltek 
volt haragyarol az Bekesseget vgy vezy fel vgy engedy 
meg az pert Vince Adam, hogy Eggyk se Nyulion towab 
Az Másiknál, hanem Mindenik Az Anniatol erchye(n) es 
onnat fwgiönn |Kv; TJk III/3. 198]. 

16. vminek birodalmába ~ vkit vminek birtoklásába bo-
csát/szabadít vkit; a permi te cuiva să intre ín posesiunea 
unui bun; jn in den Besitz einer Sache lassen. 1754: Hogy 
azon Tanorok(na)k fel fogása esett egynéhány versben 
közönséges Falu gyűlésiben végezte a Falu hogy semmi 
képpen birodalmában meg ne engedgyſk Alsoné Asz(sz)o-
nyomat azon hellynek |Gálfva KK; Ks 66. 45. 17a]. 

17. vmi lehetővé tesz v mi t/lehetőséget ad vmire; a face 
posibil ceva, a da posibilitate le ceva; etw. eine Sache 
ermöglichen. 1666/1701 Az Fel ülésnek modgyát az mint 
eŏ kgek kivánnyák, abban sok homály vagyo(n), mert ha 
azt értik rajta, hogy csak akkor üllyenek fel, és menn-
ye(ne)k ki az Haza szolgálattyára, midőn az Feŏ Ispán el 
megye(n), ez méltatlan kívánság sok okokra nézve, mert 

néha beteges állapattya az Feŏ Ispánnak azt meg ne(m) 
engedné, ha szintén akamais [KvLt 1/188 ogy-i végzés]. 
1761: ha medio tempore Baro Jósika Imre Umak halála 
történnék ... s kivánna Legátiot tenni, tehát nem tovább, 
és nem fellyebb, hanem a mint ezen Contractusban expres-
sált Punctumoknak ereje tartya tsak tehessen Dispositiot, 
ha fellyebb tenne pedig mint sem ezen Contractus tenora 
meg engedné, tehát azon superfluitasrol való Dispositio ne 
teneálhasson |Branyicska H; JHb XLV]. 1775: azon Verő 
... Néhai Tit. Thorotzkai János Ur részére birattatott 's 
vámoltatott tsak a' Mlgs Familia kŏzŏtt celebrált Divi-
sio Vinculuma is soha meg nem engedi, hogy a' János 
részen lévő Joszag György részre által mennyen (Torockó; 
Bosla]. 1860: ha körülményei ezen gondnokság foly-
tatását meg nem engednék, az esetben égy alkalmas gond-
nokát maga helyett ajánlyon ]Kv; Végr.]. 

Szk: az artikulus ~ vmit vmely törvénycikkely lehetősé-
get ad vmire. 1704: Az én voxom most is ez: Azmint ez-
előtt való votumomban is aziránt megírtam, juxta Approb. 
Const. Part. 4. Titul. 1. Art. 11 et 30 combinálván egymás-
sal, amikor az articulus három exceptiót megenged, én 
egyre azt nem szoríthatom [WIN I, 152] * a konstitúció ~ 
vmit. 1700: nem excedallya ez az Causa a' Szék authori-
tassát, azért sem exceptiok sem egyebek addig az hatarig 
hogy transmittaltathassanak a' Constitutio azt meg ne(m) 
engedi ]Dés; Jk 314b] a törvény ~ vmit. 1598: miért pe-
nig engemet hogy illeni rutul zittalj sí iuris feyedhez zolok 
erte ha az toruin meg engedj es nieluedhez miért hogj 
illeni galazatos zokkal illettelj ezt penig az hadak allat 
czeleketted en raita(m) azért protestalak [UszT 13/117-8]. 
1606: a czŭro(m)nek El bontásáért flo lótott haza(m)nak 
foglalasaertis az nagi hatalo(m)nak kŭlo(n) ualo terhen 
mo(n)dom ha az törûeni meg Engedj [i. h. 20/19]. 1790: 
azt fogja tselekedni a' mit a* tőrvény az hatalmaskadok el-
lenek kinek kinek meg enged [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

18. ~ az idő megenyhül/felenged az idő; vremea se în-
moaie; das Wetter wird milder. 1574: Az Thwzeleo heliek-
nek meg latasat es Bontását Most az Ideo Nem zenwedy, 
hane(m) ez vtan hogi meg Enged az Ideo, Eo k. Byro vram 
kapitan vraim altal Latassa meg [Kv; TanJk V/3. lOOaJ. 

megengedés 1. engedélyezés; îngăduire, permitere; Be-
willigung, Genehmigung. 1637: azért bizony ne(m) bán-
tottuk, s ne(m) bantiuka, hanem egjeb el szenvedhetetlen 
insolentiakert, ellenwnk zaruok emelesert, Mert à mikor 
Ngd kglmes Urunk paranchiol az bania talalasanak megh 
engedése feleől eők abból minden bizonial hidgje Ngd, 
olljan sziuet vesznek s keőttenek eddighis hogy nekwnk 
iobbagisaggal, s engedelmesseggelb ne tartozzanak, hanem 
töllünk teljesseggel immunisok legyenek [TLev. 8/1. — 
aA Thoroczkai família a jb-okat a fej hez való fordulásért. 
bAz utolsó szótagtól végig az eredetiből kiszakadt részt 
egy 1819/1821 évbeli kétszeres átírásból pótoltuk]. 1677: 
Görögöknek, Örményeknek, Ráczoknak ez Országban 
szabados járásoknak, kereskedéseknek meg-engedése, 
vagy némely időkben meg-tiltása, ál a' Fejedelmeknek 
dispositiojokban [AC 135-6]. 1685: Ugy latom nemely 
Becsületes Emberek, a' nagy kenszergetŏ szükséget lát-
ván, es a' botránkozás meg előzeset akarva(n), az ő ideje-
ben, nem lesznek idegenek, az kivánt dolognak meg enge-
desetől [Fog.; BLt 9 Horti István Mikes Pálhozl. 1847: A 
szabad korcsomárlás megengedése Varga Katalin által 
(VKp 2021. — L. még KemÖn. 193. 

2. hozzájárulás; încuviinţare, consimţămînt; Zustim-
mung/sage. 1677: Ezek az francziák valóban búsulnak az 
lengyelországi hadak dolgán, ha valahogy quartélyokbúl 
ki találtak mozdulni, az dolog kitudódván, az sok austria-
cus emberek azt ne vigyék véghez, hogy mikor ki akarná-
nak jőni s ezek részérűl is meglehetne az török részéiül 
való bátorságos megengedés, ki ne jöhetnének és ezekkel 
meg ne egyezhetnének (TML VII, 438 Teleki Mihály Baló 
Lászlóhoz]. 1834: Alperesseim ... ellenn Borozda jártatás 
meg nem engedéséből eredett és kifolyt potentias Perem-
ben az elmúlt 1833k Esztendőben December 9k napján 
kivittem ... Maros Kereszturra és Nyárád Tőre az Tekin-
tetes Elégtévő Biztosságot [Msz; SLt Vegyes perir.]. 

3. eltűrés; îngăduire; Erduldung/Ertragung. 1804: a' 
szökött Katonák dugattásától, és lappangtatásának meg-
engedésétől ... ŏrizkedgyék ]DLt nyomt. kl|. 
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4. elengedés; scutire, remitere; Erlaß. 1617: az orzagh 
adaianak tyz tyzenkett eztendeigh ualo megh engedeset 
igirtek [KJ1. 1677: A' Fugitivus ... Jobbágyok a' midöre 
reducaltathatnak, adojokat a' kik érettek fizették, azoknak 
refundalni tartozzanak, ha más emberek Jobbágyi; ha 
penig azon Nemes emberé, ki vagy maga, vagy Jobbágyi 
által praestalhatta, maga szabadságában ál meg-engedése, 
vagy penig exigálása [AC 105-6]. 

5. megbocsátás; iertare; Verzeihung. 1662: a palatinus 
nagy kemény haraggal való levelet íratván a várasra, mint 
s hogy nem kellene úgy az amnistiához, abbéli vétkek 
megengedéséhez bízniok [SKr 235]. 1780: tsak azon kér-
lek édes Fiam harmadikszor okot ne agy a meg engedesre 
mert már kétszer volt [Borb. II Bethlen Krisztina fiához 
Nsz-ből]. 

6. vki élete ~e vki életének megkímélése; cruţarea vieţii 
cuiva; Schonung js Leben. 1677: Senki ez Országban sem-
mi féle monetát ... cudaltatni ne mérészellyen ... valakik 
ez ellen cselekednének ... ha ... paraszt emberek, a' Feje-
delmek Gratiajokban légyen életek meg-engedése [AC 
137]. 

megengedett engedélyezett; îngăduit, permis; geneh-
migt, bewilligt. 1782: Látván br. Kemény Simon, gr. Te-
leki Sámuel s mások még ketten a nagyurak közül, hogy 
csak vexáltatik3, instantiát küldtek őfelségének, melyben 
mivolta szerint megírták a dolgot. Melyre őfelsége kemé-
nyen parancsolta, hogy mindennap censurája legyen, de 
nem tovább két óránál ... Annak felette azt is parancsolta, 
hogy ügy abutáljon azzal a hat hétig megengedett censu-
rával, hogy bizony eltéteti láb alól, mert egy apostolt még 
eltétetett [RettE 417-8. — aWesselényi Miklósné Cserei 
Ilona, aki áttért a református vallásra]. 

megengedhet 1. engedélyezhet; a putea permi-
te/îngădui; bewilligen/genehmigen können. 1580: Az my a 
chyereles berelesròl való kewansagot nezy ... semmy vton 
ne(m) engedhetny Azt megh [Kv; TanJk V/3. 221b]. 1586: 
Az Hidelwiek kewansagat semmi keppen varosul megh 
Nem engedhettek [Kv; i. h. 1/1. 27J. 1670: ha megírt For-
gácsné asszonyomék, Kendéné asszonyom, Csemel uram 
felesége ... benn akarnak lakni, a szükségnek idejéig is 
megengedheti; de Kegyelmed jó vigyázásban legyen 
[TML V, 252 Teleki Mihály Katona Mihályhoz]. 

2. eltűrhet; a putea tolera/permite; vertragén können. 
1645: Kamuthi Miklosnen es Jószágán ne hatalmaskod-
gyek, hanem ha my Jussokat praetendallyak az Joszaghoz, 
vagy egyebhez procedallyanak Jur(is) ordine ellene; mert 
egyaltalyaban az hatalmaskodast senkinekis megh ne(m) 
engedhettyük birodalmunkban [JHbK XXI/8 fej j . 1689: 
Tuttomra egjebbe(n) eö kigjelmeket megh nem bántottam 
hane(m) ... hogj az én földemre hire(m) nélkől epittetett 
Malmot el hanyattam, azért talám enghem kgltekis ne(m) 
fog karhoztatni aszt mint engedhessem megh, kgltek 
itiletire tamasztom [Szőkefva KK; Szád. Sárosi János 
lev.]. 1748: Mü Groff Czegei Wass György és Wass Ádám 
... hogy a ... Thorda Vármegyei Saulicza nevezetű Prae-
diumunknaka ... Határát vagy keressék vagy Vellicallyak 
meg nem engedhettyük [Ks 7. XV. 31. — aVelkér (TA) 
határának Mezősályi felé eső részén]. 1776: Szilágyi Sán-
dor Uram ... szandekokban ... impediálta, aszt adván okul 
hogy kaszára való derék fűvinek el gázolását nagy kárával 
tellyességgel meg nem engedheti [Fejér m.; DobLev. 

11/477. lbj. 1830: semmi szin és praetextus alatt vagy 
akárminemű Rendelés mellett a' Praediumbéli Fekvő 
Jókra nézve sem Conscriptiot sem sequestratiot meg nem 
engedhetek [Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 1748]. 

3. lehetségesnek elfogadhat; a putea accepta ca lucru 
posibil; als möglich annehmen können. 1710 k.: ebből az 
az értelem jöne ki, hogy az Isten nem a semmiből, hanem 
magából teremtette ezt a világot, amely is rettenetes bal-
gatagság, absurdum. De azt vetik: per praevisionem divi-
nam, azaz: eleve látta, tudta az Isten, még a teremtés előtt, 
és így tanácskozott maga bölcsességében, hogy ez s az a 
teremtett állat ilyen s ilyen jó lészen, azért én azt terem-
tem. Én ezt is megengedhetem [BÖn. 455]. 

megengedhetés jóváhagyhatás; posibilitatea aprobării; 
Möglichkeit der Bewilligung. 1834: a' Felperes Közönség 
... ellene mond az Appellatio megengedhetésének [Asz; 
Borb. I Asz törvényes székének végzéséből]. 1864: a* had 
köteles iñaknak a' 2ik korosztály béli kilépések előtt 
nŏsŭlhetések megengedhetésére ... az Erd. udvari Korlát-
nokságnak ... határozata tudás és alkalmazás végett, ki 
küldetik [Gyalu K; RAk 93]. 

megengedhető 1. engedélyezhető; admisibil; zu bewil-
ligend/genehmigend. 1593: Myert hogy az Iegh esseo 
verte buza feoldet Nemely Attiamfyay fel Akariak zan-
tatnj, es tilalomba tartatnj. Azért Az ket quartas vraim 
melle valaztottak Lenart Vramat es Zabo Georgyeot, megh 
latny itilnj ... Amire ez Negy ember itiletj megie(n) Abban 
Maradgion es megh kialtassek ha megh engedheteo le-
ze(n) [Kv; TanJk 1/1. 218]. 

2. elfogadható; acceptabil; annehmbar. 1661: Ez hírek-
kel némely részben én ellenkezőt írok, de csak ennyiben, 
mivel az többi igázok, hogy megengedhető [TML II; 150 
Kemény János Teleki Mihályhoz]. 1713/1730: Hadnagj 
Dalnoki Dániel Atyánkfiának Hadnagjságbeli hivatallyá-
nak fojtatasabeli fogjatkozásit detegalo Difficultassit meg 
engedhető ratiokkal enodálya nagjob részent eö kglme 
[Dés; Jk 395b|. 

megengedtet 1. jóváhagyat; a face să fie aprobat; ge-
nehmigen lassen. 1816: a Novumot kéványa meg enged-
tetni [Kövend TA; Borb.]. 

2ė elengedtet; a face să fie scutit; erlassen lassen. 1605: 
Megh tekintwen Teutsch Janosnak sok sopankodasit 
kar vallasinak mutogatasit ... engettettek megh neky szaz 
hatwan kilench frtot [Kv; TanJk 1/1. 526]. 

megengedtetés engedélyeztetés; aprobare; Genehmi-
gung. 1815: annak utánna a patak árkának deliniáltatott, 
oculaltatatt Helynek ki nyittatását, s a pataknak abban való 
belé vételit meg nem engedtetéséből származatt, tetemes 
károknak, költségeknek fáradtságoknak Executiojára nem 
tsak kéredzettűnk bé, hanem a bé menetelt probaltukis, de 
semmire nem mehettünk [Asz; Borb. II Kővendi Létai 
Péter hütes assz. keze írása]. 

megengedtetett engedélyezett; aprobat; genehmigt. 
1752/1785: Minthogy penig az Exponensek nem engedték 
Kegyelmednek a fel osztando Joszágokat olly békességgel 
usurpálni, hogy Kegyelmed az Exponenseket extra Domi-
nium leendő acquisitiora relegálhatná, az Exponensek 
magok jussokhoz a Tőrvénytől meg engedtetett rövidebb 
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utonis hozzá nyúlhatnának [Szentbenedek AF; DobLev. 
III/596. 266]. 

megengedtethetik 1. engedélyeztethetik; a putea fi în-
găduit/permis; genehmigt werden können. 1809: Bardocz 
Széki Vice Király Biro Tserei Sámuelnek azon kérésit, 
hogy szántszándékos Gyilkosságért, és Tolvajságért el fo-
gattatott Kurta István Státárius processus uttyán Sen-
tentziáztattassék meg, utasittatások végett ide fel kűldőtték 

a' Kérdésben forgo gyilkosság és Tolvajság éppen nem 
számláltathatik azon esetek közzé, mellyekben a* Státárius 
Processussal való élés meg engedtethetik [UszLt ComGub. 
1558]. 1831: Alsó Járai Dávid Antal nevezetű örmény 
Kereskedő Cridázhatása meg engedését kérte ... az 
Instáns komyűl állasa leg kevésbe sem lévén qualifîcalva 
arra, hogy részére, az általa kívántatott Cridazhatás meg 
engedtethetnék, annál fogva kérése helyt nem taţált [T; 
TLt Közig. ír. 403]. 

2. jóváhagyattathatik; a putea fi aprobat; bewilligt wer-
den können. 1807/1808: A Felperesek Contendálnak az 
insinuált Nóvum ellen azon okbol, hogy ezen dolog Divi-
sion kezdődett, azon kezdődvén maga a' praetensa Rész 
önként recognoscalvan azt, hogy a Praetendenseknek a' 
felkért Jok iránt törvényes keresetek vagyon, tehát mikor 
azt magáévá tette, akkoron minden Documentumaival elé 
kellett volna állani. Azért Nóvumát itten, minthogy ezen 
dolog brevis brevium Processust tárgyoz, a' Nóvum meg 
nem engedtetthetik [Asz; Borb. II]. 

3. engedtethetik, hagyattathatik; a putea fi lăsat; gelas-
sen werden können. 1733: az idegen borok az kik benn 
maradni meg engedtethetnekis eö kglmek által assigilal-
tassanak [Dés; Jk 433a]. 

megengedtetik 1. engedélyeztetik; a fi îngăduit/permis; 
bewilligt/genehmigt werden. 1589: Nagod mynekwnk 
paranchyola, Hogy my el menne(n)k Topa Zent kyralyraa 

... Hogy my meg Ammonealnük, meg mondanuk, Som-
bory Lazlo vramnak eö Nagnak az Nagod tanachyossanak, 
Es Arendatoranak ... hogy meg Engettessek ez még mon-
dot Topa Zent kyralnak mynde(n) fŏldey, kazallo Retey, 
Erdey, Zanto fŏldey berkey, Es mynden hatarynak Rectifi-
catioia limitatioia, Es Commensuratioia my altalu(n)k 
[Szamosfva K; JHbK LVII. 40. — aK]. 1591: Az siposok 
feleol vegeztek eo kegmek, hogi zent Antal nap eleot ket 
nappal, vtannais egi nappal, megh engettessek az sípolás, 
annak vtanna ne legien zabad az sipolas [Kv; TanJk 1/1. 
165]. 1598: Referala Fekete Pal az dolgot hogy az karót az 
lokeoteo parlaghba kyllyeb úerte az hatamal Sofalui Ta-
mas, zabadsagot ker rah Capita(n) Vra(m)tul hogy ky 
haniathassa az karokat es megh engettetik [UszT 12/131]. 
1677: Az Uj Keresztyéneknek, kik az Országban bé-
jŏttenek, és Alvinczen laknak, s' ez után-is melléjek jö-
vendők lennének, mesterségek szerint való minden mi-
veknek exercealása meg-engedtetik [AC 138]. 1688: A 
Csith sz: Ivániak(na)k meg engedtetett, hogy a* Csitt-falvi 
határban lévő harangot ki vehessék a' Főidből és usuálhas-
sák [Csittsztiván MT; MMatr. 332]. 1809: Hogy pedig a' 
Pataki István meg tartoztatott Szalonnain kívül másoknak, 
az Udvarhellyi Piatzon fel szedett szalonnák ... kivitele 
meg engedtetett volna, tellyességgel nem bizonyittathatik 
[UszLt ComGub. 1753u]. 

2. jóváhagyatik; a fi aprobat; bewilligt werden. 1677: 
Fekete To nevű helynek a' Körösben mely vagyon, álla-

pottyára nézve, mind a' közönséges uti commoditasért, 
mind penig a* postálkodásért meg-engedtetet, hogy a' 
mely Jobbágyok 1640. Esztendőnek előtte oda telepedte-
nek, és lakásokat ot continualták, valamíg ot akarnak 
lakni, el ne vitethessenek [AC 106]. 1679/1681: Haczogi 
Valya Mihály ... Ha annyi Taxat ad, az mint az Joszagbeli 
tob Taxas Szabadossim megh engedtetik szabadossaggal 
való szolgalattya [VhU 476 Thököly Imre vál.]. 1721: Ha 
mit conferalnak a Makfalvi Templomhoz vagj a' persely-
ben hannak, meg engedtetet hogj a Mater(ne)k a filiahoz 
való kegjes indulatjabol harmadát az abodi filiahoz adgják 
[Makfva MT; MMatr. 196]. 1793: Az Instans Udvari 
szolgálatban lévő Szemelly lévén kérésenek betellyesedé-
se meg engedtetik [Baca SzD; GyL Miss.]. 1808: A prae-
tendens Aszszonyok fennebb irt Feleleteket helybe ha-
gyattni kévánnyák, de ha történnék casu quo, hogy az 
Appellatio meg engedtettnék, a* praetendens Aszszonyok-
is a' Nóvum után tett költségről fárattságrol, és usus fruc-
tusrol lett terheltetéseket appellállyak ã Törvényes Derék 
székre [Asz; Borb. II]. 

3. tagadó formában; in formă negativă; in verneinender 
Form: el nem tűretik; a nu fi tolerat; nicht ertragen werden. 
1621: Az Széna be hozasa feleol eő kglmek ennek eleőt-
teis vegesztenek felelmes heljre es haz hejara hogj 
rakjak semmy vthon megh ne engettessek [Kv; TanJk II/l. 
329]. 1734: idegen bort be hozni ... akarmi szin es 
p(rae)textus alatt meg nem engedtetik [Dés; Jk|. XIX. 
sz. eleje: a* négy uttzabeli kalandosok voxorum pluralitate 
a' Juhoknak Határunkon való tartások egy átollyába meg 
nem engedtetni meghatározták közönségesen [Kv; Pk 
H. 

4. engedtetik, hagyatik; a fi permis; erlaubt/gelassen 
werden. 1672: az erdélyi embereknek magok helyeken 
jámiok is az ö felsége birodalmában meg nem engedtetett 
akadály nélkül [TML VI, 120-1 Teleki Mihály Spankau-
hoz]. 1694: (A városba) be jűni megh ne engedtessek 
[Dés; Jk]. 1738: van a Falunak hat Ló kőtő helje, és az 
meg írt Lo kőtő heljekb(en) a Dominus possessorok(na)k 
két paripájokot, a szabad emberek(ne)k edgy Lovokot 
szabadoson azon heljeken czőveken Legeltettni meg en-
gettetik, paraszt embernek pedig semmi keppen nem sza-
bad [Nagyemye MT; EH A]. 1781 Ting hegy, Gesztena és 
Bonjha nevezetű tilalmas erdőkből minden falusi lakosok-
nak ... egy-egy szekér vesszőt karóval együtt kinek-kinek 
tehetsége szerént kihozni megengedtetett [Árkos Hsz; 
RSzF 113]. 

5. elengedtetik; a fi scutit (de ceva); erlassen werden. 
1632: R(elicta) Ópra Stephanne szegeny azzony, semmie 
ninczen hat apro gjermeki vadnak hogy fiait inkab taplalhas-
sa neuelhesse, szolgalattia es adaia megh engettetett [Betlen 
F; UC 14/28. 97]. 1674/1681: Haczogi Micza Muntyan Peter 
Supplicatiojara Valasz. Jol lehet szolgalo Jobbagyra volna 
nagyob szükségem, de hogy mas Orszagbul ide szállót 
jövevények, el ne idegenedgyenek, megh engedtetet ez 
Supplicansnak az négy forint Taxa IVhU 471-2]. 1677: 
A' Mely faluk Istennek látogatásából égés miatt meg-
károsodnak ... az ollyaknak három esztendeig való adojok 
meg-engettessék IAC 71]. 1717: Bŏlŏni János Mester ... 
kéváná Az Betsŭlletes Céhtől hogy az Remekért való 
esztendei szolgalattya engedtetnék meg [Kv; ACJk 97]. 

6. megbocsáttatik; a fi iertat; verziehen werden. 7702-
1764: Sok dolgok az kunjorgoknak megh engettetnek az ő 
szorgalmaztatasok miatt [Torockó; MNy IV, 233]. 
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7. átengedtetik; a fi cedat; überlassen werden. 1778: 
Dosz nevezetű Erdő a Jobbágyak(na)k Zsellereknek 
élésekre meg engedtetett volt s mostis elik [M.fülpös MT; 
EHA|. 

8. vkinek élete ~ vkinek élete megkíméltetik; a fi cruţat 
viaţa cuiva; js Leben verschont werden. 1662: Gerendi 
Jánosnak, Lónyay Albertnek, Szalánczy Györgynek, Szil-
vási Boldisámak és Gergely deák fiscus directorának 
noha életek megengedtetnék, de mindenekből kifordíttat-
ván, számkivetésre hazájokból kibűjdosni kényszerítettek 
vala [SKr 82]. 

megengedtetődik engedélyeztetik; a fi permis; geneh-
migt werden. 1722: A' Visitationak idején pensitállyák 
Tiszteletes Esperest Vraimék mitől légyen az, hogy az 
Fraedikátoroknak elégedendő tűzi fájok esztendőn által 
nintsen, és ha az Ecclesiák(na)k tehetetlenségek miatt 
vagyon, hogj nincs mivel hordjanak, tehát inducállyák az 
Ecclesiákat, hogy ha vagyon olly Ecclesia erdeje, melly 
nem épületre való, engedtetŏdjék meg, hogy a' Praediká-
tor maga tüzére élhesse azon erdőt [HbEk Cons. hat.]. 
1794: már bizonytalan hogy meg fog e engedtetődni vagy 
sema de nem igen remélni [Kv; IB. Sándor István lev. — 
aAz ogy]. 1805: A Verös kovatsoknak felette el aradván 
lopások s Gazdajoknak kár tetelek ennek el tavoztatasara 
hataroztatik hogy senki is se kovátsának se Segítőinek 
vassal fizetni 12 for. büntetés alatt ne mereszeljen se Csi-
nalgataskor az Kovatsoknak a Rendeles meg ne engedte-
tődgyek mert a Csinalgatasnak a mivelő is hasznat veszi 
[Torockó; TLev. 7/121. 

megengedtettetik engedélyeztetik; a fi permis; geneh-
migt werden. 1671: Mara-Morosi atyánkfiai Pacificatiojo-
kat ... a* Nagod annuentiajábol ezen Articulusunkal con-
firmallyuk, ugyan ŏ kegyelmeknek, minthogy az evocati-
okban a' régi usussok meg-engedtettetett volt ugy az exe-
cutiokban-is procedalhassanak a' régi approbalt usussok 
szerént [CC 441. 

megengesztel 1. kiengesztel, megbékít; a impăca/re-
concilia; ver/aussöhnen. 1551 kiryewk kegielmeteketh 
mielye az my zolgalatonkirth es barachagonkirth, engez-
telye meg kegielmetek az vrat |Fog.; LevT I, 77 Daczo 
Mate és Thorma János porkolábok lev.]. 1569: Az Kis 
gherebenes Neweó falwt, hogy Zalyta bemald balas az 
három falw Ellent tart vala benne hogy oda ne zalichya, 
Mert felnek vala, hogy azokatis, az feketereol Eeltetnę, De 
Zep Zawawal Meg Engheztelee Eoket [Székelyvásárfiely; 
VLt 7/692 Bemardus Zabo ciuis vall.]. 1578: eo kegmek 
wegeztek hogy ennek vtanna minde(n) zaz ember vagy 
Nagy, vagy kichin, vag iffiu vag' órógb, tiztessegesse(n) 
zollyon itben az gywleosbe egy masnak, feo keppe(n) 
penig az mely birot es feot az vriste(n) eleinkbe Rendel, 
azt bechywlettel halgassak Mert valaky ez ellen való 
vetekbe talaltatik, egez eztendeig honesta-proscríptiowal 
bwntessek Az az egez eztendeig cédulát neky ne kwlgie-
nek mind addig is mig az varasnak, es az meg sertet ze-
melynek kedwet talallya, es meg Engeztely [Kv; TanJk 
V/3. 169bJ. 1586: Varga Lukach es Hannes fenescher 
valliak, Az Iffiw Hertel Andrastul hallottuk hogy az Apia 
megh zolitotta volt Gazdag Georgyeòt keortwelj Lop ónak, 
Es kazdag Georgy ozta(n) oltowannial engesztelte volna 
megh az Atthiat zabo Andrást [Kv; TJk IV/1. 577]. 1654: 

Kis Mihály az indebitanak solutiojaert szorongattatvan 
pacificatiora igere magat, hogy felesegevel Szász Kataval 
egyŭt az Actorokat meg engeszteli [SzJk 72]. 1710: Azért 
szokott practicájához nyűlaa, és a vejit, Vay Mihályt ki-
küldi Carafához, kétezer aranyat küldvén ajándékban neki, 
hogy engesztelje meg [CsH 207. — aTeleki Mihály 1688-
banj. 

2. jóindulatra hangol; a îmbuna; zu Gutgesinntheit/ 
Wohlwollen stimmen. 1659: melly sziuesse(n) igyekeztük 
az kegtek romlasara fel gerjedet fenies Portat ez hazahoz 
meg engeztelni [UszT 23 fej.]. 

3. kárpótol; a despăgubi; entschädigen. 1590: Chiazkaj 
Gall firtatta volt, melj nagy karara eoneki ez az Jenge 
Benedek leot wolna, hogy három eokret lopta volt el teolle 
es az Jenge Benedek ebben semmit ne(m) tagadót, hanem 
megh kerette hogy magat hadna megh engeztelni, karat 
heaba(n) ne(m) hadna [Kv; TJk V/l. 53 Czinka Gergelj 
vall.]. 1597: Sententia Az merth pedigh az nyomoda-
sert wis kart keöúet az Actr(ix)o(n), azis megh lehetne 
hogy megh ne(m) elegetettek es engezteltek de mind az 
altal mindenik fęl tyrje el eddigh való karat lUszT 12/38J. 
1603: azt mondom hogi Jo okon chielekettem mert En 
wagiok otalma az zegen azonnak símo Janosnenak seot 
mégis Esmertem hogi magadnak tőbet zantaz hogj sem 
mint Énnekem, Touabba seges warrajs ketzeris woltal 
rajtok, Engem anak az Jutalmabolis semiuel meg ne(m) 
Engezteltel [i. h. 17/631. 

4. (időjárást) megenyhít; a face să devină mai blînd 
(vremea); (Wetter) milder machen. 1816: a' Labb földekre 
vigyázón mert ha az Ur Isten meg engeszteli az Idött észre 
se veszi mikor ott topánok |IB gr. Korda Anna lev. Kv-
ról]. 

megengesztelés kiengesztelés; împăcare; Aus/Ver-
söhnung. 1621 Mennel hamareb Jdes vrajmat Biro vram 
eő kglme Giwcze be hogj valamennel iobban lehet az 
Tanaczial eggiwt wegezhessenek es Concludalhassanak 
vgy, melj mind az mi Kglmes Vrunknak eő fel(se)genek 
megh engeztelesere, mind az Zegeny hazanak megh mara-
dasara Jowara lehesse(n) [Kv; TanJk II/l. 3251. 1660: 
Midőn pedig beérkezett volna az országba az budai vezér, 
Szejdi pasa, érkezvén be városunkba nemesemberek, az 
kik jelentvén, hogy rettenetes haragja volna Szejdi pasá-
nak az város ellen; megengesztelésére küldene az város 
eleibe [Kv; KvE 179 LJJ. 1662: Azmi pedig illeti ezeknek 
megengeszteléseket, annak ilyen módját látjuk [SKr 387]. 

megengesztelhet 1. kiengesztelhet/békíthet; a putea 
împăca; ver/aussöhnen können. 1589/XVII. sz. eleje: Va-
lamikoron az egesz Ceh edgiben giwl tisztesseges lakas-
nak okaert, szwksegh hogi minden szemely az szeretetnek 
és kegiessegnek lelketöl uiseltessek. Ha penigh vagy 
Mester, uagy Társ szidalmazasaual uagy egiçbkeppen 
háborúságot indítana, az lakásnak beőcziwien maradgion, 
ha az Mestereket ugian ottan megh nem engesztelheti [Kv; 
KőmCArt. 26-7]. 

2. jóindulatra hangolhat; a putea îmbuna; zu Gutge-
sinntheit stimmen können. 1575: keoneregyen az feyede-
lemnek Mennel lobban eo k. Twgiak, Netalan az 1500 
ftba(n) Meg Engeztelhetyk az feyedelmet [Kv; TanJk V/3. 
111b]. 1710: Ne gyalázza meg annyira az én Felséged 
házához mindenkor hív famíliámot, sőt nekem engedjen 
azalatt szabadulást, amelyben az én ügyemet hazám törvé-



465 megenyvez 

nyihez értő magyarok előtt oltalmazhassam és találhassak 
eszközöket, melyek által Felségedet hozzám megengesz-
telhessem |CsH 88 Zrínyi Péternek 1671-ben Lipót csá-
szárhoz írt könyörgő lev-bői |. 

megengesztelődés kiengesztelődés; împăcare; reconci-
liere; Versöhnung. 1657: Az mi pedig illeti ezeknek meg-
engesztelődéseket, annak ilyen módját látjuk [Kemlr. 
3241. 

megengesztelődik 1. kiengesztelődik; a se împăca/ 
reconcilia; ver/ausgesöhnt werden. 1664: Anno 1664 Die 
25 Augustj Vensegúl edgiut leuen miuel ennek elótte egy 
nehany nappal Szász Dániel V(ram) alias Brassaj muczkos 
szókkal illete volna Ceh mester vrainkat, az B. venseg'nek 
sok teorekedese altal vgy hogy eo kglmek megh Engesz-
telóduen illen Conditioual, hogy Brassaj Dániel V(ram) 
vgian az venseg' eleot revocaluan muczkos szavait, es kez 
be adassalis, eo kglmeket meg kóvetuen [Kv ÖCJk]. 1778: 
a császár, látván, hol esett a hiba, megengesztelődött 
[RettE 3911. 1793: Jóllehet a' Mlgs Gróf Ur száma nélkül 
kérlelte, szép szókkal kivánta engesztelni, de mind ha-
szantalan volt, nem hogy meg engesztelődött vólna, sőt 
félre fordulván illetlen szókkal illette, 's le tsúfolta 
[Koronka MT; Told.J. 1823-1830: Az apám volt törpe, 
nem száraz, nem is kövér testű, szőke ember, eleven és 
hirtelen indulatos, hamar megengesztelődött [FogE 62]. 

2. megenyhül vki iránt; a se îmbuna faţă de cineva; sich 
besänftigen. 1657: haragot ... nem tartó bosszút nem űző 
fejedelem valaa; melyet többek közt magán is Komis 
Zsigmondon megmutatott vala, mert fejedelemségének 
kezdetiben bizonyos okokból őtet is megfogtatta vala ... 
de nemsokára megengesztelődvén hozzá annál nagyubb 
böcsületi, hitele és igen nagy kedvessége volt [KemÖn. 
69. — aI. Rákóczi György]. 1703: Visszajővén a sok pré-
dákkal az itt quartélyozó német ... oly szándékkal volt. . . 
hogy Tordát felprédálja és felégesse, de a tordaiaknak 
résen lévén fiilök, sok szekereket megrakván éléssel, szé-
nával, jöttek erre Kolozsvár felé, akik elöl találván a tá-
bort, valamennyére megengesztelődtek hozzájok [Kv; 
KvE 282 SzFJ. 1710: A fejedelem8 előtt is Fejérváratt, 
mikor a templomból kijött, térdre estem, úgy adtam be a 
supplicátiót, még sem lőn semmi haszna Teleki Mihály 
miatt. Míg utoljára megengesztelődvén s maga intimáltat-
ván az atyámnak Hegyesi András által, hogy akár egy űri 
paripát hozassunk számára Molduvából, akár száz tallért 
adjunk, az atyám megszabadul ICsH 152. — EApafi Mi-
hályi. 

megengesztelődött kiengesztelődött, megbékélt; împă-
cat; versöhnt. 1658: Nagyságodhoz úgy megengesztelő-
dött szívvel vadnak az hajdúk, hogy ez országbeliek ellen 
készek fegyvert fogni ITML I, 114 Teleki Mihály II. Rá-
kóczi Györgyhöz]. 

megengeszteltet kiengeszteltet; a obţine reconcilierea 
prin intermediul cuiva; ver/aussöhnen lassen. 1574: Ilona 
Nehay Zeoch ferenchne Azt vallia hogi ... Marton az 
porozlo Inty volt Keower Marton (!) hogi kwldene ket 
Embert Teowissy ferenchnehez es Engezteltetne Meg, 
Mert Ne(m) leszen Iol dolga az myt feleole zolt (Kv; TJk 
III/3. 366]. 

megengeszteltetett kiengeszteltetett; împăcat; versöhnt. 
1710 k.: Áldassál, dücsőíttessél és felmagasztaltassál, én 
Teremtőm, én Uram, én Királyom, én Istenem, az Úr Jézus 
Krisztusban megengeszteltetett édes szerelmetes szent 
Atyám [BIm. 985]. 

megengeszteltetik kiengesztelődik; a se împăca; sich 
versöhnen. 1662: az én uram Jézus Krisztusom ... jöjjön 
el és vegye magához az én bűnös szegény lelkemet! 
Mert csak egyedül ... őbenne engeszteltetett meg az 
Atyaistennek haragja8 [SKr 305. — aKomis Zsigmond 
szavai halálos ágyán]. 

megent 1. megint 

megenyhít csökkent, enyhít; a diminua/scădea; vermin-
dem. 1636: az uti járás, avagy akar mi dolog tételbéli 
munkának fáradságát-is meg enyhiti, ha tellyesseggel el 
nem ŭzi-is, tsak valami paraszti dudolas, danolás, és sŭ-
vŏltés-is, mentől inkább tehát az mesterséges musikai 
zengedezés ? [ÖGr Aj.]. 

megenyhítés csökkentés; diminuare, scădere; Vermin-
derung. 1586: Az Espanok melle ... az tanachbol valazza-
nak Negy vraymat, hogy mindenkeppen derekason Niul-
hassanak illien karnak megh Enyhitesere [Kv; TanJk 1/1. 
30]. 1591: kérik biro vramat eo kegmet varosul, hogy 
mind wdeo vtan való zankazasban, s mind egieb faitalan-
sagnak czelekedetinek megh eniheteseben, tarcha magat 
ez eleot való eztendeokbeli vegezesekhez [Kv; i. h. 172|. 

megenyhíthet csökkenthet; a putea diminua; vermin-
dem können. 1660: Isten az, az ki ez fene módjára, mé-
lyen elharapózott veszélyt megenyhítheti [TML I, 554 
Korda Sigmond Teleki Mihályhoz]. 

megenyhődik megenyhül; a se înmuia; mi Ider werden. 
1621: MEgh tekintŭe(n), annak okajert feő Biro Gellien 
Jmreh vramnak eő kglmenek sok wdeőkteől foghwa(n) 
való sullios tereh wiseleset ... es hogj ennelis inkab nia-
valiaja es beteghsege eő kglmenek ne eőreghbedgiek; 
hanem inkab keserves es fajdalmos szjwe megh enjheőd-
giek. Azért megh engettek eő kglmek, hogj az Templom-
ba(n) ... temettessek ÍKv; TanJk I I / l 1 6 2 7 : emberseges 
feò embereknek teörekedesekre eö kegeknekis ziwök 
megh enyhődve(n) megh engedenek ily formán8 [Gyí; 
BálLt 40. — aKöv. a nyil.J. 1666: elhiszi Nagyságtok, az 
mi kegyelmes urunk onnét beljebb való házához fordul-
ván, hogy én igazat mondtam s írtam, félelme is, szíve is 
Nagyságtoknak megenyhődik [TML III, 601 Teleki Mi-
hály Lónyai Annához]. 

megenyhül megkönnyebbül; a se potoli/uşura; sich er-
leichtem. 1811: Tudom, léi a' hideg magános ágyadba, 
Mikor hánykolódol, most hevülsz, majd meghűlsz, Végy 
Szűz Léány tejet, és attól meg enyhülsz [ÁrÉ 1691. 

megenyvez enyv vei megragaszt; a încleia, a lipi cu elei; 
verleimen. 1625: tál tokokat czinaltattunk az Asztalosok-
kal elseoben eoteot eoreget faraghtanak ki s megh eny-
ueztek ... Item faraghtanak ki eot tanyer tokot megh is 
enyuezue(n) IKv; Szám. 16/XXVIII. 55]. 1652: egy tükört 
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önyveztem megh d 15 ... az szanak hatulyat önyveztem 
megh d. 15 [Kv; ACJk 50a]. 

-megeped elpusztul; a muri/pieri; zunichte werden. 
1668: édes Komám uram, nagy lelki keserűséggel vagyok 
mind egyképpen, mind másképpen, melyet nem is hiszek, 
hogy messze vihessek, meg kell epednem [TML IV, 382 
Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 

megepedés kb. (éhség miatti) elgyötrődés; chinuire (din 
cauza senzaţiei de foame); Abplagen (wegen Hunger). 
1586: Amy az Vtan való teoreokedest nezy az ezer es 
Niolcz zaz forinba(n) Amy le zalhatna, Biro vram király 
Biro vrammal egiembe teoreokeoggyek Somborj vramval 
Aggyá eleybe eo Nganak, a' keossegnek zertelen való 
megh Epedeset az Draga Wdeoben [Kv; TanJk 1/1. 32]. 

megépít 1. felépít; a construi; aufbauen. 1546: Banffy 
Magdolna azony ... Egy feleel, masfeleel Bogathy 
Chaspar ... my athalwnk thenek illyen zerzeesth Az 
mynth Eleezer az fogoth vraym kezethek el wegezthek 
wolth, hogy az ke(sz) erdeebeel ... Bogathy Chaspaar az 
Ew nemesz hazaat meg Eppyche [Panotb; DanielO 5. — 
aÉrtsd: köz. bPanád KK]. 1574: Az felekyeknek azért 
Engettek vala meg az ely Mwlt adot hogi az Zegenyek 
espotalyat Meg epichek [Kv; TanJk V/3. 102b]. 1600: 
Feies Janosne Ezt Valya mikor az hazat megh epi-
tette volno Jsten kegielmessegebol azon erőiködöt hogi 
örökségét szőrőzőn, a mi maradót töbítötte nem keuesitette 
[Kv; TJk VI/1. 381a]. 1693: Horsa Thodor itt való jobagj 
bujdosóban lévén, az előtt hordott volt Csűrnek való fát 
azt erőszakossan el hordották es ugj epitették meg a mal-
mot belőlle [Macskamező SzD; BLt 11 Ungur Lukacz (60) 
prov. vall.]. 1749: az miolta azon Korod sz: Mártoni Mal-
mot meg építették, az Viz fel tojulván ugy hogy Korod 
kŏzŏtt is az Viz Lankásobban foj mint az előtt még oda 
Nem epíttették azon Malmot [Zágor KK; Ks 15. LXXVII. 
4]. 1807: Rettegi Sigmond Ur ... mondotta a több Posses-
soroknak, hogy lennenek Segéjtségül, és épittenék meg 
ismét azon Malmot [Apahida K; RLt O.5 Marosán Gav-
rilla (56) col. vall.]. 

2. (házhelyet/telket) beépít; a construi pe un teren viran; 
(Haus/Baugrund) bebauen. 1605: Az hoostatbely Égett 
házak feleol Vegeztek eó kegek varosul hogy az hos-
tatok esmet megh eppwlhessenek walamelly eorekesnek 
ház helie vagion kit eorekeswl bir, megh eppytse (Kv; 
TanJk 1/1. 505-6]. 1632/1720: az sok háboruságos 
űdőkb(en) az ember ugj el veszett volt hogj Sohult ott vagj 
hat hazas embernél tőbb meg nem maradott... hogj azért a 
jo főid ugj pusztában ne állyon hanem ennelis inkább meg 
Szállyák és meg epittsek Pap István uramis igirvén 
nekünk arra magát mentül felessebb(en) embereket 
Szallitson es Telepittsen az mi nevŭ(nk) alá az mi földünk-
re, Sz. Gothárdra , en is erre való Tekintetembŭl ... adtam 

Osvát Orbán ház hellyét pro f. 32 [WassLt. — aSzD]. 
3. fel/összeállít; a ridica/construi; auf/zusammenstellen. 

1774: még épitettek is azokon kivŭl a Piatzon lévő árus 
Emberek Szinnyeit (Mocs K; KS Conscr.]. 

4. (kerítést/gátat) felállít/emel; a ridica/construi (un 
gard/un dig); (Zaun/Damm) aufbauen/errichten. 7580: 
Megh tekintwe(n) penigh az epwletlenseget ky sok wdóte-
ol fogwa esset ... vegeztek ezt hogy az epwletlensegek 
megh epwllyenek ... vezzeot hozzanak az álso Espotaly-

nak Seowenyt kyvel megh ipychyek [Kv; TanJk V/3. 
206a]. 1584: emlekezet a* felséo Espotaly mester vra(m), 
hogy egy Mesterrel zolot volna kiwel Akarna meg epitteny 
az Espotaly Molna gattiat [Kv; i. h. 282a]. 1598: Biro 
vram penigh eo kgme ezt megh kialtassa hogy minden 
rendbelyek gyepeojeoket, vagy puzta zeoleje(n) vagyo(n) 
awagy penigh epp zeoleje(n), ezten ez napigh meg ep-
pitchyek, mert ha megh nem epittjk, ez valaztott zemelyek 
megh oculalwan minden engedelem nekeol zaz penzel 
beontetik megh [Kv; i. h. I/L 314], 1662/1687 k.: ă Csok-
falvi Uraim részek szerint való kertet a Sz. Istvani Praedi-
kator háza kőrűl meg epitik [Szentistván MT; MMatr. 
182]. 

5. kitataroz, renovál; a renova; renovieren. 1585: Anga-
lit Zaz Georgnç Vallia Zentkiraly Andrást N(em) esmer-
tem, hane(m) eozwegy koraba(n) a* feleseget esmerte(m) 

Az haz valtigh el puztula vala, hane(m) ez Zabo Fe-
rencz weowe ell es a* hazat ez epite, es heaztatais megh 
[Kv; TJk IV/1. 426. — aAz özvegyet]. 1592/1594: Tizte-
lendeo Birak vraim ez hazban való igassagomat cum dec-
laratione igi mutogatom es magiarazom megh, hog' az en 
gazdam azzonnak az Attia András Kowachi vagion immár 
16. eztendeye hog' birta elteigh s mind en post mortem 
Andreae Kowachi meli ellen te soha sem Contradicaltal, 
sem p(ro)testaltal sem epiteseteól nem inhibealtal, nem 
ellenzetel holot ez varoson laktal hanem mostan latod 
hog' megh epitetem ... zeretned az ep hazat melinek megh 
kereseseben ninchi fundamentomod es Corrual kereseted 
[Kv; RDL I. 63]. 1599: Bemard(us) Iacobinus vallja 
Razman Adam veowe eleteben az Monostor vehaj hazat 
kezteys vala eppiteny de el ne(m) vegezhete eleteben 
hanem holta vthan az felesege eppite megh [Kv; TJk VI/1. 
382]. 1614: Az Tanuló Scolakatis ... igiekezzenek heliere 
alatnj es megh epiteni [Ks 87 ogy-i végzés [. 1677: Fejér-
várat a' kerítésen belől a' kinek háza vagyon, a' helynek 
állapottyához illendő modon tartozzék meg-épiteni [AC 
219]. 1815: azon puszta Házakat és kerteket renoválya és 
megépítse 's azokba jo szolgalo embereket szállítson, 
tudakozzam hogy ki venné ki arendában ? [Szamosújlak 
Sz; Végr. Vall. Rátz Dániel lev.l. 

6. újjáépít; a reconstrui; umbauen. 1573: Myerthogy az 
Colosy Kamorahaz tellyessegel el Romloth, wyonna(n) 
hattwk megh epytheny Agyak erteneonk hogy Jth 
Beztercze wydyken fenyeo dezkaknak zeret tehetny 
Mely dezkakat mynden kesedelem nelkewl hozás Colosra 
[BesztLt 3756 Stephanus Báthory de Somlyo a beszt-i 
bíróhoz]. 1617: el eget vala az az haz ... s edgiwt epete 
megh Zok Peter vra(m) Zok Jstuannal [Mv; MvLt 290. 
26a]. 1688: Vagyon Szilye Boëmakis egy Eŏcsevel eggyŭt 
egy Malmok ... Volt kétt Dŏrŏczkŏleŏis ezen patakon, 
melljek most el pusztultak. Ezektölis ha meg epitik tartoz-
nak kétt kétt eŏl Zeke posztoval [F.ucsa F; ÁLt Urb. 331. 
1706: 17 Maii. Jű parancsolatunk, hogy amely darab kő-
falat a kurucok ágyúval lerontottak és akit Rabutin porral 
felvettetett, építsük meg [Kv; KvE 246 VBGy]. 1774: az 
Oláh Csesztvei 3 Patak Malmot temető talpából én építet-
tem meg [Bordos U; LLt Vall. 146]. 

7. helyreállít; a reface; herstellen. 1580: Az my illety 
penigh Az tarchia hazan való keo hydat ky bomlo felbe(n) 
wagio(n) wegeztek eo kegmek hogy megh epychyek [Kv; 
TanJk V/3. 211a]. 1585: az Templom heazattiath ky az 
plébános haza feleól Sendelliel vagyon heazwa le ronchak, 
es chereppel epichek megh [Kv; i. h. 1/1. 5|. 1591: Weres 
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Thamas vram io zywebeol magatol indultatwan kewantha 
ezt a' varostol, hogy a' Besztercey Georgy towa Gatthian 
alol a' mely tho hely puztaban vagion eo kgmenek 
engednek varosul elteigh bimy ... azt a* varos tho helyet 
megh Eppithy iol es eletebe(n) hasznat vezy [Kv; i. h. 
158]. 1621: Áz keozep kapu fel vono hidgiat Vy fakal es 
vasakai meg akarua(n) eppitenj veottem hozza ket zal fat 
f—PO [Kv; Szám. 15b/IX. 238]. 1625: fizettenek Kou-
aczj János Deaknak hogy az Keozep uczaba(n) leueo 
keozepseo kutat meg epitette ... f 17 d 50 [Kv; i. h. 
16/XXXV. 155]. 1633: My az Malmot azért attuk eo keg-
nek, hogy az faluban nem volt malom ... Epitse megh s 
legien eoue Birja mint Sajattyat IF.venice F; Szád.]. 1697: 
az ki el igettea annak ke megh ipiteni [Szilágycseh; BK. 
Kőmíves Gergely Bethlen Gergelyhez. — aA palota padlá-
sát]. 1789: hat esztendők alatt a Sok árvíz a malomnak 
még a köveitis bé iszopalta volt ugy hogy nem láttzottanak 
és az Sok iszop a malmot alább nyomta Sülyeztette, fáit 
rothaztotta, de mégis ugy el nem rontotta hogy többé meg 
ne lehetett volna épitteni s indítani [Désfva KK; GyL]. — 
L. még CsVh 116. 

8. feljavít; a ameliora; ameliorieren. 1570: Brassay 
Ambrws Ewtet az kertbe vytte kapalny, Ew Montha Neky 
hogy hytwan pwzta kert volna, Ambrus penlgh azt Monta 
hogi ... Ezwtan meg akaria epitheny [Kv; TJk III/2. 50]. 
1590 k.: Az varos vegezest teon, Az kinek hul valami 
foglalassa vagion mynden Ember ki bochiassa. Enis ki 
bochyattam Illyen okkal Akoris Azt mondottam Az 
Enymeth en megh epitettem mégis tagitottam Jo rezzeth, 
Azt mondottam hogi Az kinek Az Enymeth Adgiak e-
pichie megh vgi mynt Az Enim vagion mert En addigh Az 
Enymeth ki nem bochiattom kezembeol [Szu; UszTJ. 

9. (szőlőt) épít/telepít; a planta (viţă de vie); (Reben) 
anpflanzen. 1638: Vagion Tuzokmálban Egy fetali (!) 
szeoleo, az meliben szeoleo tw vagion, de az pusztáual az 
mely mellette vagio(n) leszen fel hold ha megh Eppitik 
[Kv; RDL I. 114]. 1708: bir egy darab Szőlőt melly 
Szőlő jóllehet el-pusztult vólt, és eo pusztájából fogván fel 
megh építtette [Ádámos KK; Fk 7]. 1740/1778: a Szöllö 
Puszta volt, és a Fiak ... magok industriájok által épitették 
meg [Pókafva AF; JHb XXXV/57]. 1789: az utrizált szöllö 
el omlott volt, és azutan maga épitette meg első feleségé-
vel [Asszonynépe AF; DobLev. III/657. lb Mich. Csegezi 
(65) ns vall.]. 1802: a kerdesben nevezett szőllőtt Bálo 
Miklós vásárolta, és Gyep lévén Bálo Sámuel épitette 
volna meg [Aranyosrákos TA; Borb.J | Árenda ideje alatt a 
szöllőt, mely most ugyan miveletlen, meg épitteni kellet-
vén, a melioratio igasságos betsű szerént az arendanak ki 
telésével nékem meg fordittassék [Kv; JHb XX/12]. 

10. létesít, létrehoz; a construi; zustande bringen. 1681: 
Vizi Malom eze(n) malom mellett, mindgiart a malom 
haz felső végénél ighen szép halas tóczka lehetne; mely-
ben ä vizet csatomán vehetnék; kár hogi eddegis megh 
nem epetették [Brettye H; VhU 593-4| . 

11. megerősít; a întări/construi; befestigen. 1583: Vé-
gezték eò kgmek eztis hogy az Apahidanal való Zigetet 
megh Epichek, kit az viz lassan el zakaztana [Kv; TanJk 
V/3. 270b]. 1586: (A gátat) epichek io eleyn megh hogy 
nagiob fizetessel ne kellessek ennek vthanna az varos 
(így!) terheleódny [Kv; i. h. l / l . 30]. 

12. karbantart; a întreţine; instandhalten. 1584: forogh-
nak eo kgmek eleot Az vczakban való sok Rútságok, sáros 
Seppedekes heliek feokeppen Monostor vczaba(n) ve-

gesztek megh epiteny [Kv; TanJk V/3. 282a]. 1585: Min-
den Tyzedes az eo tizedeben walo hazakat es thwzeleo 
helieketh minden heten el Iarion, Ahonnath veszedelem 
keowetkezhetnek thwz miath az ollian helyert megh In-
chek a* haznak gazdaiat, hogj megh Epiche [Kv; PolgK 
15]. 

13. megjavít; a repara; ausbessem. 1650: Az Felső Ta-
nach haz Aitaia(n) leuő Zar megh bontokozua(n), Epitette 
megh Lakatos Gergely, Czjnalt Vy kolczottis hozzaia ... d 
30 [Kv; Szám. 26/VI. 425]. 1681: Az Malombeli romlást 
mindenik molnár tartozik megh épéteni fizetés nelkűl 
[Vh; Ált Urb. 48]. 

14. (fogalmazványt) újraszerkeszt; a redacta/formula din 
nou (un concept); (Aufsatz) neuverfassen. 1592: Ngod 
paranchyola hogy minemeo fogyatkozas Relatoriajaban 
volt mellyet ez eleottis my írattunk volt azt megh epite-
neok, azért my Nagos Vrunk az Ngod paranchyolattya 
tartása zerent meg epitettwk [Esztelnek Hsz; HSzjP]. 
1662/XV 11. sz. v.: in Anno 1622. die 18 August Sepsi 
Szekben Angyalos falvan egyben gyűlvén az Kakas Ger-
gelly hazanal ez levelet meg epitettŭk [Angyalos Hsz; 
h.]. 

megépítés 1. felépítés; construire; Aufbau. 1584: Megh 
ertettek varosul Byro Vram Zaűabol mynemeò keserwes 
Niawalia keowetkeznek az varosra, az Seminariumnak 
meg Epitessebeol IKv; TanJk V/3. 277b]. 1589/XVU. sz. 
eleje: az keőmiuességh ... kçt fçle Mesterekből áll: Fara-
góból es Rakobol ... az ki cziak Rakó akar lenni, cziak az 
Háznak es kereszt boltozatnak dicziretes megh epittesere 
kenszerittetik [Kv; KőmCArt. 20]. 1772: az igaz hogj két 
Máijást ajándékoztam néki egj alkalmatossággal midőn 
hozzám jött a* végre, hogj Atyim Malom Mesteremmel 
meg szegődjék az eő Excellentiaja Malmának meg épittése 
iránt [Kük.; JHb LXVII/250]. 1811 az én Grófomnak 
elegyedtem kedve* kerestibe Az Oláh Templomnak meg 
épitésibe [ÁrÉ 86]. 

2. kerítésállítás/emelés; construirea unui gard; Zaunauf-
stellung/errichtung. 1583: az varos zena kerthinek Seo-
wennye el romlot, Azért Az Espanoknak legie(n) gongiok 
az Seowennek meg Epittesere [Kv; TanJk V/3. 273b|. 
1598: az vetes kert dolgath Az my nézi megh zabadúl az 
A an(n)ak megh epitesebe(n) [UszT 13/66]. 1600: az el 
puztitoth es le wagoth kertemnek ... megh eppitesit megh 
kewano(m) a teörwentol [i. h. 15/79]. 

3. renoválás, kitatarozás; renovare; Renovierung. 1585: 
Volffard Jstwan Vramnak Attanak az varos Estalloianek 
megh Epitesere kemeny tsinaltatasara f 112 [Kv; Szám. 
3/XXIII. 8]. 1621: hazam az twz miatt ell eget ... ez ha-
zamnak megh epitesere elegtelen uagiok [Kv; RDL I. 112] 
| Nemzetes hiuwnk Komis Ferencz Vduarhely széki király 
biranknak, meg tekentuén mind magara es nemzetére 
nezue az hazában beőchűletes allapottiat es ertuen az 
vduarhelyi uarunk(na)k megh épitésere ualo io inclinatioi-
at ... azon uarunkott neki inscribaltuk [Törzs. fej.]. 
1653: Hozzája fogának azért a klastromhoz, és az égett fát 
s földet kitisztították, és fát hordának az erdőről annak 
megépittésére [ETA I, 76 NSz]. 1677: a ' Dési Öreg pusz-
ta templomnak-is meg-épitése, azon religion lévőknek 
bírására engedtetett [AC 4]. 1746: Az Thordán lévő Ház 
iránt contro versia lévén Olajos Susánna az első háznak 
meg epittését segillye 12 szál deszkákkal [Torda; TJkT III. 
39]. 
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4. újjáépítés; reconstmire; Neubau. 1662: Az mi az el-
romlott kőfal dolgát illeti, annak valami módon való meg-
épétésében az mint eddig, ha parasztembereket felesen 
vehettem volna elő, el nem mulattam volna [TML II, 371 
Teleki Mihály Fr. Cobhoz]. 1857: azon Telken az 
egés(z) ház még is óly gyenge állapotban vagyon, hogy a* 
merőbe meg építést kíván [Márkosfva Hsz; BetLt 4J. 

5. helyreállítás; refacere; Herstellung. 1578: eo kegme 
visseltesse(n) gondot ... az Nadason el bomlot hydnak 
meg epytessere [Kv; TanJk V/3. 169aJ. 1582: Balas Ko-
wach az Alpreth Malom Bironak zamadasza ... Az Malom 
heazattianak awag Satoranak megh Epitesere, mellieth az 
Nagy zel zakaztot volt fel keoltheot f. 23/51 IKv; Szám. 
3/VI. 12]. 1586: Amikoron penigh egyben gywlnek az 
zamweweo vraim, Akor az zeoleokre Iaro hidak es palok-
nak megh Epitesse feleollis talallianak olj modot, hogy az 
zeoleomywkort epwletlensegh miat fogiatkozas Ne legien 
[Kv; TanJk 1/1. 25). 1732: Hidunk az elmúlt Téli nagy 
Jegmenes mia nagj ruináb(an) lévén ... meg epitésére 
Mester Ember után kivántatván küldenünk Beszterczere, 
tudniillik az után aki azon belső hidótt epitette volt [Dés; 
Jk 426aJ. 1737: Látván ... Nemĕs Városunk ex Circums-
tantiis ő Felsége számos Militiájá(na)k itt Désenn lejendő 
által takarodását a kűlsö Hid meg-éppittéseb(en) lejen-
dő kglmes assistentia végett Kell azonn instálni, hogj 
azonn hidnak meg-éppitésere méltóztassék8 ... Conferálni 
vágj 600. forintokat [Dés; Jk 472b. — aA gub.]. 

6. beültetés/telepítés; plantare; Anbau/pflanzung. 1734: 
(A) specificalt Vén hegyi kissebb szŏlŏt N. Fekete Mihalj 
ura(rn) első felesegével concquiralta de azon első Felesé-
genek bonumiből lévén az acquisitionak fundamentuma, 
és azon szőlőnek pusztasagábol valŏ meg epitésével is 
(: mint hogy ep volt :) magának N. Fekete Mihály ur(am) 
just nem appropialt [Torda; TJkT I. 30]. 

7. javítás, reparaţie; Ausbesserung. 1772: azon hibák 
meg igazittása ellen akkori Gondviselőm parantsolt 
akkori Gondviselőm meg magjarázza ... hogj ö micso-
da igazittásnak s meg épittésnek mondott ellene [Kük.; 
JHb LXVII/218]. 

8. kiegészítés; completare; Ergänzung. 1571: Az Tha-
nachnak Megh epitese feleol egenleo Zowal wgy zolnak 
eo k. hogi Mostan zwkseges voltat Nem Esmery lenny, 
chiak legenek eo k. Igenessek egymás keozet, Es halgas-
sak Byro vramat [Kv; TanJk V/3.40a]. 

megépített 1. újjáépített; reconstruit; neugebaut. 1625: 
Biro Georgj egj vy falui ennek eleotte el poztult es mostan 
megh epitet Molnanak Gattiat; ahulot ennek eleŏtteis 
malom volt akarta kötetni es ragasztani [UszT 176]. 

2. birt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; in Form mit 
Possessivendung: vki által megművelt/termővé tett; care a 
fost cultivat de cineva; von jm bebaut/fnichtbar gemacht. 
1600: azon kertem mellet azon eöreöksigen wala ... ket 
zal fwz famis, azokatis le wagtak azt mo(n)domt hogy 
minde(n) karo kert le wagasaert, es minden fwz fa le wa-
gasaert kileön kileön hatalmon wadnak ... egy ideigh az 
kert le wagaserth ollian megh epitettem helnek haznat nem 
wehettem [UszT 15/242-31. 

megépítget megjavítgat; a repara rind pe rînd; nach und 
nach ausbessem. 1638: Az mikor Szabó Dauit el mene oda 
fel eperjesre ... az szeöcz Dániel szekeren mene el; s ak-

kor jo vala, s megh my ot epitgeteŏk megh [Mv; MvLt 
291. 137a]. 

megépíthet 1. felépíthet; a putea construi; aufbauen 
können. 1571: Az Boltoknak Epitesse feleol ygh zoltak eo 
k. varosswl hogy semmy keppen Nem akaryak hogy fabol 
epichek Mert az veszendeo, hane(m) az varosnak elegh 
keowe Es Messe wagion, kybeol zabadon meg epithetyk 
[Kv; TanJk V/3. 49a]. 1586: Vegesztwk aztis hogy az 
mygh Dobray ferencz az eò hazatt az kŏzbòl meg epithetj 
Addig az Attya hazaban lakhassęk [Lesnek H; IB VI. 
225/16. 158]. 1629: Lakatos Gaspar vehessen pénzt fel az 
hazra hogy had epithesse megh az házat [Kv; TanJk II/l. 
451. 1813: en miholta haza jöttem, meg nem epithettem 
Somjora az Istálot [Perecsen Sz; IB. Botos Péter gr. Korda 
Annához]. 

2. helyreállíthat; a putea reface/reconstrui; herstellen 
können. 1671: most is Se a tőke Pinzt Se az Interesit ... 
meg nem kőldhetyők ... Ennek pedig csak è volt az oka 
hogy à Joszagainkat ă Pogánság ben jártában igen el pus-
titotta volt ugy annira hogy Arbaia és mas helyeken 
liuő josagainknak semi hasznaval nem ilhetunk még meg 
nem ipithettyűk okét [Baca SzD; RLt O.5 Bánffî Sára 
aláírásával. — "Orbói SzD]. 1789: ugy lattya, hogy eö 
nagysága inkább meg építhette, s conserválhatta volna az 
malmot, mint ezen mostani egyedül való szegény árendá-
tor [Abosfva KK; GyL. Tóth Ferentz (45) árendátor vall.|. 

3. ki/megjavíthat; a putea repara; ausbessem können. 
1578: Az melly molnok az falwkban wadnak, azokra olly 
gongya legyen, hogy semmiből megh ne fogyatkozzanak, 
kez faiak legyen mindenkor az molnaroknak, kybol a my 
zerzam es epytes keörglek kewantatik, mingyarast az 
malomnak megh allass(a) nelkçl megh epithessek 
[Kisfalud AF; OL M. Kamara Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 
Fol. 104-6 V. Kovachoczy ut. Mathias Niary gondv-höz|. 

4. betelepíthet/ültethet; a putea planta (cu ceva); an-
pflanzen können. 1662: Vagion Szentgiőrgy hegln Egy 
hold szőlő ... melllet J(ste)n bekesseget advan, ha megh 
epitheti, felet eppen az Arvanak adgia eőrőkőssőn [Kv; 
RDL I. 146]. 

5. átv helyrehozhat; a putea repara; richtigstellen. kön-
nen. 1619: Akármint magyarázza Kegyelmed az álmot, 
bizony lassan-lassan majd meg kezd teljesedni. Elég ros-
szul kocsiskodott volt az őnagysága rudas mestere, de 
mindazonáltal elég remediuma vagyon őnagyságának, 
csak fogadja meg is őnagysága igaz hűv szekértartóinak 
szavát. Azt látom, hogy megépíthetjük az őnagysága sze-
kerét, de bizony valóban kell az tracta hozzája 1BTN 
221]. 

megépíthetés 1. beépíthetés; posibilitale de constniire 
pe un teien viran; Möglichkeit des Anbans. 1677: Végez-
tetett volt ennek előtte való időkben, hogy Fejéivárat kiki 
házát meg-épitse bizonyos terminus alat, alioquin tőle el-
vétettessék, és másnak conferaltassék, melyben noha a* 
kitől mint lehetet igyekeztenek-is ugyan ... de ... nem a* 
nem akarás, és Constitutiok ellen vado vakmerőség ugy, 
mint egyéb okok causallyák annak az helynek derekasban 
való meg nem épithetését [AC 58-9]. 

2. újjáépíthetés; posibilitate de reconstruire; Möglich-
keit des Neubaus. 1677: látván az ... ket Attiafiak, hogi 
azan házak nagiab pusztulásra fognak jutni az hamarsag-
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gal való meg nem epithetes mia, semmi epulet az Tűznek 
miaia kŏrŭlette nem maradván [Ne; DobLev. 1/25]. 

megépíthetetlen helyreállíthatatlan; care nu poate ñ re-
făcut; nicht wiederherstellbar. 1789: Váljon azt a Malmot 
az ár viz, Gáttyával, Silipjeivel együtt funditus elrontottaé, 
és meg épithetetlené tette é vagy nem ? [Kük.; GyL vk] | A 
Malom Ház meg maradott Silipjeivel edgyütt, a Gátnakis 
tsak egy darabotska részét vitte volt el az árviz, igaz 
ugyan, hogy a Malamot erössen bé iszopalta volt, de még-
is megépithetetlené nem tette volt [Abosfva KK; GyL]. 

megépítődik ? felépítődik; a fi construit; aufgebaut 
werden. 1752: rövid időn meg épitődnek [Dés; DLt]. 

megépíttet 1. felépíttet; a dispune să fie construit; auf-
bauen lassen. 1571: Ezekben forgatwan az Mostany Ideo-
nek voltat, kewannyak azt hogi az porteorew Molnot eo k. 
Byro vram Epitesse megh IKv; TanJk V/3. 37b]. 1653: 
ennek az bőcziwletes Var(me)gieneka Vice Ispannya voltb, 
ot kin az Taborbanis bőczwlettel viselte magát, ezzel az 
hazaiaualis illy iot czielekedet, hogy az Templom tomyát-
is megh epittette [Ne; KemLev. 1394 Ioannes Kovácz de 
Ilosva (38) ns vall. Michael Szent Georgy Völgy kezével. 
— aFejér m. bMészáros Péter]. 1736: Amaz nagy hírű igaz 
catholicus nagy ur, báró Komis Gáspár Szent-Benedek 
névű falujában meg építeté az templomot ÍMetTr 438]. 
1738: alázatoson Compromittáltuk magunkat, hogj a mi 
tehettségűnk szerint, igenis, az eppitendő Hídnak éppitésé-
re Concurrálni kívánunk, de hogj egészszen magunk meg-
éppittessűk, az a mi tehettségunktől lehetetlen lévén, arra 
magunkat semmiképpen nem igérhettyük [Dés; Jk 495a]. 
1772: több efféle szavaira vgj ajándékoztunk néki két 
Márjást, illyen kéréssel hogj forgodgjék s ugjan jol épít-
tesse meg az eö Excellentiaja Malmát [Kük.; JHb LXVI-
1/250[. 1775: kivel épiteté meg Csíki János azon deszka-
vágo fűrészt ? [HSzj deszkavágô-ſûrész al.J. 

2. felállíttat; a dispune să fie ridicat/construit; aufstellen 
lassen. 1682: Kgd szolga biro Vra(m) az mü nevűnkel ugy 
mint felső Magyar Suki Suki Pal es Mihály nevekkel, 
Kőbŏlkuti Szántó Georgy Vrat ticsa illyen formá(n), hogy 
az melly oklot kertestől csinaltatni akar az mi kötelendia 

földünkre meg ne epittesse [SLt 0. 31. — aK]. 
3. kitataroztat, renováltat; a dispune să fie renovat; re-

novieren lassen. 1588: Inche megh Biro vra(m) a Saphar 
polgár vraimat hogy Az keozep kaput a* kilseo tomiot 
Epittessek megh, mert Immár zinte le zakadologh vagion 
[Kv; TanJk 1/1. 75]. 1600: Az mi el romlot hazunkat megh 
epitetni kewaniuk az Articulus tartasa zere(n)th kegtek 
teŏruenietpl iteltetni [UszT 15/24]. 1633: Deesi varasunk-
ban leueö Puszta Templomot Isten enghedelmebeol megh 
akaruan eppittetni ... paranchiollyukis az mely ott lakó 
Peter Mester neueö Acs Ember Feiervarat volt dolgozni... 
kwlgie oda Desre [BesztLt 211 a fej. a beszt-i tanácshoz]. 
1665: az nagy romlásból saját pénzemen megépíttettem 
palotáit, kamaráit ŭjólag gerendáztattam JKv; KvE 196 
LJJ. 1710: Tövisen a régi puszta templomot Apor István 
nnegépítteté, és renddel melléje cellákot építtetvén, a fejér-
barátoknak conferálá [CsH 301]. 1722: Bolgár Borbára 
Aszony pénz(ne)k ęgj részivel akamá itt az Magyar 
Utczában ruináb(an) lévő Ne(me)s házát restauráltatni, 
meg epittetni [Ne DobLev. 1/99]. 1827: az Exponens Öz-
vegy a Milik Lup házát minthogy a régi rossz volt ujbol 

épitette meg most özvegységibe [Maroskoppánd AF; 
DobLev. V/1109. 7]. 

4. helyreállíttat; a dispune să fie refăcut; wiederherstel-
len lassen. 1603: Myerthogy lathyak eo kiglmek eghez 
varosul, oda ki az themeteo kęrthnekis nilwan walo el-
ronthasaath es megh bomlaasaath, weghezttenek ... hogy 
az Safar Polghaar vraym ... minden fogiatkozasit es el-
bomlasit at themeteo kęrthnek renoualtassak es megh 
eppytthessek [Kv; TanJk 1/1. 476]. 1732: Hidunk az el-
múlt Teli nagy Jegmenes mia nagj ruináb(an) lévén 
Concludaltuk meg építtetnünk [Dés; Jk 426a]. 

5. helyrehozat; a dispune să fie refăcut; herríchten las-
sen. 1578: Wegeztek eztis eo kegmek, mi keppe(n) hogy 
ez elót is el wegeztek volt, hogy az vtakat á zólók keozeot 
meg latogatnak es megepytenek ... Keryk azért eo kegmet 
Biro vramat hogy vyonna(n) latogattassa megh eo 
kegme, es valaky oka, az wegezes zerent meg bwntesse eo 
kegme, es meg epytessek vellek a kiknek illik meg Epy-
teny az vtokat [Kv; TanJk V/3. 169al. 1593: vgian 
Ezen ouar szorosaban valló padimenttomoszasra kelletett 
szajatt maga(m) szuksigjre Hozott köuett oda Adnom ttunj 
Jllik padimónttom kouett melliet Ez foliamra feliül Bolto-
zasara kellettett az öregiben raknuk (!) az tobbiuel az 
sorosatt padimontomosttattam Es Ippittettem meg velle 
IKv; Szám. 5/XXIV. 61. 

6. megjavíttat; a dispune să fie reparat; ausbessem las-
sen. 1575: Az kapuk Eleot való Saranpokban az my fo-
giatkozas vagion eo k. biro vram Epitesse Megh |Kv; 
TanJk V/3. 122b]. 1577: Az wyz dolga felöl, es azon való 
fogiatkozassoknak megh epytessek felöl eo kegmet 
Byro vramat Tanachyawal keryk, hogy agat bowe(n) 
hordatnanak es amy affele fogiatkozassokat mind az vara-
son mind az vyzen epytetnek meg eo kegmek [Kv; i. h. 
153b]. 1602: Az keritesen leweo vyz reseket rostelios 
helyeketis Jártássá megh biro vram eo kgme es eppetesse 
megh ahwn fogyatkozas vagion benne [Kv; i. h. 1/1. 422]. 
1676/1681: Az mi Lövő szerszám a' várb(an) vagyo(n), 
arra légye(n) szorgalmatos gondgyaa hogi azok kőrűl ha 
mi éppétes kivantatik aszt jo idejen megh eppetesse, vagi 
Kerekesek, vagi Lakatosok, vagi fa művesek kívántatnak 
kőmyűlőtte [Vh; VhU 665. — aA porkolábnak]. 

megépíttetés 1. felépíttetés; construire; Aufbau. 1737: 
Nms Várasunk külső Hidján(a)k eppitésére 's Consumatiójá-
ra fogadtuk meg Karasznai Pap Tamás és Dési Tót György 
atyánkfiait ŏ kglmeket Melly Hidnak jo fundamentum-
mal és modalitással lejendő meg — eppittetésére ŏ kglme-
kis kéz bé adással obligáltak magokat [Dés; Jk 487b|. 

2. megerősíttetés; întărire; Befestigung. 1731: Hadnagj 
Nztes Dálnoki Dániel ura(m) proponalta az Gatnak meg 
epitteteset, melyei ha az Nemes Város nem gondol 
Malmátt, s Gáttyátt negligálni kivánnya, eŏ kgme oka ne 
légjen [Dés; Jk 415]. 

megépíttethet renováltathat, kitataroztathat; a putea 
dispune să fie renovat; renovieren lassen können. 1769-
1770: Kolozsváratt azt a házat, mely régen Székely uraké 
volt, de a város a rajta meggyülekezett portióért elfoglalta 
volt, megvettea, de meg nem építtethette, mert meghala 
[RettE 217. — aRhédei János]. 

megépíttethetik 1. felépíttethetik; a putea fi construit; 
aufgebaut werden können. 1656/1667: Bakó Ersebet és 
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Bakó Borbára Aszszonyak(na)k jobbágyi őkrőtlenek és 
szegények s tehetetlenek lévén meg nem építtethetett 
volnaa [Gyalakuta MT; Ks NN. 25. — aA malom]. 

2. helyreállíttathatik; a putea fi refăcut; wiederherge-
ríchtet werden können. 1671: Ez mostani Gyűlésünkben 
proponaltatván Nagd, hogy a' Váradgyai éş Fogarasi hidak 
el-pusztultanak, mellyeknek meg-éppitések felöl prospici-
alnánk ugy, hogy éppittethetnének-meg, mellyet conside-
ratioban vévén concludaltunk ugy felŏlle, hogy ... a* kik 
eddig építtették ... ez útánn-is azok építsék [CC 35]. 

megépíttetik 1. felépíttetik; a fi construit; aufgebaut 
werden. 1588: Vegeztenek eo kgmek hogy a' fogház keo-
beól epittessek megh [Kv; TanJk 1/1. 75]. 1688: A Csith 
sz: Ivániak(na)k meg engedtetett, hogy a* Csithfalvi határ-
ban lévő harangot ki vehessék a' Főidből és usuálhassák, 
mindazon által meg maradvan jussok azok(na)k, a' kiknek 
igaz jussok vagyon hozzá hogy ha meg épitetik jövendő-
ben a' Csithfalvi Templom és Torony restitualtassek 
[Csittsztiván MT; MMatr. 332]. 

2. (kerítés) felállíttatik; a fi ridicat/construit (un gard); 
(Zaun) aufgestellt werden. 1679: Itt az elseő háznál az 
kerites az o vár felöl tsak fel támasztatott ez nyáron epites-
sek megh [Dés; Jk 39b]. 

3. helyreállíttatik; a fi refăcut; wiederhergestellt werden. 
1577: Az Magiar vcza kis aitaia felet való toromrol azt 
vegeztek eo kegmek varasul, hog ... epitessek meg az 
torom [Kv; TanJk V/3. 148b]. 1620: oda kj diligenter 
megh oculalwan, az Ispotalj hazat io modgjával való fel 
epitesereől, es minden modgiarol tractálianak, vgy hogj 
epittessek megh, towab ne Allio(n) puztan [Kv; i. h. II/l. 
23ÍJ. 1727: A Rosa hegje alatt lévő Malom szinte három 
esztendeje hogj Malmos Possessor Atyánkfiai eő Kglmek 
gondviseletlenségek miatt el pusztult, és attul fogvais eő 
kgmek negligentiajok miatt az Nemes Városnak igen nagj 
kárára meg nem épitetett [Dés; Jk 371a|. 

4. (szőlő) beültettetik; a fi plántát (viţa de vie); (Rebe) 
angepflanzt werden. 1757: Puszta Szŏlŏ helly ... ez ha 
meg épitetnék hat ember egj nap ki kapálhatná, és meg 
teremhetne Ur. 5 [Vaja MT; LLt Fasc. 1291. 

5. átv kiigazíttatik, helyesbíttetik; a fi rectificat; richtig-
gestellt werden. 1596: az en dolgom feleóll ... teóbet es 
beŏsegesben ne(m) bizonytok volth Azért most 
i(m)mar az vj Itilet mellet, (: minth hogy az nouum(na)k 
continentiaia az hogy egyzer minden teörüenybelj fogyat-
kozások meg epitessenek :) ki fogok es beosegesben bi-
zonjtok [UszT 11/73]. 

megépül 1. felépül; a se construi; aufgebaut/erbaut 
werden. 1584: Meg ertettek varosul ... minemeo valaszt 
Adot Kendy Sándor vram az Seminariumnak meg lete 
feleol, Meg Jelenthwe(n) azt hogj Lengiel kiralnak teo-
kelletes el vegezet Akarattia ez hogy itt ez varosba(n) meg 
epwllieon az Seminarium [Kv; TanJk V/3. 278b. — h á -
tból! Istvánnak]. 1712: Benedekfalvi harang vágjon Czi-
kón, ha Benedekfalva meg épül, tartoznak a' Czikoiák 
viszsza adni az harangot ISzVJk 1081. 1714: A kûlsŏ 
Templom ... annyira meg épülvén hogy az I(ste)ni 
Sz:Szolgalat itt el kezdődhetnék ... addig mig harmadik 
Papot hozhatnak ... rendeltetett a Collegium(na)k mostani 
érdemes Contrascribája Viski Pál IKv; SRE 1231. 1771: 
mind a Serfőző ház mind a Malom s mind egyéb apróság 
alkatmánynak ugy a' Hunyadi Vár előtt való Hidis ... az 

Dévai udvar Praediumainak tilalmas Erdeiből épült meg 
[Kersec H; Ks 93. 10. 6]. 1772: eő Excellentiaja Malma 
mostani fundamentumán a' Controversiában forgo Király-
falvi Malomnak fel állása előtt igen dicsiretesen forgott, 
ugj hogj itt kőrűl bé párja nem volt; Miheljt pedig a' meg 
épült, a' viz erre fel tojulván mindgjárt meg hibázatt 
[Ádámos KK; JHb LXVII/2. 95J. 

2. elkészül; a se termina, a fi gata; fertig werden. 1811: 
Azon óltár, melyet fennebb meg-igértem, Mikor a' György 
Hegye' 'sengéit meg-értem, Szintén meg-épüle [ÁrÉ 51]. 

3. újjáépül; a se reconstrui; wiederaufgebaut werden. 
1614: Az városta Mihály vajda mind elégette volt, még 
most is nem épült jól meg [BTN2 67. — aNikápolyt]. 

4. helyreállíttatik; a fi refăcut; wiederhergestellt werden. 
1580: Megh tekintwe(n) penigh az epwletlenseget ky sok 
wdóteol fogwa esset... vegeztek ezt hogy az epwletlense-
gek megh epwllyenek ... vezzeot hozzanak az alsó Espo-
talynak Seowenyt kywel megh ipychyek [Kv; TanJk V/3. 
206a]. 

5. ki/megjavíttatik; a fi reparat; ausgebessert werden. 
1577: az Monostor vczay fertaliba az vtokba sok fogiatko-
zas vagion, hogi az Nagy Sarbol az kochyis elig mehet ky 
keryk eo kegmet Byro vramat, hog' az teob dolgay es 
gongiay keozeot arra is viseltetne gondot hogy epwlnenek 
meg az vtak [Kv; TanJk V/3. 150a]. 1578: Az foródesnek 
keonyeorgessebol Megh ertettek hogy az feróde (!) ke-
mencze ige(n) Meg Romlot volna Miért hogy penig Ide-
gen feo nepek Ide Ieonek tórók keowetek is kik kewann-
yak az biraktol az feredeo teteit, az waras nepenekis keo-
zeonseges zwksege ez, keryk eo kegmet biro vramat hogy 
Arra is lenne teob gongiay keozet valamy gongia, hogy 
epwlne megh [Kv; i. h. 163b]. 

6. megerősödik; a se întări; fester werden. 1723: Első-
ben sok kár láttzott abban ă Berekben ă Malom Gáttya 
miatt, de napról napra mind addig hánnya az árviz az 
iszapot, hogy végtére még jobban meg épül [Királyfva 
KK; MbK 162]. 

7. termővé válik; a deveni roditor; ur/fruchtbar werden. 
167911722 k.: Oroszfalub(an) Jakab Tivadarnak Balog 
Ferencz Vram jobbagya(na)k engedett az Falu erdőb(en) 
szanto főidet irtani, melynek árrát nem kevannyák mig az 
föld jol meg epűl [GörgJk 102). 1683 k.: Minden hazos 
ember buzat áda addégh migh az sző) lő megh éppűl |Ipp 
Sz; SzVJk 59. — aA pap bérébe]. 1692: Vagyon ezen 
Szőlő ket szakaszokra epitve, az Udvarhaz felöl-való 
szakaszt nem sok idŏtûl fogva fogták fel, de az-is már 
szépen megh-epŭlt [Mezőbodon MT; BK Inv. 151. 1726: 
volt szölleje volté meg epülve, vagj pedig volt pusztás 
nem emlekezem [Sajókeresztűr BN; BLt 7|. 1732: vágjon 
edj láb homlokos 's vápás szőlő ... melly az újj szőlővel 
edgjűtt (: ha meg épül :) terem közönségesen rajta Um 
Vini 1000 [Szentjakab SzD; Told. 11/67]. 1741: az negye-
dik szőllő az elpusztult hegybe volt, de az felhagyatott, 
mivel mikor szintén meg épült volna földe le szakadozot 
[Mezőbánd MT; EHA|. 

8. létesül; a lua fiinţă, a se Infiinta; zustande kommen. 
1590: Valaztottak oly zakadek erdeo keresesere kibeol a' 
zenas kert meg Epwllien, Kadar Mihalt, es Vegh Jánost 
[Kv; TanJk 1/1. 139]. 

9. megtelik; a se umple; voll werden. 1662: Bazarában 
Aga Máté vajda a vajdaságot olly számos esztendőktül 
fogva szerencsésen bírta volna, s tárháza is ahhoz képest 
jól megépült volna [SKr 333]. 
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10. meggyógyul, felépül; a se vindeca/reface; genesen. 
1661: Aíz kis szeg lovat meghozattam; alkalmasint meg-
épült, csak mikor köves helyen megyen, akkor látszik meg 
nyavalyája [TML II, 201 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 
1722: Az kgd Pej Gyermek Lova szerencsétlenül járt ... ă 
mint réá ültek volna ... valahogy ugy szökött hogj az első 
Lapaczkája meg romlot, ig(en) Sánta, Péter kovács biztat 
hogy meg épül [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1734: Sikot 
én ha meg épül el küldhetem De az Asztaga Tetejeröl le 
esett edgy fára s az Mejje Porczogoja bé hoppatt s az olta 
fekszik erössen [Gyeke K; Ks 99 Bíró János lev.]. 1776: 
Fomadian Jánost tudjuk hogy ... már régtől fogva bete-
geskedik fel keze szinte el szárodott Soha megsemis epűl 
[Lezsnyek H; Szer.]. 1851: Títí ... most megépült, egész-
széges, olyan léány mint a' pinty! [Kv; Pk 7]. 

11. meg/felerősödik; a se întări; erstarken. 1764: ez az 
Kancza az Nyăran mind Sindet de már szépen meg épült 
vala [Kóród KK; Ks CII. 18]. 1774: három rósz hitván 
Lovát itten tartotta ... itt meg épültek [Szentdemeter U; 
LLt Vall. 90]. 1788: Minden marhaink jol vágynák, jol 
mégis épűltenek [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1797: a kérdésben forgó őkőr Tavaszszal beteg volt ... de 
meg fordulván a' betegségből szemeimmel láttam hogy 
evet és ivut és alkalmasint meg épült [Sinfva TA; Borb.]. 

12. anyagilag talpraáll; a se reface fínanciar; finanziell 
wieder hochkommen. 1588: Az paticariúst vegheztek 
megh tartany ... Aggyanak hazat es vgmint ft. 10. Aggya-
nak Neky, melliel Epwllieon, De mind ezekreol Ados 
lewelet kęl venny a paticariustol es megh Epwlwen 
maradwan az varosban, az Varost megh eleghity [Kv; 
TanJk 1/1. 77]. 1614: Kutas Gyorgj El eget Nagy Marion-
nak atta magát migh megh épül [Sámsond MT; BethU 33]. 
1748: ugy hallottam hogy Kolosvárrol, s, Egerbegjrŏl 
épült volna meg Ferenczi János Ur(am)... Hallottam hogy 
Egerbegyrŏl hajtottak marhákot, meheket, Juhokat, de 
számát nem tudom [Torda; Borb.]. 

13. meggazdagodik; a se îmbogăţi; reich werden. 1766: 
A szegény Murányi János is forróhidegben meghala. Ez 
Bánffi Boldizsár úrnak Borsán gondviselője volt, jól meg-
épült vala. Nem is csuda, mert jól meg tudta tartani amije 
volt, acquirált is szépen mind itt Köblösön, mind ott Bor-
sán (RettE 203]. 1783: az szolgálo emberek ö Natsága 
keze alatt meg épűltenek marhásodtanak IBuza SzD; LLt 
Csáky-per 110. L. 17|. 

14. létrejön; a lua fiinţă; zustande kommen. 1672: Az 
odaki persecutiot szenvedő szegénységet az idebé való 
rettenetes sok pusztára kellene béhínunk, ha eszünk volna 
és mind az fejedelemnek, mind az szászoknak kedve volna 
hozzá ... Ezen az úton épült meg az belgiumi respublica 
[TML VI, 65 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

15. megújhodik; a se înnoi; sich emeuem. 1662: Hábor-
gattatott-e valaki fegyverétől ? Nem volt-e kinek-kinek az 
ő fügefája alatt honában csendes békességes nyugodalma ? 
Nem épült vala-e meg a föld a régi romlásokból JSKr 72-
3]. 

16. megszilárdul; a se consolida; sich konsolidieren. 
1614: azt akarja az hatalmas császár, hogy ha őhozzája 
tartja az hűséget Erdély, épüllön mégis az békességben, 
mert az hatalmas császár azért szerzett békességet ez szé-
les világon való fejedelmekkel, hogy az ő birodalma alatt 
való országok megépüljenek, ne romoljanak |BTN2 74]. 
1662: a szegény haza alsó-, közép- és szolgáló rendekkel 
nagyon megépült vala, az úri főemberek ... nagyremény-

ségű gyermekeivel is szépen kezdett vala virágozni 
[SKr 321]. 

megépülés meggyógyulás; vindecare; Genesung. 1811: 
Hét hétik (!) ro's Lisztéi kell elegyiteni Szokott daráltya-
kot, meg fogja menteni Sok betegségektől, tisztítván 
gyomrokat 'S A' meg-épülésre segiti azokat2 [ArÉ 145. — 
A kis csikókat]. 

megépület tatarozás; renovare; Renovierung, Ausbesse-
rung. 1594: Balasy Ambrusnak es Balk Lorinchnek Atta-
nak Az waros hazanal walo konyha meg Epewletire f 90 
[Kv; Szám. 6/V. 8]. 

megépülhet 1. felépülhet; a putea fi construit; aufgebaut 
werden können. 1605: Az hoostathely Égett házak feleol 

Vegeztek eó kegek varosul hogy az hostatok esmet 
megh eppwlhessenek [Kv; TanJk 1/1. 505-6]. 

2. talpra állhat; a se putea reface/restabili; hochkommen 
können. 1614: Szinán pasa hada és az Erdélyből bément 
had úgy megpusztítá azért Havaselföldét ki miatt nem 
ítílem, hogy soha megépülhessen az az ország (BTN2 

431. 
3. meggyógyulhat; a se putea vindeca; genesen können. 

1614: Ebben az esztendőben11 voltam először vásárhelyi 
főbíró, azmely esztendőbe s az következendőbe is rette-
netes sokat feküdtem az kólikába, ki miatt mind kezem-
lábam elesett vala, hogy három egész esztendeig is meg 
nem épülhettem belőle [BTN2 48. — al599-ben]. 

4. termővé válhatik; a putea deveni roditor; fruchtbar 
werden können. 1732: A Majorság szŏlŏ termése mind 
eddig vékonyan volt, de ha megépülhet, meg terem közön-
ségesen Vr(narum) vini 400 [Erdőszengyei MT/Szentjakab 
SzD; TSb 51]. 

megépülhető helyrehozható; care poate fi refăcut; was 
richtiggestellt werden kann. 1662: mindannyi hadakozása 
is Báthori Zsigmondnak mit hozott egyebet a két véghe-
lyeknek: Lippának, Borosjenőnek megvételén kívül A 
szegény hazára pedig rettenetes megbecsülhetetlen rom-
lást, kárvallást, és attól fogva meg nem épülhető pusztulást 
[SKr 83]. 

megépült újjáépült; reconstruit; neugebaut. 1662: 
Gyulai Ferenc az fejedelem grátiája s kegyelmessége által 
Péntekhely utcában bizonyos summapénz letétele által 
néhai Bonczidai János maradéki kezétül nyert vala egy 
nagy fundusú, telekű, nagy tágas lugasos kertű, igen nagy 
épületű, de a régi obsídiókori pusztulásbul derekasan meg 
nem épült kőházat [SKr 628J. 

megér1 1. megérint; a atinge; an/berühren. 1573: Kata-
lin Kis Boldisame ... vallya ... Kelemen hozza wag az 
zekercewel ... Az Aiton essik az vagas es az Eleo Rwhan 
az kezetis Meg Ery kewesse [Kv; TJk III/3. 280J. 1638: 
Ezt lattam bizoni hogy Czikor Giörgy Nagy szeker fa-
kat megh uet s be vitette, bizoni geőrzeőlte valtigh az 
haz oldalat, s ugia(n) hullot le az tapasz, De ... azuta(n) 
hogj az beŏczületes Tanacz imponalta volt hogi kapu 
mellieket Czenallio(n) Czikor Giörgj, nem lattam hogy az 
haz falat vontatta volna, seöt inkab ugj ereztette be az 
szekeret, hogy az haz falat megh ne erje |Mv; MvLt 291. 
163b]. 
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2. meglegyint/üt; a atinge/lovi uşor; leicht beriih-
ren/schlagen. 1586: Éppel Peter, Es Mezaros fabia(n) 
valliak, Gizbert Ianoshoz Ieowe a' zonzeggya gyermeke, 
es a* Gizbert Janosne megh Ere egy kichinne a' gyermeket 
[Kv; TJk IV/1. 574]. 1638: az pap szolgaia czapa hozza 
elseóben az kalitkaba(n) s mégis ere, Szabó Istuanis u-
gja(n) czak az kezeuel czapa hozza, de teöbször nem 
üteötte, hanem az Uaros szolgaia iiteögette [Mv; MvLt 
291. 134a]. 1765: Morvái András eŏ kegyelme egy 
Korbáts lévén kezében, azzal hozá legyinte az emiitett 
szász Gyermekekhez, s azok mellet lévén az it való Tisz-
tarto ur(am) Inassa aszt egy kévéssé meg ére a korbátsal 
[Zágor KK; Ks 18/LXXXVIII. 8]. 

3. utolér; a ajunge din urmă; einholen, erreichen. 1591: 
Krasznai Thamasne Margit vallia ... Latam hogi Zeoch 
Pal vtanna fut vala Dekán Mihalinak, hogi megh ere, le 
vona es ereossen megh vere IKv; TJk V/l. 160]. 1601: 
Kapa Ferencz vallia Filstich Peter ... veres Thamas 
vrammal ertettek volna hogj egy Jakab Neweo olaz 
valamy aranyat Akarna ky vinni Sok zowok es zer-
zeottsegek vthan en magamat rea vevem es el menek, Dee-
sen megh erem az rewen ott megh tartoz(ta)tam IKv; TJk 
VI/1. 533]. 1603: Mochy Nagy János ... vallia Miko-
ro(n) en az Sorompon ky iwtottam volna kiáltást hallek, 
hogy ele erkeze(m) ele fűtek latam hat Feierdy Jánost 
igen haytiak az varos tehen paztory es mikor megh ertek 
volna ereossen kezdek vemj [Kv; i. h. 695]. 1626: az mol-
nár ... haliam hogy morgolodik uala Boczkor Matthiassal, 
Boczkor János fel kele onnat az hol ül vala, es oda mene 
es ugj kezde ütnj az molnárt, Boczkor Matthias megh lata 
es vizza futamodek, es az molnár altal futa az hidon s az 
nagy palo ueginel megh erek az molnárt, latam hogj ereos-
sen uerenek az molnárhoz [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Ficz 
János ppix vall.]. 1641: monda en nekem Araniaz Gieőrgi, 
Thomas Ura(m) vigiaz it valami ember utannunk ne jeő-
jeőn, megh irjeők megh Saruarígh eligh emberek lizeőnk 
mi az megh fogasanak (Kentelke SzD; BfR Kouaczj Tha-
mas (45) jb vall.]. 

4. megél vmit, életében része van vmiben; a avea parte 
de ceva; erieben, im Leben an etw. teilhaben. 1598: Kis 
Peteme Martha azzonj ... vallja ... eleottemis Zabo Geor-
ginek az Anya vewe be kezet Borbelj Ferencznenek, An-
nak vthanna vgy Jeowenek oda Balassy Ambrus Zabo 
Georgjel es zenteol zembe vgj kerek megh az leant, es 
vgy Ada nagy halat Zabo Georgy az istennek ... hogy az 
Jsten az eonekj megh Atta emj |Kv; TJk V/l. 238]. 1672: 
Megveri Isten az ebfíakat, még megérem ITML VI, 67 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710: Sőt inkább aka-
rom, ma szemem előtt mind a leányom meghaljon s mind 
a vejem elvesszen, mintsem őmiattok hazám békessége, 
melyet nehezen s sok pusztulás után Isten kiváltképpen 
való kegyelmességiből nemrégen ada megérnünk, újobban 
felforduljon [CsH 108. — 1674-re von. feljegyzés]. 1773: 
Ő ugyan megholt szegény, nem érte, de én Isten jóvoltából 
megérém® [RettE 313. — aA jezsuiták kiűzését]. 1817: 
Szomorán olvasom Nagysagod Leveléből azt is, hogy a G. 
Commandotol a F. K. Gubemíumhoz a mí pénzűnk iránt 
való válosz még le nem jött, holott már fel küldésének el 
mult Hét Hete már Szinte desperaltam hogy annak kí 
nyerését Soha meg nem érem [Szászzsombor SzD; IB. 
Szentmiklósi István ref. pap lev.]. 7880: Várj csak, Ödön! 
... Megéred te még azt, hogy az én kisvárosi életképeimet 
elolvasni fogod [PLev. 78 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

5. megelégszik/beéri vkivel/vmivel; a fi mulţumit cu ci-
neva/ceva; sich begnügen/zufriedengeben. 1570: Zabo 
Janosne ... zep Jngeket kezkeneot pamat es lepedeoket 
adot az Trombitásnak hogy akar Mely Emberis megh 
Emeh vele IKv; TJk III/2. 26]. 1573: egjkort puskámé 
lg zolt az ket Inas feleól, en olchob zolgawališ Meg Erem, 
hane(m) ha Nektek kely Tarchatok ely az Eouebĕl | 
Orsola nehay Beke Matiasne ... vallia ... Mond puskar ha 
meg holtam volna is Bátor aztvl Ne feltel volna ... Neked-
is eleg Marat volna benne Meg Erted volna vele [Kv; TJk 
III/3. 110, 169]. 1597: árnykor oda zallot reclamalni kellet 
volna akkor de hogy pacifice le hattak telepednj annak az 
haz helyek zama zerent any hatart zakazt a' teorweny 
akywel annj zamu ember megh ery [Ipp Sz; Ks]. 1600: 
Thwry Caspar deák mostan Coloswarat lakozo vallja ... 
Az Azzonitol ezt eo magatol hallotta hogy mondotta Zco-
chy Istwannak vegy el engemet megh ered illyen emberrel 
mint en ... kenalta magat hogy vegye el es velle megh ęry 
s elegh ember eo [Kv; TJk VI/1. 402] | Ambr(us) Paine 
Martha Azzoni Kobadfalwi 40 eztendeós azt feleli 
hogy zanto feóldekis beòweòn woltak ahoz az eóreókseg-
hez hogj akar mely loo feó ember megh erte wolna wele 
[UszT 15/7]. 1735: Ez szerént Subdividaltatván mind az 
Bóldúczi mind a* Csáni Határ ... senki ennek-utánna más 
részit ne invadallya, ne dézmállya ... hanem aszt dictalván 
az igasság, kiki magájéval érje meg [Mezőcsán TA; Bom. 
X. 7]. 1774: a' Venerabilis Curatela, éa Ven. Clenis 
Concludálá, hogy ezután mind a' Quartas, mind az Egy-
házfiak érjék meg rendes fizetésekkel [Kv; SRE 230]. 
1823: Csemátoni Sámuel Uram más izben ismég eljŏt 
hozzám húzott ki a karomnál fogva egész ereiből, hogy 
mennyek a pituarba 10 ftos Bánkot igirvén tsak hogy 
engedgyek néki, ekkor ismég el pirongattam a Háztol 
hogy mennyen haza mert vagyon Felesége, érje meg aval 
[Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/827-hez Simon Jánosné 
Szász Éva székely asszony (36) vall.|. 

Szk: marhájával éri meg beéri/megelégszik ingóságai-
val. 1564: Ez sem volt törveniunk hogy mikor valamy 
vitekbe eswnk egy mas ellen vagy vyr birsagyrt az vagy 
egieb vitkwnkyrt öröksigwnket el foglalhassa11 hanem 
maihaiaval irte meg de mast el foglalia es wueie tezy |SzO 
II, 179-80. — aA cssz-i közszékelységen hatalmaskodó 
királyi tisztviselő és főrendű személy]. 

6. vmekkora összeget elér, vmennyire rűg; a se ridica la 
o anumită sumă; etw. betragen/ausmachen. 1568: Másod 
byzonsag Zabo balint Jllyen walast thwn hog* twgya hogj 
benko gywrko ados wala dimiennek es Zekel dimien rea 
Erőltette barmayt be bochywlette hogj a wal meg nem Jre 
az adósságai [Abrudbánya; Törzs]. 1-697: mégh az Agyból 
sem kelhetet fel, en dajkalkodtam tartottam az draga 
ŭdŏkb(en), ugy annyira hogy vele való dajkalkodaso(m) 
tartaso(m), kŏltese(m) megh ertt volna fl. 60 [Bölön Hsz; 
Berecz lev.]. 1762: az én itélletem szerént mikor Isten 
áldása vagyon a mekkora hellynek láttzik tsak egy Eszten-
dei haszna is meg éme leg aláb is 150 vagy 200 Forintot 
[Kőfarka SzD; SLt XXIV. 6]. 1810: a tizen három vékára 
való Földnek az usussa meg ér 21 ~ húszon égy Magyar 
Forintokat és 10 ~ tiz pénzeket IJenő SzD; Ks 76/56 
Conscr. 578]. 

7. vmivel vki kijön vmiből/vmely mennyiségből; a 
reuşi să se descurce cu o anumită cantitate; mit einer Sa-
che/Menge auskommen. 1570: Azon valaztot vraimat 
hattak eo kegek hogy az Juhoknak hatart Mwtassanak, 
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hogy azon kywl Neh Iarianak ha megh Nem Eryk vele 
kyknek Jwhok vagion, Mas hataron keressenek feoldet 
magoknak IKv; TanJk V/3. 8b]. 1586: Az Hid kapw 
emelchioie Vasazasa (!) elseóben veottem három zaz es 
Negi vassat Itt(em) euuel hogi meg nem erwk az eó 
maga Balas kovachj az eó vasabol Czinalt zaz szegét hwz 
vasból [Kv; Szám. 3/XXIV. 39]. 1587: egi darab seowenj 
meg Czinalasahoz Három szeker teóvisset veottem — 
/64 hogi meg nem erek velle esmeg Egi szekerrel —/24 
[Kv; i. h. 3/XXX. 12 Seres István sp kezével]. 1593: 3 
weka semlie liztet weotem Mert nem ereok meg az ha-
ro(m) keobeol buzawal az kit Eorletunk wala |Kv; h. 
5/XXI. 35J. 1629: Váltottunk az pohárnak aranyazására 
egy aranyat 3. d. 50. Az aranynyal meg nem értük, hanem 
egy aranyat ketté vágván, teszen fele f. 1. d. 90 adtam az 
ötvesnek az pohár aranyazására [Mv; EM XVIII, 56]. 
1702: Medgyesi Márton ... felesege elöli mindenét el 
zárta, és annyi kenyeret adott napjába(n) neki harmad 
magára, hogy csak edgyik gyermekéis nem érte volna 
megh vélle (SzJk 3381. 1748: az Urá(na)k-is marad annyi, 
hogy ha ă gyermekei pénzit nem kŏltiis, megéri vélle, ha 
pénzt ennékis [Torda; Borb.]. 1800: Csupor Mihály, és 
Ekárt György Ŏ kglmek el indulván Szebenbe ... hét 
vonás forintal ... ezen Uti költséget meg nem értek hanem 
ketelenittettenek ottan N. Szebenben kérni 10. M. for. 
[Torockó; TLev. 5]. 

Szk: ingyen sem éri meg vmivel egyáltalán nem, sem-
miképpen sem elegendő vkinek. 1595: Azzonnyúnk ő 
fge(ne)k Kochnyaíara Zenet vöttem igyen: Miért hogy 
mind annal süttek főztek pastetatis annal süttek 
Peter koűacztol hozotta(m), miért hogy ... ingyen sem 
erek meg 2 vttal ez zęnnel; zęnet 8. töltöűel d 80 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 202 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

8. vmeddig kihúz/elél vmivel; a o duce/trage pînă 
cîndva; aushalten/kommen. 1592: Ezen kwwl teòltettem 
az vtra eòt pincze tokbeii paloczkokba es egi ple palaczk-
ba ... ket hetigh megh ertek velle [Kv; Szám. 5/XIV. 117 
Éppel Péter sp kezével]. 1602: Ánna Consors Andreae 
zilagy ... fassa est ... kerdem teole hol veotte az buzat 
azt monda hogy 16 frtert attak neky adossagba keoblet ... 
chak annyit tartok megh benne, kiwel megh ére(m) [Kv; 
TJk VI/1. 575]. 1644: senkinek bort ne agíanak chak az 
katonaknak, egi negiuenes borral meg erik egi holnapig 
touabis [LLt Gyulafi László feleségéhez, Balási Erzsébet-
hez]. 1703: éles dolgabul meg érnők húsvétig ]Ks 96 
Komis István feleségéhez Nsz-ből]. 1704: fája pedig annyi 
van, hogy fél esztendeig is megérné véle (WIN I, 210]. 
1737: az juhokkal nem tudom mit csinálják mert az menji 
Széna van fel télig Sem érem meg [Noszoly SzD; ApLt 4 
Hatházi Kristóf Apor Péteméhez]. 1741: az Lovak jol 
indultanak, az Útra Abrakot attam akivel Kocsárdig meg 
érjik [Pálos NK; Ks 99 Fogarasi János lev.]. 1789: Búzát 
Rosot, és kevés Zabot szoktak vetni de a Falubéli Lakosok 
aval fél esztendeigis meg nem érik [Kénos U; UszLt XIII. 
97]. 

9. vmeddig eltart a munka vmivel; a dura un anumit 
timp; dauem. 1714: légy (!) aláb kél hatvanig való Cűvék, 
az ... part mellé, és annak igen sok tőtés, hogy ha az Cű-
vékék mind készén lésznek is, még érri 3 hétig véllé az 
jószág, fél vémi, és jol meg tőteni [Szentdemeter U; Ks 96 
Fodor Márton lev.]. 1735: ha epp volna ezen szőlő száz 
ember meg emé ki kapálni véle egy nap [Gyéres TA; JHb 
Xl/9. 47]. 1742: Vagyon a Dandor nevű hegybennis egy 

Io nagy szŏlŏ mellyel meg éri harmincz ember ki kapaln i 
[Backamadaras MT; Ks 74/56 Conscr.]. 1752: ezen szŏ-
lŏk(ne)k termesé (!) ... két esztendőben olly bŏv volt, 
hogy egész két hetekigis mindenik esztendŏb(en) meg erte 
szedni és Koronkába ál(ta)l takarítani (Backamadaras MT; 
Told. 37/44]. 1800: a Rectificator Co(mmi)ssarius Urak a' 
Contributaria Tabellat tsak Jnpurumba vittek el, és otthon 
mind a* ketten két nap meg érik vélle dolgozni |Torockó; 
TLev. 5]. 

10. csúf is bőven/éppen elég vkinek (vmilyen kellemet-
len dologból); a-i fi lehamite de ceva; eine Sache satt 
bekommen. 1584: Perecheny Mihalj vallia ... haza futót 
Kun Balint es dardat hozot vgy werte le Desy Istwa(n)t, Es 
eszt(is) mongya vala Balinth eleghç Immár Neste 
kwrwafy. Monda Desy Istwa(n), Elegh edes Tarsom, meg 
Erem en velle (Kv; TJk IV/1. 203]. 1593: Orsolia Azzoni, 
Vincze deakne vallia tuggia hogi Nyreo Lazlonet igen 
megh verte volta, es mondotta Nyreo Lazlone hogi eo 
megh eri azzal az vereseggel (Kv; TJk V/l. 356. — ^eol -
cheres Leorincz]. 1630: Azuta(n) ki taszitak az aiton Zalaj 
Giörgyott, Eötueös Ferencz penigh ki mene utanna s egi 
bottal megh üteögete s megh monda Eőtueös Ianos hogj 
eleg apa Uram ne bancz megh eri vele |Mv; MvLt 290. 
205a|. 1637: Jöüünk vala fel egy nehanya(n) Hidegh 
György latnj miuel megh hallottuk uala hogy megh vertek 

elól talalok Patkós Thamast ò monda Ambrus Gergely-
nek, Gergely megh Uerök ennyra az birodot, hogy megh 
eri vele |Szentgyörgy Cs; BLt Debreoi Paine Anna jb 
vall.]. 1657: meg ütém az Beres Gergely szólgáiát, hogy 
megh éri vélle [Kv; TJk XI/1. 357]. 1729: hallottam Bo-
dola Győme Aszszonyomtol most a Nyáron, hogy azt 
mondá, hogy az a jo Aszszony nem hajtotta a Csordaba a 
Disznókot de bizony tettek a rosaba Bartók Kelemenne 
Aszszonyom(na)k annyi kárt hogy meg éri vele [Feldoboly 
Hsz; DobLev. 1/141 Tegzi Andrásné Ilona (40) pp vall.]. 

11. győzi vmivel; a răzbi cu ceva; etw. schaf-
fen/aufbringen. 1687: Mind a Rŭdeg mind a Hiz (!) Disz-
nókat kételen gabonaval kellet tartaniak, mert a minemű 
malmok ezek malom porral nem győzték, korpával sem 
érték meg (Sziget Mm; Törzs]. 1732: szína ani vogion 
hogj talam az juhokat is alig erem meg vele [Noszoly SzD; 
ApLt 4 Hatházi Kristóf Apor Péteméhez]. 

12. kelégít; a mulţumi/satisface; befriedigen, zufrieden-
stellen. 1573: Kalmar Istwan vallia Illenmodon 
feddeodet az felesege velle, Myert vra(m) vgi Mond hogi 
eley (!) Zàggatad egeted az Testamentu(m) lewelet Mert 
az my azban valah Irwa Nem chak en Rea(m) hanem Ber-
naldal es Layossal Nezet reánk, harman hatta volt azt az 
my atthiank, Ne talam Ideowel meg keresnek Értette (!) 
egedwl teobet vagi kewesbet fognak kemy, Azzal meg 
erted volna eoket ha ely Nem egeted vala [Kv; TJk III/3. 
170]. 1585: azon lezwnk, hogy a mit a marhaban es penz-
ben megh tálaltathatunk, awal meg erijok eöketh 
| BáthoryErdLev. 256 Az erdélyi háimastanács Báthory 
Istvánhoz]. 1670: az mi a golyóbis csináltatását illeti, 
Kegyelmed tudhatja, az Csamabányának s az vashámor-
nak is csak fele miénk, kivel csak magunk dolgát is meg-
éljük [TML V, 356 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 

13. kb. képes/győz megfizetni (vmely adósságot); a pu-
tea achita/plăti (o datorie); (Schuld) bezahlen können. 
1568: Georgius Veeg fassus est hazud balog Jmre 
mert en egy Penzeuel sem tartozom, de ha zamot vetnek 
vele meg nem emye zaz forinttal [Kv; TJk III/l. 177]. 
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14. kárpótol; a despăgubi; entschädigen. 1730: Egy 
szóval ki kérkedett azzal, hogy adott az Isten annyit, hogy 
az mig élek lészen egy pólturám: kinek kiáltották pedig 
azt, hogy ne menny arra az Jószágra áskálni, s — keres-
kedni, mert meg bánod, s, — arra ki felelt vólna igy: Meg 
érem én Mihálcz Jstván Uramot egy kupa borra való pén-
zel [Altorja Hsz; Borb. I vk]. 

15. bocsánatot elnyer; a obţine iertarea/iertăciunea; 
Verzeihung/Entschuldigung erhalten. 1673: Az kinek 
hitele, tekinteti nincsen, az igen keveset szolgálhat. Akár-
mely vétekben élő ember két heti ecclaesia követéssel 
megéri, én pedig három űttal kilencz hétig követtem [TML 
VI, 439 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 

16. meglakol; a ispăşi; (ab)büßen. 1559: ha walaky ha-
sonlasth wagy partholkodasth mywelne ez waros kew-
zewth semmywel megh ne erye hanem feyewel, Ennek 
byzonsagara es erewssegere attwk ez my Lewelewnketh 
[Vizakna AF; TT 1881. 189]. 1575: vgi celekednenek hogi 
valamynemw Bwt kart haragot az varosra Neh hozzanak, 
Mert ha kyleomben chelekesnek Nem egiebel erik meg 
hane(m) Azzal myt az feleh ember Erdemei [Kv; TanJk 
V/3. 123a]. 1583: monda ennekem Kendj Ianos Menny el 
Ilona es mongiad balas Kowachnenak hogy mongion 
orvosságot ennekem Mert ha Orwossagot Nem mond 
ennekem es valami vezedelem teortinik semmiuel meg 
Nem eri hanem az feyewel [Kv; TJk IV/1. 155]. 

Szk: feje-jószágával éri meg fejével és jószágával lakol. 
1571: az varosbely vraim keozzwl sokan Idegen Nepekel 
Tarsolkottak az kereskedes dolgaba Minden Ember 
Megh tartoztassa Magat aztwl Ne celekediek Varos zabad-
saga ellen, Mert feye Jozagawal ery meg [Kv; TanJk V/3. 
41a] * fejével éri meg a. fejével lakol. 1575: valaky ... 
haborwsagot celekedik chiak feyewel Ery meg |Kv; i. h. 
121b]. 1584: heted magawal Menche magat hogy eo soha 
chak egszeris azzal az eo zolgalo leaniawal paraznasagban 
Nem vetkezet, seot mindenkeppen attól a' bewnteol tizta 
es Iambor. Ha megh eskezik Io, ha ne(m) feyewel erie 
megh [Kv; TJk IV/1. 228[. 1621: vgj vigjazzon minden 
Ember haza tajan hogj valamelj ember miat, akar lakos, 
akar szolga, vagj Jdege(n) lesze(n) megh comprobaltatik 
hogy twz tamad, ne(m) egiebbel hane(m) fejewel erje 
megh [Kv; TanJk II/l. 318[. — b. kb. a fejét teszi rá. 
1584: Halasz Gergelne vallia, Egy tehenemet Nag veri-
tezwe talala(m) eyel, es meg hala Mas Nap, A masiknak 
Syria el vesze es mikor siránkoznék: Monda feyer Kal-
mannę: Mennyel es ha chak egy marokai lehetis fey teyet 
beleolle, es eós bort bele ... es meg twrozik velle Es keos-
sem ozta(n) a' Tűroiat A Niakahoz harsai egy kis ruhaba, 
es egy liztes sakal regei verd ky az kapudon feyemmel 
erye(m) vgmond megh ha annak az Curwanak hazara 
Ne(m) megien aky a* Siriat el vesztette es veótte [Kv; TJk 
IV/1. 263J. 

Sz. 1672: Hiszem ha mi vétek esett volna, ha én lakol-
nám, nem elég volna-e ? így is én az atyafiaktúl való el-
maradásommal is semmi securitást ugyan magamnak nem 
igírhetek, de így még is ha mit akarnak, előállók és meg 
éri róka bűrivel; talám feleségem, gyermekim megmarad-
hatnak ITML VI, 343 Teleki Mihály Sárpataki Márton-
hozl. 1678: ha mit vétettem én az Porta ellen, vagy vétek 
ezután is csak tessék urunknak s Kglteknek is, béme-
gyek én a számadásra, megéri róka bűrivel, de ne tartson 
Kgltek engemet szint oly bolondnak |TML VIII, 264 ua. 
Rhédei Ferenchez]. 

17. (emberölésért/bántalmazásért járó díj letételével) 
megfizet; a plăti (depunînd taxa stabilită pentru omucide-
re/maltratare), (mit Niederlegung des Betrags wegen 
Menschenmord/Mißhandlung) zahlen. 1574: Beke Ger-
gelne Anna vallya hallota hogi fedyk volt Nemely 
Emberek Kewer Martont Myert hogy ollyan zot zolt volna 
Theowissy ferenchnenek orrát ely Mecchy nyakastwl 
Mond Marton hyzem ha Montamis Nem Mecchete(m) 
Meg ely ha Arćhwl vagtam volnais Meg erne(m) fi. 20 | 
Balas berechk Mate Zolgayaa, hogi az aranias Marton fia 
az Apia haza eleot wl volt, hallota hogi Zalay istwan vr 
kurwanak zydia volt es Neste leieknek, hogi Lopok volna-
nak Mind Apya Annya es hogi az kwldws penzeyertis 
hamissan meg eskwtek fel akaztatia Eoket Meg Ery 
Zaz penzel | Erzebet Iaray Matene Azt vallia hogy 
Zalay Istwan hitta ky onnat Illen zowal Ieo ky Esse 
lelek kwrwafia onnath, Mert ely loptad zeőwenyemet, de 
ky vonzlak onnat Mint egi Ebet, Meg erlek zaz penzel es 
fely keotetlek az harsongartba [Kv; TJk III/3. 365, 371. — 
aVallja]. 1751: Vándor Péter engemet mégh ölessel 
fenyegetett ezt mondván; az kaszámmal vészem fejedet s 
megh érem száz forintal [Balázstelke KK; IB. Mány Iván 
(26) zs vall.]. 

Az adalćkokban előforduló pénzösszeg az említett bűnért (emberölés, bán-
talmazás) fizetendő díj (vérdíj, clcvcndíj) nagyságára utal. 

18. rajtakap vmin; a surprinde pe cineva asupra faptului; 
jn bei etw. erwischen/ertappen. 1586: Sophia Vrbeger 
Gergelne vallia Az Igyartone penigh minde(n) ezwst 
marhaytis egy fewaly heyba vgia(n) ezen leantol kwlte 
hozza(m), es az vra hire nelkwl volt sok ideigh Nallam, 
Monta Az Azzony hogy minde(n)t ez leanra bizot de 
semmibe(n) meg Ne(m) Érte hane(m) hyw zolga volna 
[Kv; TJk IV/1. 572-3]. 1619: Én arra azt mondám, hogy: 
Nagyságos uram, mondja meg nagyságod vagy akárki itt a 
Portán, hogy csak két oszporát is ha kértem valakitől, 
hogy azért kedveskedném s hazudnék ? Avagy micsoda 
szómba ért meg nagyságod, ki nem ügy lött volna ? [BTN2 

197]. 1669: kérem is igen bizodalmason Kegyelmedet, 
ezután is tartson igaz szolgájának s higyjen is annak lenni 
mindaddig, míg valamiben meg nem ér [TML IV, 600 
Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1671: Hogy az Császár 
garassa, és az Lengyel Országban ujjonnan vert sustákok-
is az mellyek jo ortokkal edgyütt Leopoldusoknak nevez-
tetnek, kik eddig bé-hozattanak ez Országban, végeztük 
hogy az Országban minden rendektől, az ŏ válorok szerint 
el-vitessenek sub poena flór. 200. ha kiket igaz kamarán 
kelvén meg-érnek rajta, hogy el nem vennék, irremissibi-
liter exequaltassék rajtok az poena |CC 911. 1711: Dadai 
Jósef ... egynehányszor becsülletire fogatta, hogy egy 
szán szénát ád, — de mint egyéb dolgokban, úgy ebben is 
tökéletlenül hazudott, mivel egy nyaláb kórós izék-
szénánál többet nem adott, üressen jött meg az szánom; 
akárki tarthatja egy tökéletlen, hazug, csalzi embernek, 
mivel már notabiliter sok tökélletlenségben megértem 
[SzZs 291]. 

megér2 1. vmennyit ér; a valóra (o anumită sumă); wert 
sein. 1573: Kerekes András fodor gĕrgy Lucas Hoz, Azt 
valliak hogi Eok leien voltak az Arwba mykor kerekes 
ferench az Bestercey geontes Georgytwl egy darab zeolet 
veot hassongartba f l 3 es egy on kannan Mely az Eo Inte-
ressek zerent fl. 1 d 50 meg ert volna [Kv; TJk III/3. 265]. 
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1576: Wagion walamy Bechy czyma, es egy kys feyr 
ketys talan megh Iry d 2 [Szamosfva K; JHbK XVIII/7. 
14]. 1577: Meg Ertettek eo kgmek az Kolb Miklós hazaba 
való fogiatkozastis hogj a' mint beczwllettek wolna, azt 
ne(m) Emeye meg [Kv; TanJk V/3. 146b]. 1598: Bochkay 
wramnak w Nag: Áyandokba attam egy Aranios zwgyel-
leoth es feketth ki megh ertt wolna f 100 lUszT 13/45J. 
1639: Negy eökrett it haggja az ki mindenik megh ime 
Negyuen Negyuen forintot [Mv; MvLt 291. 187b]. 1688: 
edgy Disznóm megh Irt volna 3 forintot [Kv; Utlj. 1765: 
ezen katona nékem vónya Filippnek egy jo Pakulár kosó-
komot, melly meg ért vólna 10 márjást, el szaggatá [Konca 
AF; Eszt-Mk Vall. 275]. 1843: (A csikót) méltoztatt a 
hogy éppen gondolja hogy ennyit vagy amannyit meg ér, a 
szerént ál(ta)l adni [Bözödújfalu U; Pf 48]. 1850: azon őt 
Csikók közül egyikis Remondánál alább való nem volt, és 
ha azon innét valami hibát nem kaptak ... ugy bizonyoson 
a' 110 száz tiz Pengő forintot egygyen egy(gy)en meg kell 
hogy érjék [Csapó KK; DobLev. V/1292 Finuz János 
kezével]. 

Szk: feje sem éri meg életének sincs annyi értéke. 1796: 
A Falusiakat sokat bűntette, huzatt vont rajtok annyit, 
hogy a feje se érné meg [Méra K; AggmLt B. 15]. 

2. megérdemel; a menta; verdienen, sich lohnen. 1710 k.: 
És ebből jő már ki a világnak az a szép Helénája vagy 
bálványa, amelyet becsület neve alatt imád a világ 
megéri-é, megérdemii-é azt a nagy árat és munkát, amelyet 
reá fordítasz ? [BÖn. 411]. 

megérdekel megütöget; a lovi (uşor) de mai multe 
ori/în repetate rinduri; jm wiederholt einen Schlag/Hieb 
versetzen. 1662: így lakolt vala meg gróf Drugeth Ho-
monnai János nálánál méltóságosabb fejedelmi embernek 
nagy gyűlölségből való méltatlan gyalázásáért... mellybül 
ugyan közbeszédbe költötték vala az emberek: melly 
gonosz kocsis lett volna Rákóczi György, hogy ostora 
hegyi gróf Drugeth Homonnai Jánost is annyira megér-
deklette és meg is sanyarította volna ! mert kocsis 
Györgynek híjjá vala [SKr 242-3]. 

megérdemel 1. kiérdemel vmit, érdemes vmire; a me-
nta, a fi vrednic (de ...); einer Sache wert sein, verdienen. 
1569: mostis meg Erdemlettem uolna Azt En hogj meg 
talaltatot volna ty.k. Egy leweleuel meg lattatok volna 
IBesztLt 5 Christophorus Hagimas de Beregzo Gr. Daum 
beszt-i bíróhoz]. 1570: Borbolya (!) Kalottha Janosne 
vallya Aztis Thwgia hogy ez peres azkor Annyekorw 
génnek volt hogy Egy forintos zoknyat megh Erdemlet 
volna Eztendeigh való zolgalatyara [Kv; TJk I1I/2. 99]. 
1600: Intik eo kgmeket hogy zorgalmatoson az zegenieket 
megh latogassak es megh circalliak kik eidemlik megh az 
Alamisnat, s kik nem ? [Kv; TanJk l/l. 3741.1653: Debie-
ceny Nyerges János monda: Bizony ne(m) erdemli hogy 
eleibe(n)a ki mennyenek. Erre Feoldesi Mihály monda 
neki: Miért mondod azt mert megh erdemli, holot ennek az 
bőcziwletes Var(me)gienek Vice Ispannya volt, ot kin az 
Taborbanis bőczwlettel viselte magát LNe; KemLev. 1394 
Ioannes Kovácz de Ilosva (38) ns vall. — aMészáros Péter 
viceispán holtteste elé]. 1694: panaszlais hogy nem ér-
demli meg tőllű(n)k hogy egy bokor talpal meg ajándé-
kozzuk [Oroszfája K; BLt]. 1770: meg nem érdemlettem 
hogy az szakács nekem főzzen ... hanem a konyha Léány 
és kocsisné azok katyfoltak [Bikfva Hsz; HSzjP]. 1796: 

Mihály Molnárnak, az Ex(cellenti)ád hozzám adott Pa-
rantsolattya szer(int) igyekeztem szolgálni ... hogy néki 
adattassék egy ollyan Ház, a' mely mellett valami kertets-
keis lévén, veteményezhessen. Bizony meg is érdemli 
mert ő viseli a' Malom Mesteri Hivatal(na)k minden ter-
heit [Gemyeszeg MT; TL. Málnási László ref. főkonz. pap 
gr. Teleki Józsefhez]. 

Szk: megérdemli, amit megeszik és megiszik. 1596: Biro 
vram azt akarta hogj, mind az három rendbelj kazasokhoz, 
s mind az aratokhoz lassak, melliet mégis chelekettem 
Azért megh erdemlettem az mit megh eöttem es ittam [Kv; 
Szám. 6/XXIX. 170 Bachi Tamás sp kezével] * még az 
étit sem érdemli meg. 1782: minden munkára alkalmatlan, 
sőt még az étit sem érdemli meg [Zágon Hsz; HSzjP Reve-
rendus D. Steph. Dants Parochus (44) vall.]. 

2. rászolgál (a büntetésre); a menta (o pedeapsă); (eine 
Strafe) verdienen/verschulden. 1570: Kegtek Lassa a my 
Job azth Myelye kegtek, Merth Megh erdemly effele go-
noz Ember Bwnteteset [Medgyes; BesztLt 4 Caspar(us) 
Zeoch judex, Petrus Mezaros juratus Gr. Daum beszt-i 
bíróhoz]. 1573: Markos János azt vallia hogi Kapa 
Myhaltwl hallotta azt Monta Hogi ha az hitwan Embert 
megh Eoltek volnais Megh Erdemlette volna [Kv; TJk 
III/3. 64]. 1593: Keobeolkűti Mathe vallia ... hallottam 
teolle, Ninch oli zeomiw halai kit en megh ne(m) erdem-
lenek [Kv; TJk V/l. 382]. 1625: Falabu Janosne is tutta 
az leanianak kuruasagatt ... sokszor zitta az leaniat mond-
ua(n) Te lustos hires kurua regen megh erdemletted 
volna te hogi keőuel vertek (v)olna agio(n), vagi el ver-
meltek volna, vagi az vizbe vetettek volna [Mv; MvLt 
290. 32b]. 1686: azt is mondák a pásztorok, meg érdemle-
né, hogy fel akasztanák az kalugyerek ménes pásztorát, 
mert az tékozlotta el az méneseket [Kisnyújtód Hsz; HSzjP 
Al. Bögözi (40) ns vall.]. 1741: én mind ezekben nagyob 
vétkesnek tartom Kloczánét, mert ő az oka minden rósz 
tselekedetnek, s nem is volna kár meg égetni, s meg is 
érdemlené [Simond MT; Ks 184 LXXXVIII|. 1760: Hát 
azt hallottaé a tanú ... hogy ki mondott ily szokot, hogy 
Nimet Joseſné meg érdemlené, hogy mikor meg hal laj-
torján vinnék ki ? [Ilyefva Hsz; HSzjP vk.|. 1761: consta-
talván az Inek actionalt tolvajsága ... meg erdemlene hogy 
homlokára akasztófa süttetnek [Torda; TJkT V. 572]. 

Szk: megérdemli az akasztófát. 1589: azt monta hogi 
megh Irdemlene az Akasztofat, hogj az Vrunk hazat megh 
lopta IDés; DLt 226]. 1795: Horsa Vaszi régen meg 
érdemiette volna az akasztó fát mivel mind másokat mind 
az Urakot örökké lopta [Elekes AF; BK| * megérdemli az 
égetést rászolgált a tűzhalálra. 1586: En Banyay János 
Ismett vgan eze(n) hitben Eskwttem Igartho geórgre, hogy 
meg mo(n)giam Miertt Jrdemelne meg az Jgetést |Kv; TJk 
IV/1. 584c[ * megérdemli a halált rászolgált a halálbün-
tetésre. 1585: Anna Aztalos Istwannę Vallia ... Monda 
Ersebet ... bizony en tagom ez es en vagiok ennek gilkos-
sa ... Az leány fel kele, es monda ... hetwen hetczer megh 
erdemlettem a' halalt [Kv; i. h. 4541. 1660: ez J. Berkeszi 
Katha inkab megh erdemlene az halalt mert ... megh sen-
tentiazott szemelly volna IKv; TJk X/3. 2641 * megér-
demli a pellengérezést!pellengért. 1592: Mohab (!) ſilepne 
Catalin Azoni vallia ... Kerde Mezaros fabianne kinek 
mondana azt, monda Bachine, neked mondo(m) te hitetlen 
kuma, mert te nyluan való kurua vagi, megh erdemletted 
volna az perengert, mert az drabantok alolis vontak ki [Kv; 
TJk V/l. 228]. 1633: Hallattam azt Falabu Janosnetol 
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magatol hogi nincze(n) niluabba(n) ualo kurua az eò lea-
nianal Katanal, mert az Czikor Kathanal inkab megh 
erdèmlene, akar az Vizbe uetest, akar az perengerezest 
(Mv; MvLt 290. 137a] * megérdemli a zsákot rászolgált, 
hogy zsákba bújtatva vízbe vettessék. 7592: Anna, Barat 
Janosne zolgaloia vallia; En teollem kwlde az pénzt Zabo 
Martonne Radnai Catalinnak, es monda nekem, mond meg 
en zomal neki, Ihon vgi mond nyluan való esse kurua az 
pinz, az eoched meg ne(m) erdemlette az sakot, de eo meg 
erdemly, es aggia Jsten hogi az pelengerhez keossek [Kv; 
TJk V/l. 309]. 

3. vmi (meg)ér vmit/vmennyit; a merita; (eine Sache) 
einen Preis wert sein. 7770 k.: Ami azelőtti közelebbi 
gyűlésen való Béldi oltalmazásomat illeti, az igen emléke-
zetre és tanúságra való dolog és megérdemli a papirosat s 
a pennát [BÖn. 676]. 1778: szokot ugjan ö Nsga nékünk 
maga embereinek kűlőn-kűlőn minden Gazdának két-két 
szánotskára való fát adatni, de aztis oly nehéz helyen, 
nagy árokban, a' honnan való el hordását a* Fa alig ér-
demli meg de a' kételenség a' szegénységet réá viszi 
[Bányabükk TA; BLt 11]. 1821: A verő fényben lévő 
oldalában némely rendben a szól ló tök el vesztenek az 
Észka pedig nem érdemli meg a Szöllö munkát [Koronka 
MT; Told.]. 1842: oly fekvésű sovány hely hogy nem 
érdemli meg a' fel szántást [Kakasd MT; DE 2]. 

4. vmi rászolgál vmire; a merita (să ...); eine Sache ver-
dient etw. 1834: az egész Szám adás megérdemlené a* 
vissza vettetést [Somb. II]. 

Ha. 1586: nem Erdemlene meg [Kv; TJk IV/1. 584a]. 
1592: meg erdemlened ]Kv; TJk V/l. 249]. 1705: Megér-
demled [WIN I, 543]. 1710: megérdemleném [CsH 191]. 
1710 k.: megérdemlené. meg is érdemiette (BÖn. 551, 
691]. 1777: megérdemlette [RettE 382]. 

megérdemelhet rászolgálhat vmire; a putea merita ce-
va; eine Sache verdienen können. 1659: fejedelmem s 
hazám árúitatásának méltatlan mocskolásával nem által-
lottok gyalázni, vagy azzal véremnek ártatlanul való ki-
ontására (az mely ha úgy lött volna, mint ő kegyelmek 
írták, méltán megérdemelhettem volna) igyekezni [TML I, 
438 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

megérdemelt, megérdemlett merítat; verdient. 1710 k.: 
Hogy világi ítílet szerént tőlem in privato megérdemlett 
bosszúállástól tiszta vagyok, azt az Isten tudja, és bizo-
nyítja a legközelebb említett bécsi követségéről való el-
mém, bizonyítják a majd következendő szenvedéseim és 
az ővéle elkövetett processusban [BÖn. 9431. 1843: Varga 
Katalin ... Azon esetre ... ha ezen környékben meg nem 
találtatnék, szükségesnek véli a biztosság személyes leírá-
sa szerénti circuláltatását a felséges királyi főkormány-
széknél kieszközöltetni, hogy így kézre keríttetvén, meg-
érdemelt büntetése aránt a kereset megindíttathassék [VKp 
121]. 

Szk: ~ bérét nyeri. 1847: Eleget vesződött véle a tanú 
Pojénba, hogy ne elegyedjék sem a szolgálattétel dolgába, 
annyival kevésbé a tiszt urakot ne piszkolja, mivel nem 
fog jól járni, de mind ok nélkül, mivel nem hajlott tanácsá-
ra, s ha nem tetszett megfogadni oktatásait, úgy is nyeré 
megérdemlett bérét [VKp 188]. 

megérdemlés rászolgálás; meritare; Verschuldung. 
1710 k.: A lélek és test a bűn felett való perlekedéséről és 

megegyezéséről, et consecjuenter a büntetéseknek együtt 
való megérdemléséről8 [BÖn. 470. —aFejezetcím]. 

megérdemlő megérdemelt; meritat; verdient. 1748: Ez 
okon kelletik az Inctat nékem jure p(ro)sequalnom, hogy t. 
i. ennek előtte való esztendŏkb(en) itt a* Városon, és egje-
büttis sok gonoszságokb(an) gjakorolván magát, égetéssel 
és egjéb kár tételekkel meg károsított ha tagadná 
comprobalván meg kévánom à jure, hogj meg érdemlő 
halállal büntettessék s meg hallyon fToida; TJkT III. 2151. 

megered 1. elindul; a pomi; losfahren. 1751: It olly 
nagy ho hullot vala hogy tsak az hó térdig ér, alotta 
az Sár micsodás maga az Mgos Ur még gondolhattya 
többire az ország uttyá(n) tengelyig az Szekér Mihént az 
Szeker hellyből meg ered az kerekek ugy meg rakadik 
hogy ágyú kerekhez hassonló az fentőj suhul nem lát-
zat(na)k lAbosfva KK; Ks 83 Borbándi Szabó György 
lev.]. 

2. ~ az esõ elkezd esni az eső; a începe să plouă; es be-
ginnt zu regnen. 1705: Ismét megeredvén az eső, egész 
estig mégis csak hajtották őketa az esőben a dologra, noha 
nem volt semmi siető dolog [WIN I, 468. — aA rabokat]. 
1768: az esső ... meg eredvén el hajtottatta ... azon 
ökröket IMelegſőldvár SzD; Born. VI. 6 Szekely András 
(75) jb vall.l. 1772: megeredtenek az esők, az útak meg-
romlottanak és annyira elnehezedtenek, hogy akik elmen-
tenek a sóval némelyek üres szekereiket haza nem vontat-
hatták, hanem az úton el kellett hagyniok IRettE 2771. 

megereget elagyabugyál; a bate rău; verprügeln. 1601: 
Fodor Gergelyne Anna azzony ... vallya Enys zinthen 
Akkorban mentem vala az mezarzekben hws venny az 
darabant megh haraguwan foga az chyontott s vgy 
hagyta az mezarost Archul hogy mingyarast az veer ky 
Ieowe az orchaian, ky mikor megh esett volna az mezaro-
son megh busula es az bardal vgy hagyta melyben, az 
bardnak az foka talala es az daraban haniotta essek itt 
keon vgy tamadanak neky az háborúságot latwan teob 
mezarosok, es vgy eregetek es eoteogetek megh ]Kv; TJk 
VI/1. 530]. 1710 k.: Apor ... mondá: Matskásit az egy 
gatyáján kívül levetkőztetvén, két jó korbáccsal a nyakától 
fogva a sarkáig fel- és alá egynéhányszor eregessék meg 
[BÖn. 976]. 

megérés 1. beérés; coacere; Reifwerden. 1662: Már az 
üdő nyárra s a gabona is szintén megérésre járván, s a 
fejedelemnek egyéb derekas akadályok is előtte nem lévén 

a Nyitra vize mellé érkezett vala [SKr 254|. 1741: Hogj 
pedig a* Málék(na)k egj idöb(en) lehessen megérések, 
minden becsülletes atyánkfiainak injungáltatik, hogj a 
Málé vetést idején igyekezzék végbe vinni [Dés; Jk 549b]. 
1752: a* Tutoratusn(a)k 6dik esztendejében termet borok 
meg változtanak, mivel az időnek mostohasága tellyes 
meg érésre nem botsátota szŏlŏkŏt [Backamadaras MT; 
Told. 37/441. 

Sz. 1843: De az ítéletet el kell várni, mert aki learatja a 
gabonát megérése előtt, nem talál benne szemet IVKp 
119]. 

2. nagy ~ túlérettség; răscoacere; Überreife. 1773: A 
szőlők mindenütt bővön termettek és úgy megértek mint 
1757. esztendőben, amikor a nagy megérésnek miatta 
féreg is termett a szőlőben [RettE 317]. 
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3. fejlettség; dezvoltare; Entwicklung. 1819: Folyo Sep-
temberi Holnap lö napjan dél előtti 11 orakor szülvén 
Rákosi Boldisámé égy fiat, az rendes idejére született-é, az 
az meg volt érve, s a' meg érésnek minden jelei meg vol-
tanak é rajta vagy nem ? ... Ha meg voltak a' meg érésnek 
tökélletes minden jelei, ázon jelekmik (!) voltanak szám-
lalja elö a' Tanú mint a' szüléskor jelen volt Bába Asz-
szony [Kv; Pk 2 vkj. 

megereszkedik 1. megsüllyed; a se lăsa ín jos; einsin-
ken. 1747: éczakának idéjén a malmok meg ereszkedtenek 
melljet ha nem animadvertált volna az Molnámé hogj őket 
meg álitsa őszve romlottanak volna | annyira meg ereszke-
det volt az malom hogj ha a Majorbol meg nem Segítették 
volna8 az malmok meg alitásában őszve romladoztak 
volna az kövek [Déva; Ks 112 Vegyes ir. — aA molnár-
nétj. 

2ŝ 1757: Németi István Ur(am) viszsza téré, ezt mond-
ván: várjon egy kisség Hadnagy Uram, mert s. v. meg 
ereszkedett az hasam vége, arra azt mondá Hadnagy Uram, 
ládd é eddig min te siettettél engemet hogy siessünk, már 
most késleltettz [Somlyó Sz; Mk IX Vall. 189]. — Széke-
lési ingerre von. kifejezés. 

megereszt 1. (vizet) kibocsát/ereszt; a da drumul (la 
apă); (Wasser) herauslassen. 1592: hog Mennel hamareb 
lehetne az wizet megh ereztenű(n)k hogy az Molnárok az 
Achoknak segittetek hamareb voltáért, Attam nekik f — d 
50 [Kv; Szám. 5/XIV. 62 Éppel Péter sp kezével]. 1593: 
Az vizet hogj megh ereztettek szorgosodot megh az Ma-
lom kinek hordását az Talygas Lowak nem Jeoztök (!) 
fizettem Masnak hogy Hordot egj Jdeigh IKv; i. h. 5/XX. 
154], 1763: mentünk ... a Mlgs Exponens Ur Malma(na)k 
Gáttyához, és ottan Titt. Rutkai János Uram a' Gátot meg 
jegyezvén mondotta minékünk itt vágjátok el, miis ... 
ketté vágtuk a' sztupaturát, és a' Vizet meg eresztettük 
[Szecsel Szb; JHb[. 

2. átad/enged;,a preda/ceda; übergeben. 1550: Az Éghez 
reznek Az kyt ... chyeteny gabriel Byrt wolna berenden 
hasonfelet eztrigj Myhalnak megh (e)reztettem [Berend K; 
BfR VI. 28/2 Kemény Ferenc bizonyságlev.]. 1566: (A) 
Nyolcz forintot Visseleni Miklós ... tartozzék minden 
ok vetetlen fel venny, es ez falukbalj ręzeket minden per 
patwar nalkewl meg erezteny [Gyf; JHb VI/14. Tholdalgy 
(!) Andris és Frathaj Gergel királyi assz-ok kezével.). 
1576.u wys, Megy tartozzék az en ... zalagos retemet ... 
Nekeöm Meg erezteny [Andrásfva MT; BálLt 86). 1585: 
Lengielffalwi Janchio János loffew ezt feleli ... ha walaki-
nek keozzewletek en Jobbagiranak zalaghon feolde wa-
gio(n) ... tahat ha megh adhaltia Jobbagio(m) awagy en 
maghamis az zalaghiat, meg eceszszeteok az feoldet 
[UszTJ. 1598: eok fel veuen az zallagos iozagnak Capita-
lis Süm(m)ajat az Zaz ftot,,azt a kozaruaij riz Jozagot ... 
Kozaruari Gergelnek vgmint eoreokeosnek megh erezzik 
[Dés; SLt BC. 9] | Mikor penigh chyereni Ferenc, vagy 
giermeky megh akarlak valtania, tartozzék Theke Ferencz 
vram vagy maradeky az pénzt fel veonnie, es az Jozagot 
megh ereztenie [MJköblös SzD; SLt 29. Y. 91. 1622: kire 
ezen Zalanczi Istuan vramat ... Hogi eó kegmek ne faraz-
tanak czefej Benedek vramat touab teòruenjnel (!) ez ket 
megh neuezet Zálogos iobagiert hanem teòrujnj nélkül 
ereztenek megh Eó kgme(aç)k [Mihályfva NK; JHb LX-
VI/11). 1721: az ő kglnél zálogb(an) lévő részecskéjét 

azon gjümöllcsős(ne)k meg ereszté [Ne; DE 2). 1821 nem 
kivánván perrel fárasztani T. Dobai Sigmond Ur kedves 
húgát a maga által bírato szindi egygyik Sessiot meg 
eresztette vala [Nagylak AF; DobLev. V/1041). — L. még 
MNy LX, 105. 

Szk: vki kezébe 1586: Az melj hazat Zabo Georgteol 
Az Jesuitak megh vetettek volt az Varossal f 1000 Azt a' 
Jesuitak Zabad Akarattiok zerent az Varos kezebe megh 
eresztettek, Az hazaknak minden kolchaywal Azért Immár 
az haz a' Varosé IKv; Szám. 3/XXIX. 19 Gr. Diosy not. 
kezével). 1591: ky hazasitwa(n) penig az kett leyant az 
Tutor mynden okwetetlen tartozzék Zowatt8 Almadj balint 
kezebe meg erezteny es meg boczatani [Szava K; JHbK 
XIV. 6. — "Szavát) * zálogból 1798: Trauzner Sig-
mond Vr részét a' zállogbol meg ereszté [Gergelyfája AF; 
DobLev. IV/797. 27a]. 1800: Tessék az Umak a Zállog 
Su(m)mát fel venni, és a fenn specifícált földeket a 
Zálogbol meg ereszteni |Ne; i. h. IV/838. 2a]. 

3. (határt) felszabadít; a permite păşunatul (pe terenurile 
recoltate); (Feldmark/Flur) frei machen. 1581: Az zwreot 
feleol eo kegmek voxot kerdwen vegeztek hogy az Espo-
taly mester zent Mihály nap elŏt három nappal kezgie el 
az zwretet, zent Mihály napra penigh az A1 hegiet erezzek 
megh eo kegmek tanachywl [Kv; TanJk V/3. 243b]. 

4. (állatot tilalmasba) kicsap; a da drumul (animalelor 
într-un loc unde păscutul este interzis); (Vieh ins Gehege) 
hinausschlagen/treiben. 1840: a* mi földünkön meg eresz-
tedték ehes marháikot minden kár nélkül (Dés; DLt 930]. 

5. (etetésre/legeltetésre/pihenésre alkalmas helyen álla-
tot) kifog; a desprinde animalele de la un vehicul (la un 
loc potrivit pentru a da de mîncare/păscut/odihnă); (Vieh 
zwecks Fütterung/Weide/Rast an geeigneter Stelle) aus-
spannen. 1746: A* Várból à ki hordatni akar tehát à Ka-
longya kőzött meg ereszteni ne mérészelljen ITorda; TJkT 
III. 48]. 1761: ottan tűzet látván a holott meg eresztettek 
vala ... a Nagy Tekenyősben vadnak két ökörrel, szekérrel 
... a holott meg eresztettek 's tűzet is tsináltanak vala 
[Koronka MT; Told. 26]. 1770: Innen a Faluból ki indul-
tunk reggel, s mint egy osonnya tájban érkeztünk ... F. 
Csobánkai Határb(a) az holott meg eresztettünk a Nyo-
máson, s ... ott is háltunk [Nagykristolc SzD; JHbK LI-
V/10. 13]. 1799: Ejtzakai hálásra meg eresztettünk a több 
szekerekkel edgyűtt [Dés; DLt|. 7800: Haza jövet Müke-
sena meg eresztettünk a' lovak(na)k vettünk két portio 
Szénát [Torockó; TLev. 5. — aMikes TA). 1840: válosz 
uton a* Griff madár czimü fogadoba meg eresztettem IDés; 
DLt 1073]. 

6. (állatot/fogatot) visszaereszt/enged; a-i da voie să se 
întoarcă; (Tier/Gespann) zuriicklassen. 1591: Jeowe oda 
Nemet Mihalj en hozzam ... mondgia vala egj marhamat 
erte(m) hogj vagio(n) kegdnél Ked ereztene megh (UszT). 
1594: Horwat Jánost kültte Biro W. Húnyadig Es mene 
szólni és törekedni hogy Kapúsrol8 az utan akar czak 
húnyadrolb meg eresztenek szegeny faradt késségünkét és 
marhaiokat [Kv; Szám. 6/III. 9. — 8K. bBh-ról]. 1621: 
Beoldi (!) Kelemen Taarzekere elejben ... adata Bjro 
Vram az Vas Marton Niolcz eokret Kallianig8 de onnét 
meg ne(m) ereztue(n) zinten Vasarhelig Vittek atta(m) 
f. 4 [Kv; Szám. 15b/DC. 151. — aKályán K). 

7. el/megindít, működésbe helyez; a porni, a puné in 
funcţiune; in Gang setzen. 1600: halotta(m) az warosbeli-
ektQl hogy forgoth az peöres malo(m), halottam az waros-
beliektol hogy eök ereztettek megh es eö zamokra iar 
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és alkalmatlan helyeket [UszLt IX. 76. 69 gub.]. 1705: 
Ugyan a cédulában azt is íratá az úr, hogy ha valahol a 
joszágiban valami asztagok találtatnának, azokat is hadd 
conserválnák az úr számára, mert nincsen annyira való 
búzája, hogy újesztendőig megérhesse véle [WIN I, 606]. 
1756: arról is attestállyanak a Tiszték ki hány másávala 

érheti meg [Feldoboly Hsz; DobLev. 1/270. la Bartók 
Áron foly. — aHány mázsa sóvalJ. 1789: annyi nem terem 
közép szerű termésben, hogy megérhessék vele, hanem 
Nap számossággal és egyéb afféle dólgokkal keresik élel-
meket (Ábrahámfva U; UszLt XIII. 97|. 

5. elláthat; a putea aproviziona; mit etw. versehen kön-
nen. 1679/1681: Három Major ház lévén eze(n) jó-
szágban) azokhoz oly majomekat tartczo(n) eó kglmea 

hogi mindenik mutathasso(n) szép hasznot a majorsagbol; 
ne csak a vár szükségét érhessék megh vélle, de ... elis 
adhassanak ... benne |Vh; VhU 671. — aAz ub]. 1705: 
szŏlŏ hegyeink(ne)k nagyobb része műveletlen marad-
va(n) az elmúlt esztendöb(en) mivel annyi bor ne(m) ter-
mett szŏlŏ hegyeinken, kivel városunk korcsomáját meg-
érhetnŏk: ehez képest az idege(n) borok(na)k behozását 
meg engedtük (Dés; Jk 346bl. 

megérhet2 vmi vmennyit érhet; vminek vmennyi értéke 
lehet; a putea valóra; wert sein können. 1793: N: Enyedi 
T. Szántó Sándor Atyánkfia, és élete párja ... birnak 
an(n)yi Joszágot, a' mely 9// kilentz Ezer Magyar Forinto-
kat kőn(n)yen meg érhet |Torda; DobLev. IV/713 Gyárfás 
Josef vicenot. kezével]. 1843: hogy tisztán mit érhetett 
meg a1 lekaszált Tŏrŏkbuza-, köles, és Len Termés, volta-
képpen nem becsülhetem meg [Bodola Hsz; BLt 12]. 

megérhetik beérhetik; a se putea coace; reif werden 
können. 1628: 27 Junii Az búzát sok helyeken az hideg 
virágában megvette, hogy semmi szeme nem volt, és sok 
helyen az lábán hagyták, meg nem aratták; a szőlő sem 
érheték meg, felette keserű bor lött azon esztendőben [Kv; 
KvE 157 SB]. 1632: az Feiedelem kertiben Fejeruarat volt 
narancz fa, s mégis virágzót, de nem tudgya ha erhetette 
megh avagj ne(m) ]Mv; MvLt 290. 70a]. 1790: ha az őszi 
hó harmat miá meg érhetik ottan feles Tŏrŏkbuza leszsz 
[Sztrézakercsesora F; TL. Wessénnyi Dániel gr. Teleki 
Józsefhez]. 1836: a' Török buza nem hiszem hogy 
megérhessen — hatsak hoszszu jo ösz nem lesz (TSb 20]. 

megérik 1. beérik; a se coace; reif werden. 1590: mikor 
az eó vetett vetesse megh ért volna megh Arattúnk benne 
kilench kalonghiath [UszT|. 1679/1681: (Gyümölcsöt) 
bövön aszaltasso(n); ä mi penig nem aszalni való (: mint à 
Dio es egyeb féle :) aszt jo gondviseles alatt mihelt meg 
érik leszedgiék és à vaiba(n) bé szállítsák [Vh; VhU 675]. 
1735: Ha holnap ... be jűnek is az Aratók az Majorban 
livő Rosot Arathatyak az alat az Buzais meg irik ]Kv; TK1 
Mihály Deák Teleki Ádámhoz]. 1756: azt tudom hogy a' 
mig Tiszt nem volta, mind maga, mind Nikuláj nevű Ettse 
olyan szegények voltak, hogy még azt sem várták, hogy 
meg érjék a' málé, ugy hordották [Galac BN; WLt Kertész 
Gergely (27) jb vall. — aMolduán VonyaJ. 1765: mikor 
szinte meg érik vala az tőrők buza, mondani kezdék az 
emberek, hogy vigyázzak, mert Lengyel Sámuel le akarja 
kaszalni a törők buzamat [Kissolymos U; Márkos lev.]. 
1770: En az Somjaji hegyeken Levő Szüretet elvegeztem 
... igen jol meg Ertek volt a szölök [Somlyó Sz; Borb. II 

Szathmari János lev.]. 1785: Meg érvén a Muskotály 
kŏrtvély mind őszve szedettem, s ezen ferslagb(an) szároz 
széna közi rakván fel küldettem IBencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1825: Tőrbuzájais (!) elég terem, tsak hogy 
megérjék [Mv; Told. 7]. 

2. megerjed; a fermenta; (aus)gären. 1747: egy nagy fa-
zék eczet agyat is küldöttem, azt is más falukból iminnen 
amonnan koldultattam, még itten talam egeszszen meg 
nem ért volt, de talam mig be viszik meg erik [Buzd AF; 
Ks 96 Mikó Ferenc lev.]. 

3. kifejlődik; a se dezvolta; sich entwickeln. 1819: Fo-
lyo Septemberi Holnap lő napjan dél előtti 11 orakor 
szülvén Rákosi Boldisámé égy fiat, az rendes idejére 
született é, az az meg volt érve, s a' meg érésnek minden 
jelei meg voltanak é rajta vagy nem ? fKv; Pk 2 vk|. 

4. vki ideje ~ érett korba jut; a ajunge la vîrsta de matu-
ritate; in reifes Altér gelangen. 1667: Az főispánság tiszti-
ben az kis grófota ő nagysága meghagyja, de mivel az 
vármegye igazgatására és avagy csak az haza szabadságá-
ra, törvényére való megesküvésre is az kis gróf ideje nem 
eléggé ért meg ahoz képest ő nagysága megkívánja, prae-
ficiáljon böcsületes hazafiát ő kegyelme az vármegye 
igazgatására [TML IV, 209 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz. — ^jr . Thököly Imrét]. 

megérkezés 1. hazatérés; sosire/venire acasă; Heim-
kehr. 1657: (Bethlen Gábor) meg kezde betegesedni ottan 
hamar portáról megérkezésem után, mely vala anno 1629. 
januariusban [KemÖn. 93]. 1668: Candiából megérkezé-
sem után micsoda kegyelmességet igírtek ő nagyságok, az 
országnál tudva van; miben van, Uram, máig is abbeli 
dolgom, Kegyelmednél tudva van az is [TML IV, 342 
Baló László Teleki Mihályhoz]. 1782: Férjemnek a Sav-
anyu vizről lett meg érkezése után meg jelentvén8 mégis 
félemlett rajta, ugy hogy maga hivatván ö Nga a Férjemet 
nem bátorkodott eleibe menni [Told. 3 Demeter Balázs 
Koronkai gondviselő felesége, Pap Judit (48) vall. — aA 
fenyegetést]. 

2. vhová való elérkezés; sosire; Ankunft, Gelangen. 
1797: a jelentő Levelet kesőre vehette ugy annyéra, hogy 
... későre ... eshetett osztán a meg érkezése [Mv; Told. 
42/1]. 1800: amit ertettem Sebes lofuttaba ide Detsebe lett 
meg erkezésivel a Tiszt ezen uton engemetis ki rendelt 
volt, hogy ... fognok el a kerdett Személyt [Décse SzD; 
Ks Vegyes ir. 92]. 1806: az mult Nyáron egy vasárnap 
reggel disznó Csorda hajtáskor, én magamis sertésünket a 
midőn az Csordába le hajtottam várván a disznó pász-
tornak meg érkezését, ekkor láttam hogy Mészáros Ats Jo-
sefné Árkosi Susánna bé nézett az utrizált udvari fogado-
háznak ablakán [Dés; DLt 250/1808]. 1834: Asztalos Le-
gény Mártinovits Rudolf... a Varosra való meg érkezésével 
meg kérdezvén a Fatter hogy fersrájbra jötté, mely meg kér-
deztetése után el tagadta ... első ejtzakán nem a herberken 
hanem rosz helyen hált [Kv; ACLev. Kül. Perc. 14]. 

3. vminek a rendeltetési helyére való jutása; sosirea 
(lucrului trimis) la destinaţie; Gelangen einer Sache an den 
Bestimmungsort. 1817: Esedezem azért mély alázatosság-
gal Kegyes Patrona Aszszanyom Nagyságodnak, méltóz-
tassék az én nyomorúságos állopotomat kegyesen meg 
tekintvén ... kieszközölni, hogy azon pénzűnk a válosz 
meg érkezésiig is adattassék ki [Szászzsombor SzD; IB. 
Szentmiklósi István ref. pap lev.]. 1843: a' Tutaj fákat 
még se kűldéd le ... le indíttása pedig mennél hamarébb 
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esnék, azért lenne jó — hogy meg érkezése addig essek, 
mig Én ithon lészek [Veresegyháza AF; DobLev. V/1242 
Dobolyi Sigmond Dobolyi Bálinthoz). 

megérkezhetik 1. hazatérhet; a putea veni acasă; heim-
kehren können. 1662: az kozákok ... kik amikor Szucsva 
alá érkeztek volt, magok bizonyítások szerént is, tizenhat-
ezren lehettek, de négy vagy ötödfélezer bennek alig ma-
radott, kik hazájokba megérkezhettek vala [SKr 330). 
1670: Azonban kegyelmes Uram, még az innepekig Dávid 
diák uram is megérkezhetik [TML V, 114 Teleki Mihály a 
fej-hezj. 1676: Igyekezém írásom szerént szombaton est-
vére visszajöjjek, de Kaplonban találtam szintén gróf ura-
mot, ma délre érkezhetem meg [TML VII, 216 Matskási 
Boldizsár Teleki Mihályhoz). 1823-1830: Történt pedig 
sokszor, hogy a németek nem érkezhettek meg mindenkor 
a rendes időre, a gubacsot vivők sem várakozhattak, ha-
nem ennek a Tímárnak lévén ott a Duna partján egy ala-
csony faháza, s ott is lakván, a gubacsokat nála lerakták 
[FogE 168). 

2. ide érkezhetik/juthat; a putea sosi/veni aici; hierher 
eintreffen/ankommen können. 1664: Székelyhidrúl az 
válasz, nem vélem, ide előbb szombatnál, vasárnapnál 
megérkezhessék ITML III, 284 Teleki Mihály a fej-hez). 
1817: Szomorán olvasom Nagysagod Leveléből azt is, 
hogy a mí pénzűnk iránt való válosz még le nem jött, 
holot már fel küldésinek el mult Hét Hete az olta tsak meg 
érkezhetet volna [Szászzsombor SzD; IB. Szentmiklósi 
István ref. pap lev.). 

megérkezik 1. hazatér, visszajön; a sosi acasă, a veni 
înapoi; heimkehren, zuriickkommen. 1573: Margit Rab 
Balasne Azt valliah hogy az gazda hon Nem volt ha-
ne(m) az vtan erkezyk meg [Kv; TJk III/3. 197). 7629: 
érkezik Lengjel Országból megh Rosas Istuan Vram az 
Keony Nyomtatoval edgjüt hoztak Vrunk szamara az 
Tipographiaiahoz való szer szamokat IKv; EM XLVII, 
372) | Maczkasi Uram leuelejuel ha meg erkeznek az 
valaszal kendhez mindgyart kűldeók, mert az praefigalt 
napot igy immár meg kell valtoztatni talam [KCs IV/l 16 
Kemény János lev.). 1785: A szegény Gyógyi öreg Papné 
ma meg érkezék a vejivel, de semmi örömet nem találta-
nak, mert ki azt mondja hogy egy Sellérinek a ganajáb(an) 
vágynák léányi fel kontzolva, ki azt hogy a Homorodi 
lankáb(an) ölték meg, és a Marosb(a) hányták [BK. Bara 
Ferenc lev. Szászvárosból). 1839: A' napokban meg ér-
kezvén az alsó joszágambol, kívántam tudosittani a* felöl 

hogy ha ma le jöhetne, hogy az eg(g)yŭtt végzett dol-
gakrol értekezödhetnénk [A.szentmihályfva TA; Bosla br. 
Miske Ferenc Bosla Ferenchez). 

2. ide (el)érkezik, megjön; a sosi/veni; hierher ankom-
men. 1609: Ebedre megh erkezek az Beek ueletlen mert 
vacziorara vártak az Besliak [Kv; Szám. 12b/IV. 396). 
1657: kevés idő múlva megérkezének az khám, vezér és 
szultán [Kemlr. 318). 1724: Colonellus Ur(am) az Estve 
érkezet meg: nem alut az elmúlt éjei féltibe, ugy félnek a 
tőztől (!) [Altorja Hsz; ApLt 2 Apor Pétemé Káinoki Bor-
bára férjéhez!. 1781: Szolga Mihálly Uram emberei az 
ado irogatásra meg érkeztek volna [Ádámos KK; Pk 7). 
1795: Eddig, reménlem megérkezett vagy Praefectus 
ur(am), vagy Fiscalis uram [TL. Málnási László ref. fő-
konz. pap Debreczeni István tt-hoz). 1815: meg tértűnk az 
Patak Ároknak intézett Helynek ki nyittására ahovais 

midŏnn meg érkeztünk megálván vártuk a Sinfalvi közön-
séget [Asz; Borb. II). 

3. vmi rendeltetési helyére jut; a ajunge ceva la destina-
ţie; (eine Sache) zum Bestimmungsort gelangen. 1792: 
Tegnap Szászvároson is jártom a Postán meg visgáltom a 
Nsgod számára Delisántzon jövő Iskatulát, de már eddig 
meg nem érkezett ... mihelyen meg érkezik, azonnal fel-
küldöm Kolosvárra [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.). 
1796: Száz Nyoltzvan Nyoltz véka Mész Karatsonfalvárol 
meg erkezet most Szombaton estve, amellyetis Vasárnap 
Del utan és Hetfŭn reggel be oltottuk jo modal [Banyica 
K; IB. Gombos István lev.]. 1806: A' Mozsár ágyuk meg 
érkeztek és Madarason az Újvári Lakadalmán fungáltak, 
és dőrgőttenekis [Mv; Ks 101 Thuroczy Károly lev.). 
7809: Nótát Sopiálván az ügy, meg kívánom azért addigis 
mig arról a rendelés meg érkeznék Procuratorságba sus-
pendaltassék, felette terhes lévén a vád [Szu; UszLt Com-
Gub. 1655hözl. 

megérkezte vkinek/vminek vhová való megérkezése; 
sosire; Ankunft. 1847: Beszélett pedig mindjárt megér-
keztekor | Azt hallottam, hogy megérkeztekor Varga 
Katalin felvállolta, hogy a fennebb megnevezett három 
helységeknek pereket folytatni fogja [VKp 231, 273]. 
1850: a papok teendői közzé tartozik ... össze imi azon 
Kisdedeknek neveket, kikbe a himlő bé nem oltatott, s 
ezen előre meg készített össze írást, a himlő olto orvos 
meg érkeztével, neki kézbesíteni [Nagykapus K; RAk 3 
esp. kl]. 1869: Több pályázati hirdetmények után, me-
lyeknek határideje a körlevélnek valahol közel 2 hónapig 
stagnálása miatt, annak megérkeztekor rég lejárt, körözte-
tik egy Cultus ministeri rendelet IM.bikal K; RAk 1801. 

megerkölcsösodik megcsökönyösödik; a se încăpăţîna; 
störrig werden. 1729: már miért, és mi okon azon Tehen 
meg erkŏcsŏsŏdvén magát fejni meg nem engedte, ugj a 
Bomyát szopni [Dés; Jk 52). 

megérő vmennyit érő; care valoarează o anumită sumă; 
im Wert von ... 1836: (A) körűi mért helyetskét ezennel 
... eőt váltó Rénens Forintokra meg erőnek meg is bet-
sűltuk [Dés; DLt 556). 

megerőltet 1. túlterhel; a supraîncărca; über(be)lasten. 
7800 k.: a Verőben Készittsen 60 vasat ne hogy a ko-
hoban az ezkozöket meg erőltesse a Verőben is a nagy 
darabb Vasaknak mivelesével az eszközökben kárt, és a 
munkásokban az erölkedés által veszedelmet ne okozzon 
[Torockó; TLev. 9/31. 

2. magát erőlködik; a se forţa,; sich anstrengen. 
1630: azmely derék népe ide az ő maga szerdársága alá 
valók volnának, azokat is elvitte az vezér az perzsiai had-
ra, és akármint erőltesse meg magát, de ha rea kél, 16 ezer 
embernél többnek szerét nem teheti [BTN2 427-81. 

megerőltetés forţare; Anstrengung. 1741: Vagyon 
nyoma a Szent-írásban hogy mind az meg élemedettebb, 
mind pedig az ifjabb Próféták néha magok meg erőltetések 
nélkűlis jot és jollis prófétáltak, hol mások, hol magok 
állapottyok felől [TL. Ónodi B. Josef gr. Teleki Ádámhoz 
Francofurti ad Oderámból). 1779: Toldalagi Ferenc úr ... 
mindenfelé el akarna érkezni nagy maga megerőltetésével 
is [RettE 402]. 
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[UszT 15/266 Palfſi Thamas Farczadi Zabad zekely vall.l. 
1714: Bajor Ferencz Uram be méne az Malomban, ben 
találván az Nyisztor Miklós nagj kŏtŏ fejszéjét ... az mint 
Nyisztor Miklós kŭn áll volt üres kézzel, ütni vémi kezdé, 
maga az fejszével az fia egj lapitoval, igj szólván, ki 
eresztette meg az malmot, az eb teremtette [Berekszó H; 
Szer. Marian Danila (26) jb vall.]. 1770: A Silip alá taka-
radatt porondat mi okozta nem tudom, hanem ... a miolta 
a Királyfalvi Maimat meg eresztettek s az vizet a Silip-
re vették el mosta a Silip alol a porondat |Ádámos KK; 
JHb LXVII/131 ]. — L. még RettE 187. 

8. (kalászos gabona) vmennyi szemet ereszt; (despre ce-
reale) a da/produce o cantitate oarecare de boabe; (Ge-
treide) trägt gut (eine bestimmte Menge Kom). 1774: Ősz 
elegy Buza Három Ezer kalangya, mellynek kalangyájá 
két vékát meg eresztett ... Tavasz-Buza két száz kalangya, 
meg eresztvén kalangyája másfél vékát let szemül Három 
Száz véka |Mocs K; Ks Conscr. 14] | meg termett ősz buza 
rossal elegy ezer száz kilentzven őt kalongya, és hu-
szonnégy kéve, mely meg eresztet cséplő részen kivűl 
három száz tizen hat kőblőt |Szentdemeter U; LLt 13]. 
1761: egy veka Buza után lehet 2 kalangyat prosperálni; 
kalangyája pedig meg ereszt 2 vékát és 1/2 némelykor 
harmot |Marosillye H; JHb LXX/2. 114-5]. 1796: az 
egész Határunkan lévő s már elő Számlált allodialis 
Szántó földeknek javát roszszát öszve vetve, minden ka-
longya ros más fél vékát meg ereszt [Méhes TA; WassLt]. 
1797: Egy véka ősz rós vetés után meg terem 2. kalongyát, 
s kalongjája meg ereszt 2. vékát [M.újfalu K; CU IX. 
2/118a]. 1814: égy égy kalangya ugyan tsak közép termés 
idején meg-ereszt 2 ~ két véka Búzát [Septér K; BetLt]. 

9. átereszt/szitál; a ceme, a trece prin sită; durchsieben. 
1700: Percipialtam elegjes Gazos Búzát az Spotaly 
szamara, szaz nyolczvan vékát... be hozatván és az Huzár 
Vr(am) hoszszu rostáján meg eresztven lőtt semmire kellő 
allya tizen két véka [Kv; Szám. 40/1. 5]. 

10. cseppfolyóssá tesz, felolvaszt; a topi; verflüssigen, 
aufschmelzen. 1586: Szalamiachot veót az saletrum meg 
eresztesheóz —/20. timsot veót —/8 echietet veót volt ket 
eitelt —/12 fat keolteót hogi az saletrumot meg eresztette 
—/12 [Kv; Szám. 3/XXIV. 25]. 

11. meglágyít; a face să devină mai moale; weich ma-
chen. XVIII. sz. v.: Az olyan marhának a ganéja meg 
hül, s meg reked az olyatén marhának szappan tsapot kel 
csinálni... es a marhanak az allfelibe tenni, mert ez fél ora 
alatt meg ereszti és a ganéját meg inditya [UszLt X. 80]. 

megeresztés 1. átadás/engedés; predare, cedare; Über-
gabe. 1598: Mely valaz titelek vtan, harmad nap műlvan 
... el menteonk Kozaruarra es ... mindeniket kwleon 
kwleon az pinznek fel nem viteliert es az zallagos io-
zaghnak megh ne(m) ereztisiert fel(se)ged eleyben Euo-
calok, az felieol megh irt dologml okot adnj [Dés; SLt BC. 
9 Nemes Georgy vszb kezévell. 1638: Citaltata en uele(m) 

az Nemzetes es Viteszlŏ Cziapo(n) Kŭkelleŏ varme-
gyebe(n) lakó Szalanczi Lazlo Vramat ... az Olah Peterla-
ki portioiának szalagianak fel nem veteleiert es az meg 
irt portionak megh nem ereszteseiert [O.péterlaka/Kis-
enyed AF; KCsl 141]. 1697: Kolosváratt lakó Ns Görög 
Politzán György Ur(am) ... ns Gombkötő Lőrincz Ur(a-
ma)t ... Certificallya ã Kolosvári Ns Tanáts(na)k lég 
közelebb következő Szeredaj Szekre és az meg irt Sum-
ma(na)k fel nem vételéért tudni illik, és az Puszta Eoreok-

seg(ne)k meg nem eresztéséért [Kv; KvLt 1/186 Thorocz-
kaj Szabó Mihály kolozsvári hűtős szb kezével]. 1739: 
tavally Esztendőben talaltam meg Excellentiadat, Olah 
Kocsárdi kevés portiomnak meg eresztése iránt, Excellen-
tiad méltoztatottis Kegjelmesen ennékem resolvalni hogy 
ezen folyo Esztendőben parantsol meg eresztese iránt 
[Sajóudvarhely SzD; Ks 99 Fekete Sámuel lev.]. 1743: 
Nagyságodis remenseget adott a Kantai kis funduská(na)k 
restitutioja és megeresztése aránt [Kvh; ApLt 4 Szotyori 
István Apor Péterhez]. 

2. (határ)felszabadítás; permiterea păşunatului (pe tere-
nurile recoltate); (Feldmark/Flur) Freimachung. 1588: 
Zena Reteknek megh erezteset Nem ítilik most eo kgmek 
Ionak lenny bizonios okokbol, hanem az aratasnak dereka 
le zalwan, éreztessenek megh [Kv; TanJk 1/1. 83]. 

3. felolvasztás; topire; Aufschmelzen. 1586: Szalamia-
chot veót az saletrum meg eresztesheóz —/20 [Kv; Szám. 
3/XXIV. 25. — A teljesebb szöv. megereszt 10 al.]. 

megeresztet szabadon eresztet; a puné ín libertate; freí-
lassen. 1609: Keonieórgi mynekeonk azon hogy megh 
ereztettneok [Gyf; DLt 308]. 

megeresztetik 1. átadatik/engedtetik; a fi predat/cedat; 
übergeben/lassen werden. 1824: Kőteledzem Magomat, én 
Özvegy G. Petki Joseffné, Áts Ersébeth ... arra hogy ha 
akkor, az mikor az Nállam Zálagban lévő Jószág ki vál-
tódnék, és meg eresztetnék, akkor én vagy Kővetkezőim, 
tartozom vagy tartoznak, az el adatt M. Bodoni Jószágát 
... az fennebb emiitett Zálog summa és Jovitási árrak le 
tétele mellett, által és viszszá adni [Mezőbodon TA; Ks 
89]. 

2. (határ) felszabadíttatik; a ſi permis păşunatul (pe te-
renurile recoltate); (Flur) freigemacht werden. 1588: Zena 
Reteknek megh erezteset Nem ítillik most eo kgmek Ionak 
lenny bizonios okokbol, hanem az aratasnak dereka le 
zalwan, éreztessenek megh [Kv; TanJk 1/1. 83]. 

megereszthet 1. vmennyi szemet ereszthet; a putea 
da/produce o cantitate oarecare de boabe; (Getreide) gut 
tragen können. 1774: égy Hellyt 60 kalangyányi ŏsz Buza 
vetés vesztiben maradót, mellybŏl a Beresek magok Sza-
mokra arattak látván hogy a Tisztektől vesztiben hagyatott 
mellynekis kalangyája meg ereszthetett más fél vékát 
[Mocs K; KS Conscr. 34] | megereszthetett... három Véka 
Csŏs Török Buza Szemül egy Vékát ISzamosfva K; i. h. 
202 Th. Finta (66) jb provisor vall.]. 1821: 8 Kalangya 
Buza termet azon hellyen — melynek kalangyája ... meg-
ereszthetet bizonyosan három három vékát [Apahida K; 
RLt O. 2 Tyikos Vaszilika (70) vall.]. 

2. vmiből vmennyi kijöhet; a se putea obţine o anumită 
cantitate din ceva; aus etw. eine bestimmte Menge sich 
ergeben/herauskommen können. 1774: az Malamporbul 
pediglen Palinkát fŏztenek minden Esztendőben mellynek 
vékája más fél kupát meg ereszthetett mellyetis (!) az ottan 
való kortsomán elis kőit fertállja 6 xr [Paptelke SzD/Mocs 
K; KS Conscr.]. 

megérett érett; copt; reif. 1659: Maga is látja ő ke-
gyelme, és midőn Isten megesmertette ártatlanságomat: 
idejével és az igazsággal együtt megérettebb elmével fog ő 
kegyelme ezentúl itilni felőlem, úgy reménlem [TML I, 
469 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 
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megérez 1. kb. érzékel; a simţi; fühlen. 1573: Ersebet 
Zabo Martonne zolgaloia Azt vallia hogy Eo tawali Ez-
tendeobe zolgalt Borbel Bálintnál mykor az felesege Beteg 
volt, Nagy zoksor Monta es vgian halaiig mynd Azt kyal-
totta ... hogi Eo neky az Irmes Bor Miat kely meg halny 
... Mert azonnal meg Érzette hogi Mint egi globis meg 
allot az giomraba [Kv; TJk III/3. 114]. 1582: En Zabo 
Ferenczne kerem Luczat hog Az femben (!) Nezzen, miko-
ron feyembe Nezne enys az Lucza eoleben haytam az 
fçmet (!) Azon keozbe erzem hog az giermek Nalla megh 
mozdula, Lucza vewen ezebe hogy en azt megh erzettem 
... el Mene [Kv; TJk IV/1. 38]. 1676: Mart. 27. Kezdette 
Felesseg(em) Jutka® első szülöttét még érezni [PatN 13a. 
— aMiskolci Judith]. 1710 k.: Miről ismerjük meg, amikor 
elérkezik a Szentlélek ? Felele s mondá: Csudálatos 
nagy jó szagot bocsát maga előtt, mikor azért azt megér-
zitek, tudjátok meg, hogy akkor ott vagyon [BIm. 1029]. 

Szk: megérzi a fejében (bor) a fejébe száll. 1631: való-
ban jó bor termett ebben az esztendőben, úgyhogy ha egy 
ember egy ejtelt megivutt benne, megérzette az fejében 
[Kv; KvE 162 SB]. 

Sz. 1657: ímé az sáfránybűzt megérezvén Csáki® uram, 
nemcsak nem merészlett menni azon gyűlésre, de Erdély-
ben is nem mert maradni [KemÖn. 123. — aCsáki István 
grófi. 

2. észrevesz; a observa; bemerken. 1627: Szörnyen el-
rothada az szőlő, úgyhogy mind megérzettek az borán 
de jó bor lött azért [Kv; KvE 156 SB]. 1631: oli igen 
lassan iöt eleŏ csak az laba hegjen, hogj megh az eb sem 
érzette megh |Mv; MvLt 290. 239b]. 1698: (Vancsa Szim-
ion) hoza ... két vagy három véka búzát én mint mol-
nár feltŏtetém az búzát az Felseŏ Garatba, vélle ... az mint 
Ŏrlŏttem meg érzém az liszten hogy vermes buza 
[Vízszilvás SzD; Ks St. Kádár (56) jb molnármester vall.]. 
1825: a Gomyikok ... jo előre meg érezvén és látván egy-
ben tsoportozott praevaricatorokat el szaladtak [Köteles-
mező SzD; TSb 47]. 1847: Visszatérvén Bécsből az 
őfelsége szent színe előtt való járásomat mindjárt megér-
zették, mivel ... Cehelista Mákária azt mondotta, hogy 
azután ingyen kapott tűzrevaló fát [VKp 154 Varga Kata-
lin kezével]. 

3. megsejt; a presimţi; (voraus)ahnen. 1657: Megérez-
vén halálának is közelítését®, Catherinátólb és minden 
rendektől végső búcsút vött [KemÖn. 130. — aBethlen 
Gábor 1629-ben. bFeleségétől, Brandenburgi Katalintól]. 

4. megsínyli; a se resimţi; unter einer Sache leiden. 
1599: menny insegh vagion ez varoson holott az egyeb 
zomzed varosok ... az hadban való darabantok tartasat 
nem anyera erzettek megh minth az my Varosunk [Kv; 
TanJk 1/1. 340]. 1603: Azok közzül penig az kit töruenybe 
fognak, Magokrol ha el mútathattyak, es Authorat adhatt-
yak, ki inditassabol czelekettek legyen, ö velek kegyel-
mesben czelekeggyenek: Az Aúthorara penig oly büntetest 
vessenek, hogy úgy meg erezze hogy mind ő, 's minden 
gyermeky és mindennemű Nemzete rolla öröke meg emle-
kezzek [Kv; i. h. 454]. 1618: ne gondolja azt senki, hogy 
az hatalmas császárnak szablyája nincsen, mert eddig is 
megérzette volna Erdély ennek a fenyegetésnek ízit [BTN2 

1311. 1757: talan koporso bezártaig is meg fogja érezni 
azan verést [O.kocsárd KK; Ks 8. XXV. 14]. 1786: még a 
királyi kassais meg érzi a bodulást, mert magok(na)k, se 
nem veteményeztek, se nem kerteltek, török búzát se ve-
tettek egy szemetis eddig, s mostis tsak a sok titkos tanáts-

kozásokb(an) töltik idejeket [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1796: Biraki kötelesegŭnkbŏl egész térd hajtó mélly 
alazatossaggal Instálunk Ngod előtt azon, hogy melto meg 
fontolasra vévén bŏlts elmejevel azt, hogy minemű romlás 
és kár következzék ebből az erdők és gyümölcs fák pusz-
tításából ezen helysegre 's ennek minden sorsú s rangú 
lakossaira, a mellyet még a Terrestrisek is söt meg az 
Orszagis meg fogna érezni [Torockó; TLev. 10/6]. 1844: 
hiszem hogy rósz az ut, de tovább nem várhatak mert 
egész esztendőbe meg érzem a' hátra maradást [Kv; Pk 6 
Pákei Krisztina férjéhez]. 

megérezhet érzékelhet; a putea simţi; spüren/fühlen 
können. 1669: Nagyságodat azért kérem, méltóztassék úgy 
méltóságos dispositioja szerint az dolgokat moderálni, 
hogy eddig való urunkhoz s hazánkhoz viselt nagy jó 
akaratját jobban is érezhessük meg a mi kegyelmes urunk-
kal és hazánkkal együtt [TML IV, 472 Teleki Mihály gróf 
Rottal Jánoshoz]. 

megérezhető észrevehető; perceptibil; bemerkbar. 
1721: A Repartitiokbannis olly proportiot keres, mellyel a 
Hellysegeknek, nem csak tehettsege, hanem eddég Viselt 
Terheis aequilibráltassék, ĕs azoknak a kik magok Quan-
tumok felett, mit attanak, más helysegekrŏl meg erezhető 
bonificatiokkal refundáltassék [Ks 18. XCIII a gub. Kv-
ról]. 

megérhet1 1. utolérhet; a putea ajunge (pe cineva) din 
urmă; einholen können. 1662: Magok is pedig a generáli-
sok, a sok szép hadakkal Eperjesnél szintén megérhették 
volna őket, ha instructiójok ellen a velek való néppel 
fejedelem engedelme nélkül velek elpróbálni merészelhet-
nék | (A hadakkal) a váradi kapitány mindjárt indulandó 
volna, és ha valahol a marschalkot megérhetné, hogy a 
szerencséjét vele el is próbálná, a vezérnek értésére adatott 
vala [SKr 236, 365]. 

2. életében része lehet vmiben; a putea avea parte de 
ceva; etw. erleben können. 1710: mikor jó békességben 
valánk, nem tudók megbecsülleni, már most sóhajtjuk, 
várjuk, örömest megbecsüllenők, ha valaha megérhetnők 
[CsH 437]. 

3. megelégedhetik vmivel; a se putea mulţumi cu ceva; 
sich zufriedengeben können. 1773: Mondottam azt is, 
hogy megérhette volna őkegyelme a szolgabírósággal és 
postamesterséggel, azt a kis ispánságot hagyhatta volna a 
szegény Szarvadi Józsefnek vagy Szénási Andrásnak 
[RettE 316]. 1811: A Tekei 1 ló iskolával megérheti az 3. 
Czug, reggel, és délután elég gyakorlást tehettnek [Kiscég 
K; KLev.]. 

4. (vki vmeddig) kijöhet vmiből/vmely mennyiségből; a 
putea să o ducă pînă cîndva; (mit einer Sache/Menge bis 
zu einer bestimmten Zeit) auskommen können. 1663: ha 
annyira való élést vitethet bé hogy mindkétféle praesi-
diumat ... megérheti véle, ha a németeknek is ad, mi sem 
ellenzük [TML II, 421 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 
1695: az G(ene)ralis parancsolta nékie hogy ide érkezvén 
mindenekről tudosicsa menyi munitio van it es meddig 
érhetni meg vélle [Fog.; Boér Gáspár Bethlen Gergely-
hez]. 1699: minden Váras es Falukb(an) levő ŏ Flge Vite-
zinek száma és szüksége szerént rendellyen es sza-
kasztasson annyira való fŭvelö helyet, mellyel fogjatkozás 
nélkül megh élhessék, nem pedig valami ala való sovány 
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megerőltető vki anyagi erejét meghaladó; care depă-
şeşte posibilităţile materiale a cuiva; js finanzielle Kräfte 
übersteigend. 1823: értésére esvén a Verŏs Kovátsi Társa-
ság érzékenyebb Tagjainak az: hogj közölök némely ma-
gokat s állapottyakat meg gondolatlan Gazdák, idő előtt 
kovatsokat alkudtak s fogadtak magokat meg erőltető s 
törvénytelen fizetéssel ITorockó; TLev. 9/47J. 

megerősít 1. erősebbé/szilárdabbá tesz; a întări; befesti-
gen, fester/stärker machen. 1625: Bartos András es Zeold 
János az Hid kapu felet való boltast meg ereositue(n)... az 
Rostelios Ablakot be Czinaltak [Kv; Szám. 16/XXXV. 
1721. 1681: Vajda Hunyad vára ... Délről való szegelet kő 
bastyaja ... az vár hidgya felől való oldala ighen el hasa-
dozott, ki felé kezdett dűlni, S-ha meg nem erössitik nem 
sokara leis szakad [Vh; VhU 502, 504]. 1716: (Az udvar-
házhely) egy darabja leszás kertel tamasokkal megh erő-
sítvén vagyon be keritve [Doboka; JHb 111/68]. 1767: a 
gjalog kert négj Esztendőnél tovább nem igen szolgál mi 
azt az el mult Tavaszai fatyu karóval meg erősítettük s egj 
koszom vesz(sz)ŏvel [Esztény SzD; Told. 5a]. 1781: az 
ostor gáttya felül, még egy ujj tzővekkel meg szaporítottuk 
azon gátott, vagy Zápor tartott, ha mi ezen Záport meg 
nem erősítettük vólna, nagy kára következett volna a' 
Malomnak [Mihálcfva AF; Eszt-Mk]. 1804: (A kerítést) 
mindenik ember a maga Reszin, kívül a Patakfelŏl a kert 
tŏvitŏl egy Singnire törpe Czóvekre font Jaszollyal erősít-
se meg és Mindenik sas melle kivül belől Csere jo Ta-
maszt tégyen [Zágon Hsz; Szentk.]. 1851: a' gátot minden 
évben az erdőből kimutatandó vesszőből vágatva és 
szálítva meg borítani renováltatni tartozom — a' Malom 
és Zsilip elejét hasonlólag ... szükséges töltésekkel 
ellátni, megerősíteni [Sáromberke MT; TSb 31]. 

2. katonai erejét megnöveli vminek; a întări capacitatea 
de apărare a ceva; die militärísche Kraft einer Sache ver-
größem. 1571: Myert penig az három zek az ket olah 
orzag zelien vagion es gyakron teoreokek miat rablas 
esset, vadnak keozzeottek magok oltalmara epitett ereos 
Casteliok es Cynteremek kyket nagy keolchegekkel pus-
kakai zakalosokal porral goliobizsal valamennyre meg 
ereositettek volt [SzO II, 331 a székelység panasza az ogy-
hezj. 1662: mind várait s főképpen Husztot ... mind élés-
sel, s mind vitézlő néppel is igen megerősítvén, abban 
kapitányul régi meghitt szolgáját, aranyosszéki Horváth 
Györgyöt tevé | próbált jó katonaembert, Weér János nevű 
várbéli gyalog hadnagyot vagy száz jó gyaloggal, néhány 
pattantyúsokkal küldvén beléje, porral és golyóbissal is jól 
megerősítette vala [SKr 162, 544]. 1706: Rabutin tart 
Szolnok felé ... a romlott várat megerősíti, 800 praesidiu-
mot hagyván benne [Kv; KvE 247 VBGy]. 

3. (hordót) megabroncsoz/köt; a cercui, a lega cu cercurí 
(un butoi); (Faß) bercifen, Reifen aufziehen. 1595: Gü-
gyén Imre W: az mely Marhat Wrúnk ö fge zamara hozot 
vala Beczböl, indita el feier vara ... Korczollyas Istúan-
nak, hogy egytől egyik (!) meg erösitette az hordokat, 
kikben az púskak, palaszkok és egyeb martiak voltak, 
kikre örög Ábronczokat vert sokkat, vyat keúant ... Az 
kötestöl 1 p(er) d 6 IKv; Szám. 6/XVIIa. 69 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 

4. odaerősít, rögzít; a fixa; befestigen. 1593: lakatos ba-
lintnak attam hogy az alsó Tanachy haz kemenczeienek az 
aitaiara 2 sarkat Czinalt ... az kwseo kemenj aitonak sar-
kat meg ereossitete f — d 20 [Kv; i. h. 5/XXI. 64]. 1804: 

(A vallató pecsét) vala a' tisztelt Hadnagy Urnák tulajdon 
Petséttyével közből a' szokott hellyen fejér ostyaval meg 
petsételve, és meg erösitve [Dés; DLt 198/1807hez]. 

5. tüzet ~ tüzet megnövel; a face focul mai putemic; Fe-
uer größer machen. 7558 k.: Az Mercuriomoth így kel 
chinalny: wegy 1 fonth kenesoth 1/2 font galichkQuet, ffel 
font kçzsoth es egesd meg elçzQr fel napeg lassú twzçn, az 
vtan erossich meg az twzeth egy napeg [Nsz; MKsz 1896. 
282-3]. 

6. (egyezséget/szövetséget) helybenhagy/(érvényesnek) 
elismer; a ratifíca (un acord); (Übereinkunft/Bündnis) 
bestätigen/(als gültig) anerkennen. 1619: Jött az követ 
azért, azmiképpen az régi szokás volt, hogy új császárt 
adván az Isten az muzulmán nemzetnek, azt köszöntse s 
üdvezelje, és az régi eleiknek egymással való régen egy-
bekötött frigyeket megerősítse | az hatalmas császár a régi 
szent frigyet-békességet meg akarja-é tartani Lengyelor-
szággal vagy nem ? Mert Lengyelország épen s igazán 
meg akarja tartani. Minthogy ez most jött ide békesség 
kémi s erősíteni, ezt a békességet igazán erősítse meg az 
hatalmas császár [BTN2 262-3]. 1662: érkezett volt a 
portára egy persiai követ, ki által való követségben ... a 
szultán Murád császár idejebéli pacifícátiót, békességet 
kívánták a persák megerősíteni [SKr 350]. 

Szk: keze beadásával 1626: meljnek nagiub bizonsa-
gara ö kgmek kezek be adasavalis ez dolgot mind az ket 
fel meg erössitik mind az ket fel penigh az meg nevezet 
ŏrŏksigeken ipitenek (így!) megh boczoluin az ipitest ... 
mind az ket fel egi mast tartozzanak megh eligitenj |Dés; 
RLt 0. 5 Somogy István kezével]. 1654: az uigeziseket mi 
elŏtünk el uigezuin, mind az ket rís kezek be adasaual 
mégis erŏsitek [Dés; Hr 2/15]. 

7. (korábbi döntést/rendelkezést) jóváhagy; a apróba; 
(eine friihere Entscheidung/Anordnung) bestätigen. 1629: 
Megh ertue(n) Tanachyul eo keglmek mind ket felnek az 
eo Igazsagat es az A(na)k az eo igassaganak el negligálá-
sát az It az hazban confírmaltuk helyben hagyua(n) es 
megh ereositue(n) az Feleken teot teoruent [Kv; TJk VII/3. 
182J. 1657: az rendeléseket ... az szerint az méltóság 
szerint, mellyel ez Fogaras földi baronátust birjuk, mind 
egeszen, s mind penig minden czikkelyében, rekeszteki-
ben helyben hagyuk jovalyuk, és meg erösittyük |UF II, 
183 Lorantffy Zsuzsanna aláírásával]. 1840: minthogy 
ezen egyezmény már ki is volt ezelőtt próbálva, és jónak 
tanáltatott lenni; azért tehát ezután leendő folytatását 
kevánta közönségünk fennhagyni megerősítve |Jenőfva 
Cs; RSzF 105]. 1852: A* Magas cs: kir: katonai és Polgári 
Fö kormány szám alatt kelt határozatával a cs: kir: 
kerületi Biztosság ... szám alatt költ válaszát meg erösi-
tette és a Recursussának semmi helyet nem adott (Dicső-
sztmárton KK; DobLev. V/1337]. 

8. elismeri/jóváhagyja vminek a birtoklását; a recuno-
aşte dreptul de posesiune; Besitz einer Sache anerken-
nen/bewilligen. 1678: azmelj poiciocskat Korod nevű 
falucskaban vettem méltóztassék mostannis kegielmes 
Consensussavol benne megh erőssiteni |Ks Komis Gáspár 
kezével]. 1755: méltóztassék Ngyd ... minket ... mint 
őrőkősőkőt ... joszagunkb(an) meg erősitteni [Albis Hsz; 
BLev.]. 1757: a' mostan el-adott Szőlőnek örökös birhato-
sagab(an) Intze István vramot, Hites Társát Töke Sára 
Aszszont, mind két Ag Maradékit és Legatariussit ő 
kglmek(ne)k, in ejusdem perennali Possesione meg-is-
erősitte [Mv; DLev. XVII/1]. 1854: a Feleségemmel tet 
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edgyezés szerent hálálunk utan mind kettőnknek reszünk-
be jutott jovaink a vér atyankfíaira kelletik szállani ezen 
edgyezésünköt ezennel is meg erösitem [Uzon Hsz; Kp V. 
398 Kispál György kezével]. 

9. szentesít; a consfínţi; bestätigen, gutheißen. 1662: 
Kicsoda késztetése, hogy őfelsége, a mi néhai kegyelmes 
urunk a bécsi békesség szerzésének megtartására, melyben 
önmaga volt fő, és maga függő pecsétivei és sok egyéb 
fejedelmek és fő-fő népekkel meg is erősítette, ne legyen 
köteles ? [SKr 105]. 

10. hitelesít; a autentifica; beglaubigen. Szk: (címeres/ 
szokott) pecsétével 1508: ezt my az my pechetewkel (!) 
ezt meg erewssytotwk, es emlekezetre adyuk [Kv; EM 
XXIX, 263]. 1546: Ez fellyl meg yrth dolgokath my, ygy 
wegezthyk, az meg yrth kethel, alath, kynek bizonsagara 
athwk, mynd az keeth, felnek, Ez my yelen walo Le-
welywnketh, kyth, meg Eressythetthyunk, az my peche-
tynkel [Radnót KK; JHbK XXXVIII/19]. 1570: Ezt penig 
Hogh thy kegtek el higgie Es Bizoniob Ligie(n) Ez dolog-
ba(n) az my peczietwnkel megh Erossçttettŏk [Oroszfalu 
SzD; BesztLt 114], 1576: Ez az en zálogos lewelemet 
atta(m) ... Melyeth pecyeteŏmmelys Meg ereŏsytŏttem 
[Andrásfva MT; BálLt 86]. 1580: az wicinosoknak Co-
metaneosoknak Neuoket... ez my Jelon való Leúelúnknek 
rendiben meg Jrattattuk es my azmy Zokot peczyetŭnkel 
meg Erositottuk az dolognak megállására [Pókafva AF; 
JHb XXVI/8]. 1598: Ezt ez vallatast Irtuk az my hit-
tünk szeri(n)t kitt pechetunkuel meg Eoresitetunk IPálfva 
Cs; BálLt 81]. 1652: ez leuel keölt ... szentersebetena az 
mojses gieorgi hazanal mü is Feliel meg irt Birak irtuk 
ezleuelet az mü igaz hwtwnk zerent peczetwnkelis meg 
ereösitteottwk [Borb. II. — aU]. 1666: fassiojatt megh 
irtuk ... es peczetŭnkkel megh erŏsitöttŭk |Radnótfája 
MT; BLt]. 1782: Branyicskai Jósika Joseff Ur Testa-
mentumot tett és tulajdon keze irásávol s Czimeres pe-
tsettyével... meg is eróssitette [Kv; JHb V/9|. 1842: Melly 
dolog ... hogy mindenekbe a már megírtuk mod szerént 
ment légyen véghez aztat igaz hitünk szerént bizonyíttyuk 
nevünk aláírásai és szokot petsétünkel meg erősitve 
(Bözöd U; Borb. II Bözödi László István székely ns kezé-
vel] * keze írásával!kézírásával 1597: Ezt az megh Irt 
diuisiot... keotek magokat megh allany ... mindenik feel. 
Melynek byzonsaghara attuk ez leien való leweleonket, 
pechieteonk es kezeonk Irasawal megh ereossettwin [Ga-
lac BN; WLt]. 1617: Ennek nagiob bizonysaghàra, ès 
erősséghère ... aggyuk Vyfalui Gaspar Deákkal eggywtt 
ez leuelet szokott pecziètwnkel, es kezwnk iràsàual megh 
erössituen [Kv; RDL I. 102]. 1641: levelünköt attuk ... 
kezünk írásával és pecsetünkkel megerőseytvén [Szu; SzO 
VI, 164]. 1720: Az melyekről adgyuk ez mű Testimoniális 
levelűnket fidé nostra médiànte szokot pecsétünkel es kéz 
irásunkalis megh erőssitöttűk [Recsenyéd U; BLt 11 
Dimjén Gergely kezével]. 1736: Mely dolog és örökös 
alkalom mi előttünk fenn specificalt bírákok előtt igy 
menvén végben ... kezünk írásával is meg erősítettük 
[Ilyefva Hsz; HSzjP] * (keze) keresztvonásával 1698: 
Mű Űdosb Török Ferenc es Lengyel Laszlo ... adjuk Ezen 
levelűnkőt és iratuk meg Fide nostra Mediante petsetűnkel 
kereszt vonásunkal meg erositetük (Szenterzsébet U; Borb. 
II]. 1835: Melyről adjuk ezen Zálogos Contractualis leve-
lünket tulajdon nevünk al-írásával kezünk kereszt vonásá-
val, és szokott pecsetünkell meg erössitve [Varsolc Sz; 
Borb. II] * szubszkripciójával 173111768: Mind ezeket 

ezen Testamentumomban meg-irattam Subscripti-
ommal 's szokott petsetemmel, az alább Coramizálók elöt 
meg erösitvén [Kv; Ks 14. XLIIIa Komis Zsigmond 
végr.]. 1777: Melly Regestralas mi általunk mindenek-
ben a fenn le irt mod szerént menvén végbe(n), irtuk meg 
miis, a mi igaz hitünk szerént, szokott petsétünkel, és 
subscriptionkal meg erŏssitvén futuro pro Testimonio 
[Nagylak AF; DobLev. III/503. 4a] * (tulajdon) neve alá-
írásával 1806: Mellj esketésnek rendi és módja, hogy 
mindenekben ... a fent irtak szerint ment légyen végben 
arról mí ís jo lelkűnk esmérete szerint bizonyság tételűi 
tulajdon neveink al írásával, és szokott petsétünkelis, meg 
erősítvén tészünk Tanúbizonyságot [Dés; DLt 250/1808]. 
1827: adgyuk mű is ezen Contractualis levelűnket Jöven-
dőbeli bizanysàgnak okáért az mű igaz hűtűnk Szerént 
tulajdan nevűnk alá írásával és Szokatt petsétűnkkel is 
meg erösitvén ki is attuk [Asz; Borb. I Várfalvi Fodor 
Sámuel nemes személy kezével]. 

11. (vmely jogot) továbbra is biztosít; a asigura si in 
continuare (un anumit drept); (irgendein Recht) weiterhin 
sichem. 1666/1681: Suba János immár regen telepedett 
megh itt V Hunyadi varosomb(an) bizonyos szamu Taxa 
pénz fîzetesre, ki felöl p(ro)ducalta meltosagos Ele-
ink(ne)k arról való leveleket, es Annuentiakat ne(m) akar-
va(n) abrogalni, hanem inkab megh erŏsiteni Suba 
Juvant ... minden paraszti szolgalat alol immunitalom ... 
mint ... Felseges Bethlen Gábor immunitalta volt [Vh; 
VhU 220]. 1677: Az Hajdú Városok, kik Hajdúi szabad-
sággal, és némely dolgokban a' Vármegyék Törvényétől 
megkülömbŏztetve vadnak, és élnek, azok, kiket Bocskai 
Fejedelem elsőben megtelepítvén és Nemessitvén, bizo-
nyos szabadságockal meg-is erőssitet, meg-is ajándékozot 
volt, ez Hazának fegyvereckel való szolgálattyokért, s' az 
után tőb Fejedelmektŏl-is abban meg-tartattanak és erŏ-
sittettenek |AC 170|. 1832: Több Fejedelmek Protectio-
nále Privilégiumokot adtanak Tekének melyekben Cívi-
seknek írják és Jussaikot megerösitik (Borb. II]. 

12. vkit vmely tisztségben megszilárdít/tart; a întări pe 
cineva într-un post; jn in einem Posten befestigen. 1723: 
Tiszt Szent Királyi Gerson vram(na)k o Kimének 
éneklesbeli facultasat ... halvan ŏ klmenek rendes hiuatalt 
ada a Tizt Consistoriu(m) azon hivatalba(n)a meg erös-
sitette [Kv; SRE 148. — ^ i . kántori állásban]. 

13. átv alátámaszt; a întări; unterstützen. 1666: (A köl-
csönkéréshez) nincs egy csepp bizodalmam is, mint ő 
nagyságának, Naláczy uramnak ... írt levelemből udvarnál 
Kegyelmed megérthette, minémű ratiókkal megerősítettem 
annak reméntelenségét abból kijöhető gonoszszal egye-
temben [TML II, 627 Baió László Teleki Mihályhoz]. 
1807: Székelly István Hűtével erősitsemeg fel adását, 
vagy a' Pásztorokot botsássa Hitre [F.rákos U; Falujk 26 
Sebe János pap-not. kezével]. 

14. vallomást fenntart; a menţine (o mărturie); 
(Geständnis) aufrechterhalten. 1823: Vészi Jánosné Filep 
Anna ... Egyebekben vallamását meg erősítette [Radnótfá-
ja MT; TLt Praes. ír. 65/827-hez]. 

15. szilárd alapokra helyez; a consolida; auf feste Ba-
sis/festen Grund stellen. 1677: Néhai Bethlen Gábor Feje-
delem ... kezdette volt plántálni a' Fejérvári Collegiumot, 
azt mind Professorokkal, s' egyéb tudós emberekkel kezd-
vén meg-ékesiteni, s' mind penig külső beneficiummal 
meg-erŐssiteni, illendő jövedelmet mind pénzül, s' mind 
penig jószágul rendelvén hozzája ]AC 16-7]. 
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16. (Isten) egészségében helyreállít; a face din nou să-
nătos; (Gott) seine/ihre Gesundheit wiederherstellen. 
1737: Én bizony Ngos Uram olj igaz hűséggel s indulattal 
viseltetem Ngodhoz, hogy soha ez iránt lelkem ismeretitől 
nem vádoltatom mihelyt Isten annyira meg erössit 
minyárt személy szerént magam Udvarlok Ngodnak [Ne; 
TL. Onadi B. Josef gr. Teleki Ádámhoz]. 

17. állhatatossá tesz; a face statomic pe cineva; bestän-
dig/beharrlich machen. 1622: erósitsen megh hitómbe(n) 
Az en Istenem [Nagydoba Sz; LLt Fasc. 71 ]. 1710 k.: ha 
engem az én Uram Jézus Krisztus megerősít, mindent 
tehetek ő Felsége és a te lelked által [BIm. 1015]. 

18. magát a. erőt gyűjt; a se întări; Kräfte sammeln. 
1705: Azalatt a tél is elérkezvén, mindkét félnek quartély-
ba kelletvén szállani, a télen magokat megerősítsék és 
Szebenből is a németet kiéheztetvén, tavasszal minden 
munkájukhoz jobb módjával fogjanak [WIN I, 585]. 1708: 
Ez esztendőben a fejedelem jó készülettel a német ellen 
megerősíti magát, háromfelé tábort csinál [Kv; KvE 252 
VBGy]. — b. megmarad vmiben; a se menţine (într-o 
situaţie), a stărui; bei einer Sache verbleiben. 1662.Ě nem 
erősítik meg magokat e földön az igazságban, hanem 
egyik gonoszságbul a másikba mennek, és engem nem 
ismernek — azt mondja a Jehova [SKr 702]. 

Ha. 1572: meg ereossiteóttem [Szűkerék SzD; BesztLt 
3717]. 1579: meg erosituyn [Néma MT; Told. 31/1]. 
1581: megh Erössytwin [Burjánosóbuda K; BálLt]. 1606: 
megh ereositteottvk [UszT 20/160]. 1613: megh ereössi-
tetteŏk [Kv; JHb]. 1614: mégis eròsitettwk [Uzon Hsz; 
BLt]. 1618: meg Eròsitteotonk [Keresed TA; Borb.]. 
1623: mégis erôsittôttwk [Kobátfva U; Pf]. 1658: megh 
erŏssittŏttűnk [Tarcsafva U; Pf]. 

megerősítés 1. erősebbé/tartósabbá tétel; întărire; Be-
festigung. 1762: Biro Uram poroncsolattyábol a mundér 
ládáknak meg erősítésére vettünk másfél száz szeget 24 x 
[Kvh; HSzjP]. 1796: Az alsó Csűrnél lévő kötárkának 
vagy is Törokbuzás kas meg erŏsittésére nagy szegekre ... 
19 Vas [Déva; Ks 95J. 1833: a híd két szélső lábainál 
oldalfélt a' part meg erösittésére meg kívántató fák [SLt 
Vegyes perir. Enyedi Sándor In'sener kezével]. 1838: 
Honyaly kőtő gerendák (: Sprengband :) a hid meg gyen-
gült részének meg erősítésére tejendő ujj párnafák (: Ems-
baum :) fel kötésérc 20 Darab [Dés; DLt 7941. 

2. odaerősítés/rögzítés; fixare (de ceva); Befestigung. 
1681: Nagi Palota ... mindenik ablak(na)k kivül a ramaja-
nak kŏzepin ala megh erősítésre való hoszszu vas pant egi 
egi Nro 6 [Vh; VhU 548-9]. 1749: egj meg bontakozott 
rubintal rakott medály alsó nagy allyának vastagotska 
arany lapos drotokkal meg erősitesere mégjen egj aranj 
egj fertálly [Kv; Told. 12]. 

3. aládúcolás; sprijinire, proptire, consolidare; Unterbau-
ung, Abstützung. 1785: midőn a Bányáknak hertelen romlási 
tőrténnek igen késő volna az hogy a Bányász elsőbe a Mlgs 
Uraság Tisztyeinek hirt tégyen ... s annak utánna vághasson 
fát a Bányának meg erőssitésére, s fel epitésere, mert addig 
vagy nagy romlás, vagy még halális következhetnék a' 
bányának meg indulása miá [Torockó; TLev. 4/11. lbj. 

4. megsegítés; ajutor, sprijin; Hilfe(leistung). 1677: me-
gírám, hogy Forvalt az kiérkezett hadak megerősítésére 
megyen, Teökölyi uram urunkhoz ő nagyságához, hogy a 
végbeliek felültetésére parancsolatot szerezzen [TML VII, 
542 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

5. átv megszilárdítás; consolidare; Befestigung. 1629: 
annak az vásárhelyi várnak mind építésének, fundálásá-
nak, szabadságának, megerősítésének fő oka, gondviselője 
én voltam [BTN2 421]. 1662: (Máté vajdának) vajdaságá-
ban való megerősítésére botot, zászlót küldött vala [SKr 
302]. 1737: Öcsém Uram hogy Méltó. Groff Uramat, 
Méltó. Uri Házával és díszes Udvara rendivel boldog és 
örvendetes állapotban találja, éltetvén Isten Hazánk örö-
mére s meg erőssitésére ... ugy hozzám fel tőtt jó indulatt-
yának végben vitelére alázatos szivei kívánom [Ne; TL. 
Onadi B. Josef gr. Teleki Ádámhoz|. 1820: Minek utánna 
ellenemre és ártatlon kisded árvátskám törvénytelenittésé-
re az ellenem törekedők közbe járások, ígéretek adomá-
nyok és erőltetések mellett Vállottatások tétettek, magom-
is meg Szóllittattom az iránt, hogy annak igazságtalansága 
meg erösittésére declarálnám azt hogy ártatlan árvátskám 
nem az idvezűlt N. Férjemtől Származott légyen [Várfva 
TA; JHb 48 özv. br. Jósika Istvánné Tövissi Borbára br. 
Jósika Jánoshoz]. 

6. biztosítás; asigurare; Sicherung. 1619: Az békesség 
megerősítésében mindjárt eo momento porancsoljon az 
hatalmas császár, hogy az tatárok eo momento üljenek le; 
az követet itt semmit meg ne késleljék, hanem mentől 
hamarébb bocsássák el, hogy Moldovában hátrahagyván 
szekereit, szolgáit, postán ő maga mehessen a királyhoz 
[BTN2 263]. 1723: (Az) alkalmak(na)k nagyab meg erő-
sittesere es meg állására szabad jo akarattyak (!) egy más-
nak kezet adának [Koronka MT; Told. 26|. 1729: 
(Az)mely edgymas kőzött való ôrôkôs fel bomolhatatlan 
Csérének nagyobb még érôsitéséré, meg állására mi előt-
tünk, mind két réziről magokat Szabad jo akarattyokbol 
kéz bé adással obligálák [Császári SzD; WassLt]. 1778: 
ada ... Koprontzai Ferenc Vr(am) ... ezen tsere meg erős-
sitésére égy kaszállo rétet a Nagylaki Hatarban [Hari AF; 
DobLev. III/511. la]. 

7. helybenhagyás, (érvényesnek) elismerés; consimţire; 
Bewilligung, Anerkennung. 1619: mentem az pasához az 
lengyelek békességének tractálása felől, minthogy Ozga 
uram titkon hozzája kért vala, és azonképpen az vezér is, 
hogy interponáljam magamat köztök s értessem meg az 
követtel, hogy ők semmi újat nem kévánnak, hanem az 
régi békességnek megerősítését | az tatárok, láttatik sok-
szor, hogy megszegték az frigyet, most is penig azmeddig 
az hatalmas császár felől az régi frigynek megerősítése 
nem lészen, addig az tatároknak nem hihetnek | Ferdinan-
dus soha az hatalmas császárral való frigybontásra okot 
nem adott, sőt mihelt megholt Mátyás császár, mindjárt 
Ferdinandus az frigynek megerősítésére béküldött és maga 
is megerősítette, az hatalmas császár is megerősítette véle 
való frigyét [BTN2 261, 264, 348]. 

8. jóváhagyás; aprobare; Genehmigung. 1791: Hallyúk 
értyük boldogítsa Isten fel tett szándékába, mivel nékünk 
semmi ellenünkre nintsen az Détsei Sándor Uram Nemes-
ségének meg erőssitése [Sámson Sz; Borb. II Productioná-
lis perben való megjelenésre szóló intésre tett válasz 
Juhász István falusi bíró kezévelJ. 1805: az Kovátsok ... 
az Bírákhoz minyájon be gyűjtessenek a Csinalgotas iránt 
tegyenek egy oly allando végzést mely meg erősites veget 
előmbe kűldettessek hogy kővetkezendőleg a panaszra 
edgyiknek is uttya ne lehessen [Torockósztgyörgy TA; 
TLev. 9/40 br. Thorotzkay Josef kezével]. 

9. hitelesítés; autentificare; Beglaubigung. 1572: Melj 
dolognak bizonisagara, es meg ereositésére Attuk az my 
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peczietes leweleonket [Szság; WLtJ. 1782: Melly meg 
kináltatásrul adom ezen Testimonialisomat tulajdon sub-
scriptiom és szokott Petsétem meg erössittése alatt [Mező-
bodon MT; IB. Georgius Gámán kezével]. 1785: mint 
hogy Várasunknak esméretes Pecséttye vagyon azutan is 
Testimoniumak Contractusak, Deliberatumak, és égyéb 
szükséges irásaknak meg erösittésében redundál egy kevés 
haszon Varosunk számára, mint hogy az ettzeri petsétlés-
nek Taxája 48 pénz [Torockó; TLev. 6/1 Transm. 12a]. 
1792: Mellj fenn meg nevezett Atjafíaknak mi előttünk és 
általunk lett osztozásak hogj mindenekb(en) a meg irt mod 
szerént ment légjen végben, müis jövendőbeli bizonjságul, 
igaz hütünk szerént, tulajdan petsétünk és Subscriptionk 
meg erösitése alatt meg írtuk és adjuk ez Divisionalis 
Levelünket [Aranyosrákos TA; Boib. I]. 

megerősített 1. szilárdabbá/tartósabbá tett; întărít; fe-
ster/dauerhafter gemacht. 1714: Vassal meg erőssitett egj 
Par Lada fl. Hung. 12 | Vőrős Kordován Bőrrel borított 
Ladatska mind(en) felöl Vasas Pléhell meg erősített, belől 
vaszonnjal borított fl. Hung. 2 [AH 55]. 1799: őt viseltes s 
Szkábákkal meg erösitett Jármak [Zsuk K; SLt Vegyes 
perir.]. 1842: A papiros malom ... a Sajtó mellett egy 
tölgyfa Csiga melynél fogva a Sajtó srófoltatik ennek alsó 
végiben egy vas csap van, mely földbe eresztet és fejűiről 
egy vas karikával megerősített fában forog [Km; KmU-
Lev. 2]. 

2. biztonságosabbá tett; făcut mai sigur; sicherer ge-
macht. 1817: gyöngy szinre festett, vas Sarkakan ſorgo 
kerek bé vonoval, kolcsos jo zárai meg erősített jo ajtón bé 
menyen az Ember a Palatába [Ördöngösfiizes SzD; Örm-
Múz. 1-2]. 

3. átv megszilárdított; consolidat; befestigt. 1619: Mert 
mikor Bocskai feltámadott volt, akkor nyilvánvaló ellen-
sége volt az német az hatalmas császárnak, és így minden 
segítségre haladék nélkül jó alkalmatossága volt, de most 
müelöttünk csak az áll, hogy ilyen nyilvánvaló, csak most 
megerősített szent békeséget hogy bontsanak fel ? [BTN2 

350]. 
4. hitelesített; autentificat; beglaubigt. 1562: erevl En 

attam ez en kezem irasaval való lewelet Es pechetemel 
•meg Erewsitettet [Zsombor (K) kömy.; MNy XL, 138]. 
1372: Attuk ez my leweleonket pechyetenkkel es az kik 
dedkwl tudunk kezeonk Irassawal megy ereossetetet ky 
kedh fogaras waraba [SLt S. 10] | kyròl aggiuk my az my 
lewdiunket az my tulajdon pechetunkel meg erősitettet 
[Gyerömonostor K; KCs]. 1578: ez dolgoknak megh alla-
sara, ez kótesnek fel feytthetetlen keppen való megh alla-
saca es bizonyságára attwk az my Lewelwnket az my 
hitwnk zerínt irattat was, peczietwnkel megh erósitettett 
[Uzon Hsz; Kp I\. 1592: Mely dolognak nagiub ereosse-
ghere es bizonsaghara adtam ezen Peczietes leuelemet 
kezein irasauall megh ereòsytettet [Perecsen Sz; WLt]. 
1659: Melly dolag Executioval való viszszá foglalás Cso-
váltatás ... én előttem a meg írt mod szerént ment légyen 
végben arról enis adom ezen tulajdon kezem Írásával és 
szokatt PeUétemmel meg erősített bizonyság tévő Leve-
lemet [Ne; Incz. II. 13b]. 1790: hogy ... Bartók Adám 
Uram eŏ kegjelme a' szász V. Forintokat ... meg adta 
légyen; arról adjuk miis ezen tulajdon írásunk és petsétünk 
által meg erősített bizonyítto Levelűnket [M.borosbocsárd 
AF; DobLev. III/675]. 1801: Melly edgyesség és Compo-
sitio hogy mindenekb(en) a fellyebb irt modokon ... lett 

légyen a mint fellyebb megírattatott annak nagyobb elhi-
telére jövendő béü bizonyságul adjuk ezen tulajdon ke-
zűnk all írásával, és szokott petsétünkel meg erősített 
édgyező levelűnket [M.zsombor K; Somb. II]. 

5. (állásában) véglegesített; definitivat (in serviciu); de-
finitív angestellt. 1847: a Varga Kata által megválasztott s 
főbíró tekintetes Boér Ferenc ŭr jóváhagyásával is meg-
erősített kisbíró szedte fel és administrálta Varga Katának 
a sok készpénzt [VKp 211 ]. 

6. hitben ~ vall konfirmált; confirmat; konfirmiert. 
1862: A' Hitben megerőssitett (: Confirmált :) Ifjak fel-
jegyzése [Szucság K; RAk 59-60]. 

megerősítget erősítget, támogat; a sprijini in repetate 
rînduri; wiederholt stärken/unterstützen. 1636: Istent 
minden napi alázatos kŏnyõrgésimben kerem, hogy Nagy-
ságodat Kiváltképpen való kegyelmével környékezze meg, 
Fejedelmi székit óltalmának istápjával minden felöl támo-
gassa, és erössitgesse meg; azokot a* kik annak fel dőjte-
tésçre ok nélkül igyekeznek, szándékokban gátollya [ÖGr 
Aj.]. 

megerősíthet 1. erősebbé/szilárdabbá tehet; a putea în-
tări; befestigen können. 1662: a várasnak ezt a részeit is 
nem sok munkával úgy megerősíthetnék ... hogy az is 
erősségével majd a derék várnak erősségével vetekedhet-
nék [SKr 418]. 

2. bizonyossá tehet vkit vmiben; a putea convinge pe 
cineva de ceva; jn in einer Sache sicherer machen können. 
1823-1830: Ezen gyanúja után a generálisnénak adta egy 
történet magát elő, mely őtet abban megerősíthette [FogE 
158]. 

megerősítő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: vásárt ~ pénz foglaló; arvună, acont; Aufgeld. 1807: 
a' bé-panaszlott Al-peresek(ne)k midőn a panaszlo fel-
peres által tőllők meg alkudott szalonna árabol foglalo 
vagy-is a* Vásárt meg erŏsitŏ pénzt az egj Vforintot előre 
fel-is vettek, nem leszsz vala már ekkor szabad másnak el-
adni, ha szinte pintzejekb(en) rothadasra kezdett volt is 
menni a' szalonna [Dés; DLt 198]. 

megerősíttet 1. erősebbé/szilárdabbá tétet; a dispune 
întărirea/consolidanea; fester machen lassen. 1578: Az kys 
falwdy tohoz, ky immár kez, yol hozza lásson, hallal 
megh rakia, es kartol oltalmazza kiwalt képpe(n) vidratol 
az gattiatis a' hol szwksegh megh ereosittesse, hogy wala-
hol az vyz megh ne fúria es el ne iarion rayta, ky miatt az 
to wyz nelkeol megh fogyatkozzék [Kisfalud AF; OL M. 
Kamara Instr. E — 136 Inrcg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. 
Kovachoczy ut. Mathias Niaiy gondv-höz]. 7662: A törést 
pedig ... csakhamar a feles néppel palánkkarókkal sűrűen 
általállattatván s földtöltéssel belől jól megerősíttetvén 
[SKr 232]. 1679: Kőzepső halas Tó ... Töltése most jó. 
Zugoja megh el szólgalna, csak deszkáit kellene meg 
igazgattatni s erossetetni [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 143]. 1817: A Malmon tul Lévő gátlásokat erős 
Jászoj gáttal, és rástos töltésekkel meg erősíttettem 
[Héderfája KK; IB. Veress István tt lev.]. 

2. katonai védelemre alkalmasabbá tétet; a face mai apt 
pentru apărare militară; zur militärischen Verteidigung 
geeigneter machen lassen. 1662: Havasalföldében is nagy 
rút pártütés és veszedelmes háborúság támadott vala, mert 
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hogy Bazarában Aga Máté vajda az moldvai Lupul 
vajda szomszédjátul ... haddal háborgattatván, bátorságos 
nem lehetne, magát vitézlő néppel muniáltatva, megerő-
síttetve tartani úgy kénszeríttetik vala, hogy valamikor a 
szükség kívánja, maga erejével is a Lupul fenekedő igye-
kezetinek ellene állhatna [SKr 333]. 

megerősíttetés 1. megszilárdítás; consolidare; Befesti-
gung. 1690: meg engettük, hogj ... uj malmot építtethes-
sen ... egj darab viz hatta haszontalan földnek által ásatá-
sával és azon Marus szakadékja martjainak szükséges 
helyeken valŏ meg erössittetésével kivántatŏ módon pro-
curaltathassa [BálLt 521. 

2. katonai védelemre alkalmassá tevés; fortificare; Be-
festigung zum militärischen Schutz. 1662: Pocsaj meg-
erősíttetése, romlása, veszedelme, a benne valóknak fejek 
nyúzattatások [SKr 537 Tartalomjelző fejezetcímből]. 

3. átv megerősítés; confirmare, întărire; Befestigung. 
1832: Tekea Közönsége Instantiájában Kéretik privilégi-
umaiknak meg tartatása a' Város Civilis és nem Colo-
nicalis Jurisdictiojának meg erősítetése [Borb. II. — aK[. 

Szk: fejedelemségében való 1662: Az fejedelemnek8 

portáról való confírmáltatása, fejedelemségében való meg-
erősíttetése is az szokás szerint bot-, zászló-, athnámekül-
dés által meglévén ... már a szegény ország magának 
pihenést láttathatik vala ígémi ez idők alatt [SKr 142. — 
5I. Rákóczi Györgynek 1630-ban]. 

4. vall konfirmáltatás; confirmaţie; Konfírmation. 1812: 
A Keresztyén Vallásba való Meg-erősittetések vagy-is 
Confirmaltatások az Jfjaknak a Gyalui Ref. Ekklésiakba 
fungens Ref. Pap Famos György által [Gyalu K; RAk 
189]. 

megerősíttetett 1. megerősített/szilárdított; care a fost 
intărit/consolidat; befestigt. 1674: vagion talpokra bikfá-
bol allo kőtesekkel megh erősitetet állás, azon vágjon 
makkon hizot disznók szalonnaja nr. 55 [A.porumbák F; 
UF II, 600]. 1676: az bastyának jo ujj sindelyes heazattya 
vagyon mely jol megh erősitetet szarufakon es köteses 
labakon all [Fog.; i. h. 702]. 1761: Ágasokra mezőségi 
módra, szalma fedél alá építtetett, belől kapu formára tizen 
hat oszlopokkal meg erősíttetett, eszterha allyáig faragott 
bikfa rakó fákkal kirakattatott ... viseltes Csűr fekszik 
[Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/1. 2141. 1763: Ezen ... 
Házból más fenyő fa deszkákból keszittetet, vas sorkakkal, 
és jo Szebeni zárral meg erősíttetett duplas Ajtó nytatik bé 
a belső Tüzes Házba mely négy Ablakokkal világoskodik 
[Hortobágyivá Szb; Bom. XXIX. 19 Hortobágyi Gergély 
György conscr. 27]. 1768: Ezen vicinált Curianak alsó 
részit vészi kőmyűl középszerű Sövényből fontt és Táma-
szokkal meg erősitettett Lészás vagy fedeles kert [O.ko-
csárd KK; Ks 74. 561. 

2. hitelesített; autentificat; beglaubigt. 1584: Melnek 
erŏssegere attam ezen leuelemet enneny kezemel Jrtat 
pechettemel Meg erŏssyttettettet ez felywl Meg Irtt nemes 
szemelyek előtt ICsapósztgyörgy TA; Ks Myske András 
kezével]. 1612: Ennek Bizonsagara Es ereossigire Attuk 
Az my pecheteonkel meg Ereossitetet leueleonketh (Újfalu 
K; Ks 31. 29]. 1642: mely dologhnak nagyub bizonyságá-
ra, es erőssegere adgyuk mi js Petsetűnk es kezűnk irasa-
val meg erősitetet Testimonialis Levelűnket Fide nostra 
mediante [Hadrév TA; DobLev. 1/12]. 1684: Mü kik ez 
alább megh irt dologba(n) kőzűl fogot Birákok vagyunk 

Mellyekreől mü fellyel említet Birákok ... adgyuk az 
mű peczétűnkel megh erősitetet levélűnkót [Bikfva Hsz; 
BLt]. 1793: A' Producensek ... bé adgyák ... Boldog Em-
lékezetű első Apafi Mihálly Erdellyi Fejedelemnek ... 
Gyula Fejérváratt az 1676ik Esztendőben Junius 27ik 
Napján Zabolai... Hadnagy Péternek és Miklósnak, maga 
a Fejedelem alá-irásával és fîíggŏ petséttel meg-erŏsitetett 
s azután, az 1678dik Esztendőben Februarius 25ik napján 
a' Nemes Háromszék Gyűlésén minden ellen-mondás 
nélkül ki hirdettett Armalis Levelet [Mv; A Zabolai Had-
nagy família prod. pere tábl. (Mt)]. 1800: Melly Törvé-
nyes meg intés, a* réá tett felelettel edgyűtt, hogy minde-
nekben e' képpen ment légyen végben, Arról írtam, és 
adtam, tulajdon kezem irása és szokott petsétem, által meg 
erősíttetett Relatoriát, igaz hitem szerint [Ne; DobLev. 
IV/838. 2a]. 

megerősíttethetik 1. katonai védelemre alkalmasabbá 
tétethetik; a putea fi fortificat; zum militärischen Schutz 
befestigt werden können. 1662: És hogy ezen fejedelmi 
székes hely is ugyan derekas bástyákkal, árkokkal meg-
erősíttethetnék, nagy szorgalmatosággal vala rajta [SKr 
96]. 

2. átv megszilárdíttathatik; a putea fi consolidat; befe-
stigt werden können. 1760: Groff Teleki Adám Vr ... 
Ngodat ... admoneáltattya ... hogy ... meg tudhassa eő 
Nsga, mik légyenek a miket Nsgod p(rae)tendál, s magais 
a maga részére való justificatoria ratioit s documentumit 
producálhassa, s e szerint az egymás kőzött való atyafisá-
gos Szeretet meg erősitethessék [TKl St. Dobolyi et Gabr. 
Tőrök tab. scribae ac. jur. notarii szerkesztménye). 

megerősíttetik 1. erősebbé/szilárdabbá tétetik; a fi în-
tărit; stärker/fester gemacht werden. 1679: Vagyon egi 
Uri Udvarház ... két fele nyilo, felszer, romladozot parta-
zatos Kapuja No. 1. Két felöl vas Sark rajta pántostol Par. 
4. Egyik(ne)k ez Sarka erössittetett megh Ket vas pánttal 
No. 2 [Uzdisztpéter K; TL]. 1694: Az Kapu Heveder faja 
penig meg hasadozva, egy őreg Sing Vasból pant formára 
kiveretet lapos hosszú vas három tekeressel meg van eros-
sittetve [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1751: égy Ládás fenyő 
Deszkából épült fejer Pahár szék mellynek is ajtaja Vas 
Sarkokkal, vas reteszszel, és retesz fővel meg erősíttetett 
[Gyéressztkirály TA; SzentkZs Conscr. 5b]. 1757: a Ma-
lomnak egesz oldalai a Kaptsokbol, és heveder fáiból ki 
szakadozván a Viz felé meg indult allapottya, hogy ha 
nem corrigaltatik és Ujjabb Csatlássokkal meg nem erosi-
tetik, a mint kévánnya az egész Kŏpadotis magával a Víz-
ben ne húzza [Nagyemye MT; LLt Fasc. 129]. 1820: Falu 
ítélő széke tartattatván Falus-biro Sollyom János Elől-
űlése alatt a' Pál fiak által el tzővekelt és gátlással meg 
erössittetett őblőgetés Ítélet alá botsáttatik [F.rákos U; 
Falujk 100 Barrabás Áron pap-not. kezével 1. 

2. erődíttetik, katonai védelemre alkalmasabbá tétetik; a 
fl fortificat; zur militärischen Verteidigung geeigneter 
gemacht werden. 1662: főképpen a Körös és Pece között 
való darabja a városnak a kőkapuig úgy megerősíttetett 
vala, hogy szükség idején, ha puskás oltalmazó nép lehet-
ne benne, a városnak csak e részéhez is lövőszerszám 
nélkül az ellenség nem juthatna [SKr 483-4 Várad várára 
von.]. 

3. helybenhagyatik; a fi acceptat/aprobat; bewilligt wer-
den. 1706: Egjben gyűlvén nagjobb számmal a' T. Con-
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sistorium ... végezödőtt: Hogj ez a rend, mely mind a' 
Belső Malomb(an), mind penig a' Dézmák administratio-
jáb(an) fel állíttatott és meg erőssittetett meg tartassék 
in vigore suo (Kv; SRE 96]. 1802: 1780ba Februariusi 
Holnap 27-én ... hasznos, és igen ditséretes Constitutioink 
jo rendben szedegettetvén az Mlgs Família általlis Appro-
báltattak s meg erősíttettek [Torockó; TLev. 9/35]. 

4. jóváhagyatik; a fi aprobat; genehmigt/bestätigt wer-
den. 1662: (A fejedelemnek) Kassára kellett vala sietni, 
hogy ... Kassa városának az hét vármegyékkel való együtt 
kezénél és birodalmában maradás ujabban commissió és 
követség által megerősítettnék, hogy immár a posonyi 
gyűlésen is minden dolgok végbementek, helybehagyattak 
és megerősíttettek vala ISKr 286J. 1785: a' K.Lonai Ref. 
Eklesiában Fungens Papnak Tiszt. Incze Sámuelnek adat-
tassék Hivatal, ezen egész Dolog a' Mlgos Fö Consistori-
umnak jelentessék, és ha a' Mlgos Fö Consistorium által is 
hellyben hagyatik és meg erősíttetik annakutánna effec-
tumba vétettessék IKv; SRE 242]. 1807 k.: Az Eskettetö 
Attya Fiu Testvéreivel a Léán Testvereinek az Alsó Sin-
falvi praedialis hellyeken lévő Torokbuza Nyilakból reszt 
nem adat láttam tŏrvenyesen fojt Divisionalissakbol az 
okbolis a mint hallattam hogy a Nemes Levelekb(en) Fiu 
ágra erősittetet meg Léánt nem illet |Sinfva Asz; Borb. 
II Fodor István (50) a szék assz. vall.|. 1842: a Felperest 
az Alperestől örökösen elválasztó ítélet minden czikkek-
ben helyben hagyatik megerŏsitetik IKv; Borb. I]. 

5. (vmilyen jog élvezésében) biztosíttatik; a fi asigurate 
(anumite drepturi); (in irgendeinem Rechtsgenuß) gesichert 
werden. 1677: (Á hajdúk) az után tőb Fejedelmektŏl-is 
abban® meg-tartattanak és erösittettenek (AC 170. — Sza-
badságukban. — A teljesebb szöveg megerősít 11. al.]. 

6. átv megszilárdíttatik; a fi consolidat; befestigt wer-
den. 1661: mihelt itt végbenviszi szándékját®, és Erdélyt 
elegedendő néppel megrakja, bizony tovább is fog hara-
pódzni az tűz, és itt erősíttetvén meg hadakozásának fész-
ke, innét kezdi bátorságosban és könnyebben háborgatni 
az őfelsége és más méltóságok birodalmit (Kemlr. 344. — 
®A török]. 

7. átv alátámasztatik; a fi sprijinit/susţinut; unterstützt 
werden. 1798/1799: a' 4dik Vallónak Fassiója meg erős-
sittetik a* Deliberatumban-is ki-tett 9dik Vallónak tulajdon 
a' B. Al-Peres Úr Rationistájának Fassiójával (Torockó; 
TLev. 5/16 Transm. 4211. 

8. hitben ~ vall állhatatossá tétetik; a fi făcut statomic in 
credinţă; standhaft/beharrlich gemacht werden. 1631: az 
egiedül való ... terempteo es gonduiseleo eŏreok Atja 
Isten es az megh fezittetet Názáretbeli Jesus legien enne-
kem az en Christusom wdueözitteöm es keozbeiarom es 
ebben az hűtben szent lelkenek altala megh erŏssettetuen 
alhatatosan eletemnek utolso oraiaigh akarok megh ma-
iadni (Nagyteremi KK; JHb XXI/1. 1 Sükösd György 
végr.]. 

megerősödés 1. erőre kapás; întărire; Erstarkung. 1657: 
Megmutogatván azért az alkalmatlanságokat, ellenben az 
megerősödésre való hasznokat, persvadeálá néki, és elvé-
gezék az hátraszállást; napestig azért az seregek mind 
harcra készült állapottal állának szemben az ellenséggel 
(KemÖn. 72]. 

2. (hatalomban való) megszilárdulás; consolidare; Er-
starkung/Stärkerwerden (in der Macht). 1663: Az tracta 
leszen megerősödésére Nagyságtoknak, jól és igen titko-

son élvén vele (TML II, 473 Teleki Mihály Bornemisza 
Anna fejedelemasszonyhoz] | nekünk kell, egyébaránt is 
nem idegeni vagyunk ő nagyságoknak, kell szívesen igye-
keznünk az nagyságok megerősödésén [i. h. 477 ua. Gillá-
nyi Gergelyhez], 

megerősödhetik 1. helybenhagyathatik; a putea fi a-
probat; bewilligt werden können. 1586: Eo kgmek Legh 
elseoben Niultanak annak az Instructionak Censuraiahoz 
melliet az zamweweo vraim, teob feó vraimmal rendelte-
nek volt, az Malom biraknak gondwiselesek feleol, es 
Molnárok, taligasok Jeowedelmekreol, Melj instructio 
myerthogy mind az Malom Biraknak s mind a Molnárok-
nak panazolkodasa altal, telliessegel megh Nem ereos-
seodhetek, Eo kgmek varosul, egy bizonios es reowid 
napra halaztottak, az Instructionak iobbadon való megh 
igazitasat [Kv; TanJk l/l. 28]. 

2. átv megszilárdulhat; a putea fi consolidat; befestigt 
werden können. 1619: nagy reménsége lehet benne, hogy 
az Bethlen família ugyan megerősödhetik jövendőben is 
az erdélyi fejedelemségben [BTN2 274-5]. 

megerősödik 1. erőre kap; a se intrema, a-si recŭpăta 
puterile; zu Kräften kommen. 1630: mikor megh fogokis 
az leány megh valla hogj eö teöle való ez giermek a 
moslekos czeberben vetette s ot allot egj ideigh, s az után 
hogj megh ereöseödeöt eö maga vitte a kamora szekre 
gaztis eó maga vetet rea [Mv; MvLt 290. 193a]. 1842: 
Egéségem rósz ... eleget biztatnak hogy ha az idŏ nyilik 
múlni fog — 's feredŏre megyek meg erŏsedem 's jobban 
leszek ... én nem vagyak meg ijédve jobban meg vannak 
a' kŭrŭlettem valók [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. kifejlődik; a se dezvolta; sich entwickeln. 1731: Az 
Gyermek Lovakat az kik nem igen gonoszok, gyengébben 
kell erőltetni az tanitasban, az kik penig gonoszabbak 
erőssebben kell hajtani, mig iffjuk lesz(ne)k, mert ha meg 
erőssőd(ne)k, az után vagy későbbre vagy meg sem szelí-
dednek soha jol [JF Lovászmesteri ut.]. 

3. megveti a lábát vmiben; a-şi consolida puterea; in ei-
ner Sache Fuß fassen. 1657: az fejedelemségben megerő-
södvén Bethlen Gábor, foglalatoskodék többek között ez 
nevezetes dolgokban, az mennyire az hadakozások is 
engedték, úgymint: deákoknak az felsőbb academiákban 
küldésében, tanéttatásokban [KemÖn. 32|. 1662: (A feje-
delemségben) az is úgy megerősödött vala, hogy egész 
életéig, tovább tizenhét esztendőknél a vajdaságban meg-
tartatott [SKr 143]. 1678-1683: Barcsaj Fejedelemsegeben 
megh erősedek, de ... az atyafiai megh idegenedenek tőlle 
[Ks Komis Gáspár kezével]. 

4. katonai ereje megnövekedik; a deveni putemic din 
punct de vedere militar; seine militärische Kraft zuneh-
men/anwachsen. 1657: Érkezék az táborra oly hír, hogy az 
budai vezér Bethlen Istvánnal űjobban derekasb hadakkal 
megerősödvén jűnének reánk [KemÖn. 1771. 1662: De 
hogy Máté vajda igen meg volna erősödve s értékesedve s 
mind lovas hadat felest tartana, főképpen pedig igen válo-
gatott jó gyalogot egynéhány ezeret [SKr 324]. 

5. politikai hatalomra tesz szert; a-şi consolida puterea 
politică; sich politische Macht verschaffen. 1710: Valának 
sokan a hazafiak közül, kik hozzászólhatnak vala a dolog-
hoz ... mert látják vala, hogy azzal a választással Teleki 
Mihály factiója annál jobban megerősödnék, és a szegény 
hazának szabadsága napról napra evertálódnék [CsH 158]. 
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6. átv elterjed, gyökeret ver; a se räspîndi, a prinde ră-
dãcini; Wurzeln schlagen, sich verbreiten. 1653: Johannes 
Huntherus alá jővén, úgy hozott alá a Luther Márton 
könyveibe, és úgy serpált azután az egész szászságon a 
lutheranizmus, melyben az egész szászság megnyúgodt és 
megerősödött mind e mai napiglan mely nap ezt írom. 
Mégis marad talán 1ETA I, 26 NSz]. 1727/XVÍ1I. sz.: jö-
vendőbeli Vraink és következendő maradekink kŏzŏt a 
szép kalandosi rend meg tartassék és jóbban meg erŏsŏd-
gyék [Zilah; Borb. II]. 

7. szilárd véleményt alakít ki vmiben; a forma o părere 
precisă despre ceva; iiber eine Sache feste Meinung aus-
formen/bilden. 1796: Jobban meg gondolkozván az úton: 
meg erősödtem abban, hogy Kaszát még tsak a' Marhák 
osztállyá dolgábais qua plenipotentiárussát a Hugómnak 
nem acceptálom semmiként [Mezőbodon MT; IB gr. Tol-
dalagi László nyil.J. 

8. megbizonyosodik vmiben; a se convinge de ceva; 
sich vergewissem. 167611681: Szakats György hiven s 
jámborul kötelezvén magat szolgálni, nem akarom hogy 
ebbeli szolgalattja jutalmatlan legyen, hanem töb ér-
demes szolgaimis felőlem való jo remenségben az altal 
megh erősödgyenek, adtam és inscribaltam neki es ket 
agon lévő s lejendő maradékinak Vajda Hunyad Város-
somban Alszégh nevű Uczaban egy hazat ... minden ahoz 
tartózó határival fVh; VhU 340-2 Thököly Imre ad. lev.J. 

9. érvényre jut; a se afirma/întări; zur Geltung kommen. 
1690/XVIIl. sz. eleje: kőtesemet és vallásomat előre való 
szabados fel tett Czélombol és rendelesemböl in omnibus 
punctis Clausulis meg állani és meg erősödni kivánom s 
akarom ]Ne; DobLev. I/59|. 

10. ~ az idő meghűvösödik/lehűl az idő; a se răci vre-
mea; das Wetter kühlt sich ab. 1662: Az káptalanok mind-
azáltal a tőle való válaszra sem várakozván, hogy már az 
idő hideg ősszel nagyon megerősödve volna, az rettenetes 
sáron, vízen elsőben Borosjenőbe, s onnan alá Sarkadra 
úsztattak vala |SKr 397]. 1705: Egyéb iránt jiijjön ha jű 
(az) armada úr, mert ha nem, már megerősödvén az idő, itt 
a lovas militia mind odalesz, miként a hó leesik [WIN I, 
590-1]. 

11. megszilárdul; a se întări; fest(er) werden. 1753: itt 
meg az széleken mind fel fokatt volt az jég most már azt 
várnám hogj evei az hideggel meg erősödnék8 [Komlód K; 
WLt Vesselenyi István feleségéhez. — a A levél március 1-
én kelt]. 

megerősült hitelesített; autentificat; beglaubigt. 1546: 
kynek byzonsagara atthwk my az my Lelynketh8 az my 
pechethynkel meg eresylthetheth mynd az keeth felnek 
|Panotb: DanielO 6. — "Alkalmasint sajtóhiba Levelyn-
keth h. Panád KK]. 

A címszó esetleg megerősítteted (ćrtsd: megerősíttetett) alakban is olvas-
ható. 

megerőtlenedik 1. elerőtlenedik; a se slăbi; sich entkrä-
ften, kraftlos werden. 1656: En Kezdi szekben Polyanban 
lakó Sideki Peter, noha mind az regjsegtól megh neheze-
duen, s mind pedigh ez betegsegtől ualamenyre megh 
erŏtleneduen, de mind azon altal epp elmeuèl es eszemen 
leuen, Teszek illyen allando Testamentaria dispositiot 
|BálLt 931. 1657: Sebestyen György nemes ember ... az 
vensegh miatt megh erőtleneduen, es bizonyos szükségétől 
is kenszerittetuen ... ennek előtte adossult volt kesz penzel 

kett forinttal és kétt véka buzáual | Mezőbánd MT; 
MbK]. 1687: ha az fen megh irt Személlyek közül vala-
mellyik személy vagy megh erőtlenednek vagj megh ko-
nakodnék ki mia az megh irt malom hanyatlani kezde-
ne az megirt malom ... bőcsűltetődgyek megh (Sóvárad 
MT; Sóváradi Bíró lev.]. 170011716: Lökös Pal ha 
vénsége miatt annyira meg erőtelenednék, hogy az malom 
körül való onust nem supportalhatná, még életében terhét 
fel vállalván, az eö részéhez hozza nyúlhasson, es az ma-
lomban neki succedalhasson [Kibéd MT; MMatr. 192]. 
1710: hirtelen, hajnalban guttaütésben meghala gróf Apor 
István8 Noha a hosszas vérfolyás miatt is felette mege-
rőtelenedett vala | a német tábor a hosszas út, rút sáros 
hideg esős őszi idő, és a malmok elromlása miatt a ke-
nyérnek szűk volta miatt igen megerőtlenedett s fogyatko-
zott vala [CsH 351-2, 362. — 81704-ben]. 

2. elhitványodik, meggyengül; a deveni şubred, a se 
şubrezi; schundig/geschwächt werden. 1726: az uttzára 
szólgáló három kő ablak mellyéki(ne)k edgjiknekis Semmi 
keiesztei nincsenek ... ezen ablak mellyékek, igen meg 
erŏtlenedtek [Ne; DobLev. 1/124]. 1748: Azon Alsó Palota 
Padlása Festékes Virágos Fenyő Deszkákból való Cserefa 
Gerendákra épitve, de némely Gerendái meg erőtlened-
vén kelletett Istápokkal meg erŏsiteni [Koronka MT; Told. 
79]. 

megerőtlenít 1. elerőtlenít, legyengít; a slăbi; schwach 
machen, (ab)schwächen. 1660: az Úristen énrajtam 
különváló mértékkel is megtetézte atyai látogatásait, mert 
ifjúságom ideitől fogva sok nyomorúságok között, már 
vénséget is elért idős koromban rabi sanyarúság által is 
megerőtelenített [Kemlr. 3361. 1700: Mikor ez világból ki 
mul(na)k, az Sz. Ecclesia tisztessegesen takaríttassa el 
őket8 ketszerí Praedikatioval, es mellyik közüllök hátrébb 
marad, ha az vénség ugy meg erőtelenitené, hogy maga 
táplálására alkalmatlan lenne, az ... sz. Eccla jo gon-
gyát visellye [Kibéd MT; MMatr. 191. — 8Lökös Pált és 
feleségétl. 1749: azon szeles üdön meg erötlenitven azon 
ökrököt ugj döglöttök meg [ Marossztkirály AF; Told. 25], 

2. hatalmában meggyengít; a slăbi puterea/autoritateu 
cuiva; in seiner Macht schwächer machen. 1653: (A) 
hitbéli változtatás megerőtlenitette a nagy fejedelmeket8, 
egymástól elidegenítette a népeket [ETA I, 28 NSz. — °A 
XVI. század közepe táji hitbeli megosztottság következ-
ményeire von. vélekedés]. 

3. hatálytalanít; a anula; außer Kraft setzen. 1583: Ko-
zaruary annazzon ... Komomyk Myhalnak hamysan 
zeizeotth aal leweleth ereyben nem hadna mynden 
Thörwenekben elló Elewen Nelwewel Eròttlenne teón, es 
mynden Czykelleben meg* eróttlenytte myntth az fele 
hamys leweletth [SLt V. 13 Jmreh deák Papay a gyf-i kápt. 
hites not. kezével). 1792: (Azt a végzést) Hogy ennek 
utánna minden Collegyombol egy egy Professor ki ne 
maradjon méltóztatik azt a M. Fő Consistorium meg erö-
teleniteni ez okon: hogy az idő Tájba a' Collegyombeli 
Iffjusag(na)k s minden Tanulok(na)k meg visgaltatasa 
szokott tartani IM.bikal K; RAk 101. 

megerőtleníthet érvényteleníthet, hatálytalaníthat; a 
putea anula; ungültig machen/außer Kraft setzen können. 
1795: Ezen bizonyittástis a Földös Urak sem régi Leve-
lekkel, sem bizonyittassal meg nem erötlenithetvén Ítélte-
tett, hogy ezen Sessio mint a melly az Eccla ŏrŏkŏs földén 
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épült, birodalmába meg hagyattassék [Gergelyfája AF; 
DobLev. IV/743. 4a]. 

megerőtleníttetik 1. legyengíttetik; a fi slăbit; ab-
geschwächt werden. 1662: (Ha) mi még megrontattatunk, 
megerőtleníttetünk és a földre tapodtatunk, ne kényszerít-
tettessék ki is ezen gonoszt megkóstolni [SKr l 18]. 

2. megrongáltatik; a fi deteriorat; beschädigt werden. 
1662: Hogy pedig már azelőtt is lövések miatt is néhány 
helyeken nagyon debilitáltatva, megerőtlenítetve, repe-
dezve volnának a falak, Örsi Zsigmond annyival inkább 
kezdett vala a vár megadása felől gondolkodni és arról 
tractát indítani [SKr 247]. 

3. érvényteleníttetik, hatálytalaníttatik; a fi anulat; außer 
Kraft gesetzt werden. 1729: Kérem bizodalommal az Mlgs 
Gubemiumot, maga Deliberatumanak elucidatioját ki 
adni ne sajnállya, ne hogj valami modon, az én eddig való 
processusom az illyen formaié Deliberatum által, meg ne 
(így!) erötelenittessék [Ks 25. IV. 17 Komis Zsigmond 
aláírásával]. 

megért ige 1. a înţelege; verstehen. 1551: Pa. En kegh 
Vram hatta wala En Nekem hogh k: Irth wolt walamy 
Lech felöl hogh k: Megh Erchyem, ha lehet wagh nem 
[Szüv; BesztLt 57 Joannes Dobay prov. Vinceh Pettionj 
beszt-i bíróhoz]. 1569: lm felsiged Jm Megh Erty az 
tanwkat My wket hwtök zerynt Erössen megh kerdezwen 
Es meg' tudakozwan ez dolgokrol, Jm felsiged Jm Megh 
Erty az tanwkat myt vallottanak [Kr; BálLt 78]. 1572: Az 
kegtek lewelet megh ertettem, wgyan ezen embertwl szo-
wal izentem K. kyt kegtek megh ert mybe wagion az do-
logh [Kővár Szt; BesztLt 3612 Christophorus Hagymas de 
Beregzo Comes Gr. Dawn beszt-i bíróhoz és a város hites 
polgáraihoz]. 1633: mind az ket fel az Deliberationak 
Tenorat megh ertúen, Annak vtanna filstich Anna Azonjt 
Erős hwtell meg Eskútetúk hogi az vra holta vtan minde-
nemú Jokot ellő ad es Mŭtat [Kv; RDL I. 22]. 1683: Mi-
nemó modalitassal jarion az Parochusnak az Sabbathale az 
Registr(a)le (!) Protocolumb(an) Assignaltatott de hogy 
vilagossabb legyen mindenek eleőtt igy kell meg-erteni 
[Borzás Sz; SzVJk 48]. 1756: azon Instructionalis irást, 
Udvarbiro Keserű Imre Uram(na)k kezében adtam, mellyet 
midőn eö kglme el olvasott volna, és annak tenorát meg 
értette volna; tőn illyen Feleletett [Déva; Szer.]. 1767: Die 
5ta Mensis Curentis emanalt kegjes Commissioját Mlgs 
Groff Fő Ispány Umak vettem nagj alázatossággal Conti-
nentiáját in Omnibus punctis meg értettem [Lapusnyak H; 
Borb. II Kádár Péter lev.]. 

2. vmit igaznak/megokoltnak elfogad/tart; a înţe-
lege/accepta ceva; etw. fiir wahr/wohlbegründet anneh-
men/halten. 1548: Jo Attiam fia azte leweledet en meg 
Ertettem ... ahol Josagodat marhadat kered [M.szovát K; 
MNy XXIV, 217 Nicolaus ombozy ombozi gasparnak]. 
1571: Kmed erchye megh ez aszonyom Jobagya Jgassa-
gath Kmed elygytesse megh teöruyny zerynth [Kodor 
SzD; BesztLt 3562 Horwath Istwan kodory Tizttartó a 
beszt-i bíróhoz]. 1657: Valljon ha el nem mentem volna, 
az egész nép ma is nem kárhoztatna-é, hogy oka voltam 
veszedelmeknek ? mentem azért hitre, az megírt nagy 
emberekére. írtam, hogy kezekben voltam, ne csudáld, 
hanem értsd meg [Kemlr. 320]. 1662: Kegyelmed levelét 
elvettem, difficultásit megértettük, kikre punctatim Ke-
gyelmednek replicáltunk is [TML II, 325 Kemény Simon 

Teleki Mihályhoz]. 1806: meg értvén Gyujto Sándor Ur 
hogy Grof Teleki Sámuel Ur ŏ Excellentiajának a* kérdés-
ben forgo Hellyhez jussa nintsen a' Cseréről le mondott 
[Erdősztgyörgy MT; WH]. 1894: Majd lesz módom, hogy 
erről a fráterről beszéljek neked. Akkor jobban is megérted 
a felháborodásomat [PLev. 167 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

3. feladatot/parancsot felfog/tudomásul vesz; a înţe-
lege/pricepe; Aufgabe/Anordnung zur Kenntnis nehmen. 
1555 k.: the felseged lewelebewl Nylwabban Megh Értet-
te wk az my dolgwnk Myben alyon [LLt]. 1566: Az Lo 
feyek pedygh hwswet vthan való chyeoteorteokeon feyen-
kent thartozzanak udwarhoz gyeolny hadakozo zerzamok-
kal mustrára, kyk ot meg ertyk az ew felsege parancholat-
yat few embere altal es ahoz tarchyak magokat fSzO II, 
182 ogy-i végzés]. 1568: Ezeknek vtana meg Értettük a K. 
lewelebol hog' aminemw bizonisagok wolnanak Ótwos 
gergelnek hog' my hyt zerint be wennok es the K. Jrwa 
kwldenok, Jm my hyt zerínt meg vallottattűk Ewket 
[Abrudbánya; Törzs]. 1571: Megh Ertettek eo k. az eo 
felsege parancholatiat az Torbonchak es assok chinaltatasa 
feleol [Kv; TanJk V/3. 33b]. 1623: Az mi Kelmes Vrunk 
Eo Felge Ketek altal Izent Kelmes parancziolattiatt az 
Kalataszegi szalogos Jozagok, Kemeny Boldisar Vram 
kezeben ereztese feleol, az Ketek leuelebűl megh ertettem 
[Szamosfva K; KCs IV/102 Joan. Mikola lev.]. 1672: 
Nagyságod méltóságos levelét az űr Petróczi uram megad-
ván, kit alázatosan vettem, ő kegyelme által lett méltósá-
gos parancsolatját engedelmesen megértettem [TML VI, 
96 Teleki Mihály a fej-hez]. 

4. vmely dolgot/körülményeket megismer; a-şi forma o 
idee clară despre un lucru; irgendeine Sache/Umstände 
kennenlemen. 1571: Az Ezer forint Regestumat keresse 
beh eo kegtwl tawaly Byro vramtwl mert Megh akaryak eo 
kegek Erteny kytwl Eo k. myt zedet fely [Kv; TanJk V/3. 
29b]. 7596: Ezeket tiztelendeŏ Vraim nem egiebert zam-
lala(m) ele hanem hogj nagj tekozlasokat megh erche 
kegtek [Kv; Szám. 6/XXIX. 150 Bachi Tamás sp kezével]. 
1625: ugj iteltwk ... mind kett feleknek az Gat feleol 
beŏueben való vetelkedeseket es feleleteket ertue(n), es ott 
lakos regj ôregh embereknek uallasokbol es szauokbol az 
dolgot iol megh ertue(n), es az heljnek allapattiatis megh 
mutatua(n) Akar hua follion az uiz de ez okon, senkj 
annak házon ueueö helieteol molnatol ... megh nem foz-
tatik [UszT 176]. 1637: Boyerok es Zabadosok® ... Az 
desertak seríeseb(en) vagio(n) be ima. Ezeknekis alapatt-
iokat, eö Naga az Boyerokrul irtt consignatiobul megh 
ertue(n), mibe(n) hadgia őket, az ŏ Naga keglsege [Posorta 
F; UC 14/42. 125. — aKöv. a nevek fels.]. 1797: meg hal-
lotta és a' sok panaszakbol megértette sok Istentelen 
Verekedéseit hibáit [Náznánfva MT; Berz. 3. 3. N. 21]. — 
L. még SKr 418. 

5. megtud vmit, értesül vmiről; a afla ceva; etw. erfah-
ren. 1540: Báthory András es Dragffy wram ... Azt es 
mondaak, hogy ez wrak ymar Nadasdytol, Bebektel es 
myndaz egyeb kewethekthel myndent meg erthetthenek, 
azért az wrak the k: ew nekyk myndent yzenhethnek [Kv; 
LevT I, 9 Petrus Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1550: wk az 
kereztes kort haytottak volt neg' szaz ekrötth, fel a Cylla 
mezőre, Banffi Janostwl való feltekben, es my koron wal-
kay wrak eszt megh ertöttek volna, hog' az barmot otth 
tartanayak reayok kwltek es az baromba ala haytottak 
walkora, es megh waltsagoztattak [Szentkirály/Damos K; 
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MNy XXIV, 291 Lucas Mathe de Szent kyral jb vall.]. 
1573: Mezaros Balint Es az felesege Orsolia, Azt valliak 
hogy Eok Arwltak volt meg Torozkaywal 118 forintba az 
hazra három ſizetesbe, tahat meg Értette palochy Es hoz-
zayok Ieot Megh tyltotta rolla hogi Meg Neh vennek [Kv; 
TJk III/3. 250]. 1591: Az melj legent kinek neve Mester 
Balas Sandorfalit Dersi Mihalj deák megh fogot volt es 
Jobbagiawa keoteleztette volt, Melliet Capitanj vram 
megh ertwe(n) fogatta megh vgia(n) Mester Balast es 
hozatta Ide az varba(n) mielhogj feiedelem Jobbagia 
lewe(n) masnak keoteotte magat [UszT]. 1592: Anna 
Kadar János zolgaloia vallia: hogi ... mikor Niarine 
megh ertette volna hogy az vra azt mondana feleolle, hogi 
eo Lukachot eolelgetne, es chokolgatna, Monda Niarine 
... de bizoni megh eolelem chokolom, hogi mongianak 
igazat neky [Kv; TJk V/l. 201]. 1657: Az en felesegem 
Gemyeszegi Marta ennek elŏtteis hagyot volt el hŭtŏtle-
nŭl; akkor viszsza hosztam. Az utan keserves fogságom-
bán, nem hogy mellettem forgolodot volna, ram gondot 
viselt volna, hanem inkab ismét hŭtŏtlenŭl el hagyot. Meg 
ertven hol vagyon, utanna mentem s hiytam hűti melle 
[SzJk 84]. 1666ã- az el mult napokbanis találtam volt megh 
Ngodot alázatos suplicatiom átal egy Sámsondrola el buj-
dosott Kis Istva(n) nevű fugitivus Jobbágyom felől, ki 
megh értvén hogy keresem, nem régen a' Kolosi Aknára 
Millyérességre állott [Berz. 17. XII. — aMT]. 1671: Ha 
hol meg-érti a' Tiszt a' gyilkosságot, mingyárást fogassa-
meg a gyilkost avagy vesse elégséges kezesség alá [CC 
53]. 

6. tudomásul vesz; a lua la cunoştinţă; zur Kenntnis 
nehmen. 1559: Ez el mult napokba az En zolgaim fogtak 
volt meg Eg* fw orrot ky kgmetek tartomanianak Nag kart 
tŏt mind ez ideigh, kit En meg ertettem [Retteg SzD; 
BesztLt 24]. 1570: Eo K. varoswl megh Értettek Byro 
vramnak my valazt Theot az varmegie [Kv; TanJk V/3. 
6b[. 1580: Megh ertettek eo kegmek az kwlemb kwlemb 
fele fogiatkozast az Molnok kemywl felette nagy fo-
giatkozassa es kara vagion az keóssegnek az Molnoknak 
vezteg allasaba [Kv; i. h. 225a]. 1592: Megh Ertteom az 
a(ctor)nak az en Replicatiomra walo walaz Tetelet [UszT]. 
1593: meg Erteöttem az en peresemnek ellenem walo ok 
adasath, minemw walazt tezen az prokator hiúatal melleth 
[Szu; i. h. 9/47]. 1677: Mint resolválta Kegyelmed magát 
oda küldött punctuminkra, megértettük kegyelmesen 
[TML VII, 538 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1751: Ngod 
Levelet alazatoson vettem az Mlgs Generális Groff Kalno-
ki vr(am) Levelivel edgjűtt, mellyeket meg olvasvan, meg 
ertettem az Quartely Dislocatiojat [ApLt 3 Dombi János 
Apor Péterhez Nsz-ből]. 

7. megtudakol; a se informa (despre ...); erkundigen. 
1561: Az melly legen vrat el akarya hadni ket hettel eleb 
tartozzék vranak akarattyat meg' ielentheni Az vtannis 
Bwchw hetet ket hetet zolgalnj hog' az miet az mellyet fel 
fogattanak űuolt, el wegezzek Senki penig' eg' mesteris 
effele legent ky ez warosba eg' Mestertol mas mesterhez 
akar zolgalni menni meg' ne mereslyen addigy fogadni a 
mig' megy nem erti az wratol my okon es my modon ualt 
el [Kv; OCArt.]. 1575: Balogdy Farkas Be hywassek, Es 
meg Erchye Byro vram teolle kyk legienek az teoby kyk 
Akarnak az feiedelem Melle Menny [Kv; TanJk Wßã 
123a]. 1578: migh az Eo Nagysaga lewelet es parancho-
lattyatt kegyelmetek megh nem mutattia, addigh az vronk 
Jozagat bymya kegyelmeteknek nem Engedem, nem azért 

penigh hogy kegyelmetek feleol valamit ketelkednem, de 
Tyztem vgyanazt mutattya, hogy Nylwabban es valóba 
megh Erchyem |SzO IV, 61 Michael Racz Capitaneus 
Arcis Várhegya Petrus Hersely brassai főbíróhoz. — aHsz]. 
1589: Byro Akaratiabol Kyulte Byro vra(m) Terpe Gergelt 
Feyerwara, hogy meg erteneye, hogy ha vrunk eo N. Ide 
Jone attam Nekye f. — d. 57 [Kv; Szám. 4/VI. 142 Sten-
zely András sp kezével]. 1613: Azt akaryak megh Erteny 
hogy ha az my Igassagunkotis el Akaródé Jktattatny es 
Donaltatni [Impérfva Cs; BCs]. 1677: Ha penig valamely 
jószágnak állapottyában a' Dotálisták valami más oly just 
praetendálnának, s' nem penig csak Dotalitio jure bimák, 
az ollyanokban jol meg-értvén és visgálván a' dolgot, ha 
comperialtatik, a' Haeresek legitima citatione mediante 
inchoállyák a' jószágnak keresetit [AC 101]. 

8. (tanűt) meghallgat/vallat; a audia (un martor); 
(Zeuge) verhören. 1550: tahath Ewk egy alkolmas napoth 
wallazzanak, Es sombory Lazloth es pokay Lazloth, Es ez 
vyzolyay Gergely papoth, az peres fewld zynyreh ky 
wygyek, es az fewld zynyn myndenyk feely byzonysago-
koth wygenek, es az byzonysagoth megh ertwen, wala-
mellyknek az fewldhez Job ygassaga lezen, az fewld an-
nak maragyon [Mányik SzD; BfR 192/23. — L. MNy 
LVIII, 491 Isztrigyi Mihály és Székely Gergely kötéslev.]. 

9. ki/megvizsgál; a examina; untersuchen. 1561: az 
mesterek az p ceheknek meg witasara egienlç akaratbgl q 
kQzçtQk wegeztek uuolna neminemw articulosokat Es 
kerenek mwnket arra hogy mi azokat meg ertençiQk megy 
hannok wetnçk merteklençk, es az my tiztwnk zerent iol 
rendelnok az ew ceheknek meg tartasara es Bekeseges 
meg maradasara [Kv; ÖCArt.]. 1567: w felsége paran-
chiollia nekem hogy kymennek Wyzaknara ès az felül 
megh mondot ket fel közöt ez dolgot es igienetlenseget ... 
megh ertenem es megh latnam es le zalitonam io okokbol 
[Vizakna AF; TT 1881. 189-90]. 1569: hozak My Nekünk 
az felsiged paranczolattyat kyben felsiged paranczyol 
My Nekünk, Crazna waarmegye bely Jspanoknak es zolga 
byraknak hog az Wytezlő tot myhalnak az my nemw dol-
gay volnanok hog azt my megh Erteneók [BálLt 781. 
1571: Kyzdy zekbe a Bereczky vamnak Prouentusat hyt 
zerent a Rawok meg ercheyek, es az wmak ew Nagysaga-
nak Regestrom zerent be hozzak [SzO III, 3361. 1575: 
Vagion panazolkodas Az Malombely es Syteo hazbely 
vámolások feleol. Azért kery eo k. Biro vramat hogi ho-
zassa be Az Malombely Mercheket lassa meg, Azon kep-
pen eo k. Erchyek meg az Siteo hazakban való vamlaso-
katis [Kv; TanJk V/3. 114a]. 1787: Ennek utánna, hatsak 
erről más Rendelés nem adatik, arra különösön vigyázván 
a' Notáriusok, hogy a Szegény Instáló Emberek(ne)k 
baját, voltaképpen ügyekezzék jól meg érteni (Torockó; 
TLev. 3/2. lb]. 

10. észrevesz vmit, rájön vmire; a sesiza ceva, a-şi da 
seama (de ...); bemerken, etw. herausbekommen. 1572: 
Kys mihaly ... az en hazamat meg kyssebytette vala, ak-
kor en meg akara(m) eotet fogatnya, De mykor eo meg 
ertette volna hogy az en Zolgalomat terehben eytette volna 
Jdeonek Jawaba teollem el zeokek [Kv; TJk III/3. 262e|. 
1590: Mikor megh értette(m) en hogj te az en Irtowányo-
math kit enny Jdeigh birta(m) be vetetted, nem Akarta(m) 
hogy esztendőt haro(m) nappot teólch benne, az okon 
hosztam ela [UszT. — aA földről a búzát]. 1591: Teglas 
Janosne vallia mikor megh ertettem volna en, hogi 
engemet igi akart megh bwueolni, be Ideztettem erette 
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[Kv; TJk V/l. 1251.1592: Nem tagado(m) azt hogy mikor 
meg Erteotte(m) hogy az Jncatusok az En diznaymra ... 
Jobagiokat Rea kwltek volna hogy Esmegh be haytanak, 
hogy azkor Enis ... oda nem kwldeottem volna hogy ha ot 
hatalmaskodnak hogy meg ne pacial(jak) [UszTJ. 1599: 
Myuel az harangh fçlen veriskor teortenth volt egy zyniey 
Jobbagiom zinthe akkor Alpaiethon lennj Nemi nemeó 
dolgaért, Érti megh Jobbagiom hogy zegeny Uramra vertik 
felen az harangot Alpaiethon [Dés; Eszt-Mk]. 1602: Fejer 
Peteme Angalith azzony vall ... eoys olcholotta az 
zeoleot, de mikor megh ertette volna hogy azért beo-
chyewleottek olchiora minth attiafiaknak enys nem tartot-
tam ellenth benne [Kv; TJk VI/1. 591]. 1714: megh értvén 
... Biro Sámuel Ur(am) hogj idegen kéztől, idegen kézre 
forogh annak a joszág(na)k állapattja kihez kepest 
tartván attól, hogy ŭdövel el ne nyomullyon és idegened-
jék igaz vérektől, Biro Sámuel uram eo kglme sok bajos-
kodási után azon Detreheni portiot lé tévén az nyolcz 
száz forintakot Arannyul kezéhez vette volna IMezőőr 
K; Bom. IX. 2 Hunyadi István táblai íródeák kezével]. 

11. rajtakap vkit vmin; a surprinde pe cineva asupra 
faptului; jn bei etw. erwischen. 1579: valakyt meg ertnek 
hogy Az wegezes elle(n) chelekedyk minden zemely wa-
logatass nelkwl meg bwntessek [Kv; TanJk V/3. 186a]. 

12. ~ik egymást egyetértésben/békességben élnek; a se 
înţelege; sich gegenseitig verstehen, i.n Frieden leben. 
1758: (Udvar István és felesége Csuka Panna) egymás 
kŏzŏttis haboruán elŏk nem voltanak, egymást rendesen 
meg értették mint betsŭlletes házassáfşnak rendihez mago-
kat alkalmaztatni kiváno emberekhez, illett [Betlensztmik-
lós KK; BK. Christina Csatlós cons. Emerici Érsek (33) jb 
vall.]. 1764: (A férj és feleség) Figymást mindenekben 
értsék meg és minden aprólék dologban egymás ellen ne 
tsattanjanak fel [Kv; SRE 209]. 1773: itten az Iffjak az 
Öregektől nem halgatnak, edgy n.iast meg nem értik, edgj 
szóval Nagy egyenetlenség Uralkodik a M Letaiak közt 
IM.léta TA; JHb 11/13]. 

13. idegen nyelvű/titkos szöveg jelentését érti/felfogja; 
a înţelege/pricepe un text red?ictat in limbă străinä/cifrat; 
die Bedeutung eines fremdsp/rachigen/chiffrierten Textes 
auffassen/verstehen. 1619: Mondaa mindezekre, hogy: Ezt 
immár így értem, igen szeretem s javallom, ezt így az 
hatalmas császár meg nem é,rtette; hanem az levelet fordít-
sák meg, én béviszem az 'hatalmas császárnak s értésére 
adom valóba [BTN 34A. —- aEgy török főméltóság]. 
1675: Az páterek levelinek némelyikét azért küldtem pár-
ba, rettenetes nehéz olvasó volt s közte német írás is, hogy 
elig-elig tudtuk elolvasni. így is considerate hallgatva 
olvassa Kegyelmed bár, mert nehéz megérteni [TML VII, 
109 Wesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1705: Ezt pedig 
németül mondá, azt gondolván, hogy én nem értem meg, 
mit mond a generálnak [WIN I, 601]. 1775: Mikor néme-
tül beszéltek, mind megértettem [RettE 352]. 1823-1830: 
Az első titkok titka volt a Nagy Dánielné anyja, a második 
Őriek, az harmadik Bethlen Sára leánya, s midőn mi hár-
man valamelyikről beszéltünk, hogy mások minket meg ne 
értsenek, 1-ső, 2-ik, 3-ik titkok titkát neveztük [FogE 
151]. 

14. (beszédet) érthetően meghall; a auzi şi înţelege (o 
convorbire); (Rede) verständlich vemehmen. 1584: Hozzw 
Istwa(n) az Nagiobik vallia hogy elseobe az zajgast 
halla(m), ky tekintek Mert meg ertem az Istwa(n) deák 
Zowat, S mondek: The vagyç Koma, Monda Istwa(n) 

deák, En vagiok [Kv; TJk IV/1. 3121. 1710: Béldi Pálné, 
minthogy okos, gyanós asszony vala alattomban igen 
lassan az ajtóhoz mene, és fülét a kolcs lyukához tartván, 
noha csak suttogva beszélnek vala odabe az urak, megérté, 
hogy Bánfy Dénes felől beszélnének |CsH 116]. 
1762/1845: Vetödém kevés idő múlva Ludasról Bükösre 
a* Vén Kemény Lászlóhoz, 's ótt egy éjjel addig hallgato-
dzám, mig meg értém, hogy Pelnicz Bethlen Eleknét ép-
pen azon este mátkásitotta el [Hermányi.EDem. 2911. 

megért in 1. átv is érett (gabona); (despre cereale) copt; 
(Getreide) reif. 1749: Apor Péter ... megért gabonája az 
Istennek [Bodok Hsz; Dániel Ad. 274]. 1788: már akkor 
szinte meg ért Tőrőkbuzájinkat ... nem mi, h(ane)m a 
Padiak szedték meg [Nagyrápolt H; JHb XXXI. 34]. 1794: 
az eŏ Nsgok akkori Tisztye meg ért Gabonámot 
Complex társaival hatalmasul gazoltotta tapodtotta [Ádá-
mos KK; JHb XIX. 41]. 

2. jól fejlett (gyermek); (copil) bine dezvoltat; (Kind) 
gut entwickelt. 1819: Rákosi Boldisámé Iffiaszszonynak 

ép eröss, egésséges és meg ért gyermeke született lé-
gyen [Kv; Pk 2|. 

3. érett korú (ember); (om) matur; (Mensch) reifen Al-
ters. 1561: melly dolgok az cehbeli nemes ig'enessegnek 
romlasara ualok, ne tamadhatna Es hog' az kozonseges 
ioknak wegezeserol mykor torekednek hog az iffiwsagnak 
keuel zolalkozasok az ides es megy ert embérek ellen ergt 
ne venne es az io erkolch ektelen es rwt Negedsĕgre ne 
hailana [Kv; ÖCArt]. 

4. szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ el-
méjű/eszű megállapodott (ember); (om) cu judecată; 
(Mensch) abgeklärt. 1662: Jenőben becsületes megért 
elméjű és török szomszédságban nagy ismeretességű és 
tekintetű kapitányt, Petneházy Istvánt talált vala fejedelem 
[SKr 155]. 1672: Kegyelmed okos, megért elméjű ember, 
mindeneket meggondolhat [TML VI, 145 Veér Judit férjé-
hez, Teleki Mihályhoz]. 1823-1830: mi a szolgálónknak 
sok hasznát nem vettük, mert volt az úrfinak egy Göttin-
gában fogadott, Johann nevű, megért eszű német legénye, 
az minden szolgálatot véghezvitt [FogE 227-8] * ~ elmé-
vel kb. hidegvérrel; cu sînge rece; kalten Blutes. 1662.ĕ 

Megért józan elmével veszni hagyna bennünket Rákóczi 
uram [SKr 471-21 * ~ erkölcsben viseli magát józan 
életet él; a duce o viaţă cumpătată; nüchtemes/besonnenes 
Leben fîihren. 1599: Bokor Ferenc Bamfj míhaly Jobbagia 
... eztt valla ... mi vtatul fogva hazas ember meg ertt 
erkolczbe viselj magatt Jamborull minden dolgaib(an) 
[Bh; BLt 1] * ~ ideje érett kora vkinek; maturitate; js 
reifes Altér. 1678: Ez Uram úgy volt s hogy Kegyelmedet 
Apagyi uram ebben más formában informálta, megért 
ideje ellen cselekedte [TML VIII, 152 Wesselényi Pál 
Teleki Mihályhoz] * ~ ítéletbál megfontoltan; cu chibzu-
inţă, chibzuit; besonnen. 1628: Tón azért mi előttünk 
Ersebet Azoni illien vallast eló nyelweúel meg ert itiletböl 
IKv; RDL I. 136]. 

megérteget gyak megtud, tudomására jut; a afla; erfah-
ren, zur Kenntnis gelangen. 1585: Az Capitanok walaki 
feleól paraznasagot, orsagot es effele Zarwas Wetket megh 
ertnek, vagy nilwan való Sorokat (így!) ertegetnek, Azokat 
a* zemellieket tartozzanak hwteok alatt az Ortalj Mondok-
nak, wagy a Waros Procatoranak be mondani [Kv; PolgK 
18]. 1645: It Kis Budako(n) liueo olah attjafiak ez el mult 
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iidökb(en), az Beszerikajokbul ugjan alkalmas kart valuan, 
az mely Papiok akkor tayba(n) itt lakot az Vejuel eggiüt 
arra vagio(n) mind(en) erős Gjanosagok, neminemeö 
Circum stanciakbul az kit Igen világosonnis, megh kez-
dettek ertegetnj, az Mellyeket Tórma Peter Vramnak erte-
sire adua(n), az minemeő tanaczjot eö keglme leuelibul 
magays eŏ keglme adot nekik az szerint procedaltak 
[Kisbudak BN; RLt Retteghj István lev.J. 

megértekezik megkérdez/tudakoz; a se interesa (de ...); 
erfragen/kundigen. 1571: az Nyireo vraim feleolis Érte-
kezzenek meg eo k. Es az Regy Rendtartast az poztoknak 
valcagaba Ne Engedie eo k. Meg zegny [Kv; TanJk V/3. 
67a]. 1573: eo k. varosswl... Zebenbeol vegenek Értelmet 
Ez dolog feleol, Azért ... ketteot az Idesb Vraimba kwl-
gienek Be Zebenbe, Es Értekezzenek meg eo k. varosnak 
Newewel polgár Mestertwl kyral birotwl es Tanachtwl 
vegenek Értelmet hogi ha volté valamykor keoztek az 
Compulsoriaual való vallatas [Kv; i. h. 85b]. 1578: Az 
minemeô lízth ide be kewantatik az haz zgksegere, mind 
az magwnk aztalara s mind az abrakosokera, arról megh 
ertekezwen, ydeien gondot wisellyen rea, hogy abbçl 
fogiatkozas ne essęk [Kisfalud AF; ÓL M.Kamara Instr. E-
136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. Kovachoczy ut. Mathias 
Niary gondv-höz]. 1592: hittalak azért en tegedett nem az 
végre, hogy megh fogianak, hane(m) hogy megh értekez-
zenek eo Kegemek teolled mi vegre haborgaczj te engemet 
[UszT]. 1597: Gellien Jmrehne Kalachsewteo Kata azzony 
... wallia en mondek: Kegmetek iol megh lassa mit 
chielekeztek, kegmed azzoniom az leantol iol megh érte-
kezzek, ha meghis aze akarattia hogi Globicz Mihalihoz 
nem akar menny [Kv; TJk VI/1. 59]. 1598: Biro V. kulte 
Haido Jánost tordara az kamora ispánhoz hogj megh erte-
keôzzek tulle mikorra menne be V. eo felsege tordara 
atta(m) nekie ... f. — //25 [Kv; Szám. 8/V. 169]. 1659: 
vegye kézhez Kegyelmetek az várat® és Boldaib uramtól 
megértekezvén kik hozájokhoz hívek, és abban az derék 
helyben való szolgálatra is alkalmatosok, elsőben Ébeni 
István uramat instellálván az vicekapitánságban, ő ke-
gyelmével egyező értelemből állason olyanokat porkolá-
boknak s hadnagyoknak az várban [EOE XII, 213 fej. — 
aVáradot. bMartinus Boldai de Várad, a fej. helyi bizalma-
sa]. 

megértendő belátandó; de înţeles; einzusehend. 1662: a 
tömösvári Csengizáde és jenei Ali passával vagy hatezer 
lovas néppel a fejedelem parancsolatjábul látogatásokra 
indult volna, noha azért ők, amint ki-ki megértendő lehet-
ne, igen jó végre jőnének, de ha elejekbe ki nem küldené-
nek, s magokat nem alkalmaztatnák, a város elveszne [SKr 
5041. 

megértés 1. érthetővé tétel; înţelegere; Verständnis. 
1710 k.: Ezeketa a következendő tragoediának argumen-
tumául le kellett írnom szükségesképpen, írásomnak mind 
elhívésére, mind megértésére nézve [BÖn. 674. — aA 
Bethlen-családon belüli viszályokat]. 

2. megtudás; aflare; Erfahrung, Vemehmung. 1566: 
akaria felseged megh erteny feo nepeknek neweth es lakó 
helyeth es, melynek megh ertese myt hozzon Isten wtan 
csak az felseged zywenek tyttkyaban (!) all [SzO II, 191]. 
1664: én most érkezém udvartól, expediáltatván Kegyel-
metekhez az ő felsége Kegyelmetekre committált dolgok-

nak megértésére [TML III, 110 Teleki Mihály Kászonyi 
Mártonhoz]. 

3. felfogás; pricepere; Auffassung. 1657: esze vala az 
ordinanciának megértésére, bévételére, bátorsága az jó 
pédaadásraa [KemOn. 19. — aBethlen Gábor szavai Béldi 
Pálról]. 1710 k.: Az üdő nem valami nagy test, sem nem 
lélek, hanem az Istennek teremtett állati körül való gond-
viselésének a nap és hold teremtetések által magától az 
Istentől az embereknek adatott mértéke, órája, a világi 
dolgoknak, az emberek egymást között való igazgatásá-
nak, és az Isten akaratjának és jobban való megértésének 
segítségére [BÖn. 451]. 

megértet vki számára vmit érthetővé tesz; a face pe ci-
neva să înţeleagă ceva; etw. für jn verständlich machen. 
1619: Ezt tudom, Nagyságod Dániel deákkal bőségesben 
megértette, miben állott az dolog [BTN2 1811. 1623: De-
hogy ezta Jobban es Jn effectum vihesse az Egez Tarto-
mantb be hyuassa egy Napra feyenkent es Ez My Eŏ fele-
olleök való keues distinctiokot zep rendeli eleykb(e) aggia 
velek Joli meg Értesse hogy nekik lezen Nagiob keőny-
nyebsegekre haznokra hogy Rendeli fognak zolgalny 
TTörzs. Bethlen Gábor gazd ut. — aA jószág szolgáltatá-
sít. Fogarasfölde lakosait]. 1731: mindenik Tizedés mellé 
egj egj Írástudó Senator Atyánkfia adhibealtassek, ke-
zeidbe) adattatvá(n) ezenn mostani Conclusumunk; Az 
jövő Vasárnap ... H ázanként el járják, el olvassák, jol meg 
értessék kivvel kiveî  [Dés; Jk]. 1769: a Popák a kösséget 
intsék és Fenitsék az El szökéstől meg értetvén véllek jól 
hogy ... el szökni, va^ţy mást a szökésre hitegetni szöktet-
ni mely veszedelmes és vétkes dolog [UszLt XIII. 97]. 
1804: az Instructiot ... a* Harangazo előtt szorol szóra fel 
Olvasván meg értettük s ő általa a* ki Nevezetteket Certi-
ficáltuk [Remete Cs; Bom. XVd]. 1833: Tiszteletes Szász 
Ferentzné Kováts Julianna Aszszony Rusz Nyihaila nevű 

Emberét Magunk eleib'e hivatvan nekie a fen irt Inst-
ructiot szorol szóra fel olva stuk s vélle anyai Nyelvén meg 
értettvén általa Földes Asszonyát az Instructio tartása 
szerént certifikáltuk [Ne; DoibLev. V/l 196]. 

megértethet érthetővé tehi?t; a putea face de înţeles; 
verständlich machen können. 1 620: nagyságod azt igen jól 
meggondolja, hogy soha énnék em abban addig semmi jó 
módon nem lehet, valameddig én haza nem megyek és ez 
dologról8 az erdélyi nemes emberekkel, urakkal ... lem 
beszéllek, és ez dolgot vélek meg nem értethetem s jóaka-
rókat nem szerzek ehhez [BTN2 394. — aA porta ama 
javaslatáról, hogy ki legyen Erdély vajdája, ha Bethlen 
Gábor magyar király lesz]. 1805: méltóztassék :Ngd maga 
válaszának magyarázattyát világoson meg irni, hogy vél-
lek azt tŏkelletesen meg értethessük [Torodig; TLev. 
9/40]. 

megértethetik érthetővé válhatîk, megért ődheíüç a se 
putea deveni de înţeles; verständlich gemacht wenden 
können. 1662: azon tiszti magának8 sokkal nagyobb ár-
talmára, veszedelmére lett vala, mint ide alább megértet-
hetik [SKr 479. — aNadányi Mihály ítélomesternek, akit 
II. Rákóczi György kivégeztetett]. — L. még SKr 498. 

megértetik érthetővé válik; a deveni de înţeles; 
verständlich werden. 1662: Melly dologban8 hogy a mí 
nemzetünk s annak igazgatói eleitől fogva illy restek és 
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gondviseletlenek voltak, ide alább megértetik annak hasz-
na és gyümölcse [SKr 159. — aKovacsóczy István kan-
cellárius feljegyzéseinek elveszésében |. 

megérthet 1. a putea înţelege; verstehen können. 1591: 
Tapazto János vallia Boba Catus Zaz borboliaual eg-
giwt kwldenek el engem fizetesert Reodre, adanak egi 
wuegh bort, es valami viazzat hogi oda vigiem ... Monda 
az nezeo, vgi vagion hogi egi zepleos azzoni, ellentis tart 
az Annia benne, hogi egibe ne mehessenek, sok ellenke-
zeoys vadnak, de soha el nem kerwlhetik, hanem egibe 
mennek. Meli dolgot ha en megh erthettem volna, mi okon 
kwldnek oda, en soha el ne(m) mente(m) volna IKv; TJk 
V/l. 133J. 1659: ezt a levelet hozá egy békési ember, 
melyben Domakos István levele is vagyon; a felsőt pedig 
az dobegyháziak küldték, mi felől írtak legyen, megérthe-
ted [TML 1, 322 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 

2. (vmely dolgot/körülményeket) megismerhet; a putea 
cunoaşte unele lucruri; (irgendeine Sache, Umstände) 
kennenlemen/erfahren können. 1619: Hogy penig ebben is 
ilyen copiosusnak láttatom írásomba lenni Nagyságod 
kegyelmes szemei előtt, Nagyságod kegyelmesen megbo-
csássa, hiszem Nagyságod is úgy érthet meg minden dol-
got, ha innét Nagyságodnak űgy adják értésére, azmint 
vagyon [BTN2 23ÍJ. 1639: én oda hivato(m) Director 
Vramot jól tudgia eo Keglme a dologh mint va(gyo)n 
kegldis vilagoso(n) megh értheti (Homoródsztpál U; Szád. 
Redej János Nagy Tamás udvarhelyi várprovisorhoz). 
1658: Szomorú memoriále főképpen nékem M.-Vásárhelyt 
lakó öregbik Szabó Ferencznek bizonyos okokra nézve, 
melyeket ezután megérthetsz írásomból szép rendel, ha 
elolvasod [ETA I, 167 NSz]. 1720: En Uram hoszszason 
exponalam az dolgot, mert kevës szóval nem lehetet ... 
ezekből meg értheti miben legjen dolga njävaljás(na)k 
[Vh; Utl|. 1729: hogy pediglen azon dolognak folytatását 
adnaturálni kívántam ... se Isten se ember meg nem itilhet, 
mivel ha az Aszszony is az iránt való hellyes okaimat meg 
értheti, mellyeket ugyan csak az Asz(szonyo)m(na)k fogok 
detegalni ... reménlem maga is az Aszszony helyben fogja 
hagyni [Darlac KK; ApLt 1 gr. Haller János gr. Káinoki 
BorbáráhozJ. 

3. megtudhat vmit, értesülhet vmiről; a putea afla ceva; 
etw. erfahren können. 1562: király szállá Segesvárra, és 
ott nagy gyűlést tétete; és oda az erdélyi urakat mind elhí-
vatá ... hogy megérthesse: kik legyenek a székelyek fel-
támadásának okai ? [ETA I, 19-20 BSJ. 1572: Jmmaron 
Énnekem wgy techyk hogy Jllyen Embernek mynt Farkas 
Wram Illyen walazt tetelet megh kel wamonk De Myhelt 
megh Erthety Kegtek hogy haza Jeot Kegtek kwlgyen 
hozaya es erre az walaztra Emlékeztesse kegtek [Torda; 
BesztLt 3704 Lucas Pysthaky és Colomanus Fekete a 
beszt-i bíróhoz és hites polgáraihoz]. 1608: (Jószágában) 
bizonios szemeliek potentiose inuadaltak uolna: az mintt 
Kgltek beouebben ez mi lewelwnkbe includaltatott Supp-
licatioibul megh ertheti [BLt 9 fej-i rend. Cssz-hez|. 1635: 
Azoltais bekewel elue(n) egymás keozeot, ez nyarban 
ismét ugy indítottak ez Scissiota, az mint Nagod az be 
adot supplicatiokbol ... megh erthetj (Kv; KvLt Céhir. I. 
15. — A csizmadiák kiválását a vargák céhéből]. 1662: 
megírtam vala az csíkiaknak, felkeljenek s megfogják 
Lázár Istvánt. Mi választ írtak Nagyságodnak in specie 
megküldtem, abból megérheti Nagyságod [Sszgy; SzO VI, 
269]. 1702: Hogj ha valaki kérdeni akama kőzzűlűnk, 

vagj masunnan jőne, es tamadna olljan Ember, ki bennün-
ket akama fel ültetni, es lazasztani effele dologra es Re-
belliora, mihelt megh erthettyűk megh fogjuk ... Vraink-
nak hírré adgjuk [Torockó; Thor. XIX/16]. 1711: Micsoda 
hirtelen való Zavar es Zenebona Tamadvan Molduvaban 
az Includalt lévelekből kglm(e)d Uram megh ertheti 
[Csíkszereda; Bom. XXXIX. 50]. 

4. rájöhet vmire; a putea da seamă de ceva; etw. heraus-
bekommen können. 1587: Az Loûaknak haznaia mi le-
gien, kennien megh erthetni [Kv; Szám. 3/XXVI. 11 Su-
weges Gergely isp. m. kezével]. 1618: Mert ha ő ezfélébe 
törekedett s azt az én uram megértheti, bizonnyal tudom 
én, hogy annál inkább, valamivel tud az én uram az hatal-
mas császárnak kedveskedni, de azon lészen [BTN2 142]. 
1676: én is Kegyelmedet kérem hogy szíves törekedé-
sét az űr dolgaiban ne kimílje, hadd érthessék meg azon 
rossz szájú emberek, hogy hazudnak benne, kik azont 
hirdetik, hogy Kegyelmed lött volna oka ... az Béldi uram 
ellen való vádnak [TML VII, 263-4 Mikes Kelemen Tele-
ki Mihályhoz]. 

5. indokoltnak láthat; a putea găsi justiñcat; begründet 
sehen können. 1894: Igen izgat, megértheted, ha nem ma-
gyarázom tovább. Majd lesz módom, hogy erről a fráterről 
beszéljek neked. Akkor jobban is megélted a felháboro-
dásomat [PLev. 167 Petelei István Jakab Ödönhöz). 

6. kb. tisztában lehet vmivel; a putea fi in clar cu ceva; 
von etw. klare Vorstellung habén können. 1640: melléje 
mene az legénnek, s azt látám, hogy váltig dolgozódának 
oly formán, hogy ... hiszem megértheti kegyelmetek (Mv; 
MvLt 291. 233a]. 1659: meg értheti kegltek, minemű fel 
gerjedet haragia legyen az feŏ vezérnek, ez szegeny megh 
romlót haza ellen [UszLt 15 fej.). 1662: Megértheti, 
mennyire való tekéntetek, szabadságok legyen az ország-
nak és fejedelemnek minden jó kereszténység jovára czé-
lozó dologban [TML II, 315 Teleki Mihály Wesselényi 
Ferenc nádorhoz]. 

7. ~ik egymást tisztába jöhetnek egymással; a se putea 
lămuri reciproc; voneinander klare Vorstellung habén 
können. 1776: én eddig is jó szível le mentem volna hogy 
mind ezeket szembe létemmel igazíttsuk de egy felől egy, 
más felől más bajaim nem engedték, de ugyan tsak ha 
Isten éltet a füven igyekezzen le menni, hogy szembe 
lévén jobban meg érthessük egy mást [Mezőbánd MT; 
MbK X. 45]. 

8. idegen nyelvű szöveget érthet; a putea în(elege un 
text ín limbă străină; fremdsprachigen Text verstehen 
können. 1758: Tudtam, hogy sok szép könyvek vannak 
német nyelven s azon kaptam, bárcsak megérthessem, 
melyet Isten jóvoltából el is értem |RettE 78]. 

megérthető tisztán érthető; care se poate auzi clar; klar 
vemehmbar/verständlich. 1776: Ez után ä M. Groffné 
Aszszony a Kis Aszszont félre hiván ott ă Segrestyéb(en) 
mit mondott Léányának azt nem hallottam, elég az, hogy a 
Kis Aszszony magát resolválván a' hitlésre a' Rituálé-
ban praescribált Conditíók, és Szok szerint kérdezvén, 
mind a két részen való személlyeket, bátron, tisztán, meg 
érthető szókkal feleltek mind M. B. Urffi, mind pedig a' 
M. Kis Aszszony, és egybeeskettettek [Mv; GyL. Emeri-
cus Tompos franciscanus praesidens (55) vall.]. 

megértő 1. vmit felfogó/értő; care este suñcient pentru 
a înţelege/percepe ceva; etw. auffassend/verstehend. 1710 
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k.: Apáczai ... tudta azt, hogy ... a tudománynak holmi 
magvai vadnak a fejemben, és talis qualis könyveket meg-
értő latinitasom vagyon (BÖn. 5521. 

2. egymást meg nem értő a másik féllel szemben értet-
len; care manifestă neînţelegere faţă de cineva; fiir die 
andere Partei unverständlich. 1765: Jöven elönkbe Nánási 
Andrásnak és Rátz Kalárának Házasságbeli igen tövisses 
Causajok tapasztalta Vener. Consistoriumunk mind a két 
félnek igen ifijuji éretlen és egy mast meg nem értő alla-
potját [Kv; SRE 213]. 

megérzés (meg)tapasztalás; constatare; Erfahmng. 1705: 
teczczet Segesvárra közönséges Gyűlést promulgal-
nunk. Parantsollyuk azért hogy az eo Felsege Atyai 
Kglmességét és Gratiajat amplectalvan inkáb, mint sem 
Indigna(ti)ojanak boszszu állo fegyverének maga s Ha-
zánk veszedelmével való megh éizésére okot szolgáltatván 

szokás szerént az praefigalt napon és hellyen com-
pareallyanak [KvLt 1/192 gub.]. 

meges ts ráesik, ráveti magát; a se arunca pe ...; dar-
über/darauffallen. 1662: Márkosfalván a Rákóczi árvák 
praefectusának, Máriássy Ferencnek csűrös kertben levő 
asztagit nagyon megesték vala, kiket ott érvén és lepvén 
maga Bakos Gábor, ott is számost levágtak vala bennek 
[SKr 237]. 

megesendő bekövetkezendő; care urmează; eintretend/ 
treffend. 1733: Gombási Szőcs Sámuel ur(am) s Felesége 

tartozzanak most az közelebb meg esendő karacson 
napjara az pénz felét ... le tenni [Mv; MbK VI. 2]. 1747: 
Nemes Iratosj alias Szabó János uram ... kére, és levala tiz 
magjar forintokat ez jővő esztendőben meg esendő Szent 
János napig [Alvinc AF; Incz. X. 19]. 1764: kénteleniteték 
... tizenháran (!) Magyar forintokat ... fel venni köze-
lebb nap esendő Virág napjáig [Mv; Told. 30]. 

megesés 1. bekövetkezés; survenire; Eintritt. 1817: 
Mind ez oraig semmi ollyas betègségét, és Nyavallyáját a* 
kérdezett Személynek nem tudom, a' mellynek meg esése 
alatt maga cselekedetinek tudója és Ura ne lehetne, holott 
az illyetén különös Nyavalyák(na)k hire szokott futamodni 
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.[. 

2. végbemenetel; efectuare; Zustandekommen, Vollzie-
hen. 1820 u.: én Hajdú Sándor törvényes osztaljt vitettet-
vén vegben itten Egerbegy Varossában® a Néh(ai) Tolvaj 
Ferentz Házas Társa Nagy Judith Egerbegyi külső és belső 
Massaibol, de mivel ezen osztálj meg esésekor Meg Néhai 
Id. Tolvaj Ferencznek két magtalanul deficialt gyermekei11 

életben voltanak ezek(ne)k részei az osztalj alá belé 
nem jöhettenek (Tolvaly lev. — "TA. bKöv. a nevek fels.|. 

3. teherbe esés; faptul de a rămîne însărcinată; Schwan-
gerwerden. 1757: Demjén Boricza Leány korában ... ment 
szolgálni Posta Mest(er) Uramhoz, és ott meg esett, de 
hogy hites Ura lett vólna, azt bizonnyal tudom hogy nem 
vólt, mivel a' meg esése után Eklésiát is követett a' 
Templomban IKv; Mk IX Vall. 1951. 

4. bűnbeesés; păcătuire; Sündenfall. 1678-1683: Ez Al-
hatatlan vilagh sok vezedelmes tőrei kőzőt ... az felseges 
Jstennek, szűksegh szegiczegit ... buzgó giakor imacsagal 
kemi, mert sem voltak sem lesnek, olj mester politicusok 
kik magokot, ugi tudgiak vezerelni, megh esestől hogi ne 
felljenek [Ks Komis Gáspár kezével]. 

5. lelke ~e együttérzés; compătimire; Mitgefühl. 1704: 
Bethlen Miklósné asszonyom a fia által a statusoknak egy 
memóriáiét hoza, kit is térden állva, keservesen sírva 
porrigála és recommendála, mellyek sokaknak hasonló 
könyves szemeket causála és rajta való lelkeknek megesé-
sét indítá [WIN 1,139]. 

megesett 1. megtörtént; care s-a întîmplat; geschehen. 
1662: De hogy a fejedelem mind a szegény haza fiain már 
megesett rettenetes romlást, s mind a hazán eshetendő, 
következendő pusztulást... is szeme előtt viselvén, a nagy 
kényszerítő szükséghez képest is, magát annyira meg-
alázta volna, igen dicséretesen cselekedte volna [SKr 3951. 
1673: immár akkor azon az vegh hellyen meg eset siral-
mas romlás az naponkent való szomorú siralmas allapo-
tokbol sajdithatik vala [Szentpál KK; Ks 90[. 1749: Mint-
hogj penig midőn sok p(rae)vie tött intésekreis magok 
házát ne(m) corrígaltak, és nagjobb gondossággal a* meg 
esett romlást az Ik p(rae)ventalni nem igjekeztek, annyit 
tészen mintha szántszándékkal támasztották volna a1 tüzet 
[Torda; TJkT III. 265]. 1751: Bulzesdi Sztán Praekup 
mondgya, Ha ez után meg emberli magát azon Feleségem, 
meg eset vétkeiert meg engedek néki [H; Ks 62/5]. 1764: 
az házat sepervén ki, a puskát a szegeletböl mely miá nem 
seperhettem félre akarván tenni, az ugy el sült, ezeken 
küvül penig semmi egyéb lövésre való czélom nem pro-
baltotván következik, hogy a' meg esett gyilkosság sem-
mikeppen Deliberatum Homicidiumnak nem declaraltatik 
[Torda; TJkT V. 246-7]. 

2. végbement; care s-a desfăşurat/realizat; zustande ge-
kommen, erfolgt. 1760: A násznagy köszönt s nagy pare-
siával perorált, s emlékeztetne az annak előtte megesett 
mátkaságra s eljegyzésre [RettE 98|. 1792: ha ... Törvé-
nyesenn meg esett ki jártatás szerént káromat az ö Exlaja 
Törvénytelen, és erőszakos hatalmaskodó Tisztye által 
méltóztatik ieñindáltottni, ugy igenis kőszőnöttel accep-
talo(m) [Ádámos KK; JHb XIX/35]. 

3. teherbe esett, félrelépett; (fată) însărcinată/gravidă; 
schwanger geworden. 1708: edgy Udvarb(an) meg esett 
Ersok nevü Asszony [SzJk 854|. 1747: az J inquiraltasson 
... super eo: hogj azon meg esett személlyel Kovásznai 
Jutkával nálla laktában sem edgjszer sem mászszor sem 
éjjel sem nappal nyilván vagj titkon tilalmas és különös 
conversatioja s communioja nem volt [Torda; TJkT III. 
131]. 1755: Vegezetre néhai Atyánk elméjeben jobbanis 
meg fogyatkozván, rá veszik holmi kárunkat nagyon mun-
kálódni kívánó Emberek hogy Házasodnék meg, es joval-
lanak néki egy meg eset személyt, kiis fatyat vetet [Albis 
Hsz; BLev.|. 1794: Duka Ehva (!) meg esett személy 
[Koronka MT; Told. 42/1]. 1836: Eskettem őszve 
Kidéi özvegy Sárkőzi Mojsest Budai m(e)g esett személy 
Szilágyi 'Susánnával semmi erőltetés n(e)m volt [Burjá-
nosóbuda K; RAk 6]. 

4. megtévedt, bűnbe esett; care a păcătuit; in Sünde ge-
fallen. 1588: Amy Nezy az Eottweos András dolgát Abba-
nis obserualliak az Vrúnk eo Nga parancholattiat es tecc-
zeset, Vegheztek azért városul hogy ma Biro vram Cédulát 
Jartasson, Eottweós Andrasnakis Cédulát kwlgíeon, hogy 
Jeoyeón be, es tisztesseges helie megh leszen, Mert ez 
eleot sem Akartak Abba(n) megh hoboritany, hanem Azzal 
Akartak eltetny, Amint az teob megh esset Attiok fiayt 
[Kv; TanJk VI. 81]. 1674: Lelkem Uram, kérem kegyel-
medet, kedvezzenek az megesett személyeknek is [TML 
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VI, 658 Teleki Mihály Béldi Pálhoz]. 1820: Meg tekint-
vén ezen mostani bŭntetesel azt hogy a meg esett Sze-
mélly Brotár Simon lévén Szerentsétlen voltát Panasz-
szábol Ügyelemre vévén azért az ennek előtti (!) tett Tör-
vény szerint a Társaságból ki nem rekesztetik, de ugy 
mind azon altal hogy se ŏ se más ne hibázék ítéltetett [To-
rockó; TLev. 9/271. 

Szk: ~ volta vki bűnös volta/bűnössége. 1688: meg 
esett voltomért még ez egyszer törvény szerént ne csele-
kedgyék ]Dés; Jk Férfi rab kérelméből]. 

5. bekövetkezett; care a avut loc; erfolgt, eingetreten. 
1727/XVIIÍ. sz.: hivatott ... bennünket egész kalandosul 
mostani becsületes Atyánk Tunyogi György Uram az ŏ 
kigyelme házához ezen 1727 esztendőben meg eset Pün-
kösd inepe harmadik napján, kalandosi szép rend tartásnak 
rendes igazgatására [Zilah; Borb. II]. 

6. beesett: care prezintă o scobitură/adîncitură; einge-
fallen. XVIII. sz. eleje: Az gömbölyeg tellyes Szügyŭ lŏ 
nyilván egésséges, ă meg esset Szügyŭ pedig kész bénna 
[JHb 17/10 lótartási ut.]. 

megeshetett megtörténhetett; care s-a putut intîmpla; 
was erfolgen konnte. 1730: Ratioimat commendalom 
az Tisz. Exactoria Ventilatiojára meg eshetett fogjatko-
zásaimrol, jo Uraimat devote követvén ... vagjok és mara-
dok ... alázatos öreg szolgája Fűzéry György [Kv; Szám. 
56/XIX. 29]. 

megeshetik 1. megtörténhetik; a se putea intîmpla; er-
folgen können. 1585: Ferenczy Antal vram es Volffard 
vram valliak hogy eok Nem emlekeznek bizonnial arra 
hogy Hozzw Marton azt monta volna az Zek zynin, hogy 
eo Abban a' haz rezeben mellyet az Attia hazaban Adot 
volna Olaios Georgnek fel vennç az Euictiot, es Euincalna 
Olaios Georgieot; Az zo azért megh eshetet keozteok, de 
amy (!) elmenkbeol ky Ment [Kv; TJk IV/1. 413|. 1644: 
Munkaczi Borbeli Istua(n) ... ſassus est Baczio Janos-
nak az fejen az meli sebet fel metelenk, az vtes vala de 
oldalfelt vala egi egi kis niuzas mint egi kes meczes ollian 
vala, annak nem kellet volna keőtes avagi giogitas, az 
megh eshetet, cziak az vonakodasokbanis [Mv; MvLt 291. 
418a]. 1671: Az-is megeshetnék, hogy valamely értetlen 
ember arestaltathatna valakit, annak utánna oda hadná 
perit s' amaz arestaltatott személy méltatlan szenvedne a' 
meg-fogató miatt ICC 78]. 1681: Megh eshetik ez is, hogi 
valamely Tiszt az Földes Úr Kárara az Korcsomas helye-
ken nemely űdőb(en) à magha borait árultathattya 
IErdőhátság H; VhU 198]. 1762: Sok kézre fordulván az 
I(nct)a(na)k Levelei kònyen meg eshetett Compulsorium 
Mandatuma(na)k el tevelyedése [Torda; TJkT V. 136]. 
1868: Lajos Bátyám okvetetlen mennyen fel, mert ha fel 
nem megyen, igen könynyen meg eshetik, hogy mások fel 
mennek 's olyan egyességre lépnek mindnyájunk nevében 
a bel birtokosokkal, a' mi mindnyájunknak rövidségére 
lészen [Szu; Pf Gálffy Sándor lev.]. 

2Š végbemehet; a se putea efectua; sich vollziehen kön-
nen. 1782: azon Gyepüknek fel osztása virgas veszekedés 
nélkűlt meg nem eshetik fSiménfva U; Pf|. 1791: az egész 
aratásan itt kell tartani az egész jószágát s kételenittetünk 
az kiknek Semmi modgyok nem lészen élelmet adni, mi-
vel usorásunk nintsen annyira való, hogy azokkal edgyütt 
3.4 nap meg eshessék az aratás, a mint tudom tsak három 
Falub(an) vagyon az Natságod Embereiből Biro a kiért 

usoráznak [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1794: 
kivánák a Mlgs Testvérek, hogy ezen ... summákot, me-
lyekkel edgyik a másiknak tartozik, egybe vessük a végre, 
hogy ki mennyit tartozik fizetni meg állítván, mű előttünk 
a ki fizetés meg eshessék IKv; JHb XX/40. 101. 1839: a' 
még fűventiben Buza béli kárt tsak most lehet valojaban 
meg betsűltetni a' hely szinén ... Tessék ennelfogva a' 
Tektes Udvarbíró Umak 3ad Napon a' helly színén 
meg jelenni az lehető kár ki mutatására, hogy a Betsű meg 
eshessék [Ne; DobLev. V/1226|. 1844: Kötelességemmé 
tétetett ... akkorra® egy bizonyos házhoz gyűjtessem telies 
Ecclésiát, hogy még akkor papi választás éshessék meg 
IBözöd U; Pf Arkosi Mihály esp. lev. — aMájus 22-ére] | e 
fel olvasott rendeletben érdekelt tárgyak töbnyire olyanok, 
melyeknek ... tárgyalása csakis Fő Kir. Biro elnöklete 
alatt tartandó Kőz Gyűlésen eshetik meg [UszLt XI. 85/1. 
12]. 

3. megtartathatik; a se putea ţine; abgehalten werden 
können. 1781: A főispán Teleki Ádám úr betegsége miá 
nem esheték meg a marchalis szék József császár hűségére 
homagiumunk depositiója végett usque ad 11-um Octobris 
[RettE 415]. 

4. ~ rajta/vkin előfordulhat vkivel; a se putea intîmpla 
cu cineva; vorkommen können. 1663: Az dolog eddig 
volt, édes Teleki uram, ha ma rajtam, holnap bizony má-
son is megeshetik [TML II, 430 Ébeni István Teleki Mi-
hályhoz] | Először kémé azon Kegyelmed ő nagyságát, 
küldene űti levelet beküldendő szolgáimnak, mert ... míg 
ő neki hírével leszen, amazokon megeshetik ... sok go-
nosz akaróim lévén, meg fogják háborgatni |i. h. 444 
Teleki Mihály Teleki Jánosnéhoz]. 

megeshető 1. megtörténhető, bekövetkezhető; care se 
poate intîmpla; erfolgen könnend. 1681: Az Joszagokban 
akár holott megeshető minden nernű excessusok felől ... 
tudakozzan a D. Officialis [VhU 72|. 1701: Generosus D. 
Sámuel Cserepi de Déés Ductor ejusdem oppidi Dees ... 
solemniter protestala azon hogy ... a Deesi Tanacs az ő 
kglme Hannagysag beli Ratiojat el nem akarja igazítani; 
ha akarja miért procrastinallya. Melyből ha mi oly az 
embereke(n) I(ste)n itiletibűl megeshető akarmi nevel 
nevezendő, repentinus Casus következnek se I(ste)n se ez 
világ előtt Maga es Posteritasi ne causaltassanak [Dés; Jk|. 
1713/1750 k.: Minden Tractusokban es Ecclesiakban a 
Praedikatorok Mesterek, mikeppen viselik magokat vagy 
erkőltsőkben vagy Tanittásokban meg eshető restségek 
miatt, mikeppen alkalmaztattyak magokat a Halgatokhoz, 
e contra a Halgatók is mint obtemperal(na)k és fizet(ne)k 
Tanittojok(na)k szorgalmatossan vigyázni kell arra is 
[RGyLt A. 12]. 1803: 2-do. Hogy ezen pásztorok, midőn 
számadások és kezek alatt lévő nyájat pásztoriások által 
kezik alá vészik, minden megeshető veszélyektől híven 
szorgalmatoson őrizni tartoznak [M.hermány U; RSzF 
191]. 

2. esendő; supus greşelii, slab; fehlbar. 1763: a Nagod 
Gratiäjahoz kivantam szegeny fiamot Nagod melle adni 
minthogy ãz én fiam is gyarló és meg eshető ne tekintse 
Nâgod az eő vétkeit mindenekbe mert ember vétek nélkül 
nintsen enis a Nagod Gratiaját haladassal emlegetni köte-
lességemnek tartom [Retteg SzD; TL árva Bágyi Susanna 
lev.]. 

3. elkövetkezhető; care poate sosi/veni; bevorstehbar. 
1741: azon Padina nevezetű Territóriumot ... nem subdi-



megesik 496 

vidalhattak, hanem hadtak es halasztottak mentől kőzőleb 
meg eshető alkalmas Terminusra [Veresegyháza AF; 
DobLev. I/l56[. 

megesik 1. megtörténik; a se întîmpla; geschehen, statt-
finden. 1573: Emlékezhetik .k. rea hogy mikor az dologh 
megh essett wolt, az ketek darabantyteol (!) kyk vram eo 
Nga Jobagiat feyeregyhazon® megh wertek woltt chak 
hamar az vtan megh jelentettem k.nek ezt az dolgot [Sajó 
BN; BesztLt 3766 Horwat Myklos Nagy Sayoy Tyzttarto 
Thymar Gergely beszt-i bíróhoz. — aBN[. 1599: Zekely 
Isthwa(n) Betfalui, Zabad Zekely megh eskçwe(n) azt 
wallia En Wargha Balas zolgaia wolta(m) akkor a mikor 
ez a dolog megh esek [UszT 15/197J. 1630: minek utanna, 
hogj az veres vagas megh eset volt, az kapu keözben hal-
la(m) hogj az ket Inas beszilli vala egj masnak s monda 
Mihók hogi bezzegh megh ütem am eczer a soczett, hogi 
mindgjart az kapunak haniatlek ugj mond [Mv; MvLt 290. 
194a|. 1734: Az beres őkrők iránt irtam vala ... hogy 
tavaly is nagy romlások eset a* fagyos uton való zaklatás-
ból, most is meg esett, s meg sérült bennek, 2 meg is holt 
[Szamosfva K; Ks 99 Veres János lev.]. 1759: azon kort-
soma háznál estenek gyakorlatossag(g)al sok féle zenebo-
nás dolgok, úgymint meg esett azis hogy nemelyjek oda 
mentenek azok közzül kiket el illasztottanak onnan, kiket 
penig meg marasztottanak némelyj oda menők előtt az 
ajtót bé zárták ISzentlászló MT; Sár.]. 1769: meg esett 
mikor az ország uttyán nagj Sár lévén, az rétre bé tsaptak 
az utozok [Apahida K; JHbK XLII/24]. 1793: Sokszor 
meg esik hogy Esztendőbe nem tsak egyszer, hanem tŏb-
ször is, az árviz el bontja Tér helyeinket s Falunkat 
[Kakasd MT; DLev. 2. XIIIB/b. 16|. 

Sz. 1653: Egy Nagy Albert vala fő ember Küldte 
vala Mósesa ezt Lengyelország felé, hogy hadat gyűjtsön. 
Elmenvén, nem tudom mennyit gyűjtött is volt ugyan, de 
azalatt hát megesett Bécsbe az ebvásár [ETA I, 83 NSz. — 
"Székely Mózes]. 

2. bekövetkezik; a se produce, a avea loc; eintre-
ten/treffen. 1584: Domini Senatores deliberarunt Mi-
erthogy az egyik valló ... sokzor hallotta azt Zabo Catotol, 
hogy eo rea az Anniarol marat volna halala vta(n) az Bo-
zorkansagh es attól az Bozorkansagot meg tanolta, Mely 
vallasa tantum fecit hogy Bozorkannak mongia magát, Ez 
vallasahoz penigh hogy eo olli(an) zemely volna, illien 
dolgay accedalnak hog egy Azzonnak harmad Napra 
p(ro)fetalta megh hogy megh Bannya azt hogy Ne(m) 
engedet valamy fat neky, Es harmad nap múlva meg eset 
raita Az Niaualia |Kv; TJk IV/1. 278]. 1666: Az itt való 
rendeletien praesidiumnak penig, nem lévén ennyi físcalis 
jószágból közel egy darab fűvelő helye, Suknál, Bonczi-
dánál kelletik lovokot legeltetni és így, az mikor akarja, 
akkor hajthatja el lovokat; azután, ha praedálni akar, ki áll 
ellene ? Mindezekről, Kegyelmedet kérem, az mi kegyel-
mes urunkat tudósítsa, hogy azután ha megesik, én ne 
okoztassam [TML III, 580-1 Ébeni István Teleki Mihály-
hoz]. 1742/1760: Vass László Uram ki jőve oda s mondám 
No Uram, Szilágyi Uram bizony minden órán el foglalya 
az házamat, arra meg nevetvén magát az Ur, azt mondgya, 
de legény nem esik ollyan hamar meg mivel sok pénz kell 
azért [Pujon SzD; WassLt G. SzászVárosi (70) zs vall.|. 
1762: A. intette, és okoson tiltotta az I. eŏkegyelmet, hogy 
ne gyújtana meg az bokrot, mert az tŭz széllyel terjed, a' 
mint mégis esett ITorda; TJkT V. 104] | Régen jövendölik, 

hogy kiforgat a szász bennünket a praedominatióból, ihon 
megesék ! [RettE 145]. 

3. végbemegy; a se produce/efectua; sich vollziehen. 
1598: Kwn Jakab hyd kapubelj darabanth vallja Mi ko-
ro(n) Jmmar itben az harcz megh eset volna, Jstwe (!) ké-
sén az kaputis fel vontak vala, es en az kis ajtón menek kj 
tehát ot az palo vegjnel az az olah molnár legenj mas mol-
nár legennjel Swkj Janossal bezel [Kv; TJk V/l. 245]. 
1782/1799: minek utánna az Erdőknek fel osztása meg 
esett, a' Falusiak is ugy meg szűkűltek fa dolgábol, hogy a' 
magok szűkségeketis nem igen érik bé vélle (Torockó; 
TLev. Transm. 366]. 1793/1794: a' Sárdianusoka felelik: 
Mind a' Tőrvény, mind pedigh a* Praxis azt tartya, hogy az 
Exmissusok ante executionem, ahoz reportáljanak a' kihez 
exmittaltattanak, azért inhaerealván előbbeni kéréseknek 
most is azt kivánnyák hogy ezen Osztály ne follyon mig a' 
Reportatio meg nem esik [M.bagó AF; DobLev. IV/739. 
15b. — aA Sárdi-örökösök]. 1811: Nesztászia Muntyán 
észre vévén hogy határ kertje el vétetödött... Gligor Lázár 
önkéntesen ajánlotta Nesztászia Muntyánnak, hogy ha né-
kie 3 Rforint Kaláts pénzt adánd, tehát ki fogja kalátsolni. 
Nesztászia Muntyán meg igérte hogy ö azon kivánt kaláts 
pénzt meg adándja, tsak hogy elsőbben jöjjenek elömben, 
és a' kikalátslás essék meg éna előttem [Nuksora H; JF 36 
Prot 1-2. — aMakkai László viceinspector]. 1825: Melj 
Őrőkős vásár és csere mi előttünk meg esvén arról, írtuk, 
és adgyuk ez Contractualis Levelűnket [Nagylak AF; 
DobLev. V/l 100] | A Dellei esketés meg esett még pedig 
ollyan jol, hogy jobbat mi sem készíthettünk volna [Csapó 
KK; i. h. V/1098]. 1846: két helyeken a* határ ki járása, ki 
gŏdrŏzése meg esett [Karácsonfva MT; Told. 70]. 

4. megtartatik; a se ţine; abgehalten werden. 1720: 
Margit napja előtt meg szokot esni az Szász Megjesi saka-
dolom ugj mint a* barom Vasar [Folyfva MT; Told. 76]. 
1781: Szokásé az itt ebbe a Helységbe, hogy ha szintén 
Legény s Leány részéről egy háznál esikis meg a Laka-
dalmi vendégség, de ugyan tsak mind a két részről egy-
aránt költenek ... ? [T; Bosla vk]. 

5. létrejön; a lua ſiinţă; zustande kommen. 1776: Meg 
esvén az irt Exponensek kőzótt a* Mátkaság, tanáltatotté 
annak valaki ellene mondója, vagy nem lévén akkor Sen-
kiis ellenzője ... ? [GyL hív.]. 1815: a szalanna lopás iránt 
előttem esett a békesség mind Armanka Szinyivonnál, 
mind a Fŏldŏs Úrral meg esett a békesség [Mezőbánd MT; 
DobLev. V/983. 4a Szabó Sigmond (56) szabad székely 
vall.]. 1827: a mai napon azon minor potentiás perre néz-
ve, melyet Néhai Ladnotzi Horváth Sámuel Ur Néhai 
Testvérem Dobolyi Josef Ur ellen egy Koppándi Hajós 
Malomért ... folytatott ... a' Tkts Törvényes Generális 
Szék által ki rendelt ... Békeltetö Birák Urak közbe jöve-
telekkel ... a' békesség meg esett |Ne; DobLev. V/l 124|. 

6. keletkezik/lesz vmi rajta; a apărea, a se face/forma; 
entstehen. 1670: most is, megvallom, jó lovat adott Ke-
gyelmed; igen bánom, egy kis hóttetem talált rajta indulni, 
noha bizony váltig kímélem, de az jó lovon szokott meg-
esni [TML V, 153 Keczer Menyhárt Teleki Mihályhoz]. 
XVIII. sz. eleje: Az ficzamodas kétt féle egyik az elejin, az 
másik az hatullyán s mindenik köröm házban esik megh 
IJHb 17/10 lótartási ut.J. 

7. készül; a se face; gemacht/verfertigt werden. 1808: az 
a Testamentum tőrvenyes, a melly leg alább két három 
személljek praesentiajokban esik meg [Harasztos TA; 
Borb. II]. 
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8. ~ rajta/vkin vkivel megtörténik; előfordul; a se 
întîmpla cu cineva; bei jm vorkommen. 1591: hallottam 
Bomemizza Gergelneteol ... nincz mit tennwnk ez megh 
essek raitunk [Kv; TJk V/l. 62 Zahani Jmrehne vall.]. 
1601: Fodor Gergelyne Anna azzony vallya Enys zin-
then Akkorban mentem vala az mezarzekben hws venny 

Az mertekben az ket Darab hwst hat penzre megh Aka-
ra Niomtattny az Mezaros Daurert Georgy egy darab boka 
chyontal... megh haraguwan 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 VI/1. 
530]. 1609: magannis megh eset uolna az beőntetis [Dés; 
DLt 315]. 1659: akkor hisztek ti mindent el, mikor meg-
esik rajtatok [TML I, 324 Teleki Jánosné Teleki Mihály-
hoz]. 1710 k.: valami a szász tanácson ma megesik, holnap 
a magyaron is meglehet [BÖn. 954J. 

9. elesik, lebukik; a cădea; hinfallen. 1676: Jól mege-
sém az lóval idejövet [TML VII, 301 Teleki Mihály Na-
láczi Istvánhoz]. 1710 k.: valamíg Németországban s 
széjjel peregrináltam, noha bizony sokat nyargaltam, éjjel 
is bolondul postálkodtam, de csak egyszer sem estem el, 
úgy hogy majd elhitettem magammal, hogy én soha lóval 
meg nem esem, de azután otthon egyszer egy róka, egy-
szer egy őz, még másszor egy nyúl miatt, meg más alkal-
matossággal háromszor megestem [BÖn. 569]. 

Sz. 1710: Öriiltenek azalatt, akik baráti nem valának, 
hogy most egyszer megesik a jégen, mert már Bethlen 
Gergellyel is felbomlott vala a barátság, nem lévén szük-
séges Telekinek Bethlen Gergely szolgálatjára Béldi Pál 
romlása után [CsH 207-8]. 

10. bajba jut; a fi înfrint; in Not geraten. 1678: A ki itt 
mi köztünk megesik, nem áll könnyen lábra [TML VIII, 
214 Székely László Teleki Mihályhozl. 1710: Csak az egy 
Komis Gáspár marada meg, kit Teleki Mihály le nem 
ejthete lábáról, és ha sokáig él vala, vagy ő elvesztette 
volna Teleki Mihályt, vagy Teleki őtet, egyik megesett 
volna [CsH 152]. 1710 k.: Keservesen szemlélem s gon-
dolom ... mint járának nemrégen amaz nagy talentumok-
kal bíró confessor, próféta, Otrokócsi, amaz nagy törvé-
nyeket igazgató politikus, Szirmai, és amaz Bükari töm-
löcből vallások elhagyásával szabaduló tíz prédikátor 
atyámfia ? Mivel vagyok én azoknál jobb ? még olyan 
sem vagyok mert azok százannyit is szenvedtek, mint 
én, és egyenesen az evangéliumért, mégis mint megesének 
IBIm. 10141. 

11. ~ vkinek kijut vkinek (a bajból); a avea parte (de su-
ferinţe); (Not) abbekommen. 1658: Nekünk, szegény 
árváknak, bizony valóban megesik, melyen bizony szivem 
szerént búsulok [TML I, 175 Bornemisza Zsuzsanna Tele-
ki Mihályhozl. 1659: ha Barcsai talál fejedelem lenni, 
megesik nekünk [i. h. 462 Pekri Sofia féijéhez, Teleki 
Mihályhoz]. 1668: Megh esèk nekünk, mert ahun él leo-
venek édgyet keőzzűllűnk IDiós K/Kv; Ks 65. 43. 10]. 
1744: haliam hogy beszèllik meg eset szegény Hüvejes 
Jánosnak mert őszve vagdalták [Mv; Told. 27]. 1765: 
Somai Sándornak ugyan meg is esett, mert szinte most 
foly az investigatio utána IRettE 183]. 

12. ~ vkinek vmi megárt/kárára van vkinek vmi; a face 
rău cuiva ceva; etw. jm schaden. 1658: Igazán, Nagyságos 
Uram, megesett nekem ez a kapitánság és félek, tovább is 
jobban meg ne essék, kuldússá ne legyek utána [TML I, 

326 Teleki Mihály Kemény Simonhoz]. 1678: Micsoda 
gyalázatos ember is lennék én, ha Nagtok ellen való do-
logban avatnám magamat; másképpen is az Nagtok válto-
zása kinek esnék úgy meg, mint nekem ... ? [TML VIII, 
21 ua. Bornemisza Annához]. 1705: kétszáz rácok 
egészben elégették egy karófarkig az egész falut És az 
én új házaimmal együtt mindenek megégtenek, és így 
nékem megesett az hűség® [WIN I, 623. — "Rákóczi Fe-
renc iránt]. 1766: Nekem bezzeg meg esék az Instantzia 
irás [Nsz; LLt]. 

13. ~ vmibenlvmi ellen hibázik/vétkezik vmiben; a greşi, 
a comite o greşeală; in etw. fehlen, sich gegen etw. verge-
hen. 1577: Az ket lato vraim helyebe ... valaztottak a' ket 
vasar byrot Tellyes authoritast adnak eo kegmek, hogy 
a kik meg esnek az vegezes elle(n), es nylwan az vetekbe 
meg talaltathnak, Azokat az elobby vegezes zerent 
bwntessek meg, mind zálog vetellel mind egieb Rendelt 
móddal | ha ez vtan valamybe effele dologba(n) meg es-
nek®, eo kegmek minde(n) irgalmassag nelkwl bwntetik 
meg eo kegmek [Kv; TanJk V/3. 149b, 150b. — ®A mé-
szárosok]. 1578: wegeztek hogy mykor affele zóket Job-
bagy ide Jeo vagy varasba vagy hostatba es be zal, Az 
tyzedes tartozzék mingyart capitannyanak meg mondany 
... ha kit penig igy ky akamanak vinny, es az a' kit kernek 
kezesseket allathat ket zaz forintig, hogy eo fyzety meg ha 
meg esnek az teorwembe az Byro es fanachy, az olliant 
teorwennelkwl ky ne aggiak eo kegmek [Kv; i. h. 175b]. 
1579: Keryk azért biro vramat hogy haggia megh ta-
nachybely tarsainak hogy hwtek zerent az titkot se felseo 
se alsó tanachybol ky ne Jelenchienek, Mert eo kegmek 
valóba gondot Akarnak annak a bwntetessere viselny, 
valaky leze(n) aky meg essyk benne eo kegmek keozzwl 
[Kv; i. h. 198b]. 1670/1740: Végezék aztis hogyha 
ezekb(en) a végezésekben kit ide fel végeztünk valaki meg 
esnék, és a Biro vagy Eskűttek meg akarnák zálogolni, és 
az az Ember támadna a Birora, vagy Esküttekre, annál 
inkább ha fegyvert vagy pálczát fogna hozzájok az 
olyan Embert három forintra büntessék meg [Homoród-
sztpál U; WLtl. 

Szk: ~ a próbában hivát követ el a próbamunkában. 
1672: Gyulai Samuël Ur(am) megh esvén ä probab(an), 
megh bwntettetett ket lott ezwstel [Kv; ÖCJk]. 

14. teherbe esik; a rämîne însărcinată; schwanger wer-
den. 1640: Szabó János beszélé az úton, hogy ... ez az 
Koncz Judit is odajőve és mondá Szőcs Jánosnak: 
„Istentelen, hányszor megesküdtél azon az dologban. 
János uram tudod-e, hogy mikor én megestem, mindjárt 
megmondottam én tenéked*' [Mv; MvLt 291. 218a átírás-
ban!]. 1713: Jo Ersoktol az ki meg eset hallották hogj Kis 
Janostol eset volna meg [Kv; TJk XV/1. 103]. 1748: Jólle-
het az Incta nem tagadja vétkét, de inferaltátik, hogj a' 
kivel dolga volt azzal biztatta hogj el vészi Feleségül, s, 
ugy esett meg [Torda; TJkT ül. 216]. 1752: Egy Landor 
nevűreis emiékezűnk ... egy Némettől esett volna meg az 
Annya [Szentmargita SzD; Ks 16. LXXVIII]. 1772: tsak 
Szombaton járván fel Vasárnap reggel kôvet<ett) Ekklesiat 
Horvát Josefne Neh. Szőlősi Sámuelnek elmaradott özve-
gye ki is mondotta hogy meg esett Neh. Feijének Testvé-
rétől Szőlősi Mihállytol [Gyalu K; RAk 1731. 1805: Hal-
lottam, hogy megesett volt és Török Tamással elis szökött 
volt [Ikafva Hsz; HSzjP Fetés Gábor (58) gy. kat. vall.]. 

15. félrelép; szerelembe esik; a avea relaţii cu o femeie; 
einen Seitensprung machen, sich verlieben. 1748: Szath-
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mári Györgj nevű ifjú ember Bálás Ilona nevű Léányal 
megestek, kŏvette(ne)k Ecclãt in Templo | Asztalos Sán-
dor ŏzvegj ember szolgálójával megesvén, ketten követtek 
Ecclát ... ugj hogj el is vészi ă szolgáloját Feleségül 
[Gyalu K; RAk 17ÍJ. 1827: If Legeny Kupa János meg 
esett Víg Kisoval [M.bikal K; RAk 144J. 1838: Ifjú Le-
gény Mátyás András 29 Eszt. Meg esett Kováts Sárával 
[uo.; RAk 255[. 

16. ~ a szíve megsajnál; a i se face milă de cineva; Mit-
leid habén. 1662: a nagy jeles fejedelem ember8 vesze-
delmén s méltatlan esetén, siralmas sorsán nagyon meges-
vén szíve a kegyes űriasszonynakb, maga hintószekerén s 
lovain kísértette s küldte volt Ecsed várába, s onnét vitték 
Nyírbátorba, ahol nagy méltóságos pompával és tisz-
tességgel temettetett vala [SKr 90. — 8Báthori Gábor. 
bCsáki IstvánnénakJ. 1756: essék meg rajtam a' Nms 
V(á)r(me)gjének kőnyőrűlő Szive [M.köblös SzD; RLtJ. 
1794: Essék meg szive az Inclytum Officiumnak ilyen 
peldatlan Árváknak sorsán, és ne engedje, hogy az igazság 
el nyomattassék [Kv; CsS[. 1847: Nékem is megesvén a 
szívem siránkozásokon kész voltam hideget, meleget, 
éhséget, szomjúságot érettek kiállni [VKp 155 Varga Ka-
talin sk.j. 

17. ? leereszkedik; a se lăsa in jos; herab/hinabreichen. 
XVIII. sz. eleje: A melly Lónak ã marján alul van megesve 
a nyaka, nem tanácsos hoszszu útra ă felén indűlni, az 
illyen ló ä menyiszer lépik, annyiszor ã fejivelis rea inti 
[JHb 17/10 lótartási ut.J. 

o Szk: ~ a seb/sebhetés (vkin) megsebesül; a se răni; 
verwundet werden. 1583: Rosa, Georg kowachne vallia 
Ami koron Immár ez Mihal Kowachon meg eset volt az 
Seb ... Gal kowach Monda: Bizony Nem vg captam vala 
hozza hog Miwellie(n), hane(m) vgy hog ez ket kedde(n) 
Ne mywellie(n) de Nem tudom ha talaltam vagy Nem [Kv; 
TJk IV/1. 132|. 1588: My Eleótteónk Rathony Boldissar 
es Rathony Istwa(n) Nemes zemelliek hyteók vthan igy 
wallanak ... oda zagwlda, es el fwtamek eggik Az embe-
reknek es Erdeòtelekj Marton hozza eôklele, es vgy eók-
lele Chyan Jánost hogy Immár Az Seb meg eset wala 
chyan Janosson [Perecsen Sz; WLtJ. 1606: Latta azt (is) 
hogy osuat Janosne egy darab faúal hosza hagitott Jmreh 
Lúkaczhoz, s talaltais wtnj, de ekkor mi(n)d osuat Jánoson 
s mind az felesegen megh esett volt az seb, de Jmreh Lú-
kaczon az vtan esett [UszT 20/196 Elizabet Consors Joan-
nis Nagy de Gagj Inquilina Joannis osuat vall.]. 1652: En 
az veszekedesnek indulattian ott sem voltam, hanem an-
nak vtanna mikor az sebhetes megh eset, ki miat meg 
kellet halni, annak vtanna mente(m) oda mint oltalom [i. 
h. 8/64. 60J * ~ a veszély rajta veszélybe jut; a fi ín peri-
col; in Gefahr geraten. 1776: A levelet még 1-a Decembris 
1775 datálta az ágens s most küldötte kezemhez ugyanő. 
És minthogy azt írja, hogy ha 20 napok alatt magamat nem 
expediálom, tehát nekie fel kell adni őfelségeknek, s egy-
általában azért tartóztatta eddig kezembe küldését, 
hogy magamat ne excusálhassam, hanem essék meg rajtam 
a veszély ÍRettE 3641. 

megesket, megesküt 1. (vallomástételhez) esküt be-
vesz; a lua cuiva jurămîntul, a puné (pe cineva) să jure; 
(zum Geständnis) Schwur/Eid abnehmen. 1572: Ez 
zemylyeket megy Eskewtwyn meg vallattwk (Dés; DLt 
184] | Menenk felseó Jaraban ... az nagod parancholattia-
úal meg Esketók eóket kyk vgian Azon Igin vallanak mint 

lupcsai menyharth Bolyai mihaly es Bagameri Giorgine 
[A.jára TA; Thor. IV/6J. 1577: paranczol wala nag(isagod) 
minekwnk hogi el mennenk tima falwy hatarra az pörös 
erdőnek szenere, es ott az minemw biszonysagokot mi 
elönkbe hosznanak es Intenenek aszokot mi be wennök es 
meg esketnök [UszT]. 1590: az minemw bizonisagokat mi 
eleonkben hoznanak, meg eskwtneok eoket ... az valiok-
nak vallasokat kik ez keppen keouetkeznek meg irtuk 
[Krakkó AF; KCs IV. 62J. 1630: aminemw tanukat Vas 
Ianos Vram hiuatta, azokat eleozeor meg eskwtuen hwteok 
uta(n) ualo uallasokat ... recipialtuk [Cikud TA; WassLt]. 
1646: My azért engedelmesek leven az Ngd kegielmes 
poroncziolatianak ... megh esketòk es hűti utan való val-
lasat, igy uòtube (!) az mint kŏvetkòzik [Cege SzD; 
WassLt]. 1656: paranczolt Ngd mű nekünk hogy az 
kiket az exponens mű előnkbe(n) hina az uagy hiuatna: 
azokot megh eskűtnők es hűtők szerint ualo uallasokot 
Ngod(na)k rescribalnok [Kászonfelsőfalu Cs; BCs|. 
1664: Rákoson lakó Tordai Sámuel Nobilis. Hiva minket 
Kapitan Ura(m) vallató peczetivel Czipkes Jstva(n) 
Ne(me)s szemelj hazahoz hogy ä mely vallókat mü 
elònkbe(n) az Exponens hivatna mi azokat megh esketnök 
es vallatasokat megh imuk [Asz; Borb. I]. 1672: bizonios 
Utrumokra T. N. Betlen Miklós Ur(am) reszire megh 
akarta valatni es eskűtni kgdet [T; Törzs. J. Mikola vice 
jud. nob. com. Torda kezével]. 1738: Mi ... meg esketok 
és hüte után meg kerdeztük Tudadi Lattadi kik vertek Fel 
Az Olasz Ferencz Úrfi molmat és kik vidtek el az szalanat 
Eczakanak idején [H; BK sub nro 101 ÍJ. 1809: sok szo-
rongatás után Noda Mátét megeskették, és ugy vallotta ki 
[F.rákos U; Falujk 43 Sebe János pap-not. kezével]. 

Szk: erősen 1550: My Zekel myklos. Es Kaytot Fe-
rencz, Es dolcy (!) miclos manykroly8, agywk Emleke-
zetwly myndeneknek twttara hogy my elewnkbeh hywa 
kynch tartho wrwnk poroncholattyawaly Iztrydy myhaly, 
pokay lazloth, Es Sombory lazloth, wgy mynth kez byra-
kat Es my ewketh eressen megy esketwen, tewnek illyen 
wallasth [BfR 192/23. — L. MNy LVIII, 491. — aMányik 
SzD]. 1722: el mentünk Kézdi Vásárhelyt a Város 
házához es az kiket az Exponens eő kglme előnkben hi-
vatott, azokot hogy elsőben is erőssen meg eskűtnők [Kvh; 
HSzjP]. 1796: a melly Vallókat ... előnkben allitatt 
erőssen meg eskettük ezen alabb irt kérdésekre hűtők Után 
szoritattuk ]Msz; MbK 106] * erős hitre 1570: az 
Megh holth Banffy Menyhar (!) Jozagy keozwl Mynden 
falwbol Newezetes Zemelyeket Be hyttwnk Azokath Ereos 
hytre Meg Eskettwk es azoknak vallasok wthan Nylath 
wetettwnk Rea czedwlankent [Bh; Eszt-Mk Magyarói cs.|. 
1588: Mindenik tanút ereos hitre meg eskeotuen [DLt 222 
Temesvári János reg.] erős hittel 1570: Ez kewettke-
zendeó Nemes zemeleketth hywok my ellonkbe Erkedre 

Mellekett my ereos hittel megy eskettwen rend zeryntt 
my ellottwnk yllen wallasokat tewenek [Erked K; JHbK 
XIII. 23]. 1617: az kiket my Eleonkbe hyuat azokott Ereós 
hyttel megh Esketneok [Kozmás Cs; BLt]. 7650: Vduar-
hely Varosaban Lakó Töltserös Mihaljne Erseböt ázzon ... 
hiuata mVnköt Ezŏn Vduarhelj szekben Svköben ... Mi 
azért el mentvnk es az mely bizonsagokot az Expo-
nens azzony előnkben allatot azokot erős hvttel megh 
eskötthök es az előnkben adatot Vtrum szerent meg ker-
döttvk | Martonosban lakó nemes es Nemzetes Vice kiralj 
bjro Galfi ferenc vram vtromaval el mentink es az melj 
ualokot az exponens mi előnkben hiút mj azokot eros hitil 
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megh esketik [UszT 8/64. 57a, 79a]. 1653: az mely bizon-
sagokat ... my eleonkben alittatot, azokat ereŏs hwttel 
megh eskwtven, hwt szerint való vallasokat be vettwk 
[Bodza Hsz; BLt]. 1728: az mely valiokot... mi előnkben 
hivata és álita, mi azakot eörős hűttel meg Eskettük és ... 
hűtek után való fossiojakat ... igy irtuk meg [F.árpás F; 
TK1 BB. XIII/15]. 1754: melly Tanukat bizonyság tételül 
... elénkben allatott azokot elsőbbenis erős hittel meg 
eskütvén ... szorgalmatoson meg kerdezvén hűtők utan 
való tőtt (így!) vallás tételeket irtuk meg [Jakabfva Cs; 
BCs] * keményen 1826: Özvegy néhai Tekintetes Do-
bolyi Istvánné Foszto Rachel Aszszony által meg nevezett, 
és általunk Törvényesen elönkbe idéztetett Tanukat leg 
elsőbbenis keményen meg eskettük; annak utánna az alább 
meg irando kérdő pontokat nékiek külön külön fel olvas-
ván, azokat szorol szóra kinek kinek szokot nyelvén meg 
is magyaráztuk [Ne/Koppánd AF; DobLev. V/1109. 1-2] 
* kemény hittel 1797: (Az) alább ki irt Bizonyságokat 
... a magok hitek, és vallások szerint való kemény hittel 
halhatolag meg esketvén le tett hitek után vallottak 
[DobLev. IV/783 la]. 

2. eskü alatt megvallat; a interoga după prestarea ju-
rămîntului; unter Eid vemehmen. 1576: a kiket meg eske-
tenk azont felelek, hogy negyed resze eoket illetj 
[Eresztevény Hsz; HSzjP]. 1606: azt monda nagj Pàl azkor 
hogy ha meg eskeötnekis az thelekfalj hatamak ez az 
hatara (UszT 19/33 Antonius miklos de Sandorfalua lib. 
vall.]. 1641: az falunak nagiub részét megh esketvén ... 
eők azt ualliak, hogy soha eő kőztök ... nem lakot más 
Pap Mihály neuű ember [Inó Sz; GyK X. 30/8]. 1673: az 
praefectus uram szolgájának boersága felől műnket meg-
eskettek volt |UF II, 528]. 1708: òk aszt mondák à három 
Expressus emberek hogy az iránt való Expensája a* Falu-
nak ha szemely szerént minden embert meg esküt(né)nek a 
Faluban sokra menne [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 
1714: Hivata műnkőt ... Lengyelfalvj Orbán Elek Ur(am) 
... Lengyelfalvára11... hogy a mely embereket ŏ kglme 
elŏnkb(e) hivatni fog, azokat esketnŏk megh, es 
jnventalnók az ŏ klme Lengyelfalvj jószágát [Orb. — 
aU]. 1778: ott Falut eskettek meg és egy egy Falubeli 
embereket egyszersmind eskették meg [Kéménd H; JHb 
XXXI/51. 70]. 1820: ezenn Mokányakatis meg eskették a 
Cancellisták [ Aranyosrákos TA; JHb 48 Gán Juon (40) zs 
vall.] | hát ked meg eskutté, mert engem meg esketének az 
ingert [uo.; i. h. Kovátcs Anna Budai Pétemé (46) vall.]. 

Szk: erős hittel 1636: az mi nemű vallókat ... mj 
élőnkben kûlde azokat mi erös hitel mi meg eskütök az 
utrum szerent [Bencenc H; JHbK XIX/27] * gyanúra 
1746: az alszegi Pásztorok tiltották ki az ökreit Dauid(na)k 
a magoké kőzűl azért hogi gianora meg eskette az ökör 
pásztorokat [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.] * hit szerint 
1600: az kiket eleonkbe(n) hiuatna azokath hitt zerent 
megh eskwtneók [KvAkKt 343]. 

3. e.sküvel bizonyíttat vmit; a puné să dovedească ceva 
sub jurămînt; etw. mit Eid beweisen lassen. 1568: Eskes-
senek heet heet parazt Emberth megh, de maas Ember 
Jobbagyi, Azok mutogassak megh Mellyk mellyke lezen 
[Gyf; JHbK XII. 8]. 1570: Karaznay János ... vallya, hogy 
• hallotta mykor Igh zol volt pechy Istwanne Iweges 
Andrasnak, Jo komám Ne eskes megh megh Mondom 
Annelkwlis Mind biro vram eleot Mind az polgárok eleoth 
hogy tyz hean három Zaz Iweget atthal vramnak En 
Nem akarom lelkemet wezteny sem Eo erte sem Masserth 

[Kv; TJk III/2. 208]. 1632: monta az szás hog' im ele 
ne(m) adgiatok de be megiek az faluba s meg tartoztatlak, 
s mégis esketlek erte [Mv; MvLt 290. 89a]. 1637: Szabó 
Pal monda hogi bizoni megh esket az lakatért, eleget fed-
deödek uelem [Mv; i. h. 291. 120a]. 1667: tégnapis arra 
esketének engemet megh, hogy az mely szilva fának az 
teorseoke ã mesgye szélen vagyon, ennek eleotte tiz esz-
tendeovelis azon helyben tudom â mesgye szélen â mint 
most tudom [Kv; RDL I. 148a Andreas Dési alias Asztalos 
Colosvariensis vall.]. 1741: cseléditis meg eskütek arra ha 
vane több Buza az udvarnál [Szemerja Hsz; HSzjP Casp. 
Tompa de Kis Borosnyo (37) ns vall.]. 

4. esküje erejével kötelez vkit vmire/vminek az elvégzé-
sére; a obiiga pe cineva la efectuarea a ceva sub prestare 
de jurămînt; jn mit der Kraft seines/ihres Eides zur Durch-
fühning einer Sache verpflichten. 1546: mind kethen 
walazaak keeth Jámbor zolgayokath, ez dologra, Banffy 
Bemald Eskesse meg, az Erdélyi farkas zolgayath, farkas 
(így!) Eskesse meg az Banffy Bemald zolgayath hogy Ez 
dologban, ygazan yamak, Es zolgalnak nekykh [Radnót 
KK; JHbK XXXVIII/19]. 1588: Az paticariust vegheztek 
megh tartani ... Emel let ... hazat es vgmint ft 10. Aggya-
nak Neky, melliel Epwllieon, De mind ezekreol Ados 
lewelet kçl venny a paticariustol es Az paticariustis megh 
eskessek hogy minden zerzamokat a' beteghsegek ellen 
fogiatkozas nelkwl conficial, semmiben Ne(m) chalardko-
dik, el sem zeokik az varos penzewel (Kv; TanJk 1/1. 77]. 
1590: Voltak ennekem 3 Roh louaim, kiket az elebbj 
felesegemmel kerestem uala eggiwth, hogi megh eskettek 
vala az Adossok, hogi az mith uelle kerestem ele adom, az 
minth penigh ennekem állották az Louak felennire sem 
bechülleöttek uala [Kv; Szám. 4/XIX. 17-8]. 1592: Sig-
mond lewele: Dichyri az waros hiwsegeth Ad illien zabad-
sagot, hogy akar mely hataron leweo zeoleo hegiekreöl, 
feőld beert, s kilencedet ne vehessenek, Mely zabadsagot 
semmi zyn alat Egy feiedelemis megh ne zeghessen, sem-
mi kenzergetessel igh Íretekkel, Seöt ha valakit erre megh 
eskwtnekis semmit az hwt Ne keőtelezhessen heaba való 
legien, mellyet Sigmond, teorweny zerínt eireöl deliberal-
wan adoth ky [Kv; Diósylnd. 26-7]. 1619: arra vagyon 
legelső gondjok is az ország véneinek az fejedelem válasz-
tásában, hogy arra eskötik egyikre meg, hogy azt az orszá-
got addig való szabados hütiben megtartja, senkit hütiben, 
vallásában meg nem háborgat [BTN 298]. 1635: Engemet 
szemyen megh eskute az kathona Turi Ferenczy ... hogy 
senkinek ne(m) mondo(m) [Mv; MvLt 291. 56b]. 1636: 
mikoron volna(n)k Puszta kamarason® ... jelente mi ne-
kwnk ... Nemes Andrasfalui Jstua(n) deák, hogj. . . kisseb-
bik varga Mihályt... esketnŏk meg ... hogy ... az hol lakó 
helyet mutat neki holtáig az Jstua(n) deák Ura(m) ... fol-
deökröl el ne(m) megien [SLt AM. 45. — aK]. 1753: meg-
is eskűtték ököt hogj a dologban igazán el' járjanak [Mak-
sa Hsz; Törzs. Joh. Gocsmány (23) vall.]. 1800: szoros pa-
rantsolattunk érkezvén az Vármegyéről hogy Tirokat fog-
junk melly végre is Embereket tartoztattunk be, és mégis 
eskettük hogy Segittséggel légyenek (Torockó; TLev. 5]. 

Szk: erősen 1619: Kire ugyanott erősen megeskete, 
hogy igazán megírok mindent Nagyságodnak [BTN2 212] 
* erős hittel 1659: eieós hűtől megh eskettük Dániel 
Uramot, hogy mindent eleö ad es neuez a mi Diuisiora 
nézendő [Kv; RDL I. 143]. 1670: erre erős hittel meges-
kete, senkinek meg nem jelentsem, kivált B(ánfy uramnak) 
[TML V, 8. Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 
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5. felesket; a lua cuiva jurămlntul; vereidigen. 1561: az 
q cehekbe ket few Ceh mester leg'en eggik zaz es az má-
sik mag'ar leg'en. ezeket meg eskessek [Kv; ÖCArt.J. 
1570: Valaztottak eo K: Ez meg Nevezet vraimat Az tar-
cha hazan Iaro Mezarsekre való Barmoknak, hozza Látá-
sához Azon keppen az vagohidon is meg látásához, Azon 
tawaly Instructiowal, Biro vra(m) Eskesse meg eoket az 
Tyztre [Kv; TanJk V/3. 12a[. 1571: Az vonasoknak Iga-
zitasara valaztottak eo kegelmek keozzwleok kiket mégis 
Eskwttenek ... Az Thanach bely vraimis valaszanak Né-
gyöt keozzwlek, Es azon keppen Megh eskwssek eo ke-
gelmek az vonás dolgara azt kewannyak az zaz vraim [Kv; 
i. h. 30a]. 7655: Die 4 marty voltam Fejérváratt, és iíju 
Rákóczi Győrgyöt az nap eskették meg a fejedelemségre a 
templomban [ETA I, 149 NSz]. 1658/1799: Barcsai Akos 
... visszaméne Segesvárra, az országot penig maga hűsé-
gére megesketvén, megsatzoltatá úgyannyira, hogy vagy 
szegény vagy gazdag, minden házas ember s minden öz-
vegy asszony két-két forintot adott kételenségből [Mv; 
EM XVIII, 452]. 1692: Az megyebírái és szentegyház fiai 
hütösök legyenek, kiket az választásnak idején mindgyárt 
az ordinarius parochus pap eskessen meg az megyebíró-
ságnak és szentegyház fiúságnak hivatalijára az anya 
szentegyháznak mindenütt elkövető hűtnek formájából 
[Kozmás Cs; SzO VI, 432]. 1705: A lovas és gyalogtiszte-
ket a minapiban mind fejgyűjtvén a generál palotájára, az 
ő felségétől küldött szép oblatiót és adhortatiót előttök 
elolvasták és az új császár hűségére őket meg is eskették 
[WIN I, 456]. 1730: Szűcs István Tizedes eŏ kglme he-
lyébe) ... rendeltük Iffju Daroczi Mihály Atyánk fiát az 
második Tizedb(en) kit Nótárius Atyankfia eskessen meg 
[Dés; Jk 395a]. 

Szk: erős hittel 1606: Mikes Benedeket hogy meg-
hallák, hogy Káinaki Jánost királybironak választották 
Sepsiben, Orbaiban is annak választák és erős hittel meg-
esketé az szék királybíróságra [Csemáton Hsz; DanielO 9 
Mich. Dániel lev.]. 

6. (házasulandókat) összead/esket; a cununa; trauen. 
1570: Igartho Thamas vallya ... Eo veofelye wolt es 
lattha hogy Jgen Tellyes volt az Meny ázzon, mert Terhes 
volt, Es Nem vyttek volt az Egyházhoz Megh eskwtny, 
hanem vgian otth hon eskwttek volt Megh [Kv; TJk III/2. 
123]. 1597: Balogdy farkas ... wallia illien hirtelen-
seggel az papok megh nem esketik eoket [Kv; TJk VI/1. 
6]. 1631: monda az legeny ... meggiesfalua(n) eskette 
megh egj haromszeki pap [Mv; MvLt 290. 246b|. 1641: 
Bone András mátkájától megh unatkozot, azért Abso-
lutiot kivan, mondua(n) hogi nem volna oli pap ä ki őtet 
velle megh eskűtne [SzJk 54]. 1675/1687 k.: Az Vajai 
Ecclab(an) ä tős gyökeres házasságot ért szántó vető iffiu 
nőtelen legények, à kik magok hàzoknál laknak, egészsz 
bérrel tártoznak à Praedikator(na)k Mesternek, mellyet 
recognoscálnak à Megyében lévő Betsűlletes őreg embe-
rek előttünk Visitatorok előtt, ha penig meg házasodnának 
à megyében d. 12. tartozik a Praedikátor megesketni 
[MMatr. 1111. 1691: egyűtis masuttis ... avval Diffamalta 
volna, hogy eo neki semmi vetke nem leven, egy paripat 
adot Derecskéi István ... Almasi István bőcsűletes Desi 
Praedikatorunk(na)k csak azért választotta el, azért Eskette 
megh az másik Felesegevel [Dés; Hr]. 1784: meg is mát-
kásodám véle háromszor ki hiidete a Pap de meg nem 
eskütenek mert Reformata volt s nem lén Chatholica 
[Gelence Hsz; HSzjP Joh. Fodor de Haraly (42) gy. kat. 

vall.]. 1805: parancsoltatik, h(ogy) a' házasság által ŏszve 
kelni akarókat addig meg ne eskessük, mig mind a' két 
részről való Szülék(ne)k meg egyezésekről bizonyosokká 
nem lészünk [M.bikal K; RAk 37|. 

7. magát kb. összeadatja/esketteti magát; a face să fie 
cununat; sich trauen lassen. 1649: Berkeniesen lakó Nagi 
Giőrgh felesegevel maga eskűtte megh magokat ket Birak 
eleőt az Földes Azzonioknak Betthleni Janosne tanaczia-
ből, vagion masfel eztendeje hogi ugi laknak, azért effelől 
kel consulalni Pispök urunkat holot extra Eccl(es)iam 
vadnak, es be akarnanak az reconciliatjora menni, de az 
Eccl(es)ia differalta, immár giermekek is vagion [SzJk 68]. 

Ha. 1659: megeskütnek [TML I, 364 Bornemisza Kata 
lev.|. —1842: meg eskettünk [Vaja MT; VH]. 1763: meg 
eskettenek |Mv; Told. 33/25]. — 1672: meg eskettem 
[TML VI, 110 Bethlen Miklós lev.]. 1656: megh eskutte 
[Kv; CartTr II. 933 Hunyady János (35) vall.]. 1570: meg 
eskettwk [Bh; Eszt-Mk] | meg eskettwk [Gyalakuta MT; 
BálLt 1]. 1574: megh esköttŏk [Dés; DLt 246]. 1589: Meg 
eskettwk [Szentegyed SzD; WassLt]. 1594: meg eskettwk 
[Kézdiszék; Törzs] | megh eskŏttĕk [Dés; DLt 246]. 1600: 
megh eskeottwk [UszT 15/15]. 1611: meg eskettük [Kv; 
RDL I. 90]. 1615: megh eskúttúk [BLt 3 J. Lazar de Z. 
Tamas® Fr. Gal de Czik Z. Geórgy ns kezével. — ®Cs]. 
1637/1639: megh Eskettük [Kv; RDL I. 111 ]. 1645: megh 
eskűttűk [Szamosfva K; Told. 26]. 1650: m(e)gh Esköttvk 
[UszT 8/64. 58a]. 1651: meg eskettük [Torda; Borb. I]. 
1656: meg eskettük lAbafája MT; Told. Huszár lev. 17aj. 
1666: megh eskeŏttwk [Szkr; BálLt 50] | megh eskettük 
[Homoródsztpál U; BLt]. 1668: megh esküttük [F; UF II, 
398]. 1669: megh eskettük [Szotyor Hsz; BLt]. 1827: meg 
eskettük [Mezöbánd MT; DobLev. V/1118. lb|. 1585: 
mégis eskettek [Kv; TanJk 1/1. 5]. 167011752: megesküt-
tik [Dedrád K; LLt]. 1678: Megh eskűtték [SzJk 1811. 
1726: eskettik meg [Ne; Ks 901. 1766: eskettek meg 
[Tompa MT; SLt XLVI. 6 Emericus Botos (43) ns vall.]. 
— 1657: megh Esketem [Páncélcseh K; RLt 1|. 
1592/1593: megh eskethe [Szásznyíres SzD; KsJ. 1576: 
Meg eskeótók [Jobbágyfva MT; BálLt 78]. 1577: meg 
eskötök [UszT]. 1588: meg Eskwtteok [Fejér m.; SLt V. 
14] | megesketeok [Vécke U; BálLt 81]. 1607/1675: megh 
eskütök [A.csemáton Hsz; HSzjP]. 1609: meg esketök 
[Kük.; Kp III]. 1620: megh Eskŏtŏk [BSz; Ksl. 1621: 
mőgh esketök [Szucság K; JHbK VIII/27]. 1627: meg 
esketeok [Lőrincfva MT; Told. 21]. 1628: meg eskütök. 
[Dob.; SLt CD. 8]. 1636: megh Esketeók [Zsombor K; 
LLt]. 1638: megh eskwteok [Teremi KK; Ks 69. 50. 44 ]. 
1639: megh Esketeok [Vajdasztiván MT; Boib. II | megh 
eskeőteők [Szászcegő SzD; Borb. I Fr. Giereő Vice iudiex 
keze írása]. 1650: mêgi eskütök [Szu; UszT 38a]. 1654: 
meg eskŏteők (Balavásár KK; Ks 19/ÜL 25]. 1659: meg 
esketök [Gyula K; RLt 1]. 1667: megh eskőtők [Bögöz U; 
LLt]. 1668: megh esketök [Báld K; BfR 57/51]. 1786: 
meg esketök [Msz; GyL hiv.]. 1643: megh esketek 
[Szászcegő SzD; Ks 41. G]. — 1604: (ők) meg eskettek 
volth [UszT 18/176] || 1594: meg esketneok [Kézdiszék; 
Töizs]. 1615: megj esketneŏk [Msz; BálLt 57]. 1622: 
megh esketneok [Uzon Hsz; BLt]. 1627: megh eskűtnők 
[Ne; BálLt 82]. 1628: megh eskutnok ILisznyó Hsz; BLtl. 
1631: megh eskütneök [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 1652: 
megesketnők [H; JHb XXXV/76J. 1654: meg eskŏtnŏk 
[Balavásár KK; Ks 19/111. 25]. 1656: megh eskötnök [Kv; 
CartTr II. 933]. 1664: meg Eskűtnők [Noszoly SzD; 
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WassLt] | megh Eskűtnők [Sárvár SzD; Bom. XXXIX. 4]. 
1668: megh eskettnók [Aranyosrákos TA; Borb.l. 1675: 
meg Eskütnŏk [Abrudbánya; Törzsi. 1678: meg eskűtnők 
[Kük.; Ks 19/111. 35|. 1713: meg eskütnök [Dob.; RLt]. 
1714: meg eskemök [Msz; BK[. 1729: meg esketnők [Bő 
MT; Berz. 1. 14/11.1805: esketnők meg [T; Bom. G. XVI. 
14] || 1738: eskese meg [H; BK sub nro 1011]. 1691: meg 
eskussuk (K; SLt AM. 36]. 1713: meg eskessük [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 69]. 1801: meg-eskessűk [Msz; Told. 10j. 
1600: megh eskessek [UszT 15/118]. 1668: eskessék meg 
[TML IV, 331 Bánfi Dienes lev.]. 1753: meg eskessék 
[Hévíz NK; JHbT] || 1633: megh eskűtni [Mv; MvLt 290. 
122b]. 1659: meg eskütni [TML I, 371 Bornemisza 
Susanna lev.]. 1662: megeskütni [SKr 580]. 1667: meges-
ketnj [Kv; RDL I. 148f]. 1712 k.: meg esketni [T; Törzs]. 
1727: meg eskűtni [Szotyor Hsz; SzékFt 35]. 1761: meg-
eskötni [Tordátfva U; Pf] || 1550: meg esketwyn [K; MNy 
XXIV, 2891. 1572: meg Esketwen [A.jára TA; Thor. 
IV/6]. 1573: meg Esketuen [Gyerőmonostor K; KCs|. 
1575: meg eskwtwen [Kv; TanJk V/3. 108a]. 1586: megh 
Eskwtven [Cssz; BK Mise. 1145-78]. 1631: megh esküt-
ue(n) [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 1635: megh esketuen 
[Kvh; BLt]. 1649: megh Esketvin [Kv; RDL. I. 135] | 
megh eskűtven [Msz; TGsz 51]. 1653: megh eskűtue(n) 
[Ne; KemLev.] [ megh eskwtuen [Bodza Hsz; BLt]. 1656: 
megh eskvtvén [Dicsősztmárton; BálLt]. 1699: meg es-
kűtvin [Hátszeg; Utl| | meg esketve(n) [Hagymásbodon 
MT; BálLt]. 1702: megeskűtvén [H; Szer.]. 1710: meges-
kütvén [CsH 320]. 1711: meg eskütven [Karatna Hsz; 
HSzjPJ. 1765: meg eskűtvén [Bereck Hsz; HSzjP]. 1801: 
meg eskűtvén [Szárazpatak Hsz; HSzjP]. 

megesketés 1. felesketés; luarea jurămintului; Vereidi-
gung. 1662: Az puskások és nemesség megesketését, az 
mennyiben lehet, nem kellene halogatni [TML II, 256 
Kemény Simon Teleki Mihályhoz]. 

2. összeadás/esketés; cununie; Trauung. 1776: A Dis-
pensatio Szóllott ă Tisztelendő Egiestői Plebanus Umak, 
hogy vagy maga meg eskesse, vagy engemet facultallyon 
a' meg esketésre [Kóród KK; GyL. Gabr. Martonffi (31) rk 
káplán vall.]. 1866: a' szabadságos és tartalékban lévő 
Katonák meg esketéséről szollo Anya Könyvi Kivonatok 
minta példánnyai küldöttek ki oly meg hagyással, hogy 
azokat minden Egyházba azon utasitással ktilgye ki a' T. 
H. Esp(eres), hogy T. Urak ... az Esketési Bizonyítványo-
kat... annak mintájára adják ki [Gyalu K; RAk 109]. 

megesketett I. mn esküt letett; care a depus jurămintul/a 
jurát; vereidigt. 1767: azon Tihaj határunkra erőltetéskép-
pen meg esketett emberek ugy esküttenek meg, hogy a 
melly hellyen állanak, az Tihai föld [Galgó Sz; JHbK 
LIV/I. 20 Fet Von (60) jb vall.]. 1801: a Relatoriaban meg 
esketett Szemellyeket ... Szorgalmatasan még kérdeztük 
[A.jára TA; BLt 12 Kis Sárasi SzentKirállyi Ferentz hites 
assz. kezével]. 1849: bár ki is könnyen gyaníthatja hogy a' 
meg esketet tanuk részre hajlolag vallottak [Kv; Végr. 
Vall. 96]. 

Szk: erős hittel 1786 u.: (A föld) 1786ban Vegben 
vitetett Föld mérés alkalmatosságával akkor élt már néhai 
erős hittel meg Esketett Szt Imrei Régi Föld mèrö Embe-
rek által kinek kinek Földe végéhez meretetett [Szentimre 
MT; BalLev. Szt Imrén Resideálo Sellyei Katso Mihálly 
mp Nemes Maros szek(ne)k Hites Assessora kezével]. 

II. fn esküt tett személy; persoană cu jurămîntul de-
pus/care a depus jurămîntul; Vereidigte(r). 1820: Nem 
voltam meg esketve mostanig egyszeris ... hanem közhír-
ből hallottam azt, hogy első Eskető Vice Nótárius Koron-
ka László Ur az általa meg esketteknek mondott volna 
annyit, hogy valljanak most a' mit tudnak szép szerént, 
mert ha nem majd erószakasanis meg kell mondani 
[Aranyosrákos TA; JHb 48 Biro Gábor (62) hütes assz. 
vall.]. 

megeskethet esküt vehet be; a putea lua jurămîntul cui-
va; Eid abnehmen können. 1634: Nyerges Thamas 
kerte eotet ... hogi menjen el hazatol hogi ne eskethessek 
megh bizo(n)sagül ... elis ment volt hazül a hit előtt de az 
utan ugia(n) megh kellet vallani [Mv; MvLt 291. 23a]. 

megeskető (házasulandókat) összeadó/eskető; care ce-
lebrează cununia; trauend. 1792: K.Vásárhellyen tartott 
Generális Sz. Synodus végezte hogy a' Menyaszszony 
Papja eskesse meg az égybe kelő Személlyeket a' Stóla 
pedig illeti a* meg eskető Papot [HbEk]. 

megeskettet, megesküttet 1. (tanúvallomáshoz) esküt 
bevesz; a lua jurămîntul (ín vederea depoziţiei); (für die 
Zeugenaussage) Eid entgegen/abnehmen. 1599: el menenk 
oda az meg neuezett helyre® es az my nemw vallokatt 
my elonkbe, hozzanak, azokott meg eskuttettuk, kiknek 
vallasok ez zerent kouettkoznek [BLt 1. — aBh-ra]. 1600: 
Miklóst az eo kgme Maiorat megeskewttete az kenez es 
igy valla* [Kv; TJk VI/1. 413. — aKöv. a vall.]. 1610: Mw 
azért... engedelmesek leuen ... az kiket mw eleonkbe hyt 
azokot meg eskettettwk es vallasokot az mw hitwnk zerent 
fel Jrtuk [Gysz; Törzs]. 1735: az Convocált Fatenseket 
annak rendi s — módgya szerént meg eskűtöttük, és az 
előnkbe adatott Utromokra meg examináltuk [Altorja Hsz; 
Boib. I]. 

Szk: erős hittel 1608: az kiket elonkben hiwatot Beo-
geozy András Uram, azokat erős hittel meg eskettetteök, 
meg kerdezteök, kiknek wallasok ezkippen keőwetkezek 
[UszT 20/357]. 1620: Komis Bodisame, Kereztury Kata 
Aszonj ... az minemv vallókat mj Élőnkbe hivatna 
Azokat Erős hittel megh eskŏttettnök es vallasokat megh 
Jrnok my Azért ... el menenk es erős hittel megh 
Eskŏtŏk IBSz; Ks]. 1635: Hiŭa az mi kglmes vrünk 
vallató parantsolattiaual Doboca varmegieben neminemw 
falukra az kiket mi elónkben hiüa mi azokatt ereos 
hwttel megh eskuttetwk [RLt O. 5]. 1764: azokat elsőbbe-
nis erős hittel meg esküttőttűk [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
149]. 1780: erős hittel meg eskitetük az elonkben adatot 
utrumokra (Peselnek Hsz; HSzjP] * hite szerint 1592 
k.: ez eott szemelt ... hitek szerint megh eskettetwk hogy 
ra hittak ez orara [UszT]. 

2. (tanúvallomáshoz) esküt bevétet; a dispune să se ia 
jurămîntul (ín vederea depoziţiei); (für die Zeugenaussage) 
Eid entgegen/abnehmen lassen. 1582: Mikoron egzer az 
fogoly Catus Azzony megh eskwt volna ez Boregeto Pe-
teme Reze re, Az vthan Bakoneis meg akara eo Rezere 
eskwttethny, De mongia vala hog eotet kenzeritessel es-
kettette volna megh Boregeteo Peteme es Adomaniert 
[Kv; TJk IV/1. 93]. 1831: Tordai Mihály beszéllette ne-
kem, hogy néhai Gál Péter(ne)k ... Regiussa is volt, az-
után pedig Bizonyságnak mégis eskettette hasonlóképpen 
néhai Szakáts Adám Uramat is — a' ki mind Regius, mind 
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Fatens volt [Szenterzsébet U; Borb. II Agilis Idősb Tŏrŏk 
János (61) vall.]. 

3. eskü alatt kikérdez/vallat; a interoga (pe cineva) după 
prestarea jurămîntului; unter Eid ausfragen/vemehmen. 
1569: Monda ennekem, zeretö János vr(am) ... kyne 
Meny az hazbol, ne Jary kyn, hogy ne lassanak, Mert Meg 
eskwttetnek [Nsz; MKsz 1896. 371]. 1587: Mikor az 
varmegie Jspany Cirkalny Jeottek vala, hogy az kenezeket 
heted magokkal megh eskwttettek, iartunk oda hatod 
Napig es keoltettwnk fl. 1 d. 25 [Kv; Szám. 3/XXXII. 8]. 

4. eskü alatt megvallattat; a dispune să fie interogat du-
pă prestarea jurămîntului; unter Eid vemehmen lassen. 
1665: Nem lehet egy paraszt ember tanú az ő ura ellen, 
sem mellette, a juristák regulái szerint ... Mindazáltal a 
házánál csak megesküdtesse Kegyelmed, eszében sem 
veszi azt minden ember [TML III, 488 Udvarhelyi György 
Teleki Mihályhoz]. 1758: A műit télen ugyan megesket-
tettem, de mit fateált, nem tudom, mivel még a relatoriát 
kezemhez nem vehettem [RettE 56]. 1806: éppen tsak két 
fatense van a' Felperesnek ollyan kiket az Álperes meg 
nem eskettetett, ezek kŏzzŭl is a' Farkas Maria fassioja be 
nem vehető, mert ŏ alutt, és ... nem hallotta mik folytak az 
ablak alatt |Dés; DLt 250/1808]. 

5. esküvel bizonyíttatja vminek az igazát; a dispune să 
confirme prin jurämînt veridicitatea a ceva; die Wahrhaf-
tigkeit einer Sache unter Eid erweisen lassen. 1584: Pay-
sos Istwan vallia ... oth voltam akor, Amikor ferkely Mik-
lós meg Eskettete az eo nalla lakot es meg terheswlt leiant 
Azon ha eoteolle fogan tatot volna a lei annak giermeke, de 
azt valla a leiany hogy Barat petemel lakoth egy Nemeth 
es attwl való volna [Kv; TJk IV/1. 226|. 1600: Dancz Mi-
hály fassus est ... ha megh eskeottettek volnais eowe-
nek montuk volna [Kv; TJk VI/1. 4071. 1606: Az Zatalokj 
adossagbais megh esketettek hogj sem(m)i marhaia ne(m) 
maratt [UszT 20/287 Martha relicta agilis quondam An-
thony Mihály de Fenjed lib. vall.]. 1661: adak tanaczul 
hogy ha megh Eskettettyuk annak utanna semmit nem ke-
reskedhetünk raitok [Sófva BN; Ks 41. K|. 1754: a Dési 
Makai Família kereste azon házott, s engemetis meg eskette-
tett aránta [Ne; DobLev. 1/264.3a Mich. Jenei (68) vall.]. 

Szk: keményen 1679: Az én tetszésem szerint Kgld 
ott megtartóztatja, ha az levél mellett Rédei uram levele 
nem lesz nála, azonban keményen megeskütteti az izenet 
felől is [TML VIII, 498 Teleki Mihály Tövissi Dániel 
somlyai kapitányhoz]. 

6. esküvel kötelez vkit vmire, esküvel megfogadtat vki-
vel vmit; a obiiga pe cineva prin jurämînt să facă ceva; jn 
durch Eid zu etw. verpflichten. 1586: ennek vthanna oly 
zemelinek Czedulat a' vamrol nem Adnak, Akinek ez 
varosban fwsty, es haza eoreokseghe ninchen, Ha kinek 
penig fwsti leyend Cédulát Aggyanak, De az Nótárius 
megh eskwttesse hogy a' CedulawaI ideghen ember mar-
hayat semmy zyn alat nem zabadittia [Kv; TanJk 1/1. 23-
4]. 1598: hogy Tatrosra iutek ott talala(m) Simo Jánost, 
mo(n)da hogy Az fogliokkal egietemben zabadűlt megh, 
az Vaidaa el ereztette az kj megh maradott bennek, s megh 
eskettette eóket hogy teobbe orzagokra ne(m) me(n)nek, 
eggit ieóue(n) haza [UszT 13/37 Martinus Sillo de Cichiob 

pp vall. — aA moldvai vajda. bCsicsó Cs|. 1602: az Ta-
nach kyweol való zemelyeket kihez ketsege lehetne zabad 
legyen megh eskeotettnj ezen hogy senkj borát chedulaia-
wal Alnakul be nem hozza ... kire mind Tanachbely smind 
Tanachion kyweol egyarant keotelesek legye(ne)k [Kv; 

TanJk 1/1. 418]. 1623: mindeneknek ęlotte az Relictat es 
mind azokat kjket az dologh Illet meg Eskűttettuk Hogi 
mindenemw Jókat, Igaza(n) minde(n) Reitegetesnelkul 
ejeó ad az mi az diuisiora való [Kv; RDL I. 122]. 1675: 
Őtet megeskettette László György, hogy másnak rajtam 
kivűl meg ne mondja [TML VII, 22 Teleki Mihály Naláczi 
Istvánhoz]. 1702-1764: Ebben az esztendőbe az urak 
tisztey eskettettek megh az verös kovacsakat az müvelesre 
[Torockó; MNy IV, 234]. 

Szk: erősen 1603: Vegeztek ö kk V(arosul) hogy az 
felekiek minden egy tehentöl tiz tiz pénzt Egy egy 
Jűhtol adgyanak öt öt pénzt. Erre penig az Ado szedő 
Wraim erösse(n) meg esküttessek az feleky Keneszt, hogy 
hiúe(n) el Jar benne, és Regesto(m) szerent hozza be [Kv; 
TanJk 1/1. 451] * erős hittel 1587: Ereos hittel megh 
eskwttettewka Hogy eó valamit az eo megh holth Vrawal 
Maglas Tamassal eleteigh birtanak ... mindeneket eleó 
mond [Kv; KvLt Inv. 1/2. 1. — aMaglas Tamas özvegyét]. 
1610: Áznak vthana Bwrkör Catha Azzont Ereős hwttel 
megh eskwttetwk hogj mindenemö Jókat az ozlasra elleo 
hoz [Kv; RDL I. 6]. 1627: Annakokaert Bekesi Gaspar 
vramat Ereös hwttel megh Eskettettwk hogy akar mi neuel 
neuezendeő marhak volnának, vgi mint Fenz, Arani, 
Ezwst, Ingó, és ingatlanokat Eleo neuez, es ad [Kv; RDL 
I. 135]. 

7. feleskettet; a face să se ia cuiva jurămîntul; vereidi-
gen lassen | hűségesküt bevétet; a face să depună jurămîn-
tul de credinţă; Treueid einnehmen lassen. 1590: teczet 
varassul eo kegmeoknek, hogy Ennek vtanna zegeodet 
zolga legien egy, kinek It a warasson zalagya legie(n) Ezt 
az Instructionak megh tartassara megh eskwttessek, es a 
zerent biryanak velle [Kv; TanJk 1/1. 133—4|. 1596: eo 
kegmek varosul akarwan mindenben az regi modot keo-
vetni, fel hiwattak biro vramat Tanachawal, az Notariussal 
egietembe, ki eleot az neki Adott Instructiot el olwastat-
tak, es Juxta formám Iuramenti recepti, solemniter megh 
eskwttettek, es ekkeppen az Notariussagnak Tiztiben 
confirmaltak [Kv; i. h. 272]. 1605: Kérik Biro Wramat 
Tanaczaúal, hogy ö kk az vyűlan valasztott Wrainkat mind 
az Vasarbirakat 'smind penig az Osztó Birak Wrajmat, az 
elöby mod szerent meg esküttessek [Kv; i. h. 499]. 1662: 
sok intések ... után, ajánlják hívségeket, mi is egy hópénzt 
ajándékon adánk, s megesküdteténk, melly csak reggelig 
tartott az ebeknél [SKr 380]. 

Szk: vki hűségére 1601: biro vram tanachawal egye-
temben minden Ieowewenieket az feyedelem heosegere es 
az varoshoz való engedelmessegre megh eskeottessek [Kv; 
TanJk 1/1. 393J. 1662: a' Praesidiumot Nagd hűsegire meg 
eskűtőttűk, de ... az Belső várban meg bennűnkőt bé nem 
bocsátották [KJ] | Fogthűy János a tiszti alatt levő 
nemességet, háromszáz nemes embert, a fejedelem hűsé-
gére maga elsőben megesküdvén, mind megesküdtette 
vala [SKr 513]. 1704: Ugyan ma lőn szabadulások Fejér 
Mihálynak és Lévainak, kik is itt az űr vártáján voltanak 
rabok, kiket is az űr parancsolatjából megesketteték az űr 
és az ő felsége hűségére [WIN I, 293] * vkit magához 
1656: az Olahokot Ozdy Tha(m)as ur(am) hazahoz hiuat-
ua(n), halat feözetue(n) nekiek uendéglette eŏkeŏt 
annak utanna az asztal szegeletin keresztet metczet, es 
kezwnkeŏt ra tetette, es magáis ra teŏtte, es mwnkeŏt 
magahoz még eskwttetet, es eŏ magáis Ozdy Thamás 
nekwnk még eskwt [Kv; CartTr II. 904 Steph. Razmany 
alias Ada(m) (41) vall.]. 
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8. (házasulandókat) összead/esket; a cununa; trauen. 
1570: Sophia Varga palne, Azt vallya, hogy Az Me-
negzeo zent János Nap eleot való zerdan leot volt, Es az 
gyermek zent Marthon Napba leoth volt, hogy megh 
eskwttetek voltis Nem az egy haznal, hane(m) vgian az 
Zeoch Balint hazanal eskettek volt megh [Kv; TJk III/2. 
123J. 1704: Tudgyaé kegyelmetek ... micsoda Pap eskii-
tötte meg ököt és ha akkor az Papista hitre állott volna 
[Szentlélek Hsz; HSzjP vk]. 1776: B. Henterrel Komis 
Annát mégis meg eskettette ă Barátoknál ă Segestyében 
[Szentdemeter U; GyL. St. Henter (37) vall.|. 

9. magát összeadatja/esketteti magát; a face să fie cu-
nunat; sich trauen lassen. 1817: sem az esperest, sem az 
ide való pap nem akartak meg esketni ... hanem azt mon-
dották, eskettessem meg magamat Czigányoson, és én igy 
találtam osztán ezt a papo(t) aki meg esketett [K; KLev.]. 

megeskettetés, megesküttetés 1. eskü alatt bevett tanú-
vallomás; depoziţie luată sub jurămînt; Zeugenaussage 
unter Eid. 1814: a' színbe® Dobai Mihály Uram Barátosi-
nét égy Talpal meg is verte, a' mint ez előtti meg eskette-
tésemkor meg mondottam [Dés; DLt 56. 25. — aAz áru-
sító színben). 1820: engemet meg Eskettetésem előtt senki 
semmire se onszolhatott [Kercsed/Aranyosrákos TA; JHb 
48 Gál Julianna (24) „főző" vall.) | azok a Vallok meg 
eskettetések előtt Tőtöri Úrhoz gyŭjtettettek, és ottan 
elébb ki kérdeztettek luo.; i. h. Biro Gábor (69) hütes assz. 
vall.|. 

2. feleskettetés; depunerea jurămîntului; Vereidigung. 
1578: Az wassarbirak meg eskwttetesset halaztottak eo 
kegmek e Ieowe gywlesre [Kv; TanJk V/3. 160b). 1662: 
Hogy az puskásoknak Kegyelmed megeskettetésekre és az 
nemességnek is napot terminált ... jól vagyon [TML II, 
250 Kemény Zsigmond Teleki Mihályhoz]. 

megeskettetett eskü alatt vallomást tevő (tanú); care 
depune mărturia sub jurămînt; unter Eid Aussa-
ge/Geständnis ablegend(er Zeuge). 1813: Az ezen kérdés-
ben ki szemzett, es meg nevezett Kozma Kosztán által 
meg eskettetett Tanúk többire jó Baráti, és attyafiai voltak 
[F.berekszó Sz; BfR III. 12/9 Bontye Gavrilla (45) col. 
vall.]. 

megeskettethet 1. eskü alatt vallathat; a putea dispune 
sä fie supus interogatoriului sub jurămînt; unter Eid verhö-
ren lassen können. 1762: Békési ... fassiojat ha fel vész-
szük Primo eredett azon részeges, és s. v. ringyó Paticari-
usnetol, vagy annak az szaván, ki el szökvén meg nem 
eskettetthettem, magát személy szerént [Torda; TJkT V. 
95|. 

2. ráeskettethet vkire; a putea dispune sä se ia cuiva ju-
rămîntul referitor la cineva; auf jn beeidigen lassen kön-
nen. 1594: Szechy Marton vallia, Az megh holt Eotweos 
leghenj Beleniessj András ... monda, Medgiek megh 
bekelle(m), meg keowete(m) Baisz Martont, mert reám 
bérlétté Balassj Gergel, eo miattok kel el veszne(m) azon 
fçlek, mjert hogy Nem eskettethete megh András Catora 
[Kv; TJk V/l. 467]. 

męgeskettethetik tanúnak eskettethetik; a putea fi luat 
cuiva jurămîntul ín calitate de martor; als Zeuge vereidigt 
werden können. 1820: Tőtőri Ferentz Umak mondása 
kèbzeletem szerént tsak azon okbol esett hogy engemet a 

Báróné ellen tèjendő vallamásra inkább felbuzditson, én 
pedig szerentsémre othon nem lévén fel nem buzditodhat-
tam annál fogva meg se eskettethettem [Aranyosrákos TA; 
JHb 48 Bárdutz Mozses (31) ns vall.]. 

megeskettetik, megesküttetik 1. tanúvallomáshoz es-
kettetik; a fi luat jurămîntul cuiva in calitate de martor; zur 
Zeugenaussage vereidigt werden. 1760 k.: Meg eskettet-
ven az bé jártatot bizonyságok Constál hogy® [H; Ks 62/6. 
— ®Köv. a részi. [. 1761: Azon fatensek kŏzzül többire 
mind a kik az A Ur Inquisitoriajab(an) meg eskettettenek 
... én nékem kŭlembezŏ modon vallanak [Torda; TJkT V. 
70]. 1808/1809: már mind két részről elé allitatott Bizony-
ságok meg eskettettek 's meg halgattattak [Szu; UszLt 
ComGub. 1753u]. 1814: Ezen ... Tanuk ... mindnyájon az 
irt Petsétnek erejével mi elönkbe törvényesen idéztetvén, 
megeskettettek meg kérdeztettek és vallottanak mindenek-
ben a' meg irtak szerint [Dés; DLt 56. 29|. 1820: Mint-
hogy én ... meg nem eskettettem, se a' véghez vitt Esketé-
seknek: se az Authentizalásoknak mivoltokrol szollani 
nem tudok [Várfva TA; JHb 48 Budai Péter (42) fogadós 
vall.]. 

2. eskü alatti vallomása bevétetik, eskü alatt vallattatik; 
a fi interogat sub jurămînt; unter Eid verhört werden. 
1764: a melly fatens p(rae)tendaltatik oculatusnak lenni ... 
az, háromszor meg eskettetvén a két felek részéről, mi 
nemű difformitasokot subinferal, az Inquisitoriabol constal 
ergo látni való, hogy beszédin nem lehet fundálni [Torda; 
TJkT V. 203]. 

3. feleskettetik; a fi luat jurămîntul; vereidigt werden. 
1601: Zeoleomereoket valaztottanak eo kgmek varosul az 
ket Nemzetbeol eskettessenek megh rea, es az beo-
chyeoltetesben az tanach authoritassa nekeol semmi kep-
pen ne merezelyenek procedalni [Kv; TanJk 1/1. 383]. 
1662: Barcsai Akos az eleibe íratott condítiókra meges-
küdtetett vala [SKr 478]. 1710: mikor megeskütteték®, 
pápista mód szerint gyertyákot gyújtván meg, a gyertya 
hirtelen magától elalutt, mikor penig ... lóra akart ülni, a 
süvege fejiből kiesett [CsH 383. — *II. Rákóczi Ferenc az 
erdélyi fejedelemségre]. 

4. összeadatik; a fi cununat; getraut werden. 1739: mi-
dőn Farkas János ... léányát Kerekes Míhaly(na)k emari-
talta volna, igen alá való és semmire kellő kőtősben (!) az 
hitleskor per fraudulentiam öltöztetvén abban eskedtetet 
meg [Torda; TJkT I. 159-60]. 1776: Kit Kért arra az Asz-
szony Komis Ferentzné Aszszony ŏ Nga, hogy lenne 
Közben járó Mlgs Praepost Umal, ne eskettessenek meg 
addig mig a' mátkaság dolga, Mlgs Gròff Lázár János Úrfi 
ŏ Ngával el nem igazittodik? [Nsz; GyL vk[. 

megesküdött, megesküdt 1. felesküdt; cu jurămîntul 
depus; vereidigt. 1612/1613: Sombori More Gergely falus 
hitős biro, az ő birosagara megh esküt hitire igy vall® 
[Szászzsombor SzD; KJ. — ®Köv. a vall.]. 

2. házasságot kötött; cununat; eine Ehe geschlossen. 
1785: Borosbenedek visitatiojakor: meg nem esküdött 
személyek ha meghalnak „szamár temetéssel temettesse-
nek" [RGyLt 491. 

3. szk-ban; ín constructii; in Wortkonstruktionen: ~ el-
lenség esküdt ellenség; duşman jurat/de moarte; geschwo-
rener Feind. 1704: a német a magyarnak megesküdt és 
megbékélhetetlen ellensége lévén ... akármit fogadjon 
diplomákban ... azt megszegni véteknek sem tartotta 
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1WIN I, 313J. 1782: Praefectus Dési Sigmond ... a sze-
gény községnek meg esküdt ellensége, és minden dolgait s 
inventiojit ugy igazgattya, hogy az el nyomorodott népre 
tőbb tőbb romlás, és tereh viselés szaparodjék [Thor. 
XX/41 ~ ellenségesség esküdt ellenségeskedés; duşmă-
nie pe moarte; geschworene Feindseligkeit. 1664: Az 
német nemzetnek nemzetünkhöz való kedvetlenségét, de 
főképpen az evangelium és keresztyén vallásunk ellen 
való megesküdt ellenségességét ki experiálhatta jobban 
hazánkfiai közzől Kegyelmednél ? [TML III, 189 Szalárdi 
János Teleki Mihályhoz]. 

4. vmire fogadalmat tett; care a făgăduit să facă ceva; 
ein Gelöbnis abgelegt. 1783: Mélly alazatossaggal instá-
lok ... méltóztassanak e felette rettenetes Casusban 
efficaciter belé tekinteni, és ... illy példa nélkül való rette-
netes ember-égetéssel és öléssel való fenyegetesei ellen de 
securitate providealni, és a' Faluban ollyan rendelest tenni, 
hogy ezen veszedelemre meg eskütt ember ellen nékem 
adsistentiával és mellettem méltó vigyázással légyenek a' 
Falusiak [Mv; MbK XI. 68J. 

megesküszik 1. vallomástételhez esküt letesz; a depune 
jurămlntul ín vederea depoziţiei; zum Geständnis Eid 
ablegen. 1558: Nagy János Megh eskewen azth walla 
hogy mykor ewrzew wolth lattha hogy Annos három dara-
banthal Jacchyk wolth [Kv; TJk I/1J. 1566: Balas phyl 
raway, Zebeny polgár mester Jobagya megh Eskywek, es 
ezt valla [Rovás NK; NszÁLt Lad. 63 Nr 672 Nova col. 
post. — Dani János kijegyzésej. 1570: Dosa balas zeo-
werdj Lofeú meg eskeowek es ezt felele | Gergely Mester 
meg eskwek, es ezt feleli [Gyalakuta MT; BálLt 1[. 1573: 
Ola bikaliaka ... meg Eskottek Es hytok zerynt Ezt ualiak 
[KCs. — aK|. 1580: forro kalara Azzoni néhai vjtezleo 
Illiessy Kozmane Nagj beoleoni, meg eskwt es azt wallia 
[Miklósvár Hsz; HSzjPj. 1592: meg eskiuen hitti utan azt 
uallia [A.jára TA; Berz. 7. LXV/6]. 1599: Kendy Ferench 
vr(am) Jobbagy Eszek mynd meg Eskünek, igj vallanak 
[Alparét SzD; Ks|. 1607: georfy Jannos Kereztt vurfaluj 
(!) ... megi Eskjuek es hitj vtan azt vallia [UszT 20/3551. 
1675: Boros Laszlo ura(m) Job(ba)gj megh Eskŏüenek 
hwtŏk uta(n) ugj vallanak mint az első [Doboka; Törzs]. 
1697: Mű ugj vettük eszunkb(e), hogy az első kerdendő 
Utrum mű ellenünk volna, Azért arra az első Utrumra meg 
nem esküszünk, meg sem vallunk, mivel űsmerjűk lenni 
ellenünk IMezőbánd MT; MbK 87]. 

Szk: erős hittel 1578: Ereos hwttel megh Eskwyn ... 
wgyan Azont wallyak az mint az Elseo wallo [Poklostelke 
SzD; JHbK VIII/14J. 1581: Gercb tamas ... Erős hittel 
meg eskóuen ezt valla [Bürkös NK; SLt V. 12J. 1610: 
Ereos heóttel megh eskouin heotty vta(n) Igy val [Dés; 
DLt 32QJ. 1643: Gal Balas ... Erós Hittel megh Eskúek 
Hity uttan igi val [Koppánd AF; DobLev. 1/13]. 1723: a' 
mezó csávasi Öreg emberek erős hittel meg eskűvé(ne)k és 
tőnek ily vallast [Mezőcsávás MT; MMatr. 43J. 

2. eskü alatt vallomást tesz; a depune mărturie sub ju-
rämînt; unter Eid Geständnis ablegen. 1582: Mikoron 
egzer az fogoly Catus Ázzon megh eskwt volna ez Bore-
geteo Peteme Rezere, Az vthan Bakoneis meg akara eo 
Rezere eskwttethny, De mongia vala hog eotet kenzerites-
sel eskettette volna megh Boregeteo Peteme es Adomá-
mért ... De Bakonę biztattia vala hogy valamint Akkor 
eskwttel, lassad hog most hamissat Ne mongy hane(m) 
mongy Igazat es amyt Tucz, mert ha Igazan eskezel fele-

lek feleolle hog senki Nem banth [Kv; TJk IV/1. 93]. 
1737: A kérdésre már harmadszor eskűvém meg ezt 
mondhatom8 [Gáncs/Retteg SzD; TK1. — aKöv. a vall.]. 
1746: Tudjae vagy Hallottae a Tanú hogy Groff Iktari 
Bethlen Sámuel ur Jobbagyi ... azért nem eskűttek meg 
hogy az utrum directe azok ellen voltak az kiket Fatealni 
elé hivtanak (Dob.; IBI. 

3. esküvel bizonyítja vkinek az igazát/vminek a valósá-
gát/megtörténtét; a dovedi/confirma prin jurämînt drepta-
tea cuiva/veridicitatea unui lucni; js Recht/die Wahrhaftig-
keit/das Geschehen einer Sache unter Eid bezeugen. 1553: 
Azkyk az Retnek az hatarat ky attak Megy Eskesnek hogy 
czamo akymtol Erek arron vette mega [Sólyomkő K; KCs. 
— aA szóban forgó rétet]. 1570: az karos fyzkwty Em-
ber az Kyral hataran Megh Eskwth hogy eo lowa Nyoma 
az [Vermes BN; BesztLt 68 Lucas Pistaky a beszt-i bíró-
hoz és hites polgáraihoz] | Margit Thakacz Jstwanne hal-
lotta az Ew hazanal Azt Mongia volt eo neky Nagy Janos-
ne, Byzon Jgen felek Jo keresztania(m) hogy az en Eo-
chem hamissan Theon hytet az zeoleo feleol, De Jgen fe-
lek hogi ha Az anyamat Rea ereztene(m) azys megh Es-
kennek hogy ky atta az en Rezemeth, Ezt Nagy Syrwa Be-
zelly volt [Kv; TJk III/2. 142]. 1574: Nehay eottwes Ist-
vanne hallotta hazaban Bredaa hamis hitw Zakanne Az 
olah penzeiertis Meg eskwl az leányod zemeis abba apada 
ky [Kv; TJk III/3. 407. — Collban maradhatott: azt 
mondta]. 1595: azon eskegjek megh hogy János Gereb 
Vra(m)nak sem hyre sem tanacha benne, kire ne(m) eskjú-
ék megh lUszT 12/107]. 1606: ŏk kezek megh Eskenny 
hogy az melj niomott oda uitek Uy szekeilyre az eo mar-
hayok nyoma ... chjak hogy eŏkis ha nyomott mutatnak 
megh eskegjenek az alperes falu hogy az karos emberek 
marhaja nyoma, arra az alperesek azt mondák hogy ... 
nem eskonnenek azo(n) [UszT 20/103]. 1633: haliam hogi 
Cziaszar Istua(n) megh eskeőuek, hogi Isten eötet telljes 
zent haromsagh ugi segellje, hogi eő Somosdi Mihalira 
ne(m) haragzik [Mv; MvLt 290. 135a]. 1728: Nemzetes 
Thordai Petki Samuël Uram hűtés Társa Darabos Kis Anna 
Aszszony ... kész is volt azon meg eskőnni, hogy ... egy 
rétyét ... adta el ... Grof Banffi Susanna Aszszony(na)k 
[Ó-Torda; JHb XV/21]. 1760: ä fiak p(ro)ducaltak minden 
literalékot egy ládáb(an) és Juramentumokot le tették hogy 
... egyetis bĕlŏllŏk el nem rejtettek ... Hasonló képpen a 
relictais meg eskütt azon hogy sem(m)it el nem titkolt 
másnak nem adott el nem rejtett [Oroszfalu Hsz; BLev.|. 

Szk: erős hittel 1740: azon szolga, mind Feleséges-
től, eröss Hittel meg eskŭttonek azon, hogy 35 Rh forint-
tyok és 17. krajczárok, gonoszúl veszett el, Nztes Jakócs 
Péter atyánkfia ö kglme Házánál [Dés; Jk 531a] * hami-
san 1584: Margit Borgias Matene vallia, chak igy zola 
hagione Moldouasnenak, The vgmond Ne(m) vehed vala 
el az fr 60, ha en melletted meg Nem eskeze(m) vala, de 
Ne(m) monta igy, hogy ha en melletted meg Ne(m) eske-
ze(m) vala hamissa(n) [Kv; TJk IV/1. 363]. 1592: szidott 
engemet gyalazatos szitockall hamis hyteő beste lelek 
kurua fyanak, ky en ne(m) vagiok az en allapoto(m) sze-
rent Jambomak tudo(m) magamott soha en hamissan meg 
ne(m) eskűttem [Kv; TJk V/l. 300[. 1634: mondgia uala 
Cziki Georgy Mihalyko Janosnenak, Hamissan eskuttel 
megh jo Azzonyo(m) [Mv; MvLt 291. 11a]. 1831: Egyed 
László sok haszontalan beszédű és tselekedetŭ ember volt 
— egy alkalmatossággal barázda dolgába hamissan meg 
eskŭvén, hamis hitbe találtatott — mellyért az Hitesség 



505 megesküszik 

által mégis büntettetett [Szenterzsébet U; Borb.l * heted-
magával 1606: Deliberatűm heted magaual meg Eskŏ-
gyek az A hogy Az Alperesnek be haitasa miat holt meg 
az eö menes loua [UszT 20/97[ * kétszer!kétszerte 
1771 kész vagyok a szent Sacramentumra kétszeris meg-
eskünni [Dés; DLt 321. 32b G. Hanczi (56) vall.) | kész 
kétszerte meg eskünni is hogy a Csatányiaka nem tsak 
egyszer maszszor hanem mindennap a Város tilalmas 
erdejét a Városba be hordgyák kereskedés véget [Dés; i. h. 
43b St. Jakots (59) ub vall. — aCsatán (SzD) lakosai! * 
ötvenedmagával 1589/1592: hoza minekewnk az wi-
tezleo was Giergy Czegei Király eo felsege Juramentalis 
leuelet, kiben eo neky zent Ferencz napian kedden ez el 
mwlton Eottwened magawal Nemes zemelyekkel, meg 
kellet wolna it Bonczida(n) eskenny, De miért hogy kyraly 
eo felsege zolgalattyaban kellett wolt lenni was Gierginek, 
az napot eo felsege halaztotta wolt haladék levele altal ez 
may napra mely napon was Giergy mi eleottewnk meg 
eskewuek hogy eonekye Mohalyrol, Pwlionrol. es 
Geoczbeli rezereol Semmi teob originallia sem egieb fele 
leweley nem volnanak az Noua Donatioknal kikkel oltal-
mazhatta wolna ezeket was Annos ellen [Bonchida K; 
WassLt | * térden állva 1635: terden alua az en Istenem 
elöt megh mernek eskenni, hogj te soha ollian elető Aszoni 
ne(m) woltall [Mv; MvLt 291. óla) * vki mellett ~ hitet 
tesz vki igazáért. 1583: Cathalin Vincze Lazlonç vallia ... 
az fogolj Catushoz en magamtol Menek be es Dorgá-
lom vala Myert eskwt volna es vallót volna ket fele, Mon-
da Azért eskwm en megh Boregeteó Peteme ... mellet 
hogy ennekem Mind Ing vallat s mind kezkeneót s min-
dent igirt ... Igiretekel vit arra Amit vallottam visza [Kv; 
TJk IV/1. 941. 1617: Torok Borbara kobatfalui jurata: 
Antalfi Tamasnetol hallotta ... hogi zitta az maga leaniat, 
hogi jere híres kurua leania eskegiel meg batiad mellet az 
földért, hogj az bükbeli tanorokat attuk neki, nem az zanto 
földet [Kobátfva U; Pf Fr. Benczer de Medeser nob. és Th. 
Bŏleoni rector Scholae Tarcziafalvenis jel. a fej-hez]. 
1727: Hallottam ... hogy Kirillának edgy harisnyat adott 
volna Russorán Timoffi csak eskegyék meg mellettek 
[Russor SzD; Ks 37.11/41]. 

4. tisztító esküt tesz (esküvel tisztázza magát vmely 
gyanŭ/vád alól); juramentum purgatórium; a se dezvino-
văţi sub jurämînt, a depune mărturie pentru a se dezvino-
văţi; einen rechtfertigenden Eid ablegen. 1573: Sophia 
néhai varga Peteme, Ilona néhai Karacon Janosne, Azt 
valliak hogi mykor Be Idezte volna az harangozot 
cheob gĕrgne es haza Ieot volna az tanach haztwl ... Mond 
oh vristen ha meg eskesik byzon ely vyzy az Eordeg Mert 
byzon Igen vere anyamat [Kv; TJk III/3. 107]. 1677: 
Nyom kŏvetesrŏl ... Ha pedig határokon nem csak nyoma, 
hanem maga találtatik a' nyuzot marha, ugyan az árrát 
fizesse-meg a' Falu, avagy meg-eskŭdgyenek, hogy nem 
kŏztŏk való cselekedte [AC 231-2]. 1761: (A fogadós) 
Feleségihez hat poltra Lopás fért, ők ugy mind ketten 
keszek voltak meg eskűnni hogy nem igaz meg is szolga 
Biro vr(am) egy német forintot rántot rajtok [Harangláb 
KK; Ks CII. 20 Jos. Szarka de Kövesd (44) ns vall.]. 1809: 
rá eresztvén a' Pásztorokot az Hűtre, meg eskűvének azon, 
hogy ők a' lovat meg nem űtették (F.rákos U; Falujk 36 
Sebe János pap-not. kezével]. 1812: Az all peres azt felele 
hogy ... ŏ készsz meg eskünni három testverivel ès felese-
givel hogy azta nem cselekedte [Petrilla H; JF 36 Prot. 4 -
5. — aKecskelopást]. 

Szk: háromszor 1570: Orsolya Sos Janosne ... vallya 
... Zabo Balint... háromszor eskwt megh hogy Nem eo 
dolgaa ]Kv; TJk III/2. 56. — aEgy leány teherbeejtése] | 
Angalyt Danchyak Leorinchne, Ezt vallya ... haromzor 
megh eskwt eleotte hogy eo neky hyrewel Ninch sem azt 
nem Twgya howa Mentha [Kv; i. h. 66d. — aA tolvaj]. 
1676: Esküdt meg háromszor előttem: Isten ő kegyelmét 
úgy segélje, ura s hazája ellen soha sem practicált, sem 
senkivel nem tractált [TML VII, 211 Matskási Boldizsár 
Teleki Mihályhoz]. 

5. perdöntő esküt tesz; a depune un jurämînt decizoriu; 
einen entscheidenden Eid ablegen. 1568: Mezaros Márto-
né, Meg eskegyek azon hogy az Tukoth Henteler Matyas-
ne vitte oda, es q neky sem hire sem tanachya nynchen 
aban, hogy az tuk vayda Jacabneie legyen, ha hul penig 
meg ne(m) mer eskeny, valakik oth voltanak hatalmon 
maradnak IKv; TJk III/l. 186]. 1584: Azért ezen megh 
eskeggyek vas András, egy eo maga, hogy eo nem a vegre 
ment oda, es hogy Segitseggel nem volt, Byro Gaspamak, 
az el zeokesben ... ha megh eskezik megh menekedik, ha 
megh nem eskezik hatalmon marad (Bonchida K; Ks 42. 
B. 21] | az Alperes meg eskeggiek hogy ez Nagy B(e-
ne)dek inuadalwan es rea tamadwa(n) s werwe(n) maga 
otalmaba vgian in flagranti crimine chelekette raita a' 
sebet Ha meg eskezik, Absolutus lesze(n) plenarie Az 
Actor Actioitol, ha penig meg Ne(m) eskezik, chak serel-
meteol vehesse(n) orzag teorwenie zere(n)t igazat IKv; 
TJk IV/1. 213]. 1588/1589: Perechyenben ... lakozo 
chyan Benedek, Bathori Elekne Azzonyom Jobbagia, 
wgyan Perechyenben Jeòtt nemes vdwarhazamra ... zi-
dalmazott, rwtolt es ... mely zydalmokat holt Diomerth fel 
nem veòttem wolna kyertt Az theórwenteŏl feyet kewa-
nom chyan Benedek megy eskewgyek igy eó magah, 
ha Ezen Jstenteôl walo filtiben megy meer eskenny, Tahat 
Marthon vram Chian Benedeknek dyan marad, Áz mél-
tatlan keressessert, Ha penig Jstenteôl walo filtiben megy 
nem eskennek Az chyan Benedek, hogy az eó haza feólde-
re nem ment wolna, hat Az Jspannak egy forinthon marad 
[Somlyó Sz; WLt|. 1598: Tetczik minekeonk az bizonisa-
gokbol hogy nagy suspitio Sarkeozyhez, hogy teolle 
eshetet az kes gyakas, azért Sarkeozy János megh eskeod-
gyek azon, hogy nem az eo kezeteol, es kesiteol eset az 
gyakas ha megh eskeozik hat Sarkeozy az mordalysagbol 
megh menekedik, es igy zall az kessel való gyakas az 
hegedeos Janchira [Kv; TJk V/l. 163]. 1699: tettzet a' 
Törveny(ne)k ... hogy Maroti Győrgyei hogy ne(m) pa-
ráználkodott Csengeri Boricza eskűdgyek meg |Dés; Jk 
299b]. 1813: (A) Czéh Gyűlése arra botsatotta volt, Bara-
tosi Joseffnét, hogy a' hány Talpra meg esküszik, hogy 
Ujvari Samuelné által titkon el adattattanak volna, tehát 
mind azokat kész ki fizetni [Dés; DLt 56/1814. 12]. 

Szk: harmadmagával 1550: Mi ille(n) torvint Tónk 
koztok hog az három zemilya Meg eskegienek harmad 
harmad magokkal hog az bestercęi Ember, w nekik ados 
INagymon Sz; BesztLt 2 Nicolaus Kwny officialis de nag 
mo(n) a beszt-i bíróhoz. — aKöv. a nevek fels.]. 1575: 
Azért teccyk eo kegnek hogi Mindenik az eo Magok ze-
melyeben harmad magawal Meg eskedienek Azon hogi 
Eok partas katalin hazabol es Marhaiabol semmyt ely 
ne(m) vittek (Kv; TJk III/3. 362d], 1600: Az A tiztartoia 
penigh eskeggiek megh harmad magawal az Vice király 
Birak elçtt, meni wolt az Buza, hany kalangya |UszT 
15/80]. 1602: Farkas Mihály harmad magawal eskeodgyek 
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megh hogy semmynemeo p(rae)textus alat nem rezesek az 
penznek el vezeseben, sem nem tudgyak ky miat vezet el 
[Kv; TJk VI/1. 623]. 1700: Az Ik Aknai Szeremi Mihály 
es Orosz János harmad harmad magokkal puris dignis 
personis akar kikkel eskűdgyenek meg hogy az A. Aknai 
András Deák Ura(m) ökreit a' Lomposo(n) le nem vágták 

ha meg esküsznek az A kereseti alol simpliciter absol-
valtat(na)k [Dés; Jk 305b] * hetedmagával 1567: Szé-
kéi Antalne Sophya Ázzon Az eo heoty szerynt ezt vallya 
hog eo oth volth hog felseo banyan heted Magawal Es-
keoth meg Szeoch vynchene, es vg Mentette meg az ber-
terchen (!) való Eoreoksigyt [Magyar kikesa; BesztLt 86. 
— aKékes SzD]. 1593: ez az Anna ennekem felesegem 
wala ... eoys en hozam gianakodnek hogj enis az en ele-
temeth ne(m) tiztan wiseltem wolna Lengiel orzagban Ja-
rasomba(n) ... Vraym ebben teörwenth lathanak azth ytyle 
a' toruenj hogy en heted maghammal megh eskeogiem, 
hogy en Jámbor wagiok, es tiztan wiselthem az en Jlete-
meth [UszT]. 1598: kwleón kwleón mindenik heted ma-
gauol megh Eskegiek Jamborokul hogy eók az Tott Mi-
hály halalaba(n) nem rezessek, ew kezek mja megh nem 
holt... ha megh Eskeznek ment Emberek leznek mindenik 
[A.jára TA; Berz. 7. LXV/8]. 1604: heted magaual meg 
eskeogjek Jamborokul ... Az teöb marha(na)k el vezese-
ben es az Actomak Attyafjanak halalabannis Ártatlan 
[UszT 16/56J * kilenc(ed)magával ~ 1550: Kys Érkezek 
az hagiot Napra az három semily meg eskwuek kilenc 
Magokai Jamborokkal Mw wg ertwk hog az három semily 
meg eskwuek hog az bestercej ember nekik ados 
[Nagymon Sz; BesztLt 2 Nicolaus Kwny ofſicialis de nag 
mo(n) a beszt-i bíróhoz] * negyedmagával 1592: Mely 
dologrol az al Peres bizonîtottis, de mynt hogy az bizon-
sagok vallasa Nem tettzet elegedendeonek Jllyen teorwent 
pronu(nt)ialtak volt eok hogy ezen eoteod Nap Moni 
Mihalne Negyed Magawal Eskeggyek Meg azon hogy 
János deák twlaydon az eo Marhaiara Eoreoksegere kerte 
az egy hian (zaz) forinthot eo teolle ha meg eskezik Moni 
Mihalyne tartozzék Meg fizetni nekj [Szilágycseh; Borb. 
II| * száz nemes emberrel 1585: Olayos Georgy ... 
Ekeppen uallot Thot Eory Balas aztis mondgya uala 
uachyora felet nag Ereos eskyúessel, hogy ... ha zaz ne-
mes emberrel kellene meg eskŭnneyeis kez volna rea es ha 
igazan nem eskűnnek bátor minden Marhaya el űezne 
meg azt monda hogy gyermeksegeteol fogűan semmy 
chyalardsaggal es alnoksaggal Eo nem ele [Kv; TJk IV/1. 
490b] * a (tanú )bizonysági vallás mellélmellett 1569: 
Tçrúen zerent talaltak hogy wicey János az bizonsag mel-
let meg eskegyek, chyak q maga, es vg legye(n) QŰe az 
fgld [Kv; TJk III/l. 255]. 1570: eo Kek theorwen zerent 
Mongiak hogi János deák az egy Byzonsaga mellet megh 
eskediek [Kv; TJk III/2. 172a]. 1590: Az bizonsagok 
mellet az Actor megh eskeggiek [UszT]. 1592: Ilyen teor-
went teotteonk hogy János deák egy eo maga zemelyeben 
mához tizen eoteod Nap az bizonyságok melle meg es-
keggyek [Szilágycseh; Boib. III. 1604: Az vallás mellet 
megh kel eskenni az Actomak [UszT 20/265]. 1699: 
Minthogy az J. Tecsi Mihály documentuma nem suffici-
ens: tettzet a' Tőrvenynek tanú bizonysaga es Specificati-
oja melle eskűdgyek meg IDés; Jk 298b] * tizennegyed-
magával 1600: Sebeök Petemek a minemeö teörwenie 
leött wolt Oswat Peter Bethlenfalui elle(n)... tizen negyed 
magawal teörweny itelleti zerenth meg eskwth, es tiztas-
sagat be atta [UszT 15/130| * vki mellett 1743: az 

törvény harmad magával itt Szász Nyiresen Kimpán Onisi-
fornak hitet itilvén, hogy eő az Mán Andrejka pénzit se el 
nem lopta, se nem részesült benne, melyre Kimpán Onisor 
az én fiamot is ... rá vette hogy eskŭdgyék meg mellette, a 
mint hogy meg is eskŭtt [Szásznyíres SzD; Ks]. 

6. esküt tesz; a depune un jurămînt; einen Eid ablegen. 
1583: Sala Imreh es Zeoleomereo Marthon vgian eokegi-
mekkel eggywt lewen Az oculalasba(n), Azont valliak 
hiteok vta(n) akire meg eskwttek [Kv; TJk IV/1. 180]. 
1587: En azon hwtre mondom az mellyre meg eskeottem 
hogy en nem Emlekezem rea hogy semi vegezes arról de 
meg czyak Emlekezet sem volth hogy az azzonnal Rewai 
Annánál dósban Jozag maragyon [Hadad Szt; WLt]. 1606: 
Petrüs Kosa de Vduarhelj, Azon hwtre az kire megh eskútt 
ennek eleótte való megh vallasakor, Az mit Akkor vallott 
mostis azt vallja [UszT 20/207]. 1628: En azon hitre mon-
do(m) az kire megh eskűttem hogi en nem tudom ha za-
logh uolte Bojer Petemel auagi eorökös az a peres örök-
segh [Récse F; Szád. Komsa Popa (70) vall.]. 1661: az 
hűtöltetest halasztak tali ratione, hogy ha ki megh eskü-
szik, az uta(n) avval ne(m) kereskedhetni [Kv; Ks 41. C. 1 
Val. Benkő lev.]. 1746: ezt mondák hogy ők mig az urak 
eő ngyn(a)k hirré nem tészik nem esküsznek meg 
[Szentmária K; IB. Román Antoni (30) jb vall.]. 1810: a' 
kik oda mentünk vala nem merenk meg eskünni és őki-
gyelmik sem esküvének rea [Bárót Hsz; HSzjP]. 

7. ráesküszik vkire, terhelő esküt tesz vki ellen; a depu-
ne mărturie sub jurămînt împotriva cuiva; gegen jn einen 
Belastungseid ablegen. 1642: Azt azután csötörtökön 
hallottam az Kapusiné anyjátul hogyha az ő leánya el 
hagyja az urát — s el is hagyja penig, mert igen háborán 
tartja az leányát, de az kezét reáteszi Kapusi Istvánnak az 
fejére, s megesküszik rajta, hogy most is éli Szőcs Miklós-
áét [Mv; MvLt 291. 349-51 átírásban !]- 1838: Tktes 
Komáromi László ur azt mondotta, hogy a' kezét a' fejére 
rá tészi Tktes Dobolyi Bálint Umak, s meg esküszik arra, 
hogy az Thordán el veszett pénzét, nem más, hanem Tktes 
Dobolyi Bálint Ur lopta el [Nagylak AF/Ne; DobLev. 
V/1221. 9b Fosztó Sámuel (47) ns vall.]. 

8. földre való esküt tesz (saját/vki tulajdonának eskü-
szik vmely földet); juramentum super terram; a jura/a 
deciara sub jurămînt cui aparţine o anumită bucată de 
pămînt; fiir ein Feldstück Eid ablegen. 1588: egy eoreok-
seget czinaltam wala ket kezemel feyzemel, mellyet perel 
vala teollem Farkas János Sombori vram Jobagia az 
teörweny ennekem meg Jtelte myert hogy igassagom volth 
hozza, ith nem igazlotta Farkas János hanem az eo vra 
Sombori falwiara fogta, ottis az eoneon Jobagy ennekem 
meg Iteltek igy hogy az kezembe twzeth vegyek Eowembe 
zekerczet vallamra kapat vegyek vgy eskeggyem meg az 
en eoreoksegemre meg kereolwen az mint az teörweny 
talalta akkeppen sok Jámbor eleot. . . meg kereoltem az en 
eoreoksegemet Az koa mellet térdig az feoldbe astak 
vgy Eskeottem meg az En eoreoksegemre [Zsákfva Sz; 
WLt Luc. Barlas jb vall. — "Határkő]. 1600 k.: Mierthogy 
az zek deliberatioia zerent Semien János megh nem eskçtt, 
az Zek az Byro András r(elic)taiat bele zabadittia az feöld-
be [UszT 15/971. 1625: ennek előtte ualo wdeokben mikor 
Goro Andrassal perlettunk petkj János kapitansagaba(n) 
akor három embernek teöruint itiltek hogy falu kepeben 
megh eskwggiek hogy az zen egeteö neu hely nem eöuek 
[UszT 9a]. 1634: Balog Peteris kesz lött uolna raita meg 
eskünnj hogy az Balog ueszihez valou ... ki mutatak es 
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hatarozak Petkj Istua(n) Uramnak ... azokot az hellyeket, 
es Ueszek hatarat az Negyedfelmegie felöl [Cssz; BálLt 
61. — aA havasi rész]. 1767: igazé az, hogy veréssel fe-
nyegettek, 's erőltették a Tihoj lakosokat hogy igazság 
ellen is meg eskűdgyenek hogy övék a határ midőn ez 
előtt circiter 20 esztendőkkel égy nagy darab határt fog-
laltanak volna a Galgoi határból ? [Dob.; JHbK LIV/1 vk] 
| égy Lázár Gyérmán nevű Tihoi Udvari Tiszt égy néhány 
Tihoi emberek(ne)k a botskorokban Tihoi földet kőtettett 
... és korbátsal hajtotta őket hogy eskűdgyenek meg ugy, 
hogy amely főidőn állanak, az Tihoi föld, és Tihoi főidőn 
állanak a lábokkal [Galgó Sz; i. h. 14 Puskás Luka (60) és 
Puskás Nutz (67) jb vall.]. 

Szk: egynéhányadmagával 1746: én egj néhányad 
magammal meg eskŭttem ... hogj az p(rae)tensioban forgo 
Rét az Sŭgjecseszk vátrájok után való [Runk TA; 
SzentkGy Krencse Szimjion (68) jb vall.] * harmadma-
gával 1600: Mierthogy az felperes azzonyth az bizony-
ság nylwan megh tartia, hogy eö neki saiat eöreksighe az 
peöres hell, es az Alperes azzonnal ne(m) eörek arro(n) 
wagyo(n), hanem chak zalaghkeppe(n) három forintba, 
Deliberatum, Hogy fel peöres azzonth illeti, de ea conditi-
one, hogy ez ieöwendeö Cheöterteke(n) in facie sedis 
harmad magawal megh eskedgyek, az megh lewen, tegye 
le az zalagjat három forintot, es biria minth saiattiat [UszT 
13/139-40J * ötvenedmagával 1630: nagyob igassag-
nak okáért egész székül itelök azt, hogy az Posoriczai 
Boérok eskűdgyenek meg ötvéned magokkal videkunkbeli 
emberseges Boerokkal, hogy egesz Braza az ö Boersago-
kan vagyon epitve, és ö nékiek ... Erdejek, Havassak 
folyovizek ... mind övék és az eo Boerságokon vagyon 
[Fog.; UFI, 126]. 

9. határ/gyepű vonalának helyességére esküszik; a jura 
că linia de hotar (ín discuţie) este corectă; fíir die Richtig-
keit einer Grenz/Flurlinie Eid ablegen. 1592: Kayanto 
feleol walo hatar iart lewel, mely hatarra a* Coloswary 
Biro megh Eskwt [Kv; Diósylnd. 39]. 1618: Ezek utan 
eleo alla Varga Miklós, es Jmreh Marton protestaluan, ezt 
mondák Kortomaz Georgi uram, im megh Eskwuel de ez. 
utannis, Embereket üiszwnk ki, megh lattattiwk az giepwt, 
kire monda Kortomaz Georgi, mit gondolok üele 
[Vajdasztiván MT; RDL I. 12]. 1734: Comparcalvá(n) az 
Helly színire kozep Almasiak8 ugy egyeztenek Balsaiak-
kalb hogy Balsárol hét becsületes ŏrőg emberek esked-
gje(ne)k meg medig vágjon és mi váloszttya el azon Cont-
raversiás Határt az Balsai Határtól, Mert az Közép Alma-
béli Lakosok azon meg nyugosznak [BK sub nro 171 
Perva Juon (78) jb vall. — ^ H ] . 

10. esküvel megfogad vmit; a făgădui ceva sub jurä-
mînt; etw. durch/mit Eid angeloben. 1587: Eskeggiek 
megh az be Irandoa zemely ezekre: Hogy ... Az Biraknak 
tanachnak, es az Varosnak io parancholatith, Weghezesith 
... megh tartia, meg Eorizy [Kv; KvLt Vegyes III/65-6. — 
aA város könyvébe beírandó]. 1588: En meg hallottam 
vala hadadban az fogsagban az en fiam nagy kinnyat vgy 
kenzeritette(m) meg eskenny hogy nem banthom az Som-
bori Jobagiat [Zsákfva Sz; WLt Lucas Barlas jb vall.]. 
1597: Bota Janosne wallia Thúdom hogi egizer el zeokeot 
wala Sardine az vratol panazolkodasatis hallottam hogi 
ne(m) lakhatik soha velle mert ige(n) haborúan tartia nem 
regennis megh eskewt wolna raita hogi megh eoli (Kv; 
TJk VI/1. 95]. 1600: E tawazzal ieött wolt hazamhoz Chi-
ki Martha ... s a teöb bezed keözeöt mondék neki, Niawa-

lias Palo(n) bizony Istennek nagy ostora wagyo(n), Monda 
arra Chiki Marta, a ne(m) Iste(n) akarattia, hane(m) eön-
ne(n) magha wetsighe, megh eskçtt Orsiknak hogy el 
wezi, s ne(m) wette [UszT 15/124 Pos Mihály Almassi 
vall.]. 1630: Ram haragút megh is esküt, hogy megh Eoll 
erette [Csíksztmárton MT; BálLt 481.1633: Hallottam Er-
senies Janostol azt hogi egiczer megh leani koraban megh 
niomta uolt Szabó Jacabnet... de ö akkor azért ne(m) uitte 
dolgát uelle uegbe(n), hogi Szabó Jacabne azo(n) meg es-
kvt neki hogy ... mihelt az ura haza viszi J(ste)n ótet ugi 
segillie hogi ualamikor neki kelletik, mindenkor enged ne-
ki [Mv; MvLt 290. 125a]. 1694: Pesti György Uram megh 
talált eskünni hogy soha többé uiszsza nem fogadgyaa [Kv; 
ACJk. — aAz inast]. 174311747: mondotta Vas Adam Uram 

ha meg eskűszőll te Eltetö hogy az embereimet és 
engemet nem Vexalsz tehát nem bantalak [Szentegyed 
SzD; WassLt Lad. Morossan de Mikola (38) ns vall.]. 

Szk: átok alatt 1796: ötsem uram ha én a' világ Pap-
ját mind ŏszve gyűjtettem volnais nagyobb hitet azak sem 
mondattak volna velem, mind én ked előtt, és ketek előtt 
... mind én a' midőn átok alatt meg eskŭttem néki, és öis 
nékem [Ilencfva MT; DLev. 4. XLA] * erős hittel 
1710: erős hittel azon esküvék meg Thököly, hogy az 
országból ki nem menne, hanem itt ontaná ki vérit a hazá-
ért11 [CsH 231. — al690-ben1. 1737: meg-haraguván ... 
erőss hittel meg-eskűtt, hogj többé a Nms Városnak se szó 
szóllója, se bolondja nem leszsz, és leis űlt [Dés; JkJ * 
kézen megesküsznek egymásnak. 1591: Zilagi Georgi 
vallia. Latam hogi mikor az korczoman ket olah innék ... 
Kis Thamas be ieoue, es kezet foga az olahoknak, azonba 
azon olahok kezen megh eskwuenek egimasnak, hogi 
attiafiak leznek egimashoz [Kv; TJk V/l. 71]. 

11. esküvel kötelezi magát vmire; a se obiiga la ceva 
prin jurämînt; sich durch Eid zu etw. verpflichten. 1542: 
en wg erthem az mw porkolabynkthol az wraynkthol, hog 
azon ewk meg eskewtthek, hog ha kewol walo ellensege 
lenne az haznak ewk kethfelol walo ellensegre nem 
wyselnenek gondoth hanem chak az kewlsewre |Fog.; 
LevT 1, 17 Petrus Orozy Zalay Jánoshoz, Poson m. ispán-
jához, Fog. vára urához]. 1569: Az leweleknek Eleő Ada-
sarwl Jgy Jgyenesedenek, hogy Kwn Ferench Ew maga 
Ezen megh Eskedgyek, hogy Minden leweleketh kik Iszt-
rigyi Jánost Jllethnek, kik Ew nala wolnanak ... megh 
Adna [Mányik SzD; IB VI. 225/131. 1573: senkinek eo k. 
Biro vram vam lewelet Ne aggyon seh Lakónak sem zely-
lyemek, kylĕmben hanem Meg Eskwdiek azon hogi Ide-
gen Ember kezebe Nem aggya vele elny |Kv; TanJk V/3. 
71b]. 1576: Az ven János Cigan fia, Thamas Cigan ... 
meg eskót hogy soha az város Neue alol El Nem al [Dés; 
DLt 193]. 1587: Az Teosereknek Alkolmatlansaga feleoll-
is kik az Mészárosok eleot fel zedik az Barmot a' piaczon 

Az Vasarbiraknak Io Instructiot Attanak kinek megh 
tartasara meghis Eskwttenek [Kv; TanJk 1/1. 46]. 1610: 
Kws Miklós, eskwt uolt meg Balasy Ferencz Vramnak ... 
hogi Jobbadgia lezen | Miért hogy Kws Thamasnak megh 
eskwt az Battya, Kws Miklós hogy az kezessegbe bele 
ne(m) hadgia, ha bele hadna, s ell zeok(ne)k az eó vratol, 
Kws Thamas mindenwt kergethesse, es megh foghassa 
[Boidos U; UszT 52-höz]. 1648: Actrix dicit ... alias 
kezest auagi eskedgiel megh hogy vegigh allod az Tőnieni 
ki menetelit [Kv; TJk VIII/4. 289]. 1682: egînehani 
ízb(en) megh esküttel, hogy semmibennis tovab magadat 
nem elegited [Kv; RDL 1. 161 [. 
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Szk: erős hittel 1613: Errcol monar tamas Ereos 
hwttel meg Eskeott hogj helt aü [Valkó K; Ks 42. E|. 
1634: Egi galgoci mihali neveó zolgaia ... Ereôs hwttel 
megh Eskeővek hogi ... Czeſfey Lazlo Uramat Eó kegi-
mett fiurul fiúra holtigh zolgalia INoszaly SzD; Ks 42. F|. 
1652: Ere penigh maga szabad io akarattía szerent rea 
mene Nagy András fel aduan my keoz birak nekj az heő-
teőt es ereős heottel megh eskeouek hogy ilete fottáigh 
semmi eodeo foltaban az Gavai Peter Vr(am) es posteri-
tassj feoldekreol es neuek alol ... el nem szeokik ide-
genedik [Sófva BN; Ks 41. E. 22]. 

12. hűségesküt tesz; a jura credinţă; Treueid ablegen. 
1559: az en kgmes vramnak elecsander vajdanak kgmetek 
... Jo zomzettsagal vágjon, En is w Naganak megh 
eskwttem [Retteg SzD; BesztLt 27]. 1562: 1528 esztendő-
ben János király ... megvereték Török Bálint által Ferdi-
nandustól de mindazonáltal a Tiszán innét Erdély felöli 
Ferdinandus nem biihata, mert azok minden hűséget tartá-
nak János királynak, a mint néki megesküdtek vala [ETA 
I, 13 BS]. 1585.ŝ mind Niolcza(n) egie(te)mbe meg eskeg-
gyenek, Es Mennel hamareb lehet Indűllianak [Kv; TanJk 
1/1. 1]. 1595: Rodolphus chiazarral eo felsegewel Az 
mi kgmes vrunk feiedelmwnk Bathori Sigmond ... confe-
deratiot teoth volna Megh eskottek azért eghez Zaz 
emberwl feienkent eo kgmek varosul, Az Articulusban 
exprimalt es eleikben Irwa Adot Forma Iur(a)me(n)ti ze-
rent [Kv; TanJk l/l. 255]. 1611: Eskevének meg az ko-
lozsváriak második Mátyás királynak, ki is német nemzet 
volt [Kv; KvE 143 SB]. 1662: (A váradiak) nem másnak 
senkinek, hanem Rákóczi Györgynek, az ő kegyelmes 
uroknak esküdtek volna meg és erős hittel is volnának 
kötelesek [SKr 397]. 1677: A' Váradi Városi rend-is Feje-
delmek Compulsorium Mandatumára meg-eskünni tartoz-
zanak [AC 248]. 

Szk: a város közibe ~ a város hűségére esküszik. 1595: 
Hogy penigh ennek vtannais az io iendtartasnak esze Ne 
vezhessen, Biro vram, Minden Ceheket hiwattasson, pub-
licallia eo kgme, hogy minden Ceh Ceh lewele rendtartasa 
veztese alat vgy vegie(n) be az keozteok való Iffiusagban, 
kik megh hazasottak vagy elseoben Az varos keozibe meg 
eskeggiek es magat be írassa® [Kv; TanJk l/l. 251. — aA 
város Polgárkönyvébe] * vki hűsége melléi hűségére 
1602: Keresztúr falwarol az kik czíazar ő felsegy húsege 
melle, keseben Eskwttek meg ezeka [UszT 17/42. — 
aKöv. a nevek fels.J. 1662: Azon besztercei gyűlésen 
jelenlevő státusok, országrendei a Barcsai Ákos hűségére a 
megírt móddal, condítióval megesküdtek vala [SKr 478]. 
1710: megijesztetvén Carafától ... csak meg kelle eskün-
niek a császár hűségire [CsH 209]. 1781: minden falusi 
bíráknak s esküiteknek jelen kellett lenni, nem úgy, mint 
mikor Mária Terézia felséges királyunk hűségére meges-
küdtünk [RettE 416]. 

13. felesküszik; a depune un jurămînt; den/einen Eid 
ablegen. Szk: a fejedelemségre 1653: 1589-n ... Bá-
thori Sigmond a fejedelemségre megesküszik [ETA I, 40 
NSz| * a (fejedelmi) kondíciókra 1662: Rákóczi feje-
delem nem nagy munkával végbevitte vala, hogy Barcsai 
mellől elállván, az ország ismét mellé állana, és így maga 
is a fejedelmi condítiókra megesküvén, az ország is 
ugyanazon a gyűlésen ... hozzá eskünni rendeltettek s 
esküdtettek vala is [SKr 500-1]. 1710: a fejérvári temp-
lomban fejedelmi székben ültetik ifjú Apafi Mihályta, ott 
esküszik meg a condítiókra, azután az ország is deponálja 

a homágiumot nekie [CsH 158. — a1681-benl * az ország 
hűségére 1608: Jöve be Kolozsvárra az fejedelemségre 
Báthori Gábor ... Megeskeszik az ország hűségére, és 
aznap erőssen lőttenek, doboltanak, trombitáltanak, haran-
goztanak |Kv; KvE 138 SB] * az országnak ~ 1613: Eo 
felsege8 Mindezekre esmett vioban mindenre az orszagh-
nak megh eskedgiek, ugi hogi minden rendekett zabadsa-
gaban megh tartt IKJ. — aBáthori Gábor]. 1630: Eske-
vék meg az országnak Bethlen István a nagy templomban 
[Kv; KvE 160 SB]. 1710: az enlélyi hadak mind a keresz-
tényszigeti mezőben lóháton ülvén, ott nagy pompával, 
dob, trombita, sípszó, puskaropogás alatt a templomban 
fejedelemségre inauguráltatéka, megesküvén a condſtiók 
szerint az országnak [CsH 230. — aThököly Imre 1690-
ben]. 

14. házasságot köt; a se cununa/căsători; Ehe schließen. 
1591: Keozegi János ... vallia ... hallottam zaiabol ... ily 
igaz voltam en az en komamnak társomnak hogi męgh az 
felesegemnek kiwel megh eskwttem, annak sem voltam 
igazb es hiueb fKv; TJk V/l. 93|. 1593: Margit azzoni 
Molnár Gergelne vallia Kerdem Annát hogi ha vra 
volna neki az az ember, azt monda hogi eo neki hwteos 
vra, három eztendeie miolta megh eskwtt [Kv; TJk V/l. 
251]. 1603: vegeztek hogy ennek vthanna senky se 
ferfy, se Azzonyalat hazassagra magat ne Adhassa, vala-
megh az Arwaknak, Awagy azok nem lewen az Attia 
fiaknak az varosnak teorwenie zerenth az eo portioiokat ky 
nem Adgyak ... hasonlo keppen ha az varosy papy rendek 
kiweol, mas idegen pap altal megh eskwnnenek es vgy 
vinnék veghez meniegzejeket tehát az olyannis amittalia 
minden portioiat [Kv; TanJk l/l. 434]. 1631: azt mondot-
tak hogj Meggies falua(n) eskűttenek megh s mondák hogj 
hiszem job hogj aztis my igjuk megh az kit az papnak 
fizetnenek [Mv; MvLt 290. 247a]. 1641: lelkem esmereti 
ellen, nem akarok megh eskűnni eő kegmevel s nem is 
eskűszeóm, hanem absolutiot varok az sz. széktől [Keszű 
K; SzJk 53]. 1657: Ott elvégződvén az tracta, Bécsből 
visszajüvénk az követekkel. Én is utamban oda térvén 
megesküvém mátkámmal; és azután ... vittem haza fele-
ségemet [KemÖn. 152]. 1776: unszolám továbra-is, hogy 
küldene Dispensatioért Mlgs Pűspők Urunk ö Exjához. A 
vala pedig szándékom, hogy a' mig azt meg jártotná, 
addig ki jőne Groff Lázárnak Contractussa, és Maga-is 
meg eskennék Groff Lázár, Groff Komis Annával 
[Szentdemeter U; GyL. St. Henter (37) vall.]. 

15. eljegyez vkit; a se logodi; verloben. 1776: Kételen 
hogy Groff Lázár engemet el vegyen, mert mi egymásnak 
meg eskettünk [GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik 
Kartzfalva ... nunc ... residens in Pago Csokfalva vall.]. 

16. (fölöslegesen) esküdözik; a se jura inutil; (über-
flüssig) schwören/beteuem. 166511754: Ha ki kénszeri-
tetlen meg eszküszik, büntet(ése) egy heti bér [Kv; ACArt. 
14]. 1703: tetzett az eŏ Felsége szekinek ... hogy a kik ez 
uta(n) bestelenül szolla(na)k, Lelkezödnek és inconside-
rato hirtelenségből meg esküsznek az eŏ Felsége széki 
előtt... poenaba(n) incurállya(na)k [Dés; Jk 342b]. 

17. meg nem/sem esküszik nem állít vmit bizonyosan; a 
nu afírma ceva ín mod sigur; etw. nicht sicher behaupten. 
1590: mondek en Marionnak, En bizon meg nem esken-
nem hogy dolgod nem leoth wolna annak az felesegewel, 
Monda eo erre, bizonj meg enis nem eskennem meg en 
magam feleol [Kv; TJk V/l. 42 Veres János vall.]. 1735: 
Nem tudom bizonyoson es meg sem esküszöm [Dés; Jk]. 
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Ha. 1595: meg eskezzem [M.fráta K; SLU U. 421. 1610: 
megh eskezeom [Dés; DLt 3211. 1833: meg esküszem 
[Marosgombás AF/Ne; DobLev. V/12021. 1591: megh 
eskesel [UszT[. 1568: meg eskezik [Kv; TJk \U/\ŝ 1861. 
1573: Meg eskwsik IKv; TJk III/3. 2181. 1584: meg eske-
zik [Kv; TJk IV/1. 2281. 1599: megh eskezik [Dés; Eszt-
Mk]. 1606: megh eskezik [UszT 19/12]. 1670: meg eskü-
szik [SzJk 108]. 1705: meg esküszik [D/is; Jk 350a]. 1851: 
meg esküszik [Nagylak AF; DobLev. V /1323]. 1757: meg 
esküszünk (Torockó; Bosla]. 1600: m^eg eskeoznek [Kv; 
TJk VI/1. 397]. — 1568: megesk.wttem [Egeres K; 
BesztLt 50]. 1598: megh eskitte(m) [tUszT 13/43]. 1723: 
megh eskűttem [Hévíz NK; JHbT]. H591: eskwttel megh 
[Kv; TJk V/l. 1261. 1639: eskettel ír iegh [Mv; MvLt 291. 
175b]. 1644: eskottel meg [Mv; i. h. 400b]. 1590: eskwtte 
megh vagy ne(m) [UszT]. 1598: m egh eskwt [Pálfva Cs; 
EHA1 | megh eskitt [UszT 13/4ſJ]. 1600: megh esküt 
[UszT 15/101]. 7607: megh eskQ'ċt [UszT 15/801. 1610: 
meg eskeótt [UszT 52-hözl. 1619 : megh esküt [Kozárvár 
SzD; SLt CD. 4]. 1632: megh eskütt [Kozmás Cs; BLt 3]. 
1804: esküdt meg [F.rákos U; Falujk IV]. 1573: meg 
eskottenek [O.bikal K; KCs]. 7559: megh eskeottenek 
[Kv; TanJk I/L94]. 1594: megTh eskŏttëk [Dés; DLt 246]. 
— 1573: eskwel Megh [Kv; TJk III/3. 74]. 1570: (ő) 
Megh eskwek [Kv; TJk 111/2. 47]. 1571: meg eskwek 
[Bükkös AF; KCsl I. 52[. 1574: meg eskwek [Erked K; 
LLt Fasc. 29].. 1579: meg eskűűek [Kv; Szám. 1/XVIII. 
24]. 1586: meg eskwuek [Kv; i. h. 3/XXV. 3]. 1590: megh 
eskwek [UszT]. 1594: megh eskŏuek [Dés; DLt 246]. 
1597: megh eskwek |Kozárvár SzD; SLt BC 6]. 1599: 
meg eskuek [Bh; BLt 1]. 1600: meg eskwek [UszT 
15/173]. 1602: megh Eskòuek [Marossztkirály MT; BálLt 
1]. 1607: meg Eskwuek. meg Eskiuek [UszT 20/351, 
20/3561. 1612/1613: megh eskővek [Szászzsombor SzD; 
KJ]. 1629: meg eskűek [Mv; MvLt 290. 34bl. 1631: megh 
eskŭvek [Tötör SzD; Ks 42. F]. 1637: megh Eskeóuek 
[Noszoly SzD; Ks]. 1675: megh Eskŏuek [Doboka; 
Törzs]. 1606: megeskwenk [UszT 20/310 Bandj Matth 
löuetej lib. vall.]. 1572: Megy eskwnek [K; KP]. 1573: 
megh Eskwnek [Fráta K; SLt S. 11). 1574: meg eskwwe-
nek [Erked K; LLt Fasc. 29]. 1588: megh Eskeowenek 
[Gyerőmonostor K; KP]. 1597: meg eskwnek [UszT 
12/67]. 7623: megh eskűuenek [Dés; DLt 350]. 1633: 
eskűuenek megh [Mv; MvLt 290. 122b]. 1656: meg es-
kwuenek [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 691.1684: meg eskűve-
nek [Ribice H; Ks 93. 23/3]. 1693: meg esküvének [Kendő 
MT; MMatr. 230]. 1746: meg eskŭve(ne)k [Torockó; 
Bosla] || 1629: megh eskennem [Mv; MvLt 290. 184b]. 
1591: (ő) megh nem eskednek [UszT]. 1620: megh esküd-
nek [Páncélcseh SzD; RLt 0 .5 Szabó Mihály (60) jb vall.]. 
— 1570: Megh eskwt volna [Kv; TJk III/2. 142]. 1593: 
megh eskwt volna [Kv; TJk V/l. 403] || 1634: eskugiem 
megh [Mv; MvLt 291. 14a]. 1776: meg eskegyem [Kóród 
KK; GyL. Christ. Kováts conj. St. Miklós (55) vall.]. 
1851: meg eskűdgyem INagylak AF; DobLev. V/1323]. 
1590: megh eskeggiek [UszT]. 1591: megh eskeggiek 
[UszT]. 1598: megh eskedgyek [Kv; TJk V/l. 273]. 1600: 
eskedgyek meg [UszT 15/21]. 1699: Eskedgyek meg [Dés; 
Jk 300b] | eskudgyëk megh [SzJk 3171. 1751: esküdjék 
meg [Ohába H; WH]. 1589: meg eskeggyenek [Kv; KvLt 
Vegyes 1/2. 29]. 1593: eskwgienek meg [Kv; Szám. 
5/XXI. 171-1600: meg eskeodgyenek [Kv; TJk VI/1. 397]. 
1604: megh eskegienek [UszT 17/121. 1656: megh eske-

megesősödik 

gyenek [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 1736: eskŭdgjenek 
megh ISzentegyed SzD; WassLt]. 1767: meg eskűdgyenek 
[Galgó Sz; JHbK LIV/1. 91 || 1569: meg mer eskwdny 
[Görgény MT; BesztLt 81]. 1570: megh eskenny [Kv; TJk 
III/2. 142]. 1597: megh eskenni [Kv; TJk VI/1. 43|. 1601: 
megh eskeonny [Kv; TanJk 1/1. 3931. 1604: megh es-
k e n n y [UszT 17/131. 1629: megh eskenni [Kv; TJk VI-
1/3. 83|. 1724: meg eskeni [Kisborosnyó Hsz; HSzjP|. 
1728: meg eskünni [Dés; Jk]. 1746: meg eskünni [Toroc-
kó; Bosla]. 1811: meg eskünni [Görgény MT; Bom. G. 
XVI/2]. — 1568: meg eskennóm [Göc SzD; WassLtJ. 
1582: meg kel eskenne(m) [Kv; TJk IV/1. 24]. 1752: meg 
kellett eskünnŏm [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24c] || 
1558: Meg eskewen [Kv; KvLt Diversae 1/26]. 1568: Meg 
Eskwen [Kv; TJk III/l. 1711.1572: meg esköuen [Kv; TJk 
III/3. 30e]. 1573: Megy Eskwen [Sajóudvarhely SzD; RLt 
O. 5|. 1588: megh Eskeowen [Gyerőmonostor K; KP]. 
1589: megh eskwuin [Dés; DLt 226]. 1597: megh Eskeo-
win [Galac BN; WLt]. 1598: Megh Eskwyn [Poklostelke 
SzD; JHbK VIII/14]. 1599: meg eskue(n). meg eskuue(n) 
[Bh; BLt 11 | megh eskçwe(n) [UszT 15/197]. 1736: meg 
eskŏvén [Szentegyed SzD; WassLt]. 

megeskttt 1. megesket 

megesktivés 1. feleskü vés; depunerea jurămîntului de 
credinţă; Vereidigung. 7659: Az vármegye meg nem es-
küvésén nem igen törődik urunk ő nagysága |TML I, 473 
Teleki Mihály Pekri Sófiához]. 1662: Gyulai Ferenc pe-
dig, a fejedelem hűségére való megesküvés dolgában 
akadályszerzők kik volnának, gyanúképpen megírván 
Rhédei Ferencnek mint azon vármegyének főispánjának 
... azon esküvést végbevitetni, megparancsoltatott vala 
[SKr 5271. 

2. esküvő; cununie; Hochzeit. 1776: Groff Lázár is még 
harmadszor-is ki jött, s, akkor tettek volt Terminust 
Groff Lázárnak meg mátkásodasáraé ? meg eskűvéséreé ? 
én azt nem tudom [Szentdemeter U; GyL. St. Henter (37) 
vall.]. 

megesküvő megházasodni készülő; care se pregăteşte 
de cununie; im Begriff sein zu heiraten. 1710 k.: Teleki ... 
maraszta ebédre, a böjtöm miatt nem maradék, ezen ő 
megharaguvék ugyan valójában s mond: Az ördög látott 
ilyen mátkájával megesküvő legényt [BÖn. 752]. 

megeső 1. megtörténő; care va avea loc; erfolgend. 
1740: facultaltatik Nótárius atyánkfia ő kglme, hogj ezen 
Vacantia alatt, meg eső Perceptumokról, és Erogatumokról 
Substitutus Hadnagj atyánkfia ő kglme p(rae)sentiájáb(an) 
Connotatiokat tehessen [Dés; Jk 532a]. 

2. eljövő/következő; care va suiveni; folgend, eintre-
tend. 1681: Az Lovas szabadosok ... Taxa pinzt fizetnek; 
kiknek terminussuk ez: hogy mindenkor azo(n) eszten-
dőben) megh eső Sz:Györgi és Szent Mihály napján ple-
naria satisfactiot tégyenek [VhU 1991. 

3. hibába eső, vétkes; (care se face) vinovat; schuldig, 
schuldhaft. 1684: akármelyik felyebb <meg) írt dolgokban 
megeső fél, ha akkor ... magát megésmeri, hogy vétett az 
cé(h ellen), meg békélhetik kevéssel is [DFaz. 12]. 

megesosödik (az idő) esőssé válik; a deveni ploios; es 
wird regnerisch. 1657: megindulásunk előtt az idő mege-
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sősödék az vizek néki áradának [KemÖn. 179]. 1768: 
tsak hamar az idő meg essősedvén egy néhány barazdánál 
többet nem szánthatta(na)k [Katona K; Bom. VI. 6 Király 
Pista (34) jb vall.]. 1852: Mű jővő Pénteken kezdünk 
szürethez, ha az idő meg nem essősődőtt s hívesűlt (így!) 
meg lehetős borunk lett volna, de így félő savanyu lesz 
mint a' korpaczibeie [Kv; Pk 7]. 

megesosül az idő esőssé válik; a deveni ploios; es wird 
regnerisch. 1711: a széna csenálasnak ideiébé a mi hitván-
ság fű volt is abban le kaszáltatta(m) vala egy kevésset, az 
Űdő még essősűlven azt oda vésztetté(m), annak utánna az 
Udő fel álvan az aratás is bé érkézét [Vacsárcsi Cs; BCs]. 
1840: az idő meg essősűlt [Dés; DLt 933]. 

megestvéledlk ráesteledik vkire; a-1 surprinde pe cineva 
seara undeva; vom Nachtdunkel überfallen werden. 1837: 
Itten megestvélyedtünk, tovább nem vihettük a megvizs-
gálásunkon A további meglátásunk halasztatott a jövő 
tavaszra [Jenőfva Cs; RSzF 120]. 

megesz 1. (embert/állatot) szétmarcangol/tép; a sfişia; 
zerfleischen/reißen | felfal; a mînca; auffressen. 1599: 
monda Kerestelj Albert szereteó Ferenczj vram en Azért 
ieôttem, az melj ket eôkreôt Adtai wala az Eggiket az 
farkas meg eótte [UszT 14/17 Simonphi Mihalj Etedi 
szabad szekelj vall.]. 1603: Bizonjsag Kadiczj János nagi 
galamb falwj ezt wallia, minket mihalj ferencz peczi-
ettel hiwa kj az mezőre ... hogi meg lassúk, hogy ha dög 
miat holt wolt meg az czitko auagj, wad miat... latok hogj 
harmadat közel meg Eöttek wala az farkasok [i. h. 17/39-
40]. 1629: ez az Fazakas Marton ... keres vala egj Czikot, 
kire monda(m) hogj latta(m) egjet hogj megh et az Farkas 
[Mv; MvLt 290. 169b]. 1688: 1687béli bárány is holt meg 
nro 1. mellyet akkor meg nem nyúzhattunk az medve rá 
Talalvá(n) mind börestöl egeszlen meg ott [Bucsum F; 
MvRKLev.]. 1705: Az Tyúkokban van no 12 Az töbit az 
ölyü őtte meg no 5 [Holtmaros MT; Told. 27]. 1732: ta-
náltam a Pakulárt hogj hajjtotta visza a Johokat azt mon-
gja, hogj meg et a farkas kettőtt a Patak marton meg ta-
náltam a bendőjét [Szásznyíies SzD; Ks 27/XVI]. 1734: az 
hol mondották lenni az lovat ugyan ottis ette meg a farkas 
[Torda; TJkT I. 42]. 1794: A Lovak ... nappal a keitekbe 
Legelödnek éjjelre hogy a Faikas a Csikót meg ne égye az 
Istallob(an) hálnak [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 
1823-1830: rettenetes erős hideg téllel virradott fel az 
1795-ik esztendő, úgy hogy januárius és februárius hó-
napjaiban gyakran beszélették, hogy itt is, amott is a far-
kasok fejémépet ettek meg és csak egy lábát kapták meg a 
piros csizmában [FogE 132]. 

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

2. biz első szem-ű tárgyra von.; referitor la un comple-
ment direct exprimat printr-un pronume la pers. 1.; Bez. 
des Akkusativobjekts in 1. Ps.: bekap, felfal; a 
mînca/devora; auffressen. 1687: valami berbécsek, félek, 
magamot is megesznek, ha kglmed meg nem segít [ItK 
XVI, 447 Bethlen Miklós Bánfly Farkashoz]. 1688: az 
Ebekis ot ettek volna megh, avagy hogy talan ott kellet 
vala meghalni [Dés; Jk]. 1716: job volna hogj engem itt 
ennének megh az Idai kutyák [Nagyida K; Told. 22]. 

1880: Ha a farkasok meg nem esznek, Ödön, úgy még írni 
fogok neked [P'Lev. 70 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

3. lelegel; a ^oaşte; abweiden | elgazol/pocsékol; a pră-
pădi/distruge; vtîiderben/zugrunde richten. 1667: mivel az 
Idegen juhokat \ fas Ianos vra(m) hire nelkűl fogatta volna 
be az menyi s zénát megh ött volna, annakis az árrával 
tartozik Sorban I loj ra [Cege SzD; WassLt]. 1744: min-
denkor az Vr Manhái gazolták ették még a füvet [Szászsz-
jakab SzD; Told. 11/81]. 1756: (A berbécsek) nékem is 
meg ették egy darai*) málémot, de még szollani Se mertem, 
nem hogj bé hajtott* un volna őket [Galac BN; WLt Kertész 
Gergely (27) jb vall. 1-1781: Mihály István azt feleié, hogy 
ő nem fizeti mega, rr> \ert az falu bikája ette meg a zabot 
az falu, minden embe r elnezte, hogy a falu bikája az gabo-
nában jár, s minden embernek kárt tett az gabonájában, 
senki bé nem hajtotta, eltűrték minden kártételit [Jenőfva 
Cs; RSzF 178. — aAz elkárosodott zabot]. 1809: Bokros 
helyeken Saijadzo, Nevedékeny Gyenge Sarjadzásoknak 
teteit az ott járó kallang o Marha meg észi és a Tsemeték 
jövésit tapasztalható képpen akadályoztattya s pusztitya 
[Szentháromság MT; Sár. ]. 

4. (termést) tönkretesz, táj káiré tesz; a distruge 
(recolta); (Emte) verderbem. 1730: ä regi asztagbol ... ã 
buza féreg mind meg őtte ěn búzáját Csak az rosa 's kon-
koly maradót [Noszoly SzD; ApLt 4 Só János deák Apor 
Péteméhez]. 1777: Ami nézi ezen esztendőnek fertilitását, 
egy jól folyó és bőv esztendőnek mondhatjuk Gabona 
is jó és bőv, zabon kül, melyet a balha mindenütt megett 
[RettE 383]. 

5 a moly szétrágja a moly; mănîncă moliile; die 
Motte zerfrißt. 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]. 1645: 
dolomant is rakosgattunk, hogj az molj megh ne egje 
[Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 1201. 1648: Jtem Debreczeni 
István udvaibiroságátul maratt, és inventalt juh és bárány, 
czávált beöris találtatott az házak heán nro. 81 idest 
niolczvan egj ... az beöritis penigh az bárány és promiscue 
az czavált juh beöiöknek megh eötte nagiob részint az 
molly [Komána F; UF 1,993]. 1704: Nékem is itt a szegen 
állván egy nyusztos süvegem, a feleségemnek is egy 
nyusztos kozák süvege, mind megötte űket a moly [WIN I, 
232]. 1743: Két Vad Kecske Bŏr ezeket a moly meg ötte 
[O.fenes K; JHbK XXIX/28]. 1823: Egy kitöltött Hattyú, 
melyet a* Moj meg ette [Nsz; DobLev. V/1080]. 

6. ~< a rozsda tönkreteszi a rozsda; mănîncă rugina; der 
Rost verdirbt/frißt an. 1582: Az waros zege az kytt ky 
vonatam kytt az Rosda megh nem eott, volt negy Ezeor 
[Kv; Szám. 3/V. 26]. 1719: az én pénzemhez bizon senki 
se bizzék, mert nékem nincsen; ha volna is vagyon föld; 
hogy a rosda meg egye. Ő bizony a pénzit senkinek sem 
hadgya, hanem egye meg a rosda [BfN Bh-i cs.]. 1736: en 
kinaltam Eltetŏ Vramot, hogy meg fordittom a Tinót az kit 
az Apósa adot a Szŏlŏirt, a mint hogy eő keglme igirte 
voltis nékem hogy viszsza agygya, ha meg fordittom a mit 
az Apossa adott érette ... azt Felelte Eltetö Ur(am), hogy 
tegyem az hijjuban azt a kapat akkivel azt a szőlőt akarom 
kapálni, hadd egye meg a rosda [Szentegyed SzD; WassLt 
Ács György (60) jb vall.]. 

7. fel/kiold; a dizolva; auflösen. 1580: Achelt ezws-
tözny. Wegy egy lot valazto vyzet es egy löt (!) kenesöt es 
egy keues ezwstöt, vesd az valazto vyzben ezeket, had 
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egie meg, es Iry uelle valamit az Mit akarz, zarazd fel, Jo 
lezen [Nsz; MKsz 1896. 369]. 

8. szétmállaszt; a roade/distruge; ver/auswittem. 1726: 
a' kŏ falnak a' Teteje mind körös környŭl rossz, edgj dara-
big, az sok esső meg ette; el mosta JNe; DobLev. 1/124]. 

9. felél/emészt; a cheltui pe hrană; aufzehren. 1841: 
Várj ... mert meg etted Pálfi Ferentznek az 1000 forintját 
[Nyárádtő MT; Pf]. 1847: Ilyen ravatalok történtek Abrud-
falván és kerületeibe, ügy Kerpenyesen is. Azomba az 
rovatai útján bégyült pénz nem ment mindöszve a Varga 
Katalin kezébe, mert annak nagy részét megették a felsze-
dők [VKp 290]. 

10. (emberi testet) elpusztít; a mînca/distruge (corpul 
omenesc); (menschlichen Körper) verderben. Szk: ~ik a 
nyüvek. 1644: Monar Giorgy megh sütögette vala az keö-
zepsö felesegenek az czombjat ... sima mondotta szegenj 
hogi eòtet az niüuek eszik meg | Tudom azt hogy az Niü-
uek megh evek az közepseó Feleseget ennek az Monar 
Giŏrgynek [Mv; MvLt 291. 417b, 421] * a tetű. 1570: 
Kwty Antal aztis vallia hogy szoksor (!) halt eo Nala az 
gyermek hogy az hazbol Thelbe ky vitek, Az Thetwekis 
megh eottek volna ha hozza ne(m) latot volna [Kv; TJk 
III/2. 40]. 1593: Margit Azzoni, Borsai Peteme vallia ... 
hallotta Georgiteol hogi ezt mondotta, ha az Jo Azzoni 
nekem nem feozne, nem mosna, az tetwis megh enne 
engemet [Kv; TJk V/l. 354J. 1739: parancsolyon Ngod 
Erős uramnak Kanahájnak (!) had kŭlgyŏn egy füsüt mert 
az tetű megeszi az fejit [Abosfva KK; Ks 99 Török Zsig-
mond lev.]. 1752: ugj oda hatta volt Marinka a gjermekeit, 
hogj az sebek és tetvek el töltették volt, hogy ă tetvekis 
meg égjék, ugj an(n)yira hogj nem szenvedhettem ... 
hanem ... meg mosagattuk őket lAbnidfva AF/Abrudbá-
nya; Ks]. 

Sz. 1710: Méltó s igaz vala szegényeknek® kívánságok, 
de ... a fejedelmet újabb haragra indíták ellenek, aki meg-
izeni: ha nem kell a szabadság, elküldi kővári tömlecben 
őket, amint Zólyomi Dávidot, ott egyék meg a tetvek őket, 
amíg meghalnak |CsH 132. — aAz 1676-ban börtönbe 
vetett Béldi Pálnak és társainak]. 

11. szitk kb. falja fel a kutya, egye fene; (ín înjurii) 
mînca-l-ar cîinii/ciuma; (im Fluch) der Hund soll einen 
fressen, hol's der Teufel. 1607: Bartalis Georgy hosza wtet 
uala ... Az mikor wti sem zonelkil wtç mert sok leon az 
vetekedes, mo(n)da Benedek Peter, El veztel toluaj eb, 
verez zajú eb ... egien meg az eb [UszT 20/302 Nicolaus 
Botos de Medeser pp vall.]. 1672: Isten Kegyelmedet 
kedves jó egészségben sok esztendőkig éltesse s adja 
Isten, ne Kegyelmed jőjön mi hozzánk, hanem én menjek 
Kegyelmed udvarlására és szolgálatjára, az én részemről 
egye meg az eb a testit, az ki nem kivánja [TML VI, 310 
Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1689: azzalis diffamalt, 
hogj az Fiamot is megh ötte â Fene magamotis egjen meg 
[Kovászna Hsz; HSzjP]. 

12. átv vmi agyongyötör/elpusztít vkiţ; a consuma/chi-
nui; jn etw. vemichtet/zu Tode quält. 1736 u.: bár velea 

együtt én is holtam volna meg, mert szegénynek halála 
után sohasem volt szünete rajtam az sokféle nyomorúság-
nak, kárvallásnak, keserűségnek, változásnak, melyek is 
nem csak debilitáltanak, hanem ugyan már megettenek 
[MetTrCs 449. — aGr. Apor Istvánnal]. 1823-1830: har-
madik ... egy korhel, sok szép Jószágát el pusztította; a' 
katonaságból is el tsapták; a' Szüléi kényeztetés meg ette 
[FogEK 570]. 

Szk: ~i a méreg. 1881: A Rétivel való ostoba tréfámat a 
szedő rontotta össze. A levél alá R. L. volt jegyezve, ami azt 
is teszi, hogy r. 1.: rendes levelező, meg azt is, hogy Réthy 
Lajos. Aztán a barmok R. K.-t szedtek. Szerettem volna 
rákenni. Megette volna a méreg! IPLev. 89 Petelei István 
Jakab Ödönhöz] * ~i a mirigy. XIX. sz. m. f.: A ki nem 
teszen most igy Egye meg azt a mirigy Igy, igy, igy, igy, 
igy, igy ! Egye meg azt a mirigy Hipp! happ! happ! happ! 
happ [Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. — ^áncszó]. 

13. vkit mindenéből kipusztít; a-i mînca cuiva averea; js 
Hab und Gut vemichten, jn um alles bringen. 1772: Szép-
laki Lajosné Aszszonyom ... Szidalmozván az Exponens 
urat Ebágyán Szült Burduhószsza, Budakon nints mit 
egyék s ide jött hogy az Jobbágyomat meg egye [K; CsV]. 

14. vkit megnyomorít, tönkretesz; a distruge pe cineva; 
jn zugrunde richten. 1583: Kowach Ianos vallia ... 
Monda erre az Zilagi Ianos felesege, De vgmond vgia(n) 
Ige(n) teorteók ty reánk es az en Zegeny Vramra vg Irig-
kettek hog ha lehetne meg Ennetek IKv; TJk IV/1. 194]. 
1595: Veghre ki jeŏue Georgj utan Sofalui Caspar, egj kjs 
bot uala kezebe, megh tarogata vele Georgiet, monda hogj 
megh eöd az my atiankfiat, de bizonj megh bánod [UszT 
II/2. A. 40]. 1599: Arra is Emlekeze(m) hogy az Leány azt 
monda mikor az palchaual kjment vala rea hogy Az 
teokelletlen záros gagiaiu teokelletlen ageb meg eon en-
gemet [i. h. 14/39 Anna consors providi Francisci Rigó lib. 
vall.]. 1614: Minden ember az ő maga, őstől maradt házá-
ban-várában békével lakott, törvény volt az országban, de 
mihelt az hatalmas császár hűségétől elszakadtatok, ma-
gatok öttétek-pusztítottátok meg egymást, nem az hatal-
mas császár [BTN2 73]. 1697: jőue Gergely Miklósné az 
Ablakon (!) alá, kiálta hogy mennyek ki az Istenert, ki 
menvén, monda Gergely Miklósné, jere velem ha Istened 
vagyon, hiszen azt az nyomorú Aszszont meg ette az ura 
(Kotormány Cs; CsJk 2 Bálint Petemé Ersebeth (60) pp 
vall.]. 1752: oda érkezék Gligor Vaszij, kérdi Krácsontól, 
talám meg lőtték, melyre monda Gligor Krácson: meg eve 
| Ne szalagj gjilkos, mert meg évéd a* Féijemet [Abosfva 
KK; Ks 8. XXIX. 32]. 

15. szinte ~ vkit kb. ennivalóan kedvesnek tart; a mînca 
(pe cineva) din ochi; jn fur zum Anbeißen lieb haltén. 
1848: Igen szép volt az úri gyermekek maszkarádája, 
kűlőnb féle nemzeti öltözetekben, kőztök a Kis Bethlen, 
Esterházi, Jósika pepi, sat — szinte megette az ember őket 
[Kv; Pk 7]. 

16. bab boszorkány megront vkit; (in superstiţii) a dis-
truge prin vrăjitorie; jn verhexen. 1574: Kalara Kwpas 
Ianosne Azt vallia hogi ... egi lean Ieot oda, es Syrwan 
panazolkodik volt hogi lm az twdo hires kwrwa Seren-
chem vezteo chiakne(m) meg Eonek ez Estwe [Kv; TJk 
III/3. 362a]. 1691: Balo Lászlone Hona mint A. procla-
maltata Balo Imrenet Margitot mint Inctat diffamalt 
salvum sit boszorkányosnak, az Urat en öttem volna meg 
[Páké Hsz; HSzjP]. 1739: Néhai Koncz Páltól is sokszor 
hallottam, hogy azt mondotta nékie: „te etted meg Faluvé-
giné11 az feleségemet" ... de meg nem periette soha érette 
Faluvéginé [Bögöz U; Ethn. XXIV. 86-7. — aA boszor-
kánysággal gyanúsított Faluvégi Mihályné] | Gyergyai 
Boldizsámé mondja vala Faluvégi Mihálynénak: 
„engemet, mint nyilván boszorkány megesz ez az Faluvégi 
Mihályné [uo.; i. h. 88 Magyari Istvánné Mojzes Sász (36) 
ppix vall.] | Koncz Pálnétól is hallottam ilyen szót, hogy 
Berei Sára megette őtet és nyomorút csinált belőle [uo.; ' 
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h. 89 Magyari István (36) ppix vall.]. 1771: Peter Anutza 
... a Bövoléshez Bajoláshoz Boszorkánysághoz igen jol 
ért . . . meg haragúdat réám ... annakutánna ... a fiamnak a 
Lába ugy meg dagadót hogy a Lábra valóját alig vehette 
réá ... ezt meg értvén Csobai Sámuel ŏ Klme en velem 
edgyŭtt az Anucza házához el menvén ezt mondá Anutzá-
nak Csobai Uram No Anutza meg etted az Bőlkényi Ko-
mám(na)k a fiát, meg gyogyitsd mert ha nem, meg égetlek 
borso szalmában ... tsak hamar a fiam labai daganattya 
meg szűnt [Dés; DLt 321. 29 Joannes Bőlkényi alias Hor-
vát (55) ns vall.]. 

megeszik 1. (táplálékként) elfogyaszt; a consuma (ca 
hrană); (als Speise) verzehren. 1568: Barbara Georgy 
szekeres consors ... fassa e(st) hogy eç Bomemizanetçl 
jQth volt ky, es kérdy volt çtet ez valót feyerwary durko, 
hogy myt hazudanak oth en reám, es ez valló mond hogy 
en sémit nem hallotta(m), es mond feyerwary "Durko, az (!) 
mongiak hogy vatszy peter chywkat hozot en hozzám, es 
en fçztem meg s en velem otté meg de oda nem hozott 
[Kv; TJk III/l. 226]. 1583: Ersebet Dabo Thamasnea egi 
fel kappant eónk ot megh | Barbara Kassay Kalmar Ta-
masne vallia ... vgia(n) az kappan hustis meg Eowe Kendj 
Ianosnal Balas Kowachne [Kv; TJk IV/1. 153, 157. — 
aVallja|. 1590: Hallotta(m) hogy eo nalla is eottenek megh 
az szalonnaba(n) Bikafaluaban (UszT]. 1603: Nicolaus 
Kosa fassus est ... Darabos mente magat hogy eo 
meegh ne(m) eott ne(m) izik, vgy monda Horwat Adam 
hogy nem is ereoltete(m) kegdet Ezenben minthogy 
vala meégh egy Darab soldor az Aztalon kenalam Balast, 
hogy egiek, es veon benne egy falatot es megh ewe (Kv; 
TJk VI/1. 669]. 1635: hizem megh eod az okrŏmŏt, de bi-
zony enis nem feleytem el [Mv; MvLt 291. 40b]. 1717: 
Edig elé az őkrők két kalongya szénát őttenek meg IMéhes 
TA; ApLt 2 Makai Mihály Apor Péterhez]. 1768: Málénak 

Erogatioja ... Kolosvári és Ajtonia hizo sertések edtek 
meg szeműi Metr. 28 [DobLev. 11/390. 8a. — aK]. 1792: 
Minden féle marhái Nsgodnak eddig elé egészségesek, s 
az időhez képest jolis teleltenek, az ugyan igaz, hogy feles 
szénát ettek meg, mert az idei szalma igen rosz, osztán a 
sok lágyulás mián nemis lehetett tsépeltetni [Bencenc H; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 

2. (táplálékként) hajlandó elfogyasztani; a fi dispus să 
consume (ca hrană); (als Speise) geneigt sein zu verzeh-
ren. 1623: Zekely feoldy modon Czynaliak az Saytokott 
teőmleőkeőtt ne ollian Vtalatos gialazattiara való saytokott 
az minemweket Aztalunkra feli attak mostis kitt az ebwnk 
sem Eőtt megh [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1710 k.: 
Kenyerünk háromféle volta; igen szép fehér francia zsem-
lye ... de ez ritka és igen drága volt hanem a második 
rendbéli kenyérrel éltem Erdélyben az olyat az asztali 
vagy alábbvaló szolgám sem enné meg, de itt jó volt 
IBOn. 575. — aHollandiában]. 1752: A Commendans 
Rétiről rosz iszopos Fenek szénát el hoztam ... Marha sem 
őtte meg IKv; Szám. 69/XXVII. 11]. 1756: Balog Uram ... 
parantsola, hogy agyanak harmadik rosta alyát 4 vékát fél 
rostáivan az kenyerét nem hogy ember meg ette volna 
de az Sertesek(ne)k vettetet azok Sem ehették meg 
[Butyásza Szt; TK1]. 1823-1830: így hát más külső orszá-
gon sok dolgot szoktam megenni, amit annak előtte nem 
ettem JFogE 203-4]. 

3. ~ és/s iszi/c a. étellel-itallal jóllakik; a mlnca şi a bea 
pînă la saturaţie; von Speise und Getränk satt werden. 

1771: Ez a szegény Apor István úr Szörnyű hypocond-
riacus volt. Sokszor mikor hozzámentem úgy találtam, 
mintha olyan halálos betegségben lett volna, nyegett, hol 
egy, hol más baját mondotta. De én látván, hogy csak a 
melancholiával vagyon baja, addig beszéltem, hogy felkölt 
az ágyból ... ebédhez ültünk, úgy megevett s ivott, mint 
akárki, jó kedve volt [RettE 260]. — b. (vmennyi) ételt-
italt felél; a consuma o anumită cantitate de mîncare şi 
băutură; (etliches) Essen-Getränk aufzehren. 1596: Tug-
giak az Iambor zolgak minemw faratsagom volt ennekem 
ott ... Azért megh erdemlettem az mit megh eöttem es 
ittam [Kv; Szám. 6/XXIX. 170 Bachi Tamas sp kezével]. 
1667: tekozlasat en eo kglnek nem vettem eszemben 
egyebet hane(m) az mit megh eőtt s jvut [Jobbágyfva MT; 
BálLt 50]. 

4.megenni s meginni való enni-inni/dorbézolni való; 
bun pentru a fi consumat ín chefuri; zum Essen-
Trinken/Zechen bestimmt. 1614: Báthori Gábor és Imrefi 
János azt merik vala mondani, hogy: Az essez lélek orszá-
ga, Erdély nem ország, hanem csak megenni s meginnya 
való, más országot kell keresnünk, azmelyben uralkodni 
kell [BTN2 57]. 

o Sz: megeszi kezét-lábát a-şi frînge mîinile; außer Fas-
sung kommen. 1710: A fővezér csaknem ette meg kezit-
lábát, hogy meg nem segílhette az általment hadat, de nem 
volt módja benne a nagy vizek miatt [CsH 59] * soha a 
kenyeret meg nem eszi nem lesz hosszú életű; va avea 
viaţă scurtă; es wird kein langes Leben habén. 1728: igirte 
nekünk Sorbán Mihálj hogj ha az erdőre be kap minket 
meg fizet nekünk soha az kenjeret meg nem eszük | Altorja 
Hsz; HSzjP Borbandi Miklós (30) jb vall.]. 

Ha. 1717: meg eszem [M.köblös SzD; RLt]. 1644: 
eszitek megh [Mv; MvLt 291. 404a]. — 1586: meg eót 
(Kv; Szám. 3/XXIV. 35]. 1606: eöt megh |Kv; i. h. 12a/I. 
38]. 1688: ŏtt meg [Bucsum F; MvRKLev.]. 1705: ett meg 
[Koronka MT; Told. 27|. 1596: eöttwnk megh [Kv; Szám. 
6/XXIX. 173 Bácsi Tamas sp kezével). 1621: eöttek megh 
[Kv; i. h. 15b/VII. 20]. 1625: meg öttek [UszT 64a|. 1782: 
mégis öttenek [Mezőbodon MT; IB. G. Gámán lev.]. 
1831: ettek meg [Dés; DLt 332. 5|. — 1593: megh eotte 
[Kv; TJk V/l. 339b]. 1726: meg otte [Dés; Jk]. 1745: meg 
őtte [Vasassztiván SzD; ApLt 4 Zilahi Balog Pál Apor 
Péterhez[. 1748: meg ŏtte [Torda; TJkT III. 241]. 1596: 
eottwk megh (Kv; Szám. 6/XXIX. 79 Bachi Tamas sp 
kezével]. 1724: megh ŏttŭk [Lezsnek H; Szer.]. 1749: 
megöttük [Szásznyíres SzD; Ks]. 1844: meg ettük 
[Bágyon TA; KLev. Bentze István (23) vall.]. 1573: meg 
ëttek [Kv; TJk III/3. 991.1574: Eottek meg [Kv; i. h. 359]. 
1590: eöttek megh [Kv; Szám. 4/XIX. 23]. 1592: ettek 
megh [UszTJ. 1597: öttek meg [Kv; TJk V/l. 137]. 1625: 
eöttek meg [Bözöd U; Uszt 89a]. 1633: meg eóttek [Mv; 
MvLt 290. 119b]. 1688: meg őtték [Kv; UtI]. 1691: meg 
őtték [M.bece MT; Told. 25]. 1749: ötték meg [Szásznyí-
res SzD; Ks]. — 1710: megevé [CsH 93]. 1632: eueök 
meg (Mv; MvLt 290. 94b]. 1583: ewek meg [Kv; TJk 
IV/1. 156]. 1588: meg Ewek [Zsákfva Sz; WLt Luc. Bar-
las jb vall.]. 1776: meg evék [Négerfva SzD; BfN Bánffy 
Péter lev.]. —1749: meg nem ött volt [Szentbenedek SzD; 
MvRKLev.]. 1589 k.: megh eottek vala [Szu; UszT|. 
1774: meg ettek vólt [Szfentdemeter U; LLt Vall. 30] || 
1716: ennék megh [Nagyida K; Told. 22|. — 1598: eot-
te(m) volna megh [Kv; TJk V/l. 212]. 1754: et volna meg 
IVeresegyháza AF; Toldj. — 1584: meg Eotte volna [Kv; 
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TJk IV/1. 365]. 1650: megh öttek volna [UszT 41] || 1850: 
meg egyenek [Nagylak AF; DobLev. V/1282]. — 1814: 
megegye [Banyica K; BfR 117/1 Andr. Csatt (58) ns 
vall.]. 1723: együk meg [ApLt l Apor Péter lev.]. 1744: 
egyétek meg [Bölön Hsz; INyR]. 1748: egjétek meg 
[Torda; TJkT III. 241] || 1584: megh Enny [Kv; TJk IV/1. 
254]. 1587: megj enni [Kv; Szám. 3/XXVI. 33]. 1633: 
megh enni [Mv; MvLt 290. 119a]. 

A Ma. alalt felsorakoztatott adalćkok rćs/bcn a megesz címszó alá tartoz-
nak, hiszen alakilag a kćt ige a legtöbb módban, időben nem különbözik 
egymástól. 

megeszik-megiszik, megeszik-iszik 1. felél; a consuma 
proviziile cuiva; aufzehren/essen. 1705: Herbeville cam-
pirmarsallus is bejű. Két hétig hevervén itt nagy ármádá-
val, mindenünket megeszik, isszák, semmink sem marad 
IKv; KvE 245 VBGy]. 1765: mások a faluban tudták, 
hogy az őa keze miatt sokan holtak meg parancsolt a 
gubemium és militare brachium által a maga házánál 
Gyulatelkén detineáltatott, s most is ott van aiestumban. 
Már mindenét megették-megitták a katonák, mivel míg 
nem jön parancsolat, mit csináljanak vele, addig ott lesz-
nek [RettE 187. — aDujardin József]. 

2. elprédál/veszteget; a risipi/prăpădi; vergeuden. 1724: 
minden javait Gónos Istvánnak, melljek maradtanak vólt 
Váró Juditra, Idősb Jérémiás ette, itta meg [Ne; DobLev. 
1/106. 8b Anna Balog rel. quond(am) Martini Dobolyi (50) 
ns vall.]. 1725: Meg halván Váró Judith, ki vesztegette, 
ette, itta meg azon jókat, ki hányta imide amoda zálogban 

? ]i. h. 1/113 vk]. 1758: Ezen sínylődése alatt még az 
nagyatyám nagyatyjáról, Dobai Székely Péterről maradott 
szép ezüstös kardunkat, egy nagy talpas pohárral, melyben 
legalább volt 60 lot, megette-megitta [RettE 60]. 

megeszkábál 1. megiszkábál 

megeszméli magát 1. feleszmél, észreveszi magát; a se 
băga de seamă; sich auf etw./eine Sache besinnen. 1657: 
Ily tréfás dolog is esék: hogy egy kurtán az német sáncá-
hoz nem messze nékitelepedvén gabonát csépelt, túl meg-
kerülték, s lóra nem kaphatván, ott megnyomták ... maga 
lovára ülteték, fékemlőjét lefordítván, annak végét egy 
német fogta, s három avagy négy előtte; ím ez megesz-
mélvén magát, hogy nem egészséges helyre viszik, az lova 
kantárát, az kötőféket az lova fejéből kitaszította, s pofáján 
az lovat megütvén, vissza úgy elhozta az ló [KemÖn. 
242]. 1662: Annyira meghányta vala a hálót a fene bosz-
szús nemzetség, hogy ha a vicekapitány is meg nem esz-
méilené magát, annyival inkább csak könnyű lesz vala 
megszámlálni, akik visszamehetnek vala arról a csatáról 
Jenőbe [SKr 317]. 

2. tudatára ébred valaminek; a-şi da seama de ceva; sich 
einer Sache bewußt werden. 1828: Midőn ... már ezek-isa 

feltséperedtek és tsaknem emberkort értek, és megesz-
mélték volna magokat az eránt, hogy Nagylakon nékiek is 
vagyon Nagy Annyok ... hozzám jővén, kértek engemet 
atyafiságoson, hogy útositnám őket ezen dologban 
ÍNyárádszereda MT; DobLev. V/1144 Ertsei Pál ref. pap 
Dobolyi 'Sigmondhoz. — aA két árva. bAz örökség dolgá-
ban]. 

megeszmélkedik (ájulástól) magához tér; a-şi veni in 
fire; (aus der Ohnmacht) zu sich kommen. 1629: latam 

hogy ott az Hómat Jstua(n) ablaka alat sokadoznak azo(n) 
közbe(n) ugj wtek Honiat Jstua(n)t hogy le deöle Hor-
uat Jstua(n) megh ezmelkeduen be mene hazahoz | (A 
szolgálót) az haz keozepet talaltuk el teriilue, mikor onnat 
fel keolt volna es megh eszmelkedet volna azt mondotta 
hogy Sara Aszonj jeot rea egy ostor volt az nyaka keorűl 
tekerve, le foghta megh szidta miért mondotta megh hogy 
rea jar [Kv; TJk VII/3. 95, 118]. 

megesztimál felbecsül/értékel; a estima; ab/einschätzen, 
(be)werten. 1625: hittük az ket huteos feoldmereot 
felseo Lombra egy puzta Zeoleoczke zalua(n) az Varosra, 
hogy meg estimalliak IKv; Szám. 16/XXXIII. 23]. 1627: 
Wicej Mathenak Jutót kwleomb, kwleomb, vas szerszám-
ból, es Egieb dib, dabbol, mellieket megh aestimalua(n) 
teszen Egy summaba(n) tt f. 18 d. 7 [Kv; RDL I. 132|. 
1628: Egienkent megh aestimálua(n) mind Egiwt tesznek 
Egi summaba(n) tt f 43 d 67 [Kv; i. h. 1371. 1787: Kéré-
nek a* Titulált Urak Mind két részről bennünket hogy a* 
meg irt Falunak Hütŏsseivel mennénk el s igasságosan 
aestimalnok meg a' Colonicalis Sessíokon most actu ta-
laltato épületeket, Ugy az Erdőkben mostan találtató Fát 
hogy mit éme [Rőd K; RLt 0.2]. 

megesztimáltatík felbecsültetik; a fi estimát; abgeschätzt 
werden. 1786: (A malomban) A Kő pad Szemöldöke tsak 
tűzre Való lévén aestimaltatot ... Hf 3 Dr. 6 Két Sem-
mire kellő Malom kő roszszaságak miatt nem aestimaltat-
tak meg nem lehetvén Semmi hasznokat Venni [Apahida 
K; RLt O. 2]. 

megétel 1. megevés; mîncat; Aufessen. 1669: küldené 
Kegyelmed bizonyos emberét az gróf Tökölyi uramhoz ő 
nagyságához Késmárkra, hogy az ott való híres doctor 
csinálna oly alkalmatos eszközt ... hogy ... felettébb való 
keserűségével vagy édességével az ételnek vagy italnak 
maga principális ízét ne rontaná el, hanem az megétele, 
vagy itala után operálódnék bár másod vagy harmadnappal 
utána [TML IV, 484 Székely László Teleki Mihályhozl. 
1710 k.: Látá Éva, hogy a gyümölcs szép volna a meglá-
tásra, jóízű a megételre [BÖn. 470]. 1763: (A vádlott) 
Hites Ferjének oly ételt intoxicalo szerszámokból készí-
tett, probalgotván annak megételével Urát, hogy ha 
I(ste)ni dispositio által férje maga élete, s' etelere nem 
vigyázatt volna, az által kellett volna kénos halált szen-
vedni ... a melly miatt Hites Ferje elis hadta |Torda, TJkT 
V. 177]. 

2. megetetés; hrănire; Füttem. 1588: Az Taúalj Zam 
adaskor a' melj Zena maradót vala az el keolt az Ház 
Zuksegere, es Lovaknak Johoknak megh etelekre | veot-
tem 17 Keobeol Zaboth mind az Lovaknak, diznoknak, 
Thiŭkoknak, Pavaknak megh etelere f. 5 d. 52 [Kv; 
Szám. 4/V. 8, 36 Gr. Veber sp kezével]. 

megetet 1. (táplálékként) elfogyasztat vkivel vmit; a fa-
ce sä consume ceva (ca aliment); von jm etw. verzehren 
lassen. 1639: Kallai Giurkane halba Czenalta volt az 
ganeyat s ugi etette megh az apammal (Mv; MvLt 291. 
188a]. 

2. (takarmányként) elfogyasztat; a face să mänînce ceva 
(ca furaj); (als Futter) verzehren lassen. 1747: Illyesfalvi0 

Jepure Praekup ... menvén Szinaja látni látván hogy 
Szénáját igen el husztak, és meg etettek ... kende Pap 
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Togyert hogy ki hordotta az ő Szénáját az őkrők eleibe [Ks 
27/XVII. — aSz]. 1759: tsinált vala ... Oláh Nyáguly egy 
kevés szénát, és asztot ottan békességesen meg is etette 
azon télen [Zágon Hsz; Szentk. Dobri Nyáguj (80) zs 
vall.). 

3. lelegeltet; a lăsa să pască ceva; abweiden lassen. 
1570: Raczfey Krastel, Stephen valljak, hogy Eoneky-
kes volt Lenek es keolesek ... es aztis Mind megh ethetek 
volt, De eok Rayta nem talaltak senky Barmath, hane(m) 
az utan Kys Myhaltwl hallottak [Kv; TJk III/2. 191J. 1592: 
Azért hiuatta(m) teórue(n)hez az Alperest Az 1592 ezten-
deóben mindzent nap elót egy hettel egy az taiba, wzte fel 
az fia matç mint egy tizenket eókr£t az erdóre hol vagion 
egj tanorokom tarsaiual az eòkreyt bele erezte, mint 
egy három zekerre valót benne megh etetett [UszT|. 1595: 
Mostan pedigh ... ezt chelekette aűagy chelekettette hogy 
loúaűal egy darab zena fyűemet megh etette [i. h. 10/119J. 
1600: Tudom eztis hogy a mikor az falu előtt tudakozoth 
az azzony ki etette megh az eö fwwit, Tibald Gergelly fia 
Peter azth mo(n)dotta hogy eök etettek mind eöweket [i. h. 
15/871. 1601: Vagion sok panazolkodas az felekiekre 
hogy az vyonnagh levagatott Erdeonek Chemetejt bar-
mokkal es Juhokkal megh etetnek [Kv; TanJk 1/1. 385[. 
1703: beszállván az Stainville regimentiből két compania 
kaszáló helyeinkben ... menni fiivünköt, kaszáló helyein-
ket etették meg lovaikkal s marhájokkal ngtoknak s 
kglteknek istenes consideratiojára bizzuk (Csíkszereda; 
SzO VII, 111 Cssz, Gysz és Ksz panaszai. 1808: a fel 
szántót be kollátolt helynek Nap Kelet felöl való szelin ... 
szemleltem mindenkor, hogy ezen helynek posztás helyeit 

ezen helyen lévő juh Pásztorok a Bikkos erdő széliig 
meg etettek szabadoson legeltettek a juhokot senki nem 
ellenzette [Zágon Hsz; SzentkZs Peter Sámuel (45) baráto-
si gy. kat. vall.]. 1813: elég nagy az a hej el kerülhetik 
hogy egy kis búzánk mellet lévő füvünket ne etessék meg 
[Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 

4. (makkot sertéssel) feletet; a scoate porcii la jir; 
(Eicheln von Schweinen) auffressen lassen. 1606: Reghj 
wdeótűl az en emlikezetemtúl fogŭa vgj tudo(m) hogy 
mi(n)denkor az Keczet megiebelyek tartottak diznajokot 
az Veres Patakban, valamj bûkes erdeje vagio(n) azt 
mi(n)d eók etettek megh |UszT 20/71 Clemens Antal de 
Varallia (56) pp vall.]. 

5. a nyüvekkel ~ nyüvekkel elpusztíttat; a lăsa să mănîn-
ce viermii (de viu); von Maden auffressen lassen. 1633: 
Szabó Jakabne Azzoniom aual feniegetet hog* ha ualamit 
szolok, oli helire tetet hogi az nivuekkel etet megh [Mv; 
MvLt 290. 121a]. 

megétet 1. megmérgez; a otrăvi; vergiften. 1567: Anto-
nius Kwthj etete meg az en leanyomat [Kv; TJk III/l. 
117]. 1573: Anna Zĕch Peteme ... azt vallia hogi eo Nem 
hallota Kai mar Albertnetwl azt Monta volna hogi az Eo 
leányát Borbel balint meg etette volna es azba holth volna 
meg [Kv; TJk III/3. 111]. 1582: En fylep Janosne magdal-
na uallom hogy senky lelket aual ne ueszesse hog 
Jgyartho geörg etette uolna meg feleseget | Durko chizar 
Balinthnę ... vallia Rengeo Anna ... Mercuriomos Neste 
lelek kwrwafianakis zittaa, hog Azzal etette meg az felese-
get [Kv; TJk IV/1. 58a, 70. — aígyártó Györgyöt]. 1639: 
aha Istentelennek az leana mostis megh akara vala etetni 
... az kutia fel kapa ki ment az hazbol az kutia azis ugy 
okadot (Mv; MvLt 291. 196b]. 1691: a Partialis előtt azzal 

vadolta a' férje ōtet, hogy meg akarta étetni [SzJk 248]. 
1722: Tudgyaé nyilván az Tanú ... Hoszszu aszona lakott 
Nimeth Sigmond Uram(na)k halála miből tőrtényt ... 
kivaltkeppen etetes miat holt volna meg es hogy az Fele-
sege Nemes Szőlősi Sofia Aszszony étette volna meg 
[Szentk. vk. — aKK]. 1793: mégis mutatá a féreg követ, 
ily szókkal, hogy ezzel engemet meg akar étetni |Páva 
Hsz; HSzjP Vajda Györgyné Temérdek Sára (60) gy. kat. 
vall.]. 1812: hallatam hogy Szigyárto Gligomé egér követ 
akart a' Patikából vétetni, a' mellyel az urát meg étesse 
[K; KLev.]. 

2. ~i magát megmérgezi magát; a se otrăvi; sich vergif-
ten. 1807: Etsedi méreggel megétette magát, és meg holt 
szerentsésen [Dés; KMN 271]. 

3. (állatot ártalmas táplálékkal) megetet; a da de mînca-
re (furaj dăunător animalului); (Tier mit schädlichem 
Futter) (ab)füttern. 1766: a sertes el dögölvén, az A. ur 
károsittatott, továbra két fatensek referallyak az Inek di-
tsekedésit, hogy ŏ étette volna meg meleg moslékkal 
[Torda; TJkT V. 334]. 

4. (takarmányként) elfogyasztat vmit; a face să fie con-
sumat (ca furaj); etw. (als Futter) verzehren lassen. 1662: 
Az mely szénát pedig az németek megétették, az helyében 
még mást nem adtak [TML II, 233 Bornemisza Anna 
Teleki Mihályhoz]. 1688: Mi olta quártélyba(n) bé szál-
lottak a Montecuculli Ur(am) eö Nga Regyimentyébűl 
való vitézek három szekér szénámat megétették fKv; UtI]. 
1721: (A) Deesre be szállott Nemet Tisztek és kőz-militia 
az Városon kinél kinél mennyi szénát étettek meg pénz 
nélkül, azon dolognak Investigáltatására az Első Tizedben 
rendeltetett Kádos Szabó András [Dés; Jk 369b]. 1764: eő 
Naga szénáját lopták a mikor hozzája fértek; amint hogy 
egyszer a Tehen Pásztort... rajta is kaptam ... de ... ismét 
lopott és a kerten által vetvén a' Marháját oda hajtotta; s 
ott étette meg vélle (Kóród KK; Ks 19/1. 6]. 1849: Az 
Szénát Prostyán Nikuláj étette meg maga, és mások mar-
háikkal [Héjasfva NK; CsZ. Szanya Demter (59) vall.]. 
7850: egy kasatska Tőrőg búzámnak felét verettem el 
... az Császári Dragonyos Lovakkal étették meg (Nagylak 
AF; DobLev. V/1282]. 

5. lelegeltet; a lăsa/duce să pască ceva; abweiden lassen. 
1745: az Alsó Kománai Lakosok ... Sarjumat mind meg 
étették, és el tapodták (F; Ks 67. 46. 24b]. 1767: hajtasd 
Sos Patakra a falu Csordáját, mert meg akarja étetni, s 
(prae)daltatni Sos Patakon lévő Groff Haller Urtol irtatat-
tott hellyt [Mocs K; JHbK XLVIII/1. 13]. 1772: (Kis Sán-
dor) a maga ökreit ki botsátván a Réten az én kaszálatlan 
füvemet ugy meg éttette hogy mi hasznát sem vehettem 
kaszálomb(an) |Dés; DLt 321. 60a G. Gazmér (22) ns 
vall.]. 1778: őkegyelme a Lokertet Bongordot s még a 
Malom alat való Rétet is magá hatalmasságából étette meg 
[Bethlen SzD; BK. Márkosfalvi Szabó András tt szám.|. 
1792: akkor parantsolta, hogy a kik bé nem vetik a főigye-
ket, azak, ha vagy dologgal, vagy más uton a füveket meg 
nem váltyák, azok(na)k a füveit az Udvari Béresek ökrek-
kel étessék meg IDéva; Ks 73. 74. VII. 98]. 1821: Csika 
Bemát adja fel hogy lá ripa Balaszi nevü helljen lévő ka-
szálloját Gruja Fuka meg étette volna ... betsültetett kár 
22 portio Széna ezt pretendállja Grujától IH; JF 36 Prot. 
28]. 

6. (makkot sertéssel) feletet; a scoate porcii la jir; 
(Eicheln von Schweinen) auffressen lassen. 1625: akkor 
Makk leôt uala Tamas bwkiben az Matis falviak az Mus-
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naiakkal egeótt itetek megh, az fayates en ugi tudom hogi 
keoszwl erdeoltek [Nagygalambfva U; UszT 155bl. 

A címszó 3—5. jel-hez csak viszonylag kćsőbbi adalékok kerülhettek, mcit 
a XVI. sz-i szövegek csetćbcn az ékezet jelölésének hiánya bizonytalanná teszi 
az adalék megetet v. megétet olvasatát. 

megétetés 1. megmérgezés; otrăvire; Vergiftung. 1573: 
Aztalos Antal vallia hogy sem az pincebe való ve-
rem asas feleol sem Nemes Ember Rekkentese feleol, sem 
Zok ferench Megh Etetese feleol semmyt Nem twd 
IKv; TJk III/3. 69]. 1710 k.: Bethlen Farkas ... erdélyi fő-
generális ... csatákon kapott tizenhét sebhellyel ment 
koporsóba életének ötvennyolcadik esztendejében, egy 
istentelen űr megétetése által [BÖn. 488J. 1760: vádol-
ván azzal Kurtán Josef Feleségét hogy Egér követ 
Hozatott leányával, a* Leánya azt mondotta volna, hogy 
maga meg étetésére szerzette [Kv; SRE 195]. 1793: Ettől 
a czivodástól fogva néhai Gróf Toldalagi István Ur kez-
de a meg-étetéstől tartani, 's nékem is mondotta: Fijam, 
Máris, valahogy étetőt ne adjatok nékem [Koronka MT; 
Told.]. 

Szk: ~re való matéria méreg. 1735: Citatoria Relatoriam-
bol világoson Constál, hogy engemet micsoda hallatlan 
mérges meg étetésre való materiakkal, ugy mint Fejer máz-
zal, egér kővel eleitől fogva kivánt el veszteni és meg ölni 
[Dés; Jk]. 

2. lelegeltetés; ducerea animalelor la păscut; Weiden. 
1594: Ky Vitte az polgarokath Valami keoles megh itetis-
nek kara latny [Dés; DLt 246[. 1770: a Falusiak beszélték 
egy más között, hogy a közeleb mult Öszi Porgolát kertek 
el rontását, és az Tilalmas meg étetésit ök parancsolták 
meg szolgabiro Uramnak [Ks 20. XII. 10]. 

megetethet lelegeltethet; a putea lăsa să pască; ab wei-
den lassen können. 1596: ez az darab zena fw oztatlan eö 
vele, nem tuggyuk mire walo gondolatthiaban, azra az 
fwre kwldötte louait, es Jo rezet meg etette az kit meg nem 
Etetheteth benne, azt kazaltatta es arattatta, Sakokkal 
hordatta hazahoz [UszT 11/69]. 1705: Ma is, úgy mint 
eddig, kimentenek a lovas németek mind zsákmányra 
és ha mind így bánnak a fűvel, itt közel nemsokára meg-
etethetik a füvet Szeben körül [WIN 1,432]. 

megetetödik lelegeltetődik, a fi lăsat să fie păscut; ab-
geweidet werden. 1785: Réteink ... ha ... Lovaink által 
meg nem etetödnének kétszeris Esztendőnként kaszálha-
tok volnának [Torockó; TLev. 1/1 Transm. 10a]. 

megetettet lelegeltettet; a lăsa să pască; abweiden las-
sen. 1730: Az mely helyen etetteti meg Auditor ur(am) 
Lovaival az füvet, azon hellyen annak utanna ha mi fű fog 
termeni marad az Varos Usussára [Dés; Jk 398a]. 

megétettet lelegeltettet; a lăsa să pască; abweiden las-
sen. 1698/1699: En eö klme(ne)k s jobbagyi(na)k soholt 
se fűét se sarjujat lovaimmal megh nem ètettettem [Cege 
SzD; WassLt]. 1756: Tompos János Uram L. B. Komis 
Ferencz Urat citáltatya ... Törvényre ... a' Sebes árkon 
aloll lévő kaszálóját ... az Exponens ŏ kgl(ne)k nagy 
kárára ... Czövekes kőtélről, és Njűgb(en) elgázoltatta és 
legalább két szekér szénára való füvét meg étettette 
[Balavásár KK; Ks 17/LXXXI. 201. 

megétettetés megmérgeztetés; otrăvire; Vergiftung. 
1736: azt subinferállyák, hogy az Inctának szolgálójától 
hallották Urának meg-étettetését, és mindnyájan erre rele-
gálnak; ennek fassioja pedig Aszonya ellen nem acceptál-
tatik [Dés; Jk 198b]. 1737: Balogh Ersébeth Hiteles és 
számos Relatiokból, maga Urán(a)k meg étettetése iránt is 
nagj suspiciob(an) esvénn, Hadnagj Atyánkfia Tör-
vényre Citáltatta [Dés; Jk 257b-8a]. 

megétettetik lelegeltetik; a lăsa să fie păscut; abgewei-
det werden. 1782: azon hely à holott à fen emiitett Gabo-
nák le kaszáitattak s el galázaltattak, ugy a Rétis mely 
Marhak által meg ètettetet eddig elè az Nemes Suki Lako-
sok birtokok alat volt [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 15 Moldu-
ván alias Morzsán Alexa (36) zs vall.]. 

megett 1. (egértől/féregtől) megevett, tönkretett; ros, 
distrus (de şoareci/insecte); (von den Mäusen/Würmern) 
aufgefressen/verdorben. 1780: (A sertésekkel) meg etet-
tünk 20 napok alatt 13 kőből ... még az asztagba gergeli-
czetől nagyon meg ett rosot [Buza SzD; TSb 24]. 1814: 
tsépeltetett is vagy két hat hat esztendős elegyes, de már 
szinte rothadásba indult, és egerektől megett és elveszte-
getett Buza Asztagokat [Banyica K; BfR 117/1 Kertész 
Ursz (60) hortulanus vall.]. 

2.molyoktól ~ molyette; mîncat/ros de molii; motten-
fräßig. 1756: Molyoktól meg ett készitett nyúl Bőr 5 
[Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 13]. 

megett, mögött 1. vki/vmi háta mögött; in dósul cuiva/a 
ceva; hinter (D). 1583: Orsolia Theoreok Martonne 
vallia be tazita(m) az aitot balassi gergely all volt az 
Aito meget IKv; TJk IV/1. 155]. 1585: Zeold Markos 
vallia, Nallam vala zallasba Az Lengjel Lazlo Zolgastol 
Estwe kesen az kemencze meget wleók vala, be Ieowe az 
Lazlo zolgaia Pal es veon egy fegywert le a zegreól, es az 
el futa velle [Kv; i. h. 532]. 1605: hat Jö kj az fekethe 
palne gjermekeuel az aiton az peter deakne fja penig az 
kemencze megöth wala lUszT 19/87 Peterfj gjörgjne Anna 
Zent mihalj vall.]. 1626: ueotönk uolt Mate Gergeljteolj 
egj Darab ben való erokseget az chutak mathe chure meget 
valót [Kászonjakabfva Cs; BCs[. 1632: Az Swteő ház 
megett egy filegorias kutt [A.porumbák F; UC 14/38. 
175]. 1687: az Tompos Imre Csűre hata mégett vagyon 
égy darabocska kővécs [Menaság Cs; EH A]. 1749: ez 
Molnár ház háta mégótt ... föl tŏtték az Kértŏtt [Gagy U; 
Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 1767: Tudom, hogy egy éjt-
szakának idején Nagy hejegetés, hogatás s szekér tsikorgás 
volt a' hátam megett [Kökös Hsz; Kp IV. 243 Joh. Kováts 
(50) pp vall.]. 1783: A Gabonás megett vannak Tőrőkbuza 
kasok jo nagjok Nro 2 [Kéménd H; JHb XXXI/28]. 1808: 
az itten lévő esztenanak hata meget vala egy Nagy fen allo 
bikfa [Zágon Hsz; SzentkZs Barta László (56) barátosi gy. 
kat. vall.]. 1843: Varga Katalint esmérem, mert én voltam 
véle Bécsben ... háromhéti múlatás után adtuk bé Katalin-
nal együtt őfelségének kérelmünket. Melyet elvévén, a 
háta mögött állott titoknoknak adott, és nékünk azt mon-
dotta, hogy segítünk, amit lehet [VKp 104 Petrinka Györ-
gye (40) bucsum-száti (AF) közlakos, disunitus vall.]. 

Hn. 1503: Az kerek t(ó) Meghet hozyuben [Szentlélek 
Hsz; MNy LX, 105]. 1614: az wrmes megett való réttben 
(k) (Nagymoha NK]. 1642: Szemyő kő hata meget (k) 
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[Farkaslaka UJ. 1664: a' kŏz bercz Meget (k) [M.décse 
SzD]. 1682: A' Szentegyház Erdeje alatt a Kápolna hegy 
meget (sz) [Galac BN]. 1691: az Szent egy Haz megőt (sz) 
[Fületelke KK]. 1693: A kerülő meget (sz) [Szabéd MT]. 
1715: Az nyerges meget (k) [Bányabükk TA]. 1728: A 
Kis hegj meget (sz) [Egerpatak Hsz]. 1748: mái megett (k) 
[Bere MT]. 1752: A Küs Rétnél a Reketisek vagy Kalodás 
meget (sz) [A.tők SzD; THn 6]. 1766: Szöllök megett 
nevezetű helly [Szásznyíres SzD; Ks 33. II. 16]. 1767: A 
Bréth meget orotvány föld [Kisszöllős KK; LLt 129]. 
1771: a' Vágás meget nevezetű helyben (sz) [Diós K; BHn 
67]. 1772/1812: Az Czinterem megeth (sz) [Nyárádszt-
márton MT]. 1780: Getze hát megett (sz) [Kissolymos U]. 
1785: A Kert megett (sz) [Balla Sz]. 1810: a Tekenyős 
megett (sz) [Melegföldvár SzD]. 1825: az Almafánál a 
fejér kŏ megett (sz) [Nagymoha NK]. 1842: Csere megett 
az irtás közt [Csekelaka AF|. — A jelzet nélküli adalékok 
az EHa-ból valók. 

Sz. 1676: Bizony félek rajta, azt is megtudja hamar ... 
hogy parancsolat vagyon megfogása felől. Ki tudja, mire 
fokad. Én nem tudom, mit cselekedjem, mert előttem tűz s 
hátam megett víz [TML VII, 188 Vesselényi Pál Teleki 
Mihályhoz]. 

2. vminek a túlsó oldalánál; ín partea cealaltă; auf der 
anderen Seite. 1573: Anna Zas Imrehne leania Azt vallia 
hogi az Zamosrol Jeonek volt az Takach Andrasne lea-
nyawal Mond hogi ... az kis gaspar leania az Bor Janosne 
három leania Tyz orakor Eyel az Kerites Meget Iachodnak 
vala egi legennyel [Kv; TJk III/3. 116]. 7592: Miért hogy 
varosul vegezteg vala hogy az hideluey kapittanok bastiat 
Chynalyonak az vy vtcza Megett az Zamos Zelin, vettem 

50 zal fatt p(ro) f 2 (Kv; Szám. 5/XIV. 244 Éppel Péter 
sp kezével]. 1750: a' Fel hegy nevű szőlő óldala megett 
maradott még egy darabotska tsegelyes Tziher, melly is 
Gyepűk tartására hagyatott (Koronka MT; Told. 14/38]. 
1780: a Falun végig Borzás felé menő Ország uttya né-
melly hellyen olly sáros sephedékes lévén, hogy sáros 
időben ... kéntelenittetnek az uton járok a kertek megett a 
Falut meg kerülni [Ádámos KK; Pk 7]. 

3. vki háta ~ vagyon vmi vki múltjához tartozik vmi; a 
avea ceva ín trecutul său; etw. gehört zur Vergangenheit 
js. 1662: Valamelly serények és buzgók voltunk ez ideig 
testünk gonosz kívánságinak űzésében: szintén ollyan, 
sőt annál is nagyobb igyekezettel ... gyakoroljuk magun-
kat az igaz kegyes életben és elfelejtvén, amellyek hátunk 
megett vágynák, a cél felé fussunk az Istennek Krisztus 
Jézusban való mennyei hivatalának jutalmának elvételére 
[SKr 717]. 

4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: más 
emher/vki háta ~ lakik idegen ember udvarán lakik; a locui 
ín curtea altuia; im Hofe eines Fremden wohnen. 1631: 
mondotta aztis Halom Kata hogj ha czak egj kis olat cze-
nalhatis, de nem lakik soha eö teöbször senki hata meget 
[Mv; MvLt 290. 58b]. 1652: Futó Balintne mas ember 
hata meget lakik [Tűre K; GyU 96]. 1681: Ruszan Mihály 
... Ennek haza ... megh éghet volt, a felesege most mas 
hata meghet lakik, maga csak imit amott csapongh 
most megh engettetet, hogy haza jővén mindgiart épeczen, 
es adgyo(n) Taxat f 6 Klaka 4a [Hátszeg H; VhU 133-4. 
— aNapl. 1732: Sándor János beteges ember Semmit Se 
bir, más ember háta megett lakik [Szásznyíres SzD; Ks 40. 
XXVIIIc] * más háta ~ lakó idegen ember udvarán lakó; 
care locuieşte ín curtea altuia; im Hofe eines Fremden 

wohnend. 1681: Más hata meget lakó jövevény Seller 
Pers. 24 [VhU 76] más háta ~ nyomorog/zsugorog 
idegen ember udvarán nyomorog; a trăi ín mizerie ín cur-
tea unui străin; im Hofe eines Fremden Not leiden/darben. 
1629: eo nem szokta más ember hazaban lakni es mas hata 
meget sugorganj [Kv; TJk VII/3. 32]. 1664: nyavalyás 
bujdosó feleségem más háta megett nyomorog Huszton, 
így kétfelé nem lakhatunk [TML III, 110 Boldai Márton 
Teleki Mihályhoz] * nemes ember háta ~ megfoghat vkit 
nemesi telken (is) elfoghat vkit; a putea prinde pe cineva 
şi ín curtea unui nobil; jn (auch) auf einem Edelhof/gut 
festnehmen können. 1591: Az Bagy Katona Antal leot 
kezes Az olah falui János Balasert Es fiaiért... ha teorten-
nenek menny mind aknako(n) hamorokosa Es mind Nemes 
Emberek hata meget s minde(n) zabad helieken megh 
foghassak eoket, s ha az Kezes Eleo nem allathatna tehát 
Capitany vra(m) feiehez joszagahoz nywlhasson mind 
addig migh eleo nem allathatiak, az Jobbagiokat [UszT. — 
"Tollhiba hámorokon h.]. 1614: az latrokat ... ez Pátens 
levelwnket ... hiiré advan Nemes Emberek hata me-
gett, egyenlő ertelemből szabadon kergethessék megh 
foghassak, es meghis bwntethessek [PLPr 1612-15. 116] 
* vki háta ~ lappangtat/tart vkit vki saját jószágán rejte-
get vkit; a ascunde pe cineva In gospodăria proprie; jn auf 
seinem eigenen Gut verborgen haltén. 1677: Ha kik resi-
dentia nélkül való csavargó embereket ... hátok meget 
tartnak és lappangtatnak ... a' dolog megbizonyosodván 

két száz forinton convincaltassanak | Bujdoso, lézzegŏ 
tsavargo, helytelen köteles szolgaság nélkül valókat, vala-
kinek hátameget tartani sub poen flo. 200 tilalmas: Zász-
lók alat-is, ha ollyakat Kapitányok, Hadnagyok lappang-
tatnának, poenaja [AC 216-7,253]. 

5. hát(a) ~ a. vki távollétében; In absenţa cuiva; in js 
Abwesenheit. 1610: (Az alperes) Valamire ualo gondoltá-
ban azzal feniegetett ott nem lettemben hatta(m) meghet. 
hogy az nyeluemet ki mechj [UszT 32]. — b. kb. a háttér-
ben; In urmă; im Hintergrund. 1705: Rákóczi uram a 
magyarországiakkal Somlyónál hát megött lött volna és 
jelen akkor8 ne lött volna, azt mondja [WIN I, 607. — aA 
zsibói csatában]. 1710: a lovashadak penig hátul a völgy-
ben rendelt sergekben állottanak. Az ármáda penig vévén 
esziben, mit akar hátok megett Károlyi, amely sok száz 
szekerek vele valának, egynehány rendben állítá s sáncol-
tatá a maga háta megé [CsH 364. — 1705-re von. feljegy-
zés]. — c. vki tudtán kívül, titokban; íără ştirea cuiva, In 
secret; ohne js Wissen, heimlich. 1619: nem tagadhatjuk, 
az én uramnak sok gonoszakarója vagyon maga háta me-
gett is [BTN2 239]. 

megette vminek a háta mögött; ín dósul a ceva; hinter 
(Dat.). 1656: Az Sárkány patakja feleöl való rend hazak-
nak megette vagyon egy rekesz kert, mellyre nyílik be 
fa sarkon forgo fel szer ajtó [UFII, 176]. 

megetti vki/vmi háta mögötti; care se află ín dósul cui-
va/a ceva; hinter (einer Sache liegend). 1831: az ugy ne-
vezett Erdő megetti gabona termő hely őkőr Tilalmassá 
változtatása [M.szovát K; EHA]. 1842: A ref. templom 
megetti tanoròk fölrontandó az őszönn [Csekelaka AF; 
EHA]. 1843: Varga Katalin meglátván az erdőgondnok 
urat, azonnal egynehány emberrel az oldal megetti erdőbe 
elillantott [VKp 77-8]. 1851: a' Csürős kert megetti ká-
posztás kert — ennek béjáró nagy kapuja | A' csűr megetti 
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szénás kert — az ide béjáró gyalog kapu fenyő deszka [Er-
dősztgyörgy MT; TSb 34]. 

megevés mîncat; Aufessen. 1710 k.: Maga az Isten is ... 
az ebek és madarak megevésével azért fenyegetődzik az 
írásban [BÖn. 4261. 1728: A Tektes Ne(m)es Universitas 
az Makra hajtandó sertesek(ne)k fogadott Pásztorokatt ... 
a Pásztorok a Farkastul való meg évestől, vagy el kapástol 
felelnek [Dés; Jk 379b]. 

megevő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: ~ 
kenyér mindennapi kenyér; pîinea cea de toate zilele; 
tägliches Brot. 1787: Bátorkodom alázatoson instálni 
Nsgod a szegény gyámoltalan öreg Bátyámért ki már két 
héttől fogva szorult mellém a Nsgtok kegyességekben) 
bízván leg alább a meg évő kenyérre iéáis szolgál, ki-
vált a kertbe a Méhek kőrűl vigyáz [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.J. 

megevődik 1. a fi mîncat; aufgegessen werden. 1796: 
Lép tíz ... kettő meg evődett [Doboka; MkG]. 

2. lelegelődik; a fi păscut; abgeweidet werden | lerágó-
dik; a fi ros; abgenagt werden. 1785: határunkon a kets-
kék(ne)k vagy egyebb féle Marhák(na)k szabados járási 
miatt az ujj jővések meg évődtek és úgy el tseplyesedteka 

hogy kevés vagy semmi nevekedést nem ígértek azokat ki 
nyestük és erős őrizet s tilalom alatt tartyuk ITorockó; 
TLev. 4/11. lb. — aAz erdők]. 

3. kb. elrongálódik; a fi distrus/deteriorat; abgenutzt/ge-
braucht werden. 1711: Egy selyem palástot mely is az há-
borús űdő miat bányákb(an)8 rejtetvén el senyvedet, meg 
evődőtt [Kv; Pk 6. — ®Torockónl. 

megévődik tönkremegy; a se distruge; zugrunde/kaputt-
gehen. 1846: fa hídhoz Schrofok meg 12 darab az 
otskákbol fenn maradott, mellyis a' régiség mián meg 
lévén évődve [Dés; DLt 858/1847]. 

megévődött elrongálódott; distrus; zerfetzt. 1571: őt 
rongyos meg évődött gyapjú [Gyéressztkirály TA; SzentkZs 
Conscr. 8b]. 

megexaminál 1. kihallgat/vallat; a audia/interoga; aus-
fragen, verhören. 1595: Zam veweó vraim valóban, meg 
examinalwan ... Czedulat attanak eó kgmeok hogi igaz ... 
ameli pénzt minden fogiatkozas nelkwl be varnak hamar 
való Jdeon [Kv; Szám. 6/V. 21]. 1646/1650: az Inasokat 
mind be hiuatuan az Cehben, megh examinalvan Eoket, es 
az kik vetkesek voltak, az egesz Ceh eleot, az drot vono 
szeken kéményén meg plagaltàtták [Kv; ÖCJk]. 1656: 
Tőrők Mihály Vram ... Doboka Vár megyenek eggyik 
vice Ispànnya külde minket Soò Faluàra®, hogy az 
melly valiokot ... mi elonkben citalnanak, mi azokot ... 
megh examinalnok, és hvtők uta(n) való vállasokot Rela-
toriaban megh irook [Galac BN; Ks 41. B. 35. — aBN]. 
1680: melly tanukot mi erős hitel megh Eskütetük es az 
elönkb(e) adat vtrum Szerint megh examinaltunk [H; 
JHbK XV1/21]. 1698: az mely Tanokat az Meltoságos ur 
Pecsetivel mi ellönkben Convocáltanak mü Azokat elsòbis 
erős hütel megh eskethök es annak uttána az utrumnak 
Continenciaja szerint Szorgalmatoson meg examinalok 
[Vasassztiván SzD; WassLt Farkas Gábor ns nyil.]. 1723: 
Luka Vaszily nevü jobbágya ... hiva minket ... Torda-

vármegyébe(n) M:Hodákraa az maga lakó házáb(a) némŭ, 
nemű szemellyek fassiojok bevételire a mely fatens 
szemellyeket mű elŏnkb(e) allita, azokat mű erős hŭttel 
megh esketvén, az elŏnkb(e) adatott utr(um) szerent meg 
examinaltuk, és hűtők utän elŏnkb(e) le tött fassiojokatt le 
irtuk [VGy hiv. — aMT]. 1767: mi elonkben a mely Fa-
tensek Convocáltottak ... mi azokot elsőbenis erőss Hittel 
meg eskettük Hitek űtán az elonkben adott Utrumokra 
szorgálmatasan meg examinálţuk, és azakra tett fassiojakat 
irtuk meg a következendő mod szeiént [Betlensztmiklós 
KK; BK]. 

2. kikérdez; a interoga; ausfrägen. 1657: Visitatiojokban 
jo lelkismeiettel valogatás nélkül szorgalmatossan meg 
visgalyák, és ugyan mégis examinallyák az papokat, 
mennyire való tudományok legyen az Jsten Könyvéből, 
Mi atyankot, az Apostofi Ciédot, Tiz Parancsolatot, Az 
Sacramentumoknak, és egyház fenyítékeknek rendelesit 
olahul el tudgyake mondani {UF II, 182J. 

3. megvizsgál; a examina; prüfen, untersuchen. 1595: 
Amy Nezy Azokath, kik az varos keonyweben magokat be 
nem Írattak volna, vegheztek eireol eoreokeosseon, hogy 
a* Capitanok minden fertalbol Az tanach eleibe hozzak az 
eo fertalbely lakosokat... ky az vdeo vtan Jeot ez varosra, 
vagy hazasodot it megh, Amikor az Be Iratasnak modgia-
rol az varos veghezet, es ahoz Nagy keonywet chinaltatot, 
tehát ezeket eleob meg examinalwa(n) minemeo zemely, 
ha ninche(n) valamy Niawalia es teneh alat kinek it lakasa 
miat kar az varosra ne(m) Jeohetne [Kv; TanJk 1/1. 258]. 
1677: a' dolgot szorgalmatoson examinállyák-meg, 's ha 
comperialtatik igaznak lenni a' meg-irt tilalmas dolgokbol 
lőtt vádoltatások, elsőben meg-intettessenek [AC 3|. 

megexaminálás felülvizsgálat; verificare, suprarevizie; 
Überprüfung. 1599: Myert hogy kewantatik az Zorgalma-
tos vigiazassis az mostany felelmes eodeonek allapotiahoz 
kepest ... Tetczet azért hogy eo kgmek keozzeol az Zaz 
vraim keozzeol minden Nap mindenik kapwkon, ket ket 
zaz ember vigyázzon regelteol fogwan mind egez nap 
estigh, kiknek tellyes authoritasok legien az zolgaknak 
való paranchiolasra, es mindenek megh examinalasara 
[Kv; TanJk 1/1.341]. 

megexaminálhat kikérdezhet; a putea interoga; ausfra-
gen können. 1672: az elmúlt napokban talála jűni egy ifjú 
legény rab, az ki magát váradinak mondja ... én ugyan 
meg is fogattam vala, vasban is járt vagy egy hétig s gon-
dolván azt, hogy ott találkoznak Kegyelmed körül oly 
emberek, az kik meg fogják ismerni, ha ugyan váradi fog 
lenni és Kegyelmed jobban is megexaminálhatja, a végre 
küldöttem be Kegyelmedhez [TML VI, 205 Katona Mi-
hály Teleki Mihályhoz]. 

megexamináltat kivallattat; a dispune să fie intero-
gat/supus unui interogatoriu; verhören lassen. 1705: azt az 
embert ... az úr felküldvén, azt izente, hogy mivel hír 
nélkül jött bé magát úgy lopta be csak, azért az nem 
igaz ember, hanem spiók az ilyenek és az ellenség explo-
ratori. Azért a többit is felkeresteti és őket megexaminál-
tatja és confiuntálja, addig el nem bocsáttatja [WIN I, 
602]. 

megexamináltatik 1. megvallattatik; a fi audiat/supus 
unui interogatoriu; verhört werden. 1645: Miuel az fogoly 
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Olah nem comprobálta ... hogy az Sarkeozi János A. 
marhajat mely szauatossagh szerent raita akadot meg, attól 
az szemelyteol veotte à kit nevezet per torturam megh 
examinaltassek honnot mentek az marhak kezeben [Kv; 
TJk VIII/4. 37]. 1647: Diosi Mihalyne Aszoni(om) ki 
hozatua(n) az Captiva Szolgaloiat suspiciot felel hozza, 
hogy leanyanak ladaczikajat fel nytva(n) negy gwrwjet 
uette uolna el, Keuannia hogi per tortura(m) examinaltas-
sek megh, es adgya eleŏ az gywrwkeŏt [Kv; i. h. 232]. 
1670: Ezek az megh irt vallok erős hüttel megh esküven, 
megh examinaltattak az Utru(m) szerent [Asz; Borb. I]. 
1735: f/lind a ketten ... Serényen meg examináltatván 
tesznek illye(n) fassiot [BSz; TK1]. 1765: Ezen fellyeb 
nevezett fatensek ... minyájan mind az tizen egygyen 
Compellàltotta(na)k, és általunk Iuráltotta(na)k, s meg 
examináltotta(na)k [Záh TA; Mk V. VI1/19 Marosbogáti 
Horvát István hites assz. kezével]. 

2. kikérdeztetik/faggattatik; a fi interogat; ausgefragt/ins 
Verhör genommen werden. 1599: Myert hogy kewantatik 
az Zorgalmatos vigiazassis az mostany felelmes eodeonek 
allapattiahoz kepest ... kewantatnek penigh hogy minden 
Jeoweweniek az kapukon megh examinaltattnanak: Tet-
czet azért hogy eo kgmek keozzeol az Zaz vraim keozzeol 
minden Nap mindenik kapwkon, ket ket zaz ember vi-
gyázzon reggelteol fogwan mind egez nap estigh [Kv; 
TanJk 1/1. 341]. 1677: Olah Papok más Országból jővén 
bé, meg examináltassanak [AC 264]. 

megexcindáltatik (föld) kihasíttatik/szakíttatik; a fi se-
parat/desprins/detaşat (o parcelă); (Feldstück) ausgesondert 
werden. 1693: Biro Sámuel uramis ... adgyon György Déák 
Ur(amna)k egj darab széna rétet, mellyen jo fűnek idején 
teremhessen Foeni Curr. 8, mellyis meg excindaltassèk és 
meg hataroztassek [Mártonfva Hsz; DobLev. 1/36]. 

megexekútoroztat végrehajtásnak vet alá; a ordona să 
fie sechestrat; pfánden lassen. 1778: Ngod az Exponens 
Jobbágyok, és 'Sellérek kőzzűl sokakat keményen meg-
Executoroztatott, azoknak kárt, költséget okozott [Msz; 
Told. 3a]. 

megexkuzál kiment; a scuza; entschuldigen, rechtferti-
gen. 1607: Az Kgltek nehez panazokkal irt leuelet megh 
értuén, noha magunk irasa nelkwlis, az euentus mind 
azokbol minket hamar ualo napon kgmetek zeme lattara 
suffícienter megh excusalna, de irasunk altalis uagy ket 
zoual zwksegesnek itelwk ualazt tennwnk kgteknek 
[Lompért Sz; Törzs]. 

megexplikál megmagyaráz; a explica; erklären. 1619: 
Gáspár vajdának egy levelét küldtem Felségednek 
azmelyet mindjárt meg is mutaték az vezérnek Valóban 
meg is explicálám, hogy azmint azelőtt őnagyságának 
mondottam, az maga leveléből kitetszik, hogy most is 
Ferdinandust siratja és Felséged előtt való dolog felől 
embertelenül ír [BTN2 367]. 

megexplikáltat megmagyaráztat; a dispune să fie expli-
cat; erklären lassen. 1822 k.: a 34 articulust az erdőkre 
nézve fel olvastattam, meg explicáltattam [K; KLev.]. 

megezüstöz 1. ezüsttel bevon; a arginta; versilbem. 
1592: Kalotaszegi Benedek ... vallia Ieoue mihelembe ez 

Istuan Deák, kezde kemi hogi eo neki ezwsteoznek megh 
egi zabliat [Kv; TJk W/\Ě 187]. 

2. ezüsttel megfest; a colora cu argint; mit Silber fárben. 
1789: (A) Stellásik fenyő Deszkákból díszesen egyben 
eresztve veress Márványfestékkel vagy(na)k meg festve a' 
felső részen való Párkányozások és három felől való kü-
lönös Stellásitskák(na)k két felöl való oszlopai, és az felső 
részeken való Czirádák, nem külömben 2 rendbéli apróbb 
fijokok(na)k szélyei meg vagy(na)k ezüstezve (Mv; 
ConscrAp. 87]. 

megezüstöztet ezüsttel bevonat; a da la poleit, a dispu-
ne/face să fie suflat cu argint; versilbem lassen. 1661: Az 
hegyes tőrre ha szüksége vagyon Kegyelmednek, tudósít-
son. Mivel Kolozsvárra miveltetni nem küldhet most em-
ber, itt közel gorombás ötvesek levén, csak egy hegyestőr 
vasat szerezheték vala, annak formájára ezüsteztettem 
volna meg, de ha szükséges, Kegyelmednek megküldöm 
[TML II, 92 Rédei Ferenc Teleki MihályhozJ. 1671: 
Ugyan szégyenlem ... csak az nyerget sem tudám megké-
szíttetni Kegyelmednek ... csak öt virággal való varrását 
is, azonkívül az ezüstözést, bizony 40 talléromban fel telt 
volna Úgy is próbáltam, itt csak borítsák meg, otthon 
ezüsteztessem meg, de reá nem vehettem [TML V, 430 ua. 
ua-hoz]. 

megezüstözött ezüsttel bevont; suflat cu argint, argin-
tat; versilbert. 1714: Körtvélj fabul való s feketére festett 
kisseb Almariom, ezüstel boritot Vasas füleivel, 7 fejér 
onbul való meg ezüstezett, s figurakkal ékesített fikok(k)al 
egjütt fl. Hung 26 [AH 54|. 1804: Egy meg ezüstezett 
Tengeri Csiga Kürt [Hosszűtelke AF; Kath.]. 

megfacsar 1. kicsavar; a stoarce; ausdrehen/drücken. 
1570: Recepta Contra frigum doloris Vegy apiomot par-
tém 1, Petrisoliomot partém 1, kaprot partém 1, Levestö-
kömöt partém 1, Törd özwe Jol, es annak utanna ösa erős 
echetet Reaia es fachard meg, oztan Annak az viszeuel 
hinchek meg az gyermek Ruhaiat es fekessek beleie, es 
Meg gyógyul, P(ro)bat(um) est [Nsz; MKsz 1896. 372. — 
aÉrtsd: önts]. 

2. megcsavar/teker; a suci; drehen. 1812: a' jo Grófném 
a1 veres alatt a' szemerem testemet meg fatsorja és azt 

mondja le vágja és a' hellyét hév vassal meg sütteti 
[Héderfája KK; IB gr. I. Bethlen Sámuel vall.]. 

megfaggat vallat; a interoga/descoase; ausfragen, ver-
hören. 1638: az tavalyi esztendőben hogy ilyen részegessé 
vált vala ez az Varga Miklósné, mondottam Varga Mik-
lósnak, hogy „édes sógorom, bizony az háromféle vétek 
igen együtt jár — hanem faggatnád meg vagy vallatnál 
felőle, ki tudja mint lenne az dolog [Mv; MvLt 291. 142-3 
átírásban!]. 

megfagy 1. (víz) jéggé fagy; a îngheţa; vereisen. 1653: 
Szent Mihály nap tájban oly hideg volt, hogy a kádban a 
víz megbírt, úgy megfagyott [ETA I, 149 NSz]. 1668: 
4dik April regeitől fogva eset az ho derekason egez diligh 
következet esős hidegh ... az Samosnak ket szely meg 
fogyot es ugy folt szayal mint derek telben [Kv; ACJk 
41b]. 1680: az hideg is megh vett volna az elmúlt telen ha 
eő klme fát nem küldött volna két ízbenis az ha-
zamban) ugy megh fagyott az Viz hogy forro vizzelis 
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nehezen olvasztottam ki lÉtfva Hsz; KaLt Apor István ir.|. 
1713: az mely Puszta Malmot Illyei Udvarbíró Ur(am) 
Varczán fel epitet mint hogy csak most a Telben ké-
szült el egy nap sem forgot, most sem foroghat, mert az 
idők kemenysege miatt az viz egészen meg fogjot 
[Marosillye H; UtI). 

2. (hó) lefagy; a îngheţa; (Schnee) erfrieren/erstarren. 
1762: A műlt héten igen szépen kezdett vala menni a hó, 
de Mátyása meggátolá s nem hogy elment volna, sőt két 
versben annyi esett, hogy csak az egyik rendbeli is elég 
lett volna télen. Mely szerént oly felette nagy hó vagyon, 
hogy a marha eldől benne, kivált az hol a régi meg nem 
tartja, mivel az erősen megfagyott volt [RettE 134. — 
a„ Jégtörő" Mátyás, február 24J. 1839: De itt rend kivül 
sok ho és, éjtzaka képtelenül meg fagy, az itatora alig 
tudjuk hajtani a' Marhánkat [M.valkó K; BetLt 4 Bálint 
János lev.J. 

3. beáll a fagy; a se lăsa/face ger; Frost tritt ein/bricht 
an. 1573: Hwszar ferench Azt vallia hogi ... Azkor semj 
vyz Nem volt az toba, hogi oztan meg kezd fagyny latot 
valamy egi nehan approlek halat halwa benne, ha az eleot 
vyzet vetetet volna az azzony Bele, ky Nem apadot volna 
[Kv; TJk III/3. 181]. 1675: Az német penig minden bizon-
nyal eljű, ha megfagy [TML VII, 114 Vesselényi Pál, 
Kende Gábor, Kubinyi László Teleki Mihályhoz]. 1807: 
Egy kevésség az éjtzaka meg fagyott és egy kevés hois 
esett | Meg fagyott reggelre jotskána [Dés; KMN 269. — 
aDec. 8-án]. 

4. agyonfázik; a degera, a-i fi cuiva foarte frig; zu Tode 
frieren. 7800: Januariusnak 2dik Napján ki mentünk hogy 
fertály nyilakat8 lémitalyunk ... ollyan hideg volt hogy 
szinte meg fagytunk az nagy hó, és hideg miá [Torockó; 
TLev. 5. — aErdőnyilakat]. 1832: instálom alázatoson a' 
Tekintetes Sogor Urat a' Bárány bŏrek iránt a' mit küldhet 
külgyel (!) el most mert el kell vesznem egészen bör 
mere valóm sints, meg fagyok a* telen soha ki nem telel-
hetek meg jedtem |O.asszonynépe AF; DobLev. V/l 184]. 

5. halálra fagy; a muri de îngheţ; zu Tode erfrieren. 
1657: Ez útban láttam, lován ülve megvötte az fullajtárt az 
hideg, halva esett le; az német cirkáló fennállva fagyott s 
holt meg [KemÖn. 50]. 1710 k.: Az atyja is bürkösi prédi-
kátorságában részegen kiesvén a szánból, úgy fagyott meg 
[BÖn. 532]. 

6. (holttest) jéggé dermed; a îngheţa bocnă; (Leiche) 
erstarren. 1603: Bizonjsag Kadiczj János nagi galambfalwj 
meg Eskwek hitj wtan ezt wallia, minket mihalj ferencz 
pecziettel hiwa kj az mezőre mikor Eszebe wötte wolna 
hogj égik czitko nem wolna az töbiwel latok hogj harma-
dat közel meg Eöttek wala az farkasok, az labay Igen 
mégis hwltek wolna ... hideg wala azért de meg nem 
fagiot wala [UszT 17/39-40]. 1736 u.: Akkor is ott voltam 
mikor somlyai házánál megholt8; csak fejér csipkés bulya 
vászon ingben, lábravalóban nyújtották ki, mivel átok alatt 
úgy hagyta volt, úgy is tették koporsóban, de azon éjszaka 
hogy megholt ... szörnyű hideg idő lévén, akkor is a ház 
ablakát mind levették, s egészen megfagyott a teste 
IMetTrCs 479. — 8Mikes Kelemen 1686-banJ. 

7. megkapja a fagy; a degera; der Frost greift an. 1671: 
Ide, Uram, nehezen szűrhetni; délig olyan az szőlő, mint 
az csont, úgy fagy meg, délután ha megolvad, úgy szed-
hetnek Az szegénység még holnap kezdi derekason el 
[TML V, 638 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1780: 
ebben az rettenetes erős hidegbe mind meg fagyna8 talám 

mikor le küld addig engedelmeskedik az idő [ Borosbene-
dek AF; SLev. — Az alma]. 1841: én a' Tőrőkbuza sze-
dést fel tiltván Tőrőkbuzájok a' hideg mián meg fagyott 
IDés; DLt 405]. 

8. kb. megdermed; a împietri; erstarren. 1811: Te-is 
szegény som-fa! melyet ma ültettem Ne szomorkodj, hogy 
sok ágad le-mettzettem; Vagy talám most alszol, 's fáj-
dalmad nem érzed, Meg-fagytak ereid 's sebedet nem 
vérzed [ÁrÉ 54]. 

9 a szíve megdermed a csodálkozástól; a încremeni 
(de mirare); vor Staunen erstarren. 1844: Nappalrá virad-
ván csak el bámultam, hogy hallám ... a Pogátsás Ládát az 
Ut mellett látták ... erre meg fagyott Szivem és mindgyárt 
gondoltam, hogy abból a Pogátsábol kerekedik valami és 
engemis ér [Bágyon TA; KLev. Koptyil Vaszi (20) jb 
vall.]. 

megfagyal megkapja a fagy; a degera; der Frost greift 
an. 1730: ALZ Mult vasarnapra viradolag olyan der lőt hog 
az szőlőt megfogyolta (!) hogy tovab való irisit nem vár-
hatni [Kisselyk NK; TK1 Mihály Deák lev.]. 

megfagyás befagyás; îngheţare (a apei); Zufrieren. 
1788: négy öt napoktól fogva szándékozom szüntelen 
Szebenb(e) visszá indulni, de az Olt vizé(ne)k Zajja \s 
fagya akadályoztat; talán készül vagy a* Jégnek kivágása 
vagy jobb(an) is meg fagyás által út, hogy a Szakadáti 
réven által verekedhessem [TL. Málnási László ref. fő-
konz. pap gr. Teleki Józsefhez Kercsesóráról (F)]. 

megfagylal befagyaszt (működésképtelenné tesz); a 
îngheţa; zufrieren lassen (außer Betrieb setzen). 1780 u.: 
karátson tájban Hámarainkat a* hideg meg fagyialván a 
lovainkat teleltetni szerte széllyel az országban Ki adgyuk 
es egész Martiusig oda vadnak, mig Tavaszra kelve Hámo-
raink meg indulhatnak [Torockó; TLev. 14/2]. 

megfagyott fagyott; degerat; erfrostet. 1710: Szömyűy 
hideg téli idők valának, úgyhogy magunkot, lovainkot 
csak meg nem ölt a hideg, a fák alatt megfagyott vadalmát 
szedtünk ki a hó alól, s jóizűen megettük [CsH 233]. 

megfakad 1. kifakad; a se sparge; aufbrechen/gehen. 
1696: az Feleségem ... az Pleuritisben igen nehezen meg 
betegedék ma tiszta véres genyetségetis pőkőt 
mellybűl reménlyűk, hogj azon mérges kelevény meg 
fokadott vólna IGemyeszeg MT; BK. Kemény János 
Bethlen Gergelyhez és Elekhez]. 

2. kireped, megszakad; a se crăpa; bersten. 1779: Indu-
latos is volt s ugyan haragjában effervescálván egy cse-
lédjére, úgy mondják, az epéje megfokadott s abba holt 
meg [RettE 397]. 1811: Hasonlítom Székely Nemzethez8 

e' pontba, Egyik sem nyomja-le másikot a* fontba. Igaz, 
hogy a' Székely tisztább és csinosabb, De a Szász fösvé-
nyebb és takarékosabb ... Minthogy a* nagy Fákból épitni 
szereti, Eröss emelésben magát ugy meg-veti, Mig erőlkö-
désben a* béle meg-fakadt, Innen van a' Szászok közt 
annyi meg-szakadt [ÁrÉ 69. — aA szászt]., 

megfalaz (kereket) kerékfallal ellát; a obăda, a puné 
obadă; mit Felgen/Radkranz versehen. 1581: Karykanak 
weottem 3 Apro vasat ... Esmeg falazot meg Kerekes 
Mihály Ket Kereket kyert fyzete(m) d. 50 JKv; Szám. 3/1. 



megfalazás 520 

6-7 Éppel András mb kezével]. 1589: Kerekes Mathe 
varos kereket meg fallazta wyona(n) es egy tengelt chinalt 
att(am) f. —- d. 40 [Kv; i. h. 4/VI. 42 Stenzely András sp 
kezével]. 1591: l. kereket törtek ell meg fálaztak, s toroz-
koj vasat veottem az kerekhöz d34 [Kv; i. h. 5/VII. 8]. 
1592: Chinaltattam Kerekes Janosal egy wy kereket az 
taligara d 50 ... Item hog egyk kereket meg falazta 
Attam f — d 27 [Kv; i. h. 5/XIV. 59 Éppel Péter sp kezé-
vel]. 1621: Falaztak megh egi Taliga kereket f — d 25 
[Kv; i. h. l5b/VL 5 Nagy Bálint mb szám.]. 1768: bé 
hivák ... kerék falozni azon Tengejbe való kerekeket meg 
faloza [Martonos U; PfJ-

megſalazás kerékfalazás; punerea/montaiea obezilor, 
Felgenmachen. 1766: hat vjj kerékért és két szekérben 
való kerekeknek meg falazásáért Felső Bajamb(a) küldött 
26. vagj húszan hét véka Búzát [O.kocsárd KK; Ks 8. 
XXV. 18]. 1767: egy alkalmatossággal paraszt ebéd táján 

valami kerekek meg falazására bé menvén az Ud-
varb(a) ... Zolljami Joseff ottan ... szunjadozni kezde 
[ Abosfva KK; Ks 4 Ignat alias Morár Thodor (30) jb vall.]. 

megſalaztat kereket kerékfallal elláttat; a puné pe cine-
va să monteze obezile unei roţi; mit Felgen/Radkranz 
versehen lassen. 1587: Esmeg falaztattam meg egy O 
Kereknek Talpat attam f — d 15 [Kv; Szám. 3/XXXIII. 
20]. 1621: Az égik hátulsó kereket uyonnan falastatua(n) 
meg Kerekes Janossal fizettem neki teőlle f—d 25 [Kv; i. 
h. 15a/VII.]. 1638: en hordotta(m) mind az Negj kereket 
az kerekeshez hogj megh falaztata eőkett [Mv; MvLt 291. 
137b]. 1658: Falaztattam megh ket kerekeket Béres sze-
kerben fizettem az Uy kereszteny kerekesnek fl. —/40 
[Borberek AF; WassLt Perc. 50]. 

megfárad elfárad; a se obosi; müde werden. 1572: 
mostan az kentelkj vidikiek Itt wy warnal fa hozasba zol-
galnak es zolgalatnak miatta Mind Marhaiok s mind w 
magok megh farattanak [Szúv; BesztLt 3608 Thorma 
János wywarj wduarbiro a beszt-i főbíróhoz]. 1579: az ŏ 
maga loa mek faradot vala anyera zolek wele hog az Na-
pon It maradgyon zenat zabot adaték neky [Kv; Szám. 
1/XVIII. 34]. 1596: en hogy boros is voltam mégis farat-
ta(m) volt ... aluttam [UszT 11/53 Nicolaus Fulo de Ders 
pp vall.]. 1679: maga az csauz aludt, mert igen megfáradt 
volt, de az tolmácsával beszélt Monay Uram [TML VIII, 
432 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1736: Ha innya 
kezdett az fejedelem ... ott senkinek nem lehetett magát 
menteni, addig kellett innya, míg kidőlt asztaltól, maga 
penig egy veder bort megivutt, még sem részegedett soha 
el, csak levette fejéből a bársony kozáksiivegit, s mintha 
megfáradott volna, úgy gőzölgött ki a feje tetejin az bor 
ereje [MetTr 336]. 1778: Ugy hallottam volt, hogy Öcsém 
Uram(na)k meg űtette volt az szemét, vagy az orrát a 
Lova, talám igen meg fáradott volt a katona, és elszunya-
dott volt a Lo hátán [Dédács H; Ks 96 Gyulay Ferenc 
lev.]. 

megfáradott, megfáradt kimerült, elfáradt; obosit; 
erschöpft, müde geworden. 1601: Az megh farat louat 
Mathe Uram Zekre vitte [Kv; Szám. 9/XV. 32]. 1657: 
mindazáltal az megfáradott s éhezett Manszfeld hadát meg 
kelle valahány napokig nyugodtni s proviantolni, és az-
után indulánk | az hadakra való gondviselést nem continu-

álhatom, küldene azért mást, ki gondot viselne, és az meg-
fáradott hadat is újítaná [KemÖn. 74, 250]. 1710: Kucsuk 
basa kétezer válogatott török hadakkal beérkezik estve 
későn Segesvárra; akinek is Kemény János ha mellette 
levő hadaival eleibe ment volna ... azt a kevés számú 
megfáradott hadat dissipálhatta volna [CsH 51J. 

megfarag 1. kifarag, megácsol; a ciopli; zimmem, 
ausschnitzen. 1597: Veottem az zen vtza kis Aitohoz egj 
lab fat mellien a' hidnak fel tekereoie iar f—d 17 Attam az 
Achinak hogy meg faragta es oda chinalta f—d 15 [Kv; 
Szám. 7/XII. 13 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1600: Zwret 
Eleott hozattam Merabol száz Abronczot, hogy megh 
faragták attam teólle d 40 [Kv; i. h. 9/XH. 75 ígyarto Si-
mon isp. m. kezével]. 1609: Veottem egi Gorbaj Emberte-
ol az Hiducza kapu hidgiahoz, 33 darab fat f 4 d 62 Az 
acziok haton faragtak meg mas fel nap, fizettem nekik f. 
ketteo [Kv; i. h. 12b/IV. 169]. 1625: Fizettem Kolosi 
Georgjnek ... az Teőmleőczj kuttianal, Egj vy Ágast megh 
faragott az gemivel egjetemben es felis emelt... d 15 [Kv; 
i. h. 16/XXXIV. 229]. 1679: Egi kerék agiának való fa, 
megh faragva No. 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv.]. 1773: jobban meg faragván vékonyították és rövidí-
tették a Fakat vgj vihették el osztán [Hesdát TA; JHb 11/3]. 
1796.Ė AÍZ Istállóról ... helyesnek találta voxomat és annak 
renovatiojárais továbra időt szakasztani magáb(an) hatá-
rozta minthogy a talp fája készen meg faragva is vagyon 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

2. kivés; a dăltui; ausmeißeln. 1580: Az my az Magyar 
irast illety Az hydo(n) ... Nem akarwa(n) valamy dissen-
siora Jeowendeore is okot adny Az vnio elle(n) vegeztek 
eö kegmek hogy zazulis vgyan Azon igekel faragyak 
megh az varas keolchyege(n). Azon keppe(n) egieb keo-
zonseges Monume(n)tumoko(n) ha egyk Nemzetnek niel-
we otth vagio(n) Az massyké is legie(n) otth [Kv; TanJk 
V/3. 228a]. 

megfaragás 1. kifaragás; cioplit; Ausschnitzen/zimmem. 
1587: az keozep kapwhoz Gemnek való Gerenda fat veot-
tem kiért attam —/38 az achinak az megfaragasatol fizet-
tem —/16 [Kv; Szám. 3/XXX. 16 Seress István sp kezé-
vel]. 

2. kivésés; dăltuire; Ausmeißeln. 1635/1650: Szigethi 
Thamas nevw Eotues Legenj ne mivelhessen addegh va-
lamegh az beczúlletes Cehet nem Contentallia, az rea 
jmponalt Egy Gira Ezústreol, Mivel eo volt fw oka az 
Sarga rez Gywrónek megh faragasanak es Somanczolasa-
nak, Es maga foglalta be az keovetis az rez Giwrűben, 
Melliert eo kglk miuet fel tiltottak [ÖCJk]. 

megfaragott kifaragott; cioplit; ausgezimmert. 1597: 
Hogi az kamarakhoz való meg faragot labfakat el ne lop-
iak az vczan, a templúmba hordatták be fizetünk 2 ember-
nek f—d 6 [Kv; Szám. 7/III. 35]. 

megſaragtat kifaragtat; a da cuiva/a puné pe cineva să 
cioplească din bardă; ausschnitzen/zimmem lassen. 1592: 
hozattam keweli petemeteól het zaal fat f 2 d 85 Ezek ă 
fak a kapu keŏzeŏt vadnak Achi Lukachial kezen megh 
faragtattam, az faragasatol megh semmit nem attam [Kv; 
Szám. 5/XIV. 162 Éppel Péter sp kezével]. 1623: az jstal-
lok faytt mind ez telen faragtassa megh, keóteőztesse igen 
zepen Egyb(e) es vgy rakassa zepen ell hogy mihelt az 
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Ideó Nylyk azontoll Cziak alatthassak Rakhassak fel eó-
keőt akor Arra gongia nem lezen [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 

megfáraszt kifáraszt; a pricinui oboseală; erschöpfen, 
mtíde machen. 1595: Waralyai Istúan Wrűnk szolgaia 
ment postán Warad fele, Io lo volt alatta, de Wasarhellig 
meg farasztotta [Kv; Szám. 6/XVIIa. 66 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1657: az sok nyughatatlankodás is igen meg-
fárasztott [KemÖn. 250]. 1736: mikor jó mesteri voltak11, 
mind az legény az leányt, mind az leány az legényt alkal-
masint megfárasztotta [MetTr 333. — aÁ leány és a legény 
a táncnak]. 

megfarmatringoz megver; a bate (cu pofii); (durch)-
priigeln. 1765: hogy a szegény ember erővel, vagy vagyon 
kedve, vagy nincs, a fegyvert felvegye ... a fegyvernek, 
szerszámnak, mondurnak az árát megadja mégis a 
reguláris szoros hadi disciplinát felvegye, amint hogy 
sokakat megfarmatringoztak, megvesszőztek a nagy osto-
ba vén emberekben [RettE 191-2]. 

megfartat kikutat; a căuta/scotoci; ausforschen. 1751: 
No most a Menyetske adj te is egy kalátsot Lukáts Gazda 
Uram sűs ludat malatzot Rongyos erszényedet ved elé 
fartasd meg Pelisznyet (!) penzedből most ajándékoz meg 
[Hétfalu Br; EM LI, 127 betl. játék]. 

megfateal megvall, vallomásban megbizonyít; a mărtu-
risi; (ein)gestehen. 1597 k.: harmad fel Curiat (?) Adott az 
Regius en kezembe, kit az te magad valloies meg fatealnak 
[JHb XXIII/3]. 1774: Az 17dik Punctumban is meg fate-
altuk, hogy a Tisztek magok Számokra dolgoztattak 
[Mocs K; KS Conscr. 35]. 

megfatealhat megvallhat, vallomásban felfedhet; a pu-
tea mărturísi; (ein)gestehen können. 1745: Eza pedig tiszt 
uramék inquisitiojok után lött értésemre és oda nem fate-
alhattam meg [Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 164 G. Semény 
(43) un. pap ns vall. — aAz előbbiekben mondott vallomás 
részletej. 1774: Mén Lovakot, Paripákot ... attak vgyan 
O.Csesztvén ell, 'a holis Meg fateálhattyák, mind árrát, 
mind számát [ Szentdemeter U; LLt 20). 

megſattyaz ts törvénytelenül teherbe ejt; a face ca o 
femeie să devină gravidă ín afara căsătoriei; ungesetzlich 
schwanger machen. 1700: Rücs Gyŏrgnét, az Simo 
György leanyatt tudgja hogj meg fattjoztak [Szentdemeter 
U; Ks 90]. 

megfattyazás bitangszülés; naşterea/aducerea pe lume a 
unui copil nelegitim; Bastardgeburt. 1700: Nagyob Birton 
Mihály leánya megh fattyazasáért adot fl. 1/2 [Csöb U; Ks 
90]. 

megfattyazik 1. törvénytelen gyermeket szül; a naşte 
un adulterin/bastard; einen Bastard gebären. 1700: az 
Simo Gyŏrgj leanya meg fattjazott [Szentdemeter U; Ks 
90]. 1744: Bálsa Mihály fattyú Gyermek mert mikor vi-
selősis volt az Any(nya) vélle ... aTőrők főlgyire recipálta 
magát Cebérea es ott fattyazat meg [Meszteákon H; Ks 
112 Vegyes ir. — aH]. 1765: most két ollyan szolgalo 
lakik az eó kegyelme udvarában akik mind ketten Fattyat 

vetettek, söt az edgyik az eö kegyelme Házánál fattyazott 
mek (!) [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 160]. 1771: Széki 
Ersok fattyat kapván Ecclesiát meg kŏvetven azutan is 
meg fattyazat és azért nem követet Ecclesiát (Dés; DLt 
321. 21a Elizabeta Gaspar cons. Ioannis Gyöngyösi (36) 
ns vall.]. 1781: Nagy Anyámtol ugy hallottam hogy Zá-
gonbol egy Leány Besenyőre vetődik, ott meg fattyazék 
[Komolló Hsz; HSzjP]. 

2. törvénytelenül teherbe esik; a rămîne grea in afara 
căsătoriei; ungesetzlich schwanger werden. 1752: Boér 
Klára ... egy rot oláh legényhez adván magat meg fatya-
zott tőle [CsS]. 1768: ez a Testvére is, Jutzka az oda való 
Szász Kántortol meg fattyazott vólt [MkG]. 

megſattyazott törvénytelen gyermeket szült; care a năs-
cut un copil nelegitim; einen Bastard geboren. 1718: Al 
Peres Segesvár székb(en) (c)ommorált Kurke Anka 
Czigánne Mojle Kurke relictája Megh fattyazot kurva 
[Fejér m.; Ks 90]. 

megfázás meghűlés; răceală; Erkältung. 1778: Az aerre, 
vagyis Levegő égre nézve, igen ártalmas az illyen forro 
nyavallyában, veress és hojjagos himlőben fekvő betege-
ket igen nagyon bé melegitett, s' meg rekesztett aerü Ház-
ban tartani ... szükséges ... mikor szép tsendes idö van 
a' házat jól ki szellőztetni, tsak a* hideg szél a' beteget ne 
érje, mert a* meg fázás is veszedelmes [MvÁLt Má-
tyus,ConsSan. gub.]. 

megfázik a răci; sich erkälten. 1661: Azomban meg is 
fázik Kegyelmed mente nélkül [TML II, 166 Veér Judit 
férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: Egy kis dara jége-
sőcske lőn, meg kezdém fázni, s a hideg ellele [BÖn. 527]. 
1736: Azonban még a fő asszonyokban is sokan nem 
csizmát viseltenek, hanem amaz ránczos veres sarut szász 
módon; télben szőrből botosok volt, az kit az csizmára 
vagy sarura hüztak, hogy az lábok meg ne fázzon (MetTr 
342]. 1778: leg alább az orra a szegény katonának meg 
nem fázik a sátorba, mivel már Házakba szállatt kgltek 
[Dédács H; Ks 96 Gyulai Ferenc lev.]. 1843: jaj mind meg 
fáztam [Dés; DLt 65]. 

megſázódás megfázás; răceală; Erkältung. 1735: illő 
hogy Excellentiatok az estvéli aërben künn járván illendő 
kŏntessel a megfázodástol promuniallya magát IKs Boros-
nyai Nagy Márton lev. Nsz-ből], 

megfázódik megfázik; a răci; sich erkälten. 1724: Vton 
járók vágjunk meg fázódtunk vagj két darabotska tűzi fát 
akartunk vinni [Réten NK; JHb]. 1756: azon eczaka Iszo-
nyú nagy hideg s' Dér lévén ... igen meg fázodván bé 
mentem az házban melegedni [Remete Szt; TK1]. 

megfed 1. befed, fedéllel ellát; a acoperi; bedecken, 
überdachen. 1573: Feierdy Matthias azt vallia hogi ... Az 
my Ideötwl fogva es az vchaba lakik latta hogi az Molnár 
vagi kecher Meg fedtte az hazat, De meg Nem pozniualta ] 
Vadalma Gergel azt vallia hagi vagion három Eztendeie 
hogy eo Ment volt lakny Sellerwl az hazba ky feleol Mol-
nár Matenak perj vagion ... Es latta zent gérgy Napba 
Meg fette volt az hazat Sassal (Kv; TJk II1/3. 273-4]. 
1585: Hagio András fedet volt megh zalmaual Seowent 
Zep Miklosne feleol [Kv; TJk IV/1. 499]. 1610: Az Kedey 



megfedd 522 

János hazarais my teóllűnk kere zalmat osuat János hogy 
megh fedgye [UszT 12b]. 7680: ezen kertb(en) vagyon hat 
tŏlgjfa oszlopokra csinalva egy gyümölcs aszaló, mellynek 
hejazattya Suppos de az Tűzre nézve igen félelmes, szŭk-
sseg hogy az Suppot hanyak le rolla, es fedgvek meg sen-
dellyel avagy deszkaval [A.porumbák F; ALt Inv. 27]. 
7688; Az Aszszony ... első háza alatt vagyon egy köböl 
rakott Pincze, Köböl fel rakott ket felöl való Pincze gator-
javal edgyŭtt: melyis fenyő szél deszkakkal van meg fedve 
[Kozmás Cs; Eszt. Inv. 4]. 1699: Vagyon ezen kert bé ke-
rítve nehult jo szarvazas Sendelyezes alat néhult rósz regi 
Sendellyel meg födve [Szentdemeter U; LLt Inv. 29]. 
1734: az Ns Curia kőrös kŏrŭl palánkal bé kerittetett, szal-
mával meg fedve [Datk NK; JHbB D. l gr. Bethlen Farkas 
inv.]. 1791: a Gabonástis meg kellenék fednünk, mert a fe-
dele rósz, és kárt vallunk [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

2. be/megborít; a înveli/acoperi; zudecken. 1675/1687 
k.: Az megye közönséges consensusábol végeztetett hogy 
ä Praedikátor mester asztagját meg fedgyék ã megye bú-
zájának ä szalmájából [Kibéd MT; MMatr. 202]. 

megfedd megdorgál; a dojeni; rügen, tadeln. 1572: Va-
gion panaz az leh teot chaplarok feleolis hogy az Bor 
hordokat es Iwokat egyk Borrol Maswa Igazitiak, kinek 
akarjak Borát ocharliak Nemelliet Dicheryk, Es Igy cha-
larkodnak eo k. fedye megh eoket [Kv; TanJk V/3. 62a]. 
1586: Was Gergely ... vallia, Mikor megh Akarak vez-
zeozny Az eotweos leghent Ben valek Az chehben, vgyan 
zechy Istua(n) hazanal Akorí Czeh Mesterűnknel, Mikor 
voxra Mentenek volna sok fele Mene Az vox, kinek Arra 
Mene zowa hogy Ne banchak hane(m) mywet tilchak fel 
ky penigh azt monda hogy megh Veriek, ky penigh azt 
hogy chak á vezzeöt Mutassak megh Neky, es megh fed-
gyek [Kv; TJk IV/1. 5551. 1591: Percezeni Georgi ... 
vallia, Lattam azt hogi zwnetlen forgottak Aztalos Imreh-
ne hazanal mind Drabant, mind Deák, kireol az Capitan-
nakis emlekeztem, az Capitan mégis feddette rolla [Kv; 
TJk V/l. 83]. 1632: s ugyan őmaga is megmondá az as-
szony, hogy ott volt Szőcs Mihálynál, s még én igen meg-
feddém vala [Mv; MvLt 290. 79-82 átírásban!]. 1771: 
Hallottam Teremtettével káromkodni a Tiszt Tudós Berek-
szászi Moyses Uram Béressét, a melyért ő klme meg is 
feddette volt akkor azon szolgáját [Dés; DLt 321. 28a 
Moldován János (36) zs vall.]. 1780: Birtalan Andrástol 
hallottam ... hogy nagy szóval fenyegeti vala Kováts Péter 
Uramot ... s még ugyan Sz. Istváni Nemes Péter ö kglme 
megfeddé hogy mit beszeli mert most itt sok ember hallya 
s még kglmetek annak bujját vallyák [TarcsafVa U; Pfl. 
1827: Sogor Vram a minapiban ... azt mondotta ... hogy a 
Zabolai fiai kevés idő múlva engem meg kinoznak ... mert 
a Sogor Ur nékiek, ha jol meg vemek, 200 forintot ígért; 
melyért a Procurator ... Ur Sogor Vramat meg is fed-
dette [Asszonynépe AF; DobLev. V/1122, lb Borbereky 
József Dobolyi Zsigmondhoz]. 

megfeddés megdorgálás; dojenire; Rüge, Tadel. 1876: 
Kebli tanácsunk megfontolván hogy Tőrös János, ha 
Csonkáné által sértve érezte magát, a törvény utján kellet 
volna elégtételt keresnie, nem pedig az utczán békésen 
járót megtámadnia s gyalázó szókkal illetnie, őt Csonkáné 
becsülete megsértésében hibásnak találja, azért megfed-
désre s az asztalpénz 1 f 60 kr megtérítésére ítéli [M.bikal 
K; RAk 328]. 

megfeddet megdorgáltat; a dispune să fie dojenit; rii-
gen/tadeln lassen. 1662: Szent Ezékiás király, hogy egy-
kori csuszamodásábul a babylóniai király követinek min-
den kincsét, tárházát megmutogatta vala, mellyet ám 
Isten neheztelvén érette, az Ésaiás próféta által megfed-
dette és meg is fenyegette vala [SKr 333]. 

megſeddetés megdorgáltatás; dojenire; Rüge, Tadel. 
1803: Illyetén meg feddetések előre bocsátása mellett a' 
fen emiitett régibb és ujjabb számadásoknak revisioihoz 
fagunk [Kv; FésCJk 23]. 

megfeddetik megdorgáltatik; a fi dojenit; gerügt/geta-
delt werden. 7óó2: Ez diéta néhány hetekig tartott vala, 
amellynek utolján egy ötvös, Thoroczkai nevű, káromko-
dásért megsententiáztatott, és ... meg is köveztetett vala. 
Az több evocátusok pedig a státusok, tanácsurak, tábla fiai 
által erősen megfeddetvén, fenyegettetvén, törvények a 
fiscustól lehagyatott vala [SKr 193|. 

megfeddettetik megdorgáltatik; a fi dojenit; gerügt/ge-
tadelt werden. 1840: Hajdú Kováts János ... feddettessék 
meg — hogy többé keze alatti rab Bátorínéval kénye sze-
rént ne bánhassan [Dés; DLt 36/1841 Dósa István városi 
szb kezével[. 

megfedelez befed; a acoperi; überdachen. 1815: a Ker-
teket ... zab szalmával jo móddal megfedelezze [Várfva 
TA; Pk 7]. 

megfedés 1. befedés; acoperíre; Überdachung. 1617: el 
eget vala az az haz s edgiwt epete megh Zok Peter 
vra(m) Zok Jstuannal, meegh enis ot valek az mégh feóde-
sebe(n) [Mv; MvLt 290. 26a]. 1778: vitetetté engedelem-
mel onnan Sátét a Pap ház meg fedésire? [H; JHb XX-
XI/51. 5 vk]. 1820: A Papi Udvaran lévő pajta megfedési-
re vettem szalmát [Mezőcsávás MT; MRLt. — Tornai 
László kijegyzése]. 1854: az két udvaron levő épületekbe 
valami szélvész által az fedelek meg bomlanának egy esős 
időbe ... meg fedésére légyen segittségűl [Maroskoppánd 
AF; DobLev. V/1375 Dobolyi Bálint kezével]. 1871: A 
csümek megfedése mely fodozásnak nevezhető későbbi 
időre halasztatott [Barjánosóbuda K; RAk 113]. 

2. beborítás; invelire, acoperíre; Überdeckung. 1776: 
Dikuj Ilia, Bűne Pétru, Alekusan Gligor, és Kimpián Va-
szilia ... ki ki az magok Számokra egy egy szekér Nádot 
vittek Asztagocskájoknak meg fedése végett [A.kápolna 
KK; BK. Dikuj Szávu (30) jb vall.]. 

3. (szőlő) elfedés; acoperíre; Ábdeckung. 1823: Alsó 
Évánn Szöllö hegybe Utolso munka a* Meg fedés IPipe 
U; Told. 31]. 

megfedet 1. befedet/fedeleztet; a dispune să fie acope-
rit; überdachen lassen. 1592: Az Varos kertiben az hitwan 
zenawal az kertet megh fedettem [Kv; Szám. 5/XIV. 148 
Éppel Péter sp kezével]. 1633: hogi vy hazat czinalt 
volna, en ne(m) tudo(m) sem latta(m) maga vagio(n) husz 
eztendeje hogy en mellettek lakom, hanem tudo(m) hogi 
zalmavall néha megh fedette (Mv; MvLt 260. 134a|. 
1675/1688 u.: az Udvarhaz kőrűl való kertekre, s tanoro-
kokra szorgalmatos gondod legyen, azokot io idein be 
kerteltesd, a ki most van, meg fedesd, hogi annal hamareb 
el ne pusztulyon [Borb. I|. 1736: Méltoságos Aszszony 
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Ngod a mint parancsolta volt hogy az Simon András jó-
szágára való épületeket meg fedetném és arra való 
Embereket fogadván bé szegŏdgyem becsű Hetes jo 
Embereket fogadtam [Nagykászon Cs; ApLt 2 Kádár 
András Apor PéteméhezJ. 1754: a Házat is immár kettzer 
fedettem meg [Déva; Ks 75. VlIIb. 110], 1794: az esső és 
hoo fúvás bé hat a' hijjuban, és a' Stakaturát meg veszte-
getie vagy nem? ha tapasztaltatnék ide hátrébb lehetne 
a* tisztelt Propríetarius umak, kinek leg nagyobb kára 
subversál benne, intimálni, hogy zsendellyel fedesse meg 
azon épületét [Kv; CsS[. 7804: A Csűrnek edgyik farát el 
bontván meg kellett fordittatnom, egésszen ki fedettem a 
Léttzei szŏmyen romlottak lévén a magam erdőmből meg 
létzeztettem ... ujj szalmával egésszen mégis fedettem jó 
móddal lÁdámos KK; Pk 5]. 

2. be/megboríttat; a dispune să fie invelit/acoperit; be-
decken lassen. 1678/1681: in tempore be hoidatván à 
Takarmánt az Asztagokat megh fedesse, kártol oltalmazza 
[Vh; VhU 669]. 

megfedetett megfedett; acoperit; überdacht. 1763: Ezen 
udvarba ... mennek bé dél felől egy régi hitván s már a főid-
nek szinén egeszszen ki rothadatt, negy tsere fabol fel allit-
tatot, és delre hajlott s regi sendelyel meg fedetett két felé 
nylo kőtott galam bugós Kapun [Hortobágyivá Szb; Bom. 
XXIX. 19 néhai Hortobágyi Gergély György conscr. 16]. 

megfedetik befedetik; a fi acoperit; überdacht werden. 
7699: Vagyon Tisztarto lova Jstállócskája mellyis fűz 
vesszőből támasz nelkűl Sással meg fedetve épettetett 
[O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.J. 

megfedett befedett; acoperit; überdacht. 1681: Ezen tűi 
csak közel fordulólag vagyon fenyő fa talpokra, ugyan 
fenyő boronákbúl fel rótt, fűrész deszkákkal meg fedett és 
padlott hámor eőrzeő ház | Innen elébb menvén, va-
gyon az vas hámor gáttyára nyíló, fenyő fábul csinált 
mellyékű, vastag deszkákbul álló, ugyan afféle deszkákkal 
meg fedett, fa kilincsetlen fél szeres kapucska [CsVh 89-
90]. 1699: elébb menvén ezen külső Udvar Cserefa táma-
szokkal kŏmyűl vétetett, Szalmával mediocriter meg fe-
dett Sátoros kerti mellett, harmadik veszszŏbŏl font pa-
rasztkapun, méntűnk bé bal kéz felőli edgj akolb(a) 
(O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.]. 1760: Ezen 
Udvaran tanáltatatt egy Négj Szegeletű régi Suppal meg 
fedett Ház elol való kisded kerek formájú Tomattzal 
[Kissáros KK; SLt PQ. 10] | egy karokra, sövénnyel font 
hitvány deszkákkal meg fedett kaliba forma házatska [Mv; 
Told. 15/44]. 1763: ezen Udvarházba dél felől hat vékony 
tsere fa oszlopokra, s feljűl fenyő fa deszkával meg tor-
náczozott, Sendélyel alkalmasint meg fedett, magos File-
goria [Hortobágyivá Szb; Bom. XIXa. 19 néhai Hortobá-
gyi Gergély György conscr. 14]. 1806: Zsendély fedél 
alatt lévő Galambugos Kapu két rendbéli zsendélyel meg 
fedett... kert IBúzásbocsáid AF; HG Conscr. 11 ]. 

megfedettethet befedethet; a putea dispune să fie aco-
perit; überdachen lassen können. 1846: Csipkés Istvánné 
és Bentze Mosesné kérelem Levelek mellyben azt kérik, 
mint kik áruikkal essŏzésnek szélnek szóval minden ziva-
tarok(na)k kitetve (!) vágynák hogy pálinkát áruló sátrak-
nak oldalait állíttathassák rakó fa köze és fedettethessék 
meg ... meg engettetett [Torda; TVLt 158]. 

megfedődik befedődik; a fi prevăzut cu acoperiş: über-
dacht werden. 1865/1875 k.: A* papi ház meg fedödött 
zsendelyel 1865e ... meg vevödöt hozzá 47. darab kŭlŏm-
bŏzŏ hosszúságú gerenda [Szucság K; RKAk 104]. 

megfehéredik 1. megfejéredik 

megfehérít 1. megfejérít 

megfej a mulge; melken. 1574: Neste leány Zabo Gas-
parne Zolgaloia Azt vallia hogi ... az eo Azzonya kwlte 
eotet az házhoz meg feyny az Teheneket, eo meg feyte 
estwe Regei es az teyet azzonyanak vitte [Kv; TJk III/3. 
398]. 1629: egykor az eokreok mellet leweo Inas nem 
jeoue be, hane(m) kűn marada halnj az monda reggel hogy 
eotet megh nyomtak az boszorkányok az Eokeor szar-
varol az ui Istrángot le szakasztottak engem valtigh gyeot-
re, rollam el alua(n) az Tehen ala űle megh feje vgyan 
chorgot IKv; TJk VII/3. 122]. 1729: egyezer Csudálkoz-
va(n) az A: hogj az Tehén meg nem áll az Gazda Aszszo-
nyának, se Bomyának maga meg feji es minden rugas 
nelkűl a Tehén az Anak meg állott s meg fejvén ugjan az 
A: az maga inán leis töltötte azon Tehennek az Tejit [Dés; 
Jk 52]. 1770: hétfűn estve tehenemet meg is fejtem 
[M.hermány U; RSzF 210]. 

megfejel lábbelit fejel; a căputa/incăputa; vorschuhen. 
1644: monda Czizmadia Marionnak, hogi rokkon (!) Fe-
ield megh az czizmat szeredará [Mv; MvLt 291. 407a]. 

megfejelte! megjavíttat; a dispune să fie reparat; aus-
bessem lassen. 1805: Az Udvar kapuja a Hertzeg Ur birta-
ka alatt le esett és azt Hertzeg ur fejeitette meg és állította 
fel a mint most van [Csekelaka AF; KCsl 16]. 

megfejéredett fehér színűvé vált; devenit alb; weiß ge-
woiden. 1807: Egy egészen a' vénség miatt meg-fejéredet 
13. markos Kantza a1 hátulsó ball Lapatzkájára egy 
kerék forma Bellyeg vagyon sütve [DLt 422 nyomt. kl.|. 

megfejéredik 1. kifehéredik; a se albi, a deveni alb; 
weiß werden, sich entfaiben. 1558 k.: ved az tey zin<? 
vizeth es distillald megh hath utal, meglen az veres rez 
plehe ... Meg feieredik Mind kivçl es Mind belgl {Nsz; 
MKsz 1896. 286]. 1736: mindenek felett gyönyörűséges 
volt, mikor három szál danitollat köves medályban rakva 
tettek az ifjak süvegekben. Akkor sok darvakot tartottanak 
fejedelem, urak, fő emberek udvarában, és mivel az darvak 
többire szürkék, kiszedték az tollokat szép gyengén, s fa 
olajat öntöttenek az tollú tokjában s ismét helyre rakták az 
kiszedett tollakot, úgy fejéredtenek meg (MetTr 347]. 
1817: Három vég vásznat most fejérittetek de még nints 
meg fejeredve, mert az idŏ tsak mostoháskodot (Héderfája 
KK; IB. Ütő Bálint tt lev.]. 1880: nadrágod megfejéredik a 
zsírtól [PLev. 77 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. megőszül; a Incărunţi; ergrauen. 1678: Nem dicseke-
désből iram, de ifjú legény koromban is nyelvem miatt 
orczám nem igen pirula meg; már hajam, szakállom meg-
fejéredett, irásom Kegyelmed kezénél lévén, gyalázattal 
fordulna orczámra vissza, ha imitt-amott való beszédem 
ellenkeznék Írásommal [TML VIII, 157 Haller János Tele-
ki Mihályhoz]. 1710 k.: Nem esik a királynak jobbízűn a 
zsemlye, tokaji bor ... hal, vad, madár ... mint emennek a 
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málé, s a szilva vagy kökény-cibre s a forrásvíz; sőt ennek 
erős, egészségesen megfejéredik a szakálla, amaz a nagy 
konyha s patika mellett iidő előtt elsorvad [BÖn. 509]. 

megfejéresedett megőszült; încărunţit; ergraut. 7809: 
Berszány Gergely sárga meg fejéresedett hajú [DLt 553 
nyomt. kl]. 

megſejérít 1. kifehérít; a albi; (aus)weißen. 1558: Wegy 
kalcionalt sooth; borkçueth es timsooth Egienlçkepen 
chalch(ional)va ezeketh, oluazd meg anny echetben ke-
uerve, ozton ebbe hetcher heuitue oluazthua olchad az 
veres rezeth, lezen zep feier es lagy Minth on, Merth az 
soo tartarom tinso es echet reeznek poklossagith Minde-
nestől fogua el vezy es Megfeierity [Nsz; MKsz 1896. 
286]. 1561: Ha ualamelly mester valaminemw 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 frisseli 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.[. 1680: Ezen Simma vâszonb(an) 483. Singet 
meg fejeritettek az többi nyers [A.porumbák F; ÁLt Inv. 
16]. 1855: A jobbágy felesége a kendert kinyövi, eláztatja 

kitilólja, meghéheli ... megfonja, felmatolálja, meg-
szövi és megfehéríti [ÚjfE 181]. 

2. kimeszel; a vărui; (aus)weißen/tünchen. 1597: Hogi 
az gyermekek nagi auditoriúmat meg feyeritetek fizetünk f 
— d 50 [Kv; Szám. 7/III. 32]. 1625: hogj meg feieritettek 
az Circulust, bort hozattam az meszben [Kv; i. h. 16/XXX. 
19]. 1648: (A ház) falai tapaszosok, mezei megh vakolua, 
es kiuwl beleöl megh fejeretue [A.porumbák F; UF I, 884]. 
1744: az egész ház de novo Szépen el készitve belöll, meg 
feyeritve az eleivel edgjŭtt [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 12]. 
1763: az Oldal Házban ... kemenczéje hasonlo képpen 
süket paraszt kályhából való és mészszel meg fejérítve 
vagyon [Hortobágyfva Szb; Bom. XXIXa. 19 néhai Hor-
tobágyi Gergély György conscr. 14—5]. 

3. (arcnak) halvány/fehér színt ad; a(-şi) da cu suliman 
(pe faţă) ca să devină mai alb; (Gesicht) bleiche Farbe 
geben. 1558 k.: Az azony embernek orchayath Meg ffeie-
riteny auagy Nekie zinth adnya [Nsz; MKsz 1896. 283. — 
aKöv. a recept]. 

megſejérítés 1. kifehérítés; albire; Weißung. 1558 k.: 
Az veres reznek rçuid es chodalatos Megbizonytatoth es 
Igaz megfeieritese [Nsz; MKsz 1896.284]. 

2. kimeszelés; văruire; Ausweißen/tünchen. 1770 k.: ké-
szíttendő ház meg fejjerítésére való mészért 37 1/2 k [Kvh; 
HSzjP]. 

megfejéríttet 1. kifehéríttet; a da la albit; bleichen las-
sen. 1785: Alsó Arpási8 Gondviselőmnek Benecs Sigmond 
ö klmenek fejériteni való vég vászon és matring Czémak 
küldettek ... Recomendaltatik Benecs Uram(na)k hogy 
igyekezzek az Arpasi vásárra meg fejéritettni [TL. — aFJ. 

2. kimeszeltet; a dispune sä fie văruit; (aus)weißen las-
sen. 1595: mégis fejerettettem az egez Nagy zobath fizet-
tem töle az három Azzony embernek ... d 30 [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 255 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1785/1797: 
Jankó Ferentz Uramra maradván eő kglme viselte gongyát 
ezenn kápolnának küllyel egészszen ujjra meg vakol-
tatá fejérítteté [Zágon Hsz; HSzjP Andreas Hajdú (68) gy. 

524 

kat. vall.]. 1819: Császár Sámuel huszár alhadnagy ur ... a 
templomot kivül belül... szépen kimeszeltette és megfejé-
rittette [Szemerja Hsz; i. h.]. 

megſejéríttettet kimeszeltet; a dispune să fie văruit; 
(aus)weißen lassen. 1595: A plebanus hazanal... ket zobat 
meg padimontomoztatu(n)k meg feyeritettetúk [Kv; Szám. 
6/XIII. 44]. 

megfejértil ki/megfehéredik; a se albi, a deveni alb; 
weiß werden. 1720: Az két véka búzából tsinált kását el 
küldöttem ... az Kásá szürkés, az búzája űszőgős lévén 
attól eset, midőn főzni te(czen)ek belőle lagy meleg vizzel 
kel fel mosni s meg féjerül [Hévíz NK; Ks 95 Fogarasi 
Péter lev.]. 1736 u.: mivel a darvak többire szürkék, ki-
szedték a tollakot szép gyengén, s fa olajat öntöttek a tollű 
tokjában, s ismét helyre rakták a kiszedett tollakot, ügy 
fejérűltenek meg [MetTrCs 464]. 

megſejés mulgere; muls; Melken. 1770: Nagy vigyá-
zatlanságom volt nékem, hogy én hétfűn estve tehenem-
nek a csordából való hazajövésit és gyertyánál való meg-
fejésit törvénykéréssel nem allegáltam elegendőképpen 
[M.hermány U; RSzF 210]. 

megfejhet a putea mulge; melken können. 7629: teob-
bire fejetlen marada az vneo nem feihete megh annjera 
mulatót fen [Kv; TJk VII/3. 147]. 

megfejszefokoz fejszefokkal megver; a bate/lovi cu 
muchia topomlui; mit dem Nacken der Axt des Beils 
schlagen. 1726: ha el émém, meg küzdenénk ketten, vagj 
meg fejszefokoznok egjmást [Feltorja Hsz; LLt]. 

megfejt 1. szőlőtőkét téli elfedésre előkészít; a pregăti 
butucul de viţă de vie pentru îngropat pe iamă; Rebstock 
zur Abdeckung vorbereiten. 1570: Nylas Illés hity zerent 
vallia hogy Twgya egy Zeolet veot Mogioro Esthwan Alch 
Gaspartwl, Es az zeolet Byrta valamy Ideigh, Es egy kort 
ky keletre az zeolet megh haytatta Az theob mywet Mint 
zwietygh azonba hatta, es Mykor ely kellet volna fedny 
eotet kerte hogy megh feyċhe Es ely fedye [Kv; TJk III/2. 
174]. 

2. megnyúz; a jupui; (ab)sċhinden/häuten. 1635: monda 
Debreczieni, kózel ne joy, mert bizony megh feytlek [Mv; 
MvLt 291. 40a]. 

3. (feladatot) megold; a rezolva (o problemă); (Aufgabe) 
lösen. 1870 k./1914: paedagogiai szempontból vitatható 
— régi divatú eljárás volt, mely szerint a leckeórán, a 
rendesen érdemfokozat szerint ültetett tanulók közül azon 
hátrább ülőt, ki az előtte ülő által meg nem fejtett kérdést 
megfejtette, amannak helyére ültették, .azaz lehuzatták 
[MvÉrt. 23]. 

megfejtet vminek a rejtett értelmét feltáraţja; a dezlega 
ceva cu ajutorul cuiva; ausdeuten lassen. 1667: Bocskai 
uram ez indusát küldte ide. Próbálván nyolcz vagy kilencz 
clavissal, el nem tudám olvasni. Küldje vissza Kegyelmed 
Gyulafi uramtól, maga talám meg tudja fejtetni [TML IV, 
178 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

megfejtetik 1. lefejtetik; a fi dezghiocat; abgebrochen 
werden. 1827: 600 véka cső máléból a magnak való meg 
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fejtettvén az udvari cselédekkel meg válagatva lett szeme 
58 1/2 véka [Budatelke K; Bom. F. Ihl. 

2. átv lerontatik/romboltatik; a fi destrămat/deteriorat; 
niedergerissen/eingestürzt werden. 1561: (Az) ides few 
nepek leg'enek kyk az mellettek ualo iffiakat okosságok-
ká! es io thanachokkal segitsek Es a iozagos erkwlchel eg' 
máshoz hasonlok leuen mykeppen az kwlombkwlomb fele 
tagokbol egyben zerzet test vizza vonás part wtes háborgás 
mynden fele istentele(n)segy az kiuel az tarsagnak (!) 
kçtelessege megy feitetnek táuol leuen, zeretettel elnenek 
[Kv; ÖCArt.]. 

megfejtett megoldott (feladat); (problemă) rezolvată; 
gelöst (Aufgabe). 1870 L/1914: ki az előtte ülő által meg 
nem fejtett kérdést megfejtette, amannak helyére ültették 
[MvÉrt. 23. — A teljesebb szöv. megfejt 3. al.]. 

megfejtő vminek rejtett értelmét kihámozó; care dezlea-
gă (enigme); ausdeutend. 1680 kJ 1715 k.: ezen nap ahoz 
a' segestyehez juta, az hol a* praedeclaralt homályos tit-
koknak megfejtő Lumen nevű Kalugyere lakik vala [Ros-
nyai.HorTurc. 83]. 

megſeket 1. (alapot) lerak; a puné bază, a funda; 
(Grund) legen. 1696/1722: azon hellyet ... malom helynek 
hitták ... az hol az malmot meg fekették [Vízszilvás SzD; 
WassLt Sovágo Ambrus (42) jb vall.]. 

2. (állatot) lefektet/hevertet; a lăsa să se odihnească cul-
cat; (Tier) lagem/auf den Boden niederlegen lassen. 1780: 
latám hogy ... ökrei a Tóth György széna füvén meg vad-
nak feketve ITarcsafva U; Pf], 

megfeketedett sebektől megfeketült/kékült; Invineţit de 
lovituri primite; von den Wunden schwarz/blau geworden. 
1729: Lengjel Györgynét is meg vervén ä Németék láttam 
ä meg feketedett Testit [Sövényfva KK; TSb 511. 

megfeketedik 1. (fém) feketévé válik; a se înnegri; 
(Metall) schwarz werden. 1655: Tudom hogy jővė hozzám 
egyszer Szindi Márton, es vön elè egy néhány aranyat, 
kere hogy meg probállyam, megh probàläm az edgyiket, 
az tűzb(en) megh ſeketedèk, hamisnak talàlåm [Kv; CartTr 
II Paulus Tolvaj ötvös vall.]. 1743: Egy pár Czafrogra való 
ezüst fonal Varrás régi meg is feketedett [O.fenes K; JHbK 
XXIX/28]. 

2. megsötétedik; a se întuneca; dunkel werden | elfeke-
tedik; a se înnegri; schwarz werden. 1704: Ugyan ma az úr 
mostan született kis fiacskája a néhány napok alatt mind 
dagadozván és fogyadozván elnehezedett, mert a karjain a 
bőr feltáskásodván a csontról, a bőr között mintha ruha-
pihvel rakták volna meg, olyant szednek ki belőle és meg 
is feketedett egy darab [WIN I, 106]. 1727: Luka és Jüvon 
... mentenek lakni Pap-Telkére Luka a mikor itt 
lakott, lovat tanitván a loval le esett, és ä fogat meg ütvén 
s az ütés miatt meg feketedvén ki vonatta hogy inkább 
meg ne esmerjik [Kendilóna SzD; TK1|. 1736 u.: Boér 
Sámuel oda jöve lóháton előnkben; meglátván az úr,a 

keztyű vagyon keziben sarcastice bánék véle ... Több 
pirongató szavai közt mondá neki az úr: Jól teszed öcsém, 
keztyűt viselsz nyárban, mert olyan a kezed mint a czi-
gány purdénak, most meleg vagyon, annál inkább megfe-
ketednék, ha keztyűt nem vonnál reája IMetTrCs 463. — 
aGr. Apor István]. 1765: (Az executorok) Biráinkot, s 

lakossainkot gombolyékba kötözték, hogy nemis mozdul-
hattak, ugy meg szorították tekerő fával a kötést, mint az 
fával meg rakott szekeret, hogy ábrázatunk, s körmeink 
meg feketedtenek, mint az hólt szén [Kisenyed AF; Eszt-
Mk Vall. 298-9]. 

3. megfeketül; a se înnegri, a deveni negru; schwarz 
werden. 1844: Az 1843 beli máléról az a tapasztalás, hogy 
mind meg feketedik a' kas közepibe (Szépiák KK; SLt Si-
pos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

4. orcája ~ szégyenkezik vmi miatt; a se ruşina de ceva; 
sich schämen wegen etw. 1619: AÍZ én orcám az hatalmas 
császár előtt megfeketedett azmiattb [BTN2 347. — aA tö-
rök vezér szavai. bMert amit jelentett a szultánnak, az nem 
vág egybe az erdélyi követ jelentésével]. 

megfeketít feketére fest; a înnegri; schwarz farben. 
1693: A Relicta kevanvan ujobban az Uranak jobbik 
kŏntŏsit. Noha Deliberaltunk volt, hogy tisztesseges kön-
töst csináltátok neki ŏszve kelesek utan, de annakutanna 
elucescalt bizonyoson, hogy azon köntŏsit feketítette meg 
Ura gyaszára [Ne; DobLev. 1/38. 9]. 1736: Az keservesek 
mentől durvább fekete posztóban öltöztenek ... Az asszo-
nyok kendervászonból burkot csináltanak az fejekre, azt 
megfeketítették, hamuszín volt, azt a hátokon leeresztették 
[MetTr 405]. 

megfeketül 1. megfeketedik; a se înnegri; schwarz wer-
den. 1825: Vadmák, SzékfÜ és borza virágotis szarassza-
nak árnyékba a' Kertbe a* Filegoriába jo helyén van. tsak 
ugy kell szárasztani hogy egymástol meg ne feketüljen 
[Kv; IB gr. Korda Anna ut.]. 

2. elsötétedik; a se întuneca; dunkel werden. 1584: Em-
ber Antal vallia hogy fazakas Boldisar felesege Nyel-
wet latta hogy meg feketewlt volt es Azt (is) hogy vert 
peókeót [Kv; TJk IV/1. 215]. 

megfekszik 1. lefekszik/megbúvik vhol; a se piti/ascun-
de; sich niederlegen/verstecken. 1783: a Vásárra ottan 
lévén az Utt, meg támodta a Fiamatt hogy a Vetésitt ta-
podta volna és el vette a Sűvegit Nanya Makavéj Elég 
hamis kereseteken elő ember, mertt az én Fiammal is 
igy bánt hogy meg fekűtt a Veteseben es az en Fiamis 
azon menvén el Régenben máigis oda van nálla a Fiam 
Süvege IFaragó K; GyL. Oprika Lup (60) jb vall.]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: meg-
fekszi az ágyat (hosszasan) nyomja az ágyat; a zăcea bol-
nav; (lange) das Bett hüten. 1797: verése miatt két hétig az 
ágyat meg is feküttem [Náznánfva MT; Berz. 3. N. 211 * 
megfekszi a megkínoztatást/verést verés miatt ágyba kerül; 
a zăcea ín pat din cauza bătăii primite; infolge Prügelei in 
das Bett kommen. 1774: Tisztarto Uram két versben 
égy más után 25ott 25őtt vagatott reám ... melly verést két 
egész Hetekig meg feküttem (Mocs K; KS Conscr. Argye-
us Danyila (40) jb vall.]. 1794: ekkori meg kinoztatását ... 
Kozma Péter meg is feküdte (Marossztkirály MT; Berz. 6. 
51. S. 74]. 

3. ts ráfekve fogva tart; a reţine stînd culcat pe ea; sich 
darauflegend festhalten. 1705: láték egy nagy dániai ku-
tyát, mint egy szeléndek megmondák nékem, hogy 
olyan féle genus, aki ex natura arra terem, hogy fogoly 
madarakat is megfekszi és úgy állja meg [WIN I, 631]. 

4. átv elakad; a se împotmoli; steckenbleiben. 1653: 
Ebben, ez a székelyek dolga megfekvék akkor, hanem az 
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után haza jővén onnat, Bástát újabban megtalálták [ETA I, 
89 NSz]. 

5. megfekszi a mellét szívére vesz vmit; a puné (ceva) la 
inimă; etw. zu Herzen nehmen. 7888: ha olyan igen meg-
fekszi a Kolozsvár11 a melledet — hát én nem bánom, írd 
az Ellenzékbe vagy akiket inkább szeretsz [PLev. 141 
Petelei István Jakab Ödönhöz. — aKolozsvári újság]. 

megfektet (állatot) lefektet/lehevertet; a lăsa animalele 
să se odihnească de amiază; (Tier) sich lagern/auf die Erde 
niederlegen lassen. 1816: midőn a három falu csordáját 
nyáron által delelni meg fektettük, itt fektettük meg [Fejér 
m.; Told. 30[. 

megfeled elfelejt; a uita; vergessen. 1849: vallomásaim 
rendén edigelő emliteni meg feledtem [Kv; Végr. Vall. 
30]. 

megſeledkezhetik elfeledkezhetik, elfelejthet; a putea 
uita de ceva; vergessen können. 1629: Kis János Deák 
Ura(m) fassus est En miuel Deák leuen, sok ideigh való 
dolgát hogj el ne felejczek fel szokta(m) ími de az 
peresek(ne)k dolgok, minden reszeben mint forgot, miuel 
nem volta(m) keöteles szamot rea tartani, megh feletkez-
hettem [Mv; MvLt 290. 174a]. 

megfeledkezik 1. elfeledkezik vkiről/vmiről; a uita de 
cineva/ceva; etw. vergessen. 1592: Ach Gergeli vallia: 
Engemet hiuanak ki az saitot hogi megh lassűk, es 
megh bechwlliwk tudom hogi megh leon az bechw, de 
ne(m) tudom mire bechwllwk, mert megh feletkeztem 
rolla [Kv; TJk V/l. 234]. 1656: Kegyelmednek két rend-
béli levelét vettem; hogy Kegyelmed rólam meg nem 
feledkezett, megszolgálom [TML I, 31 Kemény Boldizsár 
Teleki Mihályhoz]. 1659: bár rólam se feledkeznék meg ő 
nagysága [i. h. 329 Kövér Gábor ua-hozl. 1726: tőbbenis 
voltak Jobbágyok, de az neuekről meg feletkeztem 
[Mezőbánd MT; Berz. XV/14. 3]. 1730: többet is foglal-
tak® de felölök megfeletkeztem |Vármező Sz; TK1 Hothoz 
Vaszily (66) jb vall. — aJobbágyot]. 1786: az Thoroczkai 
Lakosak kŏzűl ... Groff Thoroczkai Sigmond Ur eő Naga 
részin sok Szegények lévén à Taxáért és Szolgálattyakért ä 
Darabantaktol es Hajdúktól hurtzaltattak ... akkor is re-
centi peldátis tudtam volna mondani de én bizony az ne-
vekről meg feletkeztem [Torockó; TLev. 4/13. 10]. 

2. ts elfelejt; a uita; vergessen. 1669: Alvinczi uram le-
velét megfeledkeztem volt, hogy páríáltassam [TML IV, 
585 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1742: ã mint Ta-
valyis Gál János Uram tselekedett, Harmadidénis mi há-
rom utolso Fatensek csépeltünk ... mi jütt volt részünkre 
meg feletkeztük IKv; AggmLt C. 121. 1755: mellyek, 
micsodások voltak már megfeletkeztem [Gernyeszeg MT; 
TGsz 35]. 1761: de régi idő lévén az szomszédjait azon 
Foldek(ne)k kik birták meg feletkeztem ]EMLt]. 

megfélegesít megkezd; a începe; anfangen. 1854: égy 
más Hordo. Borral teljes — de meg félegesitve [Sárd KK; 
WassLtj. 

megfélegesíttetík megcsonkíttatik; a fi descompletat; 
verstümmelt werden. 1848: Házi portékáimnak nagy része 
a Temetéskor példa nélkűlt való móddal meg lopattak, 
most az Házból lett ki rekesztes által még nagyobb mér-

tékben el lopattak meg félegesittettek [Maroskoppánd AF; 
DobLev. V/1274]. 

megfélegít 1. megkezd; a începe; anfangen. 1732: kett 
fazék vaj volt azt nem mertem meg felegitteny [Noszoly 
SzD; ApLt 4 Hatházi Kristóf Apor Péterhez]. 

2. megcsonkít; a descompleta; verstümmeln. 1747: Az 
Naznanfalvi& negy szekér szénara való kaszalo hellyet, az 
közönséges egj Corpusban lévő Nagy Völgybéli széna 
fiivet akarván meg nem felegiteni, az Veröfényen anyit az 
melyen sine difficultate anyi széna meg teremhessen, 
onnan kiványon excontentalni [Berz. 14. XVI/28. — 
aMT]. 

megfelejt elfelejt; a uita; vergessen. 1765: néhai Veres 
Dániel Ur(am) és mi voltunk a Divisorok, nekünk ... va-
lami Leveletskéket mutogattak, de mikről valók vóltanak 
már meg felejtettük [Kökös Hsz; Kp I. 225 Sam. Sigmond 
sen. (46) ppix vall.]. 1794: Egy nagy ŏkŏr pajtatis tsinál-
tatott... pénzen fagadatt Áts Mesterek állítottak fel meny-
nyit ért meg felejtettem [Mezőmadaras MT; BKG Dem. 
Kupán (38) vall.]. 1797: régi lévén a dolog meg felejtet-
tem neveiket is a Faluknak elő számlálni nem tudom 
[O.fenes K; JHb]. 1802: hogy egyéb fegyver lett volna 
nálla nem tudom, mert kőppenyegesen lévén el takarhatta 
ha voltis, hogy pedig pistolyis lett volna nálla hallottam 
akkor hevenyibe, de kitől meg felejtettem [Mv; Bom. 
XXXIX. 53 Joh. Virág (74) vall.]. 1844: Vitéz Mózes 
másod magával bé jővén egyik kŏzülek, mellyik meg 
felejtettem, kért egy fertáj bort [Torda; KLev.]. 

megfelejtkezhetik megfeledkezhetik; a putea uita (de 
ceva); vergessen können. 1676: Az mi az tanács Gyulai 
uram felett való beszélgetését illeti, emlékezem reá, hogy 
interdicáltaték az salvus passus adás; tovább ha volt, arrúl 
megfelejtkezhetém [TML VII, 155 Béldi Pál Teleki Mi-
hályhoz [. 

megfelejtkezik 1. elfelejtkezik vmiről; a uita de ceva; 
etw. vergessen. 1677: Továbbá is, hogy Kegyelmedet 
búsítsam, az Kegyelmed deákja talám megfelejtkezett volt 
az Danka leveleirűl emlékezetet tenni, hogy megküldtem 
[TML VII, 446 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1730: énné-
kem árulnak egy keresztet, ihol vagyon ezé vagj nem, én 
arra mondék, én bizony nem tudom mivel meg felejtkez-
tem rólla [Torda; MvRKLev.]. 1754: ă többit név szerint 
kiknek adta ŏ Nga, arról már meg felejtkeztem 
[Gernyeszeg MT; TGsz]. 1771: Bogatsiné Aszszonyom 
akkor Frajja lévén eŏ Ng(na)k, holmi édgyet mássábol a 
Kamaraszék ablakán hánta ki, s magának kaparittatta el, 
de ki által arról meg felejtkeztem IKendilóna SzD; TL. 
Cseh Benjámin de Micske vall.]. 1778: volt ö Excellenti-
ajanak itten Kokban az Atyámmal együtt Tizenkét sellére, 
de ... azoknak házok hol és ki szomszédtságában voltanak 
rolla meg felejtkeztem [Mezőkók TA; JHb XI/23. 3]. 
1804: A Tks Aszszonynak ... a Házhoz meg kivántato 
feles mobiliái voltanak ... egyébb Marhák mik maradtak, 
meg felejtkeztem azokrol [Marossztimre AF; DobLev. 
IV/875. 5a]. 

2. ts elfelejt vmit; a uita ceva; etw. vergessen. 1731: ne-
veket nem tudhatom meg felejtkeztem [Zágon Hsz; 
Szentk.]. 1761: Mondottaé ŏ Nga a Cancellistáknak 
hogj a ... meg edgjezés Írattatnék bé az munkába avagj 
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Relatioba jol nem emlekezem arra, azis meg lehet hogj 
hallottam, azis hogj meg felejtkeztem [Branyicska H; JHb 
XXXV/46. 13J. 1767: Lóra való Szerszámok és Czafran-
gokis Emlékezem hogj voltanak, de Szám szerint mennyi 
és mitsodások, Már megfelejtkeztem [Désfva KK; Ks 2l. 
XVlII. 78]. 1803: Szabó Mihály az Apossáté vagy 
Anyossát (: melyiket meg felejtkeztem :) holtig dajkálta és 
elis takarította ISzenterzsébet U; LLt Vall. 69]. 1810: 
mellyik nap esett meg felejtkeztem [Dés; DLt 82]. 

megfelel 1. feleletet ad, válaszol; a răspunde; antworten. 
1618: Erre Kamuti uram sok szóval felele meg, hogy 
nem adták őkegyelmének követségébe s ő arról semmit 
nem tud szólni IBTN2 95]. 1630: mikor Kalos (!) Giorgj 
az feleseget megh wteogette volt, cziak hamar az uta(n) 
talala(m) eleol az Vekonj János hazanal, es kerdem, Miért 
verekettetek az Vraddal, megh felele es monda: megh uert, 
de az szoknia alljaual fel ueottem az wtest, es nem igen 
fait [Kv; RDL I. 19]. 1699: Kgyld ennekem felelljen 
megh, es adgja Opiniojat [MvRKLev. 6 Bethlen Miklós 
lev.|. 1710: a bánS ... kérdi Bethlen Miklóstól: „Öcsém-
uram, Erdélyben szoktanak-e termeni ilyen vadkanok?" 
Bethlen Miklós megfelel: „Kegyelmes uram ... ennél sok-
kal nagyobbak is termenek" [CsH 72-3. — aZrínyi Mik-
lós]. 1831: Vonutzat eleget lármáztuk, hogy állana a Guja 
mellett, de arra még tsak meg sem felelt [Dés; DLt 332. 4]. 

2. visszavág, odamond; a ríposta; schlagfertig erwidem. 
1657: Bethlen István Budára menvén, azon az fejedelem® 
is nem kevéssé rezzene meg, és kezde kapni kétfelé, s az 
embereket édesgetni, engemet meg hivata Szamosújvárra, 
és megjelentvén elmenetelit, magát mentegeté, s ajánlá is, 
kire én is megfelelék mondván: Úgy vagyon, felette sok 
megbántódott emberek vadnak, és sokakban megtanáltatik 
igaz volta amaz mondásnak: Impedit ira animum ne possit 
cernere verum [KemÖn. 171. — aII. Rákóczi György]. 
1667: Azt is mondáa: De ugyan nem jó, fejedelemmé tenni 
embernek magát s némely falukat oltalmazni akarja feje-
delem ellen is. 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. — aBalogh Máté]. 1710: mondék neki: „Az 
én atyám ... igaz szolgája volt mind a fejedelemnek, mind 
az országnak “ Ezzel kijövék a házból. Nem tudom, ki 
... haliám, azt mondá más embernek: „Ejnye, bestye fickó 
kurva fia, bezzeg emberül megfelele a postamesternek 
vajon ki fia lehet?" [CsH 159]. 

3. vallatókérdést megválaszol; a răspunde la interogato-
riu; auf Verhörfrage antworten | vallomást megtesz; a face 
mărturisire; Geständnis ablegen. 1573: Miért az felperes 
Meg Nem elegedet az egi kezesegnek leh Tetelewel, ha-
ne(m) Mind ketteot Jelen lenny akarta ... Azért tartozik 
eleh allatny harmad Napra, hane(m) allathatia Eomaga 
aliion eleh es felelien meg erte az peresnek [Kv; TJk III/3. 
285]. 1592: nem Igazan felelt volt megh biro András ellen 
kire rea hitta volt Mihály Kowaczy Ferenczy Gáspárt az 
vice kiralj birak eleott [UszT]. 1599: nem tartozunk sem 
bizonitanj erreol sem Iuralnj, Mert eo maga historice 
ezenkeppen felelthe megh hogy az dologh InduItatott 
IDés; Eszt-Mk]. 1606: Zent lelek Bogartfalua protestálnák 
minthogj eö nekikis birodalmok vágjon Jtth az erdőben es 
Jnnet elnek twzre való faualis, az Zek Jteletire tamazthiak 
hogj ha meg tartoznake felelnj auagj nem ha meg kel 
felelnjk az Zek Zenen ne legjen keseŏ meg felelnik [UszT 

20/170]. 1623: Jeottek illien dolgokis eleonkbe myndenik 
szekreol inkab mikor az faluk megh feleltenek nemellyek 
akkor auagj betegek voltanak auagy hazoko(n) kiuűl, 
auagy egieb oko(n) eleo nem Jeohettenek igassagokot 
nemis (doce)alhattak akkor [Csíkszereda; Törzs]. 1677: A' 
Hadi Expeditioknak alkalmatosságával, ha mely Nemes 
ember másokon valamely potentiát, vagy egyéb tilalmas 
dolgot cselekeszik, szabad légyen véle, ha a' Zászló alat 
akarná meg-perleni-is, tartozzék a' patrator meg-felelni 
Vármegyéjének Zászlója alat; ha kívántatik a' Hadi Biro 
Székire-is transmittáltassék, és a* dolog decidaltatván 
exequaltassék-is [AC 95]. 1697: Residentias Ember lévén 

Desen lako(m); de az en Nemessj szabadcsagom nem 
restringaltatt arra hogy ezen a' Forumo(n) megfelellyek 
hanem a* Vármegye Szekin [Dés; Jk 250b]. 1761: Erre az 
punctumra is meg feleltem az több punctumakra tőtt fassi-
ommal [Branyicska H; JHb XXIV/45. 12]. 

Szk: feleletét vallomását megteszi. 1592 k.: Azt 
monda hogy eo az eleott megh felelte az eo feleletet azért 
mosta(n) ne(m) tartozik felelny [UszT]. 

4. (vallomással) bebizonyít vmit; a dovedi ceva 
(depunînd mărturie); (durch Geständnis) etw. beweisen. 
1600.Ĕ Senten(tia) sedis. Miért hogy Gyeörgyffi Martonth 
az bizonysagh nylva(n) megh tartotta, hogy Gyeörgyffi 
Balinthnak igaz gyermeke igaz fia, Farkas Antalnet penigh 
nylwan megh feleltek hogy ne(m) Gyeörgyffi Balinth 
leania, hane(m) fattiu ... az teörweny mind hazba eorek-
sigbe Zabadittia, es neki itelte [UszT 15/39]. 1681 k.: Az 
Bizonsagok ne(m) felelik meg hogy Mihály vayda Er-
delb(e) való be jouetele uta(n) szeokeot volna el Gaspar 
Peter [Kv; KvLt 1/183]. 

Szk: vkinek ~ vmit vallomásában vkiének bizonyít vmit. 
1600: Az warosis tiz zemelt Zombatfalwais tizet külseŏ 
falubelieket hianak, es walakinek azok megfelelik, aze 
legye(n) az malom [UszT 15/264]. 

5. válaszbeszédet mond; a răspunde la o alocuţiunc; 
Gegenrede sprechen. 1705: Haller uram egyszer csak 
felkele, azután bémenvén az úr házába a násznagy8 a 
menyasszonyt elbúcsűztatá, én pedig rea megfelelék [WIN 
I, 412. — aNaláczi Lajos]. 1736: Az kézfogás elmúlván, 
az násznagy eléállott, és az örömatyát és örömanyát 
egész házát és vendégit válogatott szép bőv szóval kö-
szöntötte és feláldotta, melyre az örömatyák nevivel az fő-
gazda válogatott szép szókkal megfelelt [MetTr 381-2|. 

6. (levélre) válaszol; a răspunde (la o scrisoare); (Brief) 
beantworten. 1619: Ezközben hozák, Kegyelmes uram, 
Gáspár vajda uramnak egy levelét ... Az első részét tu-
dom, hogy néz arra, azmiképpen elmenetelibe igen kért 
vala, hogy kapitiháját, egy rosz görögöt instruáljak, ki 
hogy most is rossz ember, arról írtam volt Gáspár vajda 
uramnak és arra felelt meg [BTN2 294]. 1663: Nagyságod-
nak két rendbeli méltóságos leveleit alázatosan elvettem 
... mely írása Nagyságodnak noha rövid, de igen fontos, 
és így hogy talám bűvebb szókkal, mint sem Nagyságod 
méltóságához illenék, kell reá megfelelnem [TML II, 451 
Teleki Mihály Bornemisza Anna fejedelemasszonyhoz]. 

7. (Isten) feleletet ad; a da răspuns (Dumnezeu); (Gott) 
Antwort geben. 1671: Isten itfletit is kivánja Kegyelmed; 
de édes Uram az Isten most meg nem felel minekünk 
(TML V, 460 Veér Judit Teleki Mihályhozl. 1679: Kgd 
levelét édes Komám uram, szolgám meghozta ... Isten s az 
maga lelke feleljen meg Kgdnek reá (TML VIII, 555 Ló-
nyai Anna ua-hoz]. 
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8. (a feladatoknak/követelményeknek) eleget tesz; a fa-
ce faţă (sarcinilor/cerinţelor); (Aufgaben/Forderungen) 
genugtun. 1620: Az el mŭlt Eztendeőbely Director Vraim-
is Tiztekteŏl bŭcziŭzva(n), eő kglmeket Ismét Tiztekbe(n) 
Confirmaltak ... Ennek vtannajs Tizteknek Zorgalmatos-
saggal felellienek megh [Kv; TanJk II/l. 292]. 1623: hogy 
... az Udvarbirosagnak tiztinek ... megh feleilyen ha 
beöczwleteben es jouayban megh fogiattkozny es karo-
sodny nem akar keuantátik hogy az jde ala megh jrtt mo-
dok zerent viselyen gondott jdeyn [BGU 117-8]. 1659: 
kglteket keghsse(n) intyük hozzánk tartazo hitinek 
kŏtelességenek meg felelve(n), abbul senki mirges beszidi-
re, intisire ki ne tantorodgyek [UszLt 22 fej.]. 1699: az en 
kedves Felesegem Kapi Anna az üdőtől fogva, az mi űlta 
az nagj Istennek bőlts rendeléséből, a szent házasság-al (!) 
egybe szerkesztettünk, az en hozzám való eő kötelessé-
géinek ... meg felelt [Mk Macskásy Boldizsár testvéré-
hez]. 1737: Mikor szorosabb kötelességgel köteleztettem 
vala Ngodhoz, succedálván a Ngodtol fenn tartandó Alum-
niara, ugy látszik hogy kötelességemnek vékony tehecsé-
gem szerint meg felelni igyekeztem [Ne; TL. Onadi B. Jó-
zsef gr. Teleki Ádámhoz]. 1852: a' tisztelt követelő nő és 
férje ezen kötelezetségönknek soha meg nem feleltek 
[Nagylak AF; DobLev. V/1330], 

9. (vminek) helytáll; a respecta (ceva); (fűr etw.) einste-
hen. 1659: Immár azért noha bizony sok kárommal és 
fogyatkozásommal, de mégis igiretemnek meg akarván 
felelnem, örömest kimennék [TML I, 384 Rhédei Ferenc 
Teleki Mihályhoz]. 1662: Ezalatt a fejedelem ... Hosszú-
falva nevű faluban s annak határain táborozván, hogy a 
csíkiaknak tett biztató ígíretinek megfelelni tanáltatnék ... 
hadaival die 21. Octobris megindult [SKr 666-7]. 1823: 
ha történetből leszszis Bajam a' mennyire lehet Betsű-
letemnek meg felelni igyekezem [Alpestes H; Told. 7]. 
1837: Jo szívű baráttságánál fogva küldőm Szekerem az 
ígért tőrőkbuza után ... Küldök itten egy kis Kőtelező írást 
nagyobb securításul — hanem leg nagyobb kőtelező írás 
az én betsűlletem, és annak megís felelek [Ó-Torda; TLt 
Praes. ir. 38/844 Kassai F. Mihály ügyvéd lev.]. 

10. vmiből kielégít vkit; a satisface pe cineva din ceva; 
jn aus etw. befriedigen/abfertigen. 1758: éppen lehetetlen 
meg felelnem azok(na)k belölle akiket Ngd reám dirigált 
ugjmint kő faragot, Kŏmies(t) kiketis ugy lehetne ex-
contentalnom ha most actu vagy 200, forint volna kezem-
nel [Kendilóna SzD; TK1 Perlaki András Teleki Ádám-
hoz]. 

11. összhangban van vmivel; a fi In concordanţă cu ce-
va; mit etw. im Einklang stehen. 1717: Ugy látom, hogj az 
én tökélletes Nzetes Brullyai Györgj Vramhoz való szere-
tetem(ne)k, mellyet nagj kárommal meg nem bontattam 
volna, eő kgle résziről az szeretett meg nem felelt [Ne; 
DobLev. 1/91]. 1775: Dániel Polixéna nevének valójában 
meg is felelt, mert sok különb-különbféle ajándékival bírt 
az Istennek [RettE 347]. 1817: (Az) Altzenai Közönség 
Leveléből sajnosan tapasztalni kénteleníttetünk azt: hogy 
annak abban le tett Kinyilatkoztatása az Igazságnak 
meg nem felel IF.gezés AF; Told. 30]. 

12. megegyezik, azonos vmivel; a fi identic cu ceva; 
übereinstimmen. 1680: Ez idei bomyuk(na)k szama azért 
nem felel megh az fejős tehenek szamanak, mert egjik 
fejős Tehennek bornyúja meg halván, idegen bomyu 
szopta lA.porumbák F; ÁLt Inv. 37]. 

megfelelés (vmely feladatnak) eleget tevés; satisfacerea 
(unor cerinţe); Genugtuung. 1668: Elhiszem bizony, hogy 
ily rövideden irok, csudásnak látszik, de megértvén okait, 
ügy hiszem, Kegyelmedhez való kötelességem megfelelé-
sének itfli ITML IV, 403 Teleki Mihály Bánfi Dieneshezl. 
1677: végeztetet, hogy mivel a' Fejedelmek fizetnek né-
kik, ugyan a' Fejedelmek válaszszanak és állassanak-is, 
mind Fejérvári, s' mind Váradi Káptalanokban, és Colos-
Monostori Conventben, jo lelki isméretü, és azon hivatal-
nak meg-felelésére elégséges tudományu alkalmatos em-
bereket [AC 207]. 

megfelelget rendre válaszolgat; a răspunde rind pe rînd; 
nach und nach antworten. 1678: Tegnap reggel fővezérrel 
lőnk szemben, ki bizony haragoson láta, kérdési is olyak 
lőnek, többi között Kglmed felől is indulatos két kérdést 
tőn fel, melyekre Isten kegyelméből mind megfelelgettünk 
[TML VIII, 134 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

megfelelhet 1. vallatókérdést megválaszolhat; a putea 
răspunde la interogatoriu; Verhörfrage beantworten kön-
nen | vallomást megtehet; a putea depune mărturie; 
Geständnis ablegen können. 1683: keszűletlen voltam 
ehez hogy megh felelhessek [Dés; Jk]. 1705: I. ... dicit: 
En Rab lévén, most meg ne(m) felelhetek, mivel keszű-
letlen vagyok [Dés; Jk 348a]. 1776: méltóztassék Nsgód 
azon Executiot ... addig Suspendaltatni, míg magam de-
fensiojára Inquiraltatván ... Procuratorom által meg felel-
hetek [Sf Korondi Kedei Jánosné Lázár Klára lev.]. 1793 
k.: Instálunk alázatoson Nagyságodnak, és a Tekintetes 
Nemes Vármegye Törvényes Székinek, méltóztassanak 
ezen Causában levő Inctusok(na)k tőrvénjesen meg hagy-
ni, hogj Leveleiket (: mellyeket Repulsiojok meg állittása 
véget citáltanak :), mi velünk közőllyék; hogy Mi is a 
rendelt űdőre, azon okokra ellenvetőleg meg felelhessünk 
[DobLev. IV/730. 3b]. 

2. (levélre) válaszolhat/választ tud adni; a putea răspun-
de (la o scrisoare); (Brief) beantworten können. 1667: 
Kegyelmed levelét szolgája megadá, melyre hogy szintén 
Kegyelmed kedve szerént való bőséggel meg nem felel-
hetek, oka, mert az ki annyi írást pariáljon senkit, sem 
találék, magam penig rá nem érkezem ezennel [TML IV, 
78 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz|. 

3. vmilyen követelménynek eleget tehet; a putea face 
faţă cerinţelor; (irgendeiner Forderung) genugtun können. 
1621: Azért hogj eó kglmek ezeknek az zwksegeknek 
megh felelhessenek, vetettek Adot Egj vonasra f 2 |Kv; 
TanJk II/l. 321]. 1623: Ha Istenteöll magara bocsiattattott 
nyaualiak myatth tiztinek megh nem felelhett vgy a* mint 
keuanttattnek ... egy jo sereny ertelmes jfiu embertt keres-
sen maga melle vkit vice Vduarbironak substitualion 
[BGU 118]. 1666/1701: szegény Hazánk már annyira 
jutott, hogy Colosvár már veg Bástyája, melly nyomorűlt 
sorsunkra nézve kénszerittettŭnk eő legeket nemessi sza-
badsággal Condecoralni, hogy igy eö kgekis mind annak 
az vég helynek, s mind ez nyomorodott Hazának szolgá-
lattyokra alkalmatosb(an) megfelelhessenek [KvLt 1/188 
ogy-i végzés]. 1670: Sigmond Márton(n)e Anna Nagy 
prokatora altal Szeke(n) lakó Varga Mihály altal, Ura 
elle(n) Sigmond Marto(n) ellen proponallya hogy Ura 
tehetetle(n) ferfíságával aszszony ember(ne)k megh ne(m) 
felelhet [SzJk 109]. 1673: Gyaláron lakó Berivoja Peter ... 
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mivel az Banyaban való foglalatossaga miat Szabadosi 
hivatallyanak nem felelhet mindenkor ugy megh, az mint 
kivantatnek ... Annakokáért ... az Szabadosi hivataltul 
avagy szolgalattul fel szabadito(m) [Vh; VhU Thököly 
Imre ad. lev.l. 1702: lön Céh Atya Pesti György Uram, es 
Céh Mesternek választák vox szerint eo Kegyelme mellé 
Szekely János Uramatis kiketis Isten segellyen hogy Ce-
hünk jovára Tisztek(ne)k megh felelhessenek [Kv; ACJk 
47]. 

4. helytállhat; a putea respecta ceva; standhalten kön-
nen. 1843: az Atyám Roth Károly Úrral 40 ezer Téglá-
nak elkészítésére egygyezet vala meg, de ... mert a Szeme 
világától az Isten megfosztotta parolájának meg nem 
feleihetet (Dés; DLt 1358|. 

5. kb. méltó lehet vmire; a putea fi demn de ceva; einer 
Sache wiirdig sein können. 1657: Nem olyan vagy Te, oh 
mi Istenünk, mint az ember: nem haragszol örökké és nem 
pörlődöl vég nélkül mivélünk, kinek mi semmiképpen 
meg nem felelhetünk IKemÖn. 333]. 1710: A király" 
azért, noha tudná, hogy a császári méltóság jure electitio 
bíratnék, és ha választásra kellene menni, méltán ő prae-
tendálhatná magának, mint az imperialis fejedelmek kö-
zött hatalmasabb elector a császári felségnek minde-
neknél jobban megfelelhetne, de ellenben előtte viselvén, 
hogy Carolusnak nagy potentiája lévén és sok fegyvere ... 
azért ultro a maga jussát odaengedi Carolusnak [CsH 460. 
— aA porosz király). 

megfeleltet megvallat; a interoga; ausfragen, verhören | 
vallomást bevesz; a supune unui interogatoriu; Geständnis 
einholen. 1563: 1563 esztendőben feleltettük meg a vá-
rost0 és mentették magokat a gonosztevő emberek: hogy 
ennek előtte való két esztendőnek utánna a tordai gyűlés-
től fogva ezután azért a bűniért senki nem kergetheti és 
nem büntetheti őket [ETA I, 21 BS. — aMv-t]. 1594: 
Megh ertettem miel mentj magat az en peresem hogy tudo-
m á s t teott volna Király Biro Vramnak Vgy Emleke-
zem rea hogy az Circalasra Zent marton nap tauat Mene-
nek kj azon extendeoben. Olahffalwatt penigh nem tudom 
ha Beoyttbe(n) vagj farsangba(n) vagj tala(n) Hwsűetben 
feleltetik megh [UszT]. 1604: Az mw elónkbe hyuth bi-
zonysagokoth meg feleltettwk [Kézdipolyán Hsz; BálLt 
81 ]. 1605: talalanak megj kemetek poronchiolattiabol hogj 
ualakiket mj eleonkbe hinak azokot megj feleltesswk es 
feleleteket megj Írassuk [UszT 20/333]. 1610: Ambaris 
Gergel Bertalan Istuan Diak Jakab Bibarczjfaluiak hiuanak 
mikeot (!) Bibarczfaluara ... hogj az Eo ki fogasok zerent 
az kikeot eleónkbe hiuanak megj feleltetneok [i. h. 4/4]. 
1613: az kiket az Exponens my eleonkbe Citált megh 
feleltettwk es uallattuk [Cssz; LLt|. 1677: Midőn Circálás-
ra akarnak menni, a* Székelységen lévő Szekeken, elsőben 
törvenyes Széket, avagy arra való közönséges Gyűlést 
hirdessenek, a' Fö Tisztek, és ugy indullyanak a' válasz-
tottakkal edgyüt, hit szerint az embereket meg-feleltessék 
]AC 2381. 1756: Szinten Kárátson előtt fel küldöttem vala 
lnquisitiora Gaz réz és Kápra nevű Havasomba s ottan 
szabad embereket feleltettem meg kik nagyobbára harminc 
Negyven esztendőtől fogva plajási hivatalokban járták 
azon emiitett havasomot [Szárhegy Cs; LLt Árva Boer 
Soffia kezével]. 

megfeleltetés vallatá-; interogatoriu; Verhör. 1650: 
Akarok kegielmeteknek Ielönteni hogi hoza mýnekwnk az 

Vice Királj Biro Vram peczietit Uduarhely Varosaban 
Lakó Töltserös Mihaljne Erseböt ázzon nemes szemely az 
melliel hiuata mvnköt Ezön Vduarhelj szekben Svköben 
az Nemös Laios Ferencz hazahoz nemw nemw bizonsa-
gok(na)k megh feleltetesire [UszT 8/64. 57a |. 

megfeleltethetik kb. vminek eleget tehet; a putea face 
faţă de ceva; einer Sache genugtun/genügen können. 
1662: ha ez szomorú alkalmatossággal az ott fenn megírt 
igazgatásbéli jó rend és gondviselés lenni nem tanált vol-
na, azelőtti fejetlen lábságban hogy csak tizedrészényire is 
annyi sok kívánságnak megfeleltethetnék, lehetetlen lé-
szen vala [SKr 570-1]. 

megfélemlett megijedt/rémült; speriat; erschrockén. 
1811: Mint a' meg-félemlett Nyul az Agár előtt, Ha láttya, 
hogy hozzá az agár közéi jött, Hol félre, hol elé intézi 
szökésit, Hogy el-keriilhesse annak a* tsipésit [ÁrÉ 91 ]. 

megfélemlik megijed/retten; a se speria; sich erschrek-
ken. 1657: Faragót is elfogták az mi hadunk pedig az 
első szerencsétlenségen igen megfélemlék [KemOn. 200. 
— aFaragó András kapitányt]. 7662: És noha Bethlen Ist-
ván nagyon biztatja, bátorítja vala őket: ezek már eloszol-
ván, a fejedelem hadai is ... annyira megfélemlének, hogy 
minden szívek oda lenne | Az török nemzetségen esett 
nagy veszedelem miatt, s a nagy szárazságot is látván a 
gyulaiak, úgy megfélemlettek vala, hogy még a vezér on-
nan való megindulása előtt gulyájokat s gyermeköket in-
kább mind Szolnokba költöztetnék [SKr 177, 183]. 1705: 
mikor még a generális Toidán volt, az másik Tordának a 
végin voltanak a kurucok egynéhány százan, a generállal 
pedig lévén circiter harminc katona lovas német és trombi-
tás is, mely midőn a felülőt megfújta volna és a kurucok 
meghallották volna, megfélemlettenek és visszatértének 
IWIN I, 647J. 1738: egy ember hirtelen meg holt ... meg 
nem engettem hogy az Templom körül temessek, azon 
okon az falusiakis egy kis suspiciot vettek, s meg fèlemlet-
tek, s azon háznál levő, s egyedül maradott Aszony embert 
... az faluból ki akaitàk tudni [Gyeke K; Ks 99|. 1785: Itt 
ezen a földön igen meg félemlett a nép, a mult hétenis a 
Marason tul lakó szegény Magyarság majd mind által jött 
a Marason [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

megfelesedik megszaporodik; a se înmulţi; sich ver-
mehren. 1603: Vermesi Marton ... vallia ... a zolgamhoz 
hozza leo a' Dardawal Feierdy János de nem talallia 
vizza ieowe az zolgam mys megh felesedenk hogy rayok 
mennieonk, hogy latak hogy mys felese(n) vagiúnk, vgy 
vgrandozanak altal az kerte(n) [Kv; TJk VI/1. 695-6]. 
1649: Mivel pedigh az Nemessegh megh felesedet kosz-
tunk, ennek elótteis my eo kgmekkel eggiet ertettűnk es 
egienló ertelemból Esztendőként, kétszer volt bor fogás 
kòsztűnk [Dés; DLt 424]. 166611681: A holot az Rabok 
megh felesednenek Varamba(n), minden második heten 
rend szerint szolgallyanak [Vh; VhU 337]. 1704: Ma jött 
levél Brassóból, akiben írták, hogy a kurucok megfelesed-
vén rá akartanak volna menni a Graven úrral lévő hadakra, 
de a mieink praeveniálván, egy hajnalban rájuk ütöttenek 
és ... kétezeret bennek levágtanak [WIN I, 80[. 

megfeleségesedik megházasodik; a se însura; heiraten. 
1661: Tudósítson Kegyelmed, ha megfeleségesedék-e 



megfélszegesít 

Kegyelmed? nem-e? [TML II, 31 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1801: (Az) Iffiak ... meg feleségesednek mi-
nek előtte hogy tsak meg gondolnák, hogy mi légyen a' 
Gazdaság [Kv; ACLev.]. 1823-1830: ír nekem gróf 
Bethlen Elek úr egy levelet Marosvásárhelyről, melyben 
azt írja, hogy nyolc hónapja hogy az hazában megfele-
ségesedett, gyermekeseden [FogE 297]. 

megfélszegesít megnyomorít; a schilodi; zugrunde rich-
ten. 1797: ö a' katonaság el kerülése végett, magát meg 
félszegesitvén, imitt amott lappangott, lézengett, s tolvaj-
ságokba elegyedett [Déva; Ks 115 Vegyes ir|. 1822: Cse-
lédnek valót eleget találtam, de ... mihelyt megmondottam 
nékik hogy mellyik Udvarba lakom, Szutsákba, el-ijedtek, 
azt mondván hogy Szarvadi Farkas Ur miolta a* világra 
jött, bár sok ezer cselédi, Tiszttartói voltakis soha senki 
tölle fizetést nem kapott, söt mit hozzá vitt, az is mind 
nálla maradott, e mellett valamennyit még meg félszege-
sitett, némellyik keze mián mégis holt [K; KLev. Kibédi 
Gergelyfi Béniámin (28) ns vall.]. 

megfélszegítés megnyomorítás; schilodire; Verkrüp-
peln. 1819: Nyikolaje Praeda panaszsza fel vétetik Ilié 
Denyeszk ellen egy Sértéssé egeszszen agyon veretéséért 
és egy másnak meg félszegittésiért meljeket betsŭltetett 5 -
5 Rfrokban [H; JF 36 Prot. 8]. 

megfélszegíttetett megcsonkított; dezintegrat; verstüm-
melt. 1777: Beke Adviga es Beke Orsolya ... sorté Divisi-
onis ad aequales duas partes fel osztottak volt az Al Cser-
natoni Joszágokat, melynek ma egyik részén Kegyelmed 
... Krízbai Mózes Uram lakik ... Feleségével más meg 
félszegitetett Joszágot ... mi birjuk három Atyafiakul, de 
miénk ma sokkal kissebb a kégyelmetekénél, holot egyen-
lőknek kénék lenni a Régi Divisio szerint [Hsz; BLev.]. 

megfenekedik elakad; a se împotmoli; steckenbleiben. 
1795: (Az) arviz a Kŭkŭllŏ rendes folyamatját, az ottan 
lévő régibb, s már el pusztult Malom Czŏvekjeivel aka-
dályoztatván, a közös gáton annak idejében le jönni szo-
kott Jegeket az gáton alol meg fenekedvén s aztat Zajjal 
mint egy meg hánván, ekképpen öszve tódult temérdek jég 
meg mozdulásával az Exponens Aszszony eŏ Nsága ... 
nagy költséggel fel épült drága vámos hidgyát nagy erővel 
érdekelvén majd majd végső pusztulásra s veszedelemre 
hozná [Ádámos KK; JHb XIX/49J. 

megſenekelhet megvetheti lábát; a cîştiga o poziţie so-
lidă; Fuß ſassen können. 1710: Az oláhok békivel mara-
dának, s jó hasznát vevék, hogy semmi erős város, vár 
nincsen országokban, ahol megfenekelhet vala a német 
[CsH 214. — 1689-ne von. feljegyzés]. 

megfenekeltet megveret; a dispune să fíe bătut; verprii-
geln/schlagen lassen. 1829: minthogy nem fogadtak szota, 
vagy harmot a D Biro által, meg fenekeltettem [M.gyerő-
monostor K; KCsl 16. — aAz emberek]. 

megfeneklett 1. meghonosodott; încetăţenit; eingebür-
gert. 1678: maga ő kegyelme8 az benneb levő német prae-
sidiumot levágatta s egy néhány becsületes fő s nemesi 
rendekkel közinkben jött s munkálódni fogja ennek utánna 
hűségesen az igen igen ez országban megfeneklett szabad-
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ságtalanságnak elfordítását (így!) [TML VIII, 220-1 Tele-
ki Mihály a fej-hez. — aSemsei Pál. 'Torna Várában]. 

2. befészkelődött; cuibărit; eingenistet. 1744: Mind az 
terméketlen Esztendők, mind pedig Házamban meg fe-
neklet tiz hónapig grassalo betegség sok rend kivűl való 
költést causalvan ... alázatoson Instálok az T. Eccla(na)k 
bár tsak ez egyszeri obvenialo Interest fl. 6 concessalni 
méltóztassék [Kv; Pk 6[. 

megfeneklik 1. elakad; a se împotmoli; steckenbleiben. 
1710 k.: Amint Middelburgról Zierikzeere csak egy kis 
vitorlácskájú hajón éjjel mentünk, a refluxus egyszer a 
szárazon hagya, mert nem is a tengeren voltunk, de én a 
setétben azt tudtam, hogy a tengeren feneklettünk meg és 
már csak elveszünk [BÖn. 5811. 1790: a Maroson való 
által járásis igen bajos, mert hol jég menés vagyon, hol 
zajos, hol meg fenekük a hajó [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1800: ott a' hol most a* Benedekfalvi Mal-
mok gáttya által van kötve a' Kelentzei Határhoz, oda 
tŏttek volt egy Malmot a* Kŏdiek ... mellyet a' Kelentzei-
ek meg nem szenvedvén a* vizre el botsáták, nem ment 
igen meszsze a' Malom, mert meg akadott, és meg is fe-
neklett [Benedekfva Sz; BfR II. 58/21 Mercse Togyer (56) 
ns vall. Vérvölgyi Bányai János kezével]. 

2. feltorlódik; a se îngrămădi; sich aufstauen. 1772: A 
kérdésben forgó Martnak olly nevezetes suhadását és 
omlását nem tapasztaltam ... a' Királyfalvi Malomnak fel 
állása előtt még többet omladozott mégis addig soha a* 
miatt a* Kűkűllő Feneke fel nem tőit ha szintén az 
omlásnak némelly része meg feneklettis; az is abból esett, 
hogy a' fel tojûlás miatt a* viz meg restülvén, nem mos-
hatta le [Ádámos KK; JHb XX/27. 481. 

3. leülepedik; a se depune; sich (ab)setzen. 1735: Mlgs 
Cecilia Kis-Aszszony gyomráb(an) megveszett téj fenek-
lett meg az melly vagy hányás vagy laxálás által ha ma-
gától nem evacualodik; sok változást most vagy ezután 
caussalhat [Ks Borosnyai N. Márton lev. Nsz-ből[. 

4. befészkeli magát; a se încuiba; sich festsetzen. 1653: 
immár Básta megfeneklett vala az országban [ETA I, 75 
NSz]. 

5. megakad (a nyom); a nu se mai vedea (urma); (Spur) 
aufhören, abbrechen. 1810: a' fogado keritésibe volt a' 
nyom meg fenekelve, nem akarván tovább vinnia hazafelé 
indultunk IKLev. — aA nyomot]. — A nyomkövetésre 1. 
AC 108, 231. 

megfenésedett fekélyes; ulcerat; geschwüríg. 1829: 
azon bŏra, tŏkeletes veszedelmes és meg fenesedett volt 
[Dés; DLt 829. — aMarhadögben elhullott ököré]. 

megfenésedik elüszkösödik; a se cangrena; brandig 
werden. 1848: János ... fél lába megfenésedett volna, és le 
kellett vágatnia [Kv; Pk 7]. 

megfentőzött küllővel ellátott; înspiţat; verspeicht. 
1692: őreg szekerben való kerek keszen falazva nro 1// 
meg fentőzőt őreg kerekek nro 8 [Görgénysztimre MT; 
JHb Inv.]. 

megfenyeget 1. (szóval) fenyeget; a ameninţa (verbal); 
(mit Worten) drohen. 1568: Marta c(on)sors Jacobi Kazy 
iur(ata) fassa e(st), Ezt tud(om) peyko Mihalhoz oda Jçth 
az gyermek es vra(m) vgyan meg fenyegete, hogy oda ne 
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jQyQn [Kv; TJk III/l. 238]. 1584: az egyik valló sokzor 
hallotta azt Zabo Catotol, hogy eo rea az Anniarol marat 
volna halala vta(n) az Bozorkansagh az fazekasnet meg 
feniegette hogy chontorkaibol ky vagattia nyelwet [Kv; 
TJk IV/1. 2781. 1594: az Peres feóldet ... frataj János 
Zantotta volth fel giepebeól, Az vtan való eztendeóben 
esmet Zeóke Mate vetet volth buzatth bele, de frataj János 
mind Az falu eleótth megh ellenzette volth rolla, es megh-
is feniegette hogy ki zantattia [M.fráta K; Told. 271.1668: 
Aztis tudom hogi it Vyfaluban, az Sido István hazabol egi 
sueget es egi doloma(n)t el lopot vala. meg fenegettek 
Istuan deakek es meg vitte [Kászonűjfalu Cs; CsÁLt F. 27. 
1/30 Szabó Dauid Kaszonszekj vy falui (28) pp vall.]. 
1679: itt ajtonb(an) hogy Kglmed laszlot ki küldötte volt a 
minap, egész falu hallatara a* Büköczök meg fenyegettik 
ölissel az olta soha bizony annyi tehetsigem nincsen hogy 
ki küldhessem [Ajtón K; WassLt Ebeni Éva lev.]. 1754: 
kérdettem hol az ŏkrem melyre eszt feleié hogj el ment az 
silipes ŏkrekkel én osztán meg fenyegettem ... az után 
osztán ŏtŏdnapra elé hozta az ŏkremet [Veresegyháza AF; 
Told. 28]. 1764: Lukáts Bukur Oltszemeffalvát meg fe-
nyegeté az Attyával edgyűtt ... illyen szókkal hogy az 
Falunak edgyik végit meg gyujtyák es a másik véginél 
fűttőznek [Oltszem Hsz; Mk II. 12/65]. 

2. (kézzel/bottal) fenyeget vkit; a ameninţa (cu mîna/ 
bîta); (mit Hand/Stock) androhen. 1574: Ersebet Kadas 
Ianosne, Ilona Kadas Istwanne Azt valliak hogi ... Mond 
az Kewer Marton, Al hattrab te Azzony, Az myt En Mon-
ta(m) Mostis azt Mondom hogy vgy talal Ream kywol 
hogi orrodat Aiakastwl ely Mecchem azt ely higged, egi 
Botochka wolt Nala Meg feniegeteis veleh [Kv; TJk III/3. 
365]. 1596: Latam hogy az Zalasdi Danjel Vra(m) zena 
fyueben valanak az hat eòkrek, Barrabas Lűkachot el 
kylde hogy be haicha hogy izi uala az Kis hidnal latam 
hogy nagj Peter eleybe mene, latam hogy megh fenyegeté 
[UszT 11/3]. 

3. kb. megfegyelmez; a disciplina; disziplinieren. 1623: 
Meneswnkre igen zorgalmatos gondott viselyen ez kj adott 
decretummunk zerent Az 10 tanitott gyakran magahoz 
hyuassa megh fenyegesse lásson igen jol hozzayok es 
tanyczia zepen eökeöt [BGU 122]. 

megfenyegetozik fenyegetőzik; a ameninţa; drohen. 
/667: Úgy értjük, más szándéka, az mint megfenyegető-
zett, mikor kiment.a Hiszem az ő kegyelme jószágát senki 
nem bántotta [TML IV, 189 Bornemisza Anna Teleki 
Mihályhoz. — aZólyomi Miklós Törökországba]. 

megfenyegettetik fenyegetésben részesül; a fi amenin-
tat; an Drohungen teilhaben. 1662: az egész vármegyén 
n&gy panaszolkodás vala: ki hogy jobbágyitól megkerget-
tetett s futva szalasztatott, s ki hogy nagyon megfenyeget-
heti , szidogattatott volna [SKr 516]. 1704: Ma reggel 
hozának ismét az ümak a csergődiek öt szekér bort és egy 
szekér káposztát, kik is a borokat lerakván és az úr szavá-
val ez eddig való szófogadatlanságokért megfenyegettet-
vén, fáért küldém őket [WIN I, 251]. 

megfenyít 1. megdorgál; a mustra; riigen, tadeln. 1570: 
Feyerdy Kato vallya ... hogy Jartanak az ew hazahoz 
Zabo Janosne es Trombitás Demeter ... Hallotta vgan 
Bomagatul hogy azt Monta hogy zep Ingeket kezkeneot... 
adot az Trombitásnak ... Mykor ez fele dolgayt Latta 

volna, Eo Bwchwt adot nekyk hazatwl Es Az azzonnak 
Atthiafyainak hyrre Theotte hogy megh fenychek rola 
[Kv; TJk III/2. 26]. 1573: panazolkodnak az Bamazybok 
feleol hogi Lowok az Bwza keozet Iar Bwzakbais Zok kart 
teznek, feniche meg eo k. Byro vr(am) ]Kv; TanJk V/3. 
82a]. 1579: Byro vram hywassa be az Mestert es haggya 
megh neky hogy megh fenychie az gyermekeket hogy 
semmy kialtassal vagy gyalazatos zowal ne illessek az 
megh mondot papota [Kv; i. h. 192b. — aA rk lelkészt]. 
1633: lattam gjermek koraba(n), hogi Zabò Jacabne az 
ferfiu gjermekekkel egiőtt el buttak es egimas hasan 
fentergettek en mégis fenitette(m) néha rolla ]Mv; MvLt 
290. 124b]. 1672: ha penig vago marhaja volna es csak 
valami rancorbol nem akarna vágni a' Czeh Mester avagy 
a' Decany fenyittse meg hogy a vagast el ne mulassa [Dés; 
Jk]. 1769: senkiis maga Jobbágyit ne biztassa s efféle 
cselekedetekre ne batorítsa hanem inkabbat kéményén 
meg fenyittse [UszLt XIII. 97]. 1797: azért jöttem ide, 
hogy egy néhány rendbéli tetemes hibáidért kűlőn meg 
fenyítselek [Náznánfva MT; Beiz. 3. N. 21]. 

2. megbüntet; a pedepsi; bestrafen. 1670: Az kapucsit 
maga ű nagysága kétszer is megvendégelvén, ma elbocsátá 
... kérvén azon, hogy fenyítse meg az végbelieket [TML 
V, 144 Székely László Teleki Mihályhoz]. 

megfenyítés megdorgálás, szidás; mustrare; Rüge, Ta-
del. 1662: Az Isten kegyelmes velünk bánásira, dajkálko-
dásira, szentséges igéjében s az egyházi fenyítékben akár 
vigasztalások, akár kemény fenyegetések s megfenyétések 
által ne kő, hanem viasz, azaz olvadékony, könnyen hajló 
szívet viseljünk, mint Jósiás [SKr 718]. 1790: parantsolta-
tik Klmeteknek, hogy elŏszer is a* Földes Urakat arra bimi 
igyekezzék, hogy ... ezenn hasznos Jónak bé vétettetésit 
elŏ mozdítani kivánnyák; a* Falus Birákot pedig és Es-
kütteket ezenn hasznos Rendelésnek szoros meg tartattatá-
sára, es az az ellen Vétőknek meg fenyittésére kénszeritt-
sék [DobLev. III/676a gub.]. 

megfenyíttet megszidat; a dispune/face să fie mustrát; 
ausschimpfen/riigen lassen. 1657: megírák, hogy az feje-
delem élete reméntelen ezt értvén nem tartóztat-
hatám magamat, hogy nagy zokogással ne sírnék, melyet 
ajtómon álló inasim meghallván, kezdettek zsibongani 
sírásomon kit értésemre adván öreg legény szolgám, 
örömest megriasztom, sőt büntetem vala is őket, de úgy 
annál inkább kicégéreződik vala, azért elsőbb szolgám 
által megfenyíttetém és elnyeletém vélek [KemÖn. 300]. 
1665: Kegyelmedet mégis mint uramat kérem ... az ármá-
sok hadnagyát kemény fenyegetéssel fenyíttesse meg 
Kegyelmed s fogassa meg őket [TML III, 358 Boldvai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 

megfenyíttetik megdorgáltatik; a fi mustrát; geriigt 
werden. 1843: ezen meg nem jelenésből a tetszvén ki, 
hogy a gomyik hibás ... rendelés tétetett, hogy ezen gor-
nyik Zalatnára küldessék be, és az engedetlenségért fe-
nyíttessék meg [VKp 120]. 

megfenyül megfélemlik; a se speria; in Furcht versetzt 
werden. 1599: egjebet nem vöttem ezembe hanem cziak az 
Barabas Mihalj Zauat, monda hogy az en menes louamot 
ket Ember egy mezeöben nem felek hogy meg foghatna 
merth az farkas az vemhet meg harapdosta es vgj meg 
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feniewltek hogy Inkab sem lehet [UszT 14/15 Jakab Fe-
rencz farczadj jb vall.]. 

megfér 1. elfér; a încăpea, a avea loc; Platz habén. 
1760: Vagyon á parte Meridionali, et respective Occiden-
tali egy jo nagyságú akol, mellyben 100 Marha meg fér 
[Novaly K; BLt]. 1777: ugj hallottuk hogj akkor azon 
hellyen Eidŏ volt, és tsak annyi tisztáson volt az hol az 
Kalljíbák meg fértek [TL. Gliga Kosztán (50) és Kífor 
Maffnye (50) prov. vall.]. 1829: vagyon egy szegeletetske, 
melyenn egy földbe ásott kalibátska meg férne [Dés; DLt 
729]. 

2. összefér; a se împăca; verträglich sein, sich vereinba-
ien. 1835: A szakácsi fehér sipka helyett vállközépig 
lecsüngő bozontos haját avas zsírral pazarul kikenve, a tűz 
előtt hajszálairól nagy cseppekben gördül le a zsir. A 
csundaság a háziasszony csinos rendszerével sehogy sem 
férne meg, de ... azért békével tűri [ÚjfE 179]. 

megferedezik megfiirdik; a face baie; baden. 1781: még 
csak kéttzer feredezem meg 's már egészen el mult rollam 
az bajom [Sáromberke MT; TSb 13 Bethlen Zsuzsánna 
lev.]. 

megferedik megfiirdik; a face baie; baden. 1589: Byro 
vra(m) Paranchiolta hogy Az feredeos feredot Chynala 
hogy Báthory Boldisar meg feredet attam feredosnek fa 
vetelere f. 1 [Kv; Szám. 4/VI. 54 Stenzely András sp ke-
zével]. 1593: Philep Janosne ... vallia ... Oatŭs azzonj 
ekkeppen zolla czinalna fóródót, es egj fekete kakast 
úónne holna ala, aúagy kezebe(n) es uele megh fóródne-
jek, Annak űtan(n)a se(n)ki ne(m) arthatna neki som(m)i-
b(en) [Kv; TJk V/l. 339a]. 1654: Jm Edes Fia(m) küldeot-
te(m) egy oruossagos keŏuet, mely bizony igen sokatt 
érne, kerlek Edes fia(m) az I(ste)nért el ne ueszessetek 
vagy teŏrjetek ... az Menyem az Nyakab(an) uisellie mind 
éjei es nappal jo hoszszu Sinoron ... ha szinten megh 
ferednékis melliet en ne(m) jovollok, le ne tegye [Gyf; 
BesztLt Kemény Jánosné Kállai Susanna aláírásával 1. 
1661: Küldj be Beszterczére, hozasd ki a förődő kádat, 
hadd förödjem meg, mivel igen megtörődtem [TML II, 83 
Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. XIX. sz. eleje: 
kenődgyék meg jol azután feredgyék meg Gyenge pállag-
ban [HSzjP]. 1855: egyszer kiáltya a kapitány Dobjetzki 
feleséginek, hogy a Grof előtt ne feredjék meg ... de a 
felesége még is bé ment a fürdőbe [Marosgezse AF; DE 
5]. 

megfereszt 1. megfiiröszt; a face baie cuiva; baden. 
1568: Margaréta vxor Johannis Thuri ... fassa es t . . . soha 
o ne(m) latot ferfiat ky ollyan zwe zerent bant wolna fele-
segewel mint ez gruz peter ez azzonnyal bant. Mert min-
den nap haro(m)zer fereztette meg [Kv; TJk III/l. 146]. 
1584: Keomiues Antal vallia, Egy giermekem ige(n) bete-
ges vala, hiuam hozza(m) az Catalin azont, Azt monda 
hog meg veztettek ... chelekegietek ezt, hogy ige(n) zepen 
megh zewriek az feredeyet hogy semmy zeor benne ne 
legie(n) es abba ferezwk meg [Kv; TJk IV/1. 276]. 1664: 
Isten vissza hozván Kegyelmedet, az postamestert meg 
fereszsze Kegyelmed, valami franczat ne hozzon be [TML 
III, 316-7 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1705: Teg-
nap, amikor hat órakor a kisfiúnkat megferesztették, sem-
mi gondja nem volt [WIN I, 548]. 1724: az Isten tudgja 

menyit busulok laczika nyavalyáján az erős kenés neki 
nem jo hanem Csak gyengén kell kenni melyit hasát had 
kenegessek evei az rutás kenővel s egy kis Savanyó vizbe 
had feresztenék meg [Ilyefva Hsz; ApLt 2 Apor Pétemé 
Káinoki Borbára féijéhez]. 1748: Telegdi Peter mikor 
meg betegedet mikor meg feresztették is láttam, Soha 
pedig nem tapasztaltam nemis Sajditattam valamit Moldo-
ván Marton és felesége Illona felöl hogy szeginy Telegdi 
Péternek halálát munkalodták volna [Déva; Ks 112 
Vegyes ir.]. 

2. (holttestet) lemos; a spăla (mortul); (Leichnam) ab-
waschen. 1756: Keregutz Győrgyet halva en feresztettem 
meg [Bencenc H; BK Mise. 1143]. 

3. (húsvétkor) meglocsol; a uda (la Paşti); (zu Ostem) 
bespritzen. 1736 u.: Az szüleatyám, öreg Apor Lázár, 
nagy fő ember lévén, mégis a fia Apor András, Lázár, 
István ... ott Toiján elmentek a faluban, a falusi közönsé-
ges leányokot húsvét másod napján elvitték a vízre, meg-
feresztették [MetTiCs 456J. 

megferesztet megfurösztet; a puné pe cineva să scalde 
(oile); (ab)baden lassen. 1849: Meg feresztettem a birka 
Juhokot ... fizettem ... A feresztőknek 2 Rft 30 xr 
[Nagycsán TA; Bom. F. Ie]. 

megfereszthet megfuröszthet; a putea fi îmbăiat; 
(ab)baden können. 1736: (Gróf Apor Istvánnak) Ezüstből 
való boihűtője volt nagy öreg, egy hat esztendős gyerme-
ket megfereszthettek volna benne [MetTr 318]. 

megférgesedik megnyüvesedik; a viermănoşa; mádig 
werden. 1749: Gabona felesetskén vólna s tavalyi majt 
mindenik Jószágban meg kezdòtek vala fergesedni jol 
lehet eleget száráztattam [Gagy U; Ks Péterffi Sándor 
lev.]. 1754: ha néha néha teremisa meg fergesedvén idő 
nap előtt el húll [Uzdisztpéter K; CU. — aMakk]. 1791: a 
trágyázás hold fogytán vagy tölte felé essék, nem pedig 
újságra, mert különben a földön elterített ganéj megkérge-
sedvén azok által minden zsirjatól megfosztatik és ha-
szontalanná lészen [Backamadaras MT; NNyv 352). 

megférgesül megférgesedik/nyüvesedik; a viermănoşa; 
wurmig/madig werden. 1625: Adtam el az Vam buzabol 
miuel meg fergeswlt vala Cub 13 (Kv; Szám. 
16/XXXH. 7|. 

megférhet elférhet; a avea loc suficient pentru ceva; 
Platz habén können. 1728: ezen belső Joszágatskán is egy 
kis Gazda meg férhet ha házat kivannanak reája epitteni 
[Marossztgyörgy MT; Pfl. 177811813: Deserta egész 
Sessio vagyon a' Falu közepiben ... Ezen egy Gazda Em-
ber minden meg kivántato épületeivel égyütt meg férhet 
[Kettősmező Sz; JHb LXX/6. 116]. 1847: gonosz tévő 
fiam a* tégla vető hellyröl engem ki szorított; de ha 
meg félhetnék is ottan edgy olly határ ronto, 's tzigány-
nyaival edgyütt törökbuzát es mindent lopogato, sött az 
utazóknak uttyokat is állo emberekkel nem lehetek 
[Dés; Dlt 617]. 

megfertelmesft meggyaláz/erőszakol; a silui/necinsti; 
vergewaltigen. 1662: Abban bíztam, hogy ha kiszorulok 
is, mégis táplál egy ideig, de ott is mindenemet, mind 
magamnak, jószágomnak elpusztították, sőt asszonyokat, 
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leányokat fertelmesţtettek meg az ebek [TML II, 351 
Ébeni István Teleki Mihályhoz]. 

megfertezett átv beszennyezett; pătat; beschmutzt. 
1710: Ezeket többire hittel erősítette nekem báró Hocher 
uram, a Felséged udvari cancelláriusa ... az én igaz érde-
memnek megújulásáról azt mondván, hogy az követ-
keznék, hogy az én megtérésem után a Zrínyi szűz és meg 
nem fertezett hűség és mind az én famíliámnak dicsőséges 
érdemei, mind az enyim ... űjobban megelevenednének és 
nagy jutalmat nyernének ]CsH 84 Zrínyi Péternek 1671-
ben Lipót császárhoz írt könyörgő lev-ből]. 

megfertéztet 1. megerőszakol; a silui/viola; vergewalti-
gen. 1629: hallomast hallottam, hogy az J. Zolgalojat 
megh ferteztette volna es Borbély Pálhoz futót az leanj | 
Brassay Czismasia Gyeorgy ... Szolgalo leányát ereo szak 
szerent megh ferteztetue(n) hogy nem akart engednj 
chyapdosta es szajat be dugta tapaztotta [Kv; TJk VII/3. 
124, 198]. 1685: Enyedi Peter meg részegedvén, ray-
tam erőszakos keppe(n) ugi tötte ezen gialazatott, es ugi 
paráznitott es ferteztetet meg [Kv; TJk XIII/1. 261 j. 1747: 
Czigany Adam ... I(ste)n és Haza Törvénye ellen Produs 
Laczko nevű Czigánynak edgj Csets szopo Leánkáját meg 
ferteztette [Torda; TJkT III. 119[. 1769: Tyu György a 
Tobias Száv feleségit Ejtzakának idején erősszakason meg 
fertőztette IBukuresd H; Ks|. 1811: Kozma János ... azt 
vallotta, hogy Kudor Pálnak hütös Felesegét meg Fertez-
tette ... Tehát mint házassag ronto Vasárnap reggeli ha-
rangozás előtt a ' Templom előtt lévő kalodaba tétessek 
[M.bikal K; RAk 86]. 1823: a Törögbuza közé bé hurtzolt, 
s otton le nyomva keszkenyöivel számat bé fojtotta, és 
érászokkal meg fertesztetett [Radnótfája MT; TLt Praes. 
ir. 65/1827-hez Szöts Anikó vall.]. 

2. (paráznasággal) beszennyez; a întina/pîngări (ducind 
o viaţă desfrinată); (durch Buhlerei) verunreinigen/be-
flecken. 1623: Halabor Borbara azzonj Ura ellen azt 
docealna, hogi parazna volna és a(z) szent hazassagnak 
tizta rendit megh ferteztette volna [SzJk 15]. 1691: 
(Feleségem) talam még tiszta agjamatis meg fertéztette 
mivel a' mint eszembe(n) vőtte(m) más férfiakat az e(n) 
hazamb(an) honn ne(m) letemb(en) vendeglett [i. h. 254[. 
1745: Illyen actiom vagyon az J. ellen, hogy ő maga 
Házassági kötelességéről el felejtkezvén à Sz. Házas-
ságnak tiszta ágyát, rút fertelmes és utálatos paráznaságá-
val meg ferteztette [Torda; TJkT II. 99|. 1772: az Inctais 

sok keresztyén emberek(ne)k, és Ecclesiank(na)k bot-
rankozására Urának ágiát megh ferteztette az megh irt 
leghennyel... paraznalkodot [Kv; TJk XVIII/2. 198]. 

3. magát a. megerőszakoltatja magát; a lăsa să fie se-
dusă; sich vergewaltigen lassen. 1752: Bóér Klára egy 
fitsorral meg tsufolta, ferteztette magát [Kolozs; CsS]. 
1792: Nem kiilömben jöven Tordárol székénél és egy 
tekergő kotsis Legennyel a' Bágyoni vásáros útnál a' 
Török búzák köze bé mentenek, és ott a' Papné a' tekergő 
Legénnyel magát meg tekertette es meg fertéztette [AszLt 
Törv. ir. 492 Reg. nro 59/1792. 416]. — b. (paráznaság-
gal) beszennyezi magát; a se murdări (ducînd o viaţă 
desfrinată); (durch Buhlerei) sich beflecken. 1593: Ilona 
Pathkos János felesege, enis zolok ... mierth hogy en 
Jámbor wagiok eö enghemeth igy hagioth el, maghath ygy 
megh ferteztette, paraznasagban ejtette maghath, ha ezek-
ben valami tagadast tenne, a* mith lehet bizonitok, a* 

mellet kez wagiok Orzagh torwene szerinth fejere rakny 
[UszT]. 

megſertéztetés beszennyezés; întinare; Verunreinigung. 
1710 k.: Keservesen említem, mennyi keresztyén feleba-
rátom tisztességes ágyaira és azokhoz köteles személyek-
nek megfertéztetésekre igyekeztem IBIm. 10101. 

megfertéztetett (paráznaság bűnével) beszennyezett; 
întinat (datorită vieţii desfrinate); (mit der Sünde der Buh-
lerei) befleckt. 1578: Akarwa(n) is az varasnak zabadsaga 
mellet elny es halny feokeppen penigh igyekezwe(n) az 
istennek tyztesseget ... eló winny Es az tanachyot affele 
zarwas bwnnel meg ferteztetet zemelyekteol meg tyzte-
tany ... Igy wegeztek Koppá Gaspar es Hennigh Iacab 
felöl, Miért hogy eomagok ... paraznasagnak bwnyt meg 
wallottak IKv; TanJk V/3. 178a]. 

megfertéztetik beszennyeztetik; a fî întinat; verunreinigt/ 
befleckt werden. 1661: Nyilván vagyon az egész világ 
előtt, méltóságos úri rendek! mennyi sok nyavalyákkal és 
nyomorúságokkal sanyargattaték meg ez nyomom lt haza, 
kőfalai lerontatának, az templomok és szent hajlékok meg-
fertéztetének [Kemlr. 340]. 1710 k.: Nem tudnak jól cse-
lekedni, mint a párduc és a szerecsen, a természettől ada-
tott színeket nem változtathatják ... és mind elméjek, vagy 
lelkek, mind lelkek ismereti megfertéztetett (BÖn. 4721. 

megfest 1. a vopsi; fárben. A. faanyagra von. 1609: 
Aztalos Luchy az Scholabany Az Tomion ket Ba-
kott vytot megh mégis festette ... d 25 [Kv; Szám. 12b/IV. 
28]. 1653: Orelt Aztalos János Myelese ... Az Magiar 
Collaboratornak Egj bellet aytot d. 40 Feketen festette 
megh neki Collaboratorsagaiert — d. 10 [Kv; i. h. 26/IV. 
24-5]. 1657: foldoztam egy padot mégis festettem feketen 
d 20 [Kv; ACJk 48b]. 1681: Aszszony Háza à feli 
gerendás; Zölden festet deszka menyezetes; a* menyezett 
alat az fal, az ablakok mind ket felől s fellyül is ighen 
Czifran megh vannak festve, az ajtók falaival együtt [Vh; 
VhU 637]. 1705: (A) Ladaknak hozza volt 5 sing szeles-
sege s sing, magassaga a mint az ŏregh deszkábul ki tölt 
Most Num: hatot csináltunk Ezeket mű festettük megh vad 
veressel gyontároson [Kv; ACJk 61]. 1817: bé menyen az 
Ember a Palataba ... A Padimentuma, es Padlássa gyalult 
fenyő dészkákbol való, jo állapatban, és épségben, a pad-
lassa meg van festve [Ördöngösfíizes SzD; ÖrmMúz.]. 

B. kelmére von. 7589: Attam Nyreo Lazlonak hogy az 
Zazlot meg festette es az varos Czimeret reaja Chinalta, es 
az Chyllagot eztendeonek zamat Czinobriomal meg Irta f. 
— d. 85 [Kv; Szám. 4/VI. 28a Stenzely András sp kezé-
vel |. 1701: Minden féle Posztót Erdélyi modgyára csinál-
hatnak, és Zöldön festik meg [Kv; PosztCArt. 5]. 1850: a' 
Szövetet Schindler megfesté ... csakugyan ha setétetske is, 
de használható lesz [Kv; Pk 7]. 

C. bőrre von. 167211681: Enis Contentus vagyok ha ... 
minden esztendőben harmincz keczke avagy Czap borok-
ket ki készit kordovanyra, es mégis fest Sargara vagy 
Veresre IVhU 449 Thököly Imre vál.]. 

D. csempére von. 1587: Az faszakasok Czinaltak meg 
az kemenchiet vrunk zallasan meg foldoztak vj kaljhakatis 
Czinaltak bele es fekete festekel meg festettek, fiszette(m) 
festekel eózwe —/39 [Kv; Szám. 3/XXX. 34 Seres István 
sp kezével 1. 
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2. kifest; a zugrăvi; ausmalen, tiinchen. 1726: én Varró 
Marton nevü varraját az Asszonynak nem ismertem, ha-
nem annak hirét hallottam a ki a Lonai Hazakot meg fes-
tette volt (Kv; EM XLVII, 260 Ebesfalvi Bátki Mihály, br. 
Bánffy Zsuzsánna szolgája vall.J. 1838-1845: faltőhúzó: 
„kis megfelelő-ecset, melylyel a szobafalak tövét, néhelyt 
a padolaton is még egy keskeny szalagnyit fejerítnek vagy 
festenek meg" [MNyTK 107]. 

3. (mintásan/tarkán) fest; a picta; malen. 1625: Kepiro 
Istuannak hogi az belseó ora Tablaiat meg festette veot-
te(m) eniuet peche olayat veottem d 15 [Kv; Szám. 
16/XXX. 19]. 1656: Ezen bastya haznak felseö menyezeti 
küleön küleön fele festekekkel, tarkazatossan megh va-
gyon festve [UF II, 175]. 1681: Nagi Palota gerendás, 
festet Tablákra való deszka menjezetes; szép czifraso(n) 
megh vagyon festve [VhU 548-9]. 1765: (A kapufélfa) az 
Uttza felől igen szép formájú figurákkal virágokkal ki 
vagyon mettzve és azon mettzés is veres, sárga, testszin, 
fejér és fekete színekkel megfestve |HSzj kapuzábé al.). 

4. vérével ~ a. vérével vörösre fest; a vopsi ín roşu cu 
sîngele lui; mit seinem/ihrem Blut rot malen. 1670: Szi-
dalmaza Szilagyi Janosne az Kotsist hamis lelkűnek Kutya 
lelkűnek, mondván Isten enge(m) ugy segellyen megh 
öllek ma, megh fested vereddel az havat [Görgénysztimre 
MT; RLt 1 Borbara Szilagyi (40) vall.]. 1757: Pakular 
Vaszil derekasan meg vala verve, egészen ŏszve volt 
romolva, abrázotyát, fejét ... meg festete volt vérével, egj 
szóval halálra kínozta volt [O.kocsárd KK; Ks 8. XXV. 
14]. — b. vmiért vérét hullatni kész; a fi gata pentru a-şi 
vărsa sîngele; für etw. sein/ihr Blut zu vergießen bereit 
sein. 1662: Mellynek8 ha az áruitatás olly hamar és böcs-
telenül meg nem nyitotta volna kapuját, elébb megfestet-
tük volna vérünkkel bokrát, mintsem néztük volna sze-
gény hazánknak olly csorbáját (SKr 468. — aJenő várá-
nak]. 

megfestendő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: vmit vérével ~ vmiért vérét hullatni kész; a fi gata 
pentru a-şi vărsa sîngele; für etw. sein/ihr Blut zu vergie-
ßen bereit sein. 1662: Hogy azért ne lattassék ugyancsak 
teljességgel semmit, avagy csak nem igyekezni is e nagy 
szoros állapotokban cselekedni s próbálni, minden fizetett 
hadaival táborát Jánosd* nevű faluhoz szállította vala, 
tanácsát minden szorgalmatossággal azon forgatván: a 
vezér táborát mint és melly felől üthetnék meg, és a vár-
béli obsídió, szorulás alatt levőknek, kiknek mezeinek 
bokrát hogy vérével megfestendő volna, nem csak egyszer 
ígírte volna, mi móddal lehetne segítséggel [SKr 430. — 
aB|. 

megfestés vopsit; Bemalung. 1597: Az waross Sátorát 
... feoldosztadtam (!) meg Az Sátor Gombianak megh 
festisitwl asztalos petemek ... /10 fKv; Szám. 7/XIV. 36 
Th. Masass sp kezével]. 1844: az ajtók, ablakok, és salu-
gaterek meg festésire nézve is esett hibákat jo lelki esmé-
rettink szerint visgalnuk meg [Kecsed SzD; DLt 921]. 

megfestet a puné pe cineva să vopsească ceva; farben 
lassen. 1672: Sinkaj István Fogarasi Szám tartó Uram első 
úttal administrált fekete süueget nō 90. mellyeket még 
tavaly adtanak uólt ki ŏ Nagok, hogj uyyannan megh 
festesse, semmire kellő roszszak volta(na)k [UtIJ. 1705: 
Ma reggel az űr felmene a generálhoz condoleálni a csá-

szár halálát, és immáron mind a német tiszteknek, mind a 
magyaroknak az elejek feketébe akarván öltözni, a fekete 
posztókat és matériákat a görögöktől igen elszedték, úgy-
hogy az mi urunknak és az asszonyunknak is csak valami 
színes matériákat és posztókat kellett megfestetni [WIN I, 
446-7]. 

megfestetik kifestetik; a fi vopsit; bemalt werden. 1662: 
Némelly házaknak pedig a falai apró kovacskövek, né-
mellyek ugyan csak fehéren hagyattatván, némellyek 
különb, szép színekkel megfestetvén, nagy szép forma 
virágokkal merőül ollyannal rakattattak és boríttattak vala 
meg csudás mesterségekkel, de megmondhatatlan pepecs-
léssel [SKr 259]. 

megfestett vopsit; bemalt. A. faanyagra von. 1656: 
Ezen ebedleö palotabol job kezre fordulván menek fel 
eőt lépcsős fa gradiczon. Nilik be jnett job kezre egy vas 
sarkon panthon forgo partazatosson bellett tarkan megh 
festett ayto [UF II, 122]. 1699: Az Asszony eö Nga Háza 

Ezen haz(na)k fenyő fakbol es Deszkákból csinált 
parasztoson meg festett jó padlasa folyo gerendaival ed-
gyűtt [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.]. 1745: Az 
Pap űlő székin Szőnyeg, az háta megett Székely Szőnyeg, 
Éneklő Pulpitus ibidem veressen és Sárgán meg festett 
cum Inscriptione 1744 lÚjszékely U; UnVJk 1161. 1754: 
A kúriára nyílik jó zsendelyes fedél alatt erigáltatott, cse-
refa melyékű cifrán kimetszett, megfestett, munkás, egy 
rendbeli galambűgos kapu [Vice SzD; ETF 108. 171. 
1761: (A palota) falán lévő ablak mellet a' kő falb(a) bé 
vágva zöld és barát szin festékkel meg festett Fenyő fűrész 
deszkával bérlett ... Köntös tartó két csinos Almáriumok 
[Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/1. 203]. 1785: A Fedele 
... ezen Kastéllynak nem tserepes mindenütt, mert a köze-
pén Kolosvár felé veres festékkel meg festett Zsendéllyel 
vagyon meg zsendelyeztetve [Szamosfva K; Bom. 
XXIXb. 20.14—5 ]. 

B. kelmére von. 1847: A' posztocsinálo által megfestett 
fonalat küldőm, egy kissé setétebben űtőtt ki a mustránál, 
de tán haszonvehető lesz így is [Kv; Pk 7|. 

megfestettet megfestet; a puné pe cineva să vopsească 
ceva; bemalen lassen. 1597: B V hagiasabol zegeztettem 
es chinaltattam az Tanachihaznal az alsó házbeli padzeket, 
mégis festetettem giontaroztattam [Kv; Szám. 7/XII. 21 
Filstich Lőrinc sp kezével]. 

megfésül 1. a pieptăna; kämmen. 1734: az Úrfiak 
mikor ki jöttek a Collegiumbol fejeket meg mosta, meg 
fesűlte [Szentpál K; TK1]. 1823-1830: az úrfit ... minden 
szombaton fésülték, mert copfot viselt s a feje termett. 
Mindennap pedig a szolgája fésülte meg sok veszekedések 
s káromkodások között [FogE 116]. 

2. megtépáz; a bate trăgînd de păr; rupfen. 1831: ő igy 
felele: majd el jő az idő, meg fésüllek én tégedet IKvh; 
HSzjP Fülöp Sámuel cívis vall.]. 

megfeszít 1. kifeszít/nyújt; a întinde; ausstrecken/span-
nen. 1740: Hogj a' talp bőrt meg-feszittyük, az, a régi 
eleinktőlis úgj practizáItatott [Dés; Jk 233b]. 

2. keresztre feszít; a crucifica; kreuzigen. 1710 k.: 
Amely zsidó nép Krisztus Urunknak virágvasárnap azt 
kiáltja: Hosanna a Dávid fiának! ötöd nap múlva azt ki-
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áltja: Feszítsd meg, az ő vére mürajtunk és a mü maradé-
kinkon [BÖn. 423]. 

Sz. 1784: Parantsolja Ngod ... hogy minden pénzbéli 
Perceptumrol s erogatumrol demonstrátiot készítvén 
kűldjem fel ... de azt én kivált egy hirtelen ha meg feszit-
nének se tudnám lelki sérelem nélkül [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 

megfeszítés kifeszítés/nyújtás; întindere; Ausstrek-
kung/spannung. 1740: A bŏrŏk meg feszitése, à modo in 
posterum interdicáltássék" [Dés; Jk 333. — aA tímárcéh-
belieknek|. 

megfeszíttetett keresztre feszített; crucifîcat; gekreu-
zigt. 1631: az megh fezittetet Názáretbeli Jesus lęgien 
ennekem az en Christusom wdueözitteöm es keozbeiarom 
[Nagytereim KK; JHb XX/l. l Sükösd György végr.]. 

megfészkelődik 1. letelepedik; a se stabili; sich nieder-
lassen/ansiedeln. 1790: Rutkai Vr(am), látom magais igen 
szereti Tövisset, s nem örömest válna meg tölle, de kénte-
len, mert szegény; Hunyad Vármegyéb(en) szándékozik 
meg fészkelődni [Celna AF; TL. Málnási László ref. fő-
konz. pap gr, Teleki Józsefhez]. 

2. beleáll (a fájdalom); a se instala (durerea); es reißt 
(einen in den Gliedem). 1823-1830: Ezen 1794-nek kará-
csonyi vakációján igen terhes betegségbe estem, hirtelen 
csak fájni kezdett minden tagom, azonban a fájdalom a 
lábam és karom bogjaiba fészkelődött meg [FogE 130]. 

megfeszül erőlködik; a se sforţa; sich anstrengen. 1776: 
Eddig 12 ezer forintot praetendált rajtam, már most 29 
ezeret, de az az csudám, honnét eruálja azt az szörnyű 
summát, holott ha megfeszül is, több 2716 forintnál soha 
az én kezemben őtet illető pénz nem fordult meg [RettE 
364]. 

megficamodik 1. átv is ficamodást szenved; a suferi o 
luxaţie; eine Verrenkung/stauchung erleiden. XVIII. sz. 
eleje: Az mely lónak húsos ă Köröm hazba, nagy hajlan-
dossagha van ă kapczazásra, ă félék szoktak gyakran meg 
fíczamodni, inat ütni, mert nehezzen hajlik meg ă Siklajá-
ba | az első lábán valŏ kŏrŏmhazbeli fíczamodast igy orvo-
sold ... törd viszsza körmét mind addig még meg roppan 
... A ki pedig ä bokájáb(an) ficzamodik megh ... az egés-
séges lábát kötesd ă farkához s ugy ugrasd megh | az em-
ber is kétt keppen Szokot meg fíczamodni ă fejeben és ă 
bokájab(an), az fejébül ki nem vehetni, mert amint az 
kergeteges borjúnak, az ugy (!) kergén van az holjagja, s 
nehéz ki vágni [JHb 17/10 lótartási ut.J. 

2. kificamodik; a se serinti; verrenkt werden | megcsik-
kan/rándul; a face o entorsă; verstauchen. 1718: Magam 
akartam Nnak ... az mult vosarnap udvarlani de az erőt-
lensig nem engedte, mivel ... valami nagy nadat kezdetem 
kaszalni az bal valamban az karom meg ficamodot mostan 
is roszul van [Szentpál K; TK1 Mihály Deák lev.]. 

megflgált meghatározott/szabott; stabilit, fixát; be-
stimmt, festgesetzt. 1618: Thwrj András vram, mjnd pe-
nigh maradeky ez megh neuezett kett rjtet mind addigh 
byrhassak az megh Desfaluj Gaspar vra(m) vagi maradekj 
ez megh figalt hatt forintt Eotuen régi pinszt egiszersmind 
... megh adgiak [Mihályfva AF; JHb XXI/18]. 

megfillat kb. felkutat; a examina; aufsuchen, ausfor-
schen. 1765: (Földvári Ferenc) a Földvári Pál fia ... Ennek 
az atyja volt (szintén Pál, ennek) Ferenc, ennek György, 
ennek felesége Almádi Borbára, Almádi Gáspár leánya. 
Volna csak kedvem s az időtől is ne félnék, hogy végit 
nem érem, de bizony megfillatnám őket [RettE 182|. 

megfirtat kifaggat/vallat; a deseoase; ausfragen, verhö-
ren. 1590: Chiazkaj Gall kezde firtatni mert lopta volna ell 
három eokreiet (!), az Jenge Benedek elseobe tagada az 
factűmat, Mi oztan eleh fogok vgian ereossen firtatok 
megh, vgj valla hogj reze vagion az el lopasba [Kv; TJk 
V/l. 54]. 161211613: ennekem tagadhatatlan attiamfia az 
rosz azzoni allat az Nagi Orsolia, iőt vala hozzam hogy 
terhes vala, en erőssen megh firtatam, es vgian azt monda 
mind eltigh hogi Czereni Gaspar czinalta [Szászzsombor 
SzD; KJ]. 

megflxáltatik leköttetik; a fi fixát; gebunden werden. 
1558 k.: Feyerites. Rp. Mercuriu(m) sublimatumoth, rusi-
kat, saletromoth salarmoniakumot egienlo kepen 4 lototh, 
sal alkalit 1 lothot, es egesd meg kçmiwl való twzon, hogy 
Meg fixaltassek az rusika, az az, hogy allando es feieriten-
do legien [Nsz; MKsz 1896. 281-2]. 

megfizet 1. kifizet; a plăti; auszahlen. 1546: mykoron 
az tooth meg chenaltatyak, az wagy az thoon az molnoth 
meg eppythykh, thahath az my penzel walo fyzethesse 
lezen annak azth egyenlee kelchegel esz fyzetessel fyzes-
sek megh Egykes feleeth fyzesse, az massyk feelesz fe-
leeth fyzesse [Panota; DanielO 6. — aPanád KK). 1551: 
Emlekezhetygh (!) the k: Rolla, hogh my nemw fakat Az 
wr ott wagatott wala, kyrwl myndh Megys fyzettek volt, 
Azyrth Abban Eggys Jo Nynch [BesztLt 49 J Dobai Vin-
cencius swch beszt-i bíróhoz]. 1555: adom emlekezetre 
myndeneknek hogy en Appaffy lazlo attam az borzobaly 
rezemeth az beztéchyey (!) Wraymnak Wrwk arron es 
ennekem megh fyzeteth tellyessegel negyzaz foryntoth 
nemes Zemelyek elwth [Apanagyfalu SzD; i. h. 4]. 1578: 
Nemes zemely pysky Myhaly Galdj.. . ezt valla ... Miklós 
deák ... az Jegy Ruhatt nem tudom hogy ha az Jozagh 
haznabul fizetteye megh auagi nem, azt sem tudom menytt 
fizetett [M.gáld AF; KCs]. 1584: Elisabet Teremy czigler 
peteme vallia egy hazat veonk es Annak az Arrat kel-
letek meg fizetnewnk [Kv; TJk IV/1. 330]. 1591: el Jeowe 
az fizetes nap ... megh kelle fizetneonk az diwt |UszT|. 
1666: ha magok eö kglmek megh találnának halni poste-
ritássok is eö kglmek(ne)k ... tartozzanak az két száz 
negyuen forintokrűl contentatiót tenni és megh fizetni 
Kőuér János Ur(amna)k [Altorja Hsz; Borb. I|. 1799: 
Groff Teleki Imre Ur a Krakkai Jószágért kétszer fizette 
meg a subsidiumat (Ne; DobLev. IV/815 Vajna Antal 
Szántó Sándorhoz]. 

Sz. 1835: még azt mondotta Sós Peti Pista fülem hal-
lottára: Adjon tsak a* Báró — megfizetjük mikor szoll a* 
Kakuk utoljára [Zsibó Sz; WLt]. 

2. lefizet/tesz; a achita/plăti; bezahlen. 1598: Nacz Mi-
hály ... wallia ... volt ennekemis bántásom az sombori 
harminczados zolgaitol noha az igaz harminczadot megh 
fizette(m) volt fKv; TJk V/l. 1841. 1602: senky borát be 
ne hozhassa, seot zeoleiet se zedhesse megh Addigh megh 
nem Adajat telyessegel megh fizety [Kv; TanJk 1/1. 4181. 
1667: Tusa Jakab Anno 1657 Az Lengjel orszaghj Hadi 
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expeditioban ... tatarok keserves rabsagaban esven abból 
való szabadulasanak sanczat hogy meg fizesse magatol 
arra Eleghtelen [Martonfva Hsz; HSzjPl. 1677: A' puszta 
falu helyeket ha élik, szántyák, vetik, és árendás helyek 
voltak eleitől fogva, tartoznak vagy az arendat meg-fizetni 
azoknak Földes Urai, vagy a' szokot dézmát físcus számá-
ra engedni lAC 75]. 1760: Binder István Uram az mester 
asztali pénzt becsülettel meg fizette meljet a becsületes 
Che-is acceptalt IKv; Fés CLev.]. 1766: Nem én voltam az 
aki feleségemet öléssel fenyegettem, de az A. az aki nem 
tsak fenyegetett hanem maga irántam fel tett szándékát is 
véghez vinni igyekezte, midőn házam kŏrŭl lesseket do-
rongokkal tett aszt mondván: ŏlyétek meg mert 40 forint a 
dija s meg fizetem [GörgJk 206]. 1786: En az Meltoságos 
Thoroczkai Ferentzné Aszszonyom részéről 18. Eszten-
deig voltam Taxa szedő, de én soha az én kezem alatt 
ollyan engedetlen Vakmerő Embert nem tapasztaltam tsak 
edgyetis az ki az Taxát meg fizettni nem akarta volna 
[Torockó; TLev. 4/13. 18]. 

3. (kárt/költséget) megtérít; a plăti (pagubele), a ram-
bursa (cuiva cheltuielile); (Schaden/Kosten) (rück)vergü-
ten. 1565: My ky wagywnk koz Byrak Kernen Matyas es 
Kabos Gaspar gereomonostoryak warzay Jstwan wayda 
espan gaspar kalota zenkyraly Aggwk myndeneknel^ 
Twttara hogy monostoron ket nemzetsegy kozot esset 
wolt Nemy nemew habwrwsagy es egenetlensegy egyk 
Barta nemzet masyk Benche nemzet, mellyek mynd az 
Kernen wraym Jobagy my elotwnk Jowenek Illyen 
egenessegre es Bekesegre, hogy az Benche Imre az mely 
serelmet tot Barta Balynton, Jámborok meg lassak es meg 
Intezek myt tezen mynd seb es egyeb weresegys ... azokat 
tellyessegel Jmre megy fyzesse (Gyerőmonostor K; KCs I. 
49]. 1578: ha az Haz Helien ualamj Epólles lenne meg 
bóczóluen az Epólletet tartozom azt óh kmek meg fwzetnj 
[Perecsen Sz; WLt]. 1589: akor Iliién zokkal zidott a . . . 
kire azt mondottuk ne zigh Jo Mihály Vram ha mi kartt 
teotteonk kezek vagiunk meg fizetnj lUszT — aKöv. a 
szitok]. 1691: mondgja meg mit füzetet miaja s tartozik 
meg füzetni, az mely lovat Brassóban el igazitottak Konya 
Istvántól [Zabola Hsz; HSzjPJ. 1736: hitelesen elé adandó 
kőltségitis tartozik az I az Actomak meg fizetni (Torda; 
TJkT I. 115]. 1852: Tessék a' követlő Aszszonynak az el 
foglalt részeket Tisztába hozni fizesse meg saját hanyag-
ságából eredett káromat, költségeimet fáradtságomat 
[Nagylak AF; DobLev. V/1351 Dobolyi Bálint nyil.]. 

Szk: ~ mind egy batkáig. 1653: 1634 esztendőben fia-
mat Szabó Ferenczet Kolosvárra házasitám ... nagy me-
nyegzőt szerzénk, és minden költségnek két részét meg 
fizettem kolosvári módra. Csak borért adtam 66 forintot, 
flór. 66; egyéb költségeket is megfizettem mind egy bat-
káig [ETA I, 146 NSz[ * készpénzül 1580: addig az 
mig az Eo költségét faratsagat kez pinzwl meg Nem fizetik 
es nem refwndallyak az meg Neueztot (!) Katalin azzony 
es Keserw János, addig az Eo portioiokat meg Nem addya 
zalanczy gyorgy IPókafva AF; JHb XXVI/8J. 

4. (adósságot) visszafizet; a plăti (o datorie), a restitui 
(bani); (Schuld) zurückzahlen. 1573: Bonchiday Gergel, 
Baniay Eotthwes János, Eotthwes Antal ... valliak hogi, 
Az Mynemw ados lewelet adot az Zemlyesiteoa pechy 
Matiasnenak az zeolĕbely Adósság feleol Twgiak hogi 
Igazan vagion Irwa Noha pecet Ninch rayta Es azt a (!) 
ados lewelet atta Pecine Gergelnek az veuynek (!) azzal 
tellesitette ky neky az fl. 150 Adossagot, az kyt azkor 

kellet meg fyzetny Az mynt alkwassok volt [Kv; TJk III/3. 
125. —aSteph. Zemlyesiteo]. 1581: ha ... hertelen kellene 
az pinz kolchyenezzenek eó kegmek addeg es, ismegh az 
adobol fyzessek megh [Kv; TanJk V/3. 241bl. 1642: melj 
adossagott magok sem tagadnak, az B. Tanacz eleott is 
forgott, Hvteos Nótárius vram keze irasa is approbalia, 
meliet tartozzanak megh is Fizetnj, melik fizesse megh ide 
alab megh iriuk [Kv; RDL I. 128]. 1693: ă Relicta 
Hocmar Janosne Asz(szonyna)k, Néhai Inczedi Sigmond 
Urarol szállót adossagot ... fizette megh fl. 24 // ]Ne; 
DobLev. 1/38. 4]. 1748: ă fiam harmad idén fizetett 
meg 20. forint adósságot Ferenczi Ur(am)nak ITorda; 
Borb.]. 1819: a' Szegénységet hurtzollyák, vonszollyák a' 
Királyi adományért, krumpli, árpa, árrát kész pénzt, 
mellyet az éhség idején vettek, most egyszerre kell meg 
fizetniek [Vályebrád H; Ks 118 Vegyes ir. Gencsy Aloysi-
us krájnik lev.]. 1822: Hogy az néhai áldott emlekezetű 
Kedves Atyám adoságát meg füzetni tartozom, meg esmé-
rem [Nyárádsztbenedek MT; Told. 7[. 

Szk: ~ mind egy fillérig. 1565: hol kedyg ferencz0 es 
Zekel Jstwan azt mongyak hogy En nekyk tyz forynttal 
wagyok ados, Nem yol mongyak ... ha kedyg En wagyok 
ados walakynek Jewien Jde, meg fyzetem neky mynd Egy 
fyleryglen (Kv; BesztLt 5 Konth János a lekenceiekhez. — 
^ s a k így!]. 

5. törleszt; a achita/lichida; tilgen, ab(be)zahlen. 1573: 
Kwtasso Mate ... azt vallia hogy Eo adot volt egy darab 
zeolet... Kalmar Imrehnek ... fyzet meg benne valamy (!) 
Reszerent penzel es Ezwst poharai ... es hogi meg Nem 
akaria volt adny az azzony az zeoleo Arranak Maradekiat, 
hia biro Eleyben [Kv; TJk III/3. 193]. 1642: Veleo Jstuan 
ielentj hogi ez uasarlast megh Fizette mueleseuel, de nem 
bizonios [Kv; RDL I. 128]. 1649: Viczei Peter vr(am) 
senior citaltatva(n) Dioszeghi Mihali Deákot hatod fel 
forint adoszagert az J allegallia azt hogy nemely reszet 
megh fizette [Kv; TJk VIII/4. 4181. 1652/1655: Én Csep-
reghi Mihály ezeket à fellyül irt zalagimat adtam Ozdi 
Thamas Uramnak eött száz forint summáb(an) igy hogy 
háromszor fizessem megh. egy részét Virágh vasárnapra, 
az masikat Aldozora, az harmadikat Antal napjára [Kv; 
CartTr II. 875-6J. 

6. tartozást leró/kiegyenlít; a achita o datorie; (Schuld) 
abzahlen/begleichen. 1507: (Che)h Jánost en meg Elygy-
tetem mynden Barmombol e(s m)ynden hazy ezkozbol. 
Annak utanna, ha kynek (tartoznék?) az marhabol fyzos-
sek meg [Kv kömy.; NylrK VI, 187 Cheh István kezével |. 
1598: ha kinek Ados volnék addegh senkinek semmit ne 
Aggianak hane(m) az keozbeol megh fizesse(ne)k [Gerend 
TA; Törzs. Gerendj Pál végr.]. 1691: Deliberatum ... aztis 
mondgya meg mit füzetet miaja s tartozik meg füzetni 
[Zabola Hsz; HSzjP] | várd meg Uram mert meg fűzetünk, 
tavaly is sokat meg fiizettetel az Faluval még az is fen 
vagyon de' meg meg füzetünk [Zágon Hsz; i. h.(. 1736: 
tartozik Nagy Gergely Czako Marton ur(na)k meg fizetni, 
quietaltatvan magát [Torda; TJkT I. 116]. 

7. fizet, fizetséget megad; a plăti/da leafa/simbria; 
(Gehalt) bezahlen. 1570: Arra azt felelte chynek Balint Jo 
János vra(m) Ahoz en hagiot Nem vagiok, De lm haza 
megek megh Mondom Anyamnak ha Ew Mongia Mind 
addeg Adok myglen elegh lezen, Eo az Beochwleoknek 
sem fyzethet megh hane(m) palochy attha Megh |Kv; TJk 
111/2. 167a]. 1585: Az Jskola Mesternek tölt vala ky az 
fel Eztendö az mestersegbe(n) Zent András napyan addyg 
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meg ſizette(m) |Kv; Szám. 3/XXII. 811. 1593: Az odorban 
való búzából az zolgaknak fizessenek megh [UszT|. 1594: 
az swteŏ azzonj Embernek ... fizessen meg az En zerelmes 
Vram az Swteŏnek tuggiak mibe vagion zegeŏtsige, es 
az En zerelmes vram fizesse meg neki [Gyf; JHbK 
XXI/12. 51. 1596: Biro vram paranchola hogi az leginiek-
nek tudni illik az varos drabantinak megh fizessek, az 
kiket az monostori Bwkre kwldeot volt, valami latrok vtan 
[Kv; Szám. 6/XXIX. 69 Bachi Tamas sp kezével]. 1696: 
(A typographiát) kezéhez vŏtte Tótfalusi Kis Miklós Uram 
... eŏ kglme ... munkájáért illendŏkeppen meg fizet az 
Eccla [Kv; SRE 47]. 1762: az Agens(ne)k emberül meg 
fizettem s kértem Dolgamra minél nagjob attentioval lenni 
[Hosszúaszó KK; Told. 4]. 1831: (A gulyásnak) Négy 
hetekig a' fíjamat Pistát, az ŏ kérésére által engedtem volt 
. . . a z Ígérvén Dregan Vonutz hogy fiamnak ... minden 
hétre mig nalla — mellette lészen Négy. Négy húszasokat 
fog fizetni. — de hogy fizetni nem akart, mellőle el vet-
tem, s az mellette eltöltött Négy hetekért is még máig sem 
fizetett meg [Dés; DLt 332. 3J. — L. még CsVh 55. 

8. vmiért várt értéke szerint fizet, vmit kielégítő módon 
díjaz; a retribui/plăti (aşa cum se cuvine); (etw. entspre-
chender Weise) (ent)lohnen. 1551: Az keg. zablyayanak 
mynden myet megfyzettem INsz; LevT I, 90]. 1570: Me-
gyessy Esthwan Borbély Marthon zolgaya ezt vallya hogy 
mykor Kowach Kalaranak Laba megh Theort volt ... az 
vra Borbély Martont kwldy oda hogy Be keozze az Labat 
... Mond az Byronak Myert keossem en ezt ha nem 
Twdom ky fyzety megh Munkamat IKv; TJk III/2. 571. 
1596: Az hűl eó kegme azt mo(n)dgya zolgalatra laktam 
volna ottogio(n) s zolgalatomat mégis fizettek volna, En 
soha zolgalatba ott ne(m) laktam [UszT 11/781. 1740: 
Kívánván Stabalis Officialis Uraimék, hogj a Conventio 
szerint a' Serviczet meg-fizessűk [Dés; Jk 528al. 1810: a' 
mester emberek mind meg vágynák alkuva az Kőmivesnek 
asztalosnak lakatosnak meg van egy része fizetve az alka-
lom szerint el készítvén egy más után munkájokat jo mód-
dal meg kell fizetni az ide való Tőrök buza árrábol 
[Héderfája KK; IB gr. Bethlen Sámuel ut.]. 1848: 'Sibói 
Krisán Mária részére szállást fogadott ... Ígérvén hogy 
ezért illendöleg meg fizeténd [Kv; Végr. Vall. vk]. 

9. (követelt összeget) megad; a plăti (suma cerută); 
(verlangte Summe) auszahlen. 1841: A Tordai hídon egy 
egy Marhától 3 kr. jol lehet eléggé erőskedtem hogy Ura-
sági Borokat viszünk, de semmit sem érvén, kéntelen 
voltam meg fizetni lPókafva AF; Bom. F. IIf|. 

10. tlan vki követelésének eleget tesz, megelégít; a sa-
tisface pretenţiile cuiva; js Forderung genugtun. 1557: az 
vitézlő Zúky János ew riszyrül az szowaty dezmarul enne-
kem adot fl. V. az vtolso fizetesben azírt tellessigel megh 
fízetet [Zsuk K; SLt XXXVI Nag' Jmre nyil.J. 1568: Gre-
gory Torozkay Georgius Takach Franc(iscus) et Simon 
Ambo Tymar vocati ... fassi sunt ... Ezt Tugyuk hogy, 
Torozkay Gergel az zglgth Alch Antalnak ada p(ro) f. 40, 
es abban az 40 fban, hayta Kalmar Janosnak f. 18. Eguis 
azt monda, Alch Antal, hogy eg Meg fyzet Kalmar Janos-
nak, de Kalmar János akor Jelen ne(m) volt, Ezth monda 
akor Alch Antal, hogy semy gongia Ne legyen arra, Mert 
vagy penzwl vag hogy, de eç meg fizet Kalmar Janosnak 
[Kv; TJk m / l . 230J. 1570: Zabo Ambrus ... vallya 
Aztis hallotta ... zekely petertwl, hogy az pyachon mykor 
egybe Talalkoztanak Zabo vinchewel, azt Monta nekj 
Merlek Jo komám, vary megh egy kewes Ideglen (!), megh 

Latod hogy Jámborul megh fizetek kegnek (Kv; TJk III/2. 
15]. 1592: Catalin Teoser Martonne vallia monda az 
Azzoni, bizoni en most meg ne(m) adhatom, mert ninchen 
penzem, hane(m) mihelt Jsten meghozza vramat io ember-
segel megh fizetek az Io Azzoniomnak [Kv; TJk V/l. 
267]. 1737: két rend bili Sertesek beritis kérik Erőssen 
tőllem ... En nekem nincs miből meg fizetnem ha Gaba-
nacskabol meg nem fizetek ez utan (Somlyó Cs; ApLt 2 
Léstyán János Apor Péteméhez]. 1852: Birtsa Vonya 
ha fizetett volna vagy irást mutasson vagy hiteles bizony-
ságokkal hittel bizonyítsa bé, mivel Birtsa Kűláré ha bé 
fizetett az originális Contractus hátára réjá írtam hogy meg 
fizetett INagylak AF; DobLev. V/1375 Dobolyi Bálint 
nyil.]. 

Szk: mind egy fillérig ~ vkinek. 1598: Almasi Balas ... 
wallia. Thúdom azt hogi ameli ket eokreot Balogh Mihali 
Mehesen veot wala saiat penze(n) veotte maga zawara 
ne(m) Nehez Matiasera ... mind egi fillerigh megh fizetet 
Balogh Mihály Nehez Matiasnak |Kv; TJk V/l. 206]. 

11. ~ vkit megelégít vkit; a satisface/mulţumi pe cineva; 
jn abfinden/befriedigen. 1647: Az teőb meg említet és fel 
irt adosságokat, az Relicta mind magara ualalta, hogy 
eő kegielme azokat excontentalya, miuel feyer ruha mar-
hat magánál tartá, hogy kesz pénzűi, az Creditorokat meg 
fizeti [Kv; RDL I. 134]. 

12. megvált; a răscumpăra; ablösen/kaufen. 1551/1585: 
(A jószágot) valamikor Mikola Pal meg fizetendi meg 
tartozzik Orsolya Azzony Bochyatani Minden perpatwar 
nelkwl [Gyf; JHbK XXVIII/29]. 1674: mivel az bor szű-
kön terem az korcsomat szarazon fizetik meg ... mely 
penznek egy reszet Húsvétban, másreszet Pünkösdben, 
harmadat penig Karacsomba szoktak administralni az 
tisztek kezeben lA.porumbák F; UF II, 627]. 1706: Annu-
atim a három Sátoros Innepen három hordo bort Tar-
toz(na)k ki korcsomarolni Fiscus szamára, nem korcsoma-
rolvan penig az szaraz korcsomat cum flo 3. fizetik meg 
(Adorján MT; Bom. G. VII. 4J. 1771: Csudálkozom én az 
olyan embereken, az kik azt jovalják a királynak, hogy az 
alattvalókat sokféle keresett útakon-módokon taxálja és 
enerválja. Ilyen volt Bethlen Gábor, ilyen Lázár János a 
protectionale quantumot is behozá, mely abból áll, hogy 
minden cseléd s 15 esztendősön felül való fia, leánya a 
parasztembernek egytől fizessen minden esztendőben 18 
krajcárt. Már most a jobbágyot 20, a zsellért tíz krajcárral 
minden esztendőben megfizessük [RettE 254[. 

13. megjutalmaz; a răsplăti; beschenken. 1730: mikor el 
veszett azon kereszt, ă Tömlecz Tartót Balog Istvánt kérte 
azon hogj az Rabokkal kerestesse meg fizet érette ha 
meg talállyák [Torda; MvRKLev.]. 

Sz. 1587: Sophia Varga Jacabne vallia, Ezt pesti Ja-
nostol hallotta(m), lm az Vram megh lattia hogy a' Cebol-
is ky rekeztetik olliat mondok, hogy meg Nem fizet [Kv; 
TJk IV/1. 614]. 

14. pénzt ad, fizet vmiért; a da bani, a plăti (pentru ce-
va); bezahlen. 1633: azt az hust ismét Uyolag megh mene 
Mészáros Geórgi s egi kiczid darabbal teòbnek talalkozek 
az hus annal az menire Komis Jstva(n)ne megh fizetet vala 
(Mv; MvLt 290. 139b]. 

15. (pénzt) előteremt/kitesz; a face rost (de bani); (Geld) 
auftreiben/beschaffen. 1671: Hiszen, lelkem Komám, 
maga Kegyelmed lelke tudja, én az eb fiáta nem szerettem, 
de mit tudtam tenni ? Feleségem sok kérését untam el. A 
pénzt is nehéz leszen megfizetni, de bezzeg az azért való 
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bestelenkedést neheztelem [TML V, 62 l Teieki Mihály 
Naláczi Istvánhoz. — aA török földre szökött Bethlen Do-
mokost]. 1828: Az Alperes Özvegy az árenda pénzt 
siralmason fizette meg Horvát János Umak [Ne; DobLev. 
V/1129, lb]. 

16. megadja az árát (tettének), meglakol; a ispăşi, a plăti 
pentru ceva; büßen. 1591: Beke Georgi vallia, Latam 
hogi Haczoki Thamassal egi feierbeli ember kit Bon-
czidai vasarbironak ertettem, vezeodik vala es az legini 
keri vala azt az Bonczidai embert hogi beket hadna neki, 
ne venne el fegiueret, nam eccer megh fizetet vala teolle. 
Annak vtanna latam hogi azt az legint vagdalua hozzak 
vala [Kv; TJk V/l. 87]. 1700: Haliam kuti Georgytől 
... szida Kovacz Palt. megh hid hoszu lelek bestie lelek 
kurafia hogy bizony megh fizeted aszt [BLt]. 1710: De ő 
nyavalyás bízván mindahhoz, hogy semmi halálra méltó 
dolgot nem cselekedett, és ha mi fogyatkozások voltanak 
benne azokért már megfizetett feleséginek rabságával, s 
annyi jovainak elpraedáltatásával ... gonoszakaróinak 
magát keziben ejti s elveszti [CsH 119|. 1762: a' Főbe 
ütés után hogy lárma esék énis meg futamodám arra felé, s 
hallám hogy Adám Czigánjné mongja vala Török Mi-
hallynak várj meg Tórök Mihály mert meg fizeted eszt 
[Balavásár KK; Ks 17/LXXXI. 13]. 1788: De bezzeg most 
van dolog a Slözer Szász-könyvinek Engel altal 
(: képzelt:) Récensiojával! Bezzeg ő is szegény jol meg 
fizet érte, hogy gesztenye kikaparó matskává engedte 
magát tétetni [MNy XLVI, 156 Gyarmathi Sámuel Aranka 
Györgyhöz Göttingából]. 7800: Ez így meglévén, mely 
dolgaimért — azt feleié a fenn írt Lőrincz Menyhárd — 
megládd Imre Gergely gazdám, erre megfizecz: a házod-
nak a hammát a széllel elfútatom IJenőfva Cs; RSzF 167]. 
— L. még BÖn. 692; WIN I, 267. 

17. átv megtorol vkin vmit; a se răzbuna (pe cineva); a 
plăti (cuiva) poliţa; vergelten | ellátja a baját; a bate 
(zdravăn) pe cineva; jm heimgeigen/helfen. 1571: Az 
Wram kowachianak wala walamy pery Jw wolt Az 
wton Az nazodiak az kegtek Jobbagy Jgaz wtaban Megh 
fogtak, es haborgattak kyth Mys Jwendóben Az Iambo-
roknak wyzontak walo zomzedsagal Megh fyzetűnk 
[Szeszárma SzD; BesztLt 3522 Lippaius Casp. Zwch 
beszt-i judex regiushoz]. 1594: Biro vram ... kialtassa 
megh, hogi senki ... semmi wdeoben, az kertekbe ne ta-
laltassek hogi ot koborollion, tarlozzon, mert valakit megh 
foghatnak, erdeme zerent megh fizetnek neki [Kv; TanJk 
1/1. 239|. 1629: mikor Aniammal ... az Nyrö Gaspar ha-
zaba(n) laktunk ... fel futót hozzánk gyakra(n) ez az Si-
monfine s utanna fel iöt az Nenie, Szidta ereössen, hogj az 
Gergeliel való kuruasagaert bizony megh fizet neki s meg-
is fizetett néha néha valoba(n) neki [Mv; MvLt 290. 
189b]. 1634: megh futamék az fogoly legeny Gombasi, s 
monda aha esses, nagy busut tol ma raytam de bizony 
megh fizetek [Mv; i. h. 291. 20b]. 1668: Tsak bánom hogy 
... az leovés alatt egy hèvel, lével reá nem menénk, s, 
fizettünk megh nékie IDiós K/Kv; Ks 65. 43. 101. 1728: 
igirte nekünk Sorbán Mihálj hogj ha az erdőre be kap 
minket meg fizet nekünk soha az kenjeret meg nem eszük 
[Altorja Hsz; HSzjP Borbandi Miklós (30) jb vall.]. 1767: 
kiknél volt Fegyver, azt ki adta, 's ki fenyegetödzŏt hogy 
jöjjön ide az illyen teremtette meg fizetünk ]Hsz; Kp IV. 
242]. — L. még BÖn. 871; CsH 216-7. 

18. átv jóért rosszal fizet; a plăti binele cu răul; (Gutes) 
übel bezahlen. 1614: 1608 esztendőben ... hozák bé az 

hajdúk tanácsa és némely urak Báthori Gábort az fejede-
lemségre. Kiknek némelyiknek — mint Komis Boldizsár 
— meg is fizete jó szolgálatjáért, mert azután kevés üdő-
vel elütteté az fejét az kolozsvári perengér alatt (BTN 
57]. 1704: Örményszékest, minthogy kuruc possessorok is 
bírtanak benne, mind felprédálták és marhájokat elhajtot-
ták, noha itt az őfelsége hűségében voltanak az nagyobb 
possessorok ... Azonban, Alamorról is a marhákat mind 
elhajtották, jóllehet mind Haller István uram, mind Szé-
kely Ádám uram itt benn voltanak, és így fizetik meg 
hűségüknek jutalmát [WIN I, 214]. 

19. (föld termésével) visszafizet/ad; (despre pămînt) a 
plăti cu o recoltă bună; (mit der Bodenemte) zurückzah-
len/geben. 1818: ha pénz fizetŏdett a Superaedificiumo-
kért azt a pénzt meg fizette eddig dupláson az a nagy 
lábfold, melyből sok asztag rakodott és sok méz gyűlt à 
kasban, ă miolta à Ioszág az Ötsém Uramék kézinél van 
[Szentbenedek AF; DobLev. V/1014]. 

20. Isten ~ neki a. Isten megáldja/jutalmazza vmiért; 
Dumnezeul îl răsplăteşte pentru ceva; Gott segnet/belohnt 
ftir etw. 1566: kegyes adomanyat felsegednek az hatalmas 
Isten ezer keppen hasznoson meg fyzeti te felsegednek 
[SzO ÍI, 207 ogy-i végzés]. 1658: Az Istenért kérem Ke-
gyelmedet édes Öcsém uram, hogy ne nehezteljen tudósí-
tani, bizony az Isten is megfizeti Kegyelmednek, mi is 
megszolgáljuk, ha élünk [TML I, 243 Bornemisza Kata 
Teleki Mihályhoz]. 1737: Isten onnan a' felül az Egekbűl 
áldja-meg Szilágyi András Uramát egész Házával együtt, 
es fizesse meg ő kgl(ne)k e ' Jótéteményt® [Kv; SRE 168 
G. Verestói not. kezével. — ttA ref. ekl. számára való 
házadományt[. — b. Isten megbünteti/veri vmiért; îl bate 
Dumnezeul pentru ceva; Gott bestraft/schlägt für etw. 
1614: Ezközben Báthori András az Portára béküldé elöljá-
róba Gávai Miklóst és Budai Ferencet követségen, de 
azmég azok ide bé szerzék az békességet, ezalatt ... Mi-
hály vajda Havaselföldéből késén ősszel kijőve Báthori 
Andrásra némely erdélyi urak hívására és áruitatására, 
kiknek az isten rend szerént megfizete azután [BTN 47]. 
1619: az őkegyelme Kamuti uram mód nékül való dispo-
sitiója miatt semmi látó dologra, sem köntösre, sem egyéb-
re nem költöttem, hanem Erdélytől fogva ételünkre-
italunkra lovastul, szolgástul ... de Kamuti uramnak is 
fizesse meg az Isten [i. h. 249]. 1710: Megfizete Isten 
Székely Lászlónak is. Irtóztató nyavalya szállá a köldöki-
re, ki kezde rothadni, senki sem tudá meggyógyítani [CsH 
148]. 1772: (Keczeli Sándor) arra vette a táblát, hogy 
utánam investigáljanak mint egy malefactor után Fizes-
sen meg az Isten nekiek [RettE 291 ]. 

Ha. 1770: meg fizetött [Köpec Hsz; EMLt Köpeci iev.|. 

megfizetendő megtérítendő, kifizetendő; care trebuie 
achitat; zu bezahlend ist. 1636: az Relicta Orsolya Asz-
szoni ... Adossagotis mind be várandot, mind megh fize-
tendeot igaza(n) megh mond [Kv; RDL I. 109]. 1662: Te-
szen esz megh fiszetendeö adossagh ... f. 63 d. 3 1/2 [Kv; 
i. h. 147]. 1673: Jgy mind az ket rendbeli adossagokat fel 
circalvan es az meg fizetendőket meg fizetven az Be vá-
randó adossagok felöl így concludalunk [Kv; i. h. 154|. 

megfizetés 1. kifizetés; plată, achitare; Auszahlung. 
1560: Az byrsagnak meg fizeteserol meg uetelerçl Art 31 
[Kv; ÖCArt]. 1579: Megh ertettek eo kegmek Az Éppel 
János kewansagat az eo sallariumanak meg fyzetesse felöl 
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(Kv; TanJk V/3. 199aJ. 1693: Ennek a' nevezet summának 
... megfizetésének terminussá legyen tizenötöd nap a* 
dato [Kv; SRE 18]. 1746: Minthogy most de p(rae)senti az 
Inctus az repulsio meg fizetesere vagy pedig letételére 
elégtelen ... a Széknek fel keléséig jo Kezest állittson 
[Torda; TJkT III. 60]. 1784: valakik külön házban laknak 
és külön aeconomiáznak, tartoznak mindazok a határbért 
is különösön megfizetni [Árkos Hsz; RSzF 153]. 1828: az 
Allperesek a Lutzai Elek Testamentumából foljo 4000. 
forintoknak meg fizetése terhe alol fel oldoztatnak [Mv; 
DobLev. V/l 131a tábl.]. 1854: nem akarom, hogy szere-
tett kedves és jō feleségemnek ... pärädés el temettetésem-
re tett költségeknek kéntelenitto meg fizetése által is 
könnyeket facsarjak ki szemeiből [Kv; Végr.]. 

2. lefizetés/tétel (összegé); depunere (a unei sume); Ab-
zahlung. 1673: Hogy ha azon főid (: az mint megh lőn :) 
Török keziben esik ... ottan szabadtsagok lenne annyi 
erŏ joszagot el foglaltatni es az Ezer ... Aranynak meg 
fizetesiig békessegessen bimi [Szentpál KK; Ks 90]. 1782: 
Találván azon Posta Rét nevezetű kaszálloinkban Tizenhat 
számból álló Alsó Suki ökröket, azokat bé hajtattuk, kik-
nek ki Váltására hajtó pénz meg fizetése mellett eről-
tettük ... azon Alsó Suki Lakosokat [F.zsuk K; SLt XL1I. 
5. 56]. 1807: Kérem ... az Leányt illető Joszágokra tartazó 
Leveleket Regestrálván, ha miket ... szükségesnek látnak, 
azokot Párban kiadatni ... azok Taksája meg fizetése aján-
lása mellett [F.esküllő K; Somb. II]. 1839: requirala en-
gem Szokott jussam meg fizetése mellet Dimény Getzi 
ŏ klme, hogy mennék el Bosla Ferentz ŏ klmehez a 
vegre; hogj admonialnam harmad napok alatt az Prudentia 
Bányán lévő részeit Dimény Getzinek váltsa magához, és 
fizesse ki azon Bányából ITorockó; Bosla). 

3. (kár/költség) megtérítés(e); compensare (a unei pagu-
be); (Schaden/Kosten) Rückzahlung. 1666: Molduua 
Orszaghi Dormanfalui Nicora keresi Kaszon Felsò 
Faluj Birot Pál Mihályt ... gonoszul el uëszet louanak 
megh Fizëtësiert [Törzs. Em. Kaszony jur. not. sedis sic. 
Kåszon kezével]. 1671: Az nyom követésről és el-lopott 
vagy nyúzott Marháknak meg-fizetésérŏl irott... Articulu-
sok tartassanak meg illyenképpena [CC 86. — aKöv. a 
részi.]. 1677: Az el-veszet marháknak nyoma, és faluban 
el-lopot marháknak árrok meg-fizetése dolgában az Or-
szágnak közönséges végezéséhez tartsa magát a' Székely-
ség-is [AC 155]. 1764: ha Circumstantiak illyen világo-
sok, s' a karos is réá esküszik ... a poenát, az kárnak meg 
fizetésit nem declinálhattya [Torda; TJkT V. 204]. 7808: 
ugyan azon Contractusunk szerént tartoznak a' pásztorok 
az egész kárnak megfizetésével |F.rákos U; Falujk 34 Sebe 
János pap-not. kezével |. 1809: nyilván és déli napp fény-
nél világosabb az panaszoltatak(na)k cselekedettyek ... 
meg kévánom hogy Instantiam Szerént költségem fáradt-
ságom s fájdalmam meg fizetése mellett prosequaltassanak 
[Szu; UszLt ComGub. 1655-höz]. 1836: meg kivánnya az 
meg vexált Alperes Özvegy ... Hogy ... az felperesek 
keresetek aloll ... az okozta költség és fáradságnak meg 
fizetése mellett fel oldoztassék [Ne; DobLev. V/1213. 4b]. 
1850 k.: azon erdöbéli kár meg fizetésiből ... réám is 
háromlot 105 Rfl és 12 Xr [Szászújős SzD; TSb 35]. — L. 
még RSzF 164, 182, 200, 261-2. 

4. megadás, visszafizetés; restituire, achitare; Rückver-
gütung. 1571: ffel esztendeieys el mult my olta chak be-
zidjvel tartia az napot eleb eleb halogatvan holot az felső 
Baniay Chiŏff Wrbanne nem varhatna tovab az 36 forint-

nak meg fizetesit [Retteg SzD; BesztLt 3514 Barius János 
Rettegi porkoláb a beszt-i bíróhoz]. 1572: Erthywk leue-
letekbeol, hogy Drumar Myhaly Smelcher Gábriel Es 
Akler Balynt kyknek my tewleonk Adossagoknak meg 
fyzeteseben fel eztendeyg walo haladékok wolna, ez alat 
penig eoreoksegeket Atton Adnak, es ez orzagbol ky me-
neo zandekok wolna, Haggywk azért Nektek hogy 
Arestallyatok meg mynden eoreoksegeket, hogy az Proro-
gationak Jdeyg el ne adhassak [i. h. 3628 St. Bathorj de 
Somlyo a beszt-i bíróhoz és az esküdt polgárokhoz]. 1606: 
ha penig annalis teob adossagat Mongia, producallia ados 
leuelit s ha myuel adossa tezen Meg kel latny kyre haran-
lik meg fwzetese IRadnót KK; SLt TU. 11. 1638: az adós-
ságnak megh fizetisire gondot viseltwnk [Kv; RDL I. 
114]. 1707: Kűs Ferencz Uram felele, hogj tekencse Sze-
genjseget es ne kenszergesse most megh fizetesire, mert 
megh tobbetis kentelenitetik ke mi eo Kglmetŏl Szegense-
gehez kepest [Csehétfva U; Pf|. 7797: Adamosi Hellység-
re esett tereh béli költségnek ki pótlására akkor kéntele-
nittetvén az irt Hellység ... bizonyos Summa pénzt fel 
kŏltsŏnŏzni, s annak tsak igen rövid idŏ határa alatt léjen-
dŏ meg fizetéséreis magát kŏtŏlŏzni [Ádámos KK; JHb 
XIX/32], 1842: köteles lèszen ... most két Bomyai lévén 
arra vigyázni, hogy azokat az irt adossag meg fizetesére 
fordittsa (Törzs. Dési taxalisták 761. 

5. törlesztés; achitare, lichidare; Tilgung, Ab(be)-
zahlung. 1667: Anno 1667 die 14 Februarii számot vetvén 
Feierdi Miklóssal, igaz számvetés szerént marada adósa 
jövendő megfizetésre f. 9 d. 55, id est kilenc forinttal, 
ötvenöt pénzzel |Kv; KvE 202 LJ]. 

6. megváltás; răscumpărare; Áblösung. 1561: (A fő 
céhmesterek) mynden mester miet meg' lassak es igazan 
meg' proballyak. hogy senkí semminemw miet tizenneg' 
lottosnal alab ualo ezwstbol ne merezellyen mielní ha 

vakmerően el menne benne hog' alab ualo ezewstbol 
myelne mestersegenek el weztesevel bwntettessek kwlom-
ben penigy be ne wetessek hanem vionnan való megy 
fizeteseuel az mestersegnek |Kv; ÖCArt.|. 1742: Az uj 
gyalog katonak(na)k Munderozására esvén Nemes 3székre 
... H fl. 3085//20 ezen Summanak edig való meg nem 
fizeteséért interes ... H fl. 36 [ApLt 3]. 1760: a megneve-
zet puszta szőlőtt adom, és transferálam ... L Báró Bárós 
Jenőj Korda György Umak ... ill Conditiok alatt, lo Hogy 
... ă ... puszta Szőlő Főidőn épittetendő Szőlőnek őrök 
bőtsűje szerint való megfizetésivel is redimálhassam mind 
magam mind posteritásim [Aranyoslóna TA; JHb XXIX/ 
43]. 

7. honorálás, díjazás; plată (pentru un serviciu prestat), 
onorariu; Entlohnung, Honorar. 1585: Eniedi Barbely 
Jakab ... vallia ... mikor Hadad alatt meg uertek uala az 
meg holt második János király hadat, Akor Werthi Thamas 
sebbel Jòtt haza ... nagi sok niomorusagokbol giogittotta 
meg, kinek meg* fizetesere mikor nem volna elegsege 
Zabad akarattiabol atta Ennekem Barbély Jakabnak0, hog' 
az meg en elek ... mindenben Zabadon elhessem [GyK. — 
aBizonyos „porond sziget "-et]. 

8. fizetés, fizetség; leafă, salariu; Lohn | (megszegődött) 
fizetség megadása; achitarea retribuţiei; Bezahlung des 
(ausbedungenen) Lohnes. 1587: Keoűettkezik az Zolgalo 
Leanioknak meg Zegeodeott Rűhazattoknak megh fizeté-
sek | Keouetkezik az Leanioknak megh Fizetések ... Az 
eggik Arwa leannak Catűs neweonek veottem egy zokniat 
... Az eggik Arwanak az Catának veottem posztott nekie 
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egj zokniahoz [Kv; Szám. 3/XXVI. 53, 60 Suweges Ger-
gely isp. m. kezével]. 1588: Az Leanioknak megh Zegeo-
deot ruhazatioknak megh ſizetese. l die January Zegeot-
tem egj Leant, meljnek neve Ersebeth ... Fizettem megh 
ruhazattiaban 3 Jngett, 3 Sing gallér giolchiot Tezen f. — 
d. 72 l feore való giolchiott f. — d. 22. 1 Barson Partha d. 
20 1 haifono d. 12 [Kv; i. h. 4/V. 39 Gr. Veber sp kezé-
vel]. 1664: Mint idegen nemzet közt, noha mutatják az 
német vitézek hűségeket, de az ő hűségeket minden hórúl 
hóra való igazán megfizetés hordozza ITML III, 76 Boldai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 

megfizetetlen 1. kifizetetlen; care nu a fost achitat/plă-
tit; nicht bezahlt. 1587: attam 125 Czeoweknek walo fá-
katt p(ro) f. 2. melj megh fizetetlen IKv; Szám. 3/XXVI. 
6]. 1616: Nemis tagadgya ekedig meg fizetetlen nem vol-
na8 [Kv; RDL I. 100. — aA papi bér]. 1621: Az el mult Ez-
tendóbe(n) Conferaltak uolt eó kegmek az Zaz Cantomak 
fl 10 egi felsó ruhara, De nimelj vraink akarattiabol Vogner 
Mihaltol uóttwnk 6 sing es Egy fertály Lazur poztot singit 
p fl. 3 ... vagion megh fizetetlen fl. 06. d 75. Eo kegmek 
fizetessek meg valahonnét [Kv; Szám. 15b/IV. 13]. 

2. megadatlan/térítetlen; nerestituit; unbeglichen. 1570: 
Magdalna fodor Myhalne, Azt vallya hogi három forintot 
adot volt keolchen fazakas Symonnak, Melyben megh 
fizetetlen Marat volt halalakor d 28 [Kv; TJk III/2. 143]. 
1598: Ez el mwlt eztendeoben vrunknak eo felg(ene)k 
amely ket ezer, es negy zaz foríntott adott volt az varos 
keolchjeon ... vagyon megh fizetetlen benne f 292 [Kv; 
Szám. 8/IV. 40]. 

megfizetett kifizetett; care a fost achitat/plătit; be/aus-
gezahlt. 1618: adtam az sátor árába 28 ezer és hétszáz 
oszporát. Ezt is azért ítílem szükségesnek megírni, 
hogy ... ha Nagyságod érette küld, az itt való megfizetett 
pénzszám ennyi [BTN2 121]. 1680 k.: Kész, megfizetett 
vágót fája maradót 201 öl [CsVh 69]. 1761 A mi az eddig 
még meg nem fizetett Ingó Portékákot illeti, azoknak 
árátis nem kérem |Nsz; JHb XLV]. 1801: ha pedig ... a 
fenn emiitett Contractust elŏ nem akarnám mutatni, abban 
a történetben a most megfizetett 200 vforíntal én Conten-
tálodgyam |Havad MT; Told. 2ÍJ. 

megfizethet 1. kifizethet; a putea plăti/achita; be/aus-
zahlen können. 1573: Zekeres Iacab azt vallia Mond 
Kakas8 myt fyzech Io ázzon ha egy chatornamat hazam 
eleol ely vontattad hyremnelkwl azt se(m) fyzetted meg, 
Mon (!) puskámé Maga ha Meg ne(m) fyzette(m) meg 
fyzethete(m) meg [Kv; TJk III/3. 238. — 8Kakas András a 
vádlott Puskáménakj. 1597: myertt czyelekeodyteok ezt 
hogy Igy nywzatok meg tehenunkett es monda, Az Az ola: 
hogy hizem ha nywzattw(n)k vagyon tehenünk Ke-
reszttwrffalwaban: es meg fizetthetywk [UszT 12/66]. 
1786: az kik Szegénységek mián meg nem fizethették a 
Taxát, az Mlgs Uraság Tisztyei meg kŏtŏztotték és Szent 
Györgyre ki vitték és ottan ... Raboskodtatták [Torockó; 
TLev. 4/13. 45]. 1851: Horváth Eleknek a' Restans Tized-
béri árendáját nem fizethetem meg, valameddig Törvé-
nyes itélő szék előtt ügyem el nem láttatik [Nagylak AF; 
DobLev. V/1323]. 

Szk: pénzül 1761: (Az asszony) pénzül meg nem fi-
zethette az bor árát, hanem egy kendőt, és páma hajat 
hagyott zálogb(an) erette [Torda; TJkT V. 46]. 

2. lefizethet; a putea plăti/depune; ab(be)zahlen können. 
1711: azon kérlek édes eőcsém hogy ha lehetséges, az 
Páter Jesuitákkal vexelt ne csinály mivel nem látok semmi 
jot benne, oka ez hogy interest kívánnak talám réá és így 
ha költségben vered magadot, hirtelen meg nem talalyuk 
fizethetni, végtére per patvar következik belőlle ] Szentpál 
KK; Ks 96 Haller Gábor lev.]. 1761: Oláh Rákosi Hűdre 
Gligomak ... Lázár Juonnal egy bunda ködmen felett volt 
egy más kőzett való koczodások, kiis meg fizetvén négy 
forintokot Hűdre Gligomak ... az ŏtödiketis meg nem 
fizethette, egyben haborodtanak [Torda; TJkT V. 50]. 

3. megadhat, visszafizethet; a putea restitui; zurückzah-
len können. 1595: András kouacznak az minemw szaz 
húszon heted fel forint adossaga uolna ... sem ezwsti, sem 
penze ne(m) volna, kiűel megh fizethetne ... vitezleo 
Czieffei Janosnak [Abrudbánya; Ks 42. B. 221. 1597: Sala 
Istwan wallya. Az zegeny Vitéz Ferenczet neotelen 
koraban zolgaltam it Coloswarat eginehany embernek 
wolt ados azt monta ennekem hogi most megh nem 
fizetheti hanem mihelien az matkaiat haza viheti s az pénz 
akit welle adnak kezéhez kelhet mingiarast megh fizeti 
[Kv; TJk V/l. 139]. 1791: jŏvének mi elŏnkben Bá-
gyoni Simonfi Gábor vram és kedves elete Párja Tit. Ajtai 
Huszár Judith Aszszony ... kértenek és effective Lévála-
nak Tiz vforintokat költsön illy conditio alatt hogy 
mind addig mig a Pénzt meg fizethetik ... Praestalnak 
minden forint utan egy nap szamot Szöllö munkával 
[O.asszonynépe AF; DobLev. IV/623J. 1823-1830: Én 
Bécsben Dienes Sámuel ágenstől kértem volt 30 forintot 
kölcsön, úgy hogy Marosvásárhelyt az anyjának fizessem 
meg. Ezt én mindjárt meg nem fizethettem |FogE 2941. 

4. törleszthet; a putea amortiza/achita; tilgen können. 
1653/1655: Csepreghi T. Mihály Ur(am) busulásának 
... okät ezen szókkal jelenté. Egy jo akarom minap szük-
ségében) megh talãla, hogy adgyak neki egy kevés pénzt 
... hogy Creditorinak ... megh fizethessen [Kv; CartTr II. 
874]. 1756: Libertinus Régeni Kis György Uram ... je-
lenté ...hogy modgya nem volt tellyesseggel hogy 
Creditoranak megfizethessen [Ne; DobLev. 1/271. la]. 

5. kiegyenlíthet, megtéríthet; a putea restitui/achita; be-
gleichen können. 1648: ha tsak egy hetigh való tauul léte-
met értenékis, anny Restantia esnek az szolgalat dolgabol, 
hogy eletemmel ha megh fizethetnem, kűlőmben nem ha mi 
kart fognak vallani [Alvinc AF; Szád. Casp. Bodo P. Zenas 
de Balliokhozl. 1760: a Vákai Határon egy meg nyúzott 
tehén találtatván, hogy a' Vákaiak nem fizethették meg, a' 
Vállyabrádiaknak kelletvén le fizetni ex eo lassan lassan 
foglalni, harapózni kezdették [TL. Patingány Z. vall.]. 
1780: (A tóból a halakat) az ott való Szőllősi nevezetű 
rossz ember mind ki lopta 's tékozlotta ... tudom hogy 
semmije nintsen 's meg sem fizetheti [Császári SzD; Ks 
gr. Toldalagi Kata aláírásával]. 1839: a' még fűventiben 
Buza béli kárt tsak most lehet valojaban meg betsűltetni a 
hely szinén ... Tessék ennelfogva a' Tektes Udvarbiro 
Umak 3ad Napon a' helly színén ... meg jelenni az lehető 
kár ki mutatására, hogy a Betsű meg eshessék és az ex-
ponensek az kárt meg fizethessek [Ne; DobLev. V/1226]. 

6. megválthat; a putea răscumpăra; ablösen können. 
1770: Bodó Páll el árvásodván nem volt modgya, hogy 
Testvér huga szegôtséget a Melgos Udvarnak meg fizet-
hesse kéntelenittetett azon ... pártikula jószágotskát Örö-
kös fundusábol kiszakasztatni [Madéfva Cs; Ks 65. 44. 
131. 
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7. tlan haszn-ban; folosit ca verb absolut; ohne Objekt: 
fizethet, tud fizetni; a putea plăti; zahlen können. 1584: 
Marta Érsek Balint felesege vallia Giermek Agyban mikor 
volnék ez Zabo Catot hittam vala Babanak, es eó bant 
vele(m), de mywelhogy sokat kewan vala Nem fizethetek 
vala meg Neki IKv; TJk IV/1. 222). 1665: Az kővári prae-
sidiumnak Nagyságod kegyelmes parancsolatjából Katona 
Mihály uram fizetett meg ... Ez után is, kegyelmes Asszo-
nyom, az ott való fizetés mint leszen ? én alig látom mód-
ját, Nagyságtok meg fizethessen [TML III, 527 Teleki 
Mihály Bornemisza Annáhozl. 1849: van Krizsán Mária-
nak pénze miből megfizethet [Kv; Végr. Vall. 64]. 

8. meghálálhat; a putea fi recunoscător; jm fîir etw. 
dankbar sein können. 1698: az eo kglme Daikalkottatasat 
en az en Jouaimbol es joszagombol megh nem fizet-
het(n)em hanem az I(ste)n eo felsege legien megh fizetője 
az eo kglme Jstenes Cselekedetinek, mind azon altal ... 
Nem akarok hala adatl(an) lenni Ezen denominált belső 
helliet ... hagiom es Testalom megh irt Georgy Mihalj 
Deák Uram(na)k [Csatószeg Cs; CsÁLt F. 27.1/44J. 

9. (meg)lakolhat vmiért; a putea ispăşi pentru ceva; für 
etw. büßen können. 1674: vétek az jövevényt fosztogatni, 
káros is az hazába pénzhozó embert idegenitteni és mivel 
az oláh a tzine a mintét (így!) igen tudja, az jövő nyáron a 
kegyelmed és más juha az havason megfizetheti az olyant 
[Zabola Hsz; SzO VI, 342]. 

10. magát ? megszedheti magát; a se putea îmbogăţi 
(repede); sich bereichem können. 1852: 3. év ota mind 
azzal ketsegtettek a' huntzfutak viszszá jönnek lakta he-
lyekre s hadgyam nyáron át, ne Tartsam itt őket fizethes-
sék meg magokat s most mégis annyira kívánnak hurtzolni 
INagylak AF; DobLev. V/1375]. 

megfizethetés visszafizethetés; posibilitate de restituire; 
Möglichkeit der Rückzahlung. 1760: Ugyanezen eszten-
dőben ... hala meg amaz nagy gazdagságú Barcsai Ger-
gelyné, Naláczi Sára úriasszony is, aki is a Bánffi Dienes 
úr adósságait magára vállalta volt. Melynek meg nem 
fizethetésétől annyira megijedett volt, hogy csaknem des-
peratioba esett [RettE 111]. 

megfizethetetlen, megfizethetlen 1. kifizethetetlen; ca-
re nu poate fi plătit; unbezahlbar. 1661: császár parancso-
latjából levelet bocsátott ki váradi Szinán pasa az Várad-
hoz való holdolás felől ... az reánk vetett, tőlünk megfi-
zethetetlen summából leengedni nem akarnak IKemlr 
343]. 

2. lefizethetetlen/róhatatlan; care nu poate fi achitat; un-
abtilgbar/bezahlbar. 1663: akarvan eó kglme Mikola 
ur(am), mind minket az országgal olya(n) busulástol es 
magatis megh fizethetlen sancz adastol oltalmazni, eo 
klgme ez hazabol ki menve(n), Assecuraliuk ... semmi ne-
mű jovaiba(n) megh nem haborittatik [JHbK XIX/21 fej.]. 

3. visszafizethetetlen; care nu poate fi restituit; unzu-
rtíckzahlbar. 1591: az meni sok megh fizethetetlen ados-
sagy ... Thakacz Andrasnak wolnanak Ez Nagy Ados-
sagnak meg fizetessere ... Elegek nem wolnanak [Déva; 
JHb 53f. — aAz árvák.]. 1697: mostis az meg fizethetetlen 
adósságért embereinket s marhainkat miképpen szanyar-
gattyak az Creditoroc (!) keptelen csak hallaniis [BK|. 

megfizethető kifizethető; care poate fi plătit; auszahl-
bar. 1845: Kérelmesek juhaikba az himlő miatt károk 

tőrténtekis, a Szokott taxának felit a Bátsok által meg 
fizethetőnek véli [UszLt XI. 85/3. 38|. 

megfizető I. mn kifizető; care plăteşte; bezahlend. 
1673: Adgjuk tudtára mindeneknek ..., hogj bennünket 
alázatos kőnyőrgő supplicatiojok által találván megh itt 
Fogarasi városunkban làko és esztendőnként honorári-
ummal tartózó, 's megh fizető gőrőgők, hogj megh 
engedtük hogj ... akarmely helyen szabadoson amihassa-
nak [UF II, 534]. 

II. fn (vmit) megjutalmazó (lény); fiinţă care răsplăteşte 
pentru ceva; Belohner. 1670: Fizesse Isten Kegyelmednek 
hozzám való affectioját és szeretetit. Én már Kegyelmed-
nek soha meg nem szolgálhatom, hanem az egy Isten 
leszen megfizetője Kegyelmednek [TML V, 414 Keczer 
Menyhárt Teleki Mihályhoz]. 1698: az eo kglme Daikal-
kottatasat en az en Jouaimbol es joszagombol megh nem 
fizethet(n)em hanem az I(ste)n eo felsege legien megh 
fizetője az eo kglme Jstenes Cselekedetinek [Csatószeg 
Cs; CsÁLt F. 27.1/44]. 

megfizetődhetik 1. kifizettethetik; a se putea plăti, a 
putea fi plătit; ausgezahlt werden können. 1680: aza(n) ... 
sum(m)a pénz nem hogi megh fizetődhetnek eő klgmektül, 
de sŏtt Naprul Napra nevekedven, nevekednek annak 
sum(m)aja Interessevel edgiutt (Ne; DE 2]. 

2. megadattathatik, visszafizettethetik; a putea fi resti-
tuit; zurückgezahlt werden können. 1764: leváltam ... a 
Nms Ref NEnyedi Collegium cassajábol, 100. Mforint 
Interesnek Capitalissat interesre (így!) ... hogy ha casu 
meg nem fizetődhetnék, Ez országban akárhott (!) tálalta-
tandó javaimból ... a' Nms Collegium contentumot vetet-
hessen [Ne; DobLev. 11/350]. 

megfizetődhetodik visszafizetődhetik; a putea fi resti-
tuit; zurückgezahlt werden können. 1734: Minden eszten-
dőben be ment az Joszagombol 1500 forint Circiter őt száz 
ha ram költődet is ezerel az adosag meg fizetŏdhetödöt 
volna es igy en meg valamit az adosag fizetésin kivül 
Praetendalhatnek [TK1 Teleki Sámuel nyil.|. 

megfizetodik 1. kifizettetik; a fi plătit; ausgezahlt wer-
den. 1676: f. 110 //. fizetődött meg benne három arany s 
restal még f. — 96//80 [Kv; RDL I. 155a[. 1693: A Relic-
tanak testálván üdvözült Ura ... fl 100 // fizetŏdŏt meg 
ez Szerenta [Ne; DobLev. 1/38. 4. — aKöv. a részi.]. 1724: 
jurallyon eo kglme hogy az az bor ... meg nem fizetődet 
[Asz; Borb. I[. 1729: egeszlen meg fizetődött az tizen ott 
forint [Kv; ÖCJk]. 1763: mind ket felek, hogj az pénz 
Popa Iuon(na)k meg fizetődet légjen kévántak Protocolal-
tatni [Torda; TJkT V. 174]. 1797: a' szék ... azt Ítélte, 
hogy a' 24. Mforintok meg fizetődjenek [F.árpás F; TL. 
Adám Gliga (68) col. vall.]. 

2. visszafizettetik; a fi restituit; zurückgezahlt werden. 
1577: ha mit keolchyenez eo kegmekis, meg kel annak 
fyzeteodny e Ieowendeo adobol [Kv; TanJk V/3. 155a|. 
1648: elucescal az Boitos Szabó Tha(m)as resolutiojabol, 
hogi megh ne(m) fizeteodeŏt az adossagh [Kv; TJk VIII/4. 
324]. 1662: osztassék fel azisa az ket reszes Atiafiakkal 
ugy mind az altal hogy az varas adossaga mely ralta va-
rion elsőbennis megh fiszetődgiek IKv; RDL í. 147. — 
Az eladott közös ház ára]. 1764: A mi a bé adott Viski 

Péter vram két Leveleinek Continentiáját nézi, abból tsak 
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az jő ki, hogj Pénz László kérvén az adósságát ... meg 
fizetődött vólt egy része [Torda; TJkT V. 196]. 1840: ezen 
bé nem fizetett 155. Rf. — midőn meg fizetődik Kamatjá-
val égyiitt, akkor mégyen osztályra [Nagykapus K; 
KszRLtJ. 

3. megtéríttetik (kár); a fi plătit o despăgubire; (Scha-
den) vergütet werden. 1594: Az Ghonosz vtaknak meg 
latasara, es itiletire mint shogy shol kel epíteny, valaztot-
tak varosul illie(n) vraimat& Kiknek varosul oly Autho-
ritast Adtak hogy mindenewwe Az vizet el Arkoltathas-
sak éreztethessek ... vgy mind azon altal hogy kinek kinek 
feolde(n) Amy kar esnek, illendeokeppe(n) meg fizeteod-
giek [Kv; TanJk 1/1. 238. — aKöv. a fels.l. 1773: a hava-
son Károk esett Füvekb(en), mely károk meg fizetodett 
vgyan, de mostan ... tartottak tőbb es Nagyob Kártételek-
től [Hesdát TA; JHb 11/31- 1848: A' nagy vad sertések ára 
mind meg fizettettek. Vad malacz elvesztett (!) ötven 
négy, ebből meg fizetődött négy [Görgénysztimre MT; 
Bom. G. XXIVd]. 

4. megtérül; a se compensa; vergütet/zurückerstattet 
werden. 1797: 19 forintya amint az Sogora fel irta s muto-
gatta van kin hitelbe ezen Hordo ugyan alkalmasint Meg 
fizetődik ezzel de meg palinkatis Negy Kupát ámít el 
[Banyica K; IB. Gombos István lev.]. 1817: Nagyságod ... 
ha még nem absolválta Veres Jánost Itélett nélkül ne is 
Absolvalya Hiszem az az ámito ravasz ember amennyivel 
ki akarná Nagyságodat elégíteni, azzal az ellene tett Es-
ketés, és Authenticatio is alig fizetődik meg [Szászzsom-
bor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap lev.]. 

5. díjaztatik, jutalmaztatik; a fi recompensat; (ent)lohnt 
werden. 1607: Keőnyereőrgwnk Nagtoknak, es ty kgtek-
nek, hogy Nagtok es ty kgtek ... mutasson modot annak az 
summanak megh fizeteseben, honnét fizeteődgjwnk megh 
... hog igi ... sok kwlőmb kwlőmb fçlç szwksegeinkreis 
lehetnęnk elegsegesek [Kv; RDL I. 80]. 1767: En Jován 
Ignát ... mondottam ... Dnlis Bironak Atyim Pászknak: 
imhol Atyim Avrámnak meg fizetődik utbéli fáratsága, de 
másnak nem, melyre aszt feleié nekem: neki meg fizetődik 
[Dupa-piatra H; TL. Jován Ignát (57) jb vall.]. 

megfizettet 1. kifizettet; a puné pe cineva să plătească; 
auszahlen lassen. 1557: nem Todom my modon es my 
okai attam wolna en Knek az kewes Joszagot hogy ha 
megys en vellem akaryatok az adoth meg fyzettetny 
[Apanagyfalu SzD; BesztLt 70 Apaffy lazlo nagyfalwrwl a 
beszt-i tanácshoz]. 1595: Biro W. paranczolattyara czjnalt 
az O Warbeli Kadar György .7. feredö vannat az feredö 
hazban, és ö kme mégis fizetete velem. Attam ... f. 5 d. 60 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 25 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1610: Betlen Gábor itt létében hogy ő kglmek az zászlókat 
csinálták, vitettek volt ő kglmek 1 vider bort, kit ő kglmek 
megfizettetének ki tött d 40 [Mv; EM XXI, 535]. 1722: 
Végben menvén ezen két Processus(na)k Conscríbalása, 
Szolga Biro Vraimékkal Computust inealván, a mi bor, 
hus el kőit ... parancsollyan Ngsd iránta honnan fizettes-
sem meg [Pókafva AF; Ks 95 Borsaj N. Pál lev.]. 1773: 
Kérés azon hogy azon tizen nyoltz forintokot fizetné vagy 
fizettetné meg [VárfVa TA; Borb.J. 1780: azon 70 forinto-
katis, Excellentiad mint akkori Fő Ispány a Communitas-
sal fizettette meg [K; IB. Kászoni Nagy János szb nyil.]. 

2. visszafizettet; a dispune să se restituie; zuríickzahlen 
lassen. 1804: (A pénzt) senkinek ki ne adja, mert különben 
a következendő visitatiokor fel adjuk az Esperestségnek és 

magával fizettettyük meg [Marossztimre AF; DobLev 
IV/875. 5b Gazda Fercntz (54) ref. préd. vall.]. 

3. megtéríttet (kárt); a puné pe cineva să plătească o 
despăgubire; (Schaden) (riick)vergüten lassen. 1766: (A 
molnárok) ha valamely szegénynek a Malomban vitt ga-
bonáját el darálnak, vesztegetnék, tehát az Incl. Proviso-
ratusnak incumbal, hogy eöket érdemek szerént Castigály-
lya, és a kárt meg fizettesse [Déva; Ks 78. 20/6]. 1832: 
Hogy mind azoknak, a mellyeket a Néhai édes Atyánk ... 
halála előtt el vitt — emiitett Testvérem fele részét 
nékem betsű szerént meg fizettetni vagy meg-fordíttatni 
határoztassanak [M.köblös SzD; RLt Pataki Mihály foly.|. 
1845: Székelly Anikó Hajadon ... mint szökött kártevő 
szolgálo Gazdaszszony és nemtelen szeméi ellen törvény-
szerűleg lépvén fel Esedezem alázatoson a Tekéntetes 
Tanáts méltóztasson az Expositával, a' fenn Specificált 
káraimat... megfizettetni rendelni [Dés; DLt 591J. 

4. tlan vki követelésének eleget tétet, kielégíttet; a or-
dona satisfacerea preten(iilor cuiva; js Forderung genugtun 
lassen. 1672: az Vayda megh parancsolta volt az 
Szucsvai Vomiknak hogy megh fizettessen az debitor 
successorival de az Vornik ... halogatvan az dolgot 
megh nem fizettetet [Gyf; Hurm. XV/II, 1349 fej-i rend.]. 

5. fizettet, fizetséget/fizetést adat; a dispune plata sala-
riului cuiva; entlohnen lassen. 1571: Az praedicatoroknak 
fyzetessen meg eo kegek Ez adobol, hogy Neh panazol-
kodyanak Teobser [Kv; TanJk V/3. 44b]. 1670: Udvarbí-
ró, gyalog is vagyon vagy húsz. Azoknak is, ha hovok 
telik megfizettessek-e az jószág jövedelmébűl ... vagy 
ne ? [TML V, 38 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1681: 
Az vas futatásnak alkalmatosságával salak is szokot esni. 
Mint hogy azért mi az míveseknek meg fizettetünk, az 
salakot is hitelesen mi hasznunkra fordicsa [Szu; CsVh 
107-8]. 

6. díjaztat, honoráltat; a dispune plata onorariului cuiva; 
honorieren lassen. 1852: 4. rendbe fáradtam ezen Tárgy 
aránt a* Biztos Urakhoz, mostani időben látom tsak egy 
lépést se kívánnak az emberek fizetés nélkűlt tenni, énis, 
az utánni, idő veszteségem meg kívánom fizettetni 
[Nagylak AF; DobLev. V/1335 Dobolyi Bálint kérv.]. 

7. pénzzel kárpótoltat; a dispune repararea prejudiciilor 
cauzate cuiva; (mit Geld) entschädigen lassen. 1766: Pet-
rucz János Udvari Biroságot viselvén Ribicsorai Glis 
Thodor nevezetű Jobbágyát Aszszonyunk Eő Excellentiá-
jának katonának el fogatta volt, de szabadságát meg 
igyirte, ha Petrucz Györgyre hamis kalácsot vészen, és 
minden névvel nevezendő czégéres vétkeket reája fog ... 
Glis Thodorra ... Udvar Biro Uram a hamis kalácsért 
Negyvent Csapatott és Petrucz Györgynek ártotlan szen-
vedésit meg fizettette [Grohot H; Ks 40/9 Román Juon 
(40) jb vall.]. 

8. meglakoltat (vmiért); a face să ispăşească pentru ce-
va; jn fiir etw. büßen lassen. 1781: Ezen Mezeire régen 
haragszik Bánffi Sándor úr s azért ő is vasra verette őke-
gyelmét. Elhiszem, hogy az Erdélyin tett verésnek is okául 
őtet teszi, ha csak lehet. Aminthogy úgy volt, véle is fi-
zettet meg, jól is teszi [RettE 414]. 

megfizettetés megtéríttetés; dispoziţie de despăgubire; 
Schadenentschädigung. 1747: irtam ... Kopacz Peter 
Vram(na)k, az Útban el károsodot bornak meg fizettetése 
iránt [Szentdemeter U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 1826: 
Csergő Elek Inst(antiaja) melyb(en) Érsek Sándor által 
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fogadójába lett meg károsodása utánn ...jovainak ... 
betsült árrának meg fizettetését kéri rendelni [TVLt Közig 
ir. 9091. 

megfizettetett ki/megfizetett; plătit, achitat; bezahlt. 
1759: A Kosesdi Posta Háznál ... A Staffetákról szólló 
Protocollum, mellyben 127 Staffetának Taxájából tsak 15 
tanáltatik meg fízettetettnek lenni; a' többi restál [Kosesd 
H; Ks 78. XVIII. 13]. 

megfizettethet megtéríttethet (kárt); a putea dispune 
despăgubirea; (Schaden) entschädigen lassen können. 
1796: Instálunk Ngod előtt azon, hogy melto meg fonto-
lasra veven azt, hogy minemű romlás és kár következ-
zék ebből az erdők és gyümölcs fák pusztitásabol 

Méltóztassék Ngod bennünket authoralni ...hogy ha 
... talalkoznának ollyan vakmerő meg atalkodtak a kik a 
törvénnyel nem gondolnanak ... meg büntethessük erde-
mek szerént, és a Kártis vellek is super meg fizetethessűk 
[Torockó; TLev. 10/6.]. 

megfizettetik 1. kifizettetik; a fi plătit; ausgezahlt wer-
den. 7580: ha wdeo forgasaban ... Kemeny Georgj, az 
megh neuezett Jozagot Kemeny Boldisartol megh waltana 
szeoke antal az mit Rajta eppitene zeok antalnak az meg 
fizettessek |Gyerőmonostor K; KCs IV. 52]. 1662: Go-
ronczki János nevű lengyel exuláns ember a tatárok által 
elfogattatván, néhány száz tallér sarca a kolosváriaktul 
megfizettetvén, szabadulást úgy nyerhetett vala [SKr 659]. 
1722: tiz esztendők(ne)k el múlása után ... tartozzanak az 
Emptorok az zálogosított joszágot remittálni ... Ha mit a 
puszta Nobilitaris fundusokan fognának ... éppiteni, tem-
pore redemptionis azon éppités estimaltassék és eő kglmék-
(ne)k megfizettessék [Ne; DobLev. 1/99]. 

2. visszafizettetik; a fi restituit; zurückgezahlt werden. 
1664: Mindénfele adossagokis à közből ante divisionem 
fizettesse(ne)k meg [MbK]. 1791: azonn terhes Summa 
pénz még mais a kŏltsŏnŏzŏnek a Hellység tehetetlen-
sége miánn meg nem fizettetvén ... kéntelenittetnek az 
fenn irt falusi Lakosak ... ezenn ... Just avagy Joszágot... 
eladni [Ádámos KK; JHb XIX/32]. 

3. megtéríttetik (kár); a fi plătit o despăgubire; (Scha-
den) entschädigt werden. 1732: Az Sáros hidon tul, az 
Deberke hidgján, innen lévő Víz Csinalta nagj árok mia az 
ország uttyán nem járhatni, mely mia az Szomszédos 
Emberek Veteseikb(en) nagj károkat Vallottanak 
Concludaltuk hogj Csatani Ispán oda az hol az regi vtt 
volt jo erős sziles hidat keszittessen ezen a heten, alioquin 
ha eŏ kglmen múlik el s miatta tőbb kár következik eo 
kgl(ne)k imputaltattatik s fizettetikis meg eö kglmevel 
kinek kinek kára [Dés; Jk 431a]. 1778: Adjutant 
Uram(na)k Vévén az Nemes Város egy hordo bort 
melynek hordaja el tévelyedvén annak árra termináltat-
va(n) ott Marjasokb(an), Hadnagy Atyánkfia eö kglme 
által fizettessék meg [Dés; Jk 379 b]. 1795: A Jószágnak 
akármelyik résziben, és akárminemű Benefíciumában 
valami Deterioratio esnék a ki váltáskor fizettessék meg 
[Kv; JHb XX/41]. 1819: Ha a Czéhnak Tagja közül vala-
melyiknek Háza véletlen tüz által el égne 10 Rftal tarto-
zék a Czéh az illyen Mester Embert fel segilleni; ha pedig 
a' Czéh Cassájában annyi nem tanáltatik, a fillérezés, vagy 
a Czéhbeli Mester Emberek meg hivása általis meg fízet-
tesék a Czéh Mester által [Kv; MészCLev.]. 

megfodorít felbodorít; a bucla/cîrlionţa; auflocken/ 
kräuseln. 1736 u.: A kisasszonyok, sőt elévaló nemes leá-
nyok Az hajokot kétfelől leeresztve, gömbölyegen 
csinált vassal megmelegítvén, megfodorították IMetTrCs 
466]. 

megfog 1. kézbe fog/vesz vmit; a apuca/prinde (cu 
mîna); etw. in die Hand nehmen. 1585: Catalin Kochis 
Albertne vallia, Nem lattam hogy az Alperesek wteottek 
volna Molnár Mihalnet, De lata(m) hogy Boczy Ersebet 
chak a' giolchahoz Niula es mégis fogta vala Az Inget 
Somogy Sara penigh le Nioma Az feoldre [Kv; TJk IV/1. 
484]. 1598: Giúlay Miklosne Margit Azzony ... wallya: 
Latam azt hogy ... az Hegedws feiebe(n) akaria vala az 
Zappanios legennek az Hegedwt vemi, en megh foga(m) 
az hegedwth ... es igi el valazta(m) egimastol eőket (Kv; 
TJk VI/1. 162]. 1602: az Aszonj le yle az ladara s az 
püskat palastotis le tewe, nem tusakodot oly modon, ha-
ne(m) chak meg foghta wala [UszT 16/73 Anna relicta 
quondam agilis Stephani Albert de felső bodogaszonfalva 
vall.]. 1629: az retez felől... azt mondgia hogy czak megh 
fogta az kezeuel es ugy vonta le az lakatott [Mv; MvLt 
290. 144b]. 1745: az O Thordai Piaczon az J. ő Kglme az 
A. nyakán ezen jelen való keszkenőt fogta meg, és è felőli 
mondotta, hogy magáé [Torda; TJkT II. 46]. 1783: égy 
Felfalvi ember tsak meg fogá a kőntőssemett s ... azt 
kérdé tőllem hogy ha elfogtáké Nanya Makavéjt [Faragó 
K; GyL. Marsinyán János (50) zs vall.]. 1831: meg fogta 
az arrát mintha az arra vére meg indult volna s az ajtón ki 
mene [Sepsimartonos Hsz; HSzjP Étfalván lakó Nicula 
Sándor (57) zs vall.]. 

2. marokra fog, megmarkol/ragad; a prinde cu mîna; an-
fassen/packen. 1567: Anna, Rita Pauli Eothwçs fassa 
est. . . Magdaléna dixisset Ez e a io leány a' ky el rantottha 
a laytrat az en Anyám alol eleg ebgl thanitottad ... Ac 
Zarkane ... respondisset Quod teged tanítottak ebçl Tunc 
filia Magdaléna dictu(m) hoc fecisset En Maid Meg fogom 
az foltos gereznath raytad Es ky tollak |Kv; TJk III/l. 94J. 
1574: Olah Myhal azt vallia hogy fely kely ferench 
hogy ely Mennyen De wuch Istwan meg fogta az Mellien 
keonteset Ne(m) bocatia [Kv; TJk III/3. 391]. 1591: ez az 
en peresem ezt chielekette en raytam az pala(n)tott 
ky szette kezembe(n) ott megh fogott es ereosse(n) taszi-
galt [UszT]. 1632: Ust gjarto Istua(n) az maga aitajaba(n) 
al uala ... azon megh fogak ki rantak az ajtón [Mv; MvLt 
290. 87a]. 1726: Tordai Marton ur(am) a szekér rudgját 
meg fogá Vanka János más Jobbágyokai edgyüt taszittá a 
szekeret [Mezőbánd MT; Berz. XV/14. 5]. 1741: Sipos 
István ... meg támadá Balog Lászlót... de meg fogok a 
vas villát a keziben ne hogy valamiképpen belé üsse 
[Szilágycseh; IB III. 106/16]. 1784: láttam szemeimmel 
mikor Jakab Pálnit Széjes Josef a haját meg akará fogni 
Csáki Györgynek [Béta U; IB. Agilis Iljés János (15) 
vall.]. 1851: ha a' szolgám és egy Szabó Jósef nevü ember 
lábamat meg nem fogták vala — a' vizbe buktam volna 
[Dés; DLt 87]. 

Szk: nyakon 1637: lattam hogj megh foga a kovacz 
legeny niakon Istua(n) Deák Uramatt [Mv; MvLt 291. 
119a]. 1753: Rosnyai Joseff Ur(am) sok szo után meg foga 
az Melgos Groff... Tisztartajat... az ország utyán nyakan 
[Marossztgyörgy MT; Ks 48. 67. 31] * torkon 1637: az 
Kovacz Legeny torkon igio(n) megh fogta vala s az kis 
kertre deöiteötte vala [Mv; MvLt 291. 119a] * üstökön 
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1767: André ismét neki fordula Vaszillyinak s üsteken 
meg fogá, tépte, nyőtte, verte, űstekelte IMajos MT; Told. 
261. 

3. fog és kézben tart; a prinde şi a ţine ín mînă; 
(an)fassen und in der Hand haltén. 1597: az azzony az 
agifeőnel all wala egi ingbe(n) az legenys egi ingbe(n) 
gatiaban all wala az aztal eleot, az kezewel fogta wala 
megh az gatiaiatis az agiokon |Kv; TJk VI/1. 33J. 

4. megérint/tapogat; a atinge; beriihren. 1584: Labanak 
semmy Niaualiaia Ne(m) lewen délkor ez Zeold Ambrusne 
hozza ment, es labanak terdet megh fogta es tikmony 
swltigh raita tartotta ... ky miat fçl ora Mulwan az laba 
meg veszet es meg horgadot IKv; TJk IV/1. 259 Baka 
Georg vall.|. 1697: Egykor Peter Deakne Aszszonyo(m) 
uett vala egy Sajtot Páter Kaszoni Sigmond uramnak, ki 
miatt nagy rút hirbe nebe keuertek uala ... monda Peter 
Deákné ki hiuatám az Praedicatjoról az Pátert, még az 
kerittés mellett ollyan sokáig beszelgettűnk ketten, még 
meg fogá az államot, meg rázá, s monda héy Lelkem hogj 
te engemet el nem felejtettél [Szentgyörgy Cs; CsJk 7-8 
Szeben Győrgyné Katalin (40) pp vall.]. 

5. lefog; a imobiliza; festhalten. 1573: Mihal Kowach 
Madarasy az Nyarad Mellet Azt vallia hogi penteken 
vecemye korba volt hogi harman Indwltak volt Zamosfal-
wa fele Aratni ... Mykor Mennenek az plébános Towanal 
ket legeny Eleykbe Tamad karokai Meg futamnak eleotek 
Az egyket leh vtyk az Azzonyembert meg fogiak, Eois az 
Thora zalad vgi Menekedyk meg [Kv; TJk III/3. 4151. 
1586: Anna Medvessy Matene vallia, latam hogy eozwe 
choportozanak sem wteotte sem verte egy mast, hane(m) 
chak megh fogha az fel perest, es towab theowe a Sakrol 
az eggik Alperes Azzony, forgachne [Kv; TJk IV/1. 6101. 
1606: latta(m) hogy Jgen vizy Kadar andras Pal myhalytt 
azón megh fogak eŏkeótt es el valasztak egj mastol [Vágás 
U; UszT 20/189 Geŏrgj Deák Jakab vall-1- 1630: ugi foga 
megh Erszenies Petert az Marton Deák szolgaja, hogj viszi 
vala el essek vele, s ugj teörek megh az orra Erszenies 
Péternek [Mv; MvLt 290. 218a[. 1712: Nekünk olljan 
parancsolatunk vagyon hogj ha Cserei Mihalj Ur(am-
na)k Szolgája jűn ide meg fogjuk meg kötözzük [Kál MT; 
Eszt-Mk Cserei lev.|. 1796: mindgyárt osztán meg is 
fogták tépték, húzták vonták Nyíkolájt s hozták ... egye-
nesen Panitba, hogy pedig valakit agyon akart vólna Nyi-
koláj vágni azt nem láttuk de módgya sem vólt nékie 
abban mert az emberek meg lepték vólt, vgy hogy nem is 
tehetet semmit, kezét, lábát, üstökét ingét a* Panitiak meg 
fogván |Panit Sz; TSb 21. 1843: hátulról keményen meg 
fognak, és az ország ut szélire hurtzalnak, és meg akarnak 
fosztani. — s le agyalni [Keresed TA; KLev. Szilágyi 
Márton (35) vallj . 

6. elfog, fogságba vet; a prinde; gefangen nehmen. 
1559: Ez el mult napokba az En zolgaim fogtak volt meg 
Eg' fw orrot ky kgmetek tartomanianak Nag kart töt mind 
ez ideigh ... kezbejs attam törwen zerent, az w Bwneiröl 
lakolt mert fel akasztottak [Retteg SzD; BesztLt 24]. 1567: 
az ázzon állott kj. k.teknel fogwa, vagion, legien oth fog-
wa ameddig en .k.tekhoz kedden be megiek, akor had 
erchiem enis ... .k.tek elót az ázzon állottól, hogy hon-
neth költt az marha hozza akyertt ótett megh fogtak 
[Nagysajó BN; i. h. 74 Horuath Lukach Sayoj tt a beszt-i 
bíróhoz]. 1581: az farsangossokat kiket al orczaba talalnak 
valakik leznek megh foggyak es az kalitkaba vigiek [Kv; 
TanJk Wßě 235b]. 7590: ty fogtatok megh az gylkost ty 

szabadítottatok eljs, mint hogj megh fogtátok ugj mégis 
kellett volna eorzenetek [UszTJ. 1600: Veres Georgy 
vallya vgy kezde kyaltany ez Tott Antal hogy Billyer 
Thamas veztette volna eotet el es fognak megh, my minth 
eoreokseges embert az Capytanokkal meg nem foguk ]Kv; 
TJk VI/1. 430]. 1639: Fekete János monda, hogi nem igaz 
ember hanem fogd megh vid a Birohoz eö magatis (Mv; 
MvLt 291. 195a]. 1677: Ha valahol Csavargó, szeginysé-
gen erŏszackal élŏdŏ ... emberek hallattatnak lenni, és 
vagy valamely falunak határán lappanganak, vagy falukra 
bé-mennek, azon falusi Birák ha birnak vélek meg-fogni 
tartozzanak sub poena quingentorum flór. és a' Tiszteknek 
kezekhez vinni [AC 133]. 1690: En reám Tolvajt kiáltót 
megh fogot Polgár keziben adot, kalodaban vertenek 
[Csomakőrös Hsz; HSzjP|. 1796: a' Gujas fia felemelvén 
a' kapát a' fokával főbe akarta ütni Vadas Györgyöt, s 
Vadas György is akkor azt kiáltotta, fogjátok meg kentek 
mint gyilkost ... s a' Panitiak mindgyárt meg is fogták 
abba a' helybe ahol a' hatalmat tsinálta [Pánit Sz; TSb 2 
Bonyhai Mihály (32) col. vall.]. 

Szk: gyanúra/gyanúval 1654: AÍZ Tolvaj peter halala-
ert foghtak volna megh gianuval petrica juvánt mivel az 
attia fiak eo rea gianakosznak [Ispánlaka AF; Thor. X/9 
Moldován Gligor (30) jb vall.] | Tolvaj peter halalaert 
foghtak az attiafiai az serelmes felek megh gianura ... 
petrica János nevű jobagiot [uo.; i. h. Popa Oprinka (60) jb 
vall.J. 1747: Ulmán Petru gyakrabban nevezet Bője Mi-
hály fiaival társalkodot, gyanúra vgy fogta meg a' falu 
más két ide való emberrel egyűt [Radulest H; Ks 112 
Vegyes ir. | * törvényre 1558: Byro wram azon kew-
nyewreggyen ew felsegenek hogy ha walamely zolgaya 
ew felsegenek valakyth megh wer ah wagy egyeb hathal-
math thezen, az Regy zabadsaghonk zerenth Zabad legien 
megh fogny az Byronak az ollyan hatalmasth Thewrweny-
re [Kv; TanJk V/l. 48|. 

7. elkap, utolér; a prinde; erwischen. 1736: Mikor osz-
tán megfogta,® akkor ujjolag kétszer-háromszor az leány-
nyal együtt tánczolva az sorban állókat meg kerülte 
[MetTr 332. —aA legény az egeres táncban előle mene-
külő leányt]. 

8. katonának fog; a lua cu forţa ín armată; jn mit Gewalt 
zum Militär nehmen. 1613: Az kikkel pedig nem birhat-
nanak es reaiok tamadnanak harminczadosunk es szol-
gai mellett... tartozzék fel tamadni, es azokat az Embere-
ket meg fogúan Zazlonk ala be vinni [PLPr 36 fej.]. 1676: 
annyi bajom volt miatta, ki nem tudom ími ... a disznók 
kiadták a katonaságnak a dolgot s nagy zúdulás volt miatta 
... levén gonoszakaróim ... elannyira feltekerték a katona-
ság előtt, hogy soha azelőtt zászló alól ki nem fogtak ilyen 
ember gyermekit Mondta azt is, mustrakor megkérdik, 
miért fogták meg, mint van s hogy van [TML VII, 131 
Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

9. visszatart; a reţine; zurückhalten. 1588: mihelt haza 
Jeowe Hadadba Kopaczy Ferencz be hiwata engem, s meg 
foga mindaddig oth tarta mig Negy Embert vettem kezes-
segen Negywen Negywen forintig hogy en soha semmit 
nem kerek az Sombori Jobagian az en karomért [Zsákfva 
Sz; WLt Lucas Barlas jb vall.). 1591: Calori (!) Janosne 
Orsolia vallia Egi keues vartatua jw Keczkemeti 
Georgi, ereossen feniegeti es zidogattia vala de Zeoch 
Mathene megh foga es kemi kezdi hogi ne menne sohoua, 
Monda Keczkemeti Georgi, el megiek, megh eoleom az 
essezet, mert nem hagi beket az en hazas tarsomnak [Kv; 
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TJk V/l. 116]. 1630: egj keves vartatua(n) haza akart 
Szanto Marton meni, de az Aszony megh foga hogj halad-
hasson) az Ura, de nem tarthata megh [Mv; MvLt 290. 
200b]. 

Szk: törvénytől ~ a törvénykezéshez való folyamodástól 
visszatart, törvénykezéshez való folyamodást meggátol. 
1598: amykor eo kgmet biro vramat erre az tiztre 
valaztottwk akkoron eo kgmenek igerteok magwnkat 
varoswl, hahol eo kgmenek biro vramnak, es az zolgaknak 
... kedveket nem talaliak, es nem chendesithetik, tehát 
theorwenteol senkit megh nem akarunk fognj hanem igas-
sagot es theorwent akarwnk mindeneknek zólgaltattnj [Kv; 
TanJk 1/1.316]. 

10. (kóbor) állatot be/elfog; a prinde un animal rătăcit; 
(herumschweifendes) Tier einfangen. 1568: Georgius szgch 
iur(atus) fass(us) est, hogy Egy Tyúkom Ment vala al-
tal, az András Katho hazahoz, oth meg fogtak [Kv; TJk 
III/l. 233]. 1570: polgár Myhal Alsó fyley ... vallya, hogy 
latta egy Lo Bwdosik volt az filey hataron, Azonba Menth 
oda az Zylwassy Imre kenezze, kerdette hogj ha lattanak 
egy Bwdoso lowat otth valahwl, Eo kerdette Mynemw az 
Lo, Azt Monta hogy egy Nagy kek Io, vram kwlde hogi 
megh fogyam, Azonba be haytotta az faluba az Mezeorel 
az lowat, es megh fogta ely vytte onnath |Kv; TJk III/2. 
111]. 1595: menth rah Lazlo Gergelj ... Johaymra 
eggiet megh fogott Johaymba teób tarsaiúal egyetembe ... 
el is vittek az Jŭhot kit megh fogtak volth [UszT 13/77]. 
1664: Egy fakó kancza lovat foganak megh az olla budaky-
ak azon felle minesbul valót (Szászfellak SzD; Bom. 
XXXIX. 4]. 1732: Sertessét ... nem kell vala meg lőtetni 
hanem kell vala meg fogni [Dés; Jk]. 1771 Szász Mihály 
egy őkrőt kerengetni kezde a' végre hogy meg fogja 
(Vadad MT; VK]. 1796: Mihajesd fele méntenek, ottan 
sok lovak voltanak a mezőn egy pej szőrű gyermek lovat 
meg fogtanak |Déva; Ks 115]. 1843: a' négy el bodorgott 
ketske gidok kŏzzŭl az egyiket meg fogjuk fDés; DLt 
1482]. 

11. (madarat) foglyul ejt; a captura/prinde (o pasăre); 
(Vogel) einfangen. Sz: ha más ember kiszaggatja a madár 
szárnyát, könnyű azután ~ni kb. könnyű legyőzni vkit, ha 
más ártalmatlanná tette. 1619: azmely madár valakit az ő 
szárnyával sújtol-csapdos, hiszem hogy jobb, ha más 
ember kiszaggatja annak az madárnak szárnyát, könnyű 
oztán megfogni IBTN2 354] * meg sem fogta a madarat, 
immár melleszti/mintha régen megfogta volna a madarat, 
már melleszti kb. előre iszik a medve bőrére. 1653: Áruló 
kurvafiai ! hiszem nagy dolog, hogy meg sem fogták a 
madarat, addig immár melyesztik; avagy nem tudják é azt, 
hogy az én Istenem, az én ellenségemet megvervén, né-
kem adja a diadalmat [ETA I, 32 NSz[. 1710: Rákóczi 
Ferenc is arany numismákot verete, Hereulest íratván rája, 
a hétfejű hidrának mint szedi a fejeket, magát Heródes-
hez, a római császárt a hidrához hasonlítván. Mintha régen 
megfogta volna a madarat, már mellyeszteni akarja vala, 
de közel sem úgy succedála a dolog |CsH 3611. 

12. (méhrajt) befog; a capta (roiul de albine); (Bienen-
schwarm) einfangen. 1597: En segetette(m) hármát az 
fainak megh foghni az Kis Bodo Gergely kertibe(n) (UszT 
12/371.1765: Esméri é a Tanú Nemes Kolos vármegyében 
Szász Banyiczán fejül lévő Monasteriában lakó mostani 
Unitus oláh Papot, Popa Vont ... Azon Monosteriaban 
szállani szokot Méh rajakat ki szokta meg fogni ? [K; BÍR 
A. XXI vk]. 

13. csapdával/fogóval el fog; a prinde ín capcană; mit 
Falle ab/einfangen. 1853: a potz egereket irod hogy el 
pusztítanak holmikét, egyet meg kell fogni egér fogoval, 
és azt meg pergelni s ott el rakni büdösen a' pintzébe és 
szüntelen kergetni így el vész IKv; Pk 6[. 

14. (folyadékot) tart; a reţine (un lichid); (Flüssigkeit) 
haltén. 1681: Vas Bányák ... Az vizes kereket renoválni 
kellene. Viz fogo selyépjének eleitis újonnan kellene 
csinálni; mivel ighen el sorvatt, es à vizet roszul foghja 
megh [Vh; VhU 578]. 

15. rajtakap, tetten ér, a surprinde pe cineva asupra 
faptului; ertappen. 1597: Chengeri ferencz ... wallia ... az 
mikor megh fogok az azzont ez fogoli legenniel ackor 
latam hogi az agifeonel all wala egi ingben az azzony, Az 
legeni penigh az aztal eleot al wala egi ingbe gatiaba |Kv; 
TJk VÍ/1. 25]. 1610: Gábriel papot es azon az Jozagon 
fogtak volt megh Portik balasneual, melj Vétségéért az 
papnak Lazar Jstuan minden Jozagat el dulatta, mint hogj 
az eò hazanal kaptak uala megh [Alfalu Cs; Törzs. Nagi 
Antalne Orsoljazzonj vall.]. 1620: az mely hatalmaskoda-
son óttet (!) megj fogtak voltt IBikfva Hsz; Bit]. 1780: (A 
legényt) Brádon a vásárba a Görögtől valami gyöngyöt el 
lopván, meg fogták, rajta kapták, tömlötzbe dugták 
IGrohot H; Ks 113 Vegyes ír.]. 1826: (A) Csere Oldal és 
Bonyha nevezetű csereerdeinkben ... némely praevaricáto-
rokat otton megfogván ... eddigelé igen csekély büntetés-
sel bírságoltuk [Árkos Hsz; RSzF 117]. 

16. átv visszafog, fékez; a reţine/frîna; zuriickhalten, 
bremsen. 1664: némely uram nem gondolván meg, mire me-
gyen írásának vége, pennájának orrát nem fogja meg, hanem 
ha mit emez-amaz embertűi hall is, úgy írja, mint valóságot 
[TML III, 90 Teleki Mihály Kászonyi Mártonhoz]. 

Szk: fogja meg a nyelvét hallgasson. 1752: Jovallom 
pedig Imetsnének, hogy å gaz, mocskos nyelvét meg fog-
ja, ŭ Feleségemet ne nyelvellye, ne mocskollya, mert nem 
egy bordáb(an) szőttek vele [Torja Hsz; ApLt 5 Apor 
István Apor Józsefhez] fogja meg a száját 'ua' 1768: 
halgas fogmeg a' szádat [Tarcsafva U; Pf]. 1803: azt mon-
dá Fodor Sigmondne Balo Klára Aszszannak te Sárga 
Béka fogd meg a szádat a Léányomrol | fogja meg ă 
szájját a' Léányomat ne Sántázza 's ne tsufallya | Aranyos-
rákos TA; Borb.]. 

17. eltilt vkit vmitől; a interzice cuiva ceva; jm etw. 
verbieten/untersagen. 1573: Eo k. meg Értettek plébános 
vramnak írassa altal való Intesset De eo k. az tyztesse-
ges Mvlatsagtwl Nem Akarnak senkit meg fogny |Kv; 
TanJk V/3. 71b]. 1584: Az Ado zedeo vraimis panazolkot-
tanak hog a' pechetlestéol az zolgakat meg fogtak volna 
varosul, es Innét bizodalmot vewen a' keosseg resten 
hozna be az Adot, vegesztek eo kgmek hog mikor elseobe 
be pechetlik valakinek hazat a' zolgak Es a ' pechetet az 
ember le vonna, tehát az elseo engedelembe Mennyen, ha 
masodszoris az pechetles meg leszen az haza(n), es vi-
zontagh le vonza, lehag ket pénzt vegienek raitha | a Jesu-
itak Escolaiabol az Nemessek mind nappal, es mind eyel 
wdeo vta(n) fegweres kezzel Iamak, kibeől hog az varosra 
veszedelem Ne keowetkezzek, Az Vrak erreolis Inthenek 
meg a' Iesuitakat hog mind Nemest smind Nemtelent ez 
fegwer hordozastol meg fognanak hane(m) tartanak dis-
ciplinaban eoket [Kv; i. h. 278a, 279a]. 

18. (erdőt) megtilt/tilalmassá tesz; a interzice păscutul 
vitelor in pădure; (Wald) verboten machen. 1588: Jllyen 
Nyomorwsagonkis vagyon hogy ith zinte az falw zelen 
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vagyon egy kis Erdeo mellyet soha my twdasonkra ha 
zinte mak volt is a falwtwl ell nem zakaztottak sem meg 
nem tiltottak hanem marhaczykank zabadon rea iarth, 
mostan Sombori Lazlo vram azth meg fogta nekeonk 
semmi marhainknak nem zabad rea menny, Az biraianak 
meg hatta hogy ha az eo Jobagia barma rea megyen be 
hayczia de azért alattomba ell boczyassa, ha az myenket 
... meg kaphattiàk hat Somborra hayczyak [Zsákfva Sz; 
WLt Mich. Talas jb vall.]. 

19. megvon vkitől vmit; a retrage ceva de la cineva; 
etw. jm entziehen/vorenthalten. 1572: Az Takachok ke-
wansaga feleol eo k. azt Mongiak hogi zabad vasart 
senkytwl megh ne fogyak [Kv; TanJk V/3. 64b.]. 1588: 
Biro vram senkiteól megh Nem fogia pechetit, ha ky Jde-
zesre zolgat kewan, Aggyon zolgat, Aky penigh pechetet, 
Aggyon pechetet, Az Idezteteo fel Amint velle Akar Eelnj 
vgy ellien [Kv; i. h. 1/1. 67]. 1612: Arannak es Ezwstnek 
ki vitelet ... minden rendektwl megh akariŭk fogni ... 
senki Plic Araniat Ezwsteott, es Teoredekbeys ki vini 
... hirwnk nelkwl szabad ne legien [Kv; PLPr 2]. 

Szk: kezét ~ja vkinek mestersége gyakorlásának jogát 
megvonja vkitől. 1657: haluan az Egesz Czeh kezet eő 
Kglka megh fogák az Bárdot el fogak tŏlle mind addigh 
valamigh az Bŏczŭletes Czehnek keduet keresi [Kv; 
MészCLev. — aA tolvajsággal bélyegzett céhtagnak]. 

20. felfog, megért; a pricepe/înţelege; auffassen, verste-
hen. 1710 k.: De minthogy a véges elme ... csak annak 
mehet végére, aminek vége vagyon, az aetemitasnak vagy 
örökkévalóságnak pedig nemhogy vége volna, de kezdeti 
sincsen: azért az arról való elmélkedésnek nem az a célja, 
hogy azt éppen kitanuljuk, megfogjuk ... hanem más oka, 
célja és haszna vagyon [BOn. 4431. 1823-1830: írt is 
róla, de nem tudtam rajta elmenni. Nevezetesen azt írja, 
hogy komlós korpát komlós tészta nélkül nem tudnak 
csinálni, nem tudtam tehát megfogni, hogy a legelső 
komlós tésztát hol lehetne kapni [FogE 218]. 1880: Nem 
tudják megfogni: micsoda emberfeletti protekció folytán 
közöltetett — micsoda mesés összeggel kellett lekenye-
reznem Beöthy Zsolt uramat, hogy kinyomtattassa [PLev. 
78 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

21. (munkaeszközre) ráteszi a kezét, dolgozik vele; a 
puné mîna (pe o unealtă); auf ein Werkzeug die Hand 
legen. Sz: szégyenli a fogó nyelét ~ni szégyenli a (saját) 
mesterségét. 1805: (Az) egyenetlenségek nem volnánok ha 
a Veros kováts Gazda a fogo Nyelit nem szegyenlené meg 
fogni de ma a Verőskovacsok kozűl edgy sincsen a ki a 
tulojdon mesterségét Tudni ne szegyenlene [Torockó; 
TLev. 9/411. 

22. (rozsda/festék) befog, elszínez vmit; (despre rugi-
nă/vopsea) a păta; (Rost/Farbe) etw. abfärben/fangen. 
1580: Was Araniazas. Wegy 1 lot galichköuet, 2 loth 
timsoth, 1 loth feier galichköuet Megkel solualny, hogy 
Tyzta viz legien, vgy kel beleie vetny, es az kenesö Meg-
fogia es kend be arannyal ſNsz; MKsz 1896. 569]. 1656: 
vagyon duplas onnos zomanczos (: kinek az zomanczatt az 
rosda megh fogta :) Beczi egesz kilinczes tsapo záros 
forditos aytora való zár nro. 7 [UF II, 112]. 

23. (átok) vkin beteljesedik; a se împlini (blestemul); 
(Fluch) sich über jm bewahrheiten. 1739: Faluvéginéa azt 
mondja ... még eddig az kit megátkoztam, az én átkom azt 
megfogta [Bözöd U; Ethn. XXIV, 88 Gyergyai Boldizsár-
né Osvát Anna (32) pix vall. — aFaluvégi Mihályné bo-
szorkánysággal gyanúsított asszony]. 

24. ~ja magát megtartóztatja magát; a se abţine de ceva; 
sich (einer Sache) enthalten. 1584: Azért hogy a' go-
nossagh Napról Napra Ne giarapoggyek seót az gonosz 
embereknek bewnteteset latwan a' gonoz eletteól magokat 
megh fogiak Vegeztetet hogy Walahol effeleket tudhat-
nak, Iarianak el teörweny zerent dolgokba(n) es Aky mith 
erdemei, vgy bewntettessek [Kv; TanJk V/3. 286al. 

megfogad 1. alkalmaz, felfogad, szegődtet; a angaja pe 
cineva; anstellen, dingen. 1561: Senki penig eg' mesteris 
efféle legent ky ez warosba eg' Mestertol mas mesterhez 
akar zolgalni menni meg' ne mereslyen addigy fogadni a 
mig' megy nem erti az wratol my okon es my modon ualt 
el [Kv; OCArt.]. 1568: Paulus Somogy fassus est 
Eszt tudom, hogy ez istuant Jg fogatta vala meg ezten-
deyg, hogy neky, f. 8 ad, Mentet dolmant es inget ga-
tyat kettőt kettőt [Kv; TJk III/l. 173]. 1608: egizer Kis Pal 
fogatta vala megh eotet egi hettre hogi az Komis János 
chwribe chepellyen, es Kis Pal helyet chyeplett volt 
[Muzsna U; TSb 211. 1699: Mines Pasztomak fogadtuk 
meg Debreczeni György és Derecskei Mihály Atyankfiait. 
Egy egy lo Beri //72, tanito pénz egy egy lotul //2 [Dés; Jk 
281a]. 1710: Tudode láttádé hallottadé nyilvá(n) bizonyo-
son 1708. Esztendőben mikor az Rákosiak meg fogatták 
Csipkés Jánost Soldosnak az Szebeni Csitedella sants 
asására, hány forintokba(n) fogatta meg az Falu és hány 
véka búzába [Aranyosrákos TA; Borb. I vk]. 1773: Wass 
Feretz Ur(am) kit fogadatt meg szoptato Dajkának kis 
Fiatskája mellé ? [Msz; BetLt 7 vk]. 1850: ha az Isten 
haza viszen meg fogadam azt a' Musnai Félit ... többet 5 
— leg felyeb 6 forintnál nem adak belsőnek [Kv; Pk 6]. 

2. bérbe vesz; a lua ceva ín chiríe, a închiria; pachten, 
mieten. 1585: Anna Zekeres Caspame vallia, Áz zwret 
eleodeden Takach Georgne Akarattiabol Zeoch Caspar-
netol fogatta(m) vala megh a' hazat, de el hagia(m) az 
hazat [Kv; TJk IV/1. 4431- 1632: Mikor Geőrgi Deák az 
hazat tőllem megh fogada akkor azt monda hogy eőneki 
attiaſia az azonnak az vra (Mv; MvLt 290. 97b]. 1672: az 
A. szeőlejéből mellyet fogadott volt megh mivelni, ki 
verte, és ha belé megye(n) veréssel fenyegette [Kv; TJk 
XI/1. 1891.1682: bizony én ki nem megyek Szent György 
napigh az házbul, ha az Gazda el adgyais, mert én addigh 
fogadtam megh az házat [Kv; RDL I. 162 Simeon Med-
gyesi (56) ns vall.]. 1796: (A legelőt) mikor a Berszányok 
meg nem fogadták az Üveg Csüriek vagy az Oltszemiek 
fogadták [Üvegcsűr Hsz; Mk II. 3/88. 5]. 

Szk: bérbe 1568: Duruttia Nagy demeterne ... fassa 
e(st) hogy gk az felsç fçldet fogattak volt meg berbe Toth 
Mate leányától, es az vtan Aronys meg wQttek |Kv; TJk 
m/1. 2121. 1573: Mészáros Markos es az felesege Anna, 
Azt valliak hogy Zent gôrgy Napba Mwlt eztendeie Mytwl 
fogva az Torozkay hazaba Laknak berbe fogattak meg Eot 
fiba eztendeig torozkaytwl [Kv; TJk III/3. 2501. 1763: 
Manyika Juon ... a' három szekér gabonát el hozta, itten 
Providus Szakáts Ábrahám szekerét bérb(e) meg fo-
gatta s el küldvén el is hozottá, a* maga számára |Gálfva 
KK; Mk V. VII/1. 22-31. 

3. felbérel (vkit vmire); a angaja (pe cineva pentru ce-
va); (jn zu etw.) dingen. 1568: most bomemizane kezen 
meg fogatta az haydűkath hogy meg lessek feyerwary 
durkoth es az orat ayakastol el metedgiek [Kv; TJk III/l. 
228]. 1619: az dívánba hallottam meg nagy titkon, hogy 
az német követek igen titkon egy olaszt fogadtak meg, 
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kinek in paratis ezer tallért adtak, és attól írtak az hispániai 
királynak és római Dápának, hogy most az ideje, lássák mit 
cselekednek (BTN2 358]. 1766: azon fattyú gyermek(ne)k 
formája, s Abrázattya Mutattya, hogy Docz Iuon, nem 
pedig Petrucz György légyen Édes Attya ... hallottuk, 
hogy Iffiabb Petrucz János pénzel fogadta vólna meg az 
emlitet kurvát, hogy vallyon Petrucz Györgyre IGrohot H; 
Ks 40/9], 1809: különb különb időben és alkalmatossággal 
hirhesztette is azt, hogy az Alperesek ajándékbeli Ígére-
tekkel fogadták meg őtet IDés; DLt 146]. — L. még CsH 
461. 

4. (intést/tanácsot) elfogad/meghallgat/tart; a asculta (un 
sfat); (Mahnung/Rat) annehmen/behalten. 1584: Margit 
Bachi Mihály felesegea egiebet Nem hallottam, ha-
ne(m) chak a' sikoltást ... a' házon való dobbanastis hal-
la(m) de Nem tudom ky chelekette, Boldisar ky Akar vala 
Menny hogy lassa kichoda, de az felesege Inte hogy Ne 
Mennie(n) ky es meg fogada. Azt monda hogy holnapis 
vegere megie(n) [Kv; TJk IV/1. 334. — aVallja]. 1597: 
had lassam, immár mytt fogadnak megh s mytt tanolnak 
[Dés/Néma SzD; SLt BC. 7 Lucas Fodorhazy de Néma ns 
vall.]. 1600: valamit az Hadnagyok parancholtak enneke-
mis, ne(m) tehette(m) róla, megh kellet fogadno(m) [UszT 
15/25]. 1610: osuatt peteris ... monda el ne Jóy mert ha el 
Józy betörik az feyed, az penigh megh fogada es megh 
tere mas fele mene [Betlenfva U; i. h. 40b]. 1732: kérem 
az M:Urat hogy ... ha teczik az M:Ur(na)k jovajan egy jo 
dolgát, ő Ngok(na)k hogy mihėz leg job legyen tartani 
magokat ő Ngok(na)k és tudam aszt meg fogadgyák ő 
Ngok a mit fog jovalnj az M:Ur [Kóród KK; Ks 99 Komis 
Ferenc lev.]. 1755: ha meg nem fogadja a' mit fogok 
paroncsalni, másként veretem meg [Gernyeszeg MT; TGsz 
331. 

Szk: ~ja vkinek a beszédéti szavát. 1598: mind(en) iora 
inteo bezedet megh fogaggiatok [Gerend TA; Törzs. Ge-
rendj Pál végr.]. 1618: jobb volt, hogy megfogadá nagysá-
god az én szómat [BTN2 158]. 1761: az ökröket az ö Tö-
rökbuza kárából ... ki nem hajtotta s ebbéli haragban 
haszantalonkodott Botkor Thodor, hogj miért nem fogadta 
meg az ö szavát [Majos MT; Told. 35] * parancsolatot 
1664: az uram parancsolata ellen mit cselekedhettem? 
hiszen maga is Kegyelmed, akárki is, hittel köteles urának, 
fejedelmének parancsolatát fogadná meg [TML III, 295 
Boldai Márton Teleki Mihályhozl. 1723: mŭ az Aszszony-
nak parancsolattyát megh fogattuk IMarosoroszfalu MT; 
VGy. Batza Nónucz (43) jb vall.]. 1749: Szolga Biro 
Batsfalusi Uram ... mind a Falus Birot, s mind a Matsuká-
sokot Kalodába vetette én velema, semmi ok nem lévén 
reá egjéb, hanem az hogj miért nem fogadták meg a po-
rontsolattját s miért nem hajtották ki a Falut a Sáskák 
Ölésére [Besenyő AF; Told. 3. — aVonya Vojk (50) zs-rel] 
* tanácsot 1653: Ezt a Básta tanácsát a vajda megfo-
gadta, és a harczot hátrahagyta [ETA I, 57 NSz]. 1710 k.: 
Ebből meglátszik, hogy mi lett volna, ha a gubernátor az 
én ... 1701. októberi tanácsomat megfogadja [BÖn. 881]. 

megfogadhat alkalmazhat, felfogadhat, szegődtethet; a 
PUtea angaja; dingen/anstellen können. 1561: Egy mester 
meny myet fogadhasson, mynemw modon fogadhassa 
meg' az Mestert [Kv; ÖCArt. Mut.]. 1618: ha itt való 
tolmács felől nem procedál Nagyságod, itt az kapitihája 
szégyent vall miatta Ha tetszenék Nagyságodnak, ima 
Nagyságod egy commendatoriát azféle tolmács felől; az 

neve helyét ha meghadnák, és interim keresnék, talám 
kevés fizetésre is megfogadhatnók [BTN2 1231. J797 k.: A 
kemenyeket most rakatom, Amellyek(ne)k is meg tsinálá-
sára alább Hat Német forintnál az kŏmivest meg nem 
fogadhattam [Banyica K; IB. Gombos István lev.J. 1831 
Czako János vr ... ezeket mondotta ... kínálkozik" kotsis-
nak de nem fogadom meg mert tolvaj, a' Néhai Sigmond 
testvéremnek ládájából régebben pénzt lopot ki s ezzel 
magát előttem jegyesnek tévén nem fogadhatom meg 
IDés; DLt 332. 17. — aA gulyás]. 

megfogadott alkalmazott, felfogadott, szerződtetett; ca-
re a fost angajat; gedungen, angestellt. 1746: Rethinger 
Jánosnak ... Gubernátor vrunk ö Excellentiája Devara meg 
fogadott Serfözŏjének ... Se Egetbort, se sert ... distráhál-
ni ... nem szabad [Déva; Ks 107 Vegyes ir.]. 1809: En 
szemeimmel láttam mikor a Tkts Biro Kis Aszszonyok 
Béresse Fiatfalvi Joseff a ... Nagy Aszszonya megfogadott 
legényét az Udvarból el hivá [Homoródsztmárton U; 
UszLt ComGub. 1749 Kitsi Jánosné Almási Jutka (48) zs 
vall. — aNéhai Tekéntetes Biro Palné Geréb Kata Asz-
szony]. 1843: Adószedők Veres István és Pekárik Jósef 
kérének engemet mint meg fogadat volt Segédgyeket, 
hogy ... Kortsmáros Bakó Andráshoz mennék bé (Dés; 
DLt 586. 221. 

megſogadtatik alkalmaztatik, megszegődtetik; a fi an-
gajat; angestellt/gedungen werden. 1841: ezen gyűlés 
alkalmatosságával megfogadtattak tehenpásztoroknak 
ezen 1841-dik évre gyalog katona és jubilált káplár Miklós 
János és ugyan Miklós József az tavalyi bérre, azaz egy 
tehénre 3 krajcár váltóba és négy kupa gabona, s azonkí-
vül a kaszáló kötél fű |Taploca Cs; RSzF 201]. 

megfogan 1. (növény) gyökeret ver/megered; (despre 
plante) a se prinde; (Pflanze) Wurzeln fassen/treiben. 
1680: az Patakocskán tuul tiz oltovanyok vad(na)k 
... szepen meg fogantak [A.porumbák F; ÁLt Inv. 10]. 
1772: Szederj, és Eperjfák vágynák é? Eperjfák némely 
Udvarokban vadnak, és Szederj fák ís az Erdőkben; talám 
meg fogannának, ha az ültetéshez tudnának az lakosok 
[Fejérvíz H; JHb 36 Balt. Hema szb ut.]. 1813: (A virá-
goskertben) az hol meg fogantak igen szép magossan fel 
nőtt gyertyán Fa spalirok állnak [Koronka MT; Told. 18]. 
1823-1830: Meg is fogantak volt a fák szépen [FogE 
128]. 

2. (oltás) hat; (despre vaccin) a se prinde, a-şi face 
efectul; (Impfung) wirken. 1825: Hány Gyermekbe fogant 
meg a' Himlő Hányban Nem ? INagykapus K; RAk 361. 
1834: 10 Juli Kolos Megye rendes Sebéssze Tks Sofalvi 
Dániel által a N. és Kis Kapusi Ev: réf: Eklésiákba inocu-
láltattak öszvesen 53an ... Nkapuson meg fogant ösz-
vesen 25be [uo.; RAk 301. 

3. kb. oltásra reagál; a reacţiona la vaccinare; auf Imp-
fung reagieren. 1842: bé oltattattak Tehén himlővel: Botha 
Dániel fia Ferentz ez meg is fogant. Nagy István Leánya 
'Su'sánna, meg fogant [Burjánosóbuda K; RAk 123]. 

megfogant 1. gyökeret vert, megeredt (növény); (plan-
tă) care s-a prins; (Pflanze) Wurzeln gefaßt/getrieben. 
1792: ezen a már el mulō hétena a szőllők homlitásán, 
Cseresznye oltásán, az eddig oltott s meg fogont oltová-
nyok(na)k alkalmatos hellyen való űltettetésén ... voltam 
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egész erővel [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev. — aMárc. 
10. körül]. 1794: meg fogant és ki tépet Füz fá t . . . találtak 
237 szálat [Melegföldvár SzD; SLt évr.J. 1834: Meg fo-
gant Somfa Csemete [Mezőújfalu K; BetLt 7]. 

2. oltásra reagált (személy); (persoană) la care s-a piins 
vaccinul; auf Impfung reagiert (Person). 1842: bé oltattat-
tak Tehén himlővel: Botha Dániel Nagy István Leánya 
'Su'sánna ... ezek én előttem vi'sgáltattak meg, *s meg 
fogantaknak találtattak [Burjánosóbuda K; RAk 123]. 

megfogás 1. (ló)kifogás (ménesből); príndere (a unui 
cal din herghelie); Herausfangen (aus der Pfeideherde). 
1598: valamj lowak fognj ala menteonk volna az Tarchja 
hazara lowainkban ott megh fogank de nemelljet legh 
kywaltkeppen penigh az Nagy ferencz fia lowat megh nem 
foghatwk hanem az Menes paztorok leonek segitsegel az 
megh fogasaban IKv; TJk V/l. 263]. 

2. elfogás, kézrekerítés; príndere, inhăţare; Aufbrin-
gung, Ergreifung. 1582: Theowissy Menyhárt, Kowach 
Isthwan, es Kowach Mathias az varosnak eskwt Drabanty 
... Azt valliak tuggiak hog farsangba vala, De ferfiu 
Ruhaba sem lattak8, mert az meg fogasaban ot Ne(m) 
voltak [Kv; TJk IV/1. 32-3. — aRengő Annát]. 1625: 
Jobbagiomat az orzagi uta(n) megh fogta sót az 
megh fogas uta(n) miklos emre magais uerte az megh 
fogasert az mayor potentiyan keuano(m) conuincaltatni 
[UszT 75a[. 1677: Latrok kergetésekre, meg-fogásokra ... 
tartoznak insurgalni mindenŭt sub poena flór. 200 [AC 
262]. 1721: az Tavasz félt fogván én meg egy Tolvajt ... 
akkorj meg fogásnak utánna az jobb lábomon ... ki 
kezdet Sebesedni [Ne; Ks 95 Jenei Mihály lev.]. 1730: Az 
Sz. Benedeki kerülőnek adtam az Mikeházi oláh Pap fia 
meg fogásáért d 34 [Szentbenedek SzD; Ks 26. XIV]. 

3. megfékezés; domolire, potolire; Bändigung, Züge-
lung. 1662: Ez cajtház romlásábul a várbélieknek igen sok 
károk esett vala ... jó néhány ácsembereknek is, kik a 
szarufák megett való tűznek megfogására felhágtak vala, 
ellövöldöztetések [SKr 603]. 

4. felfogás, megértés; pricepere, înţelegere; Auffassung, 
Verständnis. 1710 k.: A világ még csak 6000 esztendőt 
sem ért a teremtéstől fogva, hát mikor telik el egy millió 
esztendő ? kimondani ezt, leírni ezt . . . meglehet, de ér-
telem, idea, elme megfogása és conceptus nélkül |BÖn. 
450]. 

5. vki keze ~a vki eltiltása mestersége gyakorlásától; 
interdicţia exercitării meseriei; Verbot der Ausübung des 
Handwerks. 1672: valamikor Szeres volna s nem akar 
vágni bűntessek elsőbben cum f. 1 de ha mégis vagme-
rősegre veti magát a* keze fogattassek meg a* vágástól, 
valamig a Czeh rendit el ne(m) követi ... Akkor legye(n) 
penig a' keze megfogása, mikor a' marha legszeb, job, 
hasznossab es kővereb lészen [Dés; Jk]. 

megfogat 1. kézbe/kézzel fogat, megérintet; a puné pe 
cineva să príndă ceva (cu mina); mit der Hand fassen/be-
rühren lassen. 1759.ŝ mondja Bartók Kelemen Ur(am) Las-
saé kglmed Anyám Asszony itt is a Ioszágb(an) egj dara-
bot el adott, ezt miért tselekszi kegjelmed itt is illy tsufon-
darossan kerekitti el melyre felele Bartók Mihalnyne Asz-
szonyom én bizony fiam nem attam ott hanem tsak az 
h(á)z szegiig, de meg fogának Bod Andrásné Aszszonyo-
mék s oda huzának a szilva fához s meg fogaták a szilva 
fát hogy addig adgyam [Albis Hsz; DobLev. 1/282. 3a]. 
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2. (lovat ménesből) kifogat; a puné pe cineva să príndă 
(un cal aflat ín herghelie); (aus der Pfeideherde) heraus-
fangen lassen. 1731: rendre fogatván meg az kanczákat 
nékik, kézen kell hágatni eŏket [JF lovászmesteri ut.]. 
1740: Mikor Nms Városunk tagjai közzűl valaki Lova 
után küld, azon Lovakat meg-fogni 's fogatni tartozik 
minden nap ordinarie kettzer reggel és Dellyest [Dés; Jk 
534b]. 

3. elfogat; a dispune să fie príns/arestat; festnehmen las-
sen. 1568: Megh Byzonythattywk my azt hogy myhal 
akarattyabwl fogtak megh az Bankath Meg kel Maraz-
tany f 40 hogy terwyn nelkwl hatalmaswl fogatta meg 
az Bankat [Bongárt BN; BesztLt 63 Lucas Pystaky de 
Bongarth a beszt-i bíróhoz]. 1570: Vayda Demyen 
vallya Mykor be hytta volna Thywadart az kenez az 
Teorwenre nem vart az Theorwentwl, hane(m) megh fo-
gatta es be vitette, az Thoromba [Kv; TJk III/2. 12-3]. 
1572: (Kys Mihály) az en hazamat meg kyssebytette vala, 
akkor en meg akara(m) eotet fogatnya, De mykor eo meg 
ertette volna hogy az en zolgalomat terehben eytette volna 
Jdeonek Jawabaa teollem el zeokek [Kv; TJk III/3. 262e. 
— Szolgálatának letelte előtti. 1600: Tudom hogy Hog-
giay András, Makó Gyeörgy zolgaiwal reánk ieöwe, en-
gem megh fogata s fogwa Zeöleös Gyeörgy hazahoz wiwe 
[UszT 15/201 Soldos Balinth Zombatfalui zabad zekely 
vall.]. 1628: ŏtet megi fogottá volt Beldi Kelemen |Bikfva 
Hsz; BLt]. 1633: Monda az biro ... ha tudod valahwl itt az 
varoson letet, ihon ... fogasd megh mingiarast |Dés; DLt 
376]. 1718: Fogatatt meg az megírt Úrfi ŏ kglme maga két 
Czigánj Jobbágyat [M.bece AF; Told. 2]. 1812: az alpere-
sek a Feliperes Umok . . .egy öss örökös allodialis 
Szántó Földjét erö hatalammal meg szántották ... a 
mikor is ott in facto delicti találván a Felperes Ur az allpe-
reseket azonn hatalmasság tselekedetébe, maga földjén 
legotton mégis fogottá ... s ... detentiobais tétette 
(M.bölkény MT; Bom. G. XIII. 16]. 

Szk: gyanúval 1644: En az penznek el veszeseben 
nem tudok sémit ... Hanem ezt hallattam hogy gianoval 
fogatta megh mind az Inassat s mind penigh Szigjarto 
Gergeljnett | Hogi nylua(n)sagal ra fogta volna Csiszár 
Mihaline, Szigiarto Gergelinere az pénz lopastt en azt nem 
hallottam, hanem gjanoval, gjanakodat ra, s ugian gjano-
val fogatta meghis [Mv; MvLt 400]. 

4. át/lefogat; a dispune să fie imobilizat; umschlin-
gen/niederhalten lassen. 1795: poroncsolt az Hadnagy Ur 
Antalnak elé adni az ökrök árrát, de elő nem ada azonnal 
Köpi Istvánnal velem meg fogatá darakon is [Ozsdola Hsz; 
HSzjP Köpi István (68) gy. kat. vall.]. 

megfogatandó elfogatandó, elfogatásra kerülő; care va 
fi prins; festzunehmend. 1677: A* Szászságnak Vármegye 
fundusán lévő joszágiban megfogatandó akar mely latro-
kat, a' Vármegye Tisztei kezében, és nem másuvá tartoz-
zanak vinni [AC 121]. 

megfogatás elfogás, letartóztatás; príndere, arestare; 
Festnahme. 1638: paranczol nagod, hogi ... Desi birohoz 
menven az megh irt Czismadia Jstvan Ur(am)n(a)k 
hazaban, szemelye szerint való megh fogatasaert es tŏm-
lŏczben tetetesiert ... nyolczad napra az Nagod szemelie 
eleiben ... elö allani tartozzék (Dés; DLt 400]. 1677: 
Engemet ő nagysága mások előtt megfogatással fenyege-
tett, ha el nem megyek ITML VII, 440 Teleki Mihály Bal<5 
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Lászlóhoz]. 1710: a Haller urak és mások, kik részesek 
nem valának a Bédi megfogatásában, a fejedelmet kémi 
kezdik, ne sanyargassa ártatlanul, hanem bocsáttassa el 
őket [CsH 131]. 

megfogathat elfogathat; a putea dispune să fie prins; 
festnehmen lassen können. 1591 k.: En penig mynt olljan 
poténtiariusokot meltan megh fogatthattam [UszT]. 1627: 
ha pedig eo kegymit kedue ellen el hagynam, tehát 
engem eő kegjelme myndenűt es mynden helieken, ne-
messigemnek mynden szabadsaga ellen, megh fogathas-
son, megh Tomloczozhessen, es meg bwntethessen [Gyf; 
Berz. 15. XXIV/10]. 1677: Katonák és egyéb vitézlő rend 

hatalmasul senki földéről Jobbágyokat el-vinni ne 
mérészellyenek; kik ha olyakat cselekednének ... szaba-
dosson meg-fogathassák, és vagy a' Fejedelmek Udvará-
ban, vagy utánnok való Fö Tiszteknek kezekhez küldgyék, 
érdemek szerint való kemény büntetésre [AC 228]. 1681: 
Keri Balas atyankfia ... ighire es kŏte magat arra hogy-
ha ez fellyeb be irt conditiokat be nem tellyesittenek fa-
lustol ... nem obstalvan Nemesi praerogativaia, ott az hol, 
ugy az mint, akkor az mikor azzal az kivel eo kge akaria, 
meg fogathassa, mind magat szemellyeben, s mind pedig 
iovaiban arestaltathassa [IB. Thuroczi András fogott köz-
bíro Désfalvána lakó vall. — aKKl. 1702: obligálá magát 
... Poroszka Thodor Nmzs Mihálcz Miklós Ur(am)nak, és 
ő kglme Posteritássinak őrőkkős jobbágyságra ... ha pedig 
aufugiálna ... ő kglme minden Tőrvény nélkül akár hol 
meg foghassa, vagy meg fogathassa [Altoija Hsz; Borb. I 
N. Márton ludi-magister gymnasy Altorjensis keze írása]. 
1765: Hogy ha pedig ezen Conditiok ellen tsak legg kűs-
sebbenis vétene ... Székely Elek eo kgylme azokat nem 
observálván illo Casu az édes Annya ... meg fogathassa és 
Szebenben kűldhesse [Torda; Pk 2\. 

megfogathatik elfogathatik; a putea fí prins; festge-
nommen werden können. 1671: az ollyan fraudulentusok 

minden hellyekben a* tisztek által meg-fogathassanak 
az Nagyságod parancsolattyára [CC 64]. 

megſogatik 1. elfogatik; a fí prins/arestat; festgenom-
men werden. 1572: Kwtas Jacabne Marta, Azt halotta Be-
kennetwl mykor az torombol ky kertek volna, hogi lm az Io 
ázzon azért fogatot megh hogi Bozorkannak Montad volna 
IKv; TJk III/3. 43]. 1657: (Pécsi Simon) az judaismust pub-
hce kezdvén exerceálni, juxta regni constitutiones esmét 
convincáltaték, legitime megfogaték, javaitól priváltaték 
[KemÖn. 16]. 1677: az adósnak örökségéből légyen az elég-
tétel; ha pedig az-is fel nem érné, személyében-is meg-fogas-
sék az adós [AC 190]. 1732: akkor Radics Borbára még 
meg nem fogatot ha nem imit amot járt [Kv; MvRKLev.]. 
1750: kûlömb(en) nem lehet ha csak meg nem fogatik, 
mert ugjanis szabadon lévén, egj vagj más fegjveihez kap-
ván az ördög nem aluszik [Bölön Hsz; ApLt 3 Donáth 
György Apor Péteihez]. 1832: Aki meg fogatik excessu-
sokért otta ítéltessék meg [Borb. II. — "Tekén (K)]. 

2. keze ~ vmiben akadályoztatok, gátoltatik vmiben; a fî 
jmpiedicat sä facă ceva; gehindert werden. 1734: Az 
Templomb(an) Copulálandoktolis 3:/:3 máijás fizettetik 

Ha penig háznál lészen a Copulatio lészen Csak egj 
laller ... de ezen dologbannis senki keze meg nem fogatik 
hamaga (!) jo akarattyábol többel kiván benefíciariuskodni 
íöés;Jk556a]. 

megfogató elfogató, letartóztattató; care dispune prin-
derea/arestarea cuiva; festnehmend. 1671: Az-is meges-
hetnék, hogy valamely értetlen ember arestaltathatna vala-
kit, annak utánna oda hadná perit s' amaz arestaltatott 
személy méltatlan szenvedne a meg-fogató miatt, azért az 
illyen Casusban szintén ugy poenakat felelhessen hozzá, 
az arestaltatott személy [CC 78]. 

megfogatott elfogatott; prins/arestat de către cineva; 
festgenommen. 1704: Ebből azt collimáltáka, hogy akármi 
módon lőtt, de az egyszer megfogatott rab úrnak processu-
sát csakugyan approbáljuk, holott sokkal ellenkezőképpen 
volt a dolog [WIN I, 159-60. — aWesselényi óvatos vok-
sából a rendek]. 1710: Semmi ... nem esék nehezebben 
a magyar rab uraknak8 annál, hogy a császár nem 
magyar törvény szerint ... hanem ... austriai törvény 
szerint láttata és mondata sententiát reájuk, holott 
a magyar királyok hitesek voltak arra, hogy országgyű-
lésiben magyar törvény szerint láttassanak törvényt 
afféle személyekre ... a császár, mint kegyes jámbor 
ember, könnyen rá is hajol vala, de a német udvar mi-
nisterei halálos gyűlölséggel lévén a magyarok ellen, 
és a megfogatott rab urak jószágaira ahétozván, a csá-
szár elméjit elfordíták [CsH 82. — al67l-ben Zrínyi 
Péternek és társainak]. 1716/XV111. sz. köz.: (Ha két hé-
ten belül a földesúr) meg fogott Jobbagyanak dolgát el 
nem igazittya, az Tisztek szabadoson azon Dns Terrest-
ristől azon meg fogatott Jobbágyat meg foghassák és ér-
deme szerént mégis büntethessék [TLev. 11/1 ogy-i vég-
zés]. 

megfogattat elfogattat; a dispune să fie arestat; fest-
nehmen lassen. 1649: Fogattatot megy Biro Vram ket 
Lakatos inast, kik az bolt Kamarakat nitogattak [Kv; 
Szám. 26/VI. 511]. 1674: Hadnagy Ura(m) eo kglmeis fo-
gattatván megh égy legényt Isten ellen való rut szitkai-
ért ... pálczázásra sententiáztatott [Kv; Szám. 34/L. 10]. 
1710: Teleki Mihály ... oly kegyetlen tyrannussággal kez-
de az erdélyi directióhoz, hogy ... senkitől Erdélyben úgy 
az emberek nem féltenek, mint Telekitől. Nem is mer vala 
senki keze alá szóllani, mert mindjárt a fejedelmet hara-
gította ellene s megfogattatta [CsH 153]. 

megfogattatás 1. elfogattatás; arestare; Festnahme. 
1638: czizmadia Jstvannak ... megh fogattatasaert es 
ruhazattyanak megh mondot hazabul hatalmasul való el 
vitetisert (!) ok adasra az nagod szemellye eleiben 
evocalok [Dés; DLt 400]. 1710 k.: (Sárosi Jánosnak) a 
generális aperta és a jezsuiták occulta informatiójára a 
császár parancsolta megfogattatását [BÖn. 879]. 1745: 
látám Csimponjer Dávidot reszegen fel tekert puskával 
közinkben jőve észre vévén hogy meg fogottotását 
idgyekezzük haza mene [H; Ks 112 Vegyes ir.]. — L. még 
UFII, 225. 

2. fogságra/rabságra jutás; înrobire; in Gefangenschaft 
Geraten. 1662: Az már megírt siralmas sarcoltató békesség 
... után ... hallatlan, eléggé meg nem siratható például 
való megfogattatása édes nemzetünknek mint következett 
vala, amint azt maga Kemény János ... história szerént 
valóságosan megíratta, azszerént értsed szórul szóra [SKr 
373-4]. 1677: Azon hadak közül valakiknek megfogatta-
tások mint lehessen ... nem látjuk [TML VII, 523 a fej. 
Teleki Mihályhoz]. 
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megfogattathat elfogattathat; a putea dispune să fie 
arestat; festnehmen lassen können. 1593: Eö kgie az el 
zökótth Jobagiokat myndenwtth kergettethesse es megh 
fogatathassa JPerecsen Sz; WLt]. 1622: A. replicat. Nem 
elegh ratio az mit az I mo(n)d hogy falus biroual fogatta 
megh eokreinek el vezeseiert, aual sem fogattathatot volna 
megh twzes marhas embert, mikor teoruent igirtek felólle 
[Torda; TJkT I. 164]. 1654: ha eo Ngoktol el szőkne(m) 
... mindenűt ... eo Ngok megh fogattathassanak akár ki 
altalis [Fog.; KemLev. 1430 Dauid János kezével]. 1657: 
(Ha) Mező Gyeörgy elszöknek es el bujdosnék ... tehát 
Vas János Ur(am) mindenűt kergethesse es kergettet-
hesse, meg foghassa es meg fogattathassa es földere visz-
sza hozattathassa ... Mező Gyeŏrgyŏt [Cege SzD; 
WassLt]. — L. még CsVh 87-8. 

megfogattathatik elfogattathatik; a putea fi arestat; 
festgenommen werden können. 1677: Szegödöt Szolgák 
esztendejeket jámborul el-töltvén, Testimonialissal bo-
csáttassanak-el Uroktol: Alioquin akarmely tisztektŏl-is 
meg-fogattathassanak [AC 269]. 1695: En Tekei Tivadar 
... ha ez magam fejem kötését valamelly részeb(en) fel 
bontanam mind szabad és szabadságtalan hellyéken ... 
meg fogattatthassa(m) [Marossztkirály AF; WassLt 
Sz:Győrgyi Mihally skólamester keze írása]. 1737: a Nms 
ember Semmi úton(n) modonn ... meg nem fogattatha-
tik; Sem arestáltathatik, akárki vádgyára és panasszára 
sem |Dés; Jk 246b]. 1745: Szávul ... meg nem fogattat-
hatván ă felesége tétetett detentióban [Torda; TJkT II. 90]. 
— L. még AC41, 110. 

megfogattatik 1. elfogattatik; a fi arestat; festgenom-
men werden. 1647: hittel keőte is magatt, hogy ... Banfi 
Sigmond Uramat el ne hadgja ... ha el hadnaja es elbudos-
nek ... mindenütt megh fogattasek [BfN Körtvélyesi cs.]. 
1669: Az kik ... Jámbor emberekre támadná(na)k, azokat 
megvernek, sebhetnek az ollyan malefactorok ... meg fo-
gattassanak |Dés; Jk]. 1673: Belenyesi Szabó Istva(n) 
Vr(am) ... Hadnagy Vr(am) altal megh fogattassék, és az 
toronyba(n) be vitessék, és mind addégh ott fogságban tar-
tassék valamigh igaz Divisiot... az kikkel illik nem celebrál 
[Kv; PolgK 143]. 1677: Esméretlen, Uratlan, ez Országban 
bujdoso és lézzegŏ emberek ha lopnak, a' szeginységet 
zaklattyák meg-fogattassanak szabadossan [AC 216]. 
1692: három székről mennyen el hogj ha itt tanállyak 
fogadtassék meg és esztendeig tartassék tömleczben 
[Kovászna Hsz; HSzjP]. 1759: ez előtt cir(citer) két eszten-
dővel Grohoti Petrucz Ignát Abrugbányán, egy kantárnak, 
Szűgyelű és holmi Szíjaknak el lopásáért meg fogattatott, 
és ... meg verettetett [Bulzest H; Ks 112 Vegyes ír.]. 

2. keze ~ a. keze lefogatik; a fi imobilizate mîinile; sei-
ne/ihre Hand niedergehalten werden. 1628 u.: hozzam 
hittel keóteles igaz szeretetinek megh hűlesett es mások-
hoz való gonoz indolattiat es czielekedetit, evelis confir-
malta, hogi mas úttal bócziólletes ember altal megh 
fogattatua(n) az keze, oltalmaztattam megh hogi kesivel 
altal ne(m) vert [SzJk 30-1]. — b. eltiltatik mestersége 
gyakorlásától; a fi interzis cuiva exercitarea meseriei; die 
Ausübung seines Handwerks verboten werden. 1672: 
valamikor Szeres volna s nem akar vágni bűntessek 
elsőbben cum f. 1 de ha mégis vagmerősegre veti magát a* 
keze fogattassék meg a vágástól®, valamig a Czeh rendit el 
ne(m) követi [Dés; Jk. — Marhavágástól]. 

megfogattattatik elfogattatik; a fi arestat; festgenom-
men werden. 1621: Ha penig az szolga szolgalo ma-
sŭûa futna es el menne, Biro V. eő kglme erejewel min-
denwnnet ki adattassek; Es ha az Gazda vgj akaria, vgj 
mint szegeődeőt szolga meghis fogattattassek [Kv; TanJk 
II/l. 312]. 1747: mindenik Jnctus az sz:Mihalyfalvi ha-
tarb(an) fogattatatott s, verettetett meg ITorda; TJkT III. 
165]. 

megfogaz fogazattal ellát; a dinţa; verkämmen/zinken. 
1702: Hét uj követ vontam fel Egy korongot csináltam 
Ismét korongot ujolag csináltam és meg is orsoztam Ismét 
az másik korongat is orsoztam meg Két bél kereket is meg 
fogásztam [Bácsfalu Br; BrÁLt Satele Ţării Birsei V, 25 
(Baciu)]. 

megfogdos 1. megmarkolász/tapintgat; a pipăi ín repe-
tate rinduri; anfassen/betasten. 1591: Dorottea Zekeres 
Jacabne vallia, Zayabol hallotta(m) feyerdinenek, Am 
megh tapogata(m) megh fogdosa(m) Az Chizar Tamaset, 
Ne fellie(n) bar Akj hozza megie(n) [Kv; TJk V/l. 115|. 
1625: Lattam hogy Incze Istuanne megh fogdosta oklandj 
Mihalnak az cziomia kőzitt, vgy Jacziodozott velle [Bözöd 
U; UszT 89a]. 

2. megszorítgat/szorongat; a stringe de mai multe ori; 
(wiederholt) drücken. 1823-1830: (Lovositz városában a 
templomban) bennmaradtak valami szegény öregasszo-
nyok, kik ott alamizsnát is kaptak. Ezek köszönet végett 
egymásnak jobb kezeket megfogdosták, s űgy oszlottak el 
[FogE 1791. 

3. rendre el/megfog, összefogdos; a prindeAnhăţa unui 
după altul; nach und nach einfangen. 1562: A király 
az erdélyi urakat mind elhívatá hitetlenség alatt, hogy 
megérthesse: kik legyenek a székelyek feltámadásának 
okai ? És a sors esék a székely urak közül Lázár István-
ra, Komis Mihályra ... és Bemád Ferenczre; kiket ak-
kor mind megfogdosának, kik közül némelyiknek fog-
ságban lőn halála [ETA I, 19.20 BS]. 1585: mikoron 
Chionkara fel Jutánk ... Monda(m) valkay Jstwannak 
kwlgieönk el valakitt, Mert Amaz Juhazok minket kem-
lenek kwldenk el tizenhat legent hat mingiarast rea-
yok tamattanak teob tarsokkal egietemben. Mikoron oda 
Jutánk, tehát harmat el eytettek ... az teobby el zalada-
nak es vgj fogdosok meg wkett [M.valkó K; KP. Tolniall 
(!) Gaspar jb vall.]. 1594: Ez el műit Eyel öltek vala meg 
az Apahidj Jobbágyinkat: Zomosfalűan, az Gyilkosokra 
vittek az szolga Birakat Napestig ... azon forgolot-
tak hogy az gyilkossakot meg fogdossak [Kv; Szám. 6/III. 
13]. 1686: ez akkor reggel vala mely nap azokatt az 
Keresztúri Mihály vr(am) jobagit meg fogdosák [Mező-
sámsond MT; Berz. 14. XVII/15|. 1710: Teleki Mihály 

a fejedelmet arra ingerli, hogy akik Béldi Pállal 
egyetértettek, megfogassa és megnótáztassa. Fogarasban 
azért országgyűlése lévén törvénytelen űton megfog-
dosának az urakban ... s megnótázák őket [CsH 148]. 
1773: a Napokb(an) elmenvén a Gyogyiak azon erdő-
re favágni, a (!) Ur Fö Biro Uramtol rendeltetett Sitá-
rok őket meg fogdosták fástol szekerestől ... s ... el vit-
ték Enyedre Fö Biro Uramhoz [Csáklya AF; WH|. — L. 
még CsH 91, 149, 211; KemÖn. 251; SKr 676; TML VII, 
98. 

4. (állatot) összefogdos/terel; a prinde pe rînd (anima-
lele); (Tiere) zusammentreiben. 1664: az minés lovakat s 



551 megexamináltatik 

marhakat... az olla budakyak fogdosak megh s űk falustul 
praedalak el [Szászfellak SzD; Bom. XXXIX. 4 Eleksza 
lovon (33) jb vall.]. 

megfogdostat 1. fogdosással gyógyíttat/kezeltet; a dis-
pune să fie tratat prin masaj; durch Anfassen heilen/behan-
deln lassen. 1640: Szabó Andrásné beszélé énnekem, hogy 
neki Szabó Istók mondotta, hogy Nóvák Farkasnénál har-
madnapi gyermekágyban igen betegen feküdt és Nóvák 
Farkasné cigányokkal meg akarta fogdostatni [Mv; MvLt 
291.218a átírásban !]. 

2. rendre el/megfogat; a dispune să fie prins unui după 
altul; nach und nach einfangen lassen. 1662: Az én töké-
letlen jobbágyim közül sem egyik faluból, sem másikból 
egy sem jöve'be hozzám; csak tökéletlenkednek, magok 
dolgát sietik, azzal, hogy osztán félre állhassanak, ha 
lehet. Kegyelmedet kérem, riasztassa meg és fogdostasson 
meg bennek, ha ugyan be nem akarnak jűni hozzám [TML 
II, 337-8 Ebeni István Teleki Mihályhoz!. 1704: ma men-
vén ki egyszer zsákmányra mind németek, magyarok és 
szászok ... két falut felvertenek és felprédálták ... Kik 
után béjövén az emberek akik bejöttenek felesebben, 
azokat a generál megfogdostatta [WIN I, 209]. 

3. (állatot) összefogdostat; a dispune să fie prins (un 
animál); (Tiere) einfangen lassen. 1748: A tyukok(na)k 
számát, nem lehet tudni, mivel meg nem lehetett fogdos-
tatni [Mezősályi TA; Ks 7. XVII. 2|. 

megſogdostatik (kínvallatás rendjén) fogóval fogdosta-
tik/csipegettetik; a dispune să fie pişcat/ciupit intruna (la 
schingiuire); (während der Folterung) mit der Zange ge-
zwickt werden. 1593: Mierthogi constal Mondro Petemek 
nielue vallasabol az eó ... gonoz chelekedeti, ki zan-
zandekkal vrara tamadot, es megh eolte ... Azért... 
lo farkon megh hordoztassek, fogoual megh fogdostasseka 

[Kv; TJk V/l. 449. — aFolyt. a kínzások részi.|. 1646: (A 
gyilkos) megh fogdostatua(n) fogóval s az ket keze el 
vagattatua(n) feje el üttessek | (A fogoly) mint Tolwai 
megh fogdostassek, es ki vitessek karob(an) tetessek (Kv; 
TJk VIII/4. 611. 1647: Czigan András Czigan alias 
Vajda Fereucz new Czigant ugj vaghta hogy à mia cziak 
hamar megh holt Azért elseŏbe(n) hew fogóval 
megh fogdostassek annak utanna vagattassek negye 
mint ollian Toluaj es Gilkos (Kv; i. h. 2071. 

megfoghat 1. megmarkolhat/ragadhat; a putea apuca; 
anfassen/packen können. 1638: Istuan Deák Ura(m) ... 
verni kezde ... kapót az Vsteŏkebe(n), de hogy kopasz vala 
nem foghatta meg az vstöket (Mv; MvLt 291. 130a]. 
1784: azon mod Széjes Josef fel ugrék a padról s hozzá 
kapa Csáki Györgynek az asztalnál a hajához, de Csáki 
György hirtelen felre hajolván nem foghatá meg a haját 
[Béta U; IB. Agilis Középső Széjes István (43) vall.]. 
1793: 6 Klmeis fejéhez kapott Dénes Kriska aszszonynak, 
hogy haját meg fogja, de azt már, hogy meg foghattaé 
vagy sem ? nem vehettem észre [Dés; DLt]. 

2. (lovat ménesből) kifoghat; a putea prinde (un cal aflat 
ín herghelie); (aus der Pferdeherde) herausfangen können. 
1598: András Deák vallya ... mikor valamj lowak 
fognj ala menteonk volna az Tarchya hazara lowainkban 
°tt megh fogank de ... az Nagy ferencz fia lowat megh 
nem foghatwk (Kv; TJk V/l. 263]. 1599: az mely menes 
louat ... Kergetenk Jnkab hizzwk hogy az barabas Mihály 

Menes louaj voltanak ... de meg nem foghatank bennek az 
besthiekben de ha meg foghatthűk volnais nem haz-
naltunk volna vele mert most el vonna barabas mihaly 
alólunk [UszT 14/15]. 1777: Szelistyetöl nem meszsze rèå 
tanáltam Muntyán Péterre hogy ö a Szelistyeiek(ne)k 
egy néhány lovaikat egy nagy mart felé keringeti vala, és 
lasu beszédei azokat szeliditi vala hogy ö egyiket meg 
foghassa közülek [Roskány H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1782: 
Lovát, Marháját ... ha meg nem foghattyák, Lövöldözzék 
főbe IKoronka MT; Told. 4]. 

3. (madarat) lépre csalhat; a putea momi (pasărea); 
(Vogel) locken/ködern können. Sz. 1659: űgy gondolom, 
hogy megfoghatjuk a madarat [TML I, 358 Vér Sigmond 
Teleki Mihályhozl. 

4. elcsíphet/kaphat; a putea puné mina pe cineva; er-
wischen können. 1586: az varos Erdeyet ... valaky 
ennek vtanna Eelnç, raita kaphatnak minden kegielem 
nelkwl az Espanok megh foghassak, es be hozhassak, es 
fel Akazzak [Kv; TanJk 1/1. 29]. 1594: Biro vram kial-
tassa megh, hogi senki ... semmi wdeoben, az kertekbe ne 
talaltassek hogi ot koborollion, tartozzon, mert valakit 
megh foghatnak, erdeme zerent megh fizetnek neki, az kit 
penigh megh ne(m) foghatnak, puskaual megh leoueoldeo-
zik [Kv; i. h. 239|. 1621: az koborlasoknak semmj bwnte-
tese Nem leue(n), Nem hogj megh zwnnek, de seőt inkab 
Newekednek az kertek, majorok fel teőrese es koborlasok. 
Azért ... mind az Bamasiboknak, mind penigh az szol-
gáknak imponalliak eő kglmek hogj vigiazzanak és az 
kiket megh foghatnak ... hozzak be hogy erdemek szerint 
bwnteteődgjenek megh [Kv; i. h. II/l. 329]. 1689: az 
Mihály Deák Ur(am) Felesége hivatta el Hersénybűl 
Opra Vlád Fiát Sztojkát, ki el jővén este Vacsorakor az 
sütő kemencze mellett paráználkodott Mihály Deák Fele-
ségével ... vévén eszekben az Béressek hogy Sztojka Vlád 
az házb(an) vágjon, es ott is hált, az Ajtott kötéllel ki 
kötötték hogy meg foghassák ... de Sztojka Vlád az 
kamaräbul az ablakon ki ütötte magát ès el ment 
[Kopacsel F; BK. Lupul Szurlásul (?) relicta Sztánka (30) 
jb vall.]. 1763: Tudom azt, hogy Mányika Iuont, egyszer 
Fiával együtt Titt. Praefectus Uram negyed vagy őted 
magával az utrizalt Alsó erdöb(en) ott kapta, de el 
szalasztatta, Sűrű lévén az erdő el vesztettűk s meg nem 
foghattuk [Gálfva KK; Mk V. VII/1. 28-9 Muntyán Máté 
40 zs vall.]. 

5. (szökésben levő bűnözőt/jobbágyot) üldözhet és el-
foghat; a putea urmări şi prinde (pe criminalul/iobagul 
fugit de undeva); (auf der Flucht befindlichen Schuldi-
gen/Leibeigenen) verfolgen und festnehmen können. 
1563: En Zeki pal Adom emlekezetre Mindennek akinek 
illik hogy thotte(m) illyen vegezesth swki Isthuannal ew 
kegelmeuel ... hogy helymbe (!) allato(m) kerestel balin-
tott vagy Iobbagiol vagy zabadosol Akarya Zolgaltatni 
swki Istuan illyen okkal hogy ha el zoknek Kerestel balintt 
hat Swki Istuan ... zabado(n) megy foghassa mind Wara-
son Mezon es falun [SLt G. 5 Zeki Pál és Suki István 
egyezséglev. Kerestel Bálint szolgáltatása ügyében]. 
1569/1577: az feo kezes Dienes gergely az Swky Jstwan 
Jobagya Igy zola No andras mester lm ky veottwnk 
kezessegen kçtt zaz forint keotel alat keoteode teis arra 
magadat, hogy ha te minket az kezessegben bele hadnal 
Tegedet mind faluban varasban Malomba(n) mindenwth 
megh foghassunk es az kettzaz forintot raitad megh we-
hesswk [A.zsuk K; SLt XY. 241.1590: Myert hogj szokott 
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az lenni hogj az gonoszul teűeô embereket megh foghatni, 
Jol ch'elekettçk . . .hogj megh tartosztattak az gylkost 
[UszTJ. 1616: Vgi keőtődtem magamat ezek az Jámbor 
szemilliek előtt, Hogy Ha en megh mozdulnék az w ke-
gielme Fwldirwl, engemet ... minden Hellieken mint Hűti 
Hagottat megh foghasson [Melegföldvár SzD; SLt EF. 3]. 
1646: ha hutet fogadasat meg nem allana ... meg foghas-
sak erdeme szerent mégis büntethessek mint a' fele huti 
szeget embert [Maksa Hsz; Eszt-Mk Cserei lev.J. 1677: 
Hogy ha valakinek Jobbágya, Urának manumissioja nélkül 
extrahál Armalist magának, annak semmi ereje ne légyen 
... ha penig sem Zászló alat, sem egyéb bizonyos helyben 
nincsen lakása, hanem csak széllyel vándorlo és bujdoso, 
valahol talállya szabadon meg-foghassa ... ha penig kün 
való helyen talállya, meg-foghassa ugyan, de azon Territó-
riumnak Tisztviselőjének kezéhez vigye | AC 791. 

Szk: fejét ~ja. 1594: ezen leuelnek ereyeűel, egy vyce 
byro melette leue(n) ... mingyarast exequalhasso(n) fratay 
János Vra(m) ha marhas ember lezen, marhayaboll 
exequalyannak ... ha hun marhaya nem lenne feyetis 
megh foghassa [M.fráta K; SLt U. 41]. 1595: Antal Geor-
gleot Banffi Istuan vrunk kezebwl ki ueüek kezessegen 
ket zaz forintigh Vajda Istuan Vrunk haza ieoueteleighlen, 
hogy azkorra eleo allatiak vra eleiben, ha hŭn penighlen 
eleo nem allattathatnaiak tahat az ket szaz forinton el 
maradgianak feieket megh foghassak mind addigh 
megh az kat zasz forintot az w keotesek szerent le nem 
tezik vgymint ez dologhban fw kezesek [K; RLt O. 5]. 

6. elfoghat; a putea prinde/aresta; festnehmen können | 
fogságra vethet, fogsággal büntethet; a putea intemni(a; 
gefangensetzen können. 7559: Az Byro es az folnagy 
megh se Bewntethesse fogsághal az oly emberth Az kynek 
marhaya wagyon, thewrwen nekewl, hanem ha ky hatal-
math mywelne, azth megh foghassa Megys bewntethesse 
[Vízakna AF; TT 1881. 189]. 1569/1571: Ez ellen Erdély 
lenartne azzoniom prokator altal azt felele ... ez András 
Mester mynekwnk feoldeo(n) lakónk es zolgank volt 
hirunknelkwl minket kérdetlen az my zolgankat meg nem 
foghattatok volna teottętek volna hirre ha kinek ez en 
zolgam myt vetett en teorwent teottem volna feleolle 
[Dés/Mv; SLt XY. 24]. 1577: ha valamely zamado tyzt 
wyseleo az zam wetelbeol adossa maradna, es meg ne(m) 
igyekeznek mingiart fyzetny, thehag zabado(n) meg fog-
hassak [Kv; TanJk V/3. 155b]. 7592: Carol király Origi-
nalat Laios Confîrmalta hogy minde(n) Latrokat Nemest 
Nemtelent ez varos hataraban meg foghassanak, bwntet-
hessek eöket [Kv; Diósylnd. 56]. 1605: Sententia Sedis 
Mjert Tarcziafaluy Alberth az Nemes Ember gjermeket 
teőruennelkwl meg fogta, az factumert meg foghatta de ha 
meg fogta teörueniheöz kellet volna tartanj [UszT 19/87]. 
1645: ezeken az kezeseken az negyven forintot 
megh vehesse es vetethesse ... magokhoz is hozza nyúl-
hasson es nyulathasson ö keglme es megh foghassa ... s 
mind addigh fogva tarthassa ŏ keglme valamigh az külön 
külön negyven negyven forintrul nem satisfaciallyak eŏ 
keglmet [Dob.; Ks 42. G]. 1677: Arestálásokban való 
meg-külömböztetések, s' Casusok, mellyekben a' Nemes 
Embert-is meg foghatni [AC 252]. 7770: a nemesembert 
törvény nélkül senki meg ne foghassa [CsH 205]. 

Szk: szuszpicióra 1645: ä parazt embert cziak suspi-
ciorais megh foghatnj [Kv; TJk VIII/4. 11]. 1646: A ... 
respondit ... iuxta articulu(m) regni 1619 megh uagion 
hogi suspitiorajs meghfoghatni az Embert [Kv; i. h. 106]. 

1677: Paraszt embert privatus Nemes ember suspiciora 
mint foghat-meg [AC 265]. 

7. tilalmasban rajtakaphat; a putea prinde in opritură; in 
dem Gehege/der Schonung ertappen können. 1650: az 
kiket az az reten megh foghattanak meg tőmlőczőztenek 
bennek [KvAkKt 340]. 1847: Varga Katalinnak ... beszé-
de következéséül az emberek kezdettek is az uradalmi 
erdőkből fát hordani, de akit az erdőgomyikok megfog-
hattak ... az ... tömlöcbe tétetett [VKp 232]. 

8. birtokba vehet; a putea lua ín posesiune; in Besitz 
nehmen können. 1609: Adanak Zeöuerdi Janosnak 
eórekbe egy darab széna fyűet. . . Az feóldet es széna fíúet 
ha zinte ... megh ne(m) foghatnak es megh ne(m) adhat-
nakis [UszT 20/349]. 

9. megtilthat; a putea interzice; verbieten können. 1598: 
Noha az baromnak deogeos volta nilwan vagyon eo 
kgmek eleott, mind azaltal minthogy sok vton Járok talal-
koznak az varosra Ieony az baromnak vagatasat megh nem 
foghattjak, hanem az mezarosok, az elebby zokas zerent 
vagyanak, az elebby lato mester vraimhoz penigh eo 
kgmek valaztottak megh ketteott hogy elegsegessebek 
lehessenek megh latogatasara [Kv; TanJk 1/1. 316J. 

10. visszafoghat; a putea împiedica pe cineva (să facă 
ceva); zurückhalten können. Sz. 1677: Az ember senkinek 
nyelvét meg nem foghatja [TML VII, 460 a fej. Teleki 
Mihályhoz]. 

11. felfoghat, megérthet; a putea pricepe/înţelege; auf-
fassen/verstehen können. 1710 k.: hogy az elme jobban 
megfoghassa: mondjuk véghetetlen vagy örökké megálló 
üdőnek® [BÖn. 460. — aAz örökkévalóságot]. 1793: az 
Kajáni takarodásra meg kivántato ázalék állapottyát, hogy 
mibe légyen meg nem foghatom [Hadad Sz; JF 36 LevK 
318]. 1820: panaszoltok a' Popa Nadállyos Csipeszkedése 
ellen, meg nem foghatom miért [Kőrösbánya H; Ks 119e|. 
1833: Enis Ádám ős Apánknak azon rést órájába szárma-
zott számos Lajhárjai kőzzűl vagyok a* kik a' Level-írást 
restellik. — s hogy az olyan közönséges Bűn — nem 
foghatom meg: honnan van [Mv; Lok. Koronka László 
lev.]. 

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

megfoghatatlan 1. érzékelhetetlen, érzékkel felfogha-
tatlan; imperceptibil; unfühlbar. 1710 k.: Egy mázsa vi-
aszból csak egy tőhegynyi darabocska vagy részecske is 
ugyancsak viasz. A valami, akármi légyen már az, de ha 
valami valóság, deákul ens, és egész, deákul totum neve-
zeti alatt az ember elméjébe adatik: annak akármely legki-
sebb és in infinitum megfoghatatlan részecskéje is nem 
vesztheti el azt a természetet, nevet, amellyel bír a valami, 
a totum [BÖn. 436]. — L. még BÖn. 448. 

2. elmét meghaladó, felfoghatatlan; de neînţeles/necon-
ceput; ungreifbar/begreiflich. 1710 k.: Mü ugyan, erőtelen 
emberi elmék, úgy csináljuk magunknak az örökkévaló-
ságnak valami ideáját, képzelését és conceptusát, mintha a 
véghetetlen üdőnek, duratiónak megszámlálhatatlan és 
elmével is megfoghatatlan sok ezernyi ezer millió szem-
pillantásinak ... sokasága, mintegy tengere volna [BÖn. 
447-8]. — L. még BÖn. 436, 465,467, 989; BIm. 1036. 
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megfogható felfogni/megérteni képes; de înţeles/păt-
runs; faßbar, verständlich. 7847: Melyeknél fogva az ily 
általok által nem láthatott s okát meg nem fogható s mai 
napig sem tudó szoros környülállások nehéz igája alatt 
nyögő jobbágyai Felségednek esedeznek® IVKp 62. 
— aKöv. a kérelmek fels.J. 

megfoglyosít (madarat) foglyul ejt; a prinde/captura (o 
pasăre); (Vogel) fangen. 1694: 14. (augusti) foglyosítot-
tam meg egy karulyomat, melyet az gombkötő tanított 
[VassN 187J. 

megfoglyosíttatik fogollyá tétetik; a fi capturat; gefan-
gengenommen/zum Gefangenen gemacht werden. 1757: a 
Jobbágyok mind Déakok áltál fogjasittattak meg, akik ide 
viszszá hozattak [Almás H; BK ad nro 144]. 

megfogó elfogó; care prinde; gefangennehmend. 1677: 
a' latrot meg nem fogo Falu, ugy a' Nemes ember-is flór. 
200 büntettessék | Latrot a' meg-fogo falubéliek el talál-
ván szalasztani, intra quindenam tartoznak megfogni, s' 
Tiszt kézhez adni, sub poena flór. 200 [AC 128, 262]. — 
L. még AC 137, 252. 

megfogódik 1. visszatartatik/fogatik; a fí reţinut; zu-
rückgehalten werden. 1664: az ő felsége hozzánk mu-
tatott kegyelmességében bízván, most is reménljük ... ő 
felsége kegyelmességét, hogy ilyen spiczben levő állapo-
tunkban is ő felsége intercessiója nem fogódik meg 
érettünk az török nemzet előtt [TML III, 296 Boldai Már-
ton Teleki Mihályhoz]. 

Szk: szava ~ szava megfogatik (hallgatásra kényszerít-
tetik). 1630: hogj fogsagba(n) vala az leanya ... az Aszony 
nepek kerdezik vala, hogj miért nem mondotta megh az 
Annianakb azt monda az leány hogj ugja(n) megh fo-
godot az szava nem mondhatta megh:megh bolondította 
volt az Isten [Mv; MvLt 290. 190b. — aLeányanya. t e r -
hességét]. 

2. (határ) lezáratik; (despre graniţă) a ñ închis; (Grenze) 
versperrt werden. 1656: Neminemü mátráczok felől fr 
Kegyelmed. Most minthogy az lengyelországi passusok 
meg fogottak, mástól szeizenem nem lehet, de az maga-
méval Kegyelmednek kedveskedni kész vagyok [TML I, 6 
Bonis Ferencz Teleki Mihályhoz]. 

megfogott I. mn 1. (kóborlásából) befogott (ló); (despre 
cal de prípas) care a fost prins; (aus dem Herumschweifen) 
eingefangen(es Pferd). 1766: azután tudakoztam a Kantor 
János Fiától hová tette a meg fogott Lovat mellyre nekem 
azt felelte hogy ŏ el tsapta világodaskor [Héderfája KK; 
BfR VI/125. 18 Pitzi Pista (16) jb vall.]. 

2. elfogott; prins, captiv; festgenommen. 1565: Minde-
neknek eleotte feyerwary Amburus az meg fogot embere-
ket, minden Maihaiokkal bekesseggel el erezze mihelt 
haza megyen IKv; BesztLt 42 egyezség Feyerwary Ambu-
rus és a beszt-i polgárok között]. 1590: Myert hogj szokott 
az lenni hogj az gonoszúl teueö embereket megh foghatni, 
Jol ch'elekettçk ... hogj megh tartosztattak az gylkost, de 
myert hogj az megh fogott fogliot megh nem eóriztek ... 
Hgizer való holt dyan maradnak Az el' szabadulassa miatt 
az gylkosnak [UszT]. 1643: az banya felben aluan ... mely 
dologh miuel fiscusunknak nem keues karaual vagion 
Parantzollyuk ... az megh fogott Banyaszokat mindgiart 

boczatassa el őket [Thor XVI/2 a fej. Thoroczkay László-
hoz]. 1651: az akkori ot való Prasmari Falnagy vette ki az 
Teŏmleczbeol az megh fogot Szaszokat [Lisznyó Hsz; BLt 
53]. 1677: A* Meg-fogot latrot ha azon Falubéliek tanál-
nák el-szalasztani, a' kik megfogták volt, intra quindenam 
tartozzanak ismét meg-fogni, és Tiszt kézhez adni [AC 
125]. 1716: Az idege(n) marhák bé hajtásáb(an) ugj vi-
gjazza(n) hogj rea(m) Girás pert ne hozzon hane(m) ország 
tőrvénye szerént ad 3tiu(m) certifícaltassan és tőrvény 
szerent procedallyon ellene; ugj joszágomba meg fogott 
potentiarius ellenis [Szászerked K; LLt Lázár Ferenc 
instr.]. — L. még AC 262. 

II.//i elfogott személy; persoană prínsă, prízonier; Fest-
genommene(r). 1677: Urokat fegyvereckel szolgálo embe-
reken, latrok kergetésére, vagy meg-fogattaknak őrzésére, 
keresésére menő embereken kivül, egyéb rendbéli Oláhság 
puskával és egyéb fegyvereckel jámi ne mérészellyen 
[AC 234]. 

megfogtat el/megfogat; a oidona/dispune prinderea 
cuiva; festnehmen lassen. 1568: Clara Rita Luce Nagy 
fassa est Bekenne fogtassa meg immár, ha iambor 
azzony, az oruos Annát [Kv; TJk III/l. 120]. 1586: En 
barbelj Jannos ... ezt vallom mikor Mezzaros marton-
net be idezteg (!) walla waros zamara yeowe hozam az 
aszonj es kere engemet hogy Igyarto gjórg'hoz menek 
keme(m) hog' ne foktatnaja meg de olyan walazt tón 
Igiarto gjorg' Jo Jannos vra(m) ne(m) en raita(m) al az 
hizem meg mütattya az teorweny ha meg kel fogny awag' 
ne(m) [Kv; TJk IV/1. 584d]. 1590: ha v(ala>mi factum 
esnek házamtol, zolgaymtol itt letemben, eo kmek ne 
fogtottnák megh zolgamat, mert en kezes lennék Érette 
[Kv; TanJk 1/1. 131a Zentpaly János lev.]. 1609 k.: Bar-
bely János monda hogi megh fogtatlak Zantaj Vram | Ki 
meme engemet megh foktatnj bizony megh fogtatlak |Dés; 
DLt 311]. 1630: megh hagja Ur(am) hogj megh fogtassa-
lak [Mv; MvLt 290. 212a]ŝ 1696: miért fogtatta volt megh 
... szolgáját, — s — miért Raboskottatta [Mv; BálLt 85]. 
1732: Hogj Grabaricsné Aszszonyom Rádics Borbara 
Aszszonyt meg fogtatta, és én kezem alá küldötte égj 
házban vélem tartottam ... sött gjakran vélem az enyemből 
is étettem ... de osztán égj üdöben kezdet. . . hásártoskod-
ni, sött ugjan ott detentiob(an) volt becsületes iffiu után is 
kezdette vetni magát [Kv; MvRKLev.]. 

Szk: enyésztő névvel ~ méregkeverés gyanújával elfo-
gat. 1575: Meg Értettek biro es kiral biro vra(m) Miért 
hogi az alperesek p(ro)cura(tora) Arra fogot volt ky 
byzonsagra hogi meg byzonitia azt hogi az felperes Nil-
wan való or es Enyezteo Newel fogtatta volt meg az alpe-
reseket [Kv; TJk III/3. 362d] * gyanúra!gyanúval 
1573: Ilona Nehay teorek Miklosne Azt vallia hogi hallota 
Kalmar Albertne Monta hogj ganakodyk Borbei balint 
Inassara hogi az mely Irmes Bort az eo leanyanak vit volt 
azzal betegwlt meg leania, Azért ha az Inas Ide Ieo meg 
fogtatia ganwra Es meg kerdy teole ky akaratia hogi neki 
atta IKv; TJk III/3. 11 ÍJ. 1654: Petrica Juvant az Tol-
voi peter attíañay ... fogtatak megh gianuval az Eocziek 
Tolvaj peter halalaert Mivel eo rea volt az attia fiaknak 
gianusagok [Ispánlaka AF; Thor. X/9 Andoni Mihály (40) 
jb vall.] * prezumpcióra ~ gyanúra elfogat. 1648: Daroczi 
Ferencz presumptiora megh foghtatuan az Actrix Aszont 
az Incta(na)k szolgaloiat mivel Aszszoniat el hatta volt 
[Kv; TJk Vni/4. 315]. 
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megfogtatás el/megfogatás; príndere; Festnahme. 1582: 
Biro v es az tanachy walaztasabol menenek Ember János 
es Boncyday Gergely Boncydara az lakatos János felese-
genek meg fogtatasaert es Marhayanak el wételéért [Kv; 
Szám. 3/V. 11 Lederer Mihály sp kezévell. 1645: Banyai 
Janosnak nem volt ollyan teorvenye hogy az It Captiual-
tathassa, hane(m) Exequutiora kellet volna mennj es ha 
semmie nem leot volna ugy nyulhatot volna szemelyihez à 
varos priuilegiuma szerent, de hogy az ellen p(ro)cedalt 
megh foghtatasab(an) az Jnek az priuilegiumanak violati-
ojanak poenajan volna erette [Kv; TJk VIII/4. 7J. 1703: ki 
fogtatta, kötöztette meg, ki santzoltatta, és mortificálta 
eöket, és ezen ... személlyek szolgáltattanak valami okot 
az megh fogtatásra ? vagy nem ? [O.magura SzD; Told. 
24]. 1732: Grabaricsné Ászszonyom ... Radics Borbara 
Aszszon(na)k akkori Tiszt Biro ur(am) erejével meg fog-
tatásán igyekezet [Kv, MvRKLev]. 

megfogtathat el/megfogathat; a putea dispune prínde-
rea cuiva; festnehmen lassen können. 1587: lathwan Az 
Varosban az bwnnek el Aradasath Valaztottanak ket feo 
vraimat ... tudni illik Eötweos Andrást, Benchel Andrást 
Hog' ez ket feo vraim az Istennek tiztesseget ... eorizek 
oltalmazak, ha mely zemelyheóz Bizonios Sorok (!) erte-
teodnek, az bwnnek megh czelekedeseben (így!), Azokat 
citalliak, seot iobbadon ertekezwen az bwnreól meghis 
fogtathassak IKv; TanJk 1/1. 481. 1592: Keet lewel, Eggik 
Caroly Oríginallia, Másik Sigmonde Adtak illien za-
badsagot ... hogy minden Lotrokat, orwokat, mind Ne-
mest, mind Nemtelent, ha kiket ez varos hataraba megh 
fogtathatnak ita itilhesse a' Biro megh, Es it bwntethesse 
erdeme zerent megh IKv; Diósylnd 26. — aKv-ott]. 1645: 
malefactores in loco delicti reprehensos (: hogi ualami 
annalis nagiub gonosz abból ki ne iiiion :) megh fogtat-
hattiak az Varos biray, es az Tisztek [Kv; TJk VIII/4. 25]. 
1670: ha akar mi utonnis eő kglmet defraudalni űgyekez-
ne(m), és az eő kglme adósságát az megh mondot mod 
szerént megh ne(m) adnám tehát mint hamis hűtűt eo 
kglme minden helyeke(n)... szabadoson prosequalhasson, 
megh foghasson fogtathasson ... miglen eő kglmét kararol 
plenarie contentalom [Kv; TanJk II/l. 762]. 1760: ha 
penig valamelyik kezesnek akor az időben az 40 magjàr 
forintokat fel érő java nem találtatnék az kezes(ne)k maga 
személyében hoza nyúlhasson az nemeshez nòn obstantè 
nobilitàrí p(rae)rogativa meg foghassa fogtathassa és ad 
plenàriám satisfactionem detentiobanis tarthassa tartathas-
sa [Retteg SzD; GyL. Rettegi Geréb István belső szolnoki 
hütes assz. nyil.J. 

megfogtatik el/megfogatik; a fi prins; festgenommen 
werden. 1603: Ezt az 40 ftos adot minden az ö Dicaia 
szerent meg fizesse Ha ky penig ... meg nem fizetne tehát 
felesegestöl gyermekestel meg fogtassek, és mind addeg 
fogda tartassek mig ne(m) az reiaia vetett adot meg ñzetj 
[Kv; TanJk VI. 456]. 

megfogta tó el/megfogató személy; persoană care dis-
pune prinderea cuiva; Festnehmer. 1671: Foglyokat quin-
denáig tarthassanak a meg-fogtatok [CCMut.]. 

megfogy 1. megfogyatkozik, elapad/fogy; a se împuţi-
na/epuiza; sich verríngem/mindem. 1671: Uram, azon is 
kérjük Kegyelmedet, az nagy drágaság miatt költségünk 

igen meg fogyott ... kérjük Cserényi urammal, mutassa jó 
akaratját, intercedáljon mellettünk, ne fogyatkozzunk meg, 
meg gondolván az itt való rettenetes drágaságot [TML V, 
532 Daczó János Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 1727: 
Régen az Néhai Rákóczi György Fejedelem Lengyel or-
szágban való menetele és hadának oda való veszése al-
kalmatosságával, és akkor az országban fenn forgo sok 
egyéb változásokbannis ... Korod nevű falu igen megh 
fogyott, és megh pusztult, hogy tsak három vagy négy 
Gazda emberek ha maradtak benne [Ks 12/111 Fületelkiek 
vall.]. 1736: Gyermekkoromban penig úgy megfogyott 
vala az nagyságos név Erdélyben, hogy .gróf több nem 
vala Keresztszegi Csáky Lászlónál, nagyságos urak penig 
voltanak ezeka [MetTr 316. — aKöv. a fels.]. 

2. megkisebbedik, összezsugorodik; a deveni (mai) mic; 
sich verkleinem, zusammenschrumpfen. 1797: ezen Kis 
Körös Erdő ... mig meg nem fogyott, és kisebbült az Er-
dölés mián Nagy Körösnek neveztetett [Szentgothárd SzD; 
WassLt Conscr. 365]. 

megfogyás megfogyatkozás/apadás; împuţinare; Ver-
ringerung/minderung. 1716: A Tavaszbuza vetését ugj 
igjekezze vettetni ..., hogj ha a szűkség kíványa annak a 
Tarlójában ősz búzát vettethesse(n), mihelyt a marha egj 
kévéssé meg tapadgja mivel az ugarlásra ne(m) érkezik a 
joszágba(n) való marhak(na)k ige(n) meg fogjása miat 
[Szászerked K; LLt Lázár Ferenc ut.|. 

megfogyatkoz ts megkárosít; a păgubi; (be)schädigen. 
1596: az adozedeo vraim minden zemelywalogatasnelkewl 
telliessegese(n) fel igiekezzek az adot zedny, mert addigh 
ew kgmek adot nem akamanak vetny ... ne(m) akarnak eö 
kgmek varosul megh fogiatkozny Byro vramat [Kv; TanJk 
l/l. 274]. 

megfogyatkozás 1. fogyás, megcsappanás; împuţinare, 
scădere; Abnahme, Verminderung. 1705: A' T. Consisto-
rium egjb(en) gjűlvén, látván a' T. Consistorium tagjainak 
meg fogyatkozását, tettzet ő kglk(ne)k magok közzé, 
ezeket a' B. személlyeket be vinni; hogj a' secularis sze-
méllyek ... huszonnégy számra ki tellyeneka |Kv; SRE 91. 
— aKöv. a nevek fels.]. 1710: 9. Február ... tettzet volt ... 
a Méltoságos Fö Curator Uraknak a Collegium dolga vé-
get és Professorban való meg fogyatkozása iránt Íratni 
[Kv; SRE 113]. 

2. csökkenés, apadás; scădere, descrcştere; Verringe-
rung, Rückgang. 1722: talaltatnak mégis olly fukar és 
felettébb usorás emberek, kik ... felettébb és szerfelett 
taxállyák ă szegény meg szűkült kölcsönöző embereket... 
ă kozonseges jónak nagy kárával, és az Szegenység erejé-
nek a Contributiókban való nagy meg fogyatkozásával 
[Kv; Ks 18/XCIII gub.]. 

3. megcsonkulás, fogyatékossá válás; ciuntire; Ver-
stümmelung. 1765: Mind két felek Inquisitoriai ... im-
portállyak hogy Tordán lakó Hegyi vagy Székely Ferentz 
nevű Jobbágy legényem ... kezének tsonkulása s fogyat-
kozása ... azon véres szándékú meg holt Murvainak raj-
tam tett vágásából esett ... meg kivánom ... hogy néki 
az eő vágása miatt rajta tőrtént meg fogyatkozása, szenve-
dése és költsége annaka bonumaibol compensaltassek 
[Torda; TJkT V. 257. — aMurvainak]. 

4. hátrány; dezavantaj; Nachteil. 1672: Bizony édes 
Bátyám uram, nekem nagy megfogyatkozásomra leszen, 
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hogy kegyelmed itt nem leszen (TML VI, 323 Bornemisza 
Anna Teleki Mihályhoz], 

megſogyatkozhatik megcsonkulhat/károsodhatik; a se 
putea deteriora; beschädigt werden können. 1658: És 
mivel azokat a' szent király és próféta az maga ügyének és 
szükségeinek mivolta, ideje és helye szerént írta s ének-
lette s az közönséges kinyomtatásban is az szerént vadnak 
helyheztetve: ahhoz képest azokkal élni és buzgólkodni 
akaró némely egyigyű keresztények csak folytában olvas-
ván avagy énekelvén magoknak megfogyatkozhatnak 
[Kemlr. 328]. 

megfogyatkozik 1. elfogy/apad; megcsappan; a scădea; 
sich verringern/vermindem. 1570: Bonchiday Gergel, Es 
Eotthues gergel ... vallyak ... Eotthues ferencz panazol-
kodyk volt nekyk hogi Nem twggya myt kellien az 
kwtthnak mywelny hogy Ely apad az wyz beleole ... Azt 
felelte az kwt aso hogy En azkoris Mondom vala Tarsom-
nak hogi az honnat Egy kewes wyz Jeo wala Rea, Arra 
Jobban asswnk Mert nem lezen Jo kewes wyz lezen benne, 
De eo vgian Nem akara, hanem azt Monda hogy Elegh 
Mélységé vagion azon alol, vyzeis elegh lezen Nem fogiat-
kozyk megh elegh vyz gywl bele (Kv; TJk III/2. 1941. 
1687: Mivel penig az Malmot epitet Agak hun meg szapo-
rodnak hun megh fogyatkoznak mivel hogy mindenik 
részre vamtalan őrölnek, erről igj alkuvának hogj ... Az 
melyik Agh bővebben őről bővebben hozza az gat Agatis 
az lapoczka fatis ISóvárad MT; Sóváradi Bíró lev.J. 1704: 
az Arany s Ezüst Banyak honnanis az elŏt szokott a Ne-
mes Ország tárhaza bŏvŏlkŏdni, meg fogyatkozván ... 
akarunk egy Millió Réz pénzt verettetni [UszLt IX. 77. 78 
gub.]. 1730: (Az) Arany pénz és nagjobb ezüst monetak 
meg fogjatkozván Városunkon; minthogj apró pénzek 
bővebben jöttek elő; égjszer a ... Lejtmant(na)k kellett 
adm(ini)stralnom többire apro pénzt [Kv; Szám. 56/XIX. 
28]. 1778: a Királyi adónak fizetése ... a* Falu közönséges 
erdejének Fabéli hasznából tőit ki; melytől minek utánna 
a* Falusi szegénység meg fosztatott, kentelenittetett, azo-
kat marhája fajzásibol ki potolni, s a' miá maihainkis 
megfogyatkoztak [Bányabükk TA; BLt 11]. 

2. hiányt/szükséget lát/szenved vkiben/vmiben/vmi nél-
kül; a duce lipsă de cineva/ceva; an jm/einer Sache Not 
leiden. 1573: az Mezaros vraim ... Jo hwzt vagianak Meg 
ne fogiatkoznek az varos hwsnel kwl |Kv; TanJk V/3. 
79a]. 1575: eo k. viselienek oly gondot Rea hogi az egy-
ház penze legen Megh hogi az egyház fiay meg Neh fogiat-
kozanak az eo gondviselesekben, vihessek veghez ely 
kezdet dolgokat [Kv; i. h. 119b]. 1586: Chizar András 
vallia, Mikoron Igyarto Georgy Rengeó Annawal perlene 
egykor Igiarto Georgy igy zola ennekem, Koma Vram 
kerlek hogy eskewgg*el vgy es valliad azt Amyt en Mon-
dok ... Amegh Elz, Adegh meg Ne(m) fogyatkozol [Kv; 
TJk IV/1. 587]. 1663: Akaram Vram kegdet tudosittani az 
my keppen kegd köztünk hadta uolt az kegd johait mostan 
Vram igény megh fogiatkoztanak az széna felöl [Szárhegy 
Cs; Ks 41. H]. 1672: Ha az Varos husbol megfogyatkoz-
nék ... es a* Szeres mester hust nem vagna, akkor az Had-
nagy, annak akar öklét akar tehenet a* Szükségre levágat-
hassa [Dés; Jk]. 1677: Illetlen exactiokra és fizetésre-is a' 
Causansokat ne kénszeritsék, és ha mely causans a' Procu-
ratoroknak képtelen kívánságok miat, meg nem alkhatván, 
Prókátorból meg-fogyatkoznék ... denominálván az ollyan 

Prókátort a' Birák elöt ... azon Birák ... limitállyák-el, 
micsoda fizetést érdemeilyen érette a' Prokátor, és ... 
tartozzék azon fizetésért igasságossan procuralni | A' 
Váradi Kovácsok ugy industriálkodgyanak, hogy a' Vár és 
Város az ŏ munkájok miat meg ne fogyatkozzék |AC 209, 
248]. 1765: Documentumb(an) meg fogyatkozván, pro-
nunciáltatott vala ellenem igen terhes Sententia [Torda; 
TJkT V. 2641. 1780: kűlgyen édes Aszszony Anyám egy 
kis tzédulátskát s tudam hogy őkegyelme szolgál a kenyér-
rel ... kűlgyen édes Aszszony Anyám hogy meg ne fo-

, gyatkazzam [Kp III. 203 Újfalvi Sámuel anyjához]. 
Szk: ~ vminek a dolgából. 1672: Minden Mester Ember 

a' maga Szeriben vágjon egy őkrőt... hogy a* Varos Nepe 
meg ne fogyatkozzék hus dolgabol [Dés; Jk]. 1683: hogy 
ez mostani fén forgo Koicsomarlas jo rendben vitessek 
réndeltűk ... Assessor Uraimek eo kigyelmek kőzzül Do-
boly János es Gidofalvi Peter Deák Uramekat, kikis ... 
ügy Indrustrialkodgyanak (!), hogy az Varos az Bor dol-
gabol megh ne fogyatkozzék [Dés; Jk]. 

3. károsodik, kárt lát/szenved vmiben; a se păgubi; 
Schaden (er)leiden. 1573: Azonnis keryk eo k. Byro vra-
mat hogy Izennyen plébános vramnak, Eo kegnek legien 
gongya Rea az predicatorok Tartasara, Ne fogiatkozzek 
meg Az Egyházi zolgalat az Templomokba [Kv; TanJk 
V/3. 73a]. 1642: I(ste)nnek kgmes oltalma ala ayanlo(m) 
kgmeteket es igiekezem rajta hogy en miattam kgmetek 
semmi nemű igaz igieben megh ne fogiatkozzek [Sófva 
BN; BesztLt 115 P. Gauay a beszt-i főbíróhozj. 1743: 
Természeti szokása lévén ezen sedriának, hogy az ollyan 
gabonának való oppignorált vagy quoquo modo elocalt 
szanto földeket régi usussa és praxissá szerint, akkoron 
szokta az legitimus Praetendensek(ne)k adjudicálni, midőn 
az gabona belőllők fel takarodik, nem pedig medio tempo-
re, az mikor az Zálogosito Fél ki adott pénze iránt pericli-
tálódik és Economiájábannis meg fogyatkozik (Kv; TJk 
XVI/3. 90]. 1803: a* Gazda maga Matériáléjaban, kivált az 
Verŏbéli munkások miatt meg fogyatkozik, és csonkulást 
szenved [Torockó; TLev. 9/35]. 

Szk: becsületében 1623: Nem kyczyn bwsulassal 
lattwk sok karaynkatt es fogiattkozasunkotth gonuiselett-
lensege (!) myatth, mellyeket hogy ell tauaztasson ha 
beöczwleteben es jouayban megh fogiattkozny es karo-
sodny nem akar keuantatik hogy az jde ala megh jrtt mo-
dok zerent viselyen gondot jdeyn (BGU 117-8]. 
165311655: (Csepreghi Uram) emlité micsoda dolga volna 
Ozdi Urammal, hogy más adosságaért az eŏ kglme Zálag-
ban vit aranyit tartaná el nagy kárára ... En ezt halvan 
jnterponàlàm magamat es Ozdi Uramat hivatván, Ammo-
veálám hogy adgya meg Csepreghi Uram(na)k az aranyo-
kat, hogy böcsülletib(en) ne fogyatkoznék megh (Kv; 
CartTr II. 873 Gasp. Veres Maiti past. eccl. orth. vall.| * 
igazságában 1597: miért az ideöt az Jste(n) el hozza az 
wy magistratusnak walaztasara addigh ez a caússa Mar-
thon deák es ew ellenkeozeo felei keozt chendessegben 
legien ... ackor ew kegmek warosűl oly gondot viselnek 
hogi ... Marthon deák igassagaba megh ne fogiatkozzek 
[Kv; TanJk 1/1. 303]. 1671: Iffiabbik Rákóczi György 
Fejedelem idejében, mikor tudniillik a ' Fiscalis joszágok 
connumeraltattak volna ha kik igasságokban akkor 
megfogyatkoztak volna, nóvum cum gratia mellett proce-
dálhatnak [CC 73-4] * javaiban ~ becsületében 

4. el/leszegényedik, ínségre jut; a sărăci; verarmen. 
1572: Kérem keg: mynth zerelmes Bizoth Komám vra-
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moth ... hogy ez en Jobagyomnak igassagath megh erth-
wen cyelekeggyek wgy keg: hogy ne nyomokoggyek meg 
nyavalyas ne fogyatkozzék megh [Kv; BesztLt 3704 Pau-
lus Banfy lossonzhy de mogyoro Gr. Dawm beszt-i bíró-
hoz). 1580: A my az zolgaknak való buza adast illety ... 
az porozloknak mykor bwzat rendeltek volt, mywelte volt 
eo kegmek az wdoknek my woltahoz kepest, hogy az 
dragasagba ne fogyatkozzanak megh ... de nem vgy hogy 
orókes teorwennye walnek [Kv; TanJk V/3. 213a). 1584: 
az Zegensegnek sok kwleón kwleón fele zewksegey wad-
nak az Wdeonek oltsosaga zerent semmibeol sem BorboL 
sem buzabol pénzt Nem terempthetnek, hane(m) az sok 
keoltsegh myat Az varos telliesseggel meg fogiatkozot 
[Kv; i. h. 281a]. 1602: ez mostani Zwk wdeoben felette 
igen megh fogyatkoztúnk, es iaro maihank sem wala, mely 
wtan elhettunk wolna [Sóvárad MT; Berz. 15. XXXIX/1]. 
1610: felette igen megh fogiatkozua(n) en magamat es 
apró ama giermekimet nem uolt miuel tartano(m) es tap-
lalno(m) [Tövis AF; BálLt 62). 1634: az Borsos Uram 
boranak az arrat az előbbi felesegevel fel rákot adossag-
ba(n) fizettek ha az mas felesegeuel fel rákot adossaga 
nem volna, nem fogiatkóznek eo ugy megh; de abban kel 
fizetni (Mv; MvLt 291. 25b]. 1791: Csongvai András 
Uram az Anyossátol Csipkés Borkátol megvásárolta 
volt egy belső őrókségit ... és kellett érte fizetni három-
száz forintokat, és panaszolta hogy erősen meg fogyatko-
zott a' miatt hogy annyi pénzt kelletett fizetni az Anyossá-
nak [Várfva TA; Borb. II]. 

5. átv is elerőtlenedik, meggyengül; a-şi pierde puterile, 
a slăbi; sich entkräften. 1614: az német-magyar had miatt 
oly igen megfogyatkozott volt az török császár ereje, hogy 
ha Bocskai István akkora az német ellen kardot nem fogott 
volna, csak másod esztendőben is közel az magyar biro-
dalom az magyar korona alá visszajött volna [BTN 55. — 
a l 603-ban]. 1658: Popa Sztáncsul. Ez igen tudatlan őregh 
ember, szeme világais megh fogyatkozot [UF II, 200]. 
1661: megmezteleníttetett Erdély az ő lakositól, megfosz-
tatott aranyától, ezüstitől, és megfogyatkozott erejiben is 
[Kemlr. 340]. 1664: gyakorta az hol az emberi erő, tehet-
ség megfogyatkozik, ott szokta az űr Isten az ő hatalmas 
erejét s dicsőségét kijelenteni [TML III, 186 Szalárdi 
János Teleki Mihályhoz]. 

Szk: elméjében 1710: (Apor István) a commissiók 
által rajta esett méltatlan gyalázaton elszomorodván, ször-
nyű betegségben esik Fejérváratt egynéhány hetekig. 
Utoljára még az elméjiben is megfogyatkozott vala [CsH 
297]. 1755: a szegény Atyám ... magát italra és vesztege-
tésre adta és elméjébenis meg fogyatkozot volt [Hsz; 
BLev.l. 1761: Nagy Bentser Pálné mind elméjében, 
mind pedig erejében meg fogyatkozott volt [Medesér U; 
Ks 20. XIV. 10] * tisztességében 1595: Az J(ncta) 
bizonicha hogy az A hatta el a feleseget ... Meg itili az 
vtan a' teorueny, mellyik fęlnek megfen teórűenye másik 
ellen, ha tisztessegeben megh ne(m) fogiatkozik az A 
[UszT 10/49]. 

6. (meg)csalatkozik; a se inşela; sich täuschen/enttäuscht 
sein. 1607: ennek Vtannais ... az Orszaghnak adoma-
nyunkkal fízetesswnkkel, es egieb zolgalathunkal lehet-
nenk iob zyuel es serenyseggel, kire my magunkat minden 
wdĕoben igiriwk es ayanliuk czak hogy mys ty nagtokban, 
es ty kgtekben megh ne fogiatkozzunk [Kv; RDL I. 80]. 
1660: Kegyelmed állapotját tentáltam oda be; úgy látom, 
nem irremissibile Kegyelmed dolga is, de az időtűi várván, 
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én is nem importunuskodtam ... én bennem penig Ke-
gyelmed meg nem fogyatkozik [TML I, 555 Bánfí Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1663: Az én kicsin szolgálatomban 
Kegyelmed, Uram, meg nem fogyatkozik, valamiben 
tudok, jó szívvel szolgálok Kegyelmednek 1TML II, 463 
Gillány Gergely ua-hoz]. 

Szk: reménységében 1640: Kigteol edes Batjam 
Ur(am) jo es kedues valazt varok, s kerem megh se had-
gjon jo remensegemben fogjatkozno(m), holot Ur(am) en-
neke(m) ... Kgdben volt s vagyonis kjvaltkeppen való 
remenseghem [Barcsa H; GramTr V. 360 Barczay Zsig-
mond Bomemizza Pálhoz). 1809: (A kérelemnek) a Felsé-
ges Királyi Udvarhoz és Ö Felségéhez is fel kelletet 
hatni, az honnan óhajtva vártuk azon Felséges Királyi Ke-
gyelmet hogy az Adózás terhe alol ki vétetünk, és Törvé-
nyeink szerént azzal nem terheltetünk, de ohajtatt remény-
ségünkben meg fogyatkoztunk [Asz; Borb. II]. 

7. lankad; a lîncezi; nachlassen. 1615/1616: Mindenek-
nek ... adgyuk emlekezetre hogy talala meg minket az 
Néhai Rögör Fenessi Martonne Süuegh Borbara aszszony 
kerue(n) ezen felette szorgalmatosson hogy neminemü 
igassaganak elö vitelere ne fogyatkoznánk meg vagy inkab 
ö ne fogyatkoznék megh, hanem imok megh azt miczoda 
valaszszal boczatot volt minket az Colossj praedjcator 
souanak ki szolgaltatasa és meg adassa felöl [Kv; RDL I. 
100]. 1662: A Szabolcs vármegyei hét hajdúvárosokbéliek 
idejénkorán megintettek vala: ellenségesen ne kezdenék 
magokat viselni ha magok javára tartozó szolgálatok-
ban vakmerőképpen meg kezdenének fogyatkozni, s mi 
kár nyitná fülüket, magoknak tulajdonítanák [SKr 2071. 

8. kifogy vmiből, nélkülöz vmit; a nu avea parte de ce-
va, a nu beneñcia de ceva; etw. entbehren. 1619: Az adót 
küldje bé az urad, nem azért, hogy az hatalmas császárnak 
az ti adótokra szüksége volna, de hogy azkik az uradnak 
itt az Portán gonoszakarói vadnak, hadd dughassuk bé 
szájokat véle ... Hiszem ha az hatalmas császár pénze 
kelletik az uradnak, csak lássuk módját, nem fogyatkozik 
meg az urad az hatalmas császár jóakaratjában [BTN2 

281]. 1667: Értettem, ad 15. praesentis hirdetett gyűlést 
írtam ... az vice tiszteknek követek választása felől de 
az mi az én magam személyemet nézi, bizony akarnám, ha 
most az Kegyelmed tanácsával élhetnék, de minthogy az 
késő, jó akaratában, kérem, meg ne fogyatkozzam [TML 
IV, 142 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz). 

9. kb. csalódást okoz; a decepţiona; eine Enttäuschung 
verursachen. 1618: Tóth Mihály uramot ugyan cogálnom 
kellett az sok fogyatkozások miatt, hogy az Nagyságod 
rendelte 300 dutkát megtöbbítse kétszáz dutkával, mert azt 
bizony csak félig se vötte jó néven. Nagyságod kegyelme-
sen megbocsássa, nem az én dolgomra adattam, hanem az 
Nagyságod dolgára, hogy Nagyságodnak ilyen nagy. 
előttem álló dolgaimban ne fogyatkozzam meg [BTN 
165]. 1619: mindeneknek az Nagyságod parancsolatja 
szeiént idejét is vártam ... azon leszek, hogy az vékony 
szolgálatomba az Nagyságod kegyelmes szemei előtt meg 
ne fogyatkozzam [i. h. 184]. 

megfogyatkozott 1. elapadó/fogyó; care se termi-
nă/epuizeazä; weniger werdend. 1672: tovább is ajánlom 
az Kegyelmed ajánlott kegyes és soha meg nem fogyatko-
zott gratiájában s patrociniumjában cselédimet mind az 
aprókkal együtt [TML VII, 362 Keczer Menyhért Teleki 
Mihályhoz]. 
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2. megszűkült; care s-a redus; weniger geworden. 7800 
k.: fia. mostani Kŏmyül állásokra a Metallurgia folytatásá-
ra meg fogyotkozott Erdő es Vaskő Szük voltára nézve ... 
ennek Consultatioja végett bé gyűlvén a Verŏs Kovátsi 
Corpus ... azt a határozást tettea ITorockó; TLev. 9/3. — 
aKöv. a hat. szöv.]. 

3. el/leszegényedett, ínséges; sărăcit; verarmt, notlei-
dend. 1661: egy Posztelnik Sztoján nevű bojér az fiával 
Csuhodár Sztoján nevű ifjú legénynyel jővén városunkban 
Constandin vajdától ... jelenté, hogy tovább nem szolgál-
hatta ő Nagyságát, mivel igen megfogyatkozott állapottal 
volna [Brassó; Veress,Doc. XI, 7-8 Brassó városa a fej-
hez). 1662: Gellyér Menyhárt ... megh fogyatkozott álla-
pottal léue(n) Kére Kouacz Ferencz Ur(am)tol fl. 3 egy 
hold szántó földre retivel edgyűtt tiz esztendŏkigh 
várás fejében, hogy Kovacz Ferencz, felesege es mara-
deki az specificalt esztendókigh szabadoson biihassák 
[Mv; MbK|. 

4. vmiben hiányt szenvedő; care duce lipsă de ceva; 
Mangel leidend/habend. 1677: Sok szeginy igyefogyot 
Nemesség, és egyéb rendek fogyatkoznak meg a' miat 
igasságokban, hogy valamely Tekéntetes és értékes ember 
mind maga mellé attrahálván a' Procuratorokat, a" másik 
fél vagy tellyességgel destitualtatik Procurator nélkül, 
avagy ha szintén a1 törvény tévő Birák Prokátort az ollyan 
meg-fogyatkozot Causans mellé adnak-is, a* mint hogy 
adni tartoznak-is; de impositivè lévén, és készületlen-is a' 
dologhoz, ugy-is periclital a * szeginy causans [AC 208]. 

5. meggyengült/romlott; slăbit; schwach geworden. 1745: 
Diosi Sámuel Vr(am)at majd 100. esz(ten)dŐs ide-
jű nyomorűlt beteges és szeme világábanis már meg fo-
gyatkozott édes Attjokat... egy pénz nélkül hatták [Torda; 
TJkT II. 37J. 

6. csalódott, (meg)csalatkozott; inşelat; enttäuscht. 1678: 
Az már ennyiszer reménységében megfogyatkozott ma-
gyar nemzet arra az lelki szabadságtalanságra is vissza 
menni kénszeríttetvén ... ha mi extremitasi már ezután kö-
vetkeznek, Nagyságodat vádolja [TML VIII, 101 Teleki 
Mihály a fej-hez[. 

7. kb. szenvedést látott, tönkre jutott; care a suferit pier-
deri mari; gelitten, zugrunde gegangen. 1662: Kemény 
János ... mind nagy elméjére, s mind jó hadi viselésére 
nézve olly érdemes és méltóságos ... személy volna, kihez 
fogható már most az erdélyi hazában s még másutt is az 
megfogyatkozott magyar nemzet között nem sok találtat-
hatnék [SKr 638]. 

megfogyatkoztat 1. ~ vmiből vmi nélkül hagy; a lăsa pe 
cineva fără ceva; ohne etw. lassen. 7669: Az szegény Dá-
vid deák uram ajánlja Kegyelmednek kész szolgálatját. 
Lovai, az mint meg mondotta másé bizony Kegyelme-
den kivül nem lesznek ... egy néhány rubintbúl sem fo-
gyatkoztatja meg Kegyelmedet, mivel ott hagyta egyetmá-
sát (TML IV, 448 Székely László Teleki Mihályhoz]. 1672: 
Lelken Uram, az pléhbűl ne fogyatkoztasson meg [TML 
VI, 168 Bánfi Dienes ua-hozl. 1677: Mindenféle mives 
embereknek Privilégiumok ezeckel a Generális Con-
ditiockal tartatnak-meg, és hagyatnak helyben: Elsőben, 
hogy jo mivet mivellyenek. Másodszor, hogy a' Várost és 
vidéket mindenek neme szerint való mivekbŏl, vagy mi-
velt matériáéból meg ne fogyatkoztassák [AC 170]. 

2. megkárosít; a păgubi; (be)schädigen. 1658: Nemeó 
Nemeó gonosz Emberek lopasokkal, Nemellyek ismét 
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Czalardsagokkal felette igen meg fogyatkoztattanak (Mv; 
Nagy Szabó Ferenc végr.]. 

Szk: igazságában 1585: en senkit az eo ighassaghaba 
megh az legh kissebbetis megh ne(m) fogiatkosztatok, 
hane(m) ame(nn)yt az en kegmes vra(m) nekeom adott, en 

megheleghszem awal [Firtosváralja U; UszT]. 
3. tagadó v. tiltó szerkezetben; ín construcţii negatíve; 

in vemeinender od. prohibitiver Konstruktion: hiányt/ 
szükséget látni/szenvedni (nem) hagy; a (nu) face/permite 
să ducă lipsă de ceva; Mangel/Not sehen/leiden (nicht) 
lassen. 1579: Intyk eo kegmek az Adozedeoket hogy Az 
Restantianak fel zedessebe legyenek zorgalmatossok es az 
keozonseges zwksegeta megh ne fogyatkoztassak IKv; 
TanJk V/3. 199a. — aÉrtsd: szegénységet.]. 1580: Ha my-
be penig az varosnak segitsegebe byzyk a wagy Annelkwl 
zwkelkedyk, mint egieb Attiokfiainak meg ne(m) fogyat-
koztattyak eótetis [Kv; i. h. 211b], 1593: Az p(rae)-
dicatorok fizeteset penigh es Plébános vra(m) Allapottiat, 
varosul bíztak el ighazgatnj, Az zam weweo vraimnak 
es a' tanachnak Authorítasokban hogy megh Ne fogíatkoz-
tassuk lelky tanítóinkat [Kv; i. h. 1/1. 223]. 1677: Az 
Enyedi Kastélyban a* Nemességnek, kiknek az elŏt-is Ka-
morájok volt, ha el-vétetet, restitualtassék, a* kiknek nem 
vólt-is, adattassanak helyek ... a' Városiakat-is meg nem 
fogyatkoztatván IAC 140]. 1682: Az kapniki bányánk 
Szükségére kegyelmed által deputaltunk Eőtven font álgyu 
port adatnunk; parancsol van kglmednek kgelmessen requi-
raltatván felőlle megh ne fogyatkoztassa, arra rendeltetett 
emberünket [Szád. Bornemisza Anna Boer Zsigmond fog-i 
vicekapitányhoz]. 

4. ~ vkit vmiben megtagad/von vkitől vmit; a refuza 
cuiva ceva; verweigem. 1640: Kgd(e)t kérem edes Ba-
tja(m) Ur(am)... jo akarattjaban ne fogjatkoztasson megh 
[Barcsa H; GramTr V. 360]. 1665: édes Sógor uram, ne-
kem oly szükségem van Kegyelmedre most, hogy soha 
olyan nem volt s bizony egyszer nekem az Kegyelmed 
szolgálatja ügy nem kívántatott, mint most, s ha meg nem 
fogyatkoztat, engemet is annyival inkább kötelez az maga 
szolgálatjára (TML III, 419 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 

5. fogyatkozott/ínséges állapotra juttat; a aduce pe cine-
va ín stare de sărăcie; jn ins Elend stoßen. 1570: Myert az 
vristen az Bornak Illyen zwkes voltat Attha Immár Egyne-
han eztendeotwl fogwa, Es az zeoles Embereket az zeole-
nek Myweltetese Igen megh fogiatthkoztata Byro wram 
vallazzon keth Embert hozza kik(n)ek hyreknelkwl senky 
ó Borth Neh kezdhessen IKv; TanJk V/3. 5b]. 

6. megakadályoz/gátol; a împiedica; verhindem. 1597: 
Deliberatum. Myert az Alperes azzal al be hogy eòis bizo-
nitanj akar ... Bizonicho(n) az mit akar, az teórüenj megh 
ne(m) fogiatkoztattja, merth az felperes bizonsagitis chak 
azért vette be az teorŭenj Ahogy Ide mu(n)kalottak volt 
[UszT 10/14]. 

7. csalódást/csalatkozást okoz, becsap; a înşela; enttäu-
schen, her/hineinlegen. 1600: melj dologbol Bizonsagra 
bochatotta volt az vargiasiakot kegtek mind az Almasiak-
kal; melibeol bizonios napottis, heleottis az Bardoch zek 
eleott Jeleonteottek volt az Almasiak, melibe megh fogiat-
koztattak volt magokotis az Vargiasiakot, Mertt Biraiok-
kal, Deakiokkal az bizonios hagiot orara es helyre nem 
mentenek IVargyas U; UszT 15/15]. 1661: Minthogy 
eddig semmi atyafiságos jó akaratjában Kegyelmednek 
meg nem csalatkoztam, mostan is űgy mint anyám és 
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feleségem megmaradásában álló dolgomat egyedül Ke-
gyelmed atyafiságára bízom, hanem az Istenért, ne fogyat-
koztasson meg ebben is [TML II, 91-2 Rhédei Ferenc 
Teleki Mihályhoz]. 

megfogyatkoztatás megkárosíttatás; păgubire; Beschä-
digung. 1677: Édes Bátyám uram, az én kedvetlenségem 
én nem tóm ki mondta. Én tőlem senki nem hallott; mivel 
... nem szántuk, azt senki nem mondhatja, magunkat is 
sokszor megfogyatkoztatásával való költségönket, kit 
Isten tud [TML VIII, 390 Bornemisza Anna Teleki Mi-
hályhoz]. 

megfogyatkoztathat (ígéretszegéssel) becsaphat, felül-
tethet (vkit); a putea păcăli; jn beschwindeln können. 
1668: lm Veseléni Pál és Kende uram elérkezett. Én, 
Uram, nem tartóztatom ő kegyelmeket, mivel magamnak 
is utam lőn. Egyébiránt mind az úrfira és Kende uramra 
nézve örömest magam is udvarhoz megyek vala, de sze-
gény Torma uramat sem fogyotkoztathatom meg [TML 
IV, 347 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

megfogyatkoztató vmit megtagadó/vonó; care refuză 
cuiva ceva; etw. entziehend/vorenthaltend. 1672: Jóaka-
ratában soha meg nem fogyatkoztató jó Uram [TML VI, 
339 Sárpataki Márton Teleki Mihályhoz]. 

megfojlik megfullad; a se sufoca; ersticken. 1802: a' 
Gránátokat Nyakáról le szaggatván a* Fŏldŏn el omlottak, 
s h a a* Szattlemé Nyakából ki nem szakadott volna, meg 
is fojlott volna [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

megfojlódik 1. megfullad; a se sufoca; ersticken. 1794: 
anynyira el kinzotta Muntyán Gligor, hogy ha még egy 
szempillantásig mellyéröl fel nem költ volna, térdei alatt 
meg kellett volna fojlodni [Déva; Ks]. 1796: Gáti Pista 
késsel vágta ki a keszkenyómet a nyakamból hogy meg 
nem fojlodnám | annak fejéről, hogy meg nem fojlodjék 
keszkenyőjét le vettem [Kv; AggmLt B. 15]. 1843: Kis 
János nyakomnak szökve — azon lévő nyakravalommal 
vgy meg szorította nyakamot, hogy szinte meg fojlodtam 
[Asz; KLev.J. 

2. elfojtódik/fojtatik; a fi înăbuşit; erstickt werden. 
1813: (A) Tűz ... még első szikrájában meg fojlodott [DLt 
210 nyomt. kl]. 

megfojt 1. megfullaszt; a sugruma; erwürgen. 1568: 
Catherína Rta Demetri olah fassa est, hogy ez hallotta 
hogy eyel toluait kyaltoth az zgch, es azt monta Tolway 
Vraim, Mayd meg foytnak az latrok, az en felesegemel be 
iekezkettek |Kv; TJk III/l. 225]. 1582: az beteszegebe (!) 
akor az monda enekem edes marttazon nem tudom mi-
schoda az torkomba de meg főit mert wgyan syl fog 
lenni azttis lattom hogy meg az agyekka is mindt rokűa 
úolt silyel [Kv; TJk IV/1. 59b]. 1617: megh foytottak es 
hazabol ky vonván az Molnon felül az Silibe vyzba be-
vontak hogy Jegh ala Rekkenhessek (Kovászna Hsz; 
HSzjP]. 1635: Ez minapiban ki menek az piaczyia, latam 
azt hogy Aztálos Maithonne foghdossa az torkát, es 
mondgia, megh akar uala foytani, hogy mostanis fay az 
torkom [Mv; MvLt 291. 53a]. 1745: fuleimel halottam 
Bulsza Iszpászt Bulza Adamnak ezt mondani nem 
gianuval, hanem Szemtűi szembe bizonnyal mondám, hogj 

te fajtottad, és meg ölted az Attyánkat [Vályebrád H; Ks 
111 Vegyes ir.]. 1765: Görög Kosztántin az Fiával edgyüt 
Kis Mihályra támadának, s ugy meg szoríták az Nyakra-
valojával, hogy ha oda nem futattam volna, szépen meg 
fojtatták volna IMarosbogát MT; Mk V. V/97 Tót Pál (48) 
malommester vall.]. 1829: Szutságban Szarvadi Farkas jo 
birtokos Nemes atyánkfia életének koros idejében 
erőszakos halállal kőtél által meg fullasztatván, ezen bor-
zaszto gyilkosságot tseledgyei követték el ... Földvári 
Ignátz nevezetű ... Legény fojtatta meg [Kv; DLt 9[. 

2. ~ja magát; a se strangula; sich erwürgen/ersticken. 
1772: Egyet tudom, hogy adott volt valami német úrnak, 
ki is midőn Pozsonyból Bécsbe ment volna s őtet magával 
el nem vitte, bosszúságában az ágya superlátjához kötve 
egy zsinórt, magát megfojtotta [RettE 263. — aGrassalko-
vics Antal a leányai közül]. 1784: Krísán a bocskorszíjá-
val megfojtotta magát li. h. 427]. 

3. kb. eldugaszol; a astupa; verstopfen. 1576: eben az 
Imposicio aranyaban töttem vala be m(arcus) 62, p(esetas) 
26 es Jartatam vgy Mint 20 orayg ... Meg latuan az gra-
dussat, Meeg alab zallot vala Inkább hogynem Mint fellieb 
Ment volna, Mert az zayat& Meg foytottak volt INsz; 
MKsz 1896. 368. — aA fonalóedénynek.]. 

4. kb. (betegséget) el/visszafojt; a înăbuşi (boala); 
(Krankheit) zurückdrängen. 1763: Azt hagyom taná-
csul, hogy az ilyen negyednapi hidegből senki magát ne 
siessen kivenni ... ne minden inexpertus medicussal fogja 
dolgát, mint én Mérki Borbély Gáborral fogtam, s ő is 
gondolatlanul érvágással, purgatióval megfojtá bennem 
[RettE 158]. 

5. átv elfojt; a înăbuşi; unteidrücken, ersticken. 1710: 
Senki azt bizonyoson nem tudhatja, mitől lőn, hogy a 
bécsi udvar azt a rebelliót oly könnyen engedé meggyüke-
rezni, holott minden okos politicusok értelmek szerint, 
afféle rebelliót in herba, amint szoktak szóllani, szükséges 
megfojtani [CsH 333. — 1703-ra von. feljegyzés.|. 1843: 
ilyetén fellépését olyannak találta a biztosság, hogy annak 
most elejét venni s a rosszat csírájába megfojtani okvetet-
len szükséges volt [VKp 122]. 

6. átv gúzsba köt; a stlnjeni ín acţiune; jm Fesseln anlc-
gen, verhindem. 1634: aztis monda Njerges Thamas hogi 
eotet Biro vr(am) megh foitotta, mert ne(m) bocziatotta az 
eö teőruiniet appellatioba(n) [Mv; MvLt 291. 23b]. 

Szk: igazságában 1710: a Haller urak s más igaz ha-
zafiai is eleget instálának mellettek, remonstrálván a feje-
delemnek, hogy őnagysága condítiója ellen való dolog 
volna a rab urakot igazságokban megfojtani [CsH 132]. 

7. átv fojtogat, kínoz; a chinui/frămînta; quälen. 1661 
nehéz az lelkemnek, hogy úgy jő az búsulás reám, mint az 
árviz. Bizony egyéb búsulásom nem volna is, vagyon oly 
bűsulásra való alkalmatosságom körülettem, az mely 
ugyan megfojt (TML II, 111 Veér Judit férjéhez. Teleki 
Mihályhoz]. 

megſojtás 1. kb. kiirtás; desfiinţare; Ausrottung/tilgung. 
1817: Ennek előtte Nagyságos Groff Ur ugy volt szokás-
ban hogy a' tselédek akkor mentenek el Faluba, és 
Üiessen hagyták az Istállót, a* mikor kedvek tartotta — ez 
a' szokás már ma meg vagyon regulázva — az első lépes 
ennek meg fojtására a* szép szo és fenyítték volt 
[Héderfája KK; IB. Veiess István tt lev.J. 

2. kb. tönkretétel; distnigere, lichidare; Zugrunderích-
ten. 1799: Torotzkoi Biro! Ugy esett értésünkre hogy a* 
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Vas mivelés szükségire hagyot Nyáros oldal nevü erdőn-
ket ... most fel akarjátok ... osztani ... minden alkalma-
tosságot fel kerestek a' melyb(en) ellenünk panaszoltok 
hogy a * Vas mivre nints fátok miattunk, most imé Maga-
tok meg mutatjátok hogy nem igaz mert magatok igye-
keztek a' Vas miv meg fojtására ... parantsoljuk hogy 
ezen erdő fel ne osztodjék [Torockósztgyörgy TA; TLev. 
lO/7 gr. Toroczkai Pál kezével]. 

megfojtat megfojtással elpusztíttat/kivégeztet; a exe-
cuta prin sugrumare/strangulare; erwürgen lassen. 1614: 
Báthori Zsigmond ebben az esztendőben8 ölete meg 
egynéhány főurakat ... Báthori Boldizsárt és Kovacsóczi 
Farkast Szamosűjvárba küldé fogva, kiket azután ott foj-
tata meg [BTN2 42. — al594-ben]. 1663: örömest el sem 
ment volna az fővezér, az tatár nem jühetvén, de megírta 
császár, megfojtatja [TML II, 553 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1710: a basa8 körülnyargalván sergeit ... ezt 
mondá nekiek: „Jó vitézek! bízzatok Istenben és vitézi 
módon harcoljatok, jobb, hogy dicséretesen itt kezünkön 
haljunk meg, mint gyalázatoson elszaladván hatalmas 
császár mind engemet, mind titeket megfojtasson [CsH 52. 
— aKucsuk basa 1662. jan. 22-én a Kemény Jánossal való 
nagyszőlősi csata előtt]. 

megfojtatás megfojtással való kivégeztetés; executare 
prin sugrumare/strangulare; Erwürgung. 1670: Elhiszem, 
Bánfi uram meg fogta Kegyelmednek írni az váradi pasá-
nak megfojtatását [TML V, 58 Naláczi István Teleki Mi-
hályhozl. 

megfojtatik (betegségtől) megfullad/fullasztatik; a fi 
sufocat (de o boalä); (von Krankheit) erstickt werden. 
1662: Minekutána Boros János az hadakkal Constandin 
vajda mellett egy ideig benn lakott volna, egykor csak 
nagy hirtelen torokfájás esik vala reá, annyira elhatalma-
zék a nyavalya rajta, hogy senki elejét nem vehetvén, 
harmadnap alatt megfojtatott vala [SKr 341-2J. — L. még 
SKr 610. 

megfojtatott lefojtott; înăbuşit; erstickt, gedämpft. 1710 
k.; mind haragnak, verésnek, szitoknak legjobb orvos-
ságának találtam ... az üdőnyerést, míg a megharagudt s 
kigyúlt szívnek lángját, kormát, hamvát a szájnak kémé-
nye kiokádja, kihányja. Még a házat is hamarébb fel-
gyújtja a megfojtatott, mintsem a szabadon égő kémény 
[BÖn. 497-8]. 

megfojtattat megfojtat, megfojtással kivégeztet; a dis-
pune/ordona executarea cuiva prin sugrumare/strangulare; 
erwürgen lassen. 1662: micsoda nagy törvénytelen ke-
gyetlenkedésre is vetemedett vala a fejedelem ... Kendi 
Sándort ... a kolosvári piacon megnyakaztatván, s maga 
közel való bátyját Báthori Boldisárt Gyalu várában 
kegyetlenül megfojtattatván [SKr 82]. 

megfojtó elfojtó; de inăbuşire; unterdrückend, erstik-
kend. 1843: lehet tartani attól, hogy közettek a lázadás és 
föltámodás tüze mentől előbb, foganatos és azokat csírá-
jokban megfojtó lépések nélköl, életre kap | VKp 66]. 

megfojtódik megfullad; a se sufoca/înăbuşi; ersticken. 
1775: br. Kemény Miklós úr is megholt hirtelen. Ülve 

megfojtódott, mivel a szörnyű nagy kövérség mellett 
golyvája is volt s megfullasztotta [RettE 349]. 

megfokad 1. megfakad 

megfold 1. összefoltoz; a cîrpi; zusammenflicken. 1570 
k.: Georgius Zeoch fassus est, hogy János deaknak Az 
Annya hozot volth egy Jgen zakath Nywl Beor gereznat 
hozaja hogy meg varya, es ... meg folgya es meg chynalya 
IKv; TJk III/2. 102c|. 

2. megjavít; a repara; ausbessem. 1597: az Égik Talnak 
a ziliben olwadot wala egy darab el az szilyben hogy meg 
foldottak adtam az kannagiartonak az Megh chinalastwl 

—/18 [Kv; Szám. 7/XIV. 46 Masass Tamás sp kezé-
vel]. 1843: Egy Kengyel szíjat kitottam, égyet őszetottam, 
égy nyereg párnát meg fottam 45 xr | Két hámot kirepa-
raltam égy vilás Szíjat, egy far Szíjat meg fottam [Kv; 
Újf. Nemessányi András szíjgyártó szám.]. 

megfoldoz 1. megfoltoz; a petici; flicken. 1761: 
(Barcsai János) nem vala katonának való ember. Utoljára 
oly nagy szegénységre jutott, hogy fejér cérnával volt 
megfoldozva az uniformja [RettE 118]. 

2. ki/összetoldoz; a cîrpi; zusammenflicken/stückeln. 
1585: az nagharangmonj zyat vettük Zigiarto Balintol, 
mely wy wolt, pro f 0 d. 15. item hogy az o zyakat a kywel 
az harangot wonzak meg foldoztak attunk attól f 0 d. 10 
[Kv; Szám. 3/XIX. 38]. 1595: Hoztak vala Wrunk kuczissi 
Ezüst hamokat, hogy meg foldozak az mi raita meg zaka-
dozot volt [Kv; i. h. 6/XVIIa. 184 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1621: Az nagy Harangh vono Zyainak Harma 
megh Zakadozot uolt Zigiarto Gebauer Mihály foldozta 
meg d 32 | Az ora harang fel keóteo Czattos Zyatt kett iet 
Zial foldozta meg vasar biro Mihal d 16 [Kv; i. h. 15b/IV. 
13-5|. 

3. megigazít/javít; a repara; herrichten, ausbessem. 
1581: Esmeg az nagy Templom heazatyat az zel meg 
Bontotta volt. Attunk Alchy Mathiasnak hogy meg fol-
dozta f. 2 [Kv; Szám. 3/IV. 11]. 1585: Keomŭwes Leo-
rincznek a Scolaba hogy ... a falt megh foldozta attunk f 0 
d. 15 [Kv; i. h. 3/XIX. 37]. 1621: Az Közép kapu eleot, 
Aczy Illies es András foldoztak meg, az sarampot es az 
kaput atta(m) egy egy napszamot nekjek |Kv; i. h. 15b/IX. 
243]. 1625: teolchyres András newű teolchyres foldozta 
megh az Ablakokat czienált be 38 tányért... f. 1/50 [Kv; i. 
h. 16/XXVII. 23]. 1754: a Házat is immár kettzer fedettem 
meg, kerteket meg fódoztam [Déva; Ks 75. Vlllb. 110|. 
1757/1758: Harsănyi Ur(am) ... măsnak atta az Stompott, 
és azon ărendăs ki vetette az vj kereket, ës az régi oh kere-
ket tőtte bĕ meg fodozván aztatt azoltatol fogva kezdet 
viszont tojulni az Stomp [Abrudbánya; Szer. Botár Jancsi 
(67) vall.]. — L. még UF II, 122. 

4. kitataroz, rendbe hoz; a renova/repara; ausbessem, 
herrichten. 1586: d(ie) 19 Marty Ket fogoly olach askalta 
wala megh az foghazat Komies Peter hogy megh foldozta 
Atta(m) f. — d. 10 [Kv; Szám. 3/XXVII. 11b]. 1590: 
Alchy Lükachy foldozta meg az varos Jstaloyat atta(m) f. 
— d. 33 (Kv; i. h. 4/XXI. 39 Kis István sp lajstr.]. 7600: 
hogy az Tomiot megh foldoztak, az Achok mellet egy 
embert tartottunk ... d 12 [Kv; i. h. 9/lX. 32-3]. 1649: 
Foldoztuk megh az Nadason való Hidat egi nap [Kv; i. h. 
26/VI. 558]. 1759: mostan magam házához akarnék menni 
s mivel igen meg rongjollot, idegen embert fogattam hogy 
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meg foldozza (Albis Hsz; DobLev. 1/292. 4b Bartók Mi-
hályné panasza]. 

megſoldozás 1. foltforrasztás (üstre); lipirea unui petic, 
peticire; (Kessel)Ausbesserung. 1600: egi kis wstnek 
megh foldozasatul hidelwj eóst foldozonak d 15 [Kv; 
Szám. 9/XII. 68 ígyárto Simon isp. m. kezével]. 

2. megigazítás/javítás; reparare; Ausbesserung. 1592: az 
Czynterem eggik kapŭyara sarknak walo lyukat fúrattat-
túnk Lakatos Balintal, hogy az keouet altal fúrta Attunk f 
— d 12 ... Az eggik Ayton való zaar meg foldozassatol 
attuk (!) /34 ]Kv; i. h. 5/XIV. 28 Éppel Péter sp kezével]. 

3. tatarozás, rendbehozás; renovare; Herrichtung. 1587: 
az Nagi hid laba meg foldoszasara hoidottanaka [Kv; i. h. 
3/XXX. 31 Seres István sp kezével. — aKövet]. 1824: kö-
telezem magamat az Szent Benedeki Udvarháza Fedelé-
nek, Zsendejezéssel, Istállója Fedelenek pedig Zsuppalás-
sol Léjendö meg Foldozásokra [Ne; DobLev. V/1093]. 

megfoldozgat 1. ki/összetoldozgat; a petici ceva rînd pe 
rînd; nach und nach zusammenflicken. 1621: Az Nagj 
Auditoriu(m)ban az Lantomakat megh foldozgatta Korsos 
Paine p(ro) d 60 [Kv; Szám. 15b/IV. 31J. 

2. megigazgat/javítgat; a repara ceva rînd pe rînd; nach 
und nach herríchten/ausbessem. 1586: Lakat giarto Ma-
tiasnak attam hogi az keozep kapwn való orat meg fol-
doszgatta bontagozasat —/85 |Kv; i. h. 3/XXIV. 191. 
1621: Tanacz Commissiojabol az Mester alsó hazaba(n) 
akarua(n) wueg ablakokat Czinaltatni, az ramak reghy 
rozzak uoltak foldozgatta meg annak 4: darabyat Aztalos 
Lukaczj ]Kv; i. h. 15b/IV. 26]. 1625: Teolczeres András 
foldozgatta meg az Ablakokat adot hozza 38. Vueg Tal-
nyert ]Kv; i. h. 16/XXXV. 208]. 1843: az emberek ke-
rítéseiket, ahogy lehetett csak megfoldozgatták |VKp 79]. 

3. kitatarozgat, apránként rendbe hoz; a renova ceva 
treptat; nach und nach ausbessem. 1621: Az három Aczy 
... az nagi Templo(m) heazattiat es az segestie falat fol-
dozgattak meg [Kv; Szám. 15b/IV. 11). 

megfoldozgattat megigazgattat/javítgattat; a dispune să 
fie reparat rînd pe rînd; nach und nach herrich-
ten/ausbessern lassen. 1600: Bodogh azzonj hauanak 2dik 
es 3dik napian az Jspotaljbeli apro hazakban az kemen-
czeket foldozgattattam megh d. 56 IKv; Szám. 9/XIII. 14 
Damakos Máté isp. m. kezével], 

megfoldozhat megigazíthat/javíthat; a putea repara; 
herrîchten/ausbessem können. 1793: Az Ablakakat még a 
Hutáb(a) el nem küldhettük és hogy az karikás ablaka-
kat is meg foldozhassuk vagy 20. karikát is hozatak 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.|. 

megfoldoztat 1. megfoltoztat; a puné (pe cineva) să pe-
ticească; flicken lassen. 1597: Az waross Sátorát B. 
wram w kegelme hagiasabwl feoldosztadtam (!) meg ... 
Zabo Miklossnak adtam az feoldoszasatul warrogatasatwl 
... /05 [Kv; Szám. 7/XIV. 36 Th. Masass sp kezével]. 
1600: 1 February Foldoztattam megh haro(m) zolganak 
sarjokat (!) Varga Jstua(n)nal ... d 13 (Kv; i. h. 3/XII. 63 
ígyártó Simon isp. m. kezével]. 1759: nékem soha meg a 
tsizmámot sem foldoztatyák meg ... reám semmit sem 
költöttek [Albis Hsz; DobLev. 1/292. 3b|. 1812: (A) párna 
Hajakot a rongyosság miatt kéntelenittetett a' Groff ur eŏ 

nsga a* maga viseltes ingeiből a Tisztartonéval megfol-
doztatni hogy haszon vehetőkké vállyanak [Héderfája KK; 
IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi mosóné vall.l. 

2. ki/összetoldat; a puné să înnădească; zusammenflik-
ken lassen. 1594: foldoztattam meg Az hámot atta(m) ... d 
10 [Kv; Szám. 6/VII. 7]. 1597: chynaltattunk a' nagi ha-
rangra egi wy vanozyat es ketet meg foldoztattunk, Attunk 
Zigiarto Ianosnak f —/60 [Kv; i. h. 7/III. 24]. 1621: Nagy 
Ferencz postanak ... attam Az Kengiel Ziat ... meg 
foldosztatua(n) atta(m) teolle az Zigiartonak f —/20 (Kv; 
i. h. 15b/IX. 80]. 1699: Hogy az Harang Szijjait is meg 
fodoztatta fizettem Szigyarto Istvannak // 34 [Kv; KvRLt 
I. C. 8. 20]. 

3. megfoltoztat/forrasztat; a da să lipească; flicken/löten 
lassen. 1587: 4 die May foldoztattam 2 vsteot megh az 
házhoz p(ro) d. 16 [Kv, Szám. 3/XXVI. 651. 1600: veot-
twnk egy vy vas rudat keo feziteni valót, Es mast hogi 
megh foldoztattunk attunk eozuesegel az Kowachnak f 2 d 
65 (Kv; i. h. 9/IX. 44]. 1609: Az varos Negi vas Fazokait 
foldoztatta(m) es onnoztatta(m) megh az wst giartonak 
adta(m) teolle f 1 [Kv; i. h. 12b/IV. 2951. 

4. megigazíttat/javíttat; a puné să repare; herríchten/aus-
bessem lassen. 1581: Zygiartho Lwkachytol veottem ket 
hámot kyert fyzete(m) neky f. 1 ... Egy feket foldoztattam 
meg atta(m) d. 12 [Kv; i. h. 3/1. 6-7 Éppel András mb 
kezével]. 1583: az czynterimbe hogj a keott Röstellt meg 
foldastatak attam Lakathos Balintnak tolle d. 32 (Kv; i. h. 
3/IX. 6]. 1598: Az kiczin templumba hogi az firfiak zeket 
meg foldaztattuk fizetün Aztalos Istwannak f — d 10 (Kv; 
i. h. 7/XVI. 28]. 1600: Foldoztattam meg az Taligaban 
walo kereket, chinaltak három falt bele [Kv; i. h. 9/VIII. 
7|. 1621: Kannagiarto Janosal foldoztatta(m) meg az Va-
ros pincze tokjahoz való palazkokat fizettem nekj f —/35 
[Kv; i. h. 15b/IX. 191]. 1726: Találtatott bennea edgj kis, 
paraszt, ŏt rend, kályha kementze mellyetis Dobolyi István 
Vram ó kglme fŏldoztatott meg [Ne; DobLev. 1/124. — aA 
házacskában]. 1772: az emiitett Malom két alsó kerekei-
nek silipjeit meg foldoztattam, s meg igazittattam 
[Ádámos KK; JHb LXVII/2. 343]. 

5. kitataroztat, rendbe hozat; a dispune să fie renovat; 
ausbessem/in Ordnung bringen lassen. 1582: foldoztattam 
meg egy helyen az temeteo kertet hozattam negy fyréz 
dezkat attam erette d. 40 Achy palnak hogy meg czinalta 
d. 5 (Kv; Szám. 3/V. 14J. 1585: Az varos kohnyaiat fol-
doztatta(m) vakoltattam meg az Andrassal fyzettem d. 32 
[Kv; i, h. 3/XXII. 76[. 1595: Az lector hazaban meljben az 
Waros bűzaiat tartotak hogi mind az fala s mind az padi-
mentúrna igen teoredeztenek volt, hogi azt minde(n) helie-
ken meg foldaztattuk chinaltattúk, Attúnk Keomiwes 
Nemet Andrasnak f —/70 [Kv; i. h. 6/XIII. 42]. 1662: 
Gyulai Ferenc hogy a péntekhelyi kőkapura maga 
kaput csináltatna s azt a Péntekhely és Szombathely között 
való kőfalt bástyáival együtt megfoldoztatná, magát 
... réáígérte vala [SKr482[. 

megfoldoztathat megigazíttathat/javíttathat; a putea da 
la reparat; herríchten/ausbessem lassen können. 1625: Az 
Alpret Malomrol való Regestum Az egyk korong kari-
ka regi foldozot leuen el töröt es nem foldoztathattak meg. 
Vyollan kellet meg Csinaltatni [Kv; Szám. 16/XXII. 2]. 

megfoldoztatik rendbe hozatik; a fi reparat/pus la 
punct; in Ordnung gebracht werden. 1801: az viz áradástol 
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meg szaggattatott gát meg foldoztatott [A.jára TA; BLt 12 
Balk László (39) zs vallj. 

megfoldoztatódik kitataroztatik/rendbe hozatik; a fi re-
novat; ausgebessert/hergerichtet werden. 1844: A lakó 
Udvarház tsak a' sellerekkel szolgalatban támogattato-
dot, s fodoztatodott meg [Abafája MT; TSb 22J. 

megfoldoztattat megigazíttat/javíttat; a dispune să fíe 
reparat; herrichten/ausbessem lassen. 1597: Mi koron az 
scholaban az cherepes hiazatot Imit amot ahol meg romlót 
es zakadozot volt megfoldoztattatűk, hozatattúnk ahoz 2 
zeker feowent p(er) f —/20 IKv; Szám. 7/III. 28J. 

) 

megfoltoz 1. megfoldoz 

megfolyamodik megfellebbez; a face recurs; Berufung 
einlegen. 1880: (Czakó Józsi) valami peres ügyében futká-
rozik ... Régi kolozsvári dolog. Ott elvesztette a járásbíró-
ságnál s megfolyamodta [PLev. 73 Petelei István Jakab 
Ödönhöz j. 

megfolyatik fedeztetik, meghágatik; a fí împerecheat; 
gedeckt/beschält werden. 1746: az én Tehenem a* Pulyoni 
szomszéd Falúbeli Bikával meg folyatvánn; Eltetö Ur(am) 
arra fogta hogy az ŏ kglme Bikajával folyatott meg 
[Szentegyed SzD; WassLtJ. 1823: a tehenyem megfojatot 
[Hszj megfőjik al.J. 

megfolyósít beperel vkit, pert indít vki ellen; a intenta 
cuiva un proces; gegen jn Prozeß einlegen. 1602: Az mi-
nemű Perey volta(na)k annak előtte Borso Gergely(ne)k, 
az Pap Istvanne onokajaval ... Boncza mattyassal, mely 
Boncza matyas lopta volt el Borso Gergely(ne)k három 
zaz forintyat, mélyért elis ment vala a Varosról Zenth 
Gyeorgyre, es ott törvény zerenth megh folyositta Borso 
Gergely es az felesegevel eggyűtt Boncza mátyást ... Az 
matyasnak az nagy Anya, es az Anya Pap Kato, mi nekünk 
szólni kezdenek, hogy tőrekednenk Borso Gergelynel 
hogy ne öletne megh az mátyást, valamivel lehetne meg 
elegittenek [UszT 14/491. 

megfon 1. fonallá fon, felfon; a toarce; spinnen. 1635: 
az lennek az szöszit megh nem fontak [KJ[. 1722: Lenŭnk-
is még Tavalyi vágjon felesen, Balku Ur(am) ŏ kglme itt 
létiben az fontatást emlegeti vala, azért én mind ki oszta-
tom fonnyák meg [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-bólJ. 1784: 
kinek mi nemű érteke vagyon ... az Emberek ahoz kepest 
Classificaltatnak Ezen kivŭl... Adnak két Lo fá t . . . 2 font 
kendert vagy szöszét meg fonnak (Torockó; TLev. 4/9. 
13b). 1790: Szoktanak mind ezeken kűll még minden 
Esztendőben kendert és szőszőt meg fonni a' mint az 
Udvar szüksége magával hozta, hol többet hol kevesebbet 
[Csicsóhagymás SzD; HG Conscr. Csitso Hagymasiensis]. 
1820: tartozunk ... a kendert szalmájából feltakaritni, 
abból 4. fontot megfonni, 10. singet meg is szőni [Báld K; 
BLt 6|. 1848: Meg vetett fonal szővetlen száz négy singre 
való 50 rft Meg fonva vetetlen két végre való 15 rft 
[Görgénysztimre MT; Bom. G. XXIVdl. 

2. vesszőből fon/köt; a împleti; flechten. 1592: Az Te-
meteó kert Ayto ket mellieket megh fontak Tapaztottak 
IKv; Szám. 5/XIV. 151 Éppel Péter sp kezévell. 1692: 
vagyon a' konyha Tŏlgykŏteses Agasokra sövennyel 

megh-fonva, oldalai tapaszossak [Mezőbodon TA; BKJ. 
1726: (A napszámosoknak) kik a' Szamosbol bészol-
gáló felső csatornák elein az partot meg czövekelték, s 
fonták ... fizettem á d: 30 [Kv; Ks 15. CIII. 4]. 1728: A 
Csűrös kert bé meneteliben vágjon edgj Pajta Agasokra 
csinálva s veszszövel megh fonva, Szarufái, fenyő fából 
való leczekkel megh leczezve [M.dél lő TA; IB VI. 
225/14]. 1783: az Épületnek oldalai imitt amott meg-
vadnak ugyan fonva, de nem mindenütt (Mocs K; JHbK 
XXXVI. 7]. 

megfonás vesszőből fonás/kötés; împletire; Flechten. 
1587: egj darab seowenj meg Czinalasahoz ... Negi szeker 
veszszeot vitettem ketteit —/66 ... Az meg fonasatol 
teőwisselesetol fiszettem —/95 [Kv; Szám. 3/XXX. 12 
Seres István sp kezével]. 1591: Attam az Eggik haznak 
meg fŏnasatoll... d 58 [Kv; i. h. 5/VII. 6]. 

megfonat 1. fonallá fonat, felfonat; a dispune să toarcă; 
spinnen lassen. 1676/1681: vettesse(n) Udvarbíró ur(am) 
... bövön kendert; es aszt fonássá és szűtesse megh 
1 Vh; VhU 659]. 1681: az egesz Joszaghban, minden egész 
ház nép ... tartozik egy-egy fót Fonalat megfonatni az Vár 
szükségére [Vh; VhU 71]. 1754: 1753béli 8 Kalon-
gya Kendert el készítvén meg is fonatta, s meg is szőtet-
te [Mezőgerebenes TA; BLt 7]. 1808: Gyapjat meg fonat-
tam Udvarhoz meg kívántató nyőstőkre fòálfva KK; Ks 
99]. 

2. vesszőből fonat/köttet; a dispune să împletească din 
nuiele; flechten lassen. 1588: az Eöttweoseok tornyánál 
byro Vra(m) Akarattiabol verettem fel hatt karott melliet 
mégis fonattam attam teole d. 5 [Kv; Szám. 4/1. 35]. 1623: 
Capitanunk Egy Ereös pallankot allasso(n) feli ... azt 
igen Jo teőlgy fa vezzeókkel megh fonássá menteol Swrw-
be(n) s megh veresse igen es azt igen zepen megh tapaz-
tassa s megh mezeltesse [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.|. 

megfonatás vesszővel befonatás; împletire; Einflechten. 
1620: Latuan ... az varos Cziwreős Kertnek karos voltat, 
hogj keőmiwllette ninczien seővenj. Azért ... Quartas 
vrajmek az Seövenjnek fel allatasára, es megh fonatasara 
visellienek go(n)dot [Kv; TanJk II/l. 2981. 

megfonatik fonallá fonatik, felfonatik; a fi tors; gespon-
nen werden. 1749: meg sem fonatott vólt azon Zsa-
kok(na)k ki adott csőpü [Kiskend KK; Ks 70/51 Szám.|. 
1829: Pesti Len maradott volt 695 Csorna a' Szegények 
által megfonatott mind [BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. 
szám.]. 

megfonattat 1. fonallá fonat, megfonat; a dispune să 
toarcă; spinnen lassen. 1779: Kender Perceptuma ... Meg 
fonattattam 12 Kalangyat [Rücs MT; Ks 21. XV. 23]. 

2. fonadékkal megerősíttet; a întări cu o împletitură de 
nuiele; mit Geflecht verstärken/befestigen lassen. 1662: 
néhány sánckakasokat kenderkötelekkel mentül sűrűbben 
megfonyattatván [SKr 601 ]. 

megfonhat fonallá fonhat, felfonhat; a putea toarce; 
spinnen können. 1771: őfelsége azt parancsolja a férfi 
parasztgyermekek felől, hogy a fonást tanulják De 
vajon mit fon ...? Len ritkán terem olyan, amelyet meg-
fonhatna [RettE 258]. 
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megfont vesszőből font/kötött; Impletit; geflochten. 
1699: fel menvén két rendbeli Sendejezes alatt levő Grádi-
csokon, Csenefákbol való kötésekre csinált vesszőkből meg 
font jo készűletű tapaszos Sindelyes Hazban [O.csesztve 
AF; LLt). 

megfontat megfonat; a dispune să toarcă; spinnen las-
sen. 1749: Meg fontattam az jobbagy aszszonyokkal nagy 
gyapjút fKiskend KK; Ks|. 1760: a' kendert ki kell oszta-
ni, és mentől szebben, és vékonyabb(an) lehet meg kell 
fontatni [Szentmargita SzD; Ks l8. CII]. 1792: A kendert 
mind meg fontattam [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] 

megſontatás megfonatás; tors; Spinnen. 1772: akár 
kenderéből, akár szőszszéből mikor a' Jobb(ágy) és Zsellér 
aszonyokra ki osztattak, hol egy, hol legfellyebb két fontat 
a' meg fon tatásra, azzal tartoznak [Bálványosváralja SzD; 
Ks 101 Conscr. 82]. 

megfontol 1. megmér; a cîntări; (ab)messen. 1648: Uy 
szalonnak ... Ezeket megh nem fontoltak miuel igen nyer-
sek O haj. Mindenesteol fogua megh fontolván 
vagon lib. nro. 162. Uy haj ... Ezeket megh meruen 
facit libr. nro. 113 [Porumbák F; UF 1,882]. 

Sz. 1791: Groff Gyulai Iosefné Báró Jósika Maria Asz-
szony ... álmélkodással hallotta az Exponens Ur ő Nga 
mínémű admonitiot tétetett Ngod ő Nga ellen mellyet 
ha egy jol gondolkodo elme az igazságnak serpenyőjében 
megfontol, egy szot sem talál ollyat melly az igazsággal 
ne ellenkezék [Kv; JHb XLIV/4]. 

2. át/meggondol; a chibzui/judeca; durchdenken. 1710: 
A szegény Frangepán gróf is íra alázatos levelet a császár-
nak rabságából ... Fontolja meg Felséged kegyelmesen, 
hogy én ... egyedül vagyok csak az én régi nagy famíli-
ámból, mely ... mind Felséged császári házának, mind az 
egész kereszténységnek nagy hűséggel szolgált ... enge-
met, immár megholtat, az életre visszahozni méltóztassék 
[CsH 88]. 1783: Méltóztassék Excellentiád ezen nehéz 
Causat jol megh fontalni ... s egy szép Levelet méltóztas-
sék Excellentiád concipialtatni fJHbCs Árkosi Ferenc 
Csáki Katalinhoz]. 1823: meg fontoltuk volna ... a más 
Határon lévő Birtokkal járni szokott alkalmatlanságokot és 
... örökkösön fel cseréitűk, adván a nevezett helyeken 
edgyik a* másiknak által minden juss szerént ottan illető s 
biro részünket örök cserébe [Szentbenedek AF; DobLev. 
V/1072]. 

3. fontolóra vesz, mérlegel; a cîntări; erwägen, in Erwä-
gung ziehen. 1662: Száztizenhat zászlókkal voltam 
Mindenestül való is harcra való emberem, négy vagy 
ötezer emberem ha lehetett Az ellenség ad minus hat-
vanezer. De mit írom számát, aki meg tudja fontolni tatár 
chámnak személye szerént jelenlétét, és kik ellen ? 
ebbül megítélheti [SKr 381]. 1694: A T. Eccla mind eze-
ket jol meg fontolván ... altal latta es meg itelte ... Egeresi 
Mihalyne Unokainak ... azt az örökségét [Kv; SRE 24]. 
1786: meg fontolván, mind az ŏ kgylme fizetésének gyen-
gesége ... mind pedig ... annak lejendö meg jobbításának 
hellyes és szükséges volta kétségbe nem hozathatott ... 
concludaltatott* [Kv; SRE 243. — aKöv. a hat.]. 1802: 
Instáljuk azért alázatos tisztelettel Ngodat méltóztassék 
az A alatti Instantiánkban meg irt okainkat meg fontolván, 
a ... szükséges Rendelést meg tenni [Torockó; TLev. 
10/8]. 

megfontolás 1. át/meggondolás; chibzuinală; Überle-
gung. 1742: nem kétlem hogy Nemes Hazánk Törvényén 
fundált Iussom s kedves Bátjám Uraimék előttis nyilván 
lévő nagj káraim, jussom(na)k s praetensioim(na)k meg 
hányására, jol meg fontolására, és következésképpen azo-
kért engemet illető egész Consolatiora ne hajtsák s inditt-
sák kedves Bátjám Uraimékat [JHb XXXV/35 Jósika Ág-
nes lev.]. 1794: a' Tiszt. Papoknak ... Reflexióik is fel ol-
vastatván, a' dolognak jo móddal való meg fontolása után 
hellyesnek Ítéltetett, hogy a* Consistorium által rendeltes-
sék egy Commissio [Kv; SRE 310]. 1860: Alul irt özvegy 
Horváth Miklosné Született Pelei Polixéna végakara-
tomat előleges megfontolás után a következőkben 
nyilvánítom [Kv; Végr.]. 

2. mérlegelés, latolgatás; cîntărire; Erwägung. 1796: 
Felindittatvan azért Communitasunktol, Biraki kŏtelese-
günkből mélly alazatossaggal Instálunk Ngod előtt 
azon, hogy melto meg fontolasra vévén bŏlts elmejevel 
azt, hogy minemű romlás és kár következzék ebből az 
erdők és gyümölcs fák pusztításából ezen helysegre 
ennek el forditasara Méltóztassék Ngod bennünket autho-
ralni hogy a jo rendet és törvenyeket a Kŏzneppel meg 
tartathassuk [Torockó; TLev. 10/6]. 1834: megfontolás alá 
vévén a' Törvényes Derék Szék mind két részről felho-
zott okokat, Erősségeket és Bizonyitto írásokat ezekbe 
tészi meg a maga Határozását [Asz; Borb. I|. 

megfontolhat át/meggondolhat; a putea chibzui/judeca; 
überlegen/denken können. 1672: Minekokáért ilyen nagy 
és terhes dolgok lévén fenn mostan is igen szükséges-
nek itíltük Kegyelmeteket az böcsületes tanácsi rendet 
convocáltassuk e végre, hogy ... az mennyire Isten elmén-
ket vezérli, megfontolhassuk és ... a mit jobbnak feltalál-
hatunk elkövethessük [TML VI, 288 a fej. Teleki Mihály-
hoz]. 

megfontoltatik 1. megméretik; a fí cîntărit; (ab)gewägt 
werden. 1819: próba maihát vásárollyanak, s a próbára 
való Marhát... a Magistratus által ki rendelendő biztosság 
előtt vágattassanak bé, s a próbára levágott Marháknak 
husa ... Melegen ne fontoltassék meg [Kv; MészCLev.|. 

2. át/meggondoltatik; a fí chibzuit; überlegt/dacht wer-
den. 1662: amint a hírbevitel lehetetlen vala, úgy a vámak 
is már tovább való tartása ... És így ha ugyan jól megfon-
toltatik, aligha Várad elveszésében is nem kezd helyt 
találhatni s alkalmaztathatni amaz régi sententia, melly 
közönséggel Magyarország romlása felől tartatott: Priva-
tum commodum, religionis ódium, longum concilium 
perdidit Varadinum [SKr 627-8]. 1794: az iránt is iévén 
szó hogy az harangoztatás árra alább szállittassék, ezen 
dolog meg fontoltatván sem jónak sem szükségesnek nem 
Ítéltetett [Kv; SRE 315]. 

3. mérlegeltetik; a fi cintärit; erwogen werden. 1780: 
Hogy ha pedig a Méltoságos A. Vr résziről exhibeált In-
quisitoriakbeli Fatensek Fassioi Curiose meg fontoltatnak 
többet ponderálnak mint Sem az I. Vr Inquisitoriájában 
lévő Fatensek fassioi [BSz; JHbK LIV/25. 18]. 

megfonnyad összefonnyad; a se veşteji/ofíli; runzelig 
werden. 1625: aban az denotalt helyben ... uoltanak olto-
uaniokis vgy mint eöttuenig ualo, melliekben az marhak 
az mit fel ertek, ki ragtak es teordeltek ... az oltouaniok-
nak nimelliken uoltak giwmolcziek ... azokbannis sokat le 
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uertek es ot az oltouaniok alat fonniattak meg [UszT 64a]. 
1724: Már tegnap vj retket ettük ã sz:Leleki meleg ágybői: 
oda is klildőnék de meg fonyat [Altorja Hsz; ApLt 2 Apor 
Pétemé Káinoki Borbála férjéhez]. 1816: hazunnatt egy 
fél általvetö krumplit hoztam ... hogy pedig a krumpli 
nállam meg nem fonnyadt, az abból következett, hogy 
mind hűvesben tartottam [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

megfonnyadt (össze)aszott, szikár; uscăţiv, slab; ver-
hutzelt, díirr, hager. 1614: Ugyanebben az esztendőben® 
támada fel ... Nagy András az pogán-keresztyén hajdúkkal 
az törökök parktikájokból ... Kiknek fővezére vala amaz 
hosszú nyakú, megfonnyadt Imrefí János [BTN2 56. — 
al 607-ben]. 

megfonnyaszt forrázással összefonnyaszt; a veşteji, a 
face să devină veşted; durch Abbriihen runzelig machen. 
1842: én a* Burjányokat nékie meg hoztam, 's azt 
mondottam, — hogy ... tegye égy csuporba tiszta vizbe 
fonnyaszsza meg [Dés; DLt 85]. 

megfordít 1. fordítva rak/tesz; a intoarce (ceva); umge-
kehrt tun/legen. 1625: Szamott vettve(n) az kadarral keő-
teőtt megh Egj kadat meliben vy feneket czinalt, es megh-
is fordította [Kv; Szám. 16/XXXIV. 250]. 1850: az társze-
kér egyik hátulsó kerekébe 4 falfát 2 küllőt és tsapakat ujat 
tettem Rf. 3 xr 20 ... az rudat meg fordítottam és egy Juhát 
ujat xr. 46 [Kv; Újf. 1]. 

2. másik oldalára fordít; a intoarce pe partea cealaltă; 
umwenden. 1660: Édes Bátyám uram, én bizony valóban 
beteg vagyok; immár két hete, hogy úgy fekszem, hogyha 
más meg nem fordít, magam meg nem fordulhatok; igen 
nehéz hagymáz vagyon rajtam [TML I, 490 Bornemisza 
Anna Teleki Mihályhoz]. 1704: Keresztesi uram tüllem 
béizené az úrnak, hogy őkegyelme olyan beteg, hogy az 
ágyban sem fordulhat meg ha más meg nem fordítja [WIN 
1,150]. 

3. megforgat; a învîrti; umdrehen. 1635: Debreczeni ... 
az feje felet megh fordita az mezitele(n) pallósat [Mv; 
MvLt 291. 39a]. 

4. visszafordít/térít; a intoarce (pe cineva de undeva); 
zurtickführen. 1618: azt is hallottam tőle ..., hogy ne 
játsszanak az hatalmas császárral, ne fenyegessétek se 
némettel se mással, mert ha annak kell lenni, könnyebb az 
hatalmas császárnak Perzsiáról megfordítani az hadakat, 
de bizony jut nektek benne [BTN2 109]. 1657: megújul-
ván azért az érkezett tatársággal ... igen vitézül ember-
kedvén, az futó csata is megfordult, és ekképpen az űzőket 
l s megfordították, és szinte az derék ármádára hajtották 
[Kemŏn. 68]. 1662: Az űzésben, midőn a törökök közül 
sokan hullanának, s azonban a jancsárok a mieinkhez a 
lesből nagyon lövöldöznének, ottan Gaudi András a népet 
az üzesből megfordította s tartóztatta vala [SKr 412]. 
1801: a Hajós azt mondotta, hallódé már én a hajót 
meg nem foiditom [Szászújfalu AF; DobLev IV/848. 3a]. 

Szk: ~ja a ló száját visszafordul. 1710: Bercséni Miklós 
szintén akkor akar vala Bécsben felmenni, de megértvén 
Rákóczi fogságát, megfordítá a ló száját, s Lengyelország-
ban szalada® [CsH 329. — al703-ban]. 

5. visszaterel; a mîna înapoi; zurücktreiben. 1740: Kis 
Mihály kertyg le ment a varfalvi és Rákosi csorda, onnét 
jneg fordították [Mészkő TA; Borb.]. 1797: Tudom hogy 
Imreh Dániel fegyveresen jött volt fel a' Málnási Rétre ... 

Költze Josef és Sigmond eleibe állának a' Marhájok(na)k 
meg forditták Haza felé Imreh Dániel Puskara kapa közzik 
lövőidöze [Oltszem Hsz; Mk II. 8/260 Zaláni Lászlóné 
Kóltze Maria (30) vall.]. 

6. kifordít; a intoarce (pe partea cealaltă/pe dos); um-
kehren. Sz: ~aná a zsákot, de már késő. 1674: Nem kétlem 
bizony azt, hogy Naláczi uram megfordítaná zsákot, de 
már késő [TML VI, 558 Székely László Teleki Mihály-
hoz] ha zsák volna, ~aná. 1663: Úgy látom, hogy Bánfi 
uram olyan reménység alatt jött volt be, hogy fogarasi 
kapitány legyen. Mindenik vágy reá, de egyik sem 
fogja birni Bezzeg megbánták az bejöveteleket. Ha 
zsák volna, megfordítanák, mivel az pogányság rosszul 
bánik az magyarokkal [TML II, 560 Teleki Jánosné fiá-
hoz, Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: Az bizonyos, hogy Apor 
István, noha nékem capitalis ellenségem, mindjárt még 
akkor megfordítja vala, ha szák volt volna; aminthogy a 
székelység protestála is, hogy ők, amint eddig, úgy ezután 
is per amicabiles accordas cum duabus nationibus készek a 
quantumokat segíteni tehetségekig [BÖn. 929]. 

7. megkanyarít; a amplasa invers; umkehren/drehen. 
1623: Az jstallokot megint megh fordissak az alsó zege-
lettnell es zinte az Var arkaygh vigiek [BGU 124]. 

8. visszaküld; a trimite înapoi; zurückschicken. 1678: 
Sohonnainak Kgldet, engemet, Székely László s Praefec-
tus uramékat tartják Itt Írhatnék többet is, de nem tu-
dom, kivel fordítja meg Kgld az levelet ITML VIII, 25 
Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

9. (kárt/költséget) megtérít; a plăti (daunele/cheltuie-
lile); jm Schadenersatz leisten/geben. 1605: Tothazi Eot-
wes Mihály ... vallia ... Colosy Istwanne Nem eoreokben, 
sem nem zallagban Atta András deaknak azt az zeoleot 
hanem bizta vala chak vgy gondviselese ala hogy az val-
lonok miat el kelletek budosny, hogy viseltesse gongyat, 
es minden rea való keolchegereol tarchion zamot, Isten 
vizza hozwa minden rea való keolcheget megh fordittia 
[Kv; TJk VI/1. 709]. 1695: Szekely Cata Csiki Laszlone 
... költséget faradsagat Gellért Ui<am)nak fordicsa meg 
[SzJk 293]. 1764: Páter Szatsvai Ur(am) kezet akart venni 
a' Falusiaktol, hogy ki Keresi a határt a ' Szent Annaiaktól, 
csak költségét 's fáradságot fordittsuk meg [Udvarfva MT; 
Told. 44/26]. 1787: olly Curiositassal conservaltassék a' 
Magazinum, hogy ha mi kár lesz benne, a ' Falus Biro több 
Társával fogja meg fordítani a' Falunak [Torockó; TLev. 
3/2. 3a]. 1806: Senki-is a* Iószágának, a* faluból ki-rugo 
végin kaput semmi szin alatt ne tartson; mert ha valami 
kára történik, és a1 nyom arra talál, a' Falu meg nem 
fordittya [Oltszem Hsz; Mk II. 4/115]. 

10. (árat/ellenértéket) ki/megfizet; a plăti/achita contra-
valoarea; (Gegenwert) bezahlen. 1595: ket eókret adot 
uala Bertalan kouácz Sebestyen Demeternek njolchad fel 
forinterth Az feòldeket ennjert vete zalogo(n), Az teöbbit 
megh fordította [Telekfva U; UszT 10/35]. 1630: adgja 
megh az rezes szerszamnak s az nieregnek az arrat az 
sebesi pokroczal egiüt, az lo arrabanis fordiczon megh 
valamit [Mv; MvLt 290. 208b]. 1736: en kínáltam Eltetŏ 
Vramot, hogy meg fordittom a Tinót az kit az Apósa adot 
a Szölöirt, a mint hogy eő keglme igirte voltis nékem hogy 
viszsza agygya, ha meg fordittom a mit az Apossa adott 
érette [Szentegyed SzD; WassLt Ács György (60) jb vall.]. 
1769: hogy ha munkát tétet eő Nagysága azon szőlőb(en) 

verificalodvan, mennyi munka ment reá; aztis a szőlő 
mellé todván tartaz(z)am meg fordítani éő Nagyságának 
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[Ádámos KK; MbK IX. 39]. 1778: én nem foiditam meg, 
ha meg nem itiitetik fizesse meg Groff Uram ŏ Nagysága 
[Csicsómihályfva SzD; LLt 34/16]. 1790: Hogy ha a Zala-
gosito VásárheHyi Pál Ur valami Melioratiot tenne a 
Zalagositott possessionaria portioban, tehát a tizen két 
esztendőknek le folyása után ... azokat a reluens tartozzék 
meg foiditani, a Zálog Summaval egyetemben, kŭlŏmben 
addig az irt possessionaria portio ki ne váltathassék [Ör-
ményszékes AF; DobLev. III/67L lb]. 

11. (adósságot/tartozást) megad/visszafizet; a restitui/ 
rambursa (datoríile); (Schulden) zuriickzahlen. 1597: az 
mj adot eddigh adott az Aszonj az eórekseghreòl ... megh 
fordicha Jakochy Pal [UszT 12/125]. 1598: az menjúel en 
teòbbet fizette(m) azt en neke(m) megh kel fordítani [i. h. 
12/100]. 1760: egy alkalmatosággal én töllem kért (: mint-
egy költsönbe(n) :) egy Arannyat, de nékem soha meg 
nem fordította [Aranykút K; Ks 92]. 1795: az Hadi sege-
delemre a' Parochialis Hazakra esett 4 Rftot 12 xrt nem a' 
Pap hanem az Eccla fizesse meg, az hol a* Pap meg fizette 
a Curator fordittsa meg [M.bikal K; RAk 20]. 1832: Az 
Insurrectiokor az néhai édes Atyámért, én személlyesen 
insurgálván, amit kellett volna fizetni pénzül, ha én el nem 
mentem volna, annak is fele részét meg fordíttani hatá-
roztatni kérem [M.köblös SzD; RLt Pataki Mihály nyil.]. 

12. (vetés) kihoz, megterem, visszaad; a produce; (Saat) 
tragen. 1676: Vagion itt eőszi vetes három darabban 
mellyek igen szegenyek és az fel aratasrais alkalmatlonak 
... mely magvatis aligh ſorditya megh [A.szombatfva F; 
UF II, 761]. 

13. megmásít; a schimba; (ab)ändem. 1662: Ha az 5. s 
6. vétkeket forgatjuk, hiszem ha Istennek tartó lélek van az 
elöljárókban, méltán meghasadhat a szivek, jutván jól 
eszekbe, hogy nagyrészint a vétkeknek űzésében ők voltak 
az elöljárók ... ők vonták nagyobbrészínt a lelki fertőbe a 
kezek alatt levőket, kik is megfordítván a Péter ama sza-
vát: inkább akartak embernek, mintsem Istennek engedni 
és hatalmasokkal s többekkel a veszedelemre vivő tágas 
úton járni, mintsem a világ előtt tekintet nélkül levő keve-
sekkel a szoros kapun menni az életre [SKr 714], 1831: Te 
engemet minden kérdetlen igy szolitottál meg: Hat kend a' 
Lovakat keresi ? ... No mennyen Kend Akna vegire 
most láttam ott eddegelni az ut mellett mind a két Lovakat. 
— De tsak hamar meg forditván beszédedet, megint más-
felé igy utositottál: No tsak mégis mennyen kend a Kád-
bűkkére | Ezen kérdésemre Te Vonutz, meg forditván 
elébbeni beszédedet én nekem ezt felelted (Dés; DLt 332. 
13]. 

14. érvénytelenít, visszacsinál; a reface/anula; ungültig 
machen. 1662: De már akkor ez hízelkedésbül származott 
veszedelmes tanácsot megfordítani, boldog Isten, ó, melly 
késő vala! [SKr 346]. 1672: Immár senki semmit nem 
szól. Úgy látom, ha lehetne, sokan megfordítanák az dol-
got [TML VI, 376 Bánfi Sigmond Teleki Mihályhoz]. 
1761: a Néhai Generális Vr eo Nga ... magát a Cserében 
meg karositatnak esmérven, quoquo modo kívánta a Cse-
rét meg fordíttani [Kisenyed AF; JHbK LXVIII/1. 779]. 

15. babot ~ bab varázslatot/bájolást felold; a desface; 
Hexerei (auf)lösen. 1724/1799: a jo dajka ... tsak az babot 
tudja vetni bizony számot ád rolla talám engemetis ŏ ba-
bonalt meg az bab vetéssel azért voltam ollyan roszszul de 
megmondja Kigyelmed hogy az babot megfordittsa hogy 
haza mehessek mert nem árt nékem az ö babja Isten velem 
senki ellenem [Gerend TA; KS. Bethlen Ágnes lev.]. 

16. lefordít (más nyelvre); a traduce; übersetzen. 1618: 
Az több dolgokot magok azmint megírták volt az császár-
nak, annak páriáját megfordították és ide alább annak 
páriáját írtam meg [BTN2 136]. 1662: (A levelet) a vezér 
hihetőleg tudván, hogy a fejedelem mellett török tolmács 
nem volna, deák nyelvre is megfordíttatván, a fejedelem-
nek úgy küldötte vala ... mellyet ím magyarról is megfor-
dítván, deákjával együtt szórul szóra ide írtam [SKr 424]. 
1673: Az török írást még meg nem fordították; elkészül-
vén, Kegyelmednek elküldöm (TML VI, 547 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 

17. (titkosírást) megfejt; a descifra; (Geheimschrift) 
auflösen. 1668: (A kajmekám) Clavissal is írt Székely Mó-
zes urunknak, de még Baló uram nem érkezék be, hogy 
megfordítsa; meg lévén, Kegyelmedet tudósítom [TML 
IV, 296 Naláczi István Teleki Mihályhozl. 1677: Az Ud-
varhelyi clavissát nem küldé meg Kegyelmed, levelét meg 
nem tudom fordítani [TML VII, 502 Teleki Mihály Thö-
kölyi Imréhez]. 

18. ~va ellenkezőleg, fordítva, viszont; dimpotrivă, in-
vers; umgekehrt, im Gegenteil. 1823-1830: 21-ik. Minden 
doktoroknak, licentiatusoknak, magisztereknek és baccala-
reusoknak, ha nem professzorok is, szabad legyen tanítani 
... amit akar, hanem teológusnak juridicumot, medicumot, 
s megfordítva, tanítani nem szabada [FogE 234. — aA 
göttingai egyetem kiváltságainak fels.]. 

megfordítás 1. megtérítés (káré/költségé); achitare, re-
parare; Vergütung. 1677: Tolvajkiáltásra, és harang félen 
verésre, ha a1 Faluk ... a* gonosztévőket... meg nem fog-
nák ... vagy ha tolvajt kiáltó, vagy panaszlo ember instan-
tiajára törvényre meg nem tartanák ... két száz forin-
tal tartozzanak, és a' panaszlonak kárának meg-forditá-
sával [AC 126J. 1759: Docz Péter el veszett ökrét Ta-
pánfalván ... Kirilánál találta meg. és ŏtet az oda való 
Ispány el fogattatván, feje dijján való változásává!, a ká-
ros(na)k kŏlcsége s fáracsága meg fordításával, és a mar-
hának szőrin való viszá adásaval szabadult meg [Buízest 
H; Ks 101]. 1775: Tudgyaé a Tanú ... Hogy ... azon 
már deciarait hely azon meg nyúzott Bika árranak meg 
fordittasáért biratik é, a vagy külŏmben ? [BSz; Ks 25. VI 
vk]. 1793/1794: recongnoscalak azt a* MBagoi Posses-
sorok közönségesen, hogy ezen osztályos Processusra 
tejendő költséget az meg fordittasn(a)k Ígérete alatt ... 
concredálak Titt. Kőlőnte Josef Úrra, mint Mlgs Groff 
Kemény Farkas Úr ő Exja Inspectorara [M.bagó AF; 
DobLev. IV/14b—5a]. 1806: motskoltatásáért meg-ki-
vánnya a Felperes, hogy az Alperes Nyelve vátságán, 
költség, s fáradság meg-forditásán convincaltassék [Dés; 
DLt 250]. 

2. kiegyenlítés/megfizetés; plată; Begleichung/zahlung. 
1734: Toidai Tőrök Péter ... szolejit el adta ... mint szom-
szédok meg kinaltattak azon Hegy(ne)k Dékánnya Nms 
Toidai Petki Sámuel vr(am) altal, igiretet tévén minde-
nek(ne)k meg foiditasárol és meg adásáról valamellyekről 
hitelesen docealna [Torda; TJkT I. 36]. 1789: A Bodoni 
Házat... építettük keresetűnkből, és igy annak meg fordí-
tásával nem tartozom [Ne; DobLev. III/658. 4a]. 1796: 
nem praetendalhattya Mlgs Ortzi Anna Aszszony ... azon 
Summák fele része meg foidittását [Kv; Ks 74/56. 55]. 
1834: az Alperesek által erővel elfoglalt Helly a köz 
Időbe elvett haszonnak megfordíttásával a' Felperesi rész-
nek víszsza ítéltetik [Asz; Borb. I]. 



565 megexamináltatik 

3. térítés, visszafizetés; plată; Zuríickzahlung. 1829: a 
Szõllŏk hátra lévő Mettzése, s ell fedése ezen osztállyos 
kŏz massában lévő szolgálo emberek segittségével essék, 
valamint az emiittett földnek mag alá meg kivántato mi-
veléseis a nagyobbik Testvér Komáromi László által adan-
dó maggal, mellyet önkéntesen ajánlott adni minden meg 
fordítás nélkül [Nagylak AF; DobLev. V/l 1501. 

4. megfejtés (titkosírásé); descifrare; Auflösung. 1678: 
Urunk ő nagysága levelei clavissal lévén írva s estve ér-
kezvén hozzám ... időm nem volt az megfordításra [TML 
VIII, 228 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

5. kiherélés, kasztrálás; castrare; Verschneidung, Kastrie-
rung. 1688: 7 Kos berbécs megh forditáaért (!) fizetett az 
mester(ne)k f —//07 [Bucsum F; MvRKLev.]. 

megfordíthat 1. ellenkező irányba fordíthat; a putea 
intoarce; umdrehen können. 1683: az homlitas(na)k ... 
elégh hellye lőtt volna, s lenneis, olly ritkás leven sok 
hellyeken hogy Lovatis megh fordíthatni benne [Radnót 
KK; UtI]. 

2. érvényteleníthet, visszacsinálhat; a putea reface/anu-
la; ungültig machen können. 1607: az megh neuezet haz 
heliet uizza ne uehesswk, es ez dolghot megh ne fordíthas-
suk, auagi megh masolhassuk [Vessződ NK; JHb XXI-
11/41. 

3. (titkosírást) megfejthet; a putea descifra; (Geheim-
schrift) auflösen können. 1677: Levelemet eddig Írattam 
vala, hogy érkezék Kökényesdi uram levele ... rosszul 
lévén, én meg sem fordíthattam; az clavisát oda küldöttem, 
Kegyelmed Baló uram megfordíthatja [TML VII, 409-10 
Teleki Mihály a tanácsurakhoz]. 

megfordíttat 1. kifordíttat (ruhát); a da la ín tors (o hai-
nă); (um)wenden lassen. 1823-1830: Kolozsvárt létünk-
ben adott Elek ŭrfi nekem egy kaputot (Ueberrockot), me-
lyet megfordíttatván, magamhoz igazíttattam [FogE 161]. 

2. (másfelé) átrakat/tétet; a dispune să fie (re)amplasat 
in altă direcţie; (anderswohin) umlegen lassen. 1693: az 
Alsŏ iratos ház annak felette levő Küs házaczkákkal, es fel 
jaro gradiczaval együtt, azon fel járó hellyel ugy hogy az 
gradiczot meg fordittassa eŏ Kgle az Maros Kapu fele 
[Abafája MT; Told. Huszár lev. 17a]. 

3. megigazíttat; a dispune să fie refăcut; herrichten las-
sen. 7804: A Csűrnek edgyik farát el bontván meg kellett 
fordíttatnom, egészen ki fedettem meg létzeztettem ... 
ujj szalmával egésszen mégis fedettem [Ádámos KK; Pk 
5]. 

4. (kárt/költséget) megtéríttet; a dispune să fie achitate 
(pagubele/cheltuielile); (Schaden/Kosten) zuriickzahlen 
lassen. 1797: meg kívánom, hogy arra kirendelendő 
Biztossok által in integrum restitualtassam, meg forditat-
ván minden káromot [M.igen AF; DobLev. IV/780. 11. 
1801: tehette volna az Exponens Ur, hogy ezen Rétben® 
esett kárát, a rövid meg fosztás uttyán megfordíttassa [Ne; 
i. h. IV/840. lb. — ®A zálogba vett rétben]. 1840: méltóz-
tatik ... költségeimet fáradságaimat az azokat okozo Kato-
na György Urammal nékem megfordittatni [Dés; DLt 
7041. 

5. ki/megfizettet; a dispune să fie plătit; aus/bezahlen 
lassen. 1799: a' Keruletbéli Tisztek ha ... valami Ex-
cessust találnának ... a* Contribuenseket kárvallatlanná 
tegyék, a' Birák altal azt a' mi általak a' Contribuensektŏl 
fel-szedetett ... a' Királyi Aerariumnak tŏstént meg-

fordittatván [AszLt 207 nyomt. gub. kömend. Kv-ról 6014, 
6463]. 1832: A Szűk-esztendőkben Néhai édes Atyánktol 
Csomafái Sándor Sogorom 130 RFrtokot ki tsikorván azon 
szín alatt, hogy Gabonát ád érettek, de nem adott... ennek 
ís fele részét meg-foidíttatni határoztassék [M.köblös SzD; 
RLt Pataki Mihály nyil.]. 

6. (más nyelvre) lefordíttat; a dispune să fie tradus; 
übersetzen lassen. 1619: Az vezér őnagysága két rendbéli 
levelét azért küldi, énnekem így mondá: Egyik levelet az 
urad csak maga előtt olvastassa el, meg se fordíttassa, azt 
csak maga tudja, az másikot jobb, ha mindeneknek mu-
tatja [BTN2 217-8]. 1662: Az Bonfinius historicus, vala-
hol mi haszonra való dolgok benn találtatnának, magyarra 
megfordítatván ... ottan kinyomtattatná megígérte vala 
[SKr 651-2]. 1704: Végre a generálisnak egy memóriáiét 
írván, kíváná®, hogy azt is az ország felküldje ante proc-
lamationem, amelyben praecise azt kívánja, hogy az or-
szágnak vagy statusoknak porrigált memorialisát fordíttas-
sa meg francia nyelvre és olvassa meg [WIN I, 119. — 
®Bethlen Miklós]. 

megfordíttatás megtéríttetés (káré/költségé); achitare; 
Schadenersatz. 1806: a' Káros Fitori Petér a' Pásztort 
Szőts Györgyét a* Falu széke eleibe idészte a' kárnak 
megfordíttatását megítéltetni kívánván |F.rákos U; Falujk 
4-5 Sebe János pap-not. kezével]. 1826: a kőrös convicti-
oban fizetett 5515 Rforintoknak megfordittatása függőben 
maradott [Ne; DobLev. V/l 114. 4]. 

megfordíttathatik meg/visszatéríttethetik; a putea fi 
restituit; zurückerstattet werden können. 1662: (Haller 
Gábor levélben) nekik tanácsolja vala: a főszerdárt 
megtanáltatván, az országra felvetett nagy summának bár 
csak százezer tallérát ígérnék és ... szerzenék meg is 
azáltal az a nagy erő és romlás az helyrül el fogna fordít-
tatni, hiszen azután az a summa is az országra közreoszol-
hatna, és ha ... kölcsön szedetnének is fel, mind megfor-
díttathatnék [SKr 574]. — L. még SKr 553. 

megfordíttatik 1. visszafordíttatik/téríttetik; a fi întors; 
umgewendet werden. 1662: mind a két részrül nagy sokan 
hullanának. De végre a mieinknek jobbszárnya megha-
nyatlani és nagyon hátat is adni kezdett vala, de azonnal 
bizonyos segítőseregek bocsáttatván melléjek, megfordít-
tatának, és a török azon a félen megnyomaték |SKr 5531. 

2. (kár/költség) megtéríttetik; a fi achitat (pagubele/ 
cheltuielile); (Schaden/Kosten) zuriickgezahlt werden. 
1789: Szükséges a Com(m)unitás Ratiojának vítelire szor-
galmatos vigyazassal lenni és hogy ha helytelen erogatiok 
tanaltatnának, azokat mindjárást el kelletik tŏrleni, és ha 
Valamely Elöl Iárok ebben hibasoknak tanaltatnának azok 
által a haszontalan tett Erogatio a Com(m)unitásnak for-
dittassek meg [Kv; TLev. 7/81. 1803: a perre téjendö költ-
ség és fáradság Tiszt. Professor Benkö Ferentz Ur(na)k ... 
minden további perlekedés nélkül meg fordittassék (Ne; 
DobLev. IV/873, lb]. 1807/1808: meg kévánnya a Prae-
tendens Rész, hogy ezután okozando költsége Farattsága 
meg fordittassék [Asz; Borb. II]. 

3. ki/megfizettetik; a fi plătit; aus/bezahlt werden. 1775: 
Desŏ János Vramat újra fogadtam Karácsomban ... fordi-
tassék meg Ö kegyelmének Conventiója hfl 40 [Örmény-
székes AF; BetLt 6 özv. Szalántzi Józsefné Boér Borbára 
végr.]. 1802: Arenda ideje alatt a szöllőt, mely most na-
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gyon miveletlen, meg épitteni kelletvén, a melioratio 
igasságos betsű szerént az arendanak ki telésével nékem 
meg fordittassék [Kv; JHb XX/12]. 1821 k.: 30 ekékkel 
tett ugarlás árra, egy darab Zab vetésinek magva, annak 
miveltetése, mint industriáji fordíttassanak meg [Dés; Ks 
79. 29. 739]. 1837: A Czél arányos ... építményekben, és 
elkerülhetetlen jovittásokban, a zállagban vevő Urat gá-
tolni, és korlátozni nem akarván, ez oly formán engedtetik 
meg : hogy azoknak értéke a ki váltó által fordittassék 
meg [Dés; BetLt 5J. 

4. lefordíttatik (más nyelvre); a fi tradus; übersetzt wer-
den. 1662: (A) levelek nekik az országtul megfordíttatva 
küldettek vala [SKr 398J. 1677: Most is mit írt nékem 
Absolon Styrbül s az marchio is, megfordittatván, Ke-
gyelmednek oda küldöttem [TML VII, 454 Teleki Mihály 
Baló Lászlóhoz]. 

megfordul 1. hátrafordul; a se intoarce; sich umwenden. 
1573: Pocz Ianos Azt vallia hogi haza fele Megen volt 
Latta hogi ellenbe ballagnak volt Zabo gërgi es chisar 
Ianos, Azomba hallót zozatot de az Embenet ne(m) latta ky 
zol, Ezt Monta Ty Mordaliok, Azon meg fordwl Zabo 
gĕrgi Mond kichodak azok, Esmet Mond az kyt Nem lat 
volt, Ty Mind ketten azok vattok [Kv; TJk III/3. 209]. 
1607: monda Benedek Peter, hul, mo(n)da Bartalis 
Georgj, Imhúl, mo(n)da Benedek Peter ott ne(m) megien 
be az viz vai bánod vaj ne(m), ha bánod tegj rolla, Azon 
megh fordula s az palchaiat fen tartia űala az kezeben meg 
fordúlasaban, de azt ne(m) tudo(m) ha wtnj akaria Georgi-
et Auagy ne(m), Azon, el mene az laba alolla az fordulás-
ba, el esek [UszT 20/302]. 1714: Bajori Ferencz Uram ... 
Nyisztor Mátyást Nyisztor Miklós gjanánt meg akarta lőni, 
ha szerencséjére meg nem fordult volna, hogj meg ismérje 
mivel hattal volt feléje [Berekszó H; Szer. Nyág Avram 
(30) jb vall.]. 1752: egy Ember jó vala szemb(en) velem 

meg riasztám hogy ki vagy? melyre az meg fordulván 
meg futamodék [Abosfalva KK; Ks 8. XXIX. 29]. 1849: 
Lóvésire megfordulánok vissza és vágni kezdette fejszével 
egyik része a kaput, a másik része hajgált bé kővel [Héjas-
fva NK; CsZ. Fodor Márton (57) vall.]. 

2. (mentében) visszafordul; a se intoarce (din mers); (im 
Gehen) sich umdrehen. 1604: Mi az cziebj Erdőn walank 
onat menek ki az berczre wigiaznj weczke följ, hat mind el 
leptek az raczok az falut, az nepet Jgön ölik wagiak, gior-
son meg fordulek annat, Elöl talalam, Antal Gáspárt s 
marossi Jánost, mondek En az lóra wllek meg vgazkodam 
(!) az czioby Erdő felç [UszT 18/139 Jrolmos Lukaczj 
weczkey lofw Ember vall.]. 1657: az fejedelem inte, 
hogy csak igazgatnám és indítanám az gyalogságot az ost-
romra, de magam ne közelítenék, mert, úgymond, az ost-
romra menés nem nevezetes emberséges embert, hanem 
közembereket illetne csak; kire felelék ... Ha az embersé-
ges ember elmarad közülök vagy elölök, bizony az rossz 
ember is vagy oda sem mégyen, vagy hamar megfordul 
[KemÖn. 270]. 1760: Luka haza felé indula, én pedig meg 
állapadván az uton egjczer láttám hogy Luka meg fordul a 
kapujától s egjenesen mene az Kotsis Toma ajtajára s ott 
meg állapodék. hihető hogy halgatodzatt [Kóród KK; Ks 
17. XXXI]. 

Szk: arccal ~ vki felé szembefordul vkivel. 1653: Básta 
mind lovast, mind gyalogot és a szekereket isa, tudván azt, 
hogy utánna rohan a vajda, azt állítván hogy futna. De 
Básta meghagyta vala a kapitányoknak: hogy mihelyt a 

vajda kijő, tehát azon rendelt állapottal arczal megfordul-
janak a vajda hada felé, a szekereket a hátok megé hagy-
ván [ETA I, 56 NSz. — aHátrálni rendelé]. 

3. (víz) visszatódul; a-şi schimba (brusc) sensul curgerii; 
(Wasser) zuhickströmen. 1756: meg fordult a Viz Kudű 
felől, s igyenessen ment a nagy szakadás(na)k es igy a 
melly helly most ezen fákon alol vagyon mind viz lotso-
gatás [Omlásalja SzD; Ks 19/IX, 11]. 1771: (A malom) 
akár mely Nagy árvíz idejébenis forgatt, Vagy ha meg 
állotis ezeribe Valamikor, Csak addig állott, még a viz 
meg fordult vagy egy Etszaka Vagy még annyit sem 
[Kük.; JHb XX/26. 2 vk]. 

4. megkanyarodik; a coti; (sich) schwenken. 1623: Az 
Var arka feleöli az mint megh fordull ha lehet 24 eolny 
jstallo legyen az zeker zenigh [BGU 125]. 1624: uagion 
ket feőld egj borozdan az Kozma Peter es Kozma Mihalne 
feoldin fordulnak megh [Uzon Hsz; BLt]. 1715: Az Dra-
gány Város kezdődik a Vártol fogva mégyen az So-
rompo kapura, le felé és meg fordul az malom felé éppen 
az Uczáig [Somlyó Sz; BfN|. 1756: A ... Kométza ez 
Vészi eredetitt Lungsorárol, és mindenütt kerűlőleg ezen 
Hunyad Vármegyei Határt a Zaránd Vármegyei határral 
conterminállya, a hol is meg fordulván a Lungsórai Patak 
főn mindenütt Dumest és Barest felőli ... conterminalodik 
a Baresti határon [Branyicska H; JHb LXX/2. 42. — aEr-
dő-, ill. pataknév]. 1759: Luntsile nevezetű hellyben lévő 
szántó föld vagy is dülŏ föld mivel tŏb Kéméndi és Bán-
pataki Lakosok fŏlgyek fordulnak meg rajta [Kéménd H; 
JHb XXXIII/14. 7]. 1760: (A határ) ottan meg fordul bé 
felé egy élen az Tatár kut végéig [Novoly K; BLt| | (A 
határ) féli mégyen éppen Mustyét névű héllyig ... innét 
még fordulván ad meridiem ki mégyén a' Keresztfa fele 
[Hesdát TA; BLt]. 

5. befordul, letér; a coti; einbiegen. 1750: az Domb alá 
érkezének, ott meg fordulának az kert felé [Sszgy; HSzjP 
Sigmond Ferentz de Étfalva (53) pp vall.]. 

6. (járművel) visszafordul; a se intoarce (cu un vehicul); 
(mit Fahrzeug) zurückkehren. 1763: meg fordulni akarván 
szányával ... az őkőr téslastol meg akada (Udvarfva MT; 
Told. 44/13]. 

7. körbejár; a se invirti (prin ...); herum/umhergehen. 
1572: Magdolna Kyral Matene, Azt vallya ... hogy Zenth 
Myhal Nap vtan Egy Eyel 13 Jeottek volt az Keomyes 
Georg hazahoz es Be törtek az aytot ... Azonba Meg for-
dulnak az hazba esmet ky Mennek Mondanak Nincz It az 
kyh mynket Ide hyt vala [Kv; TJk III/3. 7|. 
8. vhol (röviden) időz/jár; a umbla pe undeva; irgendwo 

(kuiz) verweilen. 1657: Vala egy evangelicus pap Putnak-
ban, az kit igen megesmértem vala állhatatlanságáról, 
mindazáltal úgy tettetém vala, mintha én igen hinnék néki, 
és mivel gyakran fordulunk vala meg azon a tájon hol 
csatákkal, hol táborral, és valamit akarok vala, hogy az 
ellenség közé jutna, az által olyan hírt bocsátok vala, igen 
nagy titok alatt jelentem vala meg néki [KemÖn. 2611. 
1740: eö Kglme ... még az Szûiettül fogva az jószágban 
meg nem fordult [Szásznyíres SzD; Ks 54. 72]. 1747: 
Énnekem kevés portiotskám lévén Nms Három Széken 
gyakorta fordultom meg oda bé [BfN Dávid Fogarasi alias 
Nagy (52) ns vall.]. 1765: az mü hellységűnkre dirigalta-
tott Executorokis meg fordultak nállunk esztendő alatt 
tizszer s tizenegyszeris [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 189]. 
1770: magam Láttom, mint hogy elégszer fordultom meg 
az Adámosi Utrizált Malomban [Királyfva KK; JHb 
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LXVII/102]. 1787: Ha a' Faluban valami idegen ember 
meg fordulna, a' kinek Passusa nem lenne, 's leg kisseb 
gyanito suspitio férhetne utána az ollyanokat immediate el 
fogatni ... parantsoltatik [Torockó; TLev. 3/2. 3a]. 1793: 
ennekutánna a' Dézmába részesülő Papok és Professorok 
közzíil egy egy minden mérés alkalmatosságával légyen 
jelen a' Dézma Tsümél, söt egyébkor is ... akár egyik akár 
másik illendő hogy ottan meg forduljon IKv; SRE 292.]. 
1797: az Ház Gazdája, 's mások-is sokan fordultanak meg 
a Házban, füttözni, 's egyébért is [Mv; Told. 42/1]. 

Szk: ~ vki házánál. 1736: Mint hogy én Tavalyi Falus 
Biro voltam, az utrumb(an) forgo személy az én házomnál, 
és az én gond Viselésem allat Sok izb(en) fordult meg 
[Szentegyed SzD; TK1 Kezán Fannuk (50) zs vall.|. 1796: 
gyakor izben meg fordulván házánál láttam hogy minden-
kor durván beszéllet Ros Máriával [Déva; Ks 101]. 1831: 
a tavalyi Gujást esmérem de soha se emlékezem hogy 
Hazamnál meg fordult volna IDés; DLt 332. 9|. 

9. (birtok!érték) vmilyen kézenlvki kezén ~ (birtok/érték) 
időlegesen nála v. tulajdonában van; a fi temporar la cine-
va, ín posesia cuiva; (Gut/Wertsache) zeitweilig bei jm, in 
seinem/ihrem Besitz sein. 1747: Hallottam hogy Pap Lász-
ló és Romocsa Laszlo kezeken fordultak meg Magyaror-
szagi gonoszul el hajtott őkrők [A.várca Sz; Ks 27/XVII) | 
egyéb szarvas marhákatis hallottam sokszor hogy kezeken 
meg fordultanak [Illyésfva Sz; i. h.|. 1750/1797: (A telek) 
azótától fogva egy néhány kézen fordult meg ugy hogy 
most Jankó András bírja zálogképpen [Vérvölgy Sz; Borb. 
II.]. 1798/1799: Ugyan hogy lehetett vólna mind ezekről 
szollani ? ha ezta nem látták volna, kezeknél meg-nem 
fordúlt vólna és ... Archívumokban nem lett vólna ? 
ITorockó; TLev. 5/16 Transm. 421. — aA kiváltságleve-
let]. 1833: Demjén István Umak ... Mennyi ferőű fölgye 
volt ? ... ezen főigyét egész halàlaig birtae a' vagy nem ? 
Mitsoda kezeken fordult meg ? Maradékára szállott é vagy 
kire ? [Ne; DobLev. V/1201 vk]. — L. még RettE 364. 

10. előfordul, felbukkan; a se găsi/ivi; vorkommen, 
auftauchen. 1782/1799: az árenda fizetéssel ne szoríttas-
sanak el más kŭlsö Mészárosok, és hus árulok a piatzrol, a 
mint hogy tapasztaljukis hogy sokkal több hus és azalek 
fordul meg a Piatzon [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 375]. 

Szk: elméjében!eszében ~ gondol vmire. 1644: megh 
fordula elmejeben ... hogi ezek soha megh nem alkosznak 
[Mv; MvLt 291. 404a]. 1847: Ezen vádot is merőben 
tagadom, mert effélét tennem még eszemben sem fordult 
meg [VKp 173]. 

11. buzgólkodik/forgódik vmiben, próbálkozik vmivel; 
a încerca; sich beeifem. 1597: Zabo Barthos ... wallia 
Elek János ... immár egi nehani rende(n) fordult megh az 
kereskedesbe(n), eginehanizor az Jsten esmet mast adot 
heliette [Kv; TJk VI/1. 13]. 

12. (ügy!irat) vki előtt!vki kezén ~ (ügy/irat) vkihez 
(elintézésre) kerül; a ajunge la cineva (spre rezolvare); 
(Angelegenheit/Schreiben) zu js Hand gelangen. 1648: 
rationkat tsak kézről kezre attak s el nem igazíthattak, 
hanem harmadik kezen fordult megh Rationknak Exami-
nalasa [Alvinc AF; Szád. Casp. Bodo P. Zenas de Bálitok-
hoz]. 1734: A Butczegia meg kaszáitatását en ugj értem, 
mikor, es mikeppen kezdődött nem tudom, vgj hallom 
egjebaránt hogj az oda való Quarta azért engedödött el a 
Possessorok(na)k hogj aszt meg kaszállyák s ez a dolog 
T:Püpők (!) előttis meg fordult volt [Dés; Jk 556a. — aA 
Buceg nevű hatáirészj. 1756: Ezen Controversia az Ins-

pectoratus előt is meg fordulván imponaltatot vólt ... az 
Inctusnak hogy expurgallya magát az praetensioban lévő 
marhának meg nyuzásában hogy részes nem lőt volna 
[Roskány H; Ks LXII/8] | az Inak ... Törők buza földét 
harmad esztendővel ennekelŏtte az J akaratija nélkül el 
változtatta és colálta a tavalyi esztendőben pedig éjtza-
kának idején ... azon ... főidben termett Török bűzát meg 
szedte és el vitte, mellyért akkori Hadnagy Titt. Zalányi 
László Vr(am) előtt à controversia meg fordulván Kőz 
kézhéz való tétetése a Torok bűzanak parantsoltatott 
[Torda; TJkT III. 2]. 1859: a' Contractusok tsak annyiba 
fordultak meg ezen hivatal előtt, a' mennyibe az én jelen-
létembe legalizálódták [Komolló Hsz; BetLt 4 Sylvester 
Dávid lev.]. 

13. tulajdonába visszakerül; a reveni ín posesia cuiva; in 
seinen/ihren Besitz zuriickgelangen. 1657: (Prépostvári 
Zsigmondot) törvényes űton megejték, mert compareálni 
nem merészle és így erdélyi jószágát elvevék, sót még 
Bélieken is nem mene megmaradni, császárhoz méne fel, 
és azután Epeijest lött tractán complanáltaték dolga, for-
dula meg holmié, de conditiókkal, és halála után elsynco-
páltaték [KemÖn. 1531. 

Sz. 1669: Nekem Uram, tízezer volt igírve, kinek két-
ezer aranyát, még tavaly írta vala ő nagysága, kiadták az 
tárházbúl és a többit is, írta vala ő nagysága, kiszerzi. Már 
ha akar lenni, most az ideje beteljesedésének; egyébiránt 
az mi sok kárvallásinkhoz s költségűikhez képest bizony 
nem derék gratia, de veszett fejszének forduljon meg csak 
nyele [TML IV, 462 Bánfi Dienes Teleki Mihályhozl. 
1763: ha Szakmári hellyet nem fogadat Natsád más legent, 
én mihent, Natsád Parantsalattyát veszem mingyár ki 
küdem ... kűlenben magam is akarnám ha Natsádnál ma-
rad mivel nékem ollyan Lavamat rantatta el hogj ... bi-
zony 60 forintért az szegény Apámnak Sem attam Volna 
ha Natsádnál marad talám Veszet Fejszének nyele nékem 
is tsak meg foidulna [Kóród KK; Ks CII. 19 Szarka József 
tt lev.|. 

14. (kár/költség) megtérül; a fi recuperat; (Schaden/ 
Kosten) ersetzt/rilckerstattet werden. 1662: Hát. . . mit cse-
lekszünk már tovább ? mert ha sűrű könnyhullatásaink-
kal nagy vizeket árasztunk is, azzal kárunkban semmi meg 
nem fordul [SKr 697]. 1681: Nagy Megyeri Keresztesi Sá-
muel Ur(am) sok kölcsegevel erigalt Hunyad varme-
gyeben Hadzacseli maga Joszagaban egy vas hámort 
vas kőbűl megh fogyatkozván, avagj csak azon Hámorrá 
haszontalanul költet sok expensaja, hogy megh fordulyon, 
folyamodot hozza(m), hogy engednem megh Hunjad 
vármegyeben Gyalar nevű falumb(an) levő vas Kő Ba-
njamb(an) azon eö Kglme vj hamora szükségére való vas 
kő vagast [VhU 250]. 1729: hogj edgjikünknek is a' 
subscribalt Szemellyek közzül kára ne következhessék, és 
... Számláihatatlan költéseinkbül valami meg fordullyon, 
mind ezekre rendeltünk magünk kőzött illyen Fundusokata 

[Nsz; JHb XLII. — aKöv. a részi.]. 1789: az költségét ha 
lenne Is ne sajnald mert meg fordul [Bolya NK; IB gr. Tol-
di Zsigmond gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 1790: mostis jŏ-
nek feles őrlők az Malmainkb(a), a' Drága Malom kövek 
árrábol most tsak meg fordul valami (Sztrézakercsesora F; 
TL. Wessényi Dániel jószágig, gr. Teleki Józsefhez]. 1831: 
el temettetésére tett költsegem — maradott vagyonkaja el 
adattotván meg fordul tisztessegesen [Dés; DLt 263]. 

15. (dolog/esemény) fordulatot vesz, megváltozik; a lua 
o intorsătură; (Sache/Ereignis) eine Wendung nehmen, 
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sich ändem. 1669: Kegyelmed azon legyen ajándékot 
küldjenek tisztességesen. Jó mód is volna most az oda be 
való küldésre, mivel a vezérek ajándékinak idejek szintén 
eljött ... Most kellene forgódni, míg kezünkön az alkal-
matosság. Úgy látom, az szerencse maga jár utánna, ő 
nagyságának, mely ha megfordul, bizony nem éijük el 
[TML IV, 509 Rosnyai Dávid Teleki Mihályhozl. 1704: 
beszélték azt is, hogy odafel a franciával való harcon 
elsőbben a Badensist és az armadát igen megnyomták volt 
... hanem hogy aztán az angliai had dux de Marlboroughal 
érkezett, azután úgy fordult meg a dolog (WIN I, 231 (. 
1752: Tudgyaè ... ä Tanú ... hogj az Actor Urffi Prae-
sesnek ültettetvén azon Triduale Forumon, minek utána ... 
Praesessege Controversiaban hozattatot vólna asseveralta-
ke azon Törvény tévő Birák hogy az Actor urffi Biro lé-
gyen, Praesidiallyon és kik intimatiojara fordult meg 
osztán hogy az emiitett urffi ne Praesidiállyon ? [Dob.; 
MvRKLev. vk]. 1776: A szegény bátyám. Rettegi István 
uram még ifjűlegény korában adván el itt Köblösön két 
házhelyet, gyermekeinek részekben tudák. Sok egyéb 
helytelen ítéleteket is tettek, melyeket ha más bírák eleibe 
vihetek, amint apelláltuk, hiszem az Istent, megfordul 
[RettE 366[. 

16. (tisztség másokkal váltakozólag) jut/kerül vkire; a-i 
veni cuiva rîndul (pentru a îndeplini o funcţie); (Amt mit 
anderen abwechselnd) auf jn gelangen/kommen. 1764: az 
fő, kiscéhmesterség, atya(mes)terség és egyik látómester-
ség az nyolc öregek(en) forduljon meg, ha szintén két 
vagy több ízben is megkívántatnék az kiscéhmesterséget 
elviselniek mindaddig, míg valamelyik az öregek közül 
elhalánd [Dés; DFaz. 23J. 1782: Fattyú Todor ... minden-
kor ... ugy tartatott mint Jobbágy egyenlőleg tőbb Testvé-
reivel, hanem az uraság réája oly különös és szoros vigyá-
zást nem tett, azért mert Sok időtől fogva ... Testvérein 
fordulván meg az Dominalis Biroság, mindenkor árnyé-
kolhatták és nyilván árnyékolták is [Sólyomkő K; Eszt-
MkJ. 

17. vkin ~ vkit sűjt/terhel; a împovăra pe cineva; jn 
schlagen, heimsuchen. 1666: Nem kételkedem benne ... 
Vér György uramon fordul meg az kolosvári szolgálatnak 
terhe; ha azért az szolgálatja kívántatik, elégségessé is 
kellene tennünk annak véghez vitelire [TML III, 606 Beth-
len János Teleki Mihályhoz]. 1704: a terehviselés mind 
Pekri úron fordul meg, és a hasznot mások veszik el [WIN 
I, 312]. 1717: az mezei dologn(a)k Sulja majd csak rajtam 
fordul meg mint hogj Sigmond János(na)k az hon való 
majorkodás körül kell forgod(n)i [Bűzásbocsáid AF; BfR 
Lörinczi László lev.]. 1739: az Jámbor Falu az Biroságotis 
ream vetették az Német Quartelyos rajtunk vagyon, a sok 
mindennapi nyomorúság rajtam fordul meg ugj annyéra 
hogj magam dolgaimban tellyességel Semmit nem forgo-
lodhatom [Zágor KK; ApLt 2 Bél István Apor Péteméhez]. 
1781: Hát mig ... Koronkai János az Exponensei8 edgyűtt 
lakott ... munkájából s keresményiből kőz költségre tsak 
egy pénztis adott volna vagy hogy ellenben minden költ-
ség tsak az Exponensen fordult meg ? |T; Bosla. — aA-
nyósával]. 

18. meggyógyul; a se vindeca; heilen, gesund werden. 
1705: az is hozzájárult8, hogy izzadni kezdettem. Úgy-
hogy amikor a doctor érkezett hozzám Segesvárról, már 
akkor megfordultam vala IWIN I, 615. — gyógyulásom-
hoz]. 1734: eddigis be sem kültem volna a Gyermeket, de 
hogj egj kicsidég meg fordultam volt fel vettem magamot 

ismét a nyavalyaban estem [Meggyesfva MT; Ks 99 Árva 
Bálintith Susánna lev.]. 1746: Ns 3széken az Marhák mind 
el döglöttek, s kevessen vadnak, a kik meg fordultak 
[Somlyó Cs; ApLt gr. Káinoki Ferenc lev.]. 1759: Itten az 
veres himlőben Sokan vadnak, s holtanak is, ben az ud-
varban két árva gyermek már meg fordult ]Déva; Ks 94. 
24. 21.1797: a kerdésben forgo ökör Tavaszszal beteg volt 
... de e' megfordulván a' betegségből szemeimmel láttam 
hogy evet és ivut és alkalmasint meg épült [Sinfva TA; 
Borb.]. 1816: 99 darab Marha el hullott és 50 darab meg 
fordult [H; JHb Jósika János főisp. ir. 37]. — L. még 
RettE 130. 

19. (bor) megtörik, zavarossá válik; vinul s-a tulburat; 
der Wein bricht. 1786: én Arany valto voſtam s vagyakis, 
még sem tarthattam az magam italai mraisa meg nem en-
gedvén Mlgos Báró Thoroczkai Gáspár Ur eö Naga egy 
atalog Borocskámat el vétettvén, s minek utanna meg 
fordult és el romlott ... vgy parancsalt viszsza adatatásárol 
ITorockó; TLev. 4/13. 30. — aBortl. 

20. ~ja magát megjelenik, felbukkan; a apărea; erschei-
nen, auftauchen. 1843: Szatmári Sándor ithon meg for-
dulta magát, s ugy hallottam őkemitől hogy a maga rész 
jószágát ... adta árendába [Karatna Hsz; HSzjP Intze Sa-
muelné Jakab Susánna (40) zs vall.]. 

megfordulandó majd megforduló/jelenő; care urmează 
să vină; erscheinend. 1846: En ispánysági ellenőr Marillai 
Ignác urat is szükségesnek tartottam a Zalatnán megfor-
dulandó sok idegenek tekéntetéből a dologban béavatni 
[VKp 141]. 

megfordulás 1. hátrafordulás; întoarcere; Umwen-
den/drehen. 1607: Benedek Peter megh fordula s az 
palchaiat fen tartia uala az kezeben meg fordulasaban 
[UszT 20/302J. 1657: Itt meglövék karját egy vitéz kapi-
tányunknak, Szentiványi Sebestyénnek ... egy híres fileki 
vitéz ember, kivel szemben menvén hozzá löve, s nem 
tanálá, megfordulásában amaz is rajta terme, és csak kö-
zelről hátának tartván az puskát, el nem süle, mert odavész 
vala [KemÖn. 269]. 

2. visszafordulás; întoarcere (din ...); Zurückkehren. 
1662: És hogy a mi hadaink a német segítségnek hírére az 
ellenségnek megfordulására nézve naponként mindenfelől 
szaporodnék ... igen nagy kedvvel valának a törökkel való 
megharcoláshoz ISKr 660-1 ]. 

3. fordulás, bekanyarodás; întoarcere (la arat); Einbie-
gung. 1790: némelly hellyeken láczik, hogy a* Báldiak a' 
Nagy Sármási földekbe bé mentenek, de nem lehet fogla-
lásnak mondani, hanem az ekék meg fordulásának inkább 
(BLt]. 

4. forgás; învîrtire; Drehen. 1823-1830: Iglau Morvá-
nak fővárosa ... Vacsora után bálba mentünk ... Az alsó 
házban nemzeti tánc folyt ... A férfiak minden irgalom 
nélkül keresztülkosul nyargalózva vonszolják a fejérnépe-
ket, s fél kezeket megfogván a sebes megfordulásba, fel-
rántják, más kezekkel pedig farakban felfelé vágják s 
fejeken feljül szinte a padlásig hajigálják a fejémépeket, 
ügy hogy mikor leesnek, a fatalpú papucsok ugyan koppan 
a pádimentumon (FogE 174J. 

5. időzés vhol; zăbovire, prezenţă; Aufenthalt. 1657: 
gyakran fordulunk vala meg azon az tájon, az mint hogy 
nékem is azon egy nyáron kilencszer volt ott megfordulá-
som [KemÖn. 261 [. 1770: tavaly az Commissio itt való 
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meg fordulásakor a' protestatio ... a Commissarius Urak 
előtt meg volt |Berekeresztŭr MT; BetLt 7]. 1800: Az 
egész itten meg fordulása alatt a' Titt. Umak az három 
lovaknak adtunk hat portio Zabot jTorockó; TLev. 5]. 
1814: házaknál kötelességből lett gyakor meg fordulá-
somnál fogva, bámulnom kellett (Ne; TSb 12]. 1835: itten 
gyakoron volt megfordulásom IZsibó Sz; WLt]. 

6. vki kezén/tulajdonában létei; faptul de a fi ín posesia 
cuiva; in js Besitz (sein). 1675: (Az árvának) többire min-
den jouacskay praedara költenek az sok kezen való meg-
fordulasanak miatta [RLt 1]. 

7. (meg)változás, fordulat; întorsătură, schimbare; Wen-
dung, Ánderung. 1776: az hitlés után illyen forma Szókat 
szólla B. Henter: Más énis Sok Viszontagságok, Nyomo-
mságok után, fel irám ã Dispensatiora az esztendő Számat, 
Napot holnapot, hogy el nyertem Groff Komis Annát, 
Mellyet halván ă Groffné igy Szóla: Edes B. Henterem! az 
olvastam Benitzkiben nem fel jövetelével, hanem el nyu-
gottával kell ditsiműnk ä Napot, mert afféle dolgoknak 
meg fordulását, én hallottam is, láttam is [Kóród KK; 
GyL. Gabr. Martonffí (31) rk káplán vall.]. 

Szk: hold ~a holdváltozás. 1662: De azonban az idő 
holdtöltére járván, a fejedelem® mind nehezedten-nehe-
zedni kezde Mellyet Keresztes András meglátván, Szé-
kelyhídról a fejedelemasszonynak bizonyosan megírta 
vala: ha most mindjárt menne, talán még a hold megfor-
dulásáig életben érhetné s beszélhetne őnagysága ... az ő 
édes jó kegyelmes urával, de a hold megtelése után nem 
hihetné, hogy lélekben tanálhassa [SKr 556. — aA szász-
fenesi csatából (1660) halálos sebbel Váradra menekülő II. 
Rákóczi György]. 

8. helyreállás/jövés; restabilire; Wiederherstellung. 
1737: Minthogj eddig Nms Várasunk feles Expensát tött 
és sok munkát vitt végb(en) ... Malmunk gáttyának ep-
pittetesén(n) ... már ... hamar idönn lehet remenségünk 
meg fordulása iránt Malmunk(na)k [Dés; Jk 485]. 

9. (meg)gyógyulás; vindecare; Heilung, Genesung. 
1705: Örményesen halálos betegségembe esvén, egy ina-
som midőn látván, hogy semmi reménység már nem vala 
megfordulásomban, hogy többször meggyógyulnék, fogta 
azon diáriumot és a tűzbe vetette, több sok scriptákkal 
együtt [WIN I, 614]. 7800: Drága Kedves Barátom! Hoz-
zám utasitott kedves rendeidet az őrömnek könyv hullatá-
sival meg tölt Szemekkel olvastam, értvén azokbol terhes 
nyavaljádbol való meg fordulásodat [Torda; DobLev. 
IV/833]. 

megfordulhat 1. (körbe)fordulhat; a se putea intoarce; 
sich umdrehen können. 1767: az Élés-ház, Szalonnákkal, 
Bog-Hájokkal, oldalokkal, órjákkal, Désa-Vajokkal ... 
olly rakva volt, hogj alig fordulhatott meg az Ember [Kó-
ród KK; Ks 19/1. 6]. 

2. másik oldalára fordulhat; a se putea intoarce pe partea 
cealaltă; sich auf die andere Seite drehen können. 1662: én 
igen rosszul vagyok, csak ma nem lelt az hideg, de eddig 
minden nap rontott. Annyira vagyok, hogy magamtul meg 
sem fordúlhatok csak valamennyire is |TML II, 235 Veér 
Judit férjéhez. Teleki Mihályhoz]. 1704: Keresztesi uram 
tüllem béizené az úrnak, hogy őkegyelme olyan beteg, 
hogy az ágyban sem fordulhat meg ha más meg nem for-
dítja (WIN I, 150]. 

3. jöhet-mehet, járhat; a se putea duce/întoarce (pe locul 
respectiv); kommen-gehen können. 1735: Nztes Irsaj 

Sigmond Atyánkfia eö kglme a Szamoson tul a Hidasról ki 
járónál való földiből excindállyanak annyi főidet, ameny-
nyin a jövő járó szekeresek, lovasok s gjalogok meg for-
dulhatnak [Dés; Jk 457b]. 

4. kb. egy fordulóban legelhet; a putea pãşuna într-o 
singură rundă/etapă; in einer Rundé weiden können. 1769: 
a' mennyi helyet a' mélgs Exponens Ur fel fogott a' Falu 
közönséges hellyibŏl ... az igen kevés volna magánoson 
Marha Legelő helynek, azon tsak egyszer se fordulhatna 
meg a' Nyárádtŏi Csorda, hanem azok miatt mennyit 
mások is azok körül bé fogtanak, a miatt Nem mehetnek a 
Marhák azon hegyes ér Nevű helyre a' mely szántotlan 
maradott még eddig (Lukafva MT; SLt XLVIII. 15|. 

5. (kár/költség) megtérülhet; a putea fi recuperat; (Scha-
den/Kosten) zurückgezahlt werden können. 1769: az Csiki 
Lakosok Gabona és so dolgában nagyon meg szŭkö-
sŏdteka ... nemcsak meg engedte a Mlgos K Gubemium, 
sőt positive porontsolja, hogy ... mindenféle gabonát Sot 
vigyenek ... a csiki kŏ keresztnél lévő Liníára adni kell 
a gabonát pénzért, ugy hogy magok bé menetelekkel té-
jendŏ fáradságokis meg fordulhasson [UszLt XIII. 97. — 
aA pestiszárlat miatt]. 1770/1771: a' p(rae)tendált földön 
tett meliorátiojának haszna Mohai Iános Uramnak eddig 
meg fordulhatott (Fejér m.; DobLev. 11/428. 5b|. 

6. fordulatot vehet, megváltozhat; a putea lua o întor-
sătură; sich ändern können. 1710: Itt is, ha Isten akar vala, 
könnyen megfordulhat vala a szegény magyarok dolga, 
mert Lajos királynaka ha feleségitől fia születik vala, el-
esett volna Ferdinándus a királyságtól [CsH 65. — aII. 
Lajosnak]. 

megfordult 1. visszafordult; întors (de undeva); zu-
rückgekehrt. 1664: Suba Mihalyne Ersok Retteghi ... az 
Lengjel orszagbol meg fordult tabomak az Tataroktol való 
el raboltatasatol fogvan varvan ferjet varakozasa alat 
paraznasagra vetemedet [SzJk 95]. 

2. vmihez (alkalmilag) használt; folosit (ocazional) la 
ceva; zu etw. (gelegentlich) gebraucht. 1794: Kö Mives 
Munka alatt meg fordult jobbatska Fenyő Fürész Deszkák 
[Tasnád Sz; CU]. 

3. ~ában vhol időztében/tartózkodásakor; ín timpul şe-
derii sale pe undeva; während seines/ihres Aufenthalts. 
1847: Én a kamarai tisztekkel, minthogy a közönségek a 
velek lehető találkozástól mindig elzártak, eggyel sem 
találkoztam, nem is beszéltem soha. Abrudbányán meg-
fordultomban néha utamba bukkant vagy egy közölük, de 
velek sohasem beszéltem [VKp 176]. 

4. (vmilyen fórumon) tárgyalásra került, (fórumot) 
megjárt; care a fost dezbătut (la un for superior); (an ir-
gendeinem Forum) zur Verhandlung gekommen. 1764: A* 
Járai Mihály és Asztalos Kata között már Sok Esztendők-
től fogva ottan ottan meg Gyuladott, és a* Sz. Partalisonnis 
meg fordult Házassági nagy Egyenetlenséget... a Venerat. 
Consistorium meg nem tsendesithette [Kv; SRE 212]. 

5. vkin ~ (tisztség) vkire rákerülő; (funcţie) care urmea-
ză să fie îndeplinită de cineva; auf jn kommend (Amt). 
1725: Minthogy ... G(ene)r(a)lis Perceptor Nemzetes 
Brullyai Gyŏrgj vr(am) eő kglme ... olljan időben fungált 
a mely terhes idő volt ... midőn Magjar országra ki futott 
az haza, sokszor eo kglmin meg fordult Hadnagyságabéli 
terhes hivatalljátis respectálván az Nemes Censura ... 
tollalja a praenotalt, húszon hét forint ötven pénz liquidu-
mat eo kgl(ne)k |Ne; DobLev. 1/1211. 
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6. vmin ~ vmit sűjtó/terhelő; care împovărează (pe ...); 
etw. belastend. 1802: Az interveniensekre a* Városán meg 
fordult kŭlŏmbb kűlőmb féle terhekre, mellyek esztendő 
elfolyása alatt a* közönségen meg fordultak hitelesen el 
költettek Mfor 539 Pénz 00 1/2 [Torockó; TLev. 51. 

7. megtört, megzavarosodott (bor); (vin) stricat; (Wein) 
gebrochen. 1715: Nyulosodni kezdett savanyu bor 
Nyulos meg fordult bor [Ebesfva; UtI]. 1737: az A ... 
juramentumat violálta mikor a város terhét supportáló 
szegény emberek(ne)k ... borokat bé nem vette hanem 
ezenn Városonn kivtíl Commoráló és itt nem Contribuáló 
betsűlletes emberek(ne)k meg-fordult roszsz borait vőtte 
bé [Dés; Jk 247a|. 

megforgat 1. a învlrti; schwenken, drehen. 1710 k.: Ez 
Szász Jánostól meggráciáztatott tolvaj volt ... kinek aztán ő 
maga Rüszön mint királybíró törvénnyel fejét vétette; de 
elébb felbiztatta, hogy csak megforgatják a pallost feje fölött 
[BÖn. 9491. XIX. sz. m.f.: Tánczoltasd meg Katiczát Ád az 
anya pálinkát De Zsuzsát se hadd szűnyadni Meg ke őtet 
forgatni® [Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. — "Táncszó]. 

Szk: ~ja a kést benne leszúrja. 1633: halgas nilua(n) 
ualo kurua, mert ha be megiek mert (!) forgato(m) az kest 
benned |Mv; MvLt 290. 137a] * vérbe ~ja vérbe köpüli, 
megagyalja. 7590: Latom hogy az vczaban egibe veztenek 
wala egi Zurbeliwel ... tehát az Bemad Antal rea tamada 
vgj uteo (!) hogj mingiarth el weresedek az feie, Awal meg 
nem elegeduen Zekerczewel es bottal kezde wemi, 
annjra hogy vgian az wérbe megh forgatak |Kv; TJk V/l. 
37 Mezaros Tamas vall.]. 

2. másodszor megszánt, nyj megkever; a ara; zum zwei-
ten Mai (be)pflügen. 1606: Akkor az feòldet kezebe érez-
tettek volt, ha ne(m) Annak vtanna esmet hogy megh 
zantotta forgatta vgy foglalta kj kezebeól [UszT 20/239]. 

3. kb. (érvként) előhoz/felsorakoztat; a enumera (ca ar-
gument); (als Argument) aufzählen. 1619: őkegyelmek is 

serio tractálták az római császár őfelsége jussát 
azmelyet Bocskai fejedelemnek az bécsi pacificatióban 
engedtek, kiben implicite mind Lippa, s mind Jenő benne 
vagyon. Nem ismerek semmi olyan articulust, azkit az két 
helyen való tractatusban őkegyelmek egyfelől, másfelől én 
meg nem forgattunk |BTN 196]. 1764: Az oculatorok 
előtt kell vala meg forgatni ezen quaestiokat, mert azért 
exmittaltottak innen az Oculatorok, hogy azok előtt pro-
ducalván Judiciumot tegyenek [Torda; TJkT V. 231 ]. 

megforgattat másodszor megszántat, nyj megkevertet; 
a dispune să fie arat; zum zweiten Mai (be)pflügen lassen. 
1606: Azon főidnek az melj darabíat akor el hatta, anak 
wtana wyoban meg forgattatta wolna [UszT 20/300]. 

megforgattatik átv alaposan megvitattatik; a fi discutat 
amănunţit; gründlich besprochen werden. 1662: a fejede-
lem ad diem 27. Octobris Fejérvárra gyűlést hirdetett vala. 
Ahol ... minden okok, módok valóban megforgattatván, a 
hazának következendő veszedelme meghányattatván, 
vizsgáltatván: az ország a fejedelemmel magával való 
egyértelembül ... arra lépni kénszeríttetett vala, hogy a 
fejedelem magát a fejedelmi méltóságtól megüresítvén, 
más fejedelem választassék [SKr 391]. 

megformál kb. lemásol, utánoz; a copia/imita; nachah-
men. 1561: (Amely inas vagy legény) az vra formaiat 

meg' formallya az ura engedelme es hire nelkwl ... a 
menyzer miely annyzor eg'eg' nehezek ezwston maradd-
ion (Kv; ÖCArt.l. 

megformált megfogalmazott; formulát; abgefaßt. 1662: 
(Pázmány Péter) a megnevezett elmúlt gyűlésben proposí-
tiókat formál vala, a megformált és leíratott proposítiókat 
jezsuitái elméje szerint gyalulják vala, és semmi az ország 
eleibe addig nem jut, míg ezeknek álnokságok által meg 
nem vesztegettetett [SKr 1141. 

megforog (kérdés vki előtt) megfordul, tárgyalásra ke-
rül; a ajunge ín faţa cuiva; (Frage vor jm) zur Besprechung 
kommen. 1808: még nád vágás előtt ezen kérdés előttem 
meg forgót |F.detrehem TA; Ks 65. 44. 111. 

megforr 1. (bor) kiforr; a înceta fermentaţia, a fermenta 
complet; (Wein) sich abklären. 1595: Vr. 60. bor ket alta-
lagba. Azt hogi elseo vtal meg teoltettetem hogi meg 
forrót volt hozatatam 7 eitel bort ... d 14 [Kv; Szám. 
6/XIII. 31]. 1695: a' borok meg forván, Curator Uramék 
hirek nélkül a' borok meg ne töltessenek [Kv; SRE 36]. 
1774: tudom hogy egy alkalmatossággal Bálint Uram 
Tisztarto lévén engemet bė hivatatt az Udvarban ... hogy 
az Bor tői telekin jelen légyek, akkoron hogy a Borok meg 
forrottak tudom hogy égy Hordobol vétetett ki két nagy 
cseberrel ... a mellyelis az uj Borokat meg töltöttük |Mocs 
K; KS Conscr. Áts István (30) lib. molitor vall.]. 1797: Itt 
az Kortsomára vettem 60. Veder Bort ... többet nem mer-
tem venni mig meg nem forott [Banyica K; IB. Gombos 
István lev.]. 

2. (talaj víztől) felfakadoz; a prezenta izbucniri; (Boden 
durch hervorquellendes Wasser) aufbrechen. 1754: az 
Árokba szakadnak az Sáros Fakadékos eretskék ollyan 
helyt pedig belŏll az árok partján pástos-forrott hellyekenn 
jár az ember, és olly hellyeken láttuk, hogy a' hely meg 
kezdett forrani az Árok földelésétől [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 152]. 

3. átv (helyzet) kialakul/dűlőre jut; a se rezolva; (Lage) 
zur Entscheidung kommen/gelangen. 1670: Bizony akar-
nám, édes Komám, az Veselényi uram dolga megforma 
[TML V, 83 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1705: A 
nagy armada is igen közel lévén a kurucok táborához, attól 
kell vámi neki is, és noha igen járják a békességet most, 
mindazonáltal ha a békesség meg nem forr, a harc most 
minden órán leglesz a nagy armadával [WIN I, 530]. 
1729: a dolgott munkába véttem, de mint s hogy fog meg 
forrani, a sok akadályokra nezve Isten titkába vagyon 
[Darlac KK; ApLt 1 gr. Haller János gr. Káinoki Borbálá-
hoz]. 1742: Hallottam Bartók Andrástól, hogy ha Cont-
ractust tsinaltak volna az békességh megh forrott vólna, de 
az nélküli nem forr megh |Torockó; Bosla. Tamás Albert 
(39) jb vall.]. — L. még CsH 145. 

megforrad beheged; a cicatriza; vemarben. 1593: Zabo 
Jacab vallia, Deel vtan három orakor tayba(n) teortenek 
raitunk a' wagdalas Ez Borbeij Balasnak Montak es 
kertek hogy Ne messe el a' Pokos Ianos orrát mert tala(m) 
megh forradna, kire igy zollot, hazontalan ez Jt, mert 
megh holt hus ez, Ninch Vęr benne [Kv; TJk V/l. 360]. 

megforraszt forrasztással megjavít; a suda; durch Löten 
ausbessem. 1582: Az kovach hog' meg' forraztotta az 
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kerek Talpan való wasatt es zegekethis vertt fizettem f — 
d. 25 [Kv; Szám. 3/Vlll. 30|. 1587: András kowachy ... 
forraztotth megh egy Chykolttyo karykatth d. 3 [Kv; i. 
h. 3/XXXIV. 2-3 Zabo György isp. m. kezével]. 1596: 
vett(em) Egi apro wasatt hogi az o karikatt foroztotak 
megh f — d 8 [Kv; i. h. 6/XXII. 3]. 1621: Marton Kouaczi 

Ket Eőreg pantotis forraztot meg meljheoz veottem egi 
vasatis —/8 IKv; i. h. 15b/IX. 241-2]. 1776: a' Czigánnak 
hogy a* Groffné Hintó kerekire egy Kaptsot tsinált és 
hogy egy Czimer vasat meg forrasztott fizettem Dr. 12 
[Mezóméhes TA; WassLt]. 1777: két fojtó karikat meg 
forrasztottam és felis vertem dr.—6 [Szászváros; BK]. 
1779: Specificatio Arol a Munkáról a mit Ngs Groff Bet-
len Gergelj Umak Dolgosztom ... Két korikás Marak 
Vassat is a magam Vassambol xr 36 ... És két foito kori-
kát meg forosztottam xr 6 [uo.; BK. Kováts Mátyás kovács 
szám.]. 1829: Egy vas Lópátót meg Forasztotám [Mv; 
LLt]. 

megſorrasztás forrasztással javítás; sudare, sudat; Aus-
besserung durch Löten. 1592: Hozattam egi czigant ki 
hog* kazaiok igen teòrik vala annak megh forraztasara 
IKv; Szám. 5/XIV. 173 Éppel Péter sp kezével]. 1822: A 
marok veszők és kerék pánt megforasztás és fentőre való 
karika tanálás után marada ados 6 sustákkal [HSzj marok-
vessző al.]. 

megforrasztat 1. forrasztással megjavíttat; a da la su-
dat; durch Löten ausbessem lassen. 1587: Egi kapat teor-
tek el forrasztatam meg —/8 [Kv; Szám. 3/XXX. 27 Seres 
István sp kezével] | az Zekerheoz ... Forraztattam meg egy 
Lancotth d. 2 chynaltattam egy Chykolttyot es három 
Lancz zemeth András kowachyal d. 10 [Kv; i. h. 
3/XXXIV. 2-3 Zabo György isp. m. kezével]. 1600: Egy 
Ásott Meg forraztattam ... d 12 [Kv; i. h. 9/XII. 68 Igyárto 
Simon isp. m. kezével]. 

2. oda/ráforrasztat; a da să sudeze ceva; an/festlöten. 
1600: Egy keózep vasat veottem ... d 18 kerçk talpara 
wttettem, es az kerék agyára megh forraztattam Pal czi-
ga(n)nal... d 8 |Kv; i. h. 9/XII. 66 ua.]. 

megforráz 1. leforráz; a opări; abbrühen/kochen. 1631: 
Az forrozast szinte nem latta(m) czak hogi az uta(n) mu-
tata Makajne hogi mint forrazta megh az gjermeket, lattam 
hogy igen veres vala az giermeknek az hasa [Mv; MvLt 
290. 233c|. 1772: Ugy hallottam Tit Zilahiné Aszszo-
nyomtol hogy égy Léányt az Ura mellet kapván égy ágy-
ban fekŭnni forro moslékkal meg forázta azon szemelyt 
(Dés; DLt 321. 53b Anna Nemes rel. vid. Nob. Michael 
Tot vall.]. 

2. kiforráz, forrázással fertőtlenít; a steriliza prin fieibe-
re; ausbrühen. 1853: a' pintzébe vadnak uj kártyák azt 
előre meg forrázni ki szàraztani és ugy belé zsírt szûmi 
lehet [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez Ádámosra]. 

megforródzik belázasodik; a face febră; Fieber be-
kommen. 1704: Az estve nehezkedett el a szegény kis 
Katica leányom, midőn már két héttől fogva az hunit igen 
erősen fogta volna ... Az estve pedig meg is foródzván (!), 
egész éjfélig nagy forróságban volt [WIN I, 1011. 

megfoszt 1. kifoszt/rabol vkit; a jefui pe cineva; 
(aus)plündem, berauben. 1572: Zekel Margit azt vallia ... 

Istwan vayda fya ... panazolkodyk volt Eoneky Raga-
dom az az paplant hatamra vgy fwtek oda oth egy Mezí-
telen derekaira fekwen otth talalanak Zeoch gergh Es 
Krompina Mate onnat fely vonanak Mégis akarnak vala 
foztany de Megh sem Mywelek az Jámborok [Kv; TJk 
III/3. 7-8]. 1588: az teörweny eotet Pascha vaydath huzon 
negy forinthon vete hogy engem minden oknel kwl az 
falwn kiweolis ketzer foztoth meg [Zsákfva Sz; WLt Luc. 
Barlas jb vall.]. 1598: Mihalt ott az Jrotuaniban vgy 
vertek taglottak hogy holt eleuenwl hattak megh fosztottak 
fegieueretis el vittek [Alparét SzD; Ks]. 1600: 22 Die Juny 
Egi zegini p(rae)dikatornak, kit az kozákok foztottak volt 
megh segitsegwl attunk d 66 [Kv; Szám. 9/IX. 35] | (A 
legény) mi theölleönk el zeöket, méégh en mo(n)dam 
bizony bano(m) mert olly hele(n) wagyo(n) itt hogy wagy 
megh eölik wagy megh foztiak [UszT 15/2 Chur Jakab 
Zentleleki vall.]. 1612: Colosuarat lakó Czizar András ada 
erteswnkre ... hogy ... Egy Buzas János new ... Ember, 
teob Complex tarsayűal edgiwtt Coloswar es Banyabikj 
tayan hatalmasul igaz uttyaban ra tamadot volna, es min-
den jowaytol meg foztotta [PLPr 47 fej.]. 1714: az ma-
gunk hatarunkbol az disznókat be akartak hajtani akor is 
meg fosztatak az olosz Uram jobbagyi Csuklyajat Czonda-
rajat el vettek [Martinesd H; BK sub nro 261 Adam Iova-
neszk (16) jb vall.]. 1771: a Tolvajok akkor minden clé-
nodiumátol meg fosztották Bálpataki Ur(a)mot [Girbó AF; 
JHb Flóra Latzko (80) jb vall.j. 1843: A* Főkőtőst Tőrők 
Pistával ketten fosztattuk meg [Bágyon TA; KLev. Kis 
János (23) vall.]. 

2. tulajdonából/vagyonából kiforgat; a despuia pe cine-
va de avere; jn um sein Eigentum/Hab und Gut brin-
gen/aussackeln. 1614: Zilagy Jakab Ez megh sebesedet 
uolt nem uolt miuel gyógytani magat hanem Barabassy 
Ferencznek keotte magat de semmivel nem segetette, 
hanem inkab minden marhajatol megh foztotta [Ehed MT; 
BethU 60]. 1655: nem, hogy mellettem lőttek uolna, de 
meegh eŏk fosztának megh minde(n) Jauaimtul [Dés; DLt 
436]. 1762: az A. Néhai edes Annyát Böjté Judith 
Aszsz(on)yt soha semmiben nem segéllette ... Nem hogy 
segéllette volna, sŏt ellenben mikor betegségében ezeriben 
vagy egjczer oda mentis, nem egyébért ment hanem hogy 
az mie volt, attól meg fosztaná [Torda; TJkT V. 771.1791: 
Kik mentenek azon szol lőre levelezni11, s ' mikor gyomlál-
ták ki hatalmasul, az Exponens Aszonyt és Testvér nénnyit 
magok tulajdon szöllejektől hatalmasul megfosztván ? 
IFejér m.; DobLev IV/691 vk. — aJún. elejénl. 1843: a 
Dimoszka porondgyán ... lévő Dereszte, az arra jövő Viz 
árkával együtt az írt Dereszte használhatásátol erő-
szakoson megfosztotta [Bodola Hsz; BLt 10]. 

Szk: birodalmától ~ birodalmából kiforgat. 1710: a 
konstantinápolyi utolszori Constantinus Palaeologus impe-
rátor atyafiak ... nem alkhatván meg a császárság felett, az 
egyik atyafi a török fejedelemhez folyamodik segíltségért: 
meg is segíti valójában, mert mind a kettőt megfosztá a 
birodalomtól s magának foglalá [CsH 72]. 

3. (hivatalból/tisztségből) kizár, a destitui (pe cineva din 
funcţie); jn (von dem Amt/der Würde) ausschließen. 1668: 
(Zólyomi Miklós) ha fejedelem lehetne ... Bethlen János 
uramat tisztitől megfosztaná [TML IV, 318 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 1704: Azt is beszéli Nicodim uram, 
hogy a fővezért megfosztották és mást töttenek helyette 
[WIN I, 277]. 1710: Thököly Imre felnevelkedvén, a ku-
rucok melléje állanak, Wesselényi Pált Thököly elfogatja. 
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generálisságától megfosztja [CsH 155|. 1787: minthogy T. 
Szathmárí János Uram ezen Esztendő elején unanimi voto 
állíttatott volt bé Ispánnak a' Consistorium által, és maga 
okot nem szolgáltatván reá az Esztendő el telése előtt 
bajos is volna ö Kgylmét Hivatalától meg fosztani (Kv; 
SRE 249J. 

4. mesterségtől ~ mesterség folytatásától eltilt; a interzi-
ce cuiva exercitarea meseriei; jm die Fortsetzung des 
Handwerks verbieten. 1712: Mü ... az Nemes Ország 
deliberatuma ellen nem reluctáltunk, hanem azt jová had-
tuk ... választást engedtünk, hogy ha à limitatio szerént jo 
szép hűst, és marhát nyúznak (így!) Város szükségére mint 
eddig ö kglmeket ã mesterségtől meg nem fosztyuk 
[Torockó; TLev. 13/11. 

5. jogot megvon vkitől; a priva pe cineva de drepturile 
sale; jm die Rechte entziehen/vorenthalten. 1763: fegyvert 
adtak vala oly Titulus mellett hogy a Kurutz világ után 
Atyainktoll el vett Fegyver helyett adnák, Regimentekre, 
Companiákra ... fel osztottanak vala, páltza alá fogtanak, 
meg akárván fosztani őssűnkrőll réánk szállott Szekely 
Nemessi szabadságunktoll [Hsz; UszLt 16]. 

6. átv is elvesz vmit, megrövidít vkit vmivel; a lip-
si/priva/deposeda pe cineva de ceva; jn um etw. 
(ver)kürzen/benachteiligen. 1657: Uram, a' Te rettenetes 
búsulásodban megvonszod kegyelmedet mitőlünk ... 
megfosztál erőnktől s minden emberi segedelmektől 
[KemÖn. 332]. 1660: Szivem szerént vártam Kegyelmedet 
jó darab időtűi fogva, de látom, hogy Isten attúl megfosz-
tott, hogy atyafiúságosképpen éljünk e világban [TML I, 
511 Bornemisza Susanna Teleki Mihályhoz|. 1809: Deák 
Imrét Conventios tselédemet ... Nemes praerogativam-
nak meg Sertesevel Polgarnak választottak és akaiják 
tenni, és ezzel Conventios tseledemtŏl meg fosztani 
[UszLt ComGub. 1715 gr. Korda Anna kezével]. 

Szk: életétől 1662: a nagy irigy gonosz fátum a mél-
tóságos tekintetes fejedelmi embert életinek illy korában 
... fosztotta vala meg életétül [SKr 292]. 1762: Illyen 
okon kelletett az I. Aszsz(ony)t ... Tŏrvenyben hinom, 
hogy kegyelmed meg viselŏsedet, es tereb(e) esett, 
melyhez képest ... szüret tájat gyermekeis született ... 
tilalmason, és vetkesen külemb külemb fele utokon, és 
modokon duggatta, rejtegette vagy még vétkesebb utat 
követvén éltető életétől meg fosztatta (Torda; TJkT V. 87-
8| * kegyeImességétől 1672: ha vasban veret is ó nagy-
sága, de én bizony conventiomat beküldőm, ha ő nagysága 
ez aránt való kegyelmességétűl megfoszt [TML VI, 183 
Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz] * szeme világától 
1843: az Atyám Roth Károly Úrral 40 ezer Téglának 
elkészítésére egygyezet vala meg, de ... mert a Szeme 
világától az Isten megfosztotta parolájának meg nem 
felelhetett (Dés; DLt 1358] * szüzességétől 1849: vala-
hányszor Kelemen Béni Sibon volt mind annyiszor 
estvénként magával felvitt Szállására és ottan engemet 
mindannyiszor amitgatva és szép szavakkal ketsegtetve 
szüzeségemtŏl meg fosztot [Kv; Végr. Vall. 21] terméstől 

1788: Szőllő hegjeinket a ho harmat és hideg a termés-
től m(e)g fosztatta [Branyicska H; JHb XXXI/26). 

7. (Isten/a sors) elvesz/ragad vkit vkik köréből; 
(Dumnezeu/soarta) a lua dintre cei vii; (Gott/Schicksal) jn 
aus dem Kreis irgendwelcher (hin)wegraffen. 1598: az 
Vristen engem minden attiafitul es zerelmes felesigemtől 
megh fozta [BálLt 51 Kowachoczy János lev.]. 1758: én 
nékem igen Kedves Férjemtől ... jaj veletlen váratlan ... 

megfoszta [MNy XXXVIII, 385]. 1832: (Szántó Rosália) 
Világi pályafutásának 54ik, Házasági életének 36ik Esz-
tendejében, négy napokig tartott súlyosabb betegsége által 
tetszett a* szabadoson Uralkodónak minket tőlle megfosz-
tani [Nagylak AF; DobLev. V/1185 Dobolyi Zsigmondné 
Szántó Rosália nyomt. gyászjel.]. 1846: minekutánna a' 
sors engem Saját kedves Gyermekeimtől meg fosztott, föb 
képpen Szivemre kötte a' Menyei gondviselés ... Katana 
Klárit, kit én másfél Esztendős korátol fogva Anyai Sze-
retettel neveltem [Kv; Végr.]. 

8. ~ja magát a. tönkre juttatja magát; a se lipsi/priva de 
ceva; sich zugrunde gehen lassen. 1600: Borbély Peteme 
Katalin azoni ... az azoni siruan panazolkodot hogi meni 
adossagba maradót uolna az ö Vratul, azt az utan az ő 
keresmenieböl fizette megh ... mys eleget fedőttűk az 
azont hogi miért fozttia ilyen igen megh magat miért ad 
mindeknek anit [Kv; TJk VI/1. 381d. — aValljal. b. 
megvon magától vmit; a renunţa la ceva (in favoarea cui-
va); etw. sich abgehen lassen. 1670: Most is, megvallom, 
jó lovat adott Kegyelmed ... de hogy Kegyelmed magát jó 
lovátúl megfoszsza, bizony nem kívánom |TML V, 153 
Keczer Menyhárt Teleki Mihályhoz]. 

megfosztás 1. kifosztás/rablás; jefuire; Ausplünde-
rung/Beraubung. 1704: ma voltunk odafel a generálnál ... 
megbeszélvén kárainkat és azon circumstanciákat, akik 
szolgáink megfosztásában történtek, hogy a németet, aki 
ott szekérrel volt s fát vágott, azt nem bántották, sem pe-
dig a görögöket, csak a mieinket [WIN 1,96]. 

2. vmiből való kiforgatás; despuiere; Aussackeln. 1667: 
Bethlen János uram azt mondja, hogy az udvar practicájá-
búl lett megfosztása [TML IV, 221 Teleki Mihály Bánfi 
Dieneshez]. 1847: A szünteleni pénzrovatalok, a szegény 
köznép élelmétől történt megfosztásával Varga Katalin 
által [VKp 2021. 

3. elvevés/tulajdonítás; luare, însuşire; Wegnahme, Ent-
eignune. 1801: tehette volna az Exponens Ur, hogy ezen 
Rétben esett kárát, a rövid meg fosztás uttyán meg for-
díttassa [Ne; DobLev. IV/840, lb. — aA zálogba vetett 
rétben[. 1854: fiam Szentpály Sándor által részszerént 
erőhatalommal, részszerént tulajdonomnak meg fosztására 
alattomoson koholt contractusok és hamiss Levelek által is 

öreg napjaimra minden tulajdonomtol meg fosztat-
tattam [Kv; Végr.]. 

4. átv vmiből való kizárás; excludere de undeva; 
Ausschließung | vmitől való megrövidítés; deposedare de 
ceva; Verkürzung. 1662: Három vagyon az igékben ... Az 
én leckém az első részre tartozik, mellyben panaszolkodik, 
két nagy jótól, úgymint örömektől, vigasságoktul ... és 
becsületektül való megfosztásokrula [SKr 687. — hivat -
kozással bibliai fejezetekre]. 

megfosztat 1. kifosztat/raboltat; a face ca cineva să fie 
jefuit; ausplündem/berauben lassen. 1631: ez az Peter 
kovaczis keŏztük vala ... s eö foztata meg egi szegeny 
deakotis az ki uelünk jü vala [Egerszeg MT/Mv; MvLt 
290. 256aJ. 1674: Semmi új hírem nincsen, hanem Ke-
resztes uram írja, Veselényi Pál Csótot felverette, meg-
fosztatta és elvitette [TML VI, 598 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

2. vagyonából kiforgattat; a face ca cineva sa fie des-
puiat/deposedat de avere; um Hab und Gut bringen lassen. 
1657: Szerzé azért egyben az fiscalis várakat s jószágokat, 
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mert azokat Báthori Zsigmond és Gábor annyéra dilapi-
dálták volt, hogy, ha élt volna Báthori Gábor, nemsokára 
... esmét az urakat ölette s fosztatta volna meg, különben 
fejedelmi módon nem élhetett volna [KemÖn. 32-3]. 

3. kb. elvétet/tulajdoníttat; a face ca ceva să fie însuşit/ 
preluat de altcineva; wegnehmen/enteignen lassen. 1781: 
ha az ott valoa Reformatum Templomtol, akárkik által 
meg fosztatná, az ott való Reformáta Ecclát ugy ezen 
fundusnak Interesse rendeltessék azoknak lelki Tanita-
joknak azaz az ő lelkeket legeltető Református Papnak 
fizetésében |Erdősztgyörgy MT; MMatr. 493-4. — aAz 
erdősztgyörgyi]. 

megfosztatás 1. kifosztatás/raboltatás; jefuire; Aus-
plünderung/Beraubung. 1657: Az nevezett Basa Istvánnak 
ám Itatását és veszedelmére való factiót Basa Istvánnak 
inasa, Páris Pál detegálta volt, kiért jó ura is vala Bethlen 
Gábor, Basa Istvánt pedig ... anno 1623. német ellen való 
hadi expeditiókor, edictum lévén az földnek lakosinak 
élésen kívül egyéb javaitól megfosztások ellen, szegény 
emberek köntösi tanáltatának nála, s az régi bűnt az az 
alkalmatosság újítván, Kéménd nevű helynél Esztergom 
tájékán felakasztatá [KemÖn. 25-6]. 1667: Horvát Fe-
rencz is ha megérkezett, mivel jütt és mit reportál, tudósít-
son arról is ... azomban megfosztatása is hol lött s mint 
... ? örömest érteném [TML IV, 219 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

2. átv is vminek az elvesztése; pierdere; Verlust. 
1648/1681: talalanak megh engemet egynehány Lugosy es 
Karan sebessy bőtsűletes emberek ... hogy ... Haczok 
nevű Városomban engednem megh telepedéseket, kiknek 
szomorú Sorsokat édes hazajoktol való megh fosztatasokat 
latvan meg engedtem oda való telepedéseket [Vh; VhU 
313]. 1711: mostanis ezen én rajtam esett, Eccl&iátol esz-
tendeig való meg fosztatasom, tsak három Papoknak reám 
való neheztelèsétől esett meg [Monó Sz; BfR]. 1840: Léá-
nyomnak ... Szüzességébe való erőszakos meg rontásáért 
férjhez mehető Szerentséjétől 's vallásától való meg fosz-
tatásáért nemtsak illendő törvényes büntetésen marasztani, 
hanem Léányomnak Szerentsétlenségre való jutását a* 
törvény Regulája szerént meg fizetni [Dés; DLt 1268]. 

3. (hivatalból/tisztségből) kizárás; destituiie (din fiinc-
(ie); Ausschließen (vom Amt). 1694: Valaki a Praedicator 
Atyafiak közzül akar füstős akar porral való dohanyozasa 
felől convincaltatik, nem penzel es egyeb mulctaval ha-
ne(m) tisztitűi való meg fosztatással avagy csak ideig vak) 
depositioval bűntettetik [SzJk 277]. 

megfosztathatik kiforgattathatik vmiből; a putea fi 
despuiat/deposedat de ceva; ausgesackelt werden können. 
1770: Azt* csak azért cselekedték hogy inkább meg-
fosztathassék jószágától a szegény, fiscalitásban bíró 
nemesember [RettE 238. — "Módosítást a nemességet 
igazoló eljárásban]. 

megfosztatik 1. kifosztatik/raboltatik; a fi jefuit; aus-
geplündert/beraubt werden. 1648: Az kijoviai metropoli-
sához küldvén bizonyos ajándékkal de Nadvuma nevű 
párosban lakó Kropatva Hyeronim nevű lengyel úrtól 
inteicipiáltatott, és megfosztatván, élete is alig maradott 
meg [EOE X, 499 II. Rákóczi György ut. Sebessy Miklós 
követe számára). 1749: egy Banatusi ember az erdőhátsa-
g°n ... meg fosztatván, midőn maga kára keresésében 

Sollicituskodott volna, nyilvánságossá tétetődőt Csorogár 
László ... által vighez vitt meg fosztattatása [Kismuncsel 
H; Ks 112 Vegyes ir.]. 

2. tulajdonából/vagyonából kiforgattatik; a fi despu-
iat/deposedat de avere; um sein Hab und Gut gebracht 
werden. 1625: Akar hua follion az uiz de ez okon, senkj 
annak házon ueueŏ helieteól molnatol megh nem fosz-
tatik; hane(m) mint annak eleótte regen a'mint haznat 
vette, mostis ugj ueheti Gattal molnanak haznat [UszT 
176]. 1668: Én, ki édes hazámnak igaz szolgája voltam, 
áruló nevem kele ... jószágimtűl megfosztatom [TML IV, 
379 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 1704: En Szé-
kely Keieszturban lakó Kovács István ... Adom tuttára 
a'kik(ne)k illik, hogy minekutánna Országunkb(an) gras-
sáló ellenség által marháimtul és minden joszágomtul 
meg fosztatván nagy fogyatkozásra jutottam volna 
Bodrog Keresztúr Várasáb(an) ... puszta ház Telkemet ... 
attam ... Dobozi István Ur(amna)k ÍIncz. VIII/9bJ. 1772: 
nagjobb igasság lenne igj is, hogy az eö Excellentiaja 
Malma három sőt ket kerekekre reducaltatnék inkább, 
mint sem az én csekély két kerekű Malmomtol én meg 
fosztatnám [Kük.; JHb LXVII/268]. 1810: kegyelmetek 
fen emiitett Elekes Laszlo, Elekes pap Ur maradeki és 
Deák Mózes, az kiknek is ezen Etzken jushoz semmi 
reszek nintsen vagy eröwel hatalmassággal bele mentenek, 
és Törvéntelenüll s erőszakoson az tulajdon magok jus-
soktol meg fosztattak, adatyãk azért tudtokra kegyelme-
teknek az Exponensek ... hogy többe ezen erőszakosságot 
ne tselekegyek [Albis Hsz; BLev.). 1821: ezek mind oly-
lyan Emberek hogy az Confiscált Ketskéjeken kivűl, 
Semmi marhával nem bimak, ezekből állott minden va-
gyonjok, de már ezektől is meg lévén fosztatva, azon kis 
életek modjok is el zárattottak tőllek |M.zsombor K; 
Somb. II]. 

3. tisztségből kizáratik; a fi destituit din funcţie; (von 
dem Amt/der Würde) ausgeschlossen werden. 1662: Innét 
vagyon az is, hogy még jeles természetű és külömb-
külömb jóságos cselekedetekkel felékesített emberek elő 
nem vétetnek valami tisztekre, avagy ha elővétetnek, 
tisztöktől megfosztatnak, és ... ostoba és tudatlan állapotú 
embereket állítanak helyekre, csak legyenek pápások [SKr 
115-6). 1809: Kis Fėientz és György ellen hamis Levelek 
készítéséért inditott büntető pere Ö Felsége eleibe hatván 
... Kis Fėrentzet két Esztendei, Kis Györgyött pedig egy 
Esztendei ... rabságra olj formán Ítélte: hogy ... még 
Adsessori hivataloktol is örökre meg fosztattanak | UszLt 
ComGub. 1560]. 

4. mesterségtől ~ mesterség folytatásától eltiltatik; a fi 
inteizis cuiva exercitarea meseriei; die Fortsetzung des 
Handwerks verboten werden. 1570 k.: minden fazakas 
mester az ű mesterségiben hűn és igazán eljáijon; ha hun 
penig valamellyik mesternek az ű miviben valami álnok-
ság avagy csalárdság találtatnék, az mesterségtűi meg-
fosztassék | (Az ki) az ő religiojokat háborgatja mestersé-
géből) megfosztassék [DFaz. 6, 10]. 

5. jog vmi megvonatik vkitől; a fi privát de ceva; jm 
etw. entzogen werden. 1785: Citállyuka az közzöttünk 
vígealt, s reánkis devenialt Privilégium maradványit; 
mellyektöl még eddig eröszakasan meg nem fosztattunk 
ITorockó; TLev. 6/1 Transm. 18-9. — aA torockóiak 
kiváltságos voltának bizonyságaként]. 1778: mind életünk 
táplálása, mind ruházotunk meg szerzése, mind a Királyi 
adónak fizetése egyedül tsak a' Falu közönséges erdejének 
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Fabéli hasznából tőit ki; melytől minek utánna a' Falusi 
szegénység meg fosztatott, kéntelenittetett, azokat maihája 
fajzásibol ki potolni [Bányabükk TA; BLt 11]. 

6. elvétetik vmi, megrövidíttetik vki vmivel; a fi lipsit 
de ceva; um etw. (ver)küizt werden. 1663: csak ezen íra-
simra várok Kegyelmedtűi választ és ha onnét való re-
ménységemtűi megfosztatom, másképpen kell magamra 
gondot viselnem (TML II, 578 Teleki Mihály Bánfi Die-
neshez]. 1669/1681: Karán Sebesbűi es Lugosbul ki buj-
dosot s mostan Haczok Varosaban lakó Nemessi es pa-
raszti rendeknek alazatos kőnyőrgesekbűl ertyűk, hogy 
midőn édes hazajoktul megh foztatvan fejeket nem 
tudták nyavalyasok hova hajtani hanem folyamodvan 
... Zolyomi Miklós Uramhoz, hogy engedné megh nekiek 
Haczog Varosaban való megh telepedéseket IVh; VhU 
353 fej.]. 1721: Szŏlŏ hegjeink(ne)k szép reménségŭ ge-
rezdes jŏvésit mind el sütötte az hóharmat, Simák rinak 
szeginy embereink ... már mind(en) reménségtŏl meg 
fosztattunk [Ne; Ks 95 Bmllyai György lev.]. 1739: Jo 
lehet ugy volt szándíkom hogy Szemilem Szerint üdvaro-
lok méltoságos Groff uramnak abosfalván de azon 
szerencsimtől meg fosztatván kívántam Levelemel is 
udvarolnom (Csesztve AF; Ks 99 gr. Esterházi Kata aláírá-
sával]. 

Szk: életétől 1669: Paládi ... megérkezék Constanti-
nápolyból; vele együtt az szakács is ... csaknem magok 
életektűi is megfoszttattak nyavalyások [TML IV, 489 
Székely László Teleki Mihályhoz]. 1773: A szegény Ka-
bos Mihály is megfosztaték életétől [RettE 297]. 1823: N. 
Báti Károly ... az Groff Bánffi Udvara follyasaján álván, 
az égi tűz által világi életétől meg fosztatott és el temette-
tett [Gyalu K; RAk 198] * emberi értelemtől 1765: Gr. 
Toldi Ádám is Horvátban meghala ... Elsőbben vette volt 
Földvári Ferenc leányát, kinek anyja, káli Kun István 
leánya, ma is él s 29 esztendőtől fogva megbolondult és 
minden emberi értelemtől megfosztatott [RettE 181] * 
ruhájától ~ lemezteleníttetik. 1662: Pápai János Váradig 
való hurcoltatásának hallatott híre, ki öreg, testes, kövér 
legény voltára minden ruhájától, csak lábabélitől is meg-
fosztatván, gyalog, mezitlábbal hurcoltatott [SKr 439] * 
szeme világától 17281XVIII. sz. v.: Etzken András Uram 
már jo darab időtőll fogva mind a két szeme világá-
toll példáson meg fosztatott [Albis Hsz; BLev.] * sze-
rencséjétől ~ę 1840: már most Susánna Léányom meg van 
fosztatva mind Szolgálatjátol, mind féijhez mehető sze-
rentséjétől, mind született Hitétől és Vallásától [Dés; DLt 
1268]. 

7. elveszít vkit; a pierde pe cineva; jn verlieren. 1631: 
az szegeny aszszoni allatok mikor Vroktol megh fosztat-
uan eoszuegisegben maradnak meli ighen giamoltalansag-
ra iussanak ... otalom nélkül es gonduiselesnel kűl, enis az 
en szerelmes ... feleseghemet Borsuai Ersebetet elseöben 
az Istennek kegielmes gonduiselese es oltalmazasa ala 
aianlom [Nagytercmi KK; JHb XXl/l. 2 Sükösd György 
végr.]. 1832: Az életnek sokféle viszontagságai között, 
első helyet foglal azon csapás melyszerént a' könyöriilet-
len halál által, valamely Kedvesünktől megfosztatunk 
[Nagylak AF; DobLev. V/1185 gyászjel.]. 

8. (hivataltól) elzáratik; a fi pus sub inteidicţie; (eines 
Amtes) enthoben werden. 1657: Az falukot meg visgalyák 
... fiu, és leány gyermekeket mint jartattyak fel az praedi-
catoroknak Cathechisis tanittásokra; ha fogyatkozás leszen 
dolgokban meg intessenek ... ha vakmerösegre vetik 

magokat az egyházi minden féle szolgalattol meg fosztas-
sanak, valamig meg nem jobbulnak IUF II, 183]. 1780: 
Nem éri el az írt Articulusbeli törvény a maga czéllyát ha 
a' meg-határozott 30. Vas csináláson fellyŭll ... több Vas 
csinálás akárkinekis megengedtetik, mert a' szerént a* 
tehetősebbek annyi vas csinálást szereznének ma-
gok(na)k, hogy azzal a* tehetetlenebbek élelmek módjától 
meg fosztatnának [Torockósztgyörgy TA; TLev. 9/16]. 

9. (a föld) zsírjától ~ (talaj) elsoványodik; a fi secătuit; 
(Boden) mager werden. 1791: Egyszeri trágyázás megtart 
6 esztendeig oly megjegyzéssel, hogy a trágyázás hold 
fogytán vagy tölte felé essék, nem pedig újságra, mert 
különben a földön elterített ganéj megférgesedvén azok 
által minden zsírjától megfosztatik és haszontalanná lészen 
[Backamadaras MT; MNyv 352]. 

megfosztatott 1. tulajdonából/vagyonából kiforgatott; 
care a fost despuiat/deposedat de avere; um sein/ihr Ei-
gentum/Vermögen gebracht. 1802: Szeben Székben Bol-
gats (!) nevezetű Falunak minden vagjonaitol meg foszta-
tot lakosinak fel segetetésekre Szolgalo alamisnalkodásra 
rendöltetet egesz Esztendő [Énlaka U; Borb. II Galfalvi 
Pál esp. kezével]. 1828: az Alperes özvegy meg kivánja a 
Testamentum nyomán is, hogy az hibás Ptocessus cassal-
tassék, és az özvegyi Curiátol meg fosztatott Alperesnek 
igazsága ennyi részbenis ki szolgáltattassék (Ne; DobLev. 
V/1129, lb]. 

2. átv is vmit elveszített, vmivel megrövidíttetett; care a 
fost privát de ceva, care şi-a pieidut ceva; etw. verloren, 
um etw. verküizt. Szk: elméjétől 1765: inferállják mind 
két rend beli... fatensek, hogy a boritaltol el nyomottatott 
lévén felettébb, midőn másoktol impedialtatott volna, fel 
haboradott, mint olyas borral el tölt és elméjétől a' miatt 
már mintegy meg fosztatott ember [Torda; TJkT V. 2651 
* járásától ~ járásképtelen. 1662: A boldog emlékezetű 
Rákóczi Zsigmond a köszvény miatt járásától megfoszta-
tott lévén ... elbúcsúzván fejedelemségétől, kiment vala 
[SKr 87] * segítségtől 1710: Akárki megítílheti, mely 
nagy anxietásban s próbában valának azok az igyefogyott 
és minden emberi segítségtől megfosztatott nyavalyás 
praedikátorok [CsH 961 * szabadságától 1677: Az 
nyomorúlt sorsra jutott és lelki testi szabadságtól meg-
fosztatott oda ki való magyar nemzetnek és hazának segít-
ségére és felszabadítására ... bizonyos számú hadainkat 
akarván megindítani ... elóttök járó fő generálisokúi Ke-
gyelmedet deputáltuk [TML VII, 381-2 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 

3. vkit elveszített, vkitől elszakított; care a fost lipsit de 
cineva; jn verloren, von jm entiissen. 1696: Edes Úrfi az 
én ifiui Gyönyörűséges életem nem irigyelhető ... (: mint 
hogy elek világ szerint bizontalansagban, s testver At-
tyamfiatul is meg fosztatott Voltom, nem kevés kedvetlen-
seget inditt szivemben :) [Vécs MT; TK1 Kemény Simon 
Teleki Pálhoz]. 1815 k.: Vólt még régen Kolosvárt fonda-
tio a) Cardinalis Batthyányi Jóseftől 20 convertitára, b) 
Gróf Lászlótól 12 ugy nevezett fejér Árvákra, c) Udvari 
Consiliarius Benők Úrtól 6 fekete, vagyis Mind a' két 
szülőktől meg fosztatott árvákra [JHb Csáky Rozália ir. 
Közhasznú humánus intézetek feláll.]. 

Sz. 1703: Istennek hálá testem meg vekany egesség-
b(en) nyugszik, de mint az társától meg fosztatott Gerlicze 
galamb egyedül nyög es szomorkodik [Ne; MvRKLev. 
Alvinczi Mihály lev.]. 
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megfosztattatás 1. kifosztatás; jefuire; Auspliinderung. 
1749: egy Banatusi ember az erdőhátsagon ... meg fosz-
tatván, midőn maga kára keresésében Sollicituskodott 
volna, nyilvánságossá tétetődőt Csorogár László ... által 
vighez vitt meg fosztattatása [Kismuncsel H; Ks 112 Ve-
gyes ir.]. 1784: Felséges Tsászári, és Királlyi Fejedel-
münknek értésére esvén, hogy némely heHységekben 

minémŭ irtózásra méltó eröszakok, és meg fosztattatá-
sok vitettenek végben ... a' ki az Elöljárót, mind pedig ... 
a' kik az többi főbb Indítékát fogva elŏ adhattyák 300 
Arany jutalmak légyen [Borb. II a gub. Nsz-ből]. 

2. vagyonából való kiforgattatás; deposedarea cuiva de 
avere; Aussackeln. 1669: En Gyerŏ Monostori Kemény 
Simon meg tekintvén ... Nemzetes Csokási Katha 
Asz(onyna)k sok szép Joszágitol való megh fosztattatássat 
... Fogarasban az vár ellenében való uczában puszta 
ház helyemet Csókási Katha Asz(onyna)k adtam 
flncz. III. 7]. 

megfosztattatik javaiból/vagyonából kiforgattatik; a fi 
deposedat de avere; um sein/ihr Hab und Gut/Vermögen 
gebracht werden. 1788: El érkezvén a dühös parasztság 

minden fel kelhető javaimat, Leveleimet fel predálák 
... minden Mobile Bonumaimtol meg fosztattattam 
[Branicska H; JHb XXXI. 26]. 1850: Hogy házaim őszve 
rombolodtak Javaimtol meg fosztattattam kéntelen voltam 
városra jönni INagylak AF; DobLev. V/1289 Dobolyi 
Bálint kérv.]. 1854: öreg napjaimra minden tulajdonomtol 
és igy minden élhetőségem eszközeitől ... meg fosztattat-
tam [Kv; Végr.]. 

megfoszthat 1. kifoszthat/rabolhat; a putea jefui; aus-
plündern/berauben können. 1706: nemís bátorsághos 
annyi pe(n)zt koczkáztatni, hamar meghis fozthatnák 
utáb(an) [UszLt XIII. 94]. 1710 k.: kettő a lováról is leug-
rék gyalog futa el az erdőre; talán heten voltunk, bi-
zony megfoszthattunk volna, nem tudom mennyit is ben-
nek [BÖn. 562-3]. 

2. jogot megvonhat; a putea priva de drepturi; jm das 
Recht entziehen können. 1670: régen kívánta ily alkal-
matosságot az német nemzet, hogy minden szabadságink-
túl megfoszthasson [TML V, 150 Keczer Menyhárt Teleki 
Mihályhoz]. 

megfosztogat kifoszt; a jefui; ausplündem. 1662: Győri 
Jakab a véle valókkal, a szalontaiakkal kimenvén ... az 
elhullott testeket is megfosztogatták | az elegy-belegy nép 
Istennel sem gondolván ... az eltemettetett keresztyének 
testeket kegyetlenül felhányván megfosztogatni ... bűnnek 
nem tartanák [SKr 179, 362]. 1704: érkezvén valami ku-
rucok az embereket, dolgozókat mind felhajtották: 
férfiakat, leányokat, asszonyokat, és ott megfosztogatván, 
rendbe állítottak [Kv; KvE 287 SzF]. 1831: a Topplitzay 
határnak azon részét a melly helly használásáért fosz-
togatták meg a Szegény Topplitzay Lakosokat — a Topp-
litzay Birtokos Urak hány Esztendőktől fogva bírták bé-
kességesen ? [T; Bom. XVd vk]. 

megfosztott kifosztott; pustiu; verődet. 1836: meg bi-
zonyította azt; az Alperes özvegy hogy a mikor férjhez 
ment tsak a puszta, meg fosztott Házban menvén nem 
égy Ember vitte a hátán alláturáit férjéhez [EMLt]. 

megfő 1. kifő; a fierbe (cît e necesar); kochen, gar wer-
den. 1851: a' zsírt ki kel frisibe olvasztani ... elébb le kell 
szúrni ha meg főt, és mikor meg szállót akar kel az állandó 
edénybe szimi (!) mert ha sal(a)kos meg avasadik [Kv; Pk 
6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. magában ~ emésztődik; a se consuma; sich verzeh-
ren. 1664: Kegyelmed levelét az egész magyar német 
praesidiumnak megadtam ... Gróf Rotter uram ő nagysága 
micsoda választ tett eléggé eleikbe adtam melynek 
eventusa az lett, hogy első tekintettel az vízben ölni ké-
szek lettek volna ... de hogy beszédemet el értettek, addig 
sinatoltak, magokban megfővén, minden rend, két fél(e) 
praesidium ... ez Székelyhid várának elhányatása felől 
magokat engedelmeseknek resolválák [TML III, 311 Ugrai 
Gergely Teleki Mihályhoz]. 

megfoldel 1. (gátat) földdel megerősít; a întări/conso-
lida cu pămînt (un dig); (Damm) mit Erde verstärken. 
1743: mikor az említet sövényfalvi Malom(na)k a* gáttját 
meg kötötték volna ... a' Malmon alol jegjet tőttek, más 
nap mikor meg fődelték ujabban fel jöttek a' jegyek Cir-
calására és éppen egj singni fel toljulása volt a' víznek 
[Dombó KK; JHbK XXVIII/9]. 1768: A Maiam árkát meg 
ásattúk, tsak az Isten vizet adna a Gatot meg fődőltűk 
[Esztény SzD; Told. 5a]. 1771: a' viz el menvén ... a 
Gáttja alatt a miá nem foroghattak11, minek utánna pedig a* 
Sövénfalviakat reá szegődvén jol meg kötötték s földelték, 
forogni kezdettek [Ádámos KK; JHb LXVII. 165. — aA 
malomkerekek]. 

2. (padlózatot) agyaggal le/megdöngöl; a bătători cu lut 
(paidoseala); (Dielung) mit Lehm feststampfen. 1648: Az 
allia az haznak meszel meg eöntue, egy darab helyen be 
szakadott volt, mostan czinaltak be faual meg meghsem 
feöldeltek | Ez haznakis ... az allya rosz alapottal vagyon 
az kemencze allia is beliukadot volt most s aval czinaltak 
be megh megh sem feöldeltek [Porumbák F; UF I, 8, 882]. 
1676: (Az istálló) padlasais megh vágyón földelve 
[A.szombatfva F; UF II; 760]. 1841: Ezen szobának alsó 
padimentoma jo modgyával földelve vagyon, felső pádi-
mentuma pedig ött Szál gyalult fenyő gerendákra gyalult 
deszkával vagyon bé rakva, és felyül meg földelve [Km; 
KmULev. 2]. 1850: vagyon egy jo bolthajtásra épített 
kripta, fejül meg fődŏlve, és bé rástozva |Gyéressztkirály 
TA; DE 5]. 

3. földdel feltölt; a completa cu pămînt; mit Erde auf-
ftillen. 1844: a* meleg ágyat ha meg tsinálták is el ne 
vessék, meg ne földeljék, en ... bé vetem az bétsi magakat 
meg vettem [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

4. kb. földdel megrak; a acoperi cu pămînt; mit Erde 
beladen. 1817: az Udvarról ki járó kapun aloll lévő kértet, 
melly dőlő félben volt meg igazíttattuk 's újra fedődet, 
mivel a' régi fedés ugy meg volt födelve hogy több rajta a* 
föld mind a szolma [Héderfája KK; IB. Veress István tt 
jel.]. 

megföldelés földdel való megerősítés; întărire/consoli-
dare cu pămînt; Befestigung mit Erde. 1832: A gátak 
megfőldelésekor tétetett 80 szekér napszám IF.zsuk K; SLt 
22]. 

megfösvényedik fösvénnyé válik; a deveni zgîrcit; gei-
zig werden. 1672: Az fejedelemasszonyt, mondják, igen 
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megfösvényedett s haragosodon, de az azelőtt sem volt 
újság |TML VI, 127 Bánfi Dienes Teleki Mihályhozl. 

megfőtt 1. fiert; gekocht. 175911845: Vala ez a' Szántó 
Mihálly vastag nyakú 's nyelvű, 's ha iszik vala majd ért-
hetetlen beszédű ember ... mónda egykor a' Szóigálónak, 
hogy főzne Borsót orjával! de a' Szólgáló órdát érte; 's 
elmenvén, vön órdát a' piaczon, és a meg főtt borsóba 
keveré lHermányi,EDem. 2641. 1795: A' veres bor 
készittése e' szerént vagyon: A' fekete járdován szőlőt 
üstbe kell tenni ... addig kell főzni mig jól kihasadot 
osztán egy kis kádba kell tölteni a' mig jol meg hül es 
az után minden tiz veder borhoz egy vedret kell tölteni 
azon veress meg főtt szőlőből [Bősháza Sz; IB]. 

2. átv kiérlelt; bine chibzuit; ausgereift. 1664: Minek 
előtte én ide jöttem volna, ez előtt egy níhány nappal 
urunk ő nagysága is nekik ezen dolgokat bővön értésekre 
adván, engemet ezek kész megfőtt válaszra vártanak 
[TML III, 286-7 Stepan Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1811: 
Nem tartom e' mondást eléggé meg-főttneka: Hogy szabad 
hazudni, a' meszsziről jöttnek [ÁrE 92. — aA szerző jegy-
zete: Az az, nem látom elég helyesnek]. 

megfovenyesedik homokkal feltöltődik, elhomokoso-
dik; a se umple de nisip; sandig werden. 1592/1593: 
Chyko Fabian ... azont vallja minden chikkelyben azmint 
Chyko Thamas chiak hogy ezzel eoregbeti, hogy az mikor 
megh feueniesedettis keseore iol tudgia, De egy keuesse 
Deés fele való fele kezdet vala feóueniesednj [Árpástó 
SzD; Ks] | sokzor oda iartam eorlenj ... Mikor nem Nag(i) 
volt az Viz olliankor keet feleol folt az víz mellette az 
Kws Zamos: Eleyn megh few sem wolt reyta, de hogy 
zaggatnj kezde az viz zent Benedek fele, vgy kezde fellieb 
telnj, es megh feóueniesednj (Szásznyíres SzD; Ksl | Tu-
dom hogy azt az porond zigetet ... hogy az mikor Mennel 
Nagiob volt az víz, mind Azon folt el, Apálykor az viz kęt 
feleól fol't mellette; de az viz addigh hanja fellieb az 
porondot hogy igen megh telek, vgy kezde megh feówenie-
sednj, de tizta feowenies es kovachios porond vala, Nem 
vala akkor fwűes [Szentmargita SzD; Ks]. 

megfőz 1. (ételt) főzéssel elkészít; a fierbe/găti (mînca-
rea); (Essen) kochen. 1568: Barbara Georgy szekereŝ 
consors ... fassa e(st) hogy eç Bomemizanetgl JqÜi volt 
ky, es kerdy volt Qtet ez valót feyerwary dűrko, hogy myt 
hazudanak oth en reám az mongiak hogy vatszy peter 
chywkat hozot en hozzam, es en fçztem meg s en velem 
otte meg [Kv; TJk III/l. 226]. 1570: Molnár Balinthne 
Jlona, hithy zerent vallya, Latta hogy Zabo Janosne 
gywmeolchet kwldeozet, fewaltis kwldeott Egy estwe az 
leanthiol Trombitás Demeternek ... Thykotis veotth Teole 
Megh feozte és az Trombitásnak kwlte [Kv; TJk III/2. 
23]. 1590: az hust melliet megh kellet volna fezny akoron 
eo el hata budesulni es ugj hantak kj [Kv; TJk V/l. 43 
Gábriel Herczegh vall.J. 1640: Én — minthogy házamnál 
lakik vala az szolgáló — eccer szinte húsvét napja ... az 
prédikációra indulék, s gondolkodám, s még ismét visz-
szajövék ... egyedül az leány nem főzi meg az étket (Mv; 
MvLt 291. 236b átírásban!]. 1715: Az Asszu szilvát meg 
főzvén és a levét jol meg Nád mézelvén ebéd előt egy 
órával hörpŏgessen az ember és egy jo ital vizes bort igyék 
reá [Szuszia H; KfJ. 1779: ami üdön a mostani szolgalo-
nak Marianak cseledek szamara kiadott fazujkabol melyet 

mar meg fözött volt a levét és higját le szűrte a tseledek 
szamara a süriiit pedig küldette a Mostoha Anyanak |Berz. 
74/9]. 

Szk: olajos lére 1599: Ebeden feŏzettem egy Tikot 
Eles lere d 18 ... 4 Fontos czukat ueóttem feòztek olaios 
lere megh d 16 |Kv; Szám. 8/XIII Szabó András sp kezé-
vel]. 

2. felfőz/forral; a fierbe; auf/verkochen. 1710: Teleki 
Mihály mindenkor vizet ivutt, tisztán megfőzték a vizet, s 
meghűtvén jeges vízben, azt itta [CsH 197|. 1736: bort 
nem ivutt Teleki Mihály, hanem csak vizet, azt tisztán 
megfőzték, azután meghűtötték jeges cseberben |MetTr 
327]. 

3. (gyógyító füveket/növényeket) összefőz; a fierbe la 
un loc (diferíte plante medicinale); (Heilgräser/pflanzen) 
zusammenkochen. 1578: Ha az kezedben esik az 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|. 1628: 
valamely borbély ifjú mester az mesterséget fel akarja 
követni, nehíz írat ... főzze meg [Mv; SzO VI, 83|. 1705: 
Eckler izente az úrnak tűlem, hogy ő az arénában nagy 
kínban lévén, őtet egy szászné ilyen orvosságra tanította 
... Egy nagy fekete retket két vastag gyökér petrezselyem-
gyökérrel öszve, fél ejtel borban megaprítva ... meg kell 
főzni ... annak a levét kell kanállal bévenni |WIN I, 528]. 
1731: Kováts Maria Aszszony egykor Sővényfalván fere-
dőtt készitetet vala és még én hoztam Poleka nevű 
füvet a feredob(e), s meg főztem a feredőt |Bom. XXXIX. 
16 Maria Szakács (34) vall.J. 1739: én megfózém az füvet 
s béköttem az lábát velea [Bözöd U; Ethn. XXIV, 88 Ma-
gyari Istvánné Mojzes Sára (36) pix vall. — gyógyszer-
ként |. 1842: mitsoda Burjányok voltak azok mellyeket 
meg föztem nem tudam, — mert nem mondották |Dés; 
DLt 85. 31. 

4. főzéssel vmely anyagot előállít; a prepara ceva prin 
fierbere; irgendein Material durch Kochen herstellen. 
1570: Festeket Miképpen kel chinalny. Vegy Terpentinat, 
lakkal, törd meg Jol lagian, oztan egy kis kazetaban főzd 
meg es Jo lezen | Wueget lagitany Vegy zaruas vert Eche-
tet, főzd meg benne az Iueget es Jo lagy lezen (Nsz; MKsz 
1896. 366]. 1580: Jo zep festek Mint egy somalch Az 
terpentinat főzd meg az Meg töröt lakkaual egy kis kaze-
taban es Jo lezen [Nsz; i. h. 3691. 

5. bab. 1572: Markos Antal vallya, hogy Jeo fel 
az piaczra gazdaia ázzon ... fayni kezd az Laba Seres 
Martonne ky Jeo a haz Eleybe(n), Mond hogy zedye(n) 
három Zemeten három kapza foltot es főzze Meg a leŭeŭel 
Mossa a fayadalmas helt es Az kapczat kösse rea [Kv; TJk 
III/3. 86c|. 1574: Margit Broz Swllerne, Angalit Varga 
Martonne, Anna Varga Symonne Azt vallyak hogi ketteyt 
vicei Antalne tanytotta volt rea, Égiket Mas ázzon Ember, 
hogi Beteges germekeket kyn az Ebagia New betegseg 
vagion, Az eb keolyeknek feiet Meg feozek Es azban 
feressek [Kv; i. h. 370J. 

megfőzés 1. főzéssel való ételkészítés; gătit(ul mîncă-
rii); Kochen (fîirs Essen). 1583: Az korchiomanak gazda-
ia, Semminemeo Rendbely Embereknek Se Attiafiaknak, 
se zomzedsaginak, se egieb warossy, Vagy Videky vagy 
idegen embereknek Nem merezellyen kenyeret, etket, 
vagy valamy eledelt adny Hanem ha io Atthiafiay, 
zonzedy, eo magok penzeokeon a korchomara hust, vagy 
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halat Vinnenek tuIáidon chak azzal, es annak meg feoze-
sewel legien zabad minden Borgazdaknak gazdalkodniok 
[Kv; PolgK ÍJ. 

2. megemésztés; mistuire; Verdauung. 1826: a gyomor 
igaz kivánja az ételt de elégtelen a megfŏzésre, innen jö a 
cruditás, az emésztetlenség |Dés; Ks 101 Bod Elek lev.|. 

megfőzet 1. ételt főzéssel elkészíttet; a puné să gătească 
o mîncare; Essen durch Kochen zubereiten lassen. 1584: 
Varró Casparnę vallia . . .en vele(m) a* Ludat meg venete, 
kasawal meg feozete [Kv; TJk IV/1. 275|. 1586: Az Wo-
nas Jgazito Vraimra költt... w kegmek kewanak hogy egy 
Jndiay Tiŭkot főzetnek fózete(m) megh Giomber lewel ... 
d. 35 [Kv; Szám. 3/XXVII. 8-9 | . 1621: Semlinget es Menj 
halat Veottem f — ſ l l Sóban meg feozetue(n) eczetet 
hozza f —/8 [Kv; i. h. 15b/IX. 206]. 1672: Hedri uram is 
kettőt küldött vala® s azokat főzettem meg asszonyunk 
asztalára ITML VI, 102 Naláczi István Teleki Mihályhoz. 
— aKecsegét]. 1705: tegnap Montecelli uramnál voltanak 
ebéden, holott is a nagyobbik Komis is süttetvén egy 
ludat, Haller György uram is egyet, Komis István Uram is 
ismét törött lével főzetvén meg egyet egészben, több sok 
jó étkeket hordván mindhárman öszve, akik is Szebenben 
rámentenek borral együtt tíz forintokra IWIN I, 592]. 

2. sört főzet; a dispune sa fiarbă amestecul fermentat 
pentru obţinerea berii; brauen lassen. 1677: Sernek való 
szaladat czináltattam volt az ősszel ... Az húszan négy 
köblit meg főzőttem az ser korczomára [Szu; Utl|. 

3. orvosságként dohánylevelet főzet; a puné să fiarbă foi 
de tutun pentru a obţine un decoct; als Heilmittel/Arznei 
Tabakblätter kochen lassen. 1798: most küldek négy Pa-
pusa Dohánt; még vagyon a Jovábol Papusalva Nsgod 
Számára 20 Papusa de Török Dohányis volt ültetve s aztán 
Rühös Juhok mosására meg főzettem egy néhány versen 
[Mezőbodon TA; IB]. 

4. bab. 1585: Ilona Simon Martonne vallia ... igy ziggya 
vala Danch Leorincz viczej Andrást: Roz vagy Czigan, lator 
vagy, megh feózeted Az ebet es annak Az hayaűal® kenetted 
magadath IKv; TJk IV/1. 515. —aÉrtsd: hájával]. 

5. kifőzet; a puné să fiarbă; auskochen lassen. 1595: 4 
palaszk vala, az is büdös ... az kannagyartoúal meg főzet-
tem, Attam etzetet szçkfüet hozza IKv; Szám. 6/XVII. 152 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével |. 

megfőzette! (ételt) megfőzet; a puné să gătească 
(mîncarea); (Essen) kochen lassen. 1586: Két Jo Boriwth 
vittünk Mégis hoztunk benne es Az szegenieknek feo-
zettettem meg ithon |Kv; Szám. 3/XXIV. 18]. 1662: igen 
szép posár halat, csak szinte akkor fogatván ki a tóbul ... 
csakhamarjában megfőzettettek vala, hogy igen szeretné® 
[SKr 290.—®Afej.l. 

megfőzettethet (sört) főzethet; a putea dispune să fiaibă 
amestecul fermentat pentru obţinerea berii; (Bier) brauen 
lassen können. 1594: Az Zent paly János Serfeozeset, es it 
való ki korchomarlasat megh Nem tilthattiak varosul, de 
az Akit ith feozet, Mas hatarbol be hozny senkinek Ser Ne 
engedtessek magha zwksegereis, mert Áky feozetnj Akar 
Coloswarattis elegh ser feozeok vadnak, es megh feozet-
tethety IKv; TanJk 1/1.231]. 

megfőzhet (sört) főzhet; a putea fierbe (amestecul fer-
mentat pentru obţinerea berii); (Bier) brauen können. 

1625: Pal Gieorgj monta hogi Albert Lòrincz sert akart 
uolna feozni s nem engette megh hane(m) azt monta hogy 
uard megh had feozzem meg en az enimet s az en katla-
nomban meg feozhed teis (Boldogasszonyfva U; UszT 
164b]. 

megfőzött (orvosságnak) főzött; fîert (pentru obţinerea 
unui decoct); (als Aiznei) gekocht. 1758: a kollégiumnak® 
szász sütője tanítá arra, hogy a kutyafának megfőzött 
hajáról való ivás hasznos orvosság volnab |Hermányi,Eml. 
28. — Benkő Samu kijegyzése. — aA Ne-inek bA sárga-
ság ellen]. 1778: A kiknek a* Torkok fáj ... szorgalmato-
son kötözzék száraz meleg ruhával, vagy téjbe meg fözött 
s' Leviböl jol kinyomott borza virággal (MvÁLt Má-
tyus,ConsSan. gub.]. 

megfrancosodík vérbajban megbetegszik; a se îmbol-
năvi de siñlis; Blutkrankheit bekommen. 1768: Forgáts 
Trentyen az Szabótol meg franczusodott és a Faluban is 
sokakat el töltött azon nyavajával [MkG|. 

megfrissedik erőre kap; a se înzdrăveni/întrema; zu 
Kräften kommen. 1755: ä kis Sofika is, jóllehet veszedel-
mesen volt ã vérhasb(an), meg frissedet [Ks 96 Baló And-
rás lev. Nsz-ből]. 

megfrissel 1. (nemesfémet) megfrissít/színít; a afina/a 
împrospăta prin topire (un metál preţios); (Edelmetall) 
auffrischen. 1558 k.: egy Nehanzor Egy Nyomó aranyból 
töb lucrum Jö ... Mikor a be vöth arany Jol vagyon Meg 
frisselue [Nsz; MKsz 1896. 292|. 1561: Ha ualamelly 
mester valaminemw 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 frisseli Rea 
wsse ha penig1 az probat meg nem allya tehát se ielet ne 
wsse rea se meg' ne feieritche IKv; ÖCArt.]. 

2. átv megvilágosít; a Iumina; erleuchten. 1708: Haller 
Juditt Aszszony ... midőn gondolkozott volna magában. Az 
áldott Szent Lelek Isten az ő szent Lelkevel meg frisselvén 
az ő kigyelme szivét... testalá ... egy Fundussáta [Fintaháza 
MT; MMatr. 61-2. — aA fmtaházi ref. egyháznak]. 

megſrisseltet felújíttat, helyrehozat; a puné să reîmpros-
păteze culorile; auffrischen/herrichten lassen. 1669: lm az 
császár képét is Kegyelmednek felküldtem, kérvén azon, 
szóljon az úrnak Rőttel uramnak, hogy fristeltesse meg ő 
nagysága és azon képíróval rectificáltassa ezt az karczolá-
sokat [TML IV, 463 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

megfrisseltetík (nemesfém) megfrissfttetik/tisztíttatik; a 
fi afinat (un metál preţios); (Edelmetall) aufgefrischt/ge-
putzt werden. 1757: Kérdés támad ez iránt is: Ha az az 
vizek folyamatiban találtató Arany ott termetté, vagy Mi-
neralis Hegyekből devolvalodat oda ? könnyebb hitelre 
hogy a' Mineralis Hegyekben vagyon az illyen Arany-
inaik is eredete, honnan sensim a' viz által devolválodván 
a' sok rontsolodás által megfrisseltetik |Zalatna AF; JHb 
Borsai István nyil.]. 

megfrissül 1. megtisztul; a se purifica; sauber werden. 
Sz. 1727: A tŭz által próbáltatik és frissül meg az arany, 
ugy az ember szorongattatások által |Hagymásbodon MT; 
ApLt 2 Henter Elek Apor PéteméhezJ. 
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2. erőre kap; a se înzdrăveni/întrema, a prinde puteri; zu 
Kräften kommen. 1851: Anyámon az öregen elkezdve le 
Titiig ... mindnyájon jol vagyunk, az őreg megfrissült, 
nem kŏhŏg |Kv; Pk 7]. 

megfú, megfúj 1. (trombitát/kürtöt) megszólaltat; a 
sufla (in trompetă); (Trompete/Horn) blasen. 1580: A dob 
helyet penig wegeztek hogy tyzenket orakor fwyak megh 
az trombitát mind negy felól [Kv; TanJk V/3. 217a]. 1705: 
A rácokkal lévén egy hitvány trombitás, az is a trombitát 
megfúlta [WIN I, 397]. 

Szk: a felülőt ~ja lóraszállásra trombitával jelt ad. 
1705: a generállal ... lévén circiter harminc katona lovas 
német és trombitás is, mely midőn a felülőt megfújta volna 
és a kurucok meghallották volna, megfélemlettenek és 
visszatértének ſWIN I, 647]. 

2.1697: Jöt(t)em ... Jákóhalmára, it(t) az Lehel kürt(j)ét 
m(e)gh fu(j)tam m(e)gh pirongatám a város biráját, 
azután job(b) ember volt [AIN 145-6]. 

3. a szél ~ vkit szélfúvástól átfázik; a răzbi vîntul pe ci-
neva; wegen Wind durchfrieren. 1667: tegnap az úton az 
szél megfuva, az éjjel igen rosszul voltam [TML IV, 28 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

4. ~ja magát kifújja magát; a răsufla, a-şi trage răsufla-
rea; sich verschnaufen. 1639: elseöben Niuzo Giurka jöue 
be kŏzinkbe s le űltete Balogh Ianos keozinkbe(n) 
ugian en keŏszeönem rea az bort, s ketszer iuek; s hogi 
harmadszor iuek hat megh fuua magát s ki mene az ajtón, 
s halla hogj kialtia vala hogj jöietek el ugjmond it vadnak 
[Mv; MvLt 290. 70a]. 

megfújlad 1. megfullad 

megfúl 1. megfullad; a se sufoca; ersticken. 1705: a 
kemence rossz lévén, majd megfúltunk a nagy füstben 
[WIN I, 626]. 1710: Erdélyre mordályégetők bocsáttat-
nak, kik falukon, városokon gyújtogatni kezdének 
Kivált Segesvár városa majd egészen elége miattok, sok 
emberek fúlának meg a tűzben, füstben [CsH 124]. 1716: 
Mindenűt a Tóimat tél(ne)k idején erősse(n) vékeltesse, 
hogj a halak meg ne fullya(na)k [Erked K; LLt Lázár 
Ferenc ut.]. 

2. ? munkahelyéről kikopik; a fi dat afară din slujbă; um 
sein Amt kommen. 1675/1688 k.: Az gabonának csepel-
tetesinek idein szorgalmatos gondod legyen rea, hogy 
szalmaiaban felezetiben (!), annal inkab polyvaiab(an) az 
szeme el ne mennyen ... arról igaz szamot is agy ha hamar 
meg fúlni nem akarsz [Borb. I Petki János ut. csíkcsicsai 
jb-bírájához]. 

megfullad megfúl; a se sufoca; ersticken. 1592: Zakach 
ferenczne ezzel teobbiti hogi égikor Gialuba akarta volt 
magat vitettni Mihalial, es mikor be ment volna hazaba, 
vgian ezen Inast, akki megh holt, Zemeuel latta hogi fel 
akaztotta volt, es mikor az Mihali feleseget Intene arra 
hogi tenne egi pad zeket alaia, Azt monta az Azzoni hogi 
ha latna hogi mingiart megh fuladna is, nem meme el 
erezteni [Kv; TJk V/l. 210). 1652/1653: annak előttejs 
annyit® hányták vala be az Tŏmleczbe hogy fen alvajs 
aligh tertenek el czak nem meg fuladtak (Dálnok Hsz; 
BLt. — aSzászt]. 1723: Tudom hogy a Luka V(aszily) fiat 
Illyet, hogy kérte az apját ki kezessegen, Némasági ur(am) 
a szánb(an) kötözte ra ült ugy vitte Mogyoroig hogy Csak 

megh nem fulladott az Inas ott is ugy megh verte hogy 
marhatt sem kellet vólna ugy verni [Hodák MT; VGy. 
Prekup Juón (26) jb vall.]. 1776: Nemes Thott Sámuel 
Uram ... maga mellé vévén két katonát ream jŏttenek a 
Malomb(a) ... én az Malom házba bé zárkóztam, mélynek 
ajtajat reám bé rontatták, ottan meg fogtanak, kezemet, 
láboimat, nyakamat, kőtelekkel meg kötözték ugy hogy 
tsak égy spétzbe maradót hogy meg nem fulladtam [Kiska-
ján SzD; BK. Molnár István molnár vall.]. 1777: Popa 
Juon ... tudam hogy Szakásas vérengző baszus vereke-
dő, mivel minden igaz oknélkül Iffiu Koramb(an) vgy meg 
űtőtt hogy a ver mindgyar el Lepet az utan a mellyemre 
álott térdével, és a véremét az számba Dűbitskelte, tsak 
elíg hogy meg nem Fulattam [Ludvég K; KLev. Blaga 
Juon (42) vall.]. 1815: egy Lántzal foljto karikára kötvén 
az nyakát ez által fuljladott meg [A.csemáton Hsz, HSzjPl. 

megfullaszt megfojt; a sugruma; erwürgen. 1623 k.: 
egykor az gyermeke kezde fuladozni monda(m) Kata Kata 
mit czinalz megh fulaztod az gyermeket [Mv; MvLt 290. 
29a]. 1775: br. Kemény Miklós úr is megholt hirtelen. 
Ülve megfojtódott, mivel a szörnyű nagy kövérség mellett 
golyvája is volt s megfullasztotta [RettE 349[. 

megfullasztatik megfőj tátik; a fi sugrumat; erwürgt 
werden. 1829: Szutságban Szarvadi Farkas jo birtokos 
Nemes atyánkfia ... erőszakos halállal kőtél által meg 
fullasztatván, ezen borzaszto gyilkosságot a* mint eddig ki 
világosodot két idegeny földi tseledgyei® követték el [Kv; 
DLt 9. — aAz egyik zoványi (Sz), a másik tótfalusi (Szt)]. 

megfullasztó fojtogató; in care aproape se Ineca; erwür-
gend. 1662: Mi Isten s ez világ előtt mentek legyünk, 
minden utat elkövettünk leszakadó, függő romlásoknak 
eltávoztatására, és nemkülönben, mint édes atya vízbe 
haló fiát üstökénél fogvást a megfullasztó vízből kivonja, 
és annak akaratja ellen is segíteni szerelméből tartozik 
(SKr 4741. 

megfundál 1. kitervel; a proiecta; planen. 1593: Mene 
ky Biro vram es Kozma Balint Gilyen Imre Zanizlo And-
rás veres Tamas vraim, Az Elo welgibe Az hidot Megh 
fûndalny IKv; Szám. 5/XXIII. 111 Caspar Schemel sp 
kezével]. 1612: Az Cantor és az Arua hazatolis tracta!-
ua(n) Ottis ö kgm(e)k Tanaczúl meg fúndalua(n) az hea-
zatnak le szallitassat: odais költségét adassanak Ado szedő 
Urainkal [Kv; PLPr 1612-15 1/3]. 

2. átv alapoz; a fundamenta; den Grund legen. 1818: 
ezeken az erőtelen s ã valósággal ellenkező Princípiumo-
kon fundálván meg Kedves Öcsém Ur(am) további fele-
lettyeit, önként következik hogy kéntelenek lészünk a 
magunk jussunkat és részünket a maga uttyán ki keresni 
Kedves ötsém Ur(am) kéziből [Szentbenedek AF; Dob-
Lev. V/1014 Mohai Lőrincz Dobolyi Sigmondhoz|. 

megfúr 1. átfúr/lyukaszt; a găuri; durchbohren/lochen. 
1731: Bács Szimion(na)k az Attya Bács Juon, ennek előtte 
circit(er) 40. esztendővel meg fúrta vala tőb complex 
Társaival egyűt az Fejedelem katonai Gabonás Házát, az 
holot is ... sok búzát loptanak volt el [Katona K; Bom. 
XL. 79 Sötő János (64) jb vall.]. 1783: Nanya Makavej 
az Uraság Gabonássátis meg fúrván aztis meglopta 
[Faragó K; GyL. Hurdukáts Sándor (70) jb vall.]. 
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2. átszakít; a străpunge; durchreißen. 1578: Az kys 
falwdy tohoz ... yol hozza lásson ... az gattiatis a* hol 
szwksegh megh ereosittesse, hogy walahol az vyz megh ne 
fúria es el ne iarion rayta [Kisfalud AF; OL M.Kamara 
Instr. E—136 lnreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. Kovachoczy 
Mathias Niary gondv-hözl. 1587: Esmeg 8 Embernek 
hogy Az malomnal segítettek az wyz hogy meg furtha volt 
az Sylyp allat fyzettem f — d. 40 [Kv; Szám. 3/XXXIII. 
Hl. 

3. (bort) csapra ver; a da cep unei buţi; anzapfen, 
aufschlagen. 1587: 11 die Aprilli az Zegenniek Pinczeiek-
beol vonattam egj hordo bortt kj az Jspûtalj haz zuksege-
reh, az korchioliasnak fizettem, hogj az bort ki vonatta d. 
50. Eodem die furtuk megh eze(n) megh newezet hordo 
bortt IKv; Szám. 3/XXVI Suweges Gergely isp. m. kezé-
velj. 1633: 25 Jan. Gauai vram it letekoron magham Sama-
ra fúrtak megh Emiej feodes (!) bort No 1. tartót 16 Feb. 
[Ebesfva; Utl|. 1676: Dévai oh Borok Veder szám 39/4 
Asztalra fúrták megh [Gyf; UtIJ. 

megfúrat (bort) csapra veret; a puné să dea cep unei 
buţi; anzapfen/aufschlagen lassen. 1587: 4 die Janûary 
fúrattam egj bort megh az Jspûtalj haz zwksegereh [Kv; 
Szám. 3/XXVI. 63 Suweges Gergely isp. m. kezével]. 

megfúratlan kilyukasztatlan; negăurit; undurchlocht. 
1720: Kö ronto Vas Botiok megh furatlanok nro 2 
[Szurduk SzD; JHbK XXVI. 12|. 

megfurdal 1. átfúr; a găuri; durchbohren. 1587: az fóg 
haz aitaiat az fogliok meg fwrdaltak volt, vjolag vaszasz-
tattwk [Kv; Szám. 3/XXX. 43 Seres István sp kezével]. 

2. kilyuggat; a găuri ín mai multe locuri; durchlöchem. 
1757: a' Bányá szájáhaz csatomákan dirigált vizre három 
arasz szélességű, és négy arasz hoszszuságu ládátskát 
tsinálunk, a' fedelét sűrűn meg furdallyuk, az illyen vénát 
per partes réá tőltyűk [Zalatna AF; JHb Borsai István 
nyíl.]. 1803: egy nagy Egetbor fözŏ űstyét készei Sok 
helyt meg furdolta [Tyéj H; Ks 113 Vegyes ír.]. 

megfurdaltat kilyuggattat/fúrat; a puné să găurească; 
durchlochen/bohren lassen. 1710: Rátoni az ágyúkot 
arra a helyre vonatván, sót egy hosszú, vastag öreg boro-
nát megfurdaltatván, és keresztül hegyes vasas végű fákot 
vonatván sok helyen belé, s a két végire két erős kereket 
csináltatván készen várja vala a németeket [CsH 400]. 

megfut elszalad; a fugi; weglaufen. 1572: Banffy Far-
kas Job(agya) Cun Menyharth zenth kyraly ... Ezt walla 
hogy Engeometys Az Neomeos wraym keozigben hewan 
Azhol assak wala az hatart Es walkay Myklos Monda 
Az mesteomeka, Jryad mesteor wram, Merth Jstennek 
Mondom twttara, hogj Megh hagjtanak, Es az Neomeos 
wraym, Az Monostoryak Egget keozwlok el kewldenek, 
hogj Megh mondana Az keossegnek, hogj Azt Ne chele-
keodnek, Az Semmyth Az keossegel Nem Byrhatwan ... 
mynd oda Menenek hogj le chendezetenek Az keossegoth, 
Ezonben (!) Myndyarast el fwtamank Mys, Es Latam hogj 
Pornassy Bjrtalanys Megh fwtek [Szentkirály K; KP. — 
Fej-i ítélőmesternek]. 1574: Egy arant valliak® hogy Ez 

elymwlt Napokba mykor egy vasamap Iaczany ki Mente-
nek volna az Leoweo helyre Azomba haygalas leszen 
Reaiok egi zeoles kertbeol keowel ... es hogi az kert Ai-

taiahoz keozelitettek wolna keozettek volt az Inassis ky 
meg holt, vgy haytia egy veresbely Melyben hogi Azonnal 
leh essik Azomba tahat Mas Ayton karokai Nagy zok 
Eoreg legeniek ky Jeottek es Reaiok Indwltanak es eok 
latwan azt Megh fwtanak eleotek IKv; TJk III/3. 350-1. 
— aÖt név szerint felsorolt szolga]. 

megfutamik 1. megfutamodik; a o lua la fugă; weglau-
fen, die Flucht ergreifen. 1565: Benche Pal felelt peneg 
erre 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 fog-
hassak IGyerőmonostor K; KCs I. 49]. 1573: Mihal Ko-
wach Madarasy az Nyarad Mellet Azt vallia hogi penteken 
vecernye korba volt hogi harman Indwltak volt Zamosfal-
wa fele Aratni ... Mykor Mennenek az plébános Towanal 
ket legeny Eleykbe Tamad karokai Meg futamnak eleotek 
Az egyket leh vtyk az Azzony embert meg fogiak Eois az 
Thora zalad vgi Menekedyk meg (Kv; TJk III/3. 415]. 
1590: Albert ... Az utan megh futamék a' kapu fele [Kv; 
TJk V/l. 10] | mind megh fwtamanak az nepek feltekbe(n) 
[Szu; UszT]. 1591: Cibere Peteme vallia hogi Istuan 
ezt halla, megh futamék, es en valtigh wzem, de hogi nem 
birek velle, egi kertbe zalada be, es ot fogak megh [Kv; 
TJk V/l. 164]. 1599: egy chakany vala nallam, Rah Indu-
lek, megh futamék előttem [UszT 14/45]. 1634: ezt latvan 
... ugy futamanak Cherej Georgy segetsegere el ve-
te(m) Szilagi varga János szabliajat es megh futamék [Mv; 
MvLt 291. 18b]. 1659: a török ... bizony ketszer futamék 
meg [RákCsLev. 579]. 1662: a török táborbéliek ... elré-
mülének, és azonnal megfutamván, ki egy-, ki másfelé 
szaladnának [SKr 178]. — L. még ETA I, 56. 

2. ts megtámad vkit, rátámad vkire; a se năpusti asupra 
cuiva; jn angreifen/fallen. 1574: Balint Lakatos peter fia 
Azt vallia hogi ... az zablia Kelemen kezebe Marad, Ke-
lemen az keontesse ala vezy, Azt meg latwan Lakatos 
Istwan Meg futamya Kelement es Mind kardostwl az 
feoldhez vtj [Kv; TJk III/3. 316]. 1597: Constal az factum 
... hogi ... Nagi Benedeketis eyeli ideobe ex insidys mor-
daiul megh fútamwa(n) arczúl vagta, es igi egienese(n) az 
eorizeokre tamadwa(n) az Magistratust sertette megh [Kv; 
TJk VI/1. 531. 

3. elbujdosik; a pribegi; flüchten. 1593: Varga Menihart 
zilahi vallia: mikor az Cheh Tamasne fíanak halala teorte-
nek, megh futamék Krestel Marton, es sokáig büdösek, 
vegre Gratiat hoza maganak [Kv; TJk V/l. 401]. 

megfutamodhatik (tűz) tovaterjedhet; (despre foc) a se 
putea extinde cu repeziciune; (Feuer) sich verbreiten kön-
nen. 1770: Nyilván tudom, hogy Nagyfalunak olyan tör-
vényé volt eleitől fogva, hogy ha valaki a szőlőit eladta s 
adja, ha meg nem mivelvén annyi gaz, siska és fű indul a 
szőlőben, hogy a tűz meg futamodhatik rajta, azon szőlő-
nek vissza kell maradni simpliciter azon emberre, a ki 
eladta volt azt [Nagyfalu Sz; BfN Martinus Szőcs (60) jb 
vall.]. 

megfütamodik 1. elszalad/fut; a o lua la fugă; weglau-
fen. 1585: Mikoron ... latak hogy veleunk ne(m) bimak 
meg futamodanak IKv; TJk IV/1. 486]. 1588: Mikor haza 
fele Jeottem volna Jsmeg vyonlan latam hogy vtannam Jeo 
Pascha vayda monda ah nem mehecz bestye Kwrwa fia. 
meg fwtamodwan eleotte hat ell eytettem egy Jzak bwzath 
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[Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.]. 1599: vigezetre 
Iatuan hogy vgian megh akaria eŏlny, megh futamodyk az 
en Jobbagiom [Szinye SzD; KsJ. 1606: Alperesnek azt kel 
bizonjtany Kadar Ándras ellen, my kor ki ment uōlt az 
kapu elejebe azt mondotta hogj meny nem bant teged 
senky, Azon Jsmégh azt mongja az felesegenek Kadar 
andras hogy Vsd es eóld. azo(n) az megh futamodott az 
orszagh uta fele [UszT 20/189]. 1634: azonközbe(n) szer-
dules lón az szólŏ kózŏt, es megh futamodek Varga And-
ras ala az szólŏ mesden es enis utanna [Mv; MvLt 291. 
30a]. 1664: mondám ahun vadnak az Tattarok, senki megh 
ne' futtamodgiek [Veresegyháza SzD; WassLt Szekely 
Mihály (35) jb vall.]. 1763: meg futomodék Vultur Szimi-
on háza felé [Nagyida K; Told. 9]. 1798: akkor mingjart 
kialta a Bihalas Kis Palit ki is tsak hirtelen elé lobbanván 
hogj meglátott engem azonnal megfulamadott [Ádámos 
KK; JHb XIX/58J. 

2. nekiiramodik; a se repezi (la ...); losrennen/laufen. 
1768: én későbben jutván a lármahoz tsak azt láttam, 
amikor Popa Vaszily meg futamadat vala egy bottal, 
hogy éppen főb(e) üsse Vonu Tominyit [Katona K; Bom. 
XL. 81 Rád Andonye (30) jb vall.]. 

3. elbujdosik/szökik; a fugi; in die Fremde ziehen/fltich-
ten. 1602: Varga istuan ... meg eskuue(n) mj elettu(n)k, 
hogy Bamfj istua(n) vra(m)nak ... eòreokos Jobbagia 
lezen fiurull fiúra holott pedig valamj go(n)dolattiabol 
meg futamodnék auag' mas vratt fogna maganak ... fogiak 
meg az eo maga hutt leuele tartasa zerentt [Told. 1]. 1614: 
Bethlen Gábor is suspicióba esék Báthori Gábornál, kiért 
nem mere megállani, hanem meg kelle futamodni az Por-
tára maga ótalmáért [BTN2 61]. 1644: ha ... ez az Horuat 
Mihály az ŏ naga es maradeki földéről neuek aloll 
megh futamodnék, tehát haza hozattassek [Cege SzD; 
WassLt]. 1646: Az mi nézi az megh tartót legént ... suspi-
cio lehet hozzaia, az futamasais à miat leot annak ollyan 
okát adgya à fogoly hogy miuel jobbagysaghra kerestek 
attól való feltéb(en) futamodott megh [Kv; TJk VIII/4. 
100]. 

4. elmenekül; a refugia; fliehen, sich flüchten. 1653: 
Bethlen Gábor ... mind feleségestől együtt megfutamodék 
és Dévába magát bébeszélé és ott hagyá a feleségét [ETA 
I, llONSz]. 

5. meglazul, helyéből kimozdul; a fi slăbit/deplasat din 
loc; locker werden. 1648: ezen payta veghinel vágjon egj 
hoszszu sövenyes berlet payta, az szarufai megh futamot-
tanak, de fakat vettek alaia [UFI, 897]. 

megfutamodott elfutott; fugit; davongelaufen. 1657: 
hátunk megett az seregek csak megfutamodának mind 
igen ritka dolog is, hogy az olyanképpen megfutamodtakat 
az tisztviselő megtéríthesse [KemÖn. 204-5]. 

megfutamtat 1. megfutamít; a fugări/alunga; verjagen. 
1653: A lengyelek vakmerőképpen reá rohanván a Cardi-
nalis seregére, megfutamtaták mind a hadát, mind pedig 
magáta IETA I, 52 NSz. — aBáthori András bíboros fej-t 
1599-ben]. 1662: Az lippaiak nem sok idő műlva ismét 
derekason kijővén Jenő és Világosvár között való némelly 
faluk rablására, Jenőben ... az kapitány dobot üttetvén, 
felült, és kiment ellenök az jeneiekkel, és ... együnnen is, 
másunnan is megfutamtatván őket ... ispáhiák s közönsé-
ges törökök is számosan hullattatván el közülük, amíg jó 
darabban űzhetnék őket [SKr 155]. 1841: Tegnap este felé 

... a ménest az okolhoz itt hajtottam egy fiu társammal, az 
elkárosodott tsiko a többitől e tájt el válva, egy más lo 
... játtziságbol meg futahitattya ... a nélkül hogy valami-
től Meg éjedhetett, avagy valaki rá, és belé hajtotta volna 
[Dés; DLt 15411. 

2. (lovat) megfuttat; a puné la fugă (calul); (Pferd) lau-
fen/rennen lassen. 1563: veottem Egi lowat ... Eo felsege 
Jobagiatol Bestercej Kerekes Balaztol melj lowat Enne-
kem nagi Ereos Eskwessel ada hwtire ... hogi az lónak 
semi santasaga nincze(n), Az Eo Zowat En megh hittem 
... Az vtonis megh czak megh sem fwtamtattam Nem 
hogy Jargaltattam volna, de Meegh az vttban Megh 
Esmerem hogy az vtoliawal santal [Vécs MT; BesztLt 16 
Horwat Kozma a beszt-i bíróhoz]. 

megfutamtathatik megfutamíttathatik; a putea fi alun-
gat; verjagt werden können. 1662: Azonban hogy Máté 
vajda a fejedelemmel igen egyetértene, s a fejedelem is 
Lupul igen sok injűriáit, boszútételeit olly békességes-
tűréssel nem viselhetvén, mint az édes atyja, Kemény 
Jánost... ellene küldte vala, állítván, hogy most a havasal-
földi harccal is ereje megfogyatkozott volna, s nem sok 
erővel megfutamtathatnék [SKr 324]. 

megſutamtatík megfutamíttatik; a fi alungat; verjagt 
werden. 1662: Az ellenségnek amelly része másfelől bo-
csáttatott vala, azoknak is hasonlóképpen eszeket vesztvén 
az Úristen, ugyan az hajdű és székel atyafiaknak némelly 
része által megfutamtatván, vágatnak és ölettetnek vala 
[SKr 339J. 

megſutamthat megfutamíthat; a putea alunga; verjagen 
können. 1803: egj Remetei, vagy Székelly katona hat, 's 
több Topplitzai oláhotis könnyen meg futamthat [Gyszm; 
Bom. XVc. 1/14 Zacarias Ani'sor alias Lázár (65) örmény 
kereskedő vall.]. 

megfutos 1. üzekedik, párosodik; a se goni; sich bepaa-
ren, rindem. 1752: Meddű Tehen elő hasuak kik meg 
futoztak a Meddü Csordába vagyon [HSzj elâ-hasú al.|. 
1843: Bihajaid kőzűl a' nagyobbik bornyuzo — mert 
Bika utánn nemis járt — a' más kettőről azt mondják hogy 
megfutosott [Veresegyháza AF; DobLev. V/1242]. 

2. meghág; a monta; decken. 1763: ha ollyjan roszsz bi-
kát tart Sarosi György Uram futossa meg maga a Tehene-
ket | talán én ha meg futosom a Teheneket, mert a Bikája 
nem jo [Szentrontás MT; Sár.[. 

megfutosodik üzekedik, párosodik; a se goni/împere-
chea; sich verpaaren, rindem. 1825: ezen Marhák ... el 
hajtattak — kettő volt közüllök Fejős, kettő Meddü — a' 
többek pedig 3 esztendős Tinók, meg futasadva — mel-
lyek igen Ifjú korukban bornyazván meg, és egy némel-
lyiknek dögölve lévén bomya, nagyon kevés hasznát 
venni [Szentdemeter U; Told. Conscr. 125|. 

megfuttat 1. hosszúságot megmér; a măsura lungimea; 
Länge messen. 1798: amikor az Asszony eö Nagysága 
Dominalis Biraja által, egy rúddal meg akarta volna futtat-
ni mekkoraságát8, a Biro ellen nagyon fel indult volt, s ha 
meg nem fenyítette volna őtet ... talan agyanis verték 
volna a szegény Dominalis Birot [Nagykristolc SzD; JHb 
Bornemisza Anna Mária lev. — aA földnek]. 
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2. (arannyal/ezüsttel) befuttat; a sufla (cu aur/argint); 
(mit Gold/Silber) anlaufen. 1755: egész lóra való Szer-
szám Zablástol, melly Zabola is ezűstel meg volt futatva 
[Petek U; TGsz 511. 1837: egy Nád méz fogo aranyal meg 
futtatva [Doboka; BetLt 1 Hodor Károly javai [. 

megfuttatik párosíttatik; a fi montat; geríndert werden. 
1786: a fejős teheneket nincs miért az udvarba hozni, 
mind meg futtattanak, s máris el kezdették rúgni bornyai-
kot [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

megfuttatott fémmel befuttatott/vont; suflat cu metál; 
mit Metall überzogen. 1761: Egy Rezes arannyal meg 
futotott közepszerű kard piros Bagarai (!) arany fonallal 
meg varrott szijja [Branyicska H; JHb XXXV/39. 6]. 
1775: vagyon bé menetel11 hat vas sarkokon ónnal meg 
futtatót forgo borított hasonlo onas Frantzia zárral zárol-
ható két felé nyilo festékes ajtón [Nagyiklód SzD; CU. — 
aAz udvarházba]. 1811: Egy Ezüst, kivűl belől Arannyal 
meg futtatott, a' derekán világos Ur Asztalára való talpos 
egy fertályos Pohár [A.ilosva SzD; SzConscr.|. 

megfututál trágárul szidalmaz; a înjura pe cineva folo-
sind cuvinte vulgare; ordinär/unflätig beschimpfen. 1747: 
Balla Urszuly ís oda érkezék, de ő mingyárt Szídnj kezdé, 
és a lelkitis meg fututalá oláhoson [Nagysomkút SzT; TK1 
Talpas István faber zingaricus (70) jb vall.]. 

megfúvás méhek téli etetése méz befecskendezésével; 
hrănirea albinelor cu ajutorul pulverízatorului; winterliche 
Fütterung der Bienen durch Honigeinspritzung. 1732: Az 
Méhek meg fuvására fel ejtel méz Den. 21 [Szentbenedek 
SzD; Ks 70/51 Szám.]. 

megftflik 1. be/megmelegedik; a se încinge; sich erwär-
men. 1569: Mikor az aranyat az kemencheben tezed, az 
kemenche Mind aranyastol Jol meg fwllion [Nsz; MKsz 
1896. 355]. 1571: Mikor az aranyat az kemencheben töt-
tek es Megfwlt es Jar, tahat az zaian ky lelekzet® ki jőb az 
Nem jóc gondot visely reai(a) [Nsz; i. h. 356. — 8—0A 
jelzett szavak titkosírásból feloldva]. 1576: Vas lagitas. 
Ved igazan özue soot, agiagot, Mezet, Hagymat es fa 
olayt, Tördmeg es kend be velle az vasat, fwch (!) meg io 
erőssen, es hogy Meg fwlt, hadmeg önmagatol hwlny es Jo 
lagy lezen [Nsz; i. h. 368-9]. 

2. befülled; a se aprinde/incinge; dumpfig werden. 1590: 
Marat Az vetesbol 25 kobol zab Myert hogy meg fyúlt (!) 
volt az waros zabya veottem penzen Ezt az 25 kobel zabot 
(Kv; Szám. 4/XVII. 4b]. 

megfültesedik befülled; a se încinge; dumpfig werden. 
1772: mivel nyersen töltötték volt a Gabonásba és meg 
éltesedet! volt, vékáját hat nyolcz sustákon adta [HSzjP 
Pr.Tyukosi (34) jb vall.]. 

megfiirdik 1. megferedik 

megfüremedik lábadozik, felerősödik; a se întiema; 
erstarken, zu Kräften kommen. 1593: Keobeolkűti Mathe 
vallia: Hallottam az Maiometol hogi mongia vala feren-
czi Jstuannak, No las hozzam, viseld gondomat, mert 
hizoni tes (!) kutarczot vallaz ha en zegient vallok: Az 
vtan vgi kwlde el Keotelenbe, veottem ezembe hogi nagi 

hasa vagion, ez vtan tahat megh fwremedet [Kv; TJk V/l. 
382]. 

megfüröszt 1. megfereszt 

megfüstöl 1. húst füstöléssel tartósít; a afuma (camea); 
(Fleisch) durch Anräuchem konservieren. 1798: midőn a 
makkon a sertések mellett lévő pásztor valamely sertést lát 
s észrevészen, hogy az nem életre való legottan szor-
galmatos kötelessége a pásztornak, hogy abba mindjárt 
kést üssön, megperzselye, kettéhasítsa, megtakarítsa, meg-
sózza, és alkalmatos helyen megflistölje, és számadásig 
úgy tartsa [M.hermány U; RSzF 190-11. 

2. vall. 1597: 8 Die Április Mikoron vrunk eo felsege 
lowaz mestere meg holt vala ... vettünk 3 zewendeket, 
kiwel be mentenek es azt meg ñísteltek velle tezen az arra 
f — ß 0 [Kv; Szám. 7/UI. 25]. 1710: Arábiában penig 
Mecka városban, hol az Mahumet koporsója tartatik ... az 
ő testit koporsóstól ... ezüst szikekre kitévén és drága 
illatokkal megfüstölvén, azután nagy processióval kivitték 
a mezőre [CsH 199]. 1811: én itten mind az ollá Temp-
lomban járok egez Grétzerítus vallásra állatam ... mikor 
bé niégyek a parintya ellömbe jön és meg füstöl [Konkoly-
fva SzD; Ks gr. Komis Anna Komis Gáspárhoz]. 

3. füstöléssel gyógyít; a vindeca cu afumare; durch 
Räuchem heilen. 1806: Majd egész éjtzaka a fülemmel 
volt bajom ... vatsorálván meg füstölték a fülemet 's lefe-
küdtem [Dés; KMN 170]. 

4. füstöléssel fertőtlenít; a steríliza prin afumare; durch 
Räuchem entkeimen/wesen. 1719: Az Pestisről... Minden 
nap az lakó Házakot meg kell fustűlni, lángolo Tűzzel, 
aprón vagdalt faragott fenyő Tövísset vagy apron darabolt 
s meg hasogatott Kőris fát jo aszszut ... meg lyuggatott 
Serpenyőben kell rakni, meg gyújtani es Szellyel hor-
dozni az Hazban mig elegh, hogy az meg veszett Aërt az 
láng Corígallya, idgy kell Reggel és Estve későn csele-
kűdni [Ks 54. 84 Medica instr.]. 

5. bab. 1831: a Fodor Pétemé Léánya ... azt felelte 
hogy őtet Székelly Farkasné Verte meg Azután keves 
idő elmúlva Fodor Pétemé hozzám jőt, mondván nékem, 
hogy: Székelly Farkasné Asz(szony)nak bártsak a gúnyá-
jából valami kítsit kaphatna hogy füstölné meg a Léánya-
mat vélle, mert a Nyavaja töri a Székelly Farkasné meg 
Verése mián [Torda; TVLt Közig. ir. sztlan Nahájmel 
Károllyné Lajos Borbára (29) vall.]. 

6. (gyümölcsfát) hidegtől füstöléssel óv; a afuma (un 
pom); (Obstbaum) vor Kälte durch Räuchem schonen. 
1597: fainak agait termeó fakat megh fysteltek, az fysteles 
mja megh aztak [UszT 12/124]. 

megfüstölődött füstös; añimat; verraucht. 1756: az ház 
... 4. fenyő fa simplex Gerendáit, meg füstölődött avatag 
fenyő Deszka Pallásával hasonlo vastagab Mester Gerenda 
erösiti [Branyicska H; JHb LXX/2. 12]. 

megfüstöltet (húst) füstre tétet; a da (camea) la aftimat; 
(Fleisch) zum Räuchem hängen lassen. 1599: Veottem 
Tehen hust swtni feozni ualot az útra 63 fontot az swtni 
ualot mind megh fwsteoltettem uolt [Kv; Szám. 8/XIII. 36 
Szabó András sp kezével]. 

megfüstösül füstössé válik; a se înnegrí de fum; ver-
raucht werden. 1648: Ezen hazbannis vadnak az falokon 
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négj darab fogasok o szernek, fejérek levén megh fwsteö-
swltek [Komána F; UFI, 931 ]. 

megfüstösült megfüstölődött; innegrít de fum; ver-
raucht. 1756: hoszszű, három szegeletŭ meg füstŏsűlt vagj 
égett Spádi, kereszt vasával, és markolattyával egjütt, 
hŏvelyin lévő parityávãl |Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 
22]. 

megfűt 1. (tűzön) fel/megmelegít; a încălzi (pe foc); (im 
Feuer) aufwärmen. 1576: Vas lagitas. Ved igazan özue 
soot, agiagot, Mezet, Hagymat es fa olayt, Törd meg es 
kend be velle az vasat, fwch meg io erőssen, es hogy Meg 
fwlt, hadmeg önmagatol hwlny es Jo lagy lezen [Nsz; 
MKsz 1896. 368-9]. 

2. megmelenget; a încălzi; erwärmen. 1583: Orsolia 
Theoreok Martonne valia ... Az Ilonát Az ki ot volt ger-
geli kowachnenal zallasson balas kowachni keoldeottem 
vala az eleo ruháért hogy az zel futta volt el az keresni 
kwltem volth haza Ieowe Az leány onnat es monda ... am 
be menek balas Kowachni hog meg fwchiem az labam 
[Kv; TJk IV/1. 155]. 

megſűtozik megmelegszik; a se încălzi; sich erwärmen. 
1684: ott valek akkor hogy az tuztŏl el űzek, nem hadtak 
hogj czak megh fűteozzekis [Torockó; Pk 7]. 1816: a' 
Mlgs vradalom Latzi nevű kovatsa Mühellyéb(e) futtözni 
bé tértem ... Ottan nem sokat mulattam bennen azonnal 
hogy meg füttőztem, a' Szöllöbe mentem [Déva; Ks 116 
Vegyes ir.]. 1847: Tegnap estve 6 órakor megérkezett 
Györgyi, — alig engedve nékie annyi időt, hogy megfűt-
tőzzék, mert szegény rendkívül fázik és didereg vala 
legott vissza kergettem a' Teleki udvarba [Kv; Pk 7]. 

megfűttet bemelegíttet; a ordona/dispune să fie încălzit 
bine; durchwärmen lassen. 1588: Byro vra(m) paranchio-
l(atyara) vottem fath hogy az Feredö hazat meg fywttetek 
... d. 75 [Kv; Szám. 4/III. 33]. 

Lehet a megfűt ige múlt idejű alakja is. 

megfUttyenti magát elfüttyenti magát; a fluiera scurt; 
(vor sich) hinpfeifen. 1764: egykor hallok hogy meg 
füttyenti magát Stephán az Udvari Biro [Kóród KK; Ks 
19/1. 6]. 

megſüvesedik benövi a fű; a se acoperi cu iarbă; mit 
Gras bewachsen. 1592/1593: bizon soha nem tudom hogy 
zent Benedekiek tilalmasnak tartottak volna sem Deesiek 
azt az porondot, hogy megh kezde fwűesednj, hane(m) 
zabadon élthe az eórleó marhaja [Szásznyíres SzD; Ks]. 

megfüvesül megflivesedik; a se acoperi cu iarbă; mit 
Gras bewachsen werden. 1592/1593: az a' porond ne(m) 
vala olljan magassan ... Eleyn meegh few sem volt reyta, 
de hogy zaggatnj kezde az viz zent Benedek fele, vgy kez-
de fellieb telnj ... ha mikor megh fwueswlt rea ment akar 
kj barma, zabadon iarta [Szásznyíres SzD; Ks]. 

megfíivez fűvel megbabonáz; a face cuiva farmece fo-
losind diferite ierburi; durch Gras verhexen. 1582: Veres 
Imreh vallia, Egizer ... Talalam eleól Cassay Azzont a' 
Mezeon ... Emlithe ... hog eó fwwezte volna megh poz-
tometheo Martont, Akkor énnekem Azt Monda hogy Ad-

deg forgodot Mellette Santa Ersebet hog eo veztette volna, 
es eo bwweólte volna [Kv; TJk IV/1. 108]. 

megfüvezik megflivesedik; a se acoperi cu iarbă; mit 
Gras bewachsen werden. 1592/1593: en zantalanzor iar-
tam eórlenj az Rethi Malomba, elejn, de az a* porond 
zygett... Rigen ... tizta feouen' volt, chiak az Ludis talam 
rajta eleget nem ehetet volna, Mert az Kws zamos mikor 
megh aradot valamenjre azon folt zillel, de hogy fellieb 
fellieb Telek az feouen' haniassal az Zamos vize kęt feleol 
kezde mellette ala folnj, vgj kezde egyezeris, Mazzoris 
meg fwueznj [Szásznyíres SzD; Ks]. 

megfffzfáztat fűzfával beültettet; a puné pe cineva să 
planteze salcii; mit Weidenbäumen bepflanzen lassen. 
1829: A'mely helyről pedig a' fűsz fák kivagdaltattak 
azon hely Küküllŏ hagyás, és az Exponens Groff Ur fűsz-
fáztatta meg még mikor ezen Malom építtetett volt | a' 
mely helyről a' füsz fák ki vagdaltattak a* valoságos viz 
hagyás, és a' küküllŏ vize ott folyt, hanem hogy ezen 
mostani Malom ide építtetett s csapogáttal a' víz tovább 
vettetett 's a' hely földel felneveltetett ... Kontz György 
Ur velem meg füszfáztatta [CsókfVa MT; TSb 24]. 

meggabonátlanodás gabonában való megfogyatkozás; 
lipsă (mare) de cereale; Verríngerung an Getreide. 1731: 
Méltó Consideratiob(an) vévén Csatani Jobbágjink(na)k 
mind meg marhátlanodott voltokat, mind meg gabonátla-
nodásokott egy szóval ebben az esztendőb(en) való meg 
szegényedéseket [Dés; Jk]. 

meggajdul 1. becsíp, megittasodik; a se chercheli/pili; 
sich bespitzen/betrínken. 1810: Blós Mihailát... jól esmé-
rem magának lévén Szilva pálinkája, abból annyit 
ihatott, a'mennyi éppen kellett, s nem tsuda ha mégis 
gajdúlt tŏlle [Adorján MT; Bom. G. XIII. 1 Latzko András 
(63) ns vall.]. 1816: mind a három hajdú itas volt meg 
gajdulván a tőbb robbottális emberektől el vett pálinkából 
[Déva; Ks Mise. 86/41. 

2. megzavarodik; a se zăpăci; verwirrt werden. 1814: a' 
gabona között termeni szokott ugy nevezett Lollium te-
mulentum magyarul Rosnoknak, vagy a' mint némelyek 
Gajdoványnak nevezik, abból az okbol, hogy attól az 
Ember meg gajdul, meg szédül és bolondito nyavalyá(t) 
kap (DLt 1014 a gub. Kv-ról]. 

meggajdult becsípett, megittasodott; cherchelit, pilit; 
beschwipst. 1816: a' többi hoszszassabban mulatván ottan 
onnan meg gajdult fővel takarodtanak el minyájon [Déva; 
Ks 118 Vegyes ir.]. 

meggalambganéztat galambtrágyával beszórat; a puné 
să gunoiască cu găinat de porumbel; mit Taubenmist 
ein/bestreuen lassen. 1736: az Spárgát is meg galamb 
ganeztatom csak hogy Sparga magotis szédgyenek (ApLt 
4 Apor Péter feleségéhez Ohábából (F)]. 

megganéjoz megtrágyáz; a gunoi, a íngrăşa cu bălegar; 
düngen. 1592: Irtását megh veotte(m) az Domokos 
Mihály arwaiatwl ... mégis Ganeioztam vagio(n) szaz 
szeker ganey rayta [UszT[. 1725: mint hogy Kerczedi 
Istva(n) Ur(am) miglen en ki valtatt(am) meg ganejozta 
volt egy részit®, mellyet ... ket forintra intézték, azért 
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ennekemis superaddalno(m) kelletet az ket forintokat [Ne; 
DobLev. 1/111. — aA földnek]. 1760: Az Hót fok bélit 
miotta meg ganejozta tsak egyszer vetette bé [Kökös Hsz; 
Kp I. 21OJ. 1761: Ezen Falunak határai ugj termik meg jól 
a' Gabonát ha jól meg Ganéjozzák a Földeket [Martonfva 
NK; JHbK LXVIll/l. 393]. 1781: (A földet) s: v: meg is 
ganéjozta |Buza SzD; LLt Csáky-per 181. L. 3J. 

megganéjozás megtrágyázás; gunoit, gunoire; Dün-
gung. 1768: a mi meliora(ti)ot tettem azon részt illető 
Erdőnek meg nevelésében, szántó földek(ne)k még gané-
jozásában fizesse meg [Asszonynépe ÁF; DobLev. 
11/405]. 

megganéjozhat megtrágyázhat; a putea gunoi; düngen 
können. 1730: (A) főidet ada Eczken András Ur(am) Mó-
ricz István Uram(na)k három ugar szerig ollyan formán 
hogy Móricz István Ur(am) a meg irt Főidet meg Gane-
jozhassa, és ő Kglmitől senki mig az három ugar szer el 
nem telik el ne valthassa [Albis Hsz; BLev.]. 1817: Csorna 
Gábor hogy kedves Testvérbáttyán8 segíthessen ... 
Komlós nevü helyen lévén mintegy hatvékás Szántó földe 
és ezen Szántó földet... által adá Tiszteletes Jantso Simon 
Uramnak 100 idest Száz Német forintokban három ugar 
szerig, hogy addig bátorságosson birhassa mégis ganéjoz-
hassa [Kőrös Hsz; Csetri, Körösi Csorna 149. — aKőrösi 
Csorna Sándoron 1. 

megganéjoztat megtrágyáztat; a puné să gunoiască; 
düngen lassen. 1679/1681: eo kglme igyekezzék ... Az 
szőlőket nem czak megh ganajoztatni, de ritkás voltok-
ra nézve mentől bővebben homlittatnys [Vh; VhU 669]. 
1691 Ruusoro(n) lakó Bayka Bukur és Toma Komja 
al(ia)s Simon Relictaja kérének ott darab szántó 
földért Zálogban Nemzetes Al-Veniczeji Komja Sándor 
ur(am)tul ö kglmetül Tizen öt magjari forintokat ollyan 
formaban, hogy azo(n) ott darab szántó földeket őtszőr 
vetethesse bé; megh ganejoztattvá(n) penigh, ganeoztattás 
utánis őtszőr vetethesse bé ŏ kglme akár minemű gaboná-
val [Fog.; Szád.]. 1782: egj darabját8 meg ganéjaztatván 
(Buza SzD; LLt Csáky-per 187. L. 9. — 8A földnek]. 

megganéjtat megtrágyáztat; a puné să gunoiască; dün-
gen lassen. 1700: ada Pad nevű helyben egy hold föl-
det, melyet ezelőtt három esztendőkkel ganéjtatott volt ö 
kegyelme meg [Szárazajta Hsz; SzO VII, 43[. 

megganéz megtrágyáz; a gunoi, a îngrăşa cu gunoi; 
düngen. 1617: de mynt hogy meg Ganezta az feoldet es 
nem ellenzette Vgron Moyses Akkor, Ganiezon mast 
helyebe Vgron Moyses [Hszj ganéz al.]. 1621: Tudom azt 
hogy azt az feoldet ugjan Veres Andrasne Ganeza 
megh az leanyaival Egyetembe [BLt 3 Veres Benedekne 
orsolya Azzoni chyeke faluy8 (50) vall. — "Cs|. 1631: 
Hogj ha penigh valamellik feoldet megh Ganeznak, wala-
meddigh az Gane szer, udgj mint tizen negj ezdendeó el 
nem telik, Addigh meg ne walthassa Santa Peter, s Succe-
sori [Cssz; IB]. 1682: En fogarasi Csiszár Marton ... attam 
egy hat vékás fŏldétt zalagul ... Szôcz Mihály Uramnak 
kĕtt forintért illyén conditioval hogy ö kégyelme megh 
ganéza [Fog.; Szád.]. 1747: in Ano 1747 Esztendőben 
ezen földet meg Ganeszta volt vrkon Mihály [Verebes Cs; 
Hr 11/11]. 

megganéztat megtrágyáztat; a puné să gunoiască; dün-
gen lassen. 1632: ha Kispal Balint vram ezek (!) az feol-
dek keŏzúl valamelliket megh ganeztattja, három vgar 
szere el teluen valthassa megh [Szentiván Hsz; Kp I. 33]. 
1641: Tudom azt hogy Eztenayok uolt Chyutak Péte-
reknek hogy megh ganeztattak az vtan eők birtak [Kászon-
impérfva Cs; BCs]. 1653: ada egy darab szanto feoldet 
Zalagba ... ada penigh illyen vegezes alat hogy Sera János 
vram megh ganeztassa [Ilyefva Hsz; BLt]. 1775: én meg 
ganéztatván ezt a főidet, de Valamellyik Jobbágj elveszi 
tŏllem [Bodok Hsz; Eszt-MkJ. 

meggárgyáz (kutat) gárgyával ellát; a prevede cu ghizd 
(o ílntînă); (Brunnen) mit Kranz versehen. 1653: Ebben az 
esztendőben8 a magam erszényire kezdtem vala a várban a 
szent György felöli való fal mellett egy ktítat ásatni és meg 
is csináltattam vala emberül fával; de azután elrothadt a 
gárgya, és Nagy Szabó Péter bíróságában újólag meggár-
gyázák [ETA I, 112 Nsz. — 81613-ban]. 

meggárnéroz körülszeg; a tivi de jur împrejur; (ein) säu-
men. 1842: Egy ritka fekete Selyem szövetű keszkenő 
aranyal által tőrt, meg gárnyérozva vékony arany rojtal a' 
szélén. Készítette Fűleki Polixénia 1786-ban [Szucság K; 
RAk 66]. 

meggátlás, meggátolás 1. megakadályozás; împiedi-
care; Behinderung. 1668: Rákóczi Györgynek persuade-
álják vala egyszer, hogy Székely Moisest meg étessék, de 
azt mondá, soha nem cselekszi, mert Isten az ő bűnéért 
vitte arra, hogy Moises elmenjen és nem igyekezik abban, 
hanem Istenre bízza; lesz módja az meggátlásban (TML 
IV, 319 Bánffi Sigmond Teleki Mihályhozl. 1710 k.: 
vagyon-é valami akadálynak neme, melyet az én szaba-
dulásomnak s vigasztalásomnak meggátlására ember elkö-
vethet, melyet el nem követtek volna? [BIm. 1001]. 1739: 
Az idei terméketlenségre nézve valóban tarthatni, hogy a 
sok tereh-viselésben elfáradott szegénység elszéledésre s 
már a békesség után pacate lévő szomszéd országokra való 
szökésre ne vetemedjék, melyekhez képest incumbal a 
tiszteknek módját találni meggátolásának [SzO VII, 401 
gub.]. 1843: Kerpenyesiektől hallottam beszélni, hogy a 
bucsumiak ügyes emberek, mert nem engedték meg az 
eidőmag elvetésit. De miként történt légyen ezen meggát-
lás, részletesen sem nem hallottam, sem nem tudom [VKp 
84]. 1864: a* M. K. Kormány ... a' szent czélok elősegél-
lésére eddig gyakorolt segély kéregetést, több vissza éle-
seket tapasztalván, azoknak meg gátlása tekinteteböl meg 
szüntette [Gyalu K; RAk. 85]. 

2. visszaszorítás; stopáré; Zurückdrängung. 1815: Meg 
visgálván ujolag is az Marha dögtől környékezett Ali 
Gyógy és Homorod nevű Falukat ... Mellynek Meg gátlá-
sa végett Szűkségesnek látom, hogy Homorodon egy 
Ospotálly az beteg Marháknak, Mást pedig reconvalescen-
seknek Számára állíttassék (Algyógy H; JHb Jósika János 
főispán ir. Zoltán Károly keze írása]. 

meggátló, meggátoló I. mn megakadályozó; împiedi-
cător, care împiedică ceva; verhindemd. 1671: A' Szé-
kelységen a' Latrok prosequaltatásában bé-vŏtt ususok 
úgymint, károsoktol, vagy egyéb aránt meg-bántodott 
felektől való kezes kérés, és több törvényes utakat s' mo-
dokat meg-gátlo akadályok-is ... tollaltassanak [CC 40]. 
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1753: Mint hogy magok az Felső Lapugyiak azon 
hétenis igen hibáson Praestalták a Szolgálatott; mellyért 
hogy indulatoskodot Krajnik uram hivatallyát követte, 
Pedurán Jion pediglen ... Krajnik Uram ellen magát ... 
opponálta ... azért mint Tisztett igyekezetiben meg gátló, 
és offendálo Nyakos 12 Lapát ütésekkel meg Csapatassék 
[F.lapugy H; Ks 62/111. 1822: a Sokszer említett boszor-
kánysággel (!) tele Bemárd Benedek, hozzá hasonló bo-
szorkányos Groff Mikes Jósi etc. az ő Sok ördöngös Tár-
sakkal ... Szakadatlan bészedekkel, tsufoló elmét fárasztó, 
gyengítő, álmát, minden nyugodalmat meg-gátaló, ezernyi 
ezer is (!) a Füleimbe Fejembe az ő boszorkányos mod-
gyok Szerént kiáltozó ördög, kutya, veszett baszom 
teremtettekkel rajtam őrdőngőskődnek [RLt ismeretlen rk 
pap panasza]. 

II. fn vmit megakadályozó személy; persoană care ím-
piedică ceva; Verhinderer. 1671: ha a* Méltoságos Feje-
delem Rákóczi György Uram ŏ Näga az fényes Portatol 
kegyelmet nyerhet, az ŏ Näga hűségére redealnom szabad 
legyen, a' Porta engedelmébŏl, ha ŏ Näga ... semmi úton 
módon meg-gátloja nem lészen, hogy a' fényes Portanak, 
engedelmesek lehessünk [CC 11]. 1843: A falusi bírónak 
különösön kötelességévé tétetett, hogy kipuhatolja, hol 
légyen Varga Katalin, és azonnal letartóztatva, Zalatnára 
béhozza. Ha valaki meggátolná, a meggátlót tartóztassa le 
[VK 120]. 

meggátlódik, meggátolódik 1. (víz) elrekesztődik; a ñ 
zăgăzuit; (Wasser) gestaut werden. 1746: minthogj pe-
nighlen az Istáljas viz utat igire az Dangos banjaszak(na)k 
azon igiret ez utanis megh alljan, hogj az viz megh ne 
gatalodjek, hanem szabadosan ſoljhassan [Torockó; Bos-
la]. 

2. megakadályozódik; a fi împiedicat; verhindert wer-
den. 1657: Az lengyelek ... Árvánál ki nem jühetvén ... 
Sztrecsén felé akartak kijűni ... visszatértek és Trincsén 
vármegyére akarták altaljűni. Negyedik helyen való útjok 
ott is így gátlódék meg [KemÖn. 231-2]. 1672: A mi 
pedig az Kegyelmeden esett szerencsétlenséget illeti, én a 
Kegyelmed részéről nem tartom annyira szerencsétlenség-
nek, mint azt, hogy netalán az magyarországi dolognak jó 
processusa meg ne gátlódjék [TML VI, 321 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 1763: uttya azzal meg ne gátolodgyék 
[Udvarfva MT; Told. 44/22]. 1780: némellyek Verŏs 
kovátsságra álván, 's a* munkához semmit nem értvén, 
minden roszsz matériát, követ, szenet, várás fejében meg 
vésznek, osztán mindenütt kárt vallanak, adósságba me-
rülnek, munkájokba tudatlanságok 's tehetetlenségek miatt 
meg gátlódnak [Torockó; TLev. 4/3.4b]. 

3. feltartóztattatik; a fi reţinut; aufgehalten werden. 
1778: Domokosommal edgyütt bé is mehetnék, de kis Ma-
riskomra nézve, mivel hogy még igen kicsiny, vagy két 
holnapig talám csak meg kel gátolodnom, mert feltem sze-
génykét [Sárombeike MT; TSb 13 Bethlen Zsuzsanna lev.]. 

meggátol 1. gáttal megerősít; a întări/consolida cu un 
dig; durch Damm festmachen/befestigen. 159211593: Arra 
emlekezik eőis midenekbe mint az felseó keet vallok ezzel 
vytúan hogy az Kys zamos Regi foliasa azon ment el 
Annak eleotte, ahol Christoff vram az eo maga Molna Alat 
fwz faakkal zerin zerte wltette es megh gatoltha [Néma 
SzD; Ks]. 1763: Itten sok izb(en) voltanak a' Szebeni 
Tisztek, Monárokatis hoztak ide oly véggel, hogy meg 

nézzék, ha a' Falunok nevezetes kárára nem lészené ezen 
Malomnak fel állítása; de még akkor itten dugotsalás s 
gátlás nem volt, hanem tsak a' Vizet nézték meg, mennyi-
re fogna fel nőni, de hogy meg gátolni akarták volna ... 
nem hallottam [Szecsel SzB; JHb Sztán Dregán (50) jb 
vall.]. 

2. (vizet) gáttal elvezet; a deríva/abate (o apă curgătoa-
re) printr-un stăvilar; (Wasser) durch Damm ableiten. 
1677/1768: azt az házat biro gyermekim, s maradéki, söt 
akaimely possessori meg ne gátollyák, interturbályák azt 
az viz folyást [Ne; DobLev. 11/386. 3b]. 

3. megakadályoz; a împiedica; verhindem. 1639: Hozak 
eleónkben äz Bagi Janci es Nagi Jacab Leania keózeót 
leuő Matkas dolgát... Élőnkben terjeztven dolgokat megh 
olvastattuk nagi diligenter Relatoiiaiokat es Attestaltata-
sok(!) azért semmi verseget keóztók nem talaltunk, ki őket 
hazassagokban meg gátolná [SzJk]. 1649: Benkeŏ Balint 
akaruan feleseghe kepiben perelni Szeŏreŏs Andrassal az 
J. egy irassal akaria megh gátolni [Kv; TJk VIII/4. 409]. 
1666: ha valamellyk fel az hatar el igazitasat valami szin 
alat megh gatlani akamais azzal semmit se gondollyanak 
[Thor. III/3 fej. tanács hat.]. 1671: Maros-Vásárhellyi 
Atyánkfiai közzé per abusum bé-jŏtt szokások szerént, 
sokaknak törvényes űttyokat s dolgokat, hoszszű procras-
tinatiokkal, és egyéb imez amaz akadályokkal meg-
gátollyák [CC 42]. 1734: A malom egy hét alatt már meg 
indul ha csak az árviz meg nem gátollya a' dolgosokot 
[Szamosfva K; Ks 99 Veres János lev.]. 1793: Gubitsot 
a' Jószágban égy égy Garasson vékáját, eleget próbáltam, 
de a szopori Hutánál egy 'Sido mostis szedvén vékáját egy 
egy petákon, oda hordják a' Gubitsot és az a Sido meg 
gátolt, hogy nem szedhettem [Hadad Sz; JF 36 LevK 371 
Benkő Elek lev.]. 1843: Csonya János az öszve irást 
meg gátlá [Bágyon TA; KLev.]. 

Szk: Isten 1662: az Úristen láthatóképpen gátolá meg 
a tovább való vérontást [SKr 188]. 1725: ha alkalmatlanok 
nem lészünk s I(ste)n eő Sz. Felsege vagy nyavalya által 
vagy egyéb ollyas dolog által meg nem gátol a hus hagyat-
ra udvarlok az Vr(na)k [Darlac KK; ApLt 2 gr. Haller 
János Apor Péterhez]. 

meggátolhat 1. gáttal megfékezhet; a putea stăvili cu 
un dig/stăvilar, durch Damm bändigen können. 1750: 
Eleitől fogván közel járván a Maros az udvarhazhoz sokat 
igyekeztek azon az Néhai Mlgos Aszszonyok, hogy a 
Marost meg gátolhassák [Folt H; BK nro 144]. 

2. megakadályozhat; a putea împiedica; verhindem 
können. 1665/1754: Ha valamely Legény két hétnél továb 
meg-marad az műhelyben, annak utánna semmiképpen 
vra engedelme ellen fel ne kelhessen; ellenbe viszont, 
hogy ha vra engedelméből fel-kél, az vra-is butsu hétre ne 
kénszerithesse, meg se gátolhassa, kiváltképpen a* Város-
ról el-menetelhez lévén Szándéka [Kv; ACArt. 17-8]. 
1675: nemely io akaró ur(am) nehany ezer Tallérok 
Zŏrgheteseuel Ngdal illyen súlyos és nekünk szomorú, az 
ighassaagnak pedigh akadaliara való vässärt hallatik indí-
tani, mint ha Ngd Feiedelmi taihazaban azoknak titkon 
való letèteleuel megh gatolhatna [JHbK XVIII/28 Mikola 
Zsigmond a fej-hez]. 

Szk: Isten 1664: az emberek ... jó ieménségben, bá-
torságban vannak, derekasan készülnek minden felé, Isten, 
a ki meggátolhatja őket [TML III, 20 Lónyai Anna Teleki 
Mihályhoz]. 
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meggátolhatatlan megakadályozhatatlan; care nu poate 
fi împiedicat; nicht verhütbar. 1775: azon Verő ha 
valamiképpen kezünkből kivétettetnék, nem tsak egy 
rendbéli Divisionknak egészen fel kellene bomolni, melly-
bŏl egy meg gátolhatatlan zűrzavar lenne (Torockó; Bos-
la]. 

meggátolt megakadályozott; care a fost împiedicat; 
verhindert. 1833: A Repulsa Felperes Asszony Szoszollo 
László István által bé agya lo A kijártatásrol költ 's ellent 
állásal meg gátolt kijártato Levele(!) [Ne; DobLev. 
V/l l 95]. 

meggátoltatás megakadályoztatás; împiedicare; Ver-
hinderung. 1801: Az ezen Nemes Vármegye® Gyrás Kö-
zönséges Gyűlése előtt tett Jelentések szerént sok rendbéli 
panaszok forogván fenn a' némelly Helységek béli fordulo 
Határokban ... az illyetén rendeletlenségeknek ez utánra 
való meg Gátoltatására nézve a' Nemes Vármegye Rendei 

végeztékb [TLev. 12/1. — ®TA. bKöv. a részl.]. 

meggátoltathatik megakadályoztathatik; a putea fi 
împiedicat; verhindert werden können. 1846: kedves Léá-
nyom Katona Klári örökes birtokába akár fekvő akar 
fel kelhető Szerzeményeim javaim ... olly Sajáttyai és 
tulajdonai légyenek ... hogy azoknak jövendő Birtokossá, 
mindenkor és jövendőbe állandóul és örökesen rendelkez-
hessék, ezekbeli szabad rendelkezése Senki által meg ne 
gátoltathassék [Kv; Végr.]. 

meggátoltatik 1. gáttal megfékeztetik; a fi stăvilit cu un 
dig; durch Damm gestaut/gebändigt werden. 1806: mikor 
a' Vizek Nagyotska áijokban vágynák ... veszedelem 
nélkŭlt el nem mehetven meg gatoltainak [Radnótfája MT; 
Bom. XVI Toidai György (34) lib. vall.J. 1842: a viz ... 
annyira bé mosta magát hogy a Fűrész malom oldalát is ki 
mosta annyira hogy az oldala is le omlott ... ha meg nem 
gátoltatik a Zsilip óránál vagy elején azon viz alá folyás 
sok kárt fog okozni [Kv; KmULev. 2 Szélles György 
nyil.j. 

2. megakadályoztatik; a fi împiedicat; verhindert wer-
den. 1587: az Iffiusagh, kiben sok fele faytalan indulatok 
dominálnák, ha meg nem zabolasztatik zokatlansagba me-
rewl be. Melynek okaert, hogy sok effele immár be Ieott, 
es az io Rendtartasnak meg Vtalasa, s megh Vettése miath 
megh reghzet alkomatlansagok megh gatoltassanak: Wèg-
heztetet, hogy minden Iffiak ... magoknak walo kereske-
desekteol Nagy tilalomba legienek es bwntetesbe [Kv; 
KvLt Vegyes 111/65]. 1671: A1 Bagariczás szekerek meg 
nem gátoltatván az eddig szokott kereskedésekben [CC 
56]. 1762: senkiis, valakinek a' Supremum Montanisticum 
officiumtol, Pátense lészen, az Ezüst és on Ercz(ne)k kere-
sésétől ... nem tiltatik, se meg nem gátoltatik [Torockószt-
györgy; TLev. 8/7]. 1806: a' Kŭkŭllŏ vize ... a' fekvő Jo-
szágokatis rendkŭl rontotta, hogy a ' romlás meg gátoltas-
sék, abból az okbol vétetett el a Kŭkŭllŏ vize a' ... régi or-
szágos ut felöl való árkából [Erdősztgyörgy MT; WH] | a 
Tanú ... Jelen volt é a' mikoron ... a' Toidai Sokadalom-
ha, egy Toidai Ember által arulásába meg gatoltatatta 

ITorda; UszLt ComGub. 1753u. —"Pataki István]. 

meggátoltatott 1. akadályoztatott; care a fost împiedi-
cat; be/veihindert. 1784: Instalunkis alázatason a* Tkts 

Táblának, méltóztassék ... olly rendelést tenni, hogy min-
denütt publicalyak a' pénzen vett erdőink vágattathatása 
iránt való engedelmet, ha a' Felséges Rendelések szerént 
a' Tkts Tábla szegény Communitasunkat arra facultalhatt-
ya, hogy most meg gátaltatott mesterseginek folytatására 
felszabadittassék [Torockó; TLev. 10/4]. 

2. megakadályozott; care a fost împiedicat; verhindert. 
1817: (A per) ... 1816ba ... egy Méltatlan hurtzolás bün-
tetésénn lett Marasztásával meg nyerettetett, s a meggá-
toltatott osztályos Executio viszsza utasíttatott [Torda; 
DobLev. IV/913. 2]. 

meggazdagít gazdaggá tesz; a face bogát; reich ma-
chen. 1662: a vezér megtudakoztatta vala: a Bethlen 
nemzetbül volnának-e valahol valakik az országban? 
avagy ha azok nem, más akármelly űri nemzetbül hazafiai 
kik lehetnének ... ? egyéb semmi nem kellene, mert ha-
talmas császár Isten után fel tudná emelni s meg is gazda-
gítani [SKr 664]. 1710: amicskéje megmaradott vala a 
szentségnek álorcája alatt kicsalák a kéziből3 s a magok 
szeizeteket meggazdagíták belőle [CsH 80. — aA jezsui-
ták I. Rákóczi Ferenc kezéből]. 

meggazdagodik gazdaggá válik; a se îmbogăţi; reich 
werden. 1607/1608: en azért kgdel Eőzue nem haboro-
zom, en sem Szegeniedem megh aual az Egi fwggeőuel, 
kgtek sem gazdagodik megh [Kv; JHbK XII. 6]. 1745: A 
régi időben egj Szilágji, vagj Gáli Márton nevű is, abalie-
nalodott volt innen, s Debietzenben telepedvén, ott meg 
gazdagodott [Szér Sz; WLt]. 1780: Tit. Néhai Méltoságos 
Gróf Idősb Bethlen Lajos Ur eö Nagysága halála után kik 
gazdagottanak meg hirtelen? [Msz; BK vk]. 1782: többé 
nem szenvedhettyűk Jobbágyainknak Vakmerősegeket, a 
kik ... Hatarainkbol meg gazdagodván eszeket, kedve-
ket, Tehetségeket arra fordították hogy mi ellenünk rugo-
dazzanak [Torockó; TLev. 4/6]. 1817: Harsányék ... az 
Havasan mégis gazdagattak volt [Görgénysztimre MT; 
Bom. G. XVIII. 5 Áikosi Antal (60) ns vall.]. 1819 k.: 
Szoboszlai Ferentz ... Jnvestigator Comissarius ... rag-
adományból és Lopásbol meg gazdagodott [Császári SzD; 
WassLt]. 

meggazdagul meggazdagodik; a se îmbogăţi; sich be-
reichem. 1570: Anna Keomyes ferenchne vallya, hogy 

Belger peterne Mongia volt Buzernenek, Menny el 
wele, hytedel ely veod lelked ellen három forintomat 
kazdagwly megh vele [Kv; TJk III/2. 160]. 1584: Endres 
heosch valia hogy ...mikoron aztalos Mihály az Jspi-
talba ki ment, zegen Ember volt, de annak vttana honnét 
eo meg gazdagúlt [Kv; TJk IV/1. 323b]. 1710: Onnan a 
hadak kioszolván Örményesre, Boncidára, Bánffy Dénes 
jószágiban szörnyű praedálást cselekesznek ... valamit 
kaphattanak a jószágiban, mind eltakarították, és sok sze-
gény, bestye kurva fia gazdagúlt meg belőle [CsH 117]. 
1721: Kerekes János ... égj darabig néhai Bak Ferenczet 
mint Sellér ugj Szolgálta, azután mikor meg gazdagúlt ... 
mint örökös Jobbágjot, ugj keszték erővel szolgaitatni 
IM.újfalu K; Ks 25. V]. 1753/1781: néhai idősb osdolai 
Kun Miklós Ur(na)k özvegyét kiis sok pénzű és nagy 
Joszágu volt, noha öreg is vólt, B. Jósika Imre pedig igen 
iffiatska lévén, nem is igen gazdag vólt maga el vette, a 
kitől nagy gazdagságot nyére, erössen meg gazdagula 
[Nagyrápolt H; JHb LXXI/3. 332-3]. 
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meggazdagulás meggazdagodás; îmbogăţire; Bereiche-
rung. 1573: Kalmar János vallasa igaz hyty zerentt, Pws-
kar gaspamak megh gazdagwlasanak Eleytt Nem Tudom 
honnett voltt |Kv; TJk III/3. 174 b|. 

meggazdagult meggazdagodott; îmbogă(it; reich ge-
worden. 1776: Szebenbŏl ... nekem imi méltóztatott 
Mltgs Sogor Uram levelét örömmel és szomoránis vettem, 
szomorán az világ szovajarása szerint szegény de az I(s-
te)n szerint már meg gazdagult kedves néhai Mltgs An-
gjom Bánffí Sig(mon)dné Aszszonjom halála(na)k notifi-
calasára nézve [Négerfva SzD; BfN Bánffi Péter lev. j. 

meggazol pocsékká/tönkretesz; a distruge, a face pagu-
be mari ín ceva; zugrunde richten. 1782: A Tisz tartó 
Balis(!) Lova egy éjtzaka a szőlőbe hált és a Szŏlŏt mind 
meg gazlotta [Koronka MT; Told. 3a Csiki Fekete Erse-
beth szolgáló vall.]. 

meggázol 1. pocsékká/tönkretesz; a face pagube mari ín 
ceva, a distruge; zugrunde richten. 1745: a Marhák a 
Patakon innen való Kétséges helyet is ... meg gázolták s le 
tapodták [Koronka MT; Told. 14/15J. 

2. becsületében megtipor; a defăima/calomnia pe cine-
va; Éhre js mit Füßen treten. 1662: Én bizony, kegyelmes 
Asszonyom, még ez elmúlt télen vöttem eszemben töké-
letlenségeket ő kegyelmeknek, de minthogy csak aprólé-
kos dolgokból volt, nem gázoltak így meg becsületemben, 
nem sajnáltam így, de ezt már bizony nem állhatom [TML 
II, 360 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 

meggázolható I. mn átgázolható; care poate fi trecut cu 
piciorul; durchwatbar. 1662: hogy most a nagy szárazság-
ban ... a Fekete Körös és többi folyóvizek is meggázol-
hatók volnának ..ĕ a tábor ... az erdők alá és a Fehér Kö-
rös mellé szállott vala | Midőn immár a vezér tábora hoz-
zájok csak olly közel szállott volna, hogy csak a Horto-
bágy, egy sáros, de meggázolható víz lévén előttök, más-
nap ... Gyulai Ferenc a hajdúkapitányokat és hadnagyokat 
összehívatván sátorába, elejekbe kezdé terjeszteni: a vezér 
minémű nagy erővel volna [SKr 182-3, 538-9]. 

II. //i gázló; vad; Fürt. 1662: Az Vág vize mellé érkez-
vén Pösténnél vagy harmad napig megtartozott vala, míg a 
tábornak sok szekerei, hadi nehézségi a Vágón általköltö-
ződnének, mellyek hogy csak együtt a meggázolhatója, 
szaporátlan költözhetnek vala [SKr 255]. 

meggázoltathatik (folyó) átgázoltathatik; a putea fi trecut 
cu piciorul; durchwatet werden können. 1662: Az Úristen ki-
váltképpen való gondviselésének méltán tulajdoníttathatott 
azon éjjeli-nappali nagy égszakadás és vizeknek nagy áradá-
si. Mert különben ha a Maros meggázoltathatik vala, aminé-
mű kész és nagy kedvvel ez a sok szép magyarság akkor a 
törökhöz való viadalhoz vala, el nem hihetni, hogy senki a 
reájok való meneteltől megtartóztathatta volna [SKr 188]. 

meggerebeltet meggerebeneztet; a da la dărăcit; he-
cheln lassen. 1824: a' kendert Weressegyházán meg et-
seltetvén, és gerebeltetvén ki osztotta fonás véget 
[Veresegyháza AF; Told. 30]. 

meggerendáz gerendafalat felrak; a ridica perete de 
grinzi; Balkenwand aufbauen/tragen. 1623: Az jstalloknak 

minden faytt zep ſakboll czyenaltassa ereös talpban allassa 
labaytt, azokott megh keöteözzek joll az karokotys mind 
az talph fakban vessek, zepen megh gerendazzak [BGU 
124]. 1724: már itt Istennek hálá a házat meg gerendázták 
be szarvazták meg leczezték sendelyezni is kezték [Ilyefva 
Hsz; ApLt 2 Káinoki Borbála férjéhez, Apor Péterhez 
1756: mostan epitetik Tserefa Talpakon rakó Bik fából 
Cserefa koszom fakkal meg koszorúzva, és Gerendázva A 
Majornak való Ház Pitvarával, és oldal kamarájával 
(Branyicska H; JHb LXX/2. 35]. 

meggerendázott gerendából felrakott; ridicat din grinzi; 
aus Balken aufgebaut. 1699: egy kis hat kötésékre csinált 
kő falba meg gerendázot csere fa deszkával meg deszkazot 
ereszecské alat mennek bé ... ajtón az gabonas hazba 
[Szentdemeter U; LLt Inv. 22]. 

meggerendáztat gerendákkal aládúcoltat; a puné să 
proptească cu grinzi; durch Balken unterstützen lassen. 
1662: Üdősbik Rákóczi György fejedelem az Királyfia-
bástyájának ellenében való üszögében levő toronytól 
fogva elkezdvén az építtetést, a Veres-bástya ellenében 
való toronybástyáig azt az oldalt középben igen erős ge-
rendákkal meggerendáztatván felső részét jövendőben 
bolt alá vétetni akarván, azt a sort úgy csináltatta vala, 
hogy alól cajtház legyen, az felső része pedig erősen élés-
háznak tartassék [SKr 596[. 

meggerendáztatik gerendákkal aládúcoltatik; a fi prop-
tit cu grinzi; durch Balken unterstützt werden. 1736: ezen 
Filegoria Gerendáztatott meg négy darabotska négy szegre 
faragott, bikfa Gerendátskákkal, mellyeken fekszik párká-
nyos ... fenyő Deszka padlasa [CUJ. 

meggergelicésedett zsuzsokkal (gabonaféreggel) telt; 
care este plin cu gărgăriţe; voller Getreidewürmer. 1819: 
a* meg gergelitzésedett tiszta ó buza elegy helyett adatott 
[Déva; Ks 104]. 

meggíráztat megbírságol; a amenda; jm eine Geldstrafe 
auferlegen. 1594: Deliberatum. Mjért az J az felperes ellen 
bizonsagara azon fogott volt hogy dolgok vegezesbe wólt, 
es Azt forgatta hogy eŏtet megh nem gyraztathatta volna, 
A hogy megh gyraztatta es dolgok hatra maradúa wolt, az 
ghira rah térne per hoc myert megh bizonytotta az J Acti-
oiat lUszT 10/81]. 

meggíráztathat megbírságolhat; a putea amenda; jm 
eine Geldstrafe auferlegen können. 1594: Azt forgatta 
hogy eŏtet megh nem gyraztathatta volna |UszT 10/81. — 
A teljesebb szöv. meggíráztat al.]. 

megglobáz megbírságol; a amenda; jm eine Geldstrafe 
auferlegen. 1755: (Thodorán Györgyöt) Testvér atyafia 
Kuiétyrol ide Balsára jőve maga házától költöztette 
Kurétyra, azért ne hogj kézben adván, a Deákok meg Glo-
bázák [Balsa H; GyKJ. 1768/1771: ä mostani Dsugyánk 
Tyiu György sokakat, kit 24. forintokig, kiken pedig töb-
belis meg globázott és globázni Szokott még máigis I 
Dsugyánk Balata Nutzal remenkedtenek nékem, hogy 
Senkinek Sem mondgyam meg, hogy meg globaztanak, 
mert Ókis jok lesznek velem I Dsugyánk... 3 vftot vett 
ismét rajtam, azt pedig minden igaz ok nélkül vette, két 
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Pénzel inhibealván magamat előtte, hogy láttasson elsőben 
Tőrvényt, az után globazon meg ha vétkes lészek és à 
Törvényis itéli [Bukuresd H; Ks 112, 114|. 

meggomboz gombbal ellát/díszít; a prevedea/împodobi 
cu nasturi; mit Knöpfen versehen/schmücken. 1716: Egj 
tenger szin seljem Aszszonj ember öv, aranj fonalál vágjon 
meg gombozva [Beszt.; Told. 8|. 1751: Asz(onyna)k való 
Háló öv ezüst fonallal meg gombozta [Kv; Pk 6]. 1759: 
Égy szederjes sima bársony Aszszonyi mentét, széles ezüst 
csipkével, meg varva, és szép uj nestekkel prémezve s meg 
bélelve, s ezüst szkofium gombocskákkal meg gombozva 
[Nsz; TSb 7]. 

meggombozás gombbal való díszítés; împodobire cu 
nasturi; Schmücken mit Knöpfen. 1675: azon Eövnek meg 
gombozása utánnis pedig ne(m) ottan animadvertalta kis-
seb voltat, az nagyobbik Eövnél [Kv; TJk XII/1. 75 [. 

meggomolyodik összebonyolódik/zavarodik; a se încur-
ca; sich verwickeln, verwirrt werden. 1617: Ennek az 
három falunak tŏrueniek fel gomolioduan ugi mintt Mada-
ras(na)k Balintfaluanak, Szent Laszlonak az 3 falu kertyek 
dolga felòl. Ezért kellététt ezuè giűlni az három falunak ... 
hogi az három falu kerti felöl ualo torueniek s ugezesek 
megh gomoliodot [Msz; TöizsJ. 

meggondol 1. gondolatban elbírál; a chibzui/gîndi; be-
denken. 1582: az vranak szemebol ky yö walla az keonyw 
hogi felesege oly erősen remenkedig(l) walla vgi monda 
az vra Zerelmes attya(m)fya gazdam azony meg martiam-
ba tartt nem zanom eretted az fizetest mert enekem Io 
Zolgam voltai de Jol meg lasatt(!) es meg gondolyatt(l) 
mertt Jo attyafia(!) nem kicin dolog ez en is meg mondom 
hogi fel laba azt koporsoba fel laba az földen [Kv; TJk 
IV/1. 59d-e I. Linzinger al(ia)s Boibely vall.J. 1635: meg 
gondoluan azt Banabas Georgy ... hogy szegeny legeny 
leue(n) költésé füstbe ne menne [Csicsó Cs; BálLt 411. 
1657: intelek azért szeretettel, meggondold, micsoda do-
log bízattatott reád IKemÖn. 200]. 1718: méltóztassék 
nsgd meg gondolni melj sokra extendalodgjék azon munka 
IBeszt.; Ks 95 Sámuel Bedeus judex lev.[. 1762: Az ôrög 
Aszszany beszél ... de az mind tapasztaltam igen jol el 
szokta az fűzfa Sujkat hajtani ő kigyelme ha meg tudná 
gondolni bizony Szégyen gyalázot őkígyelmenek olyan 
Szokal dicsekedni az kinek hire sem volt [Gyeke K; Ks 
Bíró János lev.J. 1777: Gondolya meg ngod Mezőségen 
ily drága tilalmas szép erdőt így elpusztítani ki iihatatlan 
(Majos MT; Told. 35J. 

2. megfontol, mérlegel; a cumpăni/cugeta; überlegen, 
erwägen. 1561: My peniglen meg gondoluan azt hog* az 
tisztbely nepeknek kik ualamely kgsseg elçt wadnak 
hwsegekre fgkeppen ez bizattatoth [Kv; ÖCArt.l. 1592: az 
Polgárok Biro vram hiuatalliara resten jeonek be az Ta-
nach házhoz ... kérik es intik eo kegmeket zeretettel, hogi 
valaztasokat megh bechwluen, hiteket meg gondoluan, 
Biro vram mellet vgi forgogianak engedelmesen, hogi az 
zegeni varosnak az eo engedetlensegek miat kara ne keo-
vetkezzek [Kv; TanJk 1/1. 185]. 1619: Ezt is meg kell 
nagyságodnak gondolni, mikor az egész keresztyén feje-
delmek az muzulmán nemzet ellen felköltek vala, az egv 
lengyel király és ország soha melléjek nem állott [BTN 
265J. 1781: a Léányok a Fíakot az N. Eidéllyi Mlgs Tör-

vényes Királlyi Táblára evocáltatván, Törvénybe is idéz-
ték; hoszszas Vetélkedés utánn, mind két felek meg 
gondolván mind magok egymáshoz tartózó ... Atyafiságos 
Kötelességeket és Szereteteket, mind pedig a Törvénynek 
... bizonytalan ki menetelét ... léptenek ... egyességre 
[Told. 27]. 1867: hogy mit keljen tennem egy illy ember-
rel meggondolom, de anyi bizonyos hogy szárazon el nem 
halad [Vingáid AF; KCsl 111. 

Sz. 1716: hija vala az Aszszonya ezen szolgát az kert-
ben, es az vállához legjéntvén az kezével az Aszszonyának 
ezen szolga, azt mondá: eb mennyen, ebis gondalta meg 
[Nagyida K; Told. 22]. 1766: A szegény Bánffi Farkas úr 
temetésén Bonchidán ... a nép kicsődült s úgy ment a 
hintójához, de csak a kézit nyújtotta ki.a Én közel állván 
csak néztem s szintén úgy neheztelt reám, miért nem me-
gyek én is kézcsókolásra. Eléggé is nógat vala Váradi 
István ... de azt felelém: „Eb gondolta meg is, az is bo-
lond, aki abból az asszonyból bálványt csinált" [RettE 
197-8. — *Gr. Bethlen ÁdámnéJ. 

3. tekintetbe vesz; a lua in consideraţie; in Betracht 
nehmen, berücksichtigen. 1558 k.: az aranywalto Meeg 
azerth is zol, hogy wgy veriek az aranyath hogy Meg 
legien az karat zam, tudny Illik az 23 1/2 karath; Maga 
nem gondolia megh azth, hogy az feiedelemnek sok kgl-
chege vagion reaia [Nsz; MKsz 1896. 295J. 1570: Megh 
Ertettek eo k. az zaz vraim varoswl, Byro vramnak es az 
Kenergeó Thanaczbely vramnak kewansagokat ... hogi eo 
kegek Az eleby Igeretekel megh Nem elegednek, Annak 
okaert... akaratyokat egybe Igenesithwen, Megh gondoll-
yak eo K. Ez Ideiglenis Menye karok es gonoz dolgok az 
Igenetlensegbeol haborgasbol Ieottenek [Kv; TanJk V/3. 
21 b]. 1571: Joúe hozzam Ser fózó fabian monda hogy 
fícyor Gaspar kiry twlle az attya Marhaiat es azt mongya 
hogy kegmed hatta meg hogy ky aggya. Azért kirem keg-
medet mint Jo szomszéd vramot kegmed az Marhat tar-
tosztassa meg míg Vram az giwlisból haza Jw, kegmed 
gondollya meg hogy Nem Cyak ficyor Gaspar riszese 
annak az Marhanak [Hanna BN; BesztLt 2 Anna Bereszlo 
cons. Wolfgangi farkas de Harinna Gr. Timar beszt-i bíró-
hoz]. 1593: Eö kgie: hozzam való Jo akarattiat es Attiafi 
Zeretetit megh Gondolűa(n) Enis Eö kgienek: attam Cie-
hibe Crazna varmegieben ... Egy feli haz heliet [Perecsen 
Sz; WLt]. 1687: En Boros Jenei Hegyesi István ... meg 
gondolván nemzetes vitézlő Alpestesi Telegdi Beniamin 
Sogor vr(amna)k, eddighis hozzám sok izben meg muta-
tott szolgálattyát es joakarattyát Alvinezen ... lévő 
Nemes házamat és fundusomat attam, ajándékoztam, 
kötöttem ... Telegdj Beniamin vr(amna)k [Alpestes H; 
Incz. VI. 19 a]. 

4. szem előtt tart; a avea (ceva) in vedere; vor Augen 
haltén. 1579: ez wdç kçzben ismegh ezen Zsylwaszy (!) 
Balas zegensegh myath megh fogiatkozwan ... kçnçrggth 
azon hogh istenth megh Gondolwan es az g zegensegeth 
adna Tgbeth az Reterth |Dés; DLt 205]. 1592: azt 
mo(n)dom hogy az J. megh ne(m) gondolua(n) az Jstent, 
az igassagot es Annak vtanna kereztienseget, Az el múlt 
napokba ... en neke(m) azt izente hogy engemet Az Ki-
ralybiraknak ki feleltek ... az orayat sem tudgyuk melybe 
el dúlatnak [UszT]. 1595: Ertuen eo kegmek varosul mi-
nemw sok fele Restantiak maradoztanak Nemeli tizt vise-
leok kezenel... vegeztek, hogi az zam veueo vraim megh 
gondolwan az niomonilt keosseget, ki nagi sirassál 
kenszerittetik be adni adaiat, sohul semmi Restantiat ne 



meggondolás 588 

zenueggienek [Kv; TanJk 1/1. 264). 1629: Susa Azonj 
Szathmarj, nem gondolua(n) megh az Istennek teorueniet 
... egy massal paraznalkodtanak [Kv; TJk VII/3. 1391. 
1707: Ez okon kelletett ... Űdősbik Szekelyhidi János 
Vramat Törvényünkre In jús attrahalnom ... Hogj eő 
Kglme meg nem gondolván elsőben a Mindenható szent 
Isten(ne)k Mojses altal kiadót erős parancsolattyat 

hanem Nemes Csonka György Vr(am) Nemes Ház-
ara ment es ugj meg^űtőte eó Kgle főben egj nagj Ka-
róval hogj a mia az Utes mia emiitett Csonka Gyorgj 
Vr(am) mégis holt [Dés; Jk 354 b). 

5. kigondol/tervel; a concepe/inventa; ausdenken/pla-
nen. 1630: Aztalos Ianosne valtigh atkoza az ki az adot fel 
vetete hogy az Isten megh uerje s megh roncza az ki az 
adot fel vetete ollian kuldusra, megh az ki mégis gondolta 
[Mv; MvLt 290. 223a]. 

6. (meg)sejt; a bănui; ahnen. 1662: a vezér ezalatt szor-
galmatosan megjártatván a hegyeket s havasokat s a föld 
népét is ígírettel, adománnyal abba való kalauzkodásra 
felindíttatván, a bevágott utakat elkerülvén, az havaso-
kon által olly helyrül ütötték vala meg őket, ahonnét soha 
csak meggondolni sem tudták volna [SKr 667]. 1696: 
éczaka is esett az a* Lárma mellyet senki meg nem gondolt 
volna [Balázsfva AF; BK. Veniczei Sándor Bethlen Ger-
gelyhez]. 1725: mikor Senki meg Sem gondalta volna Sem 
Tisztarto uram, Sem Biro, Sem Báts, aszt nem tutta, ha-
nem egészben az Juhakott az Major háznál találtom [Ks 83 
Borbándi Szabó György lev. Ivánfyáról (KK)]. 

7. elképzel, vél, (ügy) gondol; a închipui; sich vorstel-
len, meinen. 1618: az én uram azt vélvén, hogy az főkö-
vetet itt nem érik vélea meggondolván, hogy eddig 
elindulhatott az főkövet, ügy csinálta az levélnek az mását 
az én levelembe [BTN2 113. — aA levéllel]. 1655: Gon-
dold meg mint bánt volna ez országgal ez undok nép, ha 
Isten őket meg nem zabolázta volna kegyelmességéből 
[ETA I, 160 NSz], 1683: meg lássák penig a' Tiszték ... 
hogj semmi némü respectusra Szombati szólgaság(na)k 
szine alatt magát senkys ne absentállya, mert egy átallyá-
b(an) magok se(m) gondolnák meg mi követi az ollyano-
kat [UszLt IX. 76. 19 fej.]. 1705: Talán azt gondolja,8 

hogy erdélyi fejedelem lészen. Okos embernek azt bolond-
ság meg is gondolni [WIN I, 649. — aRabutin generális]. 
1786: Mint hogy ez az Völgy az Bányászságbol é l . . . ettől 
el rekeszteni őket meg tsak meg gondalniis képtelenség 
[Torockó; TLev. 4/13. 46|. 1840: ki volna — az a' bolond 
— ki a * maga Joszagját tűz praedájává tégye, meg bozosz-
to dolog meg gondolni is — nem hogy még annak meg 
tselekedője légyen [Dés; DLt 277 Balogh László foly.]. 

8. tagadó (v. tiltó) formában; ín formă negativă; in ver-
neinender Form: (még csak) eszébe sem jut/ötlik; nici prin 
minte nu-i trece; nicht einmal kommt einem der Ein-
fall/fallt es einem ein. 1581: wagion az Sohoz tartozó 
hawas allat egy nagy kazalo mezzeo ... kin soha falw nem 
volt melljet ez eleótt walo tyzttartok Jdeyben soha meg 
sem gondoltwnk wolna meg zallani az Egez videknek 
nagy Bantassokra (Gyf; Töizs. Szentpáli Komis Mihály 
Báthori Istvánhoz]. 1618: az pasa ... Az fejére s lelkére 
esküdt, hogy sem az hatalmas császár, sem az vezérek 
csak meg sem gondolták azt, hogy az római császárral 
való frigyet fel akarják bontani [BTN2 115]. 1634: Az 
Isten ŏtót ugy segellie, hogy kez volna inkab az plenger 
alat el utetni az fejet, hogy sem mint el adna az hazat, 
senki megh se gondollia azt, hogy el adna(m) [Mv; MvLt 

291. 11a]. 1691: eddigis nem voltam ollyan Ember, hogj 
valakit bűzben keverjek — s megint magam Tisztítsam ki 
— s bizonj most sem tselekeszem s meg sem gondoltam 
[Kv; TJk XIII/1. 468|. 

9. ~ja magát a. megváltoztatja szándékát; a se răzgîndi; 
seine/ihre Absicht verändem. 1546: Banffy Magdolna 
azony ... Egy feleel, masfeleel Bogathy Chaspar my 
athalwnk thenek illyen zerzeesth ... Az mynth Eleezer 
az fogoth vraym kezethek el wegezthek wolth, hogy az 
ke(sz) aerdeebeel Bogathy Chaspaar az Ew nemesz ha-
zaath meg Eppyche Mostan magokath meg gondolwan, 
esz Ew Eideyeknek esz erekhsegekhnek puztassagat meg-
nezwen azonyon Ew kegyelme ... keez penzyl aad Bo-
gathy Chaspamak keeth forynthoth ... esz ... semi faath 
ne wagasson [Panotb; DanielO 5. — aÉrtsd: köz.b Panád 
KK]. 1573: Katalin Rostás Antalne ... aztis hallota 
teole mykor az lengiel leaniokat ky vittek volt Ez orzagbol 
hogi ely akar volt velek Menny, De esmet Megh gondolta 
Magat es megh Maradót | Thomas feyr, et Agneta Rta 
Erasmi Mezaros fassi sunt. . . Annak vtanna Adamot is 
Nagy sok Beo Bezedekkel meg Engezteltek volt haragya-
rol . . . az Bekesseget vgy vezy fel vgy engedy meg az pert 
Vince, Adam, hogy Eggyk se Nyulion towab Az Másiknál, 
hanem Mindenik Áz Anniatol erchye(n) es onnat fwgiönn. 
Annak vtanna egy harmad Nap Mulwant, esmet meg 
go(n)dolya Adam Jstwan Magat, es fel Bonttya az Bekes-
seget [Kv; TJk lllß. 68, 198b]. 1590 k.: Annakutanna az 
en szom utan megh gondoltak magokat az fel peresek es 
egy mason ugy zeottenek teob adot [Szu; UszT]. — b. 
alaposan fontolóra vesz; a chibzui bine; gnindlich in Erwä-
gung/Überlegung ziehen. 1657: édes Öcsém uram, jól 
meggondolja Kegyelmed magát, mit cselekedik (TML I, 
78 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 

meggondolás 1. elbírálás; judecare; apreciere; Beurtei-
lung. 1657: (A kozákok) az paraszti igát többé felvenni 
nem akarják vala, mert felette igen exacerbáltattak is vala, 
holott az lengyel urak ... kegyetlenül sanyargatják vala, s 

elviselhetetlen exactióval terhelik vala, melyben kü-
lönb-különb meggondolásra is istentelen módokat keres-
vén nyomorgatásokban, többek közt egy gyermekét meg 
nem keresztelheti vala, nem házasodhatik vala (KemÖn. 
292]. 

2. tekintetbe vétel; consideraţie; Beriicksichtigung. 1742: 
Ezen igaz Jussom s egyenes Praetensiom Kedves Bátjám 
Vraimék elejekben való illy Atyafiságos terjesztésekre 
pedig inditott engemet egyedül tsak kedves Bátjám Ura-
mékhoz való Atjañságos igaz szeretetem(ne)k s ahoz illő 
kötelességem(ne)k Valóságos meg gondolasa [JHb XXX-
V/35 Jósika Ágnes kérése]. 

3. felidézés; evocare; Hervomifung, Heraufbeschwö-
rung. 1662: Nyomorgatásink és erőszakink számtalan és 
rettenetes voltoknak 7-edszer csak meggondolása is* két-
élű hegyes tőr módjára ... általjáihatja lelkünket [SKr 
714]. 1779: Adjon az Úristen jövendőben is bőit, búzát, 
békességet, melyekkel indítson fel őfelsége bennünket 
nem a tobzódásra, kevélységre és felfuvalkodtságra, ha-
nem az őfelsége ingyen való kegyelmességének és áldásá-
nak meggondolására [RettE 408]. 

4. elképzelés; închipuire; Vorstellung. 1666.ĕ ójja az Is-
ten annak az istentelenségnek csak meggondolásától is 6 
nagyságát [TML III, 574 Teleki Mihály Wesselényi Fe-
renc nádoihoz]. 1710: A Felséged szolgálatja mellett bi-



589 meggondolkozik 

zony meghalni soha nem irtóztam, mert kész voltam min-
denkor a Felséged parancsolatjára utolsó csepp véremet 
kibocsátani, de irtózom és reszketek annak meggondolá-
sában, hogy hóhér keze által gyalázatosan fogyassék el 
életem ICsH 88-9]. 

5. ~ nélkül megfontolatlanul, felelőtlenül; nechibzuit, 
nesăbuit; unüberlegt. 1820: Székelly Rosirol mondhatok 
még annyit, hogy egy haszontalan iszákos ... ha meg 
iszsza magát mindent beszél meggondolás nélkül, meg 
jozanodván pedig ... mindent el tagad JVárfva TA; JHb 48 
Bontz Mária Szakmán Sámuelné (37) vall.]. 

meggondolatlan 1. megfontolatlan; nechibzuit, necuge-
tat; unüberlegt. 1775: (Rhédei Farkas) szegény édesanyja 

igen szép személyű asszonyka volt, különben hebehur-
gya és meggondolatlan beszédű [RettE 353J. 

2. nem mérlegelő; imprudent, fără socotinţă; nicht erwä-
gend. 1823: némely magokat s állapottyakat meg gondo-
latlan Gazdák, idö előtt kovatsokat alkudtak s fogadtak 
magokat meg erőltető s törvénytelen fizetéssel [Torockó; 
TLev. 9/47|. 

meggondolhat 1. megítélhet; a putea judeca; beurteilen 
können. 1605: Melly vezedelmes legien ket feyedelem 
keozeot lakny, kiknek birodalmok ellenkezesben es az 
viadalmak bizontalan ky meneteliben forogh, minden 
erteimes férfy meg gondolhatia [Kv; TanJk VI; 503]. 
1619: Azmi az keresztyén fejedelmektől Nagyságodnak 
félelmét nézi, bizony az is nagy ... De, Kegyelmes uram, 
micsoda differentia vagyon az keresztyén fejedelmek 
között s ezek között, minden jó ítíletű ember meggondol-
hatja |BTN2 214]. 1653: Meggondolhatd azért, ha enneka 

kézitől illet é félni vagy hogy nem? [ETA I, 72 NSz. — 
aAz istenkáromló Molnár Lászlónak]. 1659: ebbűl is meg-
gondolhatni, hogy őa sem hazájához, sem pedig az ő ke-
gyelmes urához nem igaz volt s nem jovát kívánta [TML I, 
316 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz. — aTisza István]. 

2. megfontolhat; a putea cumpăni/chibzui; überlegen 
können. 1672: Kegyelmed okos, megért elméjű ember, 
mindeneket meggondolhat, mert sok keresztekben volt im-
már Kegyelmed [TML VI, 145 Veér Judit férjéhez, Teleki 
Mihályhozl. 

3. elképzelhet; a putea închipui; sich vorstellen können. 
1657: Meggondolhatja az olvasó, minémű szívem rettegé-
sével voltam míg Isten kegyelméből békével az feje-
delem fiát kihozhatám ez járásból [KemÖn. 279]. 1739: 
kivált széna és fű dolgábol igen terhesen Sanyargatta-
tunk, melly terh viselésűnket nem Compatizálhatván akkár 
kiis meg gondolhattya hogj esztendeig micsoda expensát 
Causallyon [Hátszeg H; Ks 83]. 1751: It olly nagy ho 
hullot vala ... hogy ... térdig ér, alotta az Sár micsodás 
maga az Mgos Ur még gondolhattja |Ks 83 Borbándi 
Szabó György lev. Abosfalváról (KK)]. 

meggondolható elképzelhető; de închipuit/imaginat; 
vorstellbar. 1679: Vesselényi Fái uram ... czimborála az 
váradi törökkel ... hamis irogatásokkal és informatiókkal 
nem kevéssé igyekeztek nehezíteni urunk dispositióit, ki is 
az magyar ügynek mely káros, meggondolható [TML VIII, 
534 Teleki Mihály Ruszkai Andráshoz]. 

meggondolkodik 1. fontolóra vesz, mérlegel; a se 
gîndi; überlegen, erwägen. 1606: az eö Felsege gratiaia ... 

semmibe(n) megh ne violaltassék per contumatia(m) keg-
metek megh gondolkodgyek mindenekreól mit czyelekzik 
kegmetek |UszT 20/13]. 1685: eo kgk emlekeztetik seot 
admonealtattyak megh mondot Gyŏröfi György Ur(am)at 
arra hogj eo kglme jol megh gondolkodgyek, es előtte 
Visellye aszt a Contractust, melly az eo kgk edes elejek 
Néhai Gyŏrŏfi János Ur(am) es Tholdalaghi Borbara 
Aszony kŏzŏt lőtt volt [Désfva KK; Ks 4. 1]. 1839: 
Mire nézve meggondolkodván többször említett Bíró 
János és békességre kérte Tatár Istvánt [Jenőfva Cs; RSzF 
276]. 

Szk: istenesen ~ alaposan mérlegel. 1758: Midőn vol-
nánk itt ... Mészkőn ... lévén egj Ház örökség successo-
rakra itt Mészkőn ... feles udŏkig perelvén mind az két fél 
Istenesen meg gondolkodván Litis Intermedio békességre 
condescendalának [Mészkő TA; Borb.]. 

2. meg gondol kódja magát fontolóra vesz, mérlegel; a 
cumpăni/chibzui/cîntări; erwägen, überlegen. 1655/1754: 
Ha valamely Apró béres Iffiu az ŏ nevét fel-akarja szen-
teltetni, mindenek előtte kívántatik tőle, hogy igen jol 
meg-gondolkodván magát megprobállya hogy ha érdemes-
é a' Társ legény névnek el viselésére avagy nem [ACArt. 
20]. 

3. meggondolja magát, megváltoztatja szándékát; a se 
răzgîndi; seine/ihre Absicht verändern. 1635: Az mikor ez 
minapiban el hordottak uálá az Nyerges Uraink az varga 
Urainktol az lo bóróket ... meg alkuua(m) ket forintba(n) 
... de megh gondolkodván ne(m) merem el hozni az boro-
két [Mv; MvLt 291. 57b]. 1752: reám jővén kétt Testvér 
Attyafiaival Gligor Krácson bé viznek Gligor Mihályhoz 
holottis fogva nem lévén, én is meg gondolkodám s eljö-
vék onnét [Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 29|. 1772: Standár 
Firer Uram ... monda Dániel Antal Julit szinte meg 
tekerém de eszembe juta hogy hozzája igen sokan 
járnak, ne talam tán viselŏsŏn találjam meg szeplősíteni 
azért hirtelen meg gondolkodván ... semmit nem csele-
kedtem [Dés; DLt 321. 70b Adalbertus Tőrök (26) ns 
vall.]. 

meggondolkozik 1. fontolóra vesz, mérlegel; a cumpă-
ni/chibzui; überlegen, erwägen. 1663: én egynehányszor 
megírtam, hogy az mit sok sanyarú szolgálatoddal keres-
tél, azt kicsinért el ne veszessed s most is azt írom, hogy 
jól meggondolkozzál, hiszem jó Fiam, nem vagy gyermek 
[TML II, 449 Teleki Jánosné Teleki Mihályhozl. 1764: 
Rútul összeháborodám ezzel a Keczeli Jánossal ismét az 
apahidai malom felett. Ki is minden úton-módon azon 
igyekezett, hogy kitúijon onnat... Abbeli bosszúságomból 
(a malmot) általadtam volt nekiek 300 forintig, de másnap 
jobban meggondolkozván revocáltam [RettE 170-1 j. 
1778: bé szálván ă Plebaniaba meg gondolkoztam magam-
ban, hogy nem jo lesz ottis mulatoznom, ne hogy vallásom 
meg változtatására unszoltassam [Jedd MT; Told. 6|. 
1832: ugyan akkor emlegette, hogy egy protestatiot fog 
készitteni, és bé adni ... de csak ugyan meg gondolkozva 
ki tudja mi okbol azt el mellőzte [Ne; KCsl 6|. 

2. elgondolkozik; a reflecta, a sta pe gînduri; (über etw.) 
nachsinnen/denken. 1702: bizony Ngd az első Indulatnak 
embere de ha megh gondolkozik azért lelkem batyam 
Ur(am) dugiuk be sok rank ki Tatot szajal leuo gonosz 
akarojnk szajat (ApLt 2 Apor István Apor Lázárhoz]. 
1772: Meg is lehetett gondolkozni akárkinek isa, ha csak 
kő nem volt a szíve [RettE 281. — aBorosnyai Lukács 
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Simon mv-i ref. pap prédikációján]. 1796: Jobban meg 
gondolkozván az úton: meg erősödtem abban, hogy Ka-
szát ... qua plenipotentiariussát az Hugómnak nem ac-
ceptálom semmiként |Mezőbodon MT; IB. gr. Toldalagi 
László lev.J. 

3. számításba vesz, gondol vmire; a se gîndi la ceva; in 
Rechnung nehmen, an etw. denken. 1760: Uram Isten! 
hogy lehet az ember ilyen, holott tudja, hogy ha az 
egész világot magáévá tészi is, nem állandó birodalma ... 
s mégsem gondolkozik meg maga utalso végéről [RettE 
112]. 

4. meggondolja magát; a sta pe gînduri; sich bedenken. 
1722: Az Feleségemis meg gondolkozék bé mene talán 
veheti à Vetulá(na)ka valami hasznát [KJ. Rétyi Péter lev. 
Fog-ból. — aSzebeni gyógyító javasasszony]. 

meggondoló I. mn mérlegelő; care se gîndeşte la ceva; 
erwägend. 1660: Visszajővén az vezér az diadalomról, az 
város mellett elmenvén, némely, az jövendőt meg nem 
gondoló ember az várfokon fegyverét kidugván; meglát-
ván az vezér, nagy haragra indult a város ellen [Kv; KvE 
182 U]. 

II. ſn vmit előre látó/elképzelő személy; persoană care 
imaginează ceva; etw. voraussehende/vorstellende Person. 
1663: bestelen levelet bocsátott ki az fejedelem ő nagysá-
ga ellenem. Nagy hazugsággal vádoltanak ő nagyságának, 
kinek, Istennel bizonyítom, meggondolója sem voltam 
[TML II, 426 Teleki Mihály Teleki Jánosnéhoz]. 1672: 
Fiamhoz micsoda kegyelmességét igéré urunk, kinek csak 
meggondolója is bizony nem voltam, annál inkább nem 
kértem [TML VI, 265 ua. Naláczi Istvánhoz]. 

meggondolt megfontolt; chibzuit, cumpănit; überlegt. 
1678-1683: ha ki tanulhatois az gonos akaró, annak eleit 
ne bossusagtetellel, es mas űldezesel igiekezendő eleit 
venni, hanem inkab jllendő s, alopotiahoz kepest való 
becsűletj megh adassal, bekesseges szenvedessel, sőt ha 
lehet, megh azoknakis szolgalottal kel lenni, s Istenesen s 
baracsagoson, az valosaghrol, megh intenj, okoson tarto-
nijs az olljaktol, s előttek megh gondolt okkal beselni [Ks 
Komis Gáspár kezével]. 

meggondoltatik tekintetbe vétetik; a se lua ín conside-
rare; in Betracht genommen werden. 1662: Török császár-
nak hacsak európabéli ... birodalmit is ha ki meggon-
dolja micsoda okkal kellene valakinek elhinni, hogy 
ollyan világbíró, nagyhatalmú monarchának ... mitőlünk 
valamiben tartani kellene-e? Mennyivel inkább, ha minden 
birodalmi, temérdeki sok népe, megmondhatatlan kincse, 
gazdagsága az egész világra kiteijedt hatalmassága meg-
gondoltatik? [SKr 347]. 

meggöcsöz bogra köt; a înnoda, a face un nod; Knoten 
knüpfen/machen. 1817: Személlyes Leírása ... Alsó Járá-
bol, az 1817ik Esztendőnek elein ... el szökött Hesdetzán 
Farka Pétrének Kőzep termetű, zőmők, köptzös ... két 
felől a' haját meg gŏtsőzve viseli [T; TLt 1779 Lázár 
Antal szb kezével]. 

meggödrösödik gödrössé válik; a deveni plin de hîrtoa-
pe; holperig werden. 1789: némely helyen az Santzok bé 
tölték, és az utak ki vásván belőllük à töltés, meg gödrö-
söttek [Szentábrahám U; UszLt XIII. 97]. 

meggödröz (határt) gödörrel ki/megjelöl; a marca 
(hotarul) cu o groapă: (Flur) mit Gruben bezeichnen. 
1756: (A) rét határa ... it megjen el ... meljet meg is 
gödrŏzénk s hátarozánk [Berz. 15. XXXIV/10J. 1766: az 
Utrizált földeket 14. emberrel ki járaták, 's meg gŏdrözék 
[Vaja MT; VH|. 1781: az Exponensek földéhez ... Farkas 
Pál fölgye felöl egy kiráji ölnél valamivel többet jártanak s 
három gödrökkel meg gödrözvén az Exponensekéhez 
[NyárádkarácsonfVa MT; Told. 76]. 1818: el járának egy 
öl búzát és ottan nemine Contra dicente meg is gőd-
rőzték ... azon Sántznak a Tetejire tsinálták a Gödröket 
[Vaja MT; Told. 421. 

meggödröztetik (határ) gödörrel megjelöltetik; (despre 
hotare) a fí marcat cu gropi; (Flur) mit Gruben bezeichnet 
werden. 1754: az mezŏszélj meg gŏdrőztetet egj kis vad 
alma fa mellet | Puszta Sessio ... az külső szegeletin az ut 
mellet meg gödrŏztetet ... alol az végin meg gödröztetet 
[Mezőmadaras MT; Berz. 18]. 

meggörbed 1. meggörbül; a se încovoia/curba; krumm 
werden. 1795: az első Háznak Mester Gerendája megkez-
dett görbedni [Backamadaras MT; CsS]. 1826: A Serfőző 
Házban lévő nagy Seres Kádnak feneke ki száradott, és 
meg görbedett [Dés; DLt 3081. 

2. meggörnyed; a se gîrbovi; sich krümmen. 1751: én 
öreg ember vagyok ... Derekam is a gubától Meg görbédét 
a Csuklyatol [Hétfalu Br; EM LI, 123 betl. játék]. 1762: 
ugyan meg hajitám az Ispánynak a lovát hogy ugyan meg 
görbédét bele [Kv; AggmLt B. 3|. 

meggörbedett, meggörbedt 1. meggörbült; îndoit, cur-
bat; krumm geworden. 1844: egy sütő kementze gyen-
ge és meg görbedett vas pléh ajtóval el látva [Km; KmU-
Lev. 2 Pávai János keze írása]. 

2. görbe, hajlott; încovoiat; gebogen. 1813: Báró Bibób 
(!) Jósef ur egy kevéssé meg gőrbett, a* hegye felé 
kitsinnyég szélesebb orrú [DLt 446 nyomt. klj. 

3. meggörnyedt; gîibovit; gebeugt. 1823-1830: Innen 
mentünk ugyan a ... régiségek házaiba ... Nevezetesebb da-
rabok ... Faunus igen meggöibedett testtel [FogE 183-4]. 

meggörbít elgörbít; a strimba/îndoi; krümmen. 1704: az 
inasom tegnap egy kedves és derék régi flintámnak a 
csűjét valamiben megakasztván, éppen középén eltörette 
és meggörbítette [WIN I, 2371. 

meggörbült elgörbült; încovoiat, curbat; krumm ge-
worden, (ab)gebogen. 1846: a' hidnak Czövekes kassai 

még néhány évekig ki fognak tartani — igy tehát 
ezen kasakhaz alkalmazandó párkány gerendákhoz fe-
szittö gerendák alkalmaztatnak mellyek által a meggör-
bült folyo Gerendák magok hellyekre viszszányomatván, az 
Elŏrugok Schrofjai annyira hoszszabbíttatnak, hogy ezen 
feszittö gerendákon is át éljenek [Dés; DLt 858/1847]. 

meggörcöl megkarcol; a zgîria; (be)kratzen. 1638: az 
Lakatos Giörgi haza oldalat elege megh geörzölte innét 
Czibor Giŏrgh felől az az szekemek az tengelie [Mv; 
MvLt 291. 169a]. 

meggördül meghördül; a horcăi; röcheln. 1811: Zúg az 
Erdő szintúgy, mint mikor farkast lát Égy egész sertés nyáj 
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meg-gördül 's szájat tát: Ugy hivják a' Fák-is égymást 
óltalomra Félvén, hogy ne rontsák nagy szelek halomra 
[ÁrÉ 55J. 

meggráciáz 1. megkegyelmez vkinek; a graţia; begna-
digen. 1732: az Ne(m)es V(á)r(me)gye maga Attyai Ke-
gjességebűl most egyezer meg gratiazott néki [Dés; Jk], 
1748: Barta Iloná(na)k meg gratiáza, nem gyönyörködvén 
halálába [Désakna; LLtJ. 1763: az Ilok minden ok nélkűlt 
az kik nékiek az uttzán elejekben akadtak bottal verték, 
rongálták, vérben kepŭltek ... mely ektelen tselekedetekért 

halálra erdemesek volnanak, mindazáltal abban meg 
gratiazván az Nemes Judicatus, hogj Hajdú által ... 50, 50, 
in toto 100 paleza ütésekkel büntettessek mindenik itilte-
tett ITorda; TJkT V. 1741. 1775: Az br. Inczédi Sámuel úr 
rabjainak is kimondatott a sententia, hogy tudniillik meg 
nem hal egy is közülök, mivel maga is meggratiázott neki-
ek lRettE 343]. 1822: látom a' Danko Malitziajit ötet 
pedig Arestomba kel tenni vasra veretvén kenyeren vizén 
kel tartani 15 nap s meg kel esketni nem kel meg vemi, 
hanem mikor meg fogatya akor ugy kel mutatni mintha 
Somjora küldené de meg Gratziázván meg kel engedni 
öreg meg hal az esketésben (Mv; IB gr. Korda Anna lev.J. 

2. ts kegyelemben részesít vkit; a graţia pe cineva; jm 
Gnade erweisen/erzeigen. 1681: most az egyezer his Rati-
onibus megh Gratiaztuk (Dés; Jk]. 1704: Ma exequálták az 
udvarhelyi németeket, akik rebelláltak volt tizenegyet 
más könnyebb büntetésre hagyván meggratiáztak (WIN I, 
66(. 1711: Noha ennek előtte in Anno 1697 Balog Mi-
hályné ... halálra sententiaztatott volt ... de az akkori 
nemes Tanács ... meg grátiazta (Dés; Jk 357b]. 

3. tréf megver/fenekei; a bate; verprügeln. 1710 k.: Az 
elector, Carolus Ludovicus, igen jó, kegyelmes uram volt 
... Vadászatban egyszer, amint őközöttök szokás, hogy ha 
ki a vadászat regulái ... ellen vét valamit, a vadászat vé-
gén magok a fejedelmek egyet-kettőt ütnek csak gyen-
gén az alfelére, engemet is pro memória meggráciáza 
olyan két kis lapáttal, egy erdei disznón általfektetvén 
IBÖn. 572]. 

meggráciázás megkegyelmezés; graţiere; Begnadigung. 
1743: Constál Farkas György ... Feleségének Gagyi 
Ersoknak, érette való tőrekedése, Fejének való megh Grá-
tiázása (Kv; TJk XVI/3. 133]. 

meggráciázhat megkegyelmezhet; a putea graţia; be-
gnadigen können. 1704: Rákóczi uramnak könnyebben 
meggraciázhatna őfelsége, aki világosan és nyilván cse-
lekszik mindent őfelsége ellen, mint Bethlen Miklós 
uramnak, aki titkon és alattomban való practicával akarta a 
hazát őfelsége kezéből evertálni (WIN I, 132]. 

meggráciáztatás megkegyelmeztetés; graţiere; Begna-
digung. 1702: Karasznai Szabó Mihály ... megh Gratiaz-
tatasakor, arra kötelezte magat hogy ha jol tevő Vrat, vagy 
maradekit hiven nem szolgálná, hanem el szöknek, azon 
sententia maradgyon fejen; mind ezekre nezve fel 
akasztassek [Dés; Jk 320b|. 

meggráciáztatik kegyelemben részesül; a fi graţiat; jm 
Gnade erwiesen werden. 1702: Minthogj Szilagyi 
Szappanos mihály Malefactornak edgy nehany rendbeli 
U)pogatasi, Ház és Lada fel veresi ... világoson Constál 

Tetczet az eo Felsege szekinek hogy ez praesens Captivus 
Malefactor ki mégis Gratiaztatot volt mar edgyezer fel 
akasztassek [Dés; Jk 323b). 

meggráciáztatott kegyelemben részesített; care a primit 
graţiere; begnadigt. 1702: Karasznai Szabó mihaly ... 
megh Gratiaztatot lator megh sententiaztatot a' Gőr-
csőni Tőmlőczbűl Akasztó fatul szabaditatot megh néhai 
Fodor Janóstul (Dés; Jk 320b]. 1710 k.: Eza Szász Jánostól 
meggráciáztatott tolvaj volt [BÖn. 949. — aSzász János 
inasa, Hans Ádám]. 

meggravál vésett jellel megjelöl; a ínsemna prin grava-
re; mit (ein)graviertem Zeichen bezeichnen. 1558 k.: ha az 
arany 8, 9, 10 auagy 11 garatu, tahat ezt e Mixtúrát auagy 
az addicioth keziched Nekya olwazd Qzue es, hogy 
çzue olvadot, tahath grauald meg | az arany olwaztot le-
gien elçzQr es wgy west az Mixtúrát beleie es grauald meg 
az Mint tudod [Nsz; MKsz 1896. 297-8. — aKöv. a le-
írás]. 

meggúnyol kigúnyol; a ridiculiza/zeflemisi; verhöh-
nen/spotten. 1650: Bakos Istuan Eottues Legennek Cehúl 
eo kglmek miuet mind addeg fel tilttyak valameg' dolgát 
el nem igazittia, miuel hogi Brassobannis roszul viselte 
magat ... es ithonnis Brassaj Andrást, meg gúniolta es rut 
szókkal illette [Kv; ÖCJk|. 1662: nagy gonoszságokat 
azzal is tetézik, hogy nem hogy engedtek volna valamiben 
őszentfelségének, de inkább rátámadtak az ő ... hűséges 
követire, megcsúfolták, meggúnyolták őket a jóért [SKr 
7091. 

meggusásodik gusát kap, meggusásul; a deveni guşat; 
kropfig werden. XIX. sz.: Egy Tulok meg gusásodott lAra-
nyosrákos TA; Borb.J. 

meggusásul meggusásodik; a deveni guşat; kropfig 
werden. 1741: az Tavaly bárányok meg gusásulván Dög-
lenek [Pálos NK; Ks 99 Fogarasi János lev.]. 

meggusázik meggusásodik; a deveni guşat; kropfig 
werden. 1861: El doglőtt egy fejér Juh meg gusázott 
[Sorostély AF; TSb 24]. 

meggüdül kb. összekotor, kigürcöl; a aduna/stringe cu 
mare greutate; zusammenschuften. 1660: az Istenért kér-
lek, hogy írj Dalmady uramnak, hogy szerezzen egy házat, 
mert nincs mód benne, hogy itt lakjak azért híred nélkül 
nem akartam cselekedni, hiszem ha az háznak az árát 
meggüdülem is, mégis megadom az árát, csak szerezzen ő 
kegyelme [TML I, 581 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz|. 

meggürüzdöl megkarcol; a zgîria; kratzen. 1767: Az 
Praetendalt időben Engemet hivánok Kocsis Ferenczhez, 
hogy a fejin bé tört Sebje körül Lévő haját a Fianok Gyur-
kánok Le beretválám (!), az holottis egy kévéssé vala csak 
meg Gűrűzdelve [Betlensztmiklós KK; BK. Szakács János 
(39) jb vall.]. 

meggyak 1. megdöf/szúr; a împunge; stechen. 1584: 
Ilona Molnár Mihalnç vallia ... mongia vala Kun Balint, 
Megh giakal vgmond Essek lelek the Desy Istwan | Eoth-
wes Balas A(lia)s Henzel fatetur ... egy zolgam Balint 
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zeoleo pásztorom vala, es monda egy kor hogy Ighen felne 
es az hegedws Antal Mya el busultak volna, és háborúsá-
gok volna Az Cassay Ianos paztoraúal ... Es emiitette 
hogy Megh sertettek giaktak volna Dardaual [Kv; TJk 
IV/1. 203, 3331. 1599: Salner János vallya mikor el 
menth volna onnét Taligasne akkor mondotta vthanna az 
A azzony No menny el, de en nem gyaktam megh kezedet 
az kessel minth the megh gyakad [Kv; TJk VI/1. 297]. 

2. nemi von. nyilatkozatban; ín declaraţii referítoare la 
viaţa sexuală; in sexueller Hinsicht. 1638: Varganit ŏtt 
katona hozta uala az en Ereszem ala hozak es el niutozta-
tak ... es az szememel lattam hogi az kettei megh giakta 
[Mv; MvLt 291. 142b]. 1671: Egy Judit nev Leaniomat 
azzal diffamalta, Salvum sit, hogy Nagy Mihálj pénzen 
Giakja megh, Egy forintot ad neki [Altorja Hsz; HSzjP]. 
1697: AÍZ kérdésben én is azt hallottam Peter Deaknenak 
maga szájából hogj olyan gonosz ember az az Páter 
Kászoni, hogy csak le nyom az Padra engem s ott jó mó-
dón meg tészi nékem, tudni illik elé von s meg gyak erős-
sen [Kotormány Cs; CsJk 2-3 Peter János (37) vall.]. 
1698: abban az űdőben kgld Medgyesi Borkával egy agy-
ban fekűt, és maga ís az akkori felesege előt megh vallotta 
hogy egyszer megh gyakta és ugyan a kgld kőzeleb 
specificalt hazanal terhesedet megh [Dés; DLt 476]. 1749: 
elfogatá velem udvarbíró vram Roska Pétert, és Udvarbíró 
vra(m) előtt megvallá s. v. hogj ö meg gjakta Drágán 
Négyát (Szentbenedek SzD; Ks]. — L. még RettE 402. 

meggyakdos megszurkál/döfköd; a împunge de mai 
multe ori; wiederholt stechen. 1639: menek oda Czikor 
Giörgiheóz, s monda hogi igen roszul vagion az eö lova, 
immár az eleöt oda jart volt az Inas ä lovon, enis mondám 
hogi talam az inie teölt megh, megh mégis gjagdosam az 
inietJMv; MvLt 291. 185a]. 

meggyakorol 1. megszitál; a ceme, a trece prin sită; 
durchsieben. 1596: Attam en magam buzaiat, zepet 3. 
keobleot megh eorleni vrunk zamara Ez három keobeol 
liztnek egi rezit megh giakorlottuk Vrunk konihaiara es az 
vrakera [Kv; Szám. 6/XXIX. 123-4 Bachi Tamás sp kezé-
vel]. 

2. (testét) edzi/kifárasztja; a-şi căli corpul, a se fortifica 
prin exerciţii; (Körper) abhärten/mühen. 1662: És noha 
már az egészségében való változást nem kevéssé érzené 
szokása szerint még hajnal előtt jó idején felkelvén ... a 
mocsárra sietett, és a vadászatot mind ebédig continuálta, 
követte, lovaglott, nyargalódott, gyaloglott s testét eléggé 
meggyakorlotta vala [SKr 290-1]. 

meggyaláz 1. megszégyenít, rossz hírbe hoz; a dezono-
ra/pîngări; beschämen, in Verruf bringen. 1585: Anna Zep 
Miklosne Zolgalo leania vallia Aztis kialtotta Rea hogy 
Almayat es hagyma Magwat lopta el Peterdyne, es igy 
gyalazta megh zemteól zembe [Kv; TJk IV/1. 522]. 1625: 
egy Bogatj Geőrgy Neuu Jobagy ... biram volt, minden 
uigiazast gonduiselest reä biztam, de eő nem tekintuen 
az(t) az Vduaromat meg gialazta, mert egy szolgalo lea-
niomnak germeket czinalt hazas ember leuen [UszT 
30]. 1628 u.: Az Leanzonak penigh kenzas alat való vadla-
sa nem lehet elegseges. Mert vadlasaual magat is megh 
gialazta, noha felelemtól uolt [SzJk 32J. 1666: Keővári Já-
nos ... az D. A. eŏ kegme Udvarát megh gjalázta, vetkez-
ve(n) egj Annok nevv szogaloval [O.vásárhely SzD; 

WassLt Gazdagh Sándor ns vall.]. 1719/1751 Az hajadon 
Leánynak édes Annya akarattya szerént viola szin vagy 
kőkőrtsin szin Velentzei Kamuka szoknyát vállastol kő-
tőstől determináltunk, ugy mind azonáltal, hogy régi szép 
Familiáját (: rosz emberhez nem maga állapottyához illen-
dőhöz menvén férhez :) meg ne gyalázza ]Süketfva MT; 
DobLev. I/95a]. 1757: Székelj Sámuel vram Sipos Jánosba 
belé akadatt, azt alitván hogy meg gyalázta a házát s akkar 
kötelezte magát Jobbágyul [M.bölkény MT; Ks 4. VII. 8). 

Szk: tisztességében 1662: Az leányasszony11 anyjának 
hírével esvén a facinus, csaknem hal vada meg keserűségé-
ben, ottan azon székbéli vicetiszteket maga mellé vívén, 
hozzájok siete, leányát visszaadatni kívánja, és hogy tisz-
tességében meg ne gyaláznák, mind Istenre, fejedelemre, 
ország törvényére őket tilalmazza vala [SKr 159. — ®Tar-
nóczy Sára]. 

2. becsmérel; a defăima; schmähen, beschimpfen. 1633: 
mikor Felej Gaspamenak Isten gjermeket ada en enni 
veök, es panazolkodek előttem azo(n), hogi eotet Kocsis 
Jonasne megh atkozta, es megh gialazta [Mv; MvLt 290. 
140b]. 1655: Ha valamely Mester Czéh béli társának 
munkáját meg-gyalázná Czéhen kivŭl idegenek előtt, bár 
ugyan módgya vólnais benne, a'mely Mester ebben a' 
Vétekben tanáltatik, tártozzék büntetést adni flór. 22 [Kv; 
ACJk 7]. 

3. megszégyenítően megkínoz; a chinui ín mod ruşinos; 
beschämend (ab)quälen. 1599: w neke(m) Vnoka(m) ve-
rembe keűere Vene ereossen izenetbeôl megh izente 
volth az eleobbi királybíró hogy zembe tartozzék myiert 
(!) vnoka(m) léue(n) igy megh gyalazott engemet [UszT 
14/35]. 1653: Egy Károly Andrást is hozának — hadnagy 
volt ez köztök; azt lófarkon megvondozák és kivivék, 
fővel alá vonák szegényt s lábbal fel az ég felé a nyársba 
— úgy gyalázák meg az ártatlant [ETA 1,47 NSzj. 

4. leányt megszeplősít; a necinsti/dezonora (o fată); 
(Mädchen) schänden. 1618: meg gialazta es kesebittete (!) 
eg zolgalommat meg hasasittota Koncz Margitot [K; Sár.]. 
1697: akkor Peter Deakne Aszszonyo(m) hajadon Leány 
volt, aszt tudom s lattam hogj az ifiú legenieket igen sze-
rette ... Latta az Anyais hogj olya(n) legenyes, kért, kő-
nyőrgőt az Istenert gyalazattyara ne űgyekezzem, meg nc 
gyalázzam az Leányát [Szentsimon Cs; CsJk 101. 1772: 
Gázmér Kriskát Tit Zilahi István Uram gyalázta meg 
Gyermeket csinálván nékie [Dés; DLt 321 69b Fr. Lutz 
(32) ns vall.]. 1855: A'mint kőz hírben forgott, hogy 
Szászfalvi Miklós Anna, a Tekintetes Kispál Károly úrfi 
fŏzŏ szolgáloja Uzoni Kitsi Mihály ifjú legénytől te-
rûhbe esett volna, csak hamar tanálkoztam az udvarban ... 
Kitsi Mihállyal 's kérdém tŏlle: Ugyan bizony te Miska! 
ha meg gyaláztad azt a* szegény Aníst, miért nem kivánod 
jová tenni a dolgot |Uzon Hsz; Kp V Tóth András (22) 
vall.]. 

meggyalázás megszégyenítés; dezonorare, ruşinare; 
Beschämung. 1873: Kozma György jelenti, hogy 
kénytelen a mátkaságot fel bontani, igervén, hogy a kéz-
fogási költséget méltányosan számitva, a leánynak megté-
ritendi A leány anyja ... költsége, fáradsága megtéríté-
se fejében s háza meggyalázásáért 400. é. frtot követel 
IM.bikal K; RAk 301-21. 

meggyalázódik megszégyenül; a se ruşina; beschämt 
werden. 1623: Nem kyczyn Bwsulassal Lattwk sok ka-
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raynkat es fogiattkozasunkotth gonduiselettlensege myatth, 
mellyeket hogy ell tavoztasson es az Vduarbirosagnak 
tiztinek megh felellyen ... keuantatik hogy az Ide ala 
megh irtt modok zerent viselyen gondott Ideyn, byzonios-
so(n) ell hihetthy hogy igenn megh fogh gialazodny es 
karosodny ITöizs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1644: Az 
edes felesegemet az Istenertis azo(n) kerem hogy magat 
igen iol s beczulletessen uisellie, mert ha az en neuemet 
megh nem beczulli, s, rosz eletbe gialazatos hiibe nevbe 
keueri magat az Istenis megh bünteti, ez vilagh szerentis 
megh gialazodik [Kv; JHb III/6]. 

meggyalázott becsületében súlyosan megsértett; dezo-
norat; in seiner/ihrer Éhre beleidigt. 1784: Mely feljebb 
elészámlált cselekedeteit ha az I. fogná tagadni, mindazo-
kat és azokhoz hasonlókat comprobálni kész leszek, comp-
robálván megkívánom a jure, hogy az I-től mint engemet 
hitetlenül elhagyott, híremben, nevemben meggyalázott, 
részeges, vesztegető, tisztátalan, feslett életű személytől 
divortáltassam [FogE 344]. 

meggyaláztatás megszégyenülés; ruşinare; Beschämung. 
1812: Kedves Bátyám Vram ... végye az én felette nagy 
meg sértetésemet *s gyaláztatásomat Kegyes könyörülő 
szivére és tsak az igazsagba engemet oltalmazni méltóz-
tassék [Héderfája KK; IB gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 

meggyaláztatik megaláztatik/szégyeníttetik; a fí jignit/ 
umilit; beschämt werden. 1592: Azért kegielmes Vrunk 
azt kiwanniwk egez Eotwesseg, ez orzagban hogy Elseó-
ben myndenewth valók ... Mester remeket chinallianak ... 
mert ... my Kontaroknak mongiuk mynd azokat kyk ezt 
nem chielekedik azt kywanníuk hogy az Eotwes-
seghnek ygaz es iambor hyrek newek meg ne gialaztassek 
[Kv; ÖCLev.]. 1668: De én az kővári rabsággal az földig 
meggyaláztatom, az reám költött vádakért senkitűi szána-
kozást nem láthatok, híremben, nevemben lecsepültettem 
[TML IV, 379 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 

meggyaláztatott megalázott/szégyenített; care a fost 
jignit/umilit; beschämt. 1710 k.: a méltatlan kárhoztatott s 
meggyaláztatott embert, ha az egész világ gyalázza is, de 
ha az ő lelkiismerete ellenkezőt tud s mond: elég vigasz-
talás néki (BÖn. 418]. 

meggyalul 1. a rindelui; (be)hobeln. 1582: Attam azta-
los Janosnak hog* az fírideo házhoz eott ablak ramatt 
Chinalt eggikett p(ro) d. 25 vgian az fírideo házhoz 
weottem thiz fwrez Dezkatt f — d. 70. Hog* meg Gyalulta 
eott Chebrett Chinalt az fírideo házhoz attam twlle f. 1 
[Kv; Szám. 3/VIII. 62.] 1588: Veottem Weg Janostol az 
Feredó haazhoz 5 hayo Dezkat wleo padnak faraktak es 
meg gialoltak fyzettem f. 3 [Kv; i. h. 4/III. 34]. 

2.1665/1754: Az mely jámbor Iffiu Társ legénnyé akar 
lenni ... válaszszon magának egy Papot, két Kereszt Apát, 
és egy Harangozót. Ezek meg lévén meg szokták czirkal-
mazni, lineálni, gyalulni, bárdolni, fumi, a' fogátis ráspo-
lyozni [Kv; ACArt. 21-2 A mesterlegénnyé avatás tréfás, 
durva szokásaira von. szöveg]. 

meggyalulás rindeluire; Hobeln. 1589: Eszeknek® az 
Megh Gialwlasatwl az Kadarnak ... d 04 [Kv; Szám. 
7/XVIII. 5 Th. Masass sp kezével. — aA kádaknak]. 

meggyalultat a da la rindeluit; (be)hobeln lassen. 
1665/1754: Az nevemet éna Társ-pohár adással Kolosvá-
ratt változtattam el Azon fellyűl jelt vőttem fel, mely 
áll egy héti béremben Ha pedig vagy egyiknek vagy 
másiknak nem tettzik, azt óltsa-ki az, és adjon egy hellyett 
kettőt, és én egyiket a' másikba dugom, a' másikat a* Szűz 
Leányokkal a' boton el-kŏltŏm; de meg bárdoltatni és meg 
gyalultami magamat többé nem hagyomb [Kv; ACLev. 26. 
1. — aAz ifjú mesterlegény. bCélzás a legényavatás tréfás, 
durva részleteire]. 

meggyámolít megtámaszt; a sprijini/propti; stützen, 
anspreizen. 1692: Ezen Pinczének is gerendai Tölgy fából 
valók, mely gerendák nehult s(tŏm)pŏllyŏkkel megh-gya-
molitva vannak | Ezen kapunak lábait megh kell gyamolit-
tani IMezőbodon TA; BK Inv. 13, 16]. 1737: A' Tyukász 
Ház ... két hellyenis meg van gyámolitva támaszszal, 
hogy el ne dŏjjen [CU Petrichevich-Horváth Boldizsár 
conscr.]. 

meggyámolított megtámasztott; care este sprijinit/prop-
tit; angespreizt. 1692: ezen Udvarhaz ... körös környül sö-
vényei Tölgy fa karokra font ugyan Tölgy tamaszokkal 
meghgyámolétott jo uy Lészás kertel vagyon be-keritve 
IMezőbodon TA; BK 1]. 

meggyámolíttatik megtámasztatik; a fi sprijinit/proptit; 
angespreizt werden. 1694: találtatik az Udvar-ház ... Mellj 
is immár eldőlésére meghanjatolva(n), a* Tomattzán kivűl, 
két jó támaszokai meg-gjamolittatott (Kisenyed AF; BfR| | 
Ez meg irt Udvar ház előtt altal ellenéb(en) vágjon az 
Majorház melljre njilik egj puszta kapu sovenjel támasz 
alljáig fel fonatva. Ennek kötéses és mettzésekel czifraza-
tos bálvánnji, semmire kellő p(rae)stila sindelj fedel alatt, 
el dőlesekie meg-hanjatolvan, támaszokkal vannak meg-
gjámolittatva [Borberek AF; BfR]. 

meggyámoloz megtámaszt; a sprijini/propti; (an)stüt-
zen/spreizen. 1807: Az Posta mester Vajda Gábor Ur 
Seller haza felől való kert ... mindenüt tsak nem egy for-
ma felig viselt kért meg Gyámolozva és tövisei fédve van 
minden mas fedel nelkűlt [Dés; BetLt 6 Gy Uj Falvi Nagy 
Ferencz mpr.]. 

meggyárt (bőrt) kikészít; a tăbăci; ledem. 1673/1681: 
az minémű szegény Ember vagyok az én vékony tehetsé-
gem szerint Ngd(na)k alazatosan könyörgök ... kegyei-
messen engedgye megh Ngd szamara, akar sárgán, akar 
veressen, akar feketen esztendő altal gyarcsam Tiz kordo-
vany bűrt, czak Ngd jo bőröket adasso(n) azt emberse-
gesen megh gyártom [Vh; VhU 464]. 

meggyártat (bőrt) kikészíttet; a da la tăbăcit; ledem las-
sen. 1670: Az minemő bőreket küldött Kegyelmed gyárta-
ni, azok mind rosszak, arra való kettő ha vagyon; az mes-
teremberek azt mondják, csak bélleni, avagy más szükség-
re valók. Én meggyártatom, ha parancsolja Kegyelmed 
[TML V, 153 Keczer Menyhárt Teleki Mihályhoz]. 

meggyászol a purta doliu după cineva; jn betrauem. 
1705: Az úr úgy beszél, hogy rea fognak vigyázni, kik 
gyászolják meg a császárt magyarok és kik nem | Bethlen 
Miklós uram, mondják, hogy írt volna plajbásszal egy kis 
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papirosra a commendans engedelméből a feleségének, 
melyben írta, hogy a császárt meggyászolja, fekete köntöst 
csináltatván magának, az asszony ő maga pedig elfelejt-
hetetlenül meggyászolja fWIN 1,447,488]. 

meggyászolhat megsirathat vmit; a putea deplînge ce-
va; etw. beweinen können. 1669: Olasz uraim bizony mél-
tán meggyászolhatják Candiát; de talám a mi részünkrűl 
nem szintén oly súlyos annak megvétele [TML IV, 572 
Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

meggyászolható megsiratható; care poate fi deplins; 
beweinbar. 1662: szívemnek nagy szamorúságával kelletik 
már ez ide alább következő, a szegény hazának rettenetes 
siralmas, nagy romlására hanyatló és soha eléggé meg nem 
gyászolható, siratható kedvetlen állapotinak megírására 
pennámat fordítanom [SKr 320]. 

meggyavul 1. megjavul 

meggyengít 1. le/elgyengít; a slăbi; schwächen. 1662: 
az ozmán nemzet hitinek nem kellene hinni, ki, félő volna, 
Váradot is Jenő után vonván ... az országot jobban is 
meggyengítvén, csak jaj és jaj lenne, Buda és Nándorfe-
jérvár példájával [SKr 487]. 1755: Az Doctorok magok ... 
akarnák hogy még kétszer eo Excellyát ki lőllye®, állan-
dóbb egésségét az után igirvén eo Excellyának. Ma lévén 
pedig megint hidege napja, arrolis közeli Postával, mint 
fog eo Excellyával bánni alázatoson Ngtokot tudositom 
... Tagadhatatlan az, hogy eddig való hidegjeit eo Excell-
yának, nehogy forroságok követvén meg gyengeitettek 
[Ks 96 Baló Antal lev. Nsz-ből. — aA hideg]. 1837: a 
köhögés annyira meg gyengittette, hogy járó erejek sint(!) 
[Nagykede M; NkF]. 

2. meglazít; a slăbi, a face să fie mai puţin strîns; locker 
machen. 1814: midőn aztota fel ásták, mint hogy a' Fun-
damentum Szegeletinél ásták a gödröt, s tartott tölle a' 
Nagy Atyám, hogy az Háza Fundamentumainak szegeletit 
meg gyengitti ... személlyesenis sokszor beszéllett eö 
Excellentiájával, hanem hogy sopiálták edgyütt a' dolgot, 
bizonyosan nem tudom [Dés; Ks 79. 29. 780 Sz. Czegői 
Balog Sigmond vall. — aA kapufélfát]. 

3. lefékez/lassít; a potoli; dämpfen. 1782: azon gát az 
egész eddig való viz Sebességit el vette, s iszoppal egész 
Szántohalmáig az vizet meg gyengítette [Déva; Ks 111 
Vegyes ir.]. 

4. megkárosít; a păgubi; beschädigen, Schaden anrich-
ten. 1768: ezen Szőllő ... az Tavaszig minden részeiben jó 
status volt, hanem az akkori hideg, és à Nyárban esett jég 
nagyon meg rontotta, és gyengítette [Backamadaras MT; 
Ks 74/55 Conscr. 75]. 

meggyengített megrongálódott; deteriorat; beschädigt. 
1795: nagyon meg gyengitett ostor gátak [MNy 
XXXVIII, 303]. 

meggyengíttetett legyengült; slăbit; geschwächt. 1662: 
a török nemzet már Várad ellen is derekasan felköszörűl-
tetvén, hogy Rákóczi fejedelemnek is derekasabb ereje 
Váradbul és értéke után nagy részbül hajdúságból állana, 
holott annyiszor meggyengíttetett hadai azon hajdúság 
földérül... azonnal újíttathatnának ... nagyon eszébe vette 
[SKr 5301. 

meggyengül legyengül; a slăbi, a se şubrezi; schwach 
werden. 1776/1787: Szemei nagyon meggyengűltenek, és 
a miánn nem remélheti írásának anyira való sportuláját 
[Dés; DLt]. 1796: Dosa Adám uram nagyon el öregedett, 
meg gyengült most is beteges állapatba vagyon fllencfva 
MT; DLev. 3. XXXV. 4]. 

Szk: elméjében 1831: Móses Sára ... elmejében meg 
gyengült, meg háborodot volt [Szenterzsébet U; Borb. II 
Agilis Idősb Török János (61) vall.]. 

meggyengült 1. meglazult; slăbit; locker geworden. 
1838: Honyaly kőtő gerendák (: Sprengband :) a híd meg 
gyengült részének meg erősítésére tejendő vjj párnafák 
(: Emsbaum :) fel kötésére 20 Darab [Dés; DLt 794]. 

2. megrongálódott; deteriorat; beschädigt. 1761: a Curi-
alis Nap kelet felőli való része közepette táján ... vagyon 

két Contignatiora épitett erőssen meg rŏkŏnyŏdŏtt 
gyengült s repedezett, némelj részeiben omlo félben állo 
... régi udvarház [Siménfva U; JHbK LXVIII/1. 401. 

3. átv megrendült; care este zdruncinat/zguduit; erschüt-
tert. 1657: egyfelől Máté vajda nem barátja, másfelől az 
fejedelem avagy fia, haimadfelől az kozákság, negyedfelől 
az lengyel királyság mind idegenek lévén hozzája, igen 
meggyengült állapotja kezdene lenni [KemÖn. 298]. 

meggyepesedett begyepesedett; (care este) acoperit cu 
iarbă; vergrast, mit Gras bewachsen. 1681/1748: a' Sombe-
rek között el menő régi meg gjepesedett ország uttya [Ba-
lázsfva AF; EHA]. 1765/1770: változtatván a' Kűkŭllŏ mo-
sás által follyamatya hellyit, egészen ezen földre, a* mosás-
bol hagyott tul felől három őll főidet legalábbis, még pedig 
a' porondon kivűl a* meg gyepesedett főidet vévén fel tsak 
és nem a porondot [Széplak KK; SLt évr. Transm. 175-6|. 

meggyepesedik begyepesedik; a se acoperi cu iarbă; 
vergrasen, mit Gras bewachsen. 1723: A Ber(ek) már 
iszappal meg hányodott, meg gyepesedett ... meg iszapo-
sodon [Királyivá KK; MbK 162]. 1799: Azon vicinált 
Földet a tőbb ezen Földel barázdában lévő Földekkel 
edgyűt; terméketlenségek miat, az udvar miveltetéseket 
félben hagyta, és az Udvari Ökröknek tette legelőjévé, idő 
múlva, meg gyepesedvén és ki nyugodván magát, újra fel 
szagatotta [Déva; Ks 113 Vegyes ir.|. 1803: a két Ember 
Szöllöje erőssen el pusztult tsupa karo nélkül maradót a 
hely erősen meg gyepesedett el gyökeresedet vala |Bába-
halma KK; RLt 0. 1]. 1811 k.: Szántó volt, de az Deberke 
tsavargása mián az után meg gyepesedet [Dés; DLt]. 

meggyepül beleszokik; a se obişnui cu ceva; sich an 
etw. gewöhnen. 1817: mi olta Lupsán fungálom(í) semmi 
fizetést és semmi jövedelmet a Lupsaiaktol nem kaphat-
tam, nemis szoritattam őket arra ... az Emberek penig 
móst meg gyepűltenek abba és szokatlanak vágynák a 
Papoknak a fizeteseket ki adni [TLt 1804 Nándrá János 
lupsai esperest nyil.]. 

meggyepülhet gyepűvel körülkeríthet; a putea împrej-
mui cu gard viu; um/einhegen. 1596: Az A zabaditattia a 
Capitan Vram(m)al az erdeôn való kertet hogy meg gye-
pilhesse [UszT 11/66]. 

meggyerekez gyermeket szül; a naşte; Kind gebären. 
1840: Balogh Lászlónak ... Leánya félj nélkül kéttzer 
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gyerekezett meg tulajdon léánya édes annyának uttza 
hallatára kiáltja hogy meg ölte gyermekét [Dés; DLt 277 
id. Ferentzi Károly kezévell. 

meggyérít 1. megritkít; a rări; (Wald) lichten. 1778: 
igen jo és szép szalos Csere és kevés Bekfakbol allo erdő; 
de igen meg gyérítették mivel igen sokat vagottatta eo Nga 
[Koronka MT; EH A]. 1825: eztet vágatta mindenre a' 
Világon a* mire csak kellett, és nagyon meg gyéritette meg 
ritkitotta ezen Berket [Szentdemeter U; Told.]. 

2. (hajat) kiritkít; a rări, a face să fie mai puţin des; 
(Haar) schütter/spärlich machen. 1823-1830: Ezután a fő 
közepét nem nyírták meg egészen, hanem akinek tömöt-
tebb volt a haja, közbe-közbe egész fején meggyérítette 
[FogE 108]. 

meggyérített megritkított; rărit; (Wald) gelichtet. 1841: 
azon erdő közötti igen meg gyéritett ritkás és nagyobbára 
puszta gyepes helyek [Gyalakuta MT; EHA]. 

meggyermekesedés anyává válás; faptul de a deveni 
mamă; zu Mutter werden. 1799: méltóztassék édes Atyai 
szivére venni, ezen Veres István Uramtol való meg gyer-
mekesedésemet [Dés; DLt]. 

meggyermekesedik 1. megcsaládosodik; a deveni tată 
(de familie); Kinder bekommen. 1590: Warosul eó kgmek 
ighen megh zendwltenek az Espotaly Mesteren ... hogy az 
Espotalyban megh gyermekesedet volna, holot soha Nem 
emlekeznek ez eleót hogy abba az Espotalyba gyermekes 
ember lakot wolna [Kv; TanJk 1/1. 128]. 1723: Gáspár Mi-
hály It laktában az Urakot hogy megh házasodot és 
megh gyermekesedet mi formán szolgálta ... ? [Kük.; 
JHbT vk]. 1823-1830: ír nekem gróf Bethlen Elek űr egy 
levelet Marosvásárhelyről, melyben azt írja, hogy két esz-
tendeje miolta egymástól megváltunk, nyolc hónapja hogy 
az hazában, megfeleségesedett, gyermekesedett [FogE 297]. 

2. házasságon kívül gyermeke születik; a naşte un copil 
ín afara căsătoriei; außer der Ehe ein Kind geboren wer-
den. 1724: Tudom Hogy Ersok Ur(am) Udvaráb(an) gyer-
mekesedett meg [M.királyfva KK; BK. Kis Sámuel (32) jb 
vall.]. 1742: itt lakott egy Irimia Csoku nevű ember, kinek-
is Sztána nevű bohókás hajadon Leánya maga mondotta 
meg Gyermekesedvén hogj Veres Sámuel tsinálta a' 
Gyermekit [Kisenyed AF; JHb Juon Czofró (40) jb vall.]. 
1792: Nős paráznaságát Nyikita Ilanának tudom, mivel 
ezelőtt két héttel meg-is gyermekesedett, de kitől azt nem 
tudom [Salamon SzD; JHb 1/49. 14]. 1844: én Gado Judith 
meg gyermekesedtem a más hajlékába nem ülhetek 
[VárfvaTA; Borb.]. 

meggyermekesül gyermeke lesz; a naşte; ein Kind be-
kommen. 1611: mindenik meggyermekesűltek volna 
[Msz; SzO VI, 31]. 

meggyermekezés (törvénytelen) gyermekszülés; aduce-
rea pe lume a unui copil (nelegitim); (außereheliche) Kin-
dergeburt. 1724: Hallottam az Asz. ember sz(o)lgaló-
j(ána)k meg gyermekezését [Szentkirály MT; BK. Nagy 
Jánosné (74) ns vall.]. 1795: Idősb Kádár István Leánya 
Kata Negyedszer meg Gyermekezése, vagy fattya vetése 
titán ... követett Ekklesiat a' Templomba Vasárnap reggel 
[Gyalu K; RAk 1781. 

meggyérül 1. megritkul; a se rări; lichter werden. 1781 
Concludáltatik ezen Plága iránt, hogy mivel Cserefás 
helly, de a fák igen meg gyérülték benne, annyira hogy ha 
fel Nyilaltatnék a' kevés Sessioju embereknek né talám, 
egy szál fája is nem jutna, tehát a 169 és egy fertály Sessi-
ok után a fáját. . . oszszák fel [Mogyorós MT; EHA]. 

2. (részben) kipusztul; a deveni mai rar (pe alocuri); 
(teilweise) ausgerottet werden. 1847: Az öszgabonák is 
meg gyérültek a hideg szeles tavaszon [KCsl 13 Kemény 
Dénes kezével]. 1854: Ezen ... vetések ... a tavasz elejin 
mind jók voltak, — de az azután bé következett hideg szelek 
és szárazság miatt meg gyérültek [M.köblös SzD; Torma]. 

meggyilkol megöl; a asasina; töten, ermorden. 1822: 
engem meg akartanak gyilkolni [Dés; DLt 133]. 1836: (A 
béres) négy Béres társaival együtt Jenei Józsefet helybéli 
Polgárt az Ó-Tordai Határi vetések között bottal főbe 
verve gyilkolta-meg [DLt 505 kv-i nyomt. kl]. 1849: az 
Udvarába Cseh Josefet meg gyilkolták verték rongálták 
[Héjasfva NK; CsZ. Fodor Márton (57) vall.]. 

meggyilkoltatik megöletik; a fi asasinat/omorît; getö-
tet/ermordet werden. 1864: Tótok halála (e, k) ... itten két 
Tót kereskedő meggyilkoltatott [Alfalu Cs; GyHn 21 ]. 

meggyógyít 1. a vindeca; heilen. A. emberre von. 1570: 
Borbély János vallya hogy, Egy gyermeket kynek 
Laczko volt Neweh Kakas András vram adoth ew hozza 
Ew wegre hogy az feyet megh gyogitana Mert Rwth kozos 
volt, ew Banth wele Mégis gogithotta volt [Kv; TJk III/2. 
42]. 1583: Jeremiás paxi ... vallia Kendi Ianos azt 
Izenthe volna Balas Kowachnenak hogy ha meg veztette 
mégis giogyechia mert Gonozwl Iar | Aszt Jzente volt 
kendi János hogi ha meg nem Jogittia hat semmiuel egieb-
bel meg ne(m) eri ha ne(m) feieuel mert teőle ueszet meg 
[Kv; TJk IV/1. 149, 160a]. 1589: Matias deák Mydeore 
ozton haza menenk, Mosdo vizet kire megh mosdek Es 
zidni kezde hog vtanna mentem, mert ew haza kewldeot 
volt, Es ereossen megh vere, hogi vgia(n) az Annya Matias 
deaknenak giogita megh engem [Dés; DLt 226[. 1592: 
Segeswari Leorincz ... vallia. Az zerzeodesben ott voltam, 
mikor Pal Doctorral megh zeizeodek Dombi Orbán hűz 
f(ori)ntba hogi megh giogicha [Kv; TJk V/l. 193]. 1630: 
enis megh gjogjtom egi pénz nekül az kezedet mert ura(m) 
nem mindenkor vagion hon s elegh irat vehetek [Mv; 
MvLt 290. 194a]. 1693: en giogiitottam Kocaba Demetert 
az Verekedes utan mégis giogiitattam semmi gongia nem 
uolt, az utan fono hazbanis iart masokal edgiut tancolt 
Betlenbenis az sokadalomban [Szeszárma SzD; BK. Hiti-
kas Todor jb vall.]. 1711: Imreh György ollyan nyavaljás 
ember vala hogy az Páter Baratok gyógyították meg 
[Dánfva Cs; Bom. XXXIX. 50 Csáki Mihalyne (50) ns 
vall.]. 1777: Flóra Kosztán maga elszőkése előtt egy héttel 
küldötte el a' Feleségét... Mokodra (!) a ' néző Aszszony-
hoz, hogy gyógyítaná meg [Sajóudvaihely SzD; KS]. 

B. állatra von. 1587: Az lónak zaya wezzet wolt meg 
hogy meg giogittotta attam Nekye f — d. 6 IKv; Szám. 
3/XXXIII. 22]. 7590: Byro vram parancziolla, Myert hogy 
Sarlay Pal, az Zeorös András loat meg giogitotta 
fyzettem f. — d. 70 [Kv; i. h. 4/XX. 2 Hooz Lőrinc sp 
kezével]. 1839 k.: én a* lovat annyira meg gyogítottam, 
hogy mikor el vitték, tsak egy keveset sántikált [Dés; 
DLt]. 
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2. szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruktionen; Isten 
~ vkit Isten visszaadja vki egészségét; Dumnezeul vindecă 
pe cineva; Gott gibt js Gesundheit zuriick. 1629: Is(te)n eó 
F(elsége) gyogicza meg [KCs IV/116 Kemény János lev.]. 
1676: Kolosvarmegyei Fö Biro Szabó Sándor Uram 
... igirte is magat ö kglme hogy szüvesen szolgál csak 
I(ste)n gyogycsa meg [Bonchida K; UtI]. 1710 k.: A dok-
tor mit adott osztán s mit segített, nem tudom, de az Isten 
meggyógyíta [BÖn. 526] * Isten ~ vmiből Isten kigyógyít 
vmely betegségből; Dumnezeul îl vindecă/însănătoseşte; 
Gott heilt einen von irgendeiner Krankheit. 1662: Ko-
mámasszony még igen gyengén vagyon az hitván hideg-
lelés miatt, de Isten abból is meggyógyítja ő kegyelmét 
[TML II, 234 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 1770: 
OIosz Ferencz ur anyéra jutatt; hogy a' maga Láda koltsa-
it, petsét nyomoját ... eő Nsgának által adta volna; hogy 
gongyát viselje, mig Isten meg gyogyitanná betegségéből 
[Algyógy H; BK sub nro 1017 gr. Kun István vall.]. 

meggyógyítás 1. vindecare; Heilung. 1582: Boibelj 
Miklós vallia, Engemet Igiartho Georg hywt mint Jámbor, 
az eo felesegenek meg giogitasara IKv; TJk IV/1. 75]. 
1667: Kegyelmed szerelmes fiacskájának súlyos betegsé-
gét s anyja, Kegyelmed szíves bűsúlását szomorúan értet-
tem; kévánom, Isten kegyelmeteket szerelmes gyermeké-
nek meggyógyításával örvendeztesse [TML IV, 32 Thö-
köly István Teleki Mihályhoz]. 

2. feljavítás; ameliorare; Aufbesserung. 1794: Valosá-
gos dolog az, hogy az Veteményes kertnek nagy része Süj-
jedékeny, és mivelésre alkalmatlan voltt, melly kertnek 
meg gyogyittására két rendbéli Svábak hozattattak ... kik-
(ne)k is ételeken, italakan kivŭl volt fizetések 100 Forint 
[Mezőmadaras MT; BKG Dregutz Timók (80) col. vall.]. 

meggyógyíthat 1. a putea vindeca; heilen können. A. 
emberre von. 1540: kerem mynth kegyelmes uramath, 
hogy the k: kwlgyen walamy kewes pénzt kywel 
gywgythassam meg az labomath, merth lathya Isten, hogy 
imar thyz penzemnel theb nynchen [Kv; LevT I, 9 Petrus 
Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1568: e roz kuruat ez gylkos-
sagert, hogy Jmmar e rouid wdçbe ket artatlant weztet Ha 
egy penzel meg Gyogithatna(m), beteg agiabol sem gio-
githanam mert Q ezt en ream való bozzusagaban veztette el 
[Kv; TJk III/l. 145-6]. 1584: Anna Illyés Kowachne 
vallia ... az gyermek ... ereóssen verytezet, es chepegh az 
veritek Ala Áz orrán, de vgia(n) Nem giogithata eggikis 
megh [Kv; TJk IV/1. 255]. 7592: Stephanus Puellacher 
fatetur ... Pal Doctor azt fogatta volna, hogi az eo Naga 
zolgaiat Dombi Orbánt az minemew niaualia (!) volt vol-
na, abból ki giogitana, es ammint az zeizeodsegh volt huz 
forinton, ha megh nem gogithatna, tehát azt az huz forin-
tott vizza adna neki [Kv; TJk V/l. 193]. 1657: Kerekes 
István, kit hátrébb is említettem, ezt combjában meglövék, 
és soha meg nem gyógyíthaták, azután néhány napokkal 
meghala miatta [KemOn. 259-60J. 1716: az Doctorak 
mondták volna, hogj megh nem gjogjithatni [Nagyida K; 
Told. 22]. 

B. állatra von. 1631: czak az nap ült az hata(n) Nagi 
Marton s mindjárt megh santula az lo ... aztis tudom hogi 
oruosoltatta ... de ugia(n) nem giogithata megh ]Mv; 
MvLt 290. 58a]. 

2. átv megorvosolhat; a putea vindeca; heilen können. 
1763: midőn az idegenektöll meg Sebhetett szabadsagun-

kot magunktoll meg nem gyogyithatyuk ... az egész Cor-
pus Natio szabadságánakis el kell veszni, mert a tagban 
esett Seb maga magat addigh szókta rontani, mig az 
egészsz Corpust el rontya [Hsz; UszLt 16[. 

meggyógyíthatatlan gyógyíthatatlan; incurabil, care nu 
poate fi vindecat; unheilbar. 1820: Andorko Ferencz mint 
marha orvos, és Solyom János Falus biro Vallomanyokbol 
... világos az hogy a meg döglött Marhának mérges tá-
lyag nevű veszedelmes, és meg gyogyithatatlan nyavalyája 
volt [F.rákos U; Falujk 105 Barrabás Áron pap-not. kezé-
vel]. 1825: (Egy asszony) meg holt 60 Esztendős korába, 
Bal szeme végénél égy meg gyogyithatatlan 'Seb támadván, 
mely miatt sinlett két Esztendejig [Körösfő K; RAk 130]. 

meggyógyíthatfk meggyógyíttathatik; a putea fi vinde-
cat; geheilt werden können. 1729: Ezen kötés miat job 
lába és bal keze erötelenné tetetett, mivel ä kötés után tsak 
hamar fekvő agjában ä bal kaija ä kötözés miat, négj heljt 
ki is fokadozot, és az egész télen tavaszig meg nem gjo-
gjithatek [Sövényfva KK; TSb 51]. 

meggyógyítható gyógyítható; curabil, care se poate 
vindeca; heilbar. 1831: ha jo elein jo móddal dajkálják a' 
beteget 's orosságal éltetik meg gyogyithato nyavalya a' 
Cholera [Vaja MT; HbEk]. 

meggyógyíthattat meggyógyíttathat; a putea asigura un 
tratament; heilen lassen können. 1603: Zeochy Marthon 
... vallia ... Nagy Demeter vg mongia volt Benedeknek 
Iay zegeni Atthyamffia Mint vezted Magadat chyak 
Monostorra zaladhatnek ot talalnek borbeit kjwel megi 
giogithattatnalak [Kv; TJk VI/1.665]. 

meggyógyító átv megorvosló; care vindecă; heilend, 
abhelfend. 1696: Az Jeremiás Siralmátt meltan — s — 
hellyesen enekelhettyűk, de mind ezeket reánk, bűneinkert 
meltan bocsátá es ezekbűi ki szabadithato, meg sebesitő es 
meg gyogyito, nem Más hanem az Elő I(ste)n [Vécs MT; 
TK1 Kemény Simon Teleki Pálhoz]. 

meggyógyíttat a puné sub tratament; heilen lassen. A. 
emberre von. 1587: Keoreosi Balasnak attam vala ... az 
labat rwtwl el teorte vala egi nagi keo serelmeiert es hogi 
meg giogitatta kere hogi el engediem az d. 20 [Kv; Szám. 
3/XXX. 23 Seres István sp kezével]. 1614: Iffiu Gyórgyj 
ollj njomorult volt hogj az teste mereo fekej volt vgj atta 
magat Orba(n) Leorincznek hogj megh gyógyítássá [Jedd 
MT; BethU 46]. 1629: az eô leania igen betegh s igen 
niomorultul vagjo(n), mert sem keze sem lába az leannak 
mert megh keztettek, hanem gjogjicza auagj giogitassa 
megh [Mv; MvLt 290. 167a]. 1835: a brandtol kinlodott 
Fejér Ferencznét maga vitette Kolosvárra, 's meggyógyít-
tatta [Zsibó Sz; WLt]. 

B. állatra von. 1599: Mate Deakne Aszoniomnak kw-
leön az 1. lora fizettem Cassaig miuel hogj megh turosi-
tottak uolt azual eòsze hogj megh giogitassa f 5 d 75 [Kv; 
Szám. 8/XIII. 79 Szabó András sp kezével]. 

meggyógyul 1. felépül; a se vindeca; genesen. A. em-
berre von. 1573: Boldisar ez Eleot varos zolgaia, Azt 
vallia hogy mykor Zakan perel volt Hersel Lwkachal ... es 
Byro vra(m) hitet Itelt volna pwskamak, Byro vramat 



597 meggyomlálhat 

kerte Zakan hogi egi zolgat adna kytwl pwskarnak meg 
Izenne az Theorwent ... Mondot pwskar lm latod hogy 
halainak vagiok fya, En most oda Nem Mehetek, hane(m) 
vegie kerdeobe Žakan, ha meg giogwlok myg az kerdeot 
Meg latyak [Kv; TJk III/3. 128]. 1578: az mezzarosok 
dolgaba hagiot biro es király biro, az egez tanachial egie-
tembe egez wárosul wegeztek eo kegmek hogy az derek 
dolog halagion, miglen feobiro vram megh giogiul, es az 
teob vraimis meg Ieonnek [Kv; TanJk V/3. 168a]. 1583: 
balas kouachne azt izente hogi chak petersel(iem) leuellel 
keöttesse meg Jogiul [Kv; TJk IV/1. 160a]. 1589 k.: Ma-
gyart tamas monda Az Azzonnak hogy ha Engom hattak 
tutomak, Azt keuantom hogy megh lassúk meny Az pénz 
... mert teollem zamoth veznek ... azt Akarom hogy 
Az en tutorsagom alath pechiet alat legien ha eo megh 
giogiul ne vegyen en teollem zamoth talallya vgy megh 
Az mynt volth [Szu; UszT 25]. 1625: az J halalos be-
tegsegeben eskvuesel fogatta hogi lassak hozza es ha megi 
Jogvlj engeömöt Istennek tŏruenje szerent el ueszen [i. h. 
25]. 1634: kerdem tolle az Azzo(n)iat ha megh gyugult, s 
monda, megh gyugult volna [Mv; MvLt 291. 6b]. 1716: 
soha megh nem gjogjul, az vizelletiis megh nem állott, 
merő dögh volt az házis miatta [Nagyida K; Told. 22]. 
1807: Az kedves Hugóm, hogy jobban vagyon, s erősedik 
szivemből örvendem, éngedgye az Ur Isten, hogy tökéle-
tesen gyogyuljan meg [F.detrehem TA; Ks 65.44. 11]. 

B. állatra von. 1596: a Lowat Georgi kowachy Megh 
Nyraztta: fogattom Berbe Egi Lowat meg megh giogiûla 
[Kv; Szám. 6/XXII. 7]. 1621: az meli lo az havasely Boer 
keouettel uolt, Vizza Ieouen az zekeresek haza nem hoz-
hattak se(m)mi uton az louat hogi roszul uolt, han(em) ez 
utan s ez okon kwldeót Biro vra(m) vtan(n)a, hogi ha 
megh giogiult, megh hozza [Kv; i. h. 15b/XI. 225]. 1639: 
egjkor eddigh jarek utanna hogj jöjön oda s orvosollia 
megh, hogj el iŏue s meg orvosla pemeteuel miuel s megh 
gjogjula az gjermek lo [Mv; MvLt 291. 189a]. 1687: az 
őszver is meg rűhesödŏtt vala, tsak tubakkal orvosoltak, 
meg jógyult, írta(m) vala, hogj Rétémből* tsak vitesd haza 
az nagj gjermek lovat, mint hallom semmit nem gjogjult 
[ApLt 6 Káinoki Sámuel feleségéhez. — aRéten NK]. 
1784: Az Kancza Csitkonak lába szinte egészen meg gyó-
gyul [Sáromberke MT; TSb 18 gr. Teleki Sámuelné Beth-
len Zsuzsánna lev.]. 

2Ė (betegségből) kigyógyul; a se vindeca (de o boală); 
(von einer Krankheit) heilen/genesen. 1630: Tudom hogy 
mikor az az Fazakas Gyorgí felesege beteg leuen az mely 
betegsegeböl meg ne(m) giogyula, oda menuen megh 
kenegettem de en Semmi keket nem latta(m) sem panazzat 
veneseg felól nem hallotta(m) [RDL I. 20 Aztalos Peteme 
Katalin vall.]. 1651: azt uartak hogy az leány megh io-
giullion abból az betegsegeböl [Cssz; CsÁLt 27.1/16|. 

3. begyógyul; a se vindeca; ver/abheilen. 1729: az egyik 
keze is ki fokadott egy néhánj hellyt melly nem régen 
gjogyúlt meg [Sövényfva KK; TSb 51]. 

4. átv kb. jobb űtra tér; a se indrepta, a reveni pe drumul 
cel bun; sich bessem, auf den besseren Weg kommen. 
1662: Ésaiás keservesen panaszolkodott: Bedugták volt 
fülöket, hogy ne halljanak, szemeket behunyták, hogy ne 
lássanak, szívek megkeveredett, hogy ne értsenek s meg 
ne térjenek, és valamint meg ne gyógyuljanak [SKr 709]. 

meggyógyulás 1. gyógyulás, felépülés; vindecare, înt-
sănătoşire; Genesung, Heilung. A. emberre von. 1657: 

Meggyógyulása után az fejedelemnek Váradról megindu-
lánk az hadakkal [KemÖn. 38|. 1729: egj Katona a' 
faval ugj meg verte főbe, hogy ... más fél hétig fekütt, 
három hétig semmit nem is dolgozhatot magán(a)k és olly 
erőtelenségét profitéállya meljböl allando meg gyogjulását 
nem remélheti ISövényfva KK; TSb 51]. 1739: Az Instans 
Aszszonynak finalis Resolutioja ugjan dilataltatik, mint-
hogj Isten által, reménség lehet meg-gjógjulása felőli; 
mindazon által, Tiszt Uraimék ő kglmek, magok Tiszti 
kötelességeket kőrűllőtte végb(e) vihetik |Dés; Jk 525b|. 

Szk: ~t kíván. 1664: Az asszonyom ő kegyelme beteg-
ségén bizony szívem szerént bűsulok, Istentől meggyó-
gyulást kivánok ő kegyelmének |TML III, 177 Polyik 
János Teleki Mihályhoz]. 

B.állatra von. 1771: Tudgyaé a Tanú .. .hogj a 
p(rae)titt. Exponens ... B Keresztúri Varga Ferentz nevű 
Jobbágya két Esztendős paripa Csikaját hol, kik, miképpen 
mitsoda patakba szöktették belé? hogj edjík első lába 
hellyiböl ki menvén máig is tsak tsingoladzik hogj réá 
nem álhat, meg gyógyulásához semmi reménség Nints? 
[Msz; BetLt 7 vk]. 

2. begyógyulás; vindecare; Abheilung. 1605: Nemzetes 
Szopori Suljok János Uram ... Brassónál való országos 
harczon halálos sebben esvén Colos várá vitette vólt ma-
gát ahol a sebnek meg nem gyógyulása miatt az ágyé-
kában lévén az golyobis majd két esztendeig nyomorgot 
[BálLt 93]. 

meggyógyulhat felépülhet; a se putea vindeca; gesun-
den/genesen können. A. emberre von. 1657: Vala pedig az 
svéciai királynak egy residense az fejedelemnél Strass-
burg nevű, ki ... egykor nékem és Bornemisza Pálnak 
mondá: Az fejedelem* már hogy meggyógyulhasson, Te-
méntelen [KemÖn. 107. — aI . Rákóczi György]. 

B. állatra von. 1681: ä Nyári Takarodasra mindenkor 
megh szokott ã munka® szűnni mind az(on) altal, az 
Dnūs Officialis ... ä Banyakat vesztegh állani ne hadgia az 
Dnūs Tenestris kárára; mert addigh az Lovakis eleged(!) 
nyughatnak, es ha jo gondviseles alat pascualtatik mégis 
gyógyul hatnak [VhU 61. — aA bányászás]. 

meggyógyulhatatlan 1. gyógyíthatatlan; incurabil, fărä 
leac; unheilbar. 1657: elméne az doctor, egész bizonyos 
informatiót vivén az ellenkező helyekre az fejedelmneka 

meggyógyulhatatlan nyavalyája felől [KemÖn. 94. — 
aI. Rákóczi Györgynek]. 

2. átv orvosolhatatlan, javíthatatlan; incorigibil; unver-
besserlich. 1662: aki pedig igen megkeményíti szívét, 
veszedelembe esik ... amelly ember a gyakorta való fed-
désre megkeményíti az ő nyakát, hirtelenséggel megtöre-
tik, ügy, hogy meggyógyulhatatlan lészen [SKr 711-2]. 

meggyógyult kigyógyult; vindecat; gesund geworden. 
7806: a' lovaglással 4ik ízben rontottam fel meg gyógyult 
beteg farkomat [Mv; Ks 101 Thuroczy Károly lev.]. 

meggyomlál gyomból kitisztít; a curăţa de buruieni, a 
plivi; ausjäten/kräuten. 1717: A felső kertet meg gyom-
láltak egészen, s meg kápaltak [Darlac KK; Ks 96 Fogarasi 
Péter lev.]. 

meggyomlálhat gyomból kitisztíthat; a putea curăţa de 
buruieni/plivi; ausjäten/kräuten können. 1715: az Illyeni 
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uton levő Majorság főldb(e) el vetett ... kőlessét hogy 
nem Termet ezt az okát tudom mondani, hogj bé vetették 
rettenetes zápor esső érte, melly miatt a főldb(e) verődvén, 
felette ritká(n) kőlt az uta(n) kessőbben nagj szárazság 
indulva(n), el mohorosodat, füvesedet, nem volt abba(n) 
mod hogj meg gyomlálhassák [Sárkány F; UtIJ. 1786: A 
Buza is itt mi nállűnk igen ritkás, buriános, tővisses, 
ugyan rajta vagyunk ... hogy a nagyjából (me)g gyomlál-
hassuk, de kevés szaporával [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1821: hogy pedig anyi Szöllö tö légyen ... onnan 
tudom és onnan vetek hoz(z)á bizonyosabban mivel szám-
ban vettem hogy egy dolgos gyomláláskor hány szöllö töt 
gyomlálhatot meg [Celna AF; Ks 79. 13-14]. 

meggyomláltat gyomból kitisztíttat; a puné să se cureţe 
de buruieni; ausjäten/kräuten lassen. 1606: 2 May Giom-
laltattam megh az zegeniek zamara ualo buzat, voltak az 
giomlalok niolczan eggiknek attam d 10 [Kv; Szám. 12a/I. 
30]. 1762: Ajtoni Ferenczné eökegyelme ... sokaknak 
botránkozasára azt mondotta, hogy ha Jésus Cxs az Egbŏl 
le szállana, elsőben az szőleit meg gyomláltotná, s azután 
ki kapaitátna vélle, had tudná meg, hogy iszszák az jo bort 
[Torda; TJkT V. 109]. 

meggyónhatik a se putea spovedi, a-şi putea mărturísi 
păcatele; beichten können. 1710: Szebenben hirtelen, 
hajnalban guttaiitésben meghala gróf Apor István meg 
sem gyónhaték pápista módon [CsH 351]. 

meggyónik 1. a se spovedi, a-şi mărturísi păcatele; beich-
ten. 1557: Albert pap Borsarol Ezth walla az ew cons-
cienciayara en walek Swky mesther, ees mykor az yo 
azzonnyomoth az Wr Isten halaira Bethegeythe, be 
hywatta az plebanosth hogy megh gyowonnyek mynth 
annak mogya [Szentmártonmacskás K; SLt ST. 5]. 1635: 
Papot, hohert hozatot, hogi cziak megh gionia(n) s fel 
akaztasso(n) [Gysz; LLt]. 1776: mind a* ketten ... siettetni 
kezdék ă Kis Aszszony ŏ Ngat, hogy bundáját felvenné, 
indulnának ä Templomba, meg gyónnék, Anikó Kis Asz-
szony ŏ Nga pedig egészen el változott vala szénében, és 
igen reszket vala | hallottam Annikó Kis Aszszonnak il-
lyen forma szavait: Édes Bátsi ne kénszeríttsen, hogy meg 
gyonnyam és meg eskegyem, mert meg sem gyonom, meg 
sem esküszöm [Kóród KK; GyL. Christ. Kováts conj. St. 
Miklós (55) vall.]. 

2. gyónásban be/megvall vmit; a măturisi ceva la spo-
vedanie; durch Beichte etw. (ein)gestehen. 1710 k.: Mint 
adatott a feleségével a Rabutin egyik hajdúja kezéhez száz 
arany ígíret mellett egy üvegben víz és egy papirosban por 
mérget, hogy Actonnak béadja amaz első után; ki is azt 
sokáig a jégverem fedelében tartotta, egy ivó barátjának és 
ennek intéséből Tzabanius főpapnak meggyónta és kezé-
hez is adta [BÖn. 949]. 

3. őszintén bevall; a recunoaşte cinstit; aufrichtig (ein)-
gestehen. 1800: Tavaly foga járni olyan Guber(nialis) 
Commissio hogy a' Halottakat 48 ora előtt el-ne temessük. 
Én meg-gyonom Nagyságod(na)k, Még égynél többel 
ezen terminust ki-nem tudtam állami [Márkod MT; IB. 
Gombási István lev.]. 

meggyontároz gyontárral bevon; a vopsi cu vopsea ca-
re conţine răşină şi ceară; mit harziger Wachsfarbe bestrei-
chen. 1592: Az Adozedö Wraim ismeg pénzt Adanak, és 

tudak ezeket be: Aztalos Istúannak, hogy az Aztalt ktek 
elöt meg gyontaroszta ... d 40 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 315 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

meggyontároztat gyontárral bevonat; a puné pe cineva 
să vopsească (ceva) cu copsea care conţine răşină şi ceară; 
mit harziger Wachsfarbe bestreichen lassen. 1597: B V 
hagiasabol zegeztettem es chinaltattam az Tanachihaznal 
az alsó házbeli padzekeket, mégis festetettem giontaroz-
tattam [Kv; Szám. 7/XII. 21 Filstich Lőrinc sp kezével 1. 

meggyóntat a spovedi (pe cineva); jm die Beichte ab-
nehmen. 7590: mondek te roz azonj hol veotted a' buzat 
... monda, Jaj edes azonjom a' perengernel veom fel egy 
zeker melleol, Akarek a' biro Vramhoz Ieonneom, addeg 
kerenek hogy nem Jeowek, hanem jesuita paphoz Viweok 
eo gyontata megh [Kv; TJk V/l. 6 Lengiel Adamne Barba-
ra vall.]. 1710: a császár confessáriusát titkon arra 
vevé, hogy mikor a császárt meggyóntatná, a megszentel-
tetett ostyát méreggel kenné meg, s úgy étetné meg a 
császárt [CsH 94]. 7757: A pap Miron Pétert Halala al-
kalmatosságával meg gyontotta ... hogy ŏ találta volt a 
pénzt [Szépkenyerűsztmárton SzD; Ks]. 

meggyökerezett átv gyökeret eresztett; care a prins ră-
dăcini, înrädăcinat; Wurzel(n) geschlagen. 1773: Talán az 
Istennek országa, melyet mindennapi imádságunkban ké-
rünk őfelségétől, eljő, mert az innepnapokat is majd mind 
tollálák. Ezt a nagy meggyökerezett szerzetet is [RettE 
314]. 

meggyökerezhetik 1. megtelepedhetik, gyökeret ereszt-
het valahol; a se putea stabili, a putea prinde rădăcini; sich 
ansiedeln/einwuizeln können. 1823-1830: De régen a né-
metek nemigen gyökerezhettek meg Marosvásárhelyt, 
mert dologtalan s jól élni szerető emberek voltak, s hamar 
elpusztultak [FogE 104]. 

2. átv gyökeret verhet, általánosan elterjedhet; a se pu-
tea răspîndi/generaliza; Wurzel(n) schlagen/allgemein Fuß 
fassen können. 1764: Hoszszat való szóimról követem Bá-
tyám Uramot... ha én most is azt a' méltatlan motskot hal-
gatással szenvedtem vólna, az irántam való rosz opinio meg 
gyökerezhetett volna, de mint hogy semmib(en) vétkes nem 
vagyok azért mertem bátron írni [Középlak K; BfR|. 

meggyökerezik gyökeret ver; a se înrădăcina, a prinde 
rădăcini; Wuizel(n) schlagen. 1592: Wegheztek Hogy 
Valaki az lelkeweí zitkozodik vagy hazanal vagy egieb 
helieken, vagy feo vagy kichin rend lezen egy forintot 
vegienek raita, Hogy penigh ez Weghezes Nem chak 
Egy Biro Ideyeben hanem eoreokeoseon megh gywkerez-
zek ... Byro vram hiwattasson minde(n) Capitanokat, 
minde(n) tizedeseket ... meg eskettessen hogy valaki-
teol ez zitkot hallia, mingyarast az tanachinak tartozzék 
ighaza(n) be mondanj [Kv; TanJk 1/1. 175]. 1664: Bizony-
nyal írom Nagyságodnak, semmi sem kedvesebb ő nagy-
ságának, mint ha gyakran méltóztatik írni, tudósítván az 
dolgokrűl, melyből, meg lévén Nagyságtok között, jobban 
is meg gyökerezvén az ő el kezdett atyafiúi szereteti [TML 
III, 152 Teleki Mihály Vesselényi Ferenchez]. 1710: Senki 
azt bizonyoson nem tudhatja, mitől lőn, hogy a bécsi 
udvar azt a rebelliót oly könnyen engedé meggyükerezni 
[CsH 333]. 
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meggyömötöl meggyömöszöl, elagyabugyál; a cotono-
gi, a snopi in bătăi; verpriigeln. 1749: minden igaz ok 
nélkűlt réám jővén erŏtelen beteges állapotomban az föld-
re le nyoma, mig mások meg szabadithatának tŏlle addig 
jól meg vere gjomŏtle az földen [Tarcsafva U; Pf]. 1826: 
Mihálly István Urat földre ütvén meg gyömötölte egy 
Mustyával |Lisznyó Hsz; HSzjP Lisznyoi Huszár Kese 
Elek (34) vall. |. 

meggyötör átv is megkínoz; a chinui; quälen. 1662: a 
boloniak serege ... némelyeket fogságba vetvén, némelye-
ket szörnyű kínnal meggyötörvén, megölvén, hogy csak 
még emlékezni is róla siralmas lehet [SKr 101—21. 
1896: Te, majd (amint megérik a tervem) a K. Zs. T.a ér-
dekében meggyötriink téged IPLev. 183 Petelei István Ja-
kab Ödönhöz. — aKemény Zsigmond Társaság]. 

Szk: meggyötri vki fejét. 1896: Ha felmentem volna 
Bpestre, meggyötörtem volna a fejedet, s a tanácsod sze-
rint magam jártam volna el a dolgomat |i. h. 177 ua. ua-
hoz]. 

meggyötrődött elgyötört; chinuit; gequält. 1678: az Úr 
Istennek haragjának sajtója nyomton nyom ... annyira, 
hogy az én szegény meggyötrődött testem már alig bír-
hatja ]TML VIII, 124 Kapi Györgyné Teleki Mihályhoz]. 

meggyőz 1. (harcban/verekedésben) legyőz; a învinge; 
(im Kampf/in der Schlägerei) besiegen. 1599: 1599 Die 
octobris Mihály vayda hawaselfeoldebeol Nagy haddal ky 
ieowen ez orzagban, Báthory András Erdély feyedelem az 
Nemessegel es orzagh nepewel Zebenhez elejben zalwan, 
ott ereos harezot tewen egy mas ellen, Az Erdély hadat 
megh gyeoze (Kv; TanJk 1/1. 347]. 1658/1799: Augustus-
ban meggyőzé a nagy sokaságú pogányság a kevés 
számból álló székelységet |Mv; EM XVIII, 451-2|. 1703: 
De immár csak közel nyomulván Fehérvárhoz, még egy 
máshova expediáltatott trupp német volt, aki már útban 
lévén expeditiójában, utánamentek, visszatérítvén, super-
veniálván, meggyőzték a kurucokat IKv; KvE 280 SzF]. 
1763: ezutánn a tőbbíſs Juonra rohanván meg gyŏzék 
(Nagyida K; Told. 9|. 

2. harcot megnyer; a cîÿtiga o luptă; Kampf gewinnen. 
1705: Tíz kurucok is voltanak, akik kísírték Falkenheimt 
• húsz ejtel bort megittanak, úgyhogy némelyik a lovak-
ról is lehullottanak, akik is azt mondották, hogy Magyar-
országban volt harcok a németekkel, de melyik győzte 
meg, nem tudják |WIN I, 505]. 

3. törvényen ~ törvény előtt felülkerekedik vkin; a ieşi 
învingător/biruitor ín faţa instanţei; vor dem Gericht sich 
durchsetzen/jn unterkriegen. 1606: en Lazlo petert es Basa 
Gieorginet gieoztem megi az teoruenien az en keresetem-
ben (UszT 20/326 Chistann(us) Benedek iuratu(s) Not. 
sedis Bardoczj vall.]. 

4. betegséget legyőz; a învinge o baolă; eine Krankheit 
überwinden. 1657: Az fennemlített német kapitán, Quad 

meghalván Fejérváratt, az fejedelemnek útja lévén 
engem hagyott vala hátra, és exenteráltattam bélit kivétet-
vén; kinek bűzi miatt az borbély, ki véle bajlódott, meg-
hetegedék s meghala; nékem is csinált vala valami altera-
Üót, de főborral s erős aquavitával meggyőzém (KemÖn 
511. 

5.félelmet ~ félelmet legyűr; a învinge frica; Furcht 
hezwingen/unterkriegen. 1657: mind magam s mind az 

úrfi részéről az tisztességnek szereteti az félelmet meg-
győzvén elmenénk, lévén vélünk commissariusul egy 
Mortani nevű főtisztviselő, ki az egész gyalogságnak 
generálja vala ]KemÖn. 278-9]. 

6. késztet/rábír vmire; a îndemna la ceva; zu einer Sache 
bewegen. 1671: Noha bizony sok dolgokkal menthetném 
magamat az mostani alkalmatossággal való nem meheté-
semben de az Kegyelmedhez való kötelesség meg-
győzvén, elmegyek feleségemmel együtt ITML V, 469 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1676: Felebarátjához 
való igaz szereteti is embert sokra kötelezi, annál is inkább 
meggyőzi, ha az gonoszért jóval fizet (TML VII, 223 
Teleki Mihály Wesselényi Pálhoz|. 

7. győz/képes vmit elvégezni; a fi ín stare/capabil să fa-
că ceva; fåhig sein etw. durchzuführen. 1666: Én, Uram, 
micsoda bajjal legyek ... megírni nem tudom ... kivált-
képpen, Uram, az vice kapitánnak nem léte nélkül lehe-
tetlenség, ezt én csak meg is győzzem (TML III, 614 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz!. 

8. kibír, elvisel; a suporta ceva; vertragen, aushalten. 
1759: (Gyerőffi Kata másodszor férjhez) ment volt Henter 
Jánoshoz. Jó, jámbor, emberséges ember vala nyavalyás, 
nem bánta ő akármint lármázott a felesége Néha néki is 
jutott a zsémbbe, de hallgatással mind meggyőzte s vette 
is hasznát (RettE 87]. 

9. rábír vkit vmire, elfogadtatja vminek a helyességét; a 
convinge pe cineva cu privire la ceva; jn zu etw. bewe-
gen/veranlassen. 1658: édes Öcsém uram, mint jó fiú csak 
az engedelmességgel győzze meg Kegyelmed ő Kegyel-
mét (TML I, 146 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 
1794: nem homályoson, sőt igenis nyilvánságoson meg 
győzi az Inclytum Officiumat a' Tutor Ur mi hasznára 
kévánt az Árváknak mindenkor lenni IKv; CsS|. 1810: 
hogy hazudatt ott szembe meg győztük (KLev.j. 1831 
meg gyŏzŏt a' Groff hogy semi bajad nem lesz jot ál érte 
IKv; Pk 6]. 

10. vmely tény elfogadtat vkivel vmit; faptele determină 
ca cineva să accepte ceva; eine Tatsache läßt einen etw. 
annehmen. 1667: Egyébiránt az huszti dologrúl, úgy tet-
szik, instructiom mellett eleget tudok szólani, csak Keczer 
uram az aeren felül ne járjon, kit is az dolog meg fog 
győzni |TML IV, 217 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz|. 
1670: Noha bizony az asszony, látom, neheztelli de talám 
az kénszerítő alkalmatlanságok ő kegyelmét is meggyőzik 
(TML V, 281 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 

11. vmi bizonyossá tesz vmi felől; lucrurile fac ca cine-
va să fie convins de ceva; etw. einer Sache vergewissem. 
1881 Apróbb megjegyzéseidet is hogy számba vettem 
minden ízig, arról majd meggyőz téged a könyvecském, 
melyből 4 ív már ki van nyomva (PLev. 91 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

12. rávisz vmire; a îndemna la ceva; zu etw. verleiten. 
1710: noha Székely Lászlónak a püspöka közel való atya-
fia volna, mégis meggyőzé a pénzkívánság, s ... egy al-
vinci oláh papot bériének meg ajándékkal, vádolja el a 
püspököt a fejedelemnél, hogy egy asszonyt tart kurvájá-
nak a maga házánál (CsH 309. — aSzával. 

13. magát vmiről a. rábírja magát véleményének 
megváltoztatására; a se convinge, să-şi schimbe părerea; 
sich zur Ánderung der eigenen Meinung veranlassen. 
1678: szenyvedéseim majd ugyan kényszergetnek magam 
igyének megvilágosítására de meggyőzvén magam 
jobbnak találtam, bár mocskoltassam, szenyvedjek én mél-
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tatlan, Istenem ártatlanságom világosságát napfényre hoz-
za [TML VIII, 69 Kapi György Teleki Mihályhoz]. — b. 
vmely tettre határozza magát; a se hotărî/decide de ceva; 
sich zu irgendeiner Tat entschließen. 7888: Szóval: látod, 
még egyszer írok. Győzd meg magad és íij, ha hűsz sort 
[PLev. 141 Petelei István Jakab Ödönhöz]. —c . belenyug-
szik vmibe; a se resemna de ceva; sich mit einer Sache 
abfmden. 1667: Még is kérem, édes Bátyám uram, Ke-
gyelmedet, az mennyire lehet, győzze meg magát és az fe-
lettébb való búsulást8 ne kövesse ITML IV, 42 Thököly 
Imre Teleki Mihályhoz. — aGyermekének halála miatti 
bűsulást]. 1810: a kis Antim ugy vagyon hogy azon a földi 
segítség már késő a leg kedvesebb gyermekemet vesz-
tem el benne; de ha az Isten ugy rendelte, halgatnunk kell, 
győzze meg Ngod is magát benne [Buza SzD; JHb Jósika 
János lev.]. 

meggyőzés vmivel szembeni ellenállás; împotrivire, 
opunere; Widerstand. 1681: Sz: Martoni János kézbe 
adasával obligala magat, hogy ha teŏbbe meg reszegiti 
magat, bátor deponallyia a Sz: tarsaság, ez tekintetből az 
egyszer meg engettŭnk nyavalyias Atyankſianak előttünk 
viselve(n) erőtlen vénségét, es az bornak meg gyŏzesere 
való tehetetle(n)seget [SzJk 152]. 

meggyőzetik 1. (harcban) legyőzetik; a fi învins (ín 
luptă); (im Kampf) besiegt werden. 1662: noha nem kön-
nyen adnák meg magokat,a de meggyőzetének, és ugyan-
ott fenn kezek elvagdaltatvan, nyakra-főre aláhajigáltatá-
nak és itt a sokaságtól diribrul-darabra vagdaltatának és 
apríttatnának ISKr 91. — aNadányi Gergely és Szilasi 
János, Báthori Gábor gyilkosai]. 1704: Ugyan ma jött az a 
hír is, hogy most űjobban a kurucokat, az őfelsége Heister 
generál alatt levő hada odafel, a Dunán túl megverte vol-
na, akik is látván, hogy meggyőzettek, tízezeien magokat 
letötték [WIN I, 91]. 

2. (érvekkel/tényekkel) rábíratik vmire; a fi determinat 
(prin argumente/fapte); (durch Argumente/Tatsachen) zu 
etw. veranlaßt werden. 1662: a fejedelem abbul mind az 
ország adójának felszedésében való nagy károktul s a 
vármegye népének hadra felültetésébe való nagy akadá-
lyoktul is meggyőzetvén, végre azon nemes vármegye 
főispánjának tiszti méltóságos gróf úrnak, Rhédei Ferenc-
nek adatott vala [SKr 335]. 1663: Én már, édes Apám 
uram, sok ratiocinálkodásim után meggyőzettem, magam 
kicsiny szerencsémet az ő nagyságukéhoz kötöttem [TML 
II, 475-6 Teleki Mihály Gillány Gergelyhez]. 

meggyőzettetés legyőzetés; biruire, învingere; Besie-
gung. 1823-1830: ma, midőn a Bonaparte letétettetésével 
s meggyózettetésével az európai fejedelmek nagy kong-
resszust tartottak, mint változott a vallás dolga Chursach-
soniában ... nem tudom [FogE 196]. 

meggyozettetett meggyötört; chinuit; gequält. 1662: 
Kia gróf Bethlen Péter egyetlenegy fiának szomo-
rú és véletlen halálával is igen megkeseríttetett vala ... 
Kinek halálán mind az üddtől, s mind a sok bánattól, 
nyavalyáktól meggyozettetett s megőszült édes atyja, 
látván édes szép nemzete fiúágon való továbbterjedé-
sének ... reménységét már elmetszetni, mennyire keserge-
né, akárki is megítílheti [SKr 283-4. — aGróf Bethlen Ist-
ván). 

meggyőzettethetik rábírattathatik vmire; a putea fi de-
terminat; zu etw. bewegt/veranlaßt werden können. 1662: 
főképpen akik a dolgokat elsőképpen igazgatnák, ha ebben 
csendesebben s nagyobb considerátióval, tanáccsal csele-
kesznek vala, szép módokkal, helyes rátiókkal, szelídség-
mutatással a Rákóczi György fejedelem elméje is inkább 
meggyőzettethetik vala [SKr 486J. 

meggyőzettetik 1. legyőzetik; a fi învins; besiegt wer-
den. 1662: ők is nagyon emberkedvén, számost ugyan el is 
hullattak vala a jancsárok közül, de tőlük meggyőzettet-
vén, a férfiaknak mind fejek szedeték [SKr 541]. 

2. vmitől indíttatik/késztettetik vmire; a fi îndemnat de 
ceva (la ... ); von etw. zu etw. veranlaßt werden. 1657: az 
kötelességtől s az dolgoknak rossz következésének félel-
métől meggyőzettetvén az fejedelem sátorához felme-
nék, és elsőben is kedves és hiteles barátommal Bornemi-
sza Pállal közölvén az fejedelemnek is megjelentők, 
hogy praeveniálná ez tumultusra való hajlandó állapotot 
[KemOn. 178]. 1662: minekutána nevekedni látá az evan-
géliumi tudománynak üldöztetését s magának is injúriál-
tatásit ... végre meggyőzettetvén az Isten tiszteletinek 
oltalmazására néző zélustól, tractát indíta vélek [SKr 204]. 

3. rábíratik vmire, meggyőződik vmiről; a fi convins de 
ceva; von etw. überzeugt werden. 1798: ha magok jó 
Lelkek esmeretek szer(ént) erről meg nem győzetetnek, az 
igasság, és a Ns Haza Tőrvénje el igazityák [M.dellő TA; 
DobLev. IV/802. 2a]. 1800: A' Nemes Ember egymás-
ba keresi a' hibát vitsalodik(l) perlekedik es Arulkodo 
parasztya hellytelen vadgyának szentül helyt ád meg lévén 
győzettetve abban hogy az Arulo az emberséges ember 
[Csapó KK; Berz. 11. 75]. 1819: az elő mutatott radicalis 
Levelekből nagyobb részben meg győzettettem arról; hogy 
a* felyebb érdeklett Joszágok a' Fiu ágot illetnék |Déva; 
Ks 92]. 

Szk: lelkiismeretétől 1657: Elébb nem mervén kifo-
kasztani, ott jelenté az egyik titkon, hogy meggyőzettetvén 
lelkiesméretitől, mind az baráti állapot, s mind az religio 
mellől el akarna állani [KemÖn. 117]. 

meggyőzhetetlen megcáfolhatatlan; incontestabil; un-
widerlegbar. 1662: Ez gyűlésen már az evangélicus státus 
mind azelőtti s mind az 1659-től fogva való nagy sok 
gravamináit őfelségének supplicátiója mellett beadván, 
mind a linci diploma második condítiója, s mind az asse-
curatóriák szerént erős, meggyőzhetetlen okokkal kívánja 
vala őfelségétül azoknak eligazíttatásit ISKr 677]. 

meggyőző kb. legyőző; care învinge (pe cineva); besie-
gend. 1704: Sok but és banatot hoz reánk az üdö Az Far-
sangnak farkan banattal meggyőző [EM XXXV, 276 
gyászének]. 

meggyőződés 1. megbizonyosodás; încredinţare, con-
vingere; Vergewisserung. 1798/1799: az Al Peres Báró Úr, 
a* Processus follyamatjában nem ezt erőssitti, hogy ezen 
Recognitiójaa extra judicialis lett volna, hanem tsak azt 
állitja, hogy az illusive lett vólna melly kvalificatio, 
egy az, hogy nem próbáltatik, más az, hogy ... a' meg-
győződésig, meg-mútattatott, hogy az tsak illusióból nem 
eshetett [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 424. — ''Ti. annak 
elismerése, hogy a perben forgó kiváltságlevél birtokában 
van.] 1799: régi Divisionálís Leveleimet olyan bizadal-
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mas, és Törvényes kérele(m)mel bátorkodam bé adni, 
hogy a Mlgs és Tekintetes Vrak bé adott Leveleimből meg 
világosodván, hogy ezen Sessio egyenesen engemet illett, 
minthogy én a Bironak tőkélletes meg győződéseig 
keresetemet meg bizonyítottam lNe; DobLev. IV/819l. 
1802: hogy pediglen az Aszszonyoka annak idejében a 
Törvény előtt menthetetlenek légyenek, és az Exponensek 
igaz p(rae)tensiojok iránt a' tellyes meg gyözödésig meg 
világosittassanak, közölnek mi általunk egy Hiiteles Es-
ketést ... 2 szór admonitoria certificatoria Instructionak 
hűteles Mássát [Toida; i. h. IV/857. — aAz alperesek]. 

Szk: bírói (teljes) ~ig. 1809: a' ... Vallomásokbol Biroi 
meg-győződésig Nyilvánságos lévén az; hogy ... Szabó 
Jánosné a' már most Kerdesben forgo Egésia Földet lO 
Vfrban iffju Szász Istvánnak Zálogba adta légyen, ahoz 
pedig az el-zálogosito Nagy Anya Szabó Jánosné Jussán a' 
Felperesnek volt és vagyon közelebb való vérsége a* ki 
váltásra [Dés; DLt. — aAz Egés nevű határrészben|. 1842: 
ezen alap okból az alpapi szék által hozatott — a Felperest 
az Alperestől őrőkősőn elválasztó ítélet minden czikkek-
ben helyben hagyatik megerösitetik. Birói telyes meg 
gyözödésig bèlévén bizonyosodva az Alperes férj nős 
paráznasága [Kv; Borb. I]. 

2. nézet, felfogás; părere, concepţie; Ansicht, Meinung. 
1847: Mely ebbeli végzést a mi Bányászátunk, és Vas 
művészetünk Erdötlenségiböl roskadva szemlélhető, és a 
jóbb rendel a jövendő szebb remények biztató elvből 
önkéntes meg-gyŏzödésŭnkből tettük ITorockó; TLev. 
10/9]. 1849 u.: a nép ingerült állapota miatt a rögtön itélő 
székek birái kéntelenek Ítélet hozatalokba nem mindig 
meg gyözödésöket követni [EM XLIX, 548 Zeyk Károly 
kezével]. 

3. vall hit; credinţă; Glaube. 1790: Ezer hat százban 
Mind szent Havának 25dik napján meg állított ország 
Végzésenek erejekkel ... Helvetiai Confessiot tartó Vallá-
sunk a' több bé vett vallásokkal egyenlővé tétetvén, azon 
egyenlősitésböl önként következik, annak szabad gyakor-
lása, és továbrá következőleg egyik bé vett Vallásról a' 
másik ugyan bé vett vallásra a lelki esméret meg gyözödé-
séböl származott szabad által menetel IKv; SRE 267-8]. 
1795/1798 k.: ne hogy ollyat talályunk Valakit bé fogadni 
a ki talám nem meg gyözödésből, hanem Valamelly fe-
nyíték el kerülésére nézve kívánna gyülekezetünkb(e) fel 
vétetni [HbEk]. 1807: Dobai Simon a' Graeci rítus Vallás-
ról önként belső meggyőződésből, a ' mi vallásunkra állott 
[Gyalu K; RAk 100]. 1845: Halász Franciska, 18 éves 
hajadon R. Catholica ... önkéntes meg győződésből lépett 
által vallásunkba |Burjánosóbuda K; RAk 129]. 

meggyőződik 1. megbizonyosodik; a se convin-
ge/asiguraAncredinţa; sich vergewissem. 1662: Ami vége-
zetre a 9. vétket illeti, a rút magunk elhivését, s felfuval-
kodását jó szerencsénkkel s állapotinknak ideig kedvünk 
szerint folyásával Isten s ember ellen, úgy hiszem, hogy 
arról magunk szerént is meggyőződött lelkünk [SKr 715]. 
1798.ė egy Szán Rokontza vastagságú darab fával utőtte és 
verte ... Vaszilia ezen Asszonyt; és minek utánna másnap 
ujabbanis mutagatta volna meg vert Testét magam is meg 
győződtem, hogy lehetetlen volna csupa ostor verésnek 
lenni [A.árpás F; TL. Bukurá coniunx Michaelis Gráma 
(45) vall.]. 1802: A Sub Nro 10 lévő Contractusbol, meg 
lehet az iránt győződni, hogy abb(an) a panaszlo Aszszony 
Nagy Annyának neve subscribálva nintsen [Torda; TLt 

Közig. ir. sztlan Gálffi Joseff vice ispány kezével]. 1851: 
Meggyőződtem arról, hogy itten vendéglőkben és közön-
séges házaknál Hazárdjátékok erössen űzetnek [Dés; DLt 
80]. 

2. bizonyos vmiben; a fi sigur de ceva; einer Sache ge-
wiß sein. 1832: Minden ember tapasztalhattya magában 
azt: hogy amidőn valakiről valami rosszat költnek, és 
mondanak — bátor nemis hiszi az ember 's meg van győ-
ződve, hogy nem igaz — 's mégis marad abból valami 
bényomás az emberben [Torda; IB. Demény János tt lev.]. 
1847: ők úgy tekéntettek magok közt engemet, mintha az 
Istentől küldött jóltévó angyalt látták volna, becsülték 
hívségemet, meg voltak győződve igazságomról | VKp 159 
Varga Katalin keze írása]. 1860: Miután Cs. Királyi Fö 
Hadnagy T: Cz: Stark Károly ur Nője Weszely Mária 
Aszszony irántam mindég, jo indulatot mutatót ... s en-
gemet egéssége fel áldozásávalis ápolni kivánt, \s meg 
vagyok győződve hogy ez utánis engemet el nem hágy 
... halálom utánra hagyom és hagyományozom ... Akontz 
István umál lévő azon 7000 ft ... conventios ezüst pènz-
béli tiszta activ követelésemet [Kv; Végr.]. 

3. rájön vmire; a-şi da seama (de ceva); sich davon 
überzeugen. 1840: oljan kevés kedvem vagyon mind 
ezekhez, Látván a fiaim gondolkodásokat is ... bár minde-
nemet által adhatnám nékik ... próbálják ők is a világot... 
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]. 

4. beletörődik vmibe; a se resemna/împăca (cu ceva); 
sich mit einer Sache zufriedengeben. 1844: szegénj Intzé-
diné meghala az első hír mindenikőnkre, de kivált 
Anyámra nézve nagy benyomást tőn, 's a* szokott rázko-
dáson keresztül kelle esnie, de ebből kíutsudva, meggyő-
ződött arról, hogy ennek elébb utóbb megtörténnie kellett-
vén, csendes és hideg vérrel kell vennie a* dolgot [Kv; Pk 
7 Pákei Krisztina lev.]. 

meggyőződő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: lelkiismeretében ~ hitében megszilárdult; ferm ín 
credinţa sa; glaubensfest. 1833: Most ujjabban közönsé-
gessé tészi a' Mlgs Fő Consistorium, hogy Papjaink min-
den ketsegtetés bűnét ... ki kerülve, a ' Lelki esmeretekbe 
meg gyözödöket fen állo Törvényeinkhez képest Hathéti 
tanittás nélkülis által vehetik Vallásunkra (Vaja MT; 
HbEk]. 

meggyőződött határozott; hotărit, ferm; bestimmt, iiber-
zeugt. 1818: (A leány) meg győződött belső indulatból, és 
szeretetből mégyen Férhez |Vista K; RAk 57]. 

meggyújt 1. (kártevő szándékkal) felgyújt; a da foc, a 
incendia; (aus schädlicher Absicht) anzünden. 1629: Nagy 
Mihali azt mondotta, szemtűi szemben hogy eo gyutotta 
megh az hazat [Kv; TJk VII/3. 87]. 1744: az Porgolát 
mellet ... az mellj szénát az meg nevezett sztina hellyen ő 
Nsga csináltatott volt, és a Sztrunganak vagy is juhok 
akllya kőzepire takarított, és gyűjtetet volt ... meg gyúj-
tatta [Szentmargita SzD; Ks 17]. 1745: két felől meg 
gjujtom az házotokot vagy az hazotok ban lődőzlők meg 
IKersec H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1747: hallottam füleimmel 
a Muntyuán Gavrilla Fiától Gligórtól azt beszélleni hogj 
ha az Vr eő Nsga jo Kaláts pénzt adna néki meg tudná 
mondani ki gyújtotta meg az Vtrumban Specificált Erdőt 
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[Kályán K; Székely lev. Supl. 28-39 Algye Vónul (35) jb 
vall.]. 1780: hallódé Kati, senkinek meg ne mond hogj 
tŏllem vagj viselős, tsak egj gjermektől is meg ne halljam, 
mert ha meghallom, átkozott légjek az ajtodot ki kőtőm, s 
meg gjujtom a házadot, s benne égetlek (Rákos Cs; Pfl. 
1790: Hogy ha valaki irigységből, boszszubol, vagy akár 
mí szinű el szánt Gonosz szándékából a' Pásztor vagy akár 
melly kűlőnes ember kalibaját meg gyújtaná és elégetné 

azon kárnak Betsű szerint való árát a' kárt tévő Szé-
mélly fizesse meg [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

2. (települést) felperzsel/gyújt; a pírjoli (o aşezare); 
(Siedlung) einäschem/versengen. 1565: Onnat indula a 
király Bánya alá. Ezt megérték a Bányában való németek, 
Bányát meggyújtották és mind elégeték [ETA I, 23-4 BS]. 
1612: Forgacz mind Taborostol nagy hirtelen Ieoûe varo-
sok alà, es mihelt erkezek keorwl veûen eoket Sancziott 
haniatott es azontúl mingiarast leotetett, Eok sem veûen ez 
dolgott Trefara, hozzaiok leottek eokis latua(n) hogy 
nem Trefallodtak velek, hostattiokat megh giûttak es ke-
menien egettek [Kv; PLPr 27]. 1764: Lukáts János azt 
mondá: hogy tudgya meg azt Oltszemeffalva, hogy az 
edgyik végit meg gyújtom s a más véginél fűttőzőm 
[Oltszem Hsz; Mk II. 2/65]. 1783: mostoha Fiam ... azzal 
fenyegetőzett, hogy addig nem nyukszik, mig Bándot a' 
négy szegin meg gyujtya [Mv; MbK XI. 681. 

3. (avart/gyepet a talaj megtisztítása céljából) feléget; a 
arde (frunze uscate/iarbă uscată); (dürres Laub/Gras 
zwecks Säuberung des Bodens) verbrennen. 1733: Tud-
gyuk nyilván, és bizonyossan hogy az Falu Közönséges 
meg egyezéséből ... gyújtották meg most esztendeje az 
Avarat, azon rétben [Arapatak Hsz; BLt 7] | meg gyújtot-
ták az Rétet, hogy az avartól tisztullyon [Hatolyka Hsz; i. 
h.[. 1762: Nemis lehet azt mondani s meg állitani, hogy né 
talán még valaki közelebb gyújtott harapot s a* miatt égett 
el az A. Ur szénaja; mert ex premissis bizonyos hogy 
tagadhatatlanul az I. O Klme gyújtotta meg a' tövis bokrot 
| A. intette, és okoson tiltotta az I. eŏkegyelmet, hogy ne 
gyújtana meg az bokrot, mert az tüz széllyel teijed | csal-
hatatlanul igaz, hogy ... Az I. eŏkegyelme gyújtotta meg 
... az bokrot [Torda; TJkT V. 102, 104, 105]. 1801: vala-
mi orotvánt készítvén maguknak azt tisztítottak, hogy 
Tőiókbuzát vessenek, belé ... s minek utánna a gezemuzát 
égetésre meg gyújtották a Mlgos Groff Exp(onen)s Asz-
szony eŏ Nga Erdeje meg Gyúlt a szel fuvan ... azon 
Erdőb(en) sok kár következet lEidősztgyörgy MT; WH. 
Lázár György (76) cigány vall.]. 

4. (könyvet) megéget; a arde (cărţile); (Buch) verbren-
nen. 1662: a sok munkával, költséggel szereztetett sok 
szép könyveket s leveleket is, és protocollumokat, avagy 
fejedelmi könyveket azon könyvtartóháznak közepiie 
rakásra hordván, úgy gyűjták és égeték meg rettenetes és 
becsülhetetlen kárral [SKr 439]. 

5. (gyertyát/lámpát) lángra gyújt; a aprinde (lumînarea/ 
lampa); (Kerze/Lampe) anzünden. 1584: Ezeka penig 
megh lewen ket fele tekinche(n) es giortia világot latna, Es 
ez feleliie vgmond Rea, vgy tuggyon az en giermekem 
symy, Amint tuggya hol giutottak meg ez Giorthiat [Kv; 
TJk IV/1. 280. — aAz ajánlott babonáskodó eljárások]. 
1617: En az Aztaltul az Gergyat vyem az tuzhoz hogy 
meg Gyucham | Mykor az Gergyat megh' Akartam Gyu-
tany tazigalt [HSzj gyertya al.]. 1710: Két rossz jelt obser-
váltanak, akik ott jelen voltanak az instellátióban,a egyi-
ket: mikor megeskütteték, pápista mód szerint gyertyákot 
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gyújtván meg, a gyertya hirtelen magától elalutt, mikor 
penig a fényes theátrumtól lejött a süvege fejiből ki-
esett [CsH 383. — aII. Rákóczi Ferenc beiktatásán|. 1763: 
Szilvási János részeg szolgája midőn az istállóban a lám-
pát meggyújtva hagyta volna s maga elaluván a miá az 
istállóban lévő széna is meggyúlván, nagy égés lett, úgy-
hogy Híd utcában a napkelet felől való soron 18 ház el-
égett [RettE 149]. 1823-1830: Estve mentünk be Pestre, 
midőn már az utca lámpásai meg voltak gyújtva [FogE 
167]. 

6. pipát ~ pipára gyújt; a aprinde pipa; eine Pfeife an-
zünden. 1825: a Dohánytul ki égett Pipámat próbáltam 
meg gyújtani de nem lévén semmi benne, csak ugy szipá-
koltam [Dés; DLt[. 

7. (puskaport) felrobbant; a face să explodeze (praful de 
puşcă);. (Schießpulver) aufsprengen. 1765: ezek a rend 
kivül való Executorok kegyetlen kinzasokotis vittek vegbe 
Biráinkon, meg kötözték eöket, szakállokot, ujjokot, üstö-
kököt fiirulyukba szegezték, a puska port tettek deszkára, 
és meg gyújtották a puska port, s ugy vettették fel a Birá-
inknak ábrázattyokot [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 280-
1]. 

8. (pálinkát) lángra lobbant; a aprinde (rachiul); (Brannt-
wein) entflammen. 1736 u.: égettbort töltvén tálban, 
azt megmézezték, egy vagy két fügét vagy egynehány 
szem malozsaszőllőt tettek köziben, meggyújtották az 
égettbort, s úgy keverték tálban kalánnal, azután megolt-
ván az tüzet, azt itták s az fügét utána ették ]MetTrCs 
449]. 

9. (fertőtlenítés végett kőrisfát/fenyőtövist) éget; a arde 
(frasin/frunză de brad cu scopul de dezinfectare); (zwecks 
Entwesung Eschenbaum/Tannendorn) verbrennen. 1719: 
Az Pestisről ... Minden nap az lakó Hazakot meg kell 
fűstűlni, lángolo Tűzzel aprón vagdalt faragott fenyő 
Tövisset vagy aprón darabolt s meg hasogatott Kőris fát jo 
aszszut ... meg lyuggatott Serpenyőben vagy Vas mele-
gítőben kell rakni, meg gyújtani es Szellyel hordozni az 
Hazban migh elegh [Ks 58. 84 Medica instr.|. 

10. villámütés tönkreéget; a arde complet ín urma in-
cendiului cauzat de trăsnete; der Blitzschlag zugrunde 
brennen. 1586: Az egyház fiak Honorariúmokra deputal-
tanak, holot ezen eztendeoben az Menykeo megh Wtwen 
Giutwa(n) az Torniot sokat faradtanak az Epitesben kjt 
hattak hogy a' Restantiabol vegienek kj f: 26 [Kv; Szám. 
3/XXIX. 17 Gr. Diosy not. kezével]. 

11. (ércolvasztó kemencének) tüzet ad; a aprinde 
(cuptonil de topit minereu); (in dem Erzofen) Feuer an-
zünden. 1823-1830: Amely ércdarabokat kihúznak a 
bányából, azokat kemencékbe rakják ... alol kőszénnel 
meggyújtják, s bizonyos ideig ég magábana [FogE 207. — 
aAz eislebeni ércbánya hámorjában]. 

12. (jeladásul) szalmacsóvát gyújt; a aprinde torţe de 
paie (cu scopul de semnalizare); (zwecks Zeichengeben) 
Strohdocke anzünden. 1711: fia erdélyi generális ... a 
háromszéki és csíki passusokra az egész nyáron feles lovas 
és gyalog milítiát collocála, kik magos hegyekre nagy 
rakás szalmákot hordottanak, hogy avval jelt tennének, 
meggyújtván, ha a tatár becsapna [CsH 4721. 1744: az 
előtt szalmák hordatottak a magas hegyekre hogy az ott 
lévő Strasa valami idegen népet látna jöni, azt meg gyújt-
ván a Népség ebből eszre vévén jővetelit el szaladhatna 
[ApLt 4 Arkosi Benkő Raphaël Imreh József Apor Péter-
hez Nsz-ből]. 
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Ha. 1781: meg gyujtatt volna |Csóka MT; Ks]. 1843: 
meg gyújtattalak [Bágyon TA; KLev.]. 

meggyújtás 1. (kártevő szándékkal való) felgyújtás; in-
cendiere; (zwecks Schadensabsicht) Anzünden. 1762: az I. 
eö kegyelme alt(al) meg gyújtatott bokor meggyújtása 
után két jo búgja szénája éget el ITorda; TJkT V. 1041. 
1763: tüzes gyújtót vizes toploval pozdorjában takarván 
elis indult meg gyújtására11 |Szu; Pf. — aA szénának]. 
1845: Húsvét harmad napján estve a Madarasi Ádámné 
háza szeglete meg gyújtásáról mit tudsz és ki gyújthatta 
fel? [Dés; DLt 502. 2-3J. 

2. (pipára való) rágyújtás; aprínderea pipei; Anrau-
chen/zünden (der Pfeife). 1795: a' Szekerében tapogatozot 

azt felelte: hogy az Kerékről valami Vakarékot akama 
venni pipájának meg gyújtására [Déva; Ks 114 Vegyes ir. 
4041. 

meggyújtat 1. felgyújtat; a ordona/dispune să fie ap-
rins; anzünden lassen. 1565: Onnét elindittá népét Svender 
Lázár Szakmár alá. Ebben lőn híre Báthori Istvánnak, és 
meggyújtatá a város körül való palánkot s' mind megégete 
[ETA I, 22 BS]. 

2. felperzseltet; a ordona/dispune să fie pírjolit; versen-
gen lassen. 1658: Elérkezvén másodnap az tatár chám is, 
nagy dühösséggel meggyújtatván az Monostor utcai bós-
tátot, beküldvén az városra summát kívánván [Kv; KvE 
177 LJ]. 

meggyújtatik felégettetik; a fi ars; verbrannt werden. 
1733: Tudom bizonyossan, hogj azon rét az Falu meg 
egyezéséből, nem pedig az Possessor Vrak parantsolattyá-
bol gjujtatott megh, hogj jobb fű légjen rajta, és az helly is 
tisztullyon [Árapatak Hsz; BLt 7 Burcsa Bukur (26) zs 
vall.] | Hallottam hogy az Kerdésben forgó széna rét az 
Falu meg egyezéséből gyújtatott meg |Erősd Hsz; h. 
Vledény Vónya (25) zs vall.]. 

meggyújtatott felégettetett; care a fost aprins/ars; ver-
brannt. 1762: kévánnya kihozni Hogy az én általam 
meg gyújtatott bokornak tüzitŏl hatott volna ki az oldalon 
a' harap égés és consequenter continuative az A vr széna 
fiívire, s szénájára | az én tŏllem meg gyújtatott bokornak 
tüze ki alutt, és senkinek kárt nem tett |Torda; TJkT V. 
105, 107 J. 

meggyíythat felgyújthat; a putea da foc/incendia; an-
zünden können. 1845: Én csak másnap reggel hallattam 
meg, hogy a Madarasiné háza meg gyúlt, de ... hogy ki 
gyújthatta volna meg nem tudhatom [Dés; DLt 502. 3]. 

meggyújtó szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ hely (puskapor) gyújtó hely; loc pentru aprindere (a 
prafului de puşcă); (Schießpulver) Zündplatz/stelle. 1662: 
a poroknak meggyújtó helyét úgy és olly helyt rendelte, 
hogy mihelyen ostromnak mennének, s a kőfal rontásán 
bétolduInának, csak a porokat gyújtván együtt is, másutt 
is, ahol az ellenségnek soksága alatt úgy hányatná fel őket 
az porral, maga a távúlyvalókkal csak távul nézvén (SKr 
2501. 

meggyújtogat felgyújtogat; a da foc (in repetate rin-
duri); wiederholt anzünden. 1756: Köblösön szokásba volt 

eleitől fogva a gyújtogatás ... de ki gyújtogatta meg nem 
tudom [M.köblös SzD; RLt Ladislaus Kolosi (33) ns vall.|. 

meggyújtott 1. felperzselt; incendiat; versengi. 1662: 
nagy hirtelen mind felültek vala aki mint mehetne, csak 
nagy szágoldva, megyen vala a meggyújtott falu felé ISKr 
316]. 

2. felégetett; ars; verbrannt. 1762: A. fel vévén az J ö 
Klme által meg gyújtott bokorban indult tüzet, ă bokortol 
fogva nyomozták continuativé minden meg szakadás 
nélkűlt az hegyen által | miértis tett volna más kőzlebb 
tűzet s gyújtott volna harapot midőn ... à készen már meg 
gyújtott harap elégge harapozott? [Torda; TJkT V. 103]. 

3. égő; care arde; brennend. 1760: Azalatt pedig a nyo-
szolyóasszony és leány egymás kezét fogván táncoltak, 
nemcsak ők pedig, hanem mások is mind meggyújtott (ha 
nagy pompa volt) fejér viaszgyertyákkal táncoltanak [RettE 
1001. 

meggyúl 1. felgyúl; a se aprinde; in Brand geraten. 
1568: Anna Consors Marci kowach ... fassa e(st), Ezt en 
zememel lattam hogy az keçsz fal Az kowach balase meg 
Gywlt vala, Razmanne felgl es Jge(n) erossen Egy vala 
[Kv; TJk III/l. 2211. 1573: Bota János azt vallia, hogi eo 
Nem latta az Twznak Indulatiat honnat leot de hogi eo oda 
erkezet Immár Mégis eget volt az Darochy chwry az Kai-
mar lazlo paytays (!) meg gywlt volt [Kv; TJk III/3. 189]. 
1655: Adám Jánosnak levén két fiaczkája, az egyik valami 
kis kolcz puskával lŏdösvén, az eszterhába(n) talált lőni, 
mely mia az Adám János háza megh gyúlván, más hazra 
kapót az tüz mely miais az Kenosi Ferencz házais eléget 
[Mezőpagocsa MT; TSb 211. 1718: hallottadé bizonyos-
son ... azon ház éfel tájb(an) mely felől lobbont fel ...? 
Láttáké nagy tűzét az hazb(an) vagy lángot az kűrtö torkán 
honnan gondolhato volna belső tűztől gyűlt meg a ház? 
[H; JHb vk] | én ne(m) latta(m) többet 3 vagy negy űszó-
gőcskenel ... nem gondolhatom hogy onnét gyúlt volna 
meg az haz [Branyicska H; JHb]. 1740: Most az el mult 
kedden étezaka azon Molnár süteje micsoda tűztől gyúlt 
volna meg ...? [Hsz; SzentkGy vk|. 1756: két aszalón az 
el mult esztendöb(en) gyűmőlts aszal tat ván az aszalok 
meg gyúltak s az Gyűmőlts el éget [Szakatura SzD; TK1 
Bot On (50) jb vall.|. 1842: Kosztándi Györgyné csűre a' 
menkő ütéstől meg gyúlt [Bereck Hsz; HSzjP|. 

2. lángra kap, meggyullad; a lua foc; sich entzünden, 
entbrennen. 1733: azon tűz miá gyúlt vólna meg az Széna 
is IHatolyka Hsz; BLt 71. 1763: Szilvási János részeg 
szolgája midőn az istállóban a lámpást meggyújtva hagyta 
volna s maga elaluván a miá az istállóban lévő széna is 
meggyúlván, nagy égés lett [RettE 149|. 1794: Prodán 
Vaszilia a maga Irotvánnyába tisztagotván, avart gyújtott, 
és egy reves fenn állo fa attól meg gyúlt, s az mind 
emésztödett, és égett tegnapig [Nagykristolc SzD; JHb]. 
1801: minek utánna a gezemuzát égetésre meg gyújtották 
a Mlgos Groff Exp(onen)s Aszszony eö Nga Erdeje meg 
gyúlt a szel fuvan [Erdősztgyörgy MT; WH. Lázár György 
(76) cigány vall.). 

Sz. 1619: Ne félj semmit, tarts eszedbe, te magad meg-
látod igen hamar, hogy lészen olyan ember, hogy bizony 
meggyúl az gatya seggin Gáspár béknek [BTN2 3711. 

3. (puskapor) felrobban; a exploda (praful de puşcă); 
(Schießpulver) explodieren. 1653: Legottan meghallotta 
császár, hogy Sigmond elhagyatta Tömösvárát vitatni; 
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continuálta ŭtját Eger vára felé, semmit aval nem gondol-
ván, hogy a pornak nagyobb része meggyúlt volt, mert 
mást hoztak helyébe eleget 1ETA I, 48 NSz|. 

4. (tűzhányó) kigyúl; (despre vulcani) a erupe/izbucni; 
(Vulkán) aufflammen/erglühen. 1653: így referálja az a 
rab, hogy volt. „A tengerben egy nagy kőhegy — olyan 
tajtékkőből állott az a hegy — a tajtékkő pedig lyukas 
mint a kenyér, és az oly könnyű kő, hogy a vízbe nem 
menyen alá a lyukas volta miá: és ez a kő, nagy hegya 

egykor meggyúlt" | Ha kérded Ítéletemet rolla, én arra azt 
mondom: hogy salétromot teremtett volt abba Isten a 
lyukas kőbe,b és a gyúlt meg abban az időben és a hányta 
szélyel azt a kőhegyet [ETA I, 153-4 NSz. — aCiprus 
szigete táján. bA tűzhányóba], 

meggyúlhat meggyulladhat; a se putea aprinde; in 
Brand geraten können. 1676: Az égetők már Háromszéken 
is grassálnak s Brassóban is találtak égető szerszámokat 
házak hijain s fedelében, de nem gyúlhatott meg [TML 
VII, 253 Baló László Teleki Mihályhoz], 1766: ollyan 
nagy tűz volt é, és olly közel és hogy a mián gyúlhatott 
vólna meg az asztag? |Sszgy; HSzjP vk|. 

meggyullad 1. meggyúl, tüzet fog; a se aprinde, a lua 
foc; sich entzünden. 1573: Hendrik Myhal es chinek Ba-
lint azt valliak hogi egywt voltak es egywt lattak azt hogy 
az Twz erkezet az Kakas András Zeowenye megh gywla-
dot otth hwl az zoros vagion | Albert deák hyti vtan ezt 
vallya, hogy latta hogy Az Daroczy János Mayora gyula-
dot eleozőr meg [Kv; TJk III/3. 187, 1911. 1587: az heia-
zattiat meg meg bontattam miért hogi ez eleót mégis 
Giwladot [Kv; Szám, 3/XXX. 30 Seres István sp kezével], 
1636: hàmár mert égh az fajunk (!) felet az haz ,,, de ki 
tuzitol gyuladot megh azt nem tudom | Sala Thamasne 
házá feleol gyulada megh az Pop Simo(n) házá, de ki 
túzitol gyuladat megh ázt en ne(m) tudom [Mv; MvLt 291, 
621, 1643: monda nem bánnátok edes húgaim ha ki uesne 
innét somzedczagunkbul az bestie lelek kurua fia, Isten 
ugy segellien, nem ér harmad napott ki zedelödzik innét 
somzedziagunkbul, az utan másod etdzaka gyuladot megh 
az Nagy Miklósné Feiervari Iudit aszoni haza [Nagyölves 
MT; RLt 1], 1718: hallotta(m) hogy èl egét az Baranyai 
Marija Aszszony Branyiskai majorhazá dé micsoda ido 
tájban s mi farmab(an) ès mély felől gyulladat meg ne(m) 
tudom [Branyicska H; JHb Tomucza Petėr (60) jb vall,]. 
1763: Minekutánna az ház meg gjuladott, az gazdákat fel 
nem költették, hanem mind ketten el szaladtanak az Háztol 
ITorda, TJkT V. 157], 1764: (A) Ház mitsoda Tűzről 
gyuladott légyen meg nem tudom |Szászerked K; LLt 
Fasc. 133]. 

2ŝ fellobban; a arde cu flăcări; aufflammen. 1705: a 
hegy tetején az út mellett csinálának egy hirtelen világot, 
mint mikor szénát vetnek a tűzre és meggyúlad, nagyon 
világolván [WIN I, 653]. 

3. (seb) begyullad; a se aprinde (rana); (Wunde) sich 
entzünden. 1846: Virág László Jobb kezen az ugy 
nevezett könyök orson egy kemeny vak ütés találtatik két 
kissebb Daganattal, mely ütés mián keményen karja meg 
gyuladatt [Dés; DLt 530b], 

4. átv veszélybe jut; a ajunge ín pericol; in Gefahr ge-
raten. 1676: Uram, kérem Kegyelmedet, az összegyüleke-
zett tolvajok dolgát is ne vegye Kegyelmetek süketségre, 
lásson hozzájok, mert én bizony attúl félek, hogy azok 

által gyulád meg ez haza s úgy harapódzik el az tűz [TML 
VII, 279-80 Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz], 

meggyulladhat kigyulladhat; a se putea aprinde; in 
Brand geraten können. 1839: a Szőke Sándor ege tő kat-
lannya el égese alkalmával aszt határozta,a hogy minden 
fazakas mester katlanynyát úgy készítse hogy az megne 
gyuladhasson [ZFaz. égetőkatlan al. — aA céh gyűlése], 

meggyúr 1. összegyúr; a frămînta; zusammenkneten. 
1759: a' tavasz buza liszttel tyúk tojás székit lenmag olaj-
jal gyúrja meg, aszalván és tőrvén az égést hintik vélle 
fHSzj tojás-szik al.]. 

2. meggyomroz, elagyabugyál; a cotonogi/bate; verprü-
geln. 1779: az ötse Tusa Mihálly eleiben nem állott volna 
talám meg is verte Gyúrta volna Bogdányné Aszszonyo-
mot [Martonfva Hsz; HSzjP J. Kupán Korporál (41) vall.]. 

meggyújt összegyűjt, felhalmoz; a stringe/acumula; zu-
sammenhäufen. 1585: Etczely (?) Mathias vallia Nem 
lattam en hogy pénzért soha senkit ky ereztet volna Ideó 
vta(n) a' kolch tartó ... Lattam hogy amely zenat Az ka-
pun be hoztak, le vonth benne hatul es megh gywteotte ió 
beoweon, es el Atta [Kv; TJk IV/1. 4641. 1662: a hatalmas 
tyrannus embera olly véggel cselekszik vala, hogy az 
fejeket hadakozása alatt mind meggyűjtvén, azokat aztán a 
portára számán küldené, és azokban az ő hűséges szolgá-
latának jelenségét az ő hatalmas császárának bemutathas-
sa [SKr 541. — aA török fővezér]. 1703: pénszt ha minde-
nünnet fel szed, énis meg gyütöm [Ks 96 Komis István 
feleségéhez]. 1757: ami özeket vad ketskét nyúztak s 
fognak ide hátrébb is nyúzni az öz böreket irhanak, veres-
sen Székek bé vonásokra, vad ketske bőrt kordovannak ki 
keszetessenek, és mind le nyirt marhák Serennyit ugy a' 
bőrök le tisztított Szőröket meg gyűjtsék Székek töltésekre 
(Déva; Ks 92.1. 23]. 

meggyűjtés begyűjtés; stringere; Einbringen. 1838: a' 
Tizedeseknek a' Fancsika és a* Borsika meg gyüttésről 
Porontsolatot adtam [Bereck Hsz; HSzjP|. 

meggyűjtetik összegyűjtetik; a fi strins/adunat; einge-
sammelt werden. 1781 k.: Minden verös Kováts a* mennyi 
vasat a' miven tsinál azt tartozzék az MIgs Familiának a' 
végett rendelendő bé váltojához Administratorához vinni, 
és ha abból tsak edgy szegnek valótis félre tenne el titkol-
na 24, páltza ütéssel és az el rejtett vasnak confiscatiojával 
büntettessék ... mely Confíscalando vas meg gyűjtetvén és 
el adatván, annak árrának fele az MIgs Familia Cassájában 
mennyen, fele pedig a szegény Communitas közönséges 
költségei pótlására fordittassék [Torockó; TLev. 9/201. 

meggyűjthet összegyűjthet; a putea strînge/aduna; zu-
sammentragen können. 1753: az MIgs Testans Ur mind 
Fő Tisztsége után járt jövedelmét, mind joszáganak fruc-
tussábol be jött pénzt, megh gyűjthette 's az kinek tettzett 
disponalhatta [Harasztos TA; Ks 14. XLIIIb|. 

meggyűl 1. megsokasodik; a se înmulţi; sich vermeh-
ren. 1597: Hogy az deákok In principio february Jgen meg 
gywltenek vala, kelletet ket puzta kamarat azoknak fel 
kezitenúnk [Kv; Szám. 7/III. 22]. 1598: chynaltattünk, 
hogy az deákok igen meg gywltenek vala az kamaraba(n) 
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el nem tertenek, A swteo hazban egy Aztalt és egi hozzw 
padot, fizetünk Aztalos Lukachnak d 90 [Kv; i. h. 7/XVI. 
30]. 

2. összegyülekezik; a se aduna; sich versammeln. 1585: 
Filep Georgy vallia Nyreo ferencz hiwa minket hozza 
es mind hegedwseok egy Aztallal valank ... Az vtan Ieo-
we ket Inas ... Monda oztan Az lengiel Inas: lm megh 
lattiatok Bestie Curwafiak hogy vagy el Ieóteók vagy 
mayd lezen Amy lezen, My es mayd meg gywlewnk, 
Ez dologh vtan, en mondek Ideye el ozlanűnk [Kv; 
TJk IV/l. 532-3]. 1588: ezt vegeztek volt hogy az ven-
segh megh sokadalmokbol megh gywlne addegh Eott-
weos András theorwenyet Biro vram halaztana, hogy 
megh Jeowen eggywnnetis Masunnatis a* feo Aztalhoz az 
feo feo vraim, Azoknak tanachawal minden megh Állan-
dót megh Maradasokra veghezhetnenek [Kv; TanJk I/l. 
711. 

3. összegyűl; a se aduna/strînge; sich ansammeln. 1618: 
Kiről én mikor megszólítottam volna,a énnékem aperte 
megmondá, hogy neki rendelték az malosát, nem másnak, 
s ő azt nem vesztegeti az asztalnál, hanem hiszem hogy 
jobb, hogy meggyűljön az ára, és nékem is ád benne 
[BTN2 102. — aKamuti Farkast]. 

4. felhalmozódik; a se acumula; sich anhäufen. 1771: 
Hogj ha pedig Valamellyik B: Fésűs mester Embernek 
Rendeltetet Tímárjánál a szaru Felettébb meg Gyűlne s 
nem bima vèlle hogy fel dolgozhassa tehát Tartozik a 
Cehnak által adni ne hogj idegenek a szarvat el vigjek 
IKv; FésCLev. 9]. 

5. felgyülemlik; a se strînge; anwachsen/sammeln. 1661: 
Az Kegyelmed török lovának az fekélye elszáradott, az 
mely keh az torkában meggyűlt volt, az kifakadott, de ab-
ból semmi nyavalyája nem leszen, azt mondják [TML II, 
50 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 

6 a baj(a) a. a kellemetlenségek/nehézségek megso-
kasodnak; se înmulţesc necazurile/greutăţile; die Unan-
nehmlichkeiten/Schwierigkeiten sich vermehien. 1822: 
Meg gyűlt a bajom B. Kemény Sámuel Sogor Úrral, mert 
... vettem volt fel ... kölcsön 3000 Rfrtat [Hadrév TA; 
KCsl 5]. 1828: a marhákal is meg Gyűlt a baj, ha el hajta-
tom Kemény Telkére, mind az űtban hüllan(a)k el 
ÍKoppánd AF; IB. Fodor Antal gr. I. Bethlen Sámuelné-
hez]. 1850: meg gyűlt a* bajom azt prétendállyák valami 
haszontalan atyafiak, hogy az ... Dobolyi Klára Jussa nem 
Trauzner rész lenne [Nagylak AF; DobLev. V/1296 Do-
bolyi Bálint lev.]. — b. bajba keveredik; a da de belea; 
sich in Unannehmlichkeiten verwickeln. 1849: jo is volt 
hogy ott nem voltam, mert ugy nekemis meg gyűlt volna 
a ' bajam, mivel én semmi képpen nem engedtem volna 
hogy öllyek, és kinozzák Cseh Urékot [Héjasfva NK; CsZ. 
Todorán Atyim (54) vall.]. 

meggyülekezett 1. sűrűn lakott; dens populat; dicht 
bewohnt. 1593: Illik minden weghezeseknek eleotte megh 
lapogatni azt vgimint illien megh gywlekezet varosban, 
Michoda dolghok forghanak, es ha Jsten zerent valoke, es 
Az varos zabadsaga zerent valoke [Kv; TanJk l/l. 224]. 

2. felgyűlt; care s-a acumulat/adunat; angehäuft/ge-
^achsen. 1769-1770: (Rhédei János) megbetegesedvén 
IejÖtt s Kolozsváratt azt a házat, mely régen Székely uraké 
volt, de a város a rajta meggyülekezett portióért elfoglalta 
vplt, megvette, de meg nem építtethette, mert meghala 
[RettE 217]. 

meggyülekezik 1. összegyülekezik; a se aduna; sich 
versammeln. 1584: Thwry Georgne vallia, Megh giwle-
keztenek vala egy nehania(n) zolgalo emberek, egy Inas 
Ieowe Es monda: Mihály deák ... zitkozodot rutul de 
az theobbyt Nem esmerhette [Kv; TJk IV/1. 311]. 1662: 
Ezalatt a fejedelemasszonyt a több űr- és főasszonyokkal 
... elsőben Szamosújvárba meggyülekezni s onnan elől 
Kővárba, s a szükség úgy kívánván, onnan Huszt várába 
menniek elrendelte [SKr 652]. 1670: úgy tudom, ő ke-
gyelmeknek van ott benn jószágok s oda elmehetnek, az 
mint hogy jobb is volna ő kegyelmeknek odamenni, mint-
sem ott meggyülekezniek, mert a híre is annyira el nem 
menne [TML V, 251 Teleki Mihály Katona Mihályhoz]. 

2. (had) egyesül; (despre armată) a se uni; (Heer) verei-
nigen | felszaporodik; a se Inmulţi; anwachsen, sich anhäu-
fen. 1614: Ugyanezen esztendőben Básta György és Mi-
hály vajda meggyülekezének erős haddal, és reajövének 
Báthori Zsigmondra | Eközbe Báthori Zsigmond jobban 
meggyülekezék az erdélyi hadakból is, és felkelvén elme-
nénk Kolozsvár alá [BTN2 50-11. 

meggyűlöl gyűlölni kezd vkit; a urî, a începe sŭ urascŭ 
pe cineva; hassen, gegen jn Haß fassen. 1567: Vxor fran-
cisci Hes p(ro)clamasset vgianis azt erte(m) te féle(!) fe-
renczne hogy te miattad gywlolt meg enge(m) az en 
Anyám the vtaltattal meg engem velle [Kv; TJk III/l. 
104|. 1591 Teglas Janosne vallia Hallottam Dabo 
Erseteol hogi Baba Catus pogaczat kwldeot volt ala, hogi 
feiem ala tegie, hogi vramatt megh gíwleolliem | Teglas 
János vallia ... En semmi bizoniost nem lattam Baba Ca-
tushoz ... hallottam hogi Dabo Erseteol papaczat kwldeot 
volna oda en hozzam, hogi feiem ala tegyek, felesegemet 
hogi megh giwleolliem [Kv; TJk V/l. 125]. 1657: ezeket 
igen meggyűlölte vala, látván még éltében az ifiú elméhez 
igen bészínlették magokat [KemÖn. 303]. 

Szk: egymást. 1591: Zaz Borbolia ... Azt monda er-
re nekem, Azt mondotta ennekem Boba Catus hogi ha az 
Teglas János ganeiaual megh kennek az Teglas Janosne 
sariat, esmet az Azzoni ganeiaual az vra sariat, tudna hogi 
mingiarast megh giwleolnek egi mast [Kv; i. h. 133]. 

meggyűlölés faptul de a fi unt de cineva; Hassen. 1657: 
Az én személyem meggyűlölésének minémű haszna és ki-
meneteli lőn, ezután való írásokból meg láthatni [KemÖn. 
305]. 

meggyűlölteti magát gyűlöletessé teszi magát; a se face 
úrit; sich verhaßt machen. 1765: mind ezen illetlen maga 
viselésiért, es tselekedetiért ... én velem magát haláloson 
meg gyülöltette [GörgJk 199]. 

meggyűlt felgyűlt; adunat; versammelt. 1725: a1 gátot 
is ... nagy ügyel bajjal meg csinálttuk ... de az utan a' gát 
meg nem tarthatván a sok meg-gyultt vizet, meg szakadott 
ITüre K; Told. 23]. 

meghabar megkever, a amesteca/freca; umriihren. 1570: 
Zwfogastol es Nylallastol Job orwossag ennel soha nem 
lehet, Mint ez wegy kasath egy rezth, wegy korpát 1 
rezth, wegy len Magot 1 rezth, wegy soot egy rezth 
Egyenlő Mertekkel es Meleg echettel habariak meg özue-
segel, hogy kenhessek Ruhara, es kössek zyuere auagy 
oldalara, es meggyógyul [Nsz; MKsz 1896. 372|. 1586: 
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Hasfaiastol való oruossag, vegy lenmag pogachat, törd 
me(g) Jol es Meleg Teyet osa reaia, habard meg es kend 
egy Ruhara es kössek Jo melegen, Mint el(t)wiheted, az 
hasadra [Nsz; i. h. 373. — aOlv.: öss; értsd: önts]. 

megháborgat 1. zaklat; a molesta/şicana; belästigen. 
1593: ha az en kgmes Istenem testembeól lelkemet el 
vinne, Az en megh maradotth arwa atiamfiatth felesege-
metth megh ne haborgassak [KP. Kemény László végr. 
fej-i átírás]. 1598: Kerem penigh azon az en zerelmes 
giermekimeta vgj mint holto(m) vtan feo tutorokat hogj 
az en szerelmes felesegemet megh ne háborgassatok, az en 
leanyommal Ilonaual egietemben [Gerend TA; Törzs. 
Gerendj Pál végr. — aKöv. a fels.]. 1620/1681: Az Urunk 
ő Flsge paranczolattya szerint Hunyadi Biro Ur(am) meg 
ne haborgasd8 az egy arataso(n) kivűl [VhU 279. — aA 
kivételezett jb-ot]. 1629/1681: Szikszai Mihály Deákot... 
senkinek, sem Városbeli, és azonkiviil való embereknek 
instantiajara törvény nelkűl megh ne haborgassák, hábor-
gattassák, ha kinek mit vetene törvény szerint exeqvaltas-
sák [Vh; VhU 221]. 

Szk: bűntelen ~ ártatlanul/ok nélkül zaklat. 1631: mon-
da Hamar Jstva(n) hogj megh lad azt Jmreh Hogj bűntelen 
haborgatal megh ugj mond de bizony megh bánod [Mv; 
MvLt 290. 233b] személyében, marhájában ~ személyét, 
javait/vagyonát illetően zaklat. 1629: Miuel Istuan ko-
uaczi beteges Ven ember nem hadra való Vgron Pal 
Vra(m) Atiafiusagaiert megh engettem hogi hadban ne 
zolgallion senki azért ez Czedulam latua(n) megh ne há-
borgássá se zemelieben se marhaiaban [Gyf; Törzs. Balas-
si Ferenc kezével! * tisztében ~ tiszte/hivatala gyakorlá-
sában zaklat vkit. 1648: Karácsonyfalván lakó János pap, 
tizen egj falubeli oláh ecclesiáknak esperestje ... adván ér-
tésünkre, hogj abbeli hivatallyától mégh addigh az mosta-
ni conditiok szerint levele nem lévén, az Wladika gyakorta 
megháborgatná tisztében el szaggatván egymástól az falu-
kat az réghi szokás ellen [Gyf; Lupaş,DocIstTrans. 238 I. 
Rákóczi György megerősítő lev.]. 

2. megzavar, a tulbura/contúrba; stören. 1600.ă Zolgalat-
ba laktam Ienlaka(n) a mikor erdeölni me(n)tem Chokas 
berczigh engemet senki nem haborgatoth, ha towab kellet 
wolna me(n)nemis, el mehettem wolna affelol hogj valaki 
engem megh haborgatoth wolna [UszT 15/272 Wass Fe-
rencz Martonossi, Zabad Zekely (28) vall.]. 1610: ne menj 
el talam kerheteónk ualami io emberúnkteól szálmát, mert 
egjwld megh haborgat Valami Pokol ember [i. h. 4/9d]. 
1663: Az economiákat exerceálhatnák az ő nagysága 
tisztei, és abban meg ne háborgatnák [TML II, 484 Teleki 
Mihály Giliány Gergelyhez]. 

Szk: igazságban ~ jogos helyzet/mentesség érvényesí-
tésében megzavar. 1611: Kegnek haggiuk seólt paran-
czolliuk Serió, hogj ez Exponenst igaszaghaban Boer 
Petemek megh haborgatni auagy karositani ne engeggie 
[Szád. fej.]. 1649/1681: Hagyom azért es serio paranczo-
lom, mind mostani es következendő Tisztviselőimnek, 
hogy az megh nevezet Urvölgyi Kŏvágo Mátyást es poste-
ritassit ebben az igassagba(n)a megh ne haborgassak, sőt 
minden en tűlem adatot igassagaban megh tarczak tartas-
sak, semmi uton modon megh haborítani ne meiészellyek 
[Vh; VhU 269-70. — aA paraszti szolgálattól való men-
tességben és a vaskővágás végzésében]. 

3. vmi birtoklásában meggátol/zavar, a conturba/tulbura 
ín posesiune; jn in irgendeinem Besitz hindem/stören. 
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1604: Soha teóbzer ennel megh nem haborgattak |UszT 
18/95 Valentinus Side de Homorod Kemenfalua jb vall.] | 
eók szalaglottak mégis itt, mikor megh akartak haborgatnj, 
mas senkj ne(m) haborgatott [i. h. 18/102 Andreas Choka 
de Zentegihazas olahfalü (60) lib. vall.]. 1625: seöt az 
euiccioiatis magara fel ueuea hogi ha valaki Belieniesi 
Vramot megh haborgatna a megh neuezet föld feleöl, 
mindenek ellen eö tartozzék megh oltalmazni Belieniesi 
Vramot [Fog.; Szád. — aAz eladó: Czivresz Balas]. 1631: 
adanak Colomban Keresztes és Pál felesegekkel egyetem-
ben egy belseő ereokseget felelenekis Colomban Ke-
resztes, Pál és az felesegeh minden uer attiafiaik feleöl 
hogy senki megh nem haborgattia, ha ki penigh megh 
haborgatna mindenek ellen euincalliak Kelemen János 
uramat [Szentgyörgy Cs; IB]. 1640: Az mely hazban eddig 
laktam s lakom hagyom az felesegemnek minden hozza 
tartoszando eŏrŏksegevel edgyűt kűlsö belső hozza való 
földeivel edgyűt, ugy hogj senki az en felesegemet meg ne 
háborgássá és haborithassa [Msz; Töizs. Vajai Daczo 
István végr.]. 1699: Egeresbe(n) vad(na)k valami Zalago-
sittot feoldek az oda jutót Jobbagjot ki akarjak hanni 
beleolle, kgld eszt se tselekettesse mert ha oda jutót ne(m) 
lehet meg haborgatni [Szőkefva KK; Ks 96 Sárosi János 
Gyerőfl Borbárához]. 1734: Székely Ferencz az Atyai 
Joszagot egeszszen hadta az Annyanak es battyanak Sze-
kely Sig(mond) Uram(na)k és az aquisitumab(a) ment 
lakni ezt pedig hallottam hogy mondotta Szekely Ferencz 
ur(am) hogy azért megyen az maga keresetib(e) lakni hogj 
holta utan senki a maradékai vagy Successorat ne hábor-
gássá meg benne [Asz; Borb. II Forika Mihály felesége 
Kováts Anna (25) ns vall.]. 

Szk: bojárságában ~ fogarasföldi kiváltságos szabados-
fekvősége birtoklásában megzavar. 1630: Mys ez okáért, 
ez dolognak nagyob bizonyságara, és Erősségére adtuk ez 
jelen való levelünket az Posoriczai Boeroknak (: Hogy 
őket ennek utánna semmi utan és senki azon Brazai Boer-
sagokban meg ne háborgássá se háborgathassa, hanem 
pacifice bírhassák, mind Fiúról Fiúra, mint őstől maradott 
Boersagat, Havasakkal, Erdejekkel, Folyóvizekkel, Mal-
nokkal malom helyekkel egyetemben :) [Fog.; UF I, 126-
7[ * házban ~ ház birtoklásában megzavar/gátol. 1588: 
Zabo Demeter fel veotte ... hogy soha Somogy Andrást 
sem maradekat az meg mondott hazba(n) meg nem habor-
gattyak [Torda; Pk 2] * jószágban ~ jószág birtoklásában 
megzavar/gátol. 1577: Az meg mondott Jozagba peneg kyt 
most az Annioknak zakaztottak ... Az anniokat meg ne 
haborgassak [KvAkKt 343] * örökségből ~ örökség bir-
toklásában megzavar. 1592 k.: En ezben eszt tudom hogy 
azbol uetek az fl 6 kotteleth hogy az Eŏröksegbol megy ne 
háborgássá myg az aszony el es uallamy atokbol szitokból 
my(n)denbol foldekboly [UszT] * vminek bírásában 
1621: Vincze Andrást az ŏ neki adot ŏrŏksegnek bira-
sab(an) megh nem haborgattjak hanem bekesegesen birni 
engedik es hadgiak [Asz; Borb. I] vminek dominiumjá-
ban ~ vmi birtoklásában megzavar. 1644: Ros Anna Az-
zont az szeöleönek Dominiumjaba(n) senki megh nem 
haborgattia [Déva; JHb 53/n]. 

4. (vkit vállalt kötelezettsége teljesítésében) meggátol/ 
zavar, a impiedica/conturba pe cineva ín îndeplinirea 
angajamentului luat; (jn in der Verrichtung seiner/ihrer 
übemommenen Pflicht) (ver)hindem/stören. 1620: ha 
valamellik fel Ennek az vegezesnek es alkalomnak nem 
allana, s Ez vegezesekben Edgyk az masikat meg habor-
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gatnak hat Eŏtven forint keótelen maradgion | Só várad 
MT; Berz. 15. XXXIX/6]. 1633: TÁL forint az vinculo(m)-
ja ha mellik masikatt megh haborgatna [Mv; MvLt 290. 
135a/2|. 

5. feltartóztat; a împiedica/opri; aufhalten. 1645: Ez le-
veleim) praesen(talo) negy kurtant ki irva(n) az Zaszlo 
alol akarva(n) hazaiok(b)a visza menni Kglteket kere(m) 
azért szeretettel mindenűt bekevel bocsiatva(n), sohut 
megh ne háborgássá [BesztLt 146J. 1661: Ez feleségem-
nek szóló levelemet vivő embert senki meg ne háborgassa, 
mert bizony megbúsul érette [TML II, 84 Teleki Mihály 
Veér Judithoz]. 1663: Először kémé azon Kegyelmed ő 
nagyságát, küldene úti levelet beküldendő szolgáimnak, 
mert igaz ugyan, parancsolt Rácz Istvánnak, ő nagyságá-
hoz menő szolgáimat meg ne háborgassák, de míg ő neki 
hírével leszen, amazokon megeshetik, belyebb jutván, ott 
nem is parancsol Rácz István, sok gonosz akaróim lévén, 
meg fogják háborgatni 1TML II, 444 ua. Teleki Jánosné-
hoz]. 

Szk: vkit járásában ~ vkit útjában feltartóztat. 1671: 
Máramaros Vármegyében joszágot Biro Ember csak nem 
régen Szomszéd Lengyel Ur Jacobus Potuczki Emberén, 
Szolgain rút insolentiakat cselekedett, megháborgatván 
igaz járásokban egyszersmind meg-kárositván javokban 
őket ICC 44] * vkit útjában ~ vkit útjában kirabol. 1598: 
Chiany János wallia Tawaly eztendeobe(n) ket vtam-
bais haborgatot megh Thúri János Zolgaia eggiet mas 
aprolekomat fel hanta amit zeretet el veotte, saczoltatot 
[Kv; TJk V/l. 183]. 

6. (haddal) meg/rátámad; a ataca (cu armata); (mit Heer) 
angreifen. 1619: Kegyelmed egy levelében írta volt nekem 
az lengyel hadnak nagy voltát, azmellett hogy nem fognak 
leszállni, hanem várván az török hadnak leszállását, meg 
fogják háborgatni11 | Ex circumstantiis oly módon végire 
mentem én annak, hogy őfelsége római császár azért fel 
sem bontja a frigyet, sem az mi kegyelmes urunkat meg 
nem háborgatja [BTN2 222, 224. — aHavaselvét és Mol-
dovát]. 

7. hitében/vallásában ~ vkit hite/vallása gyakorlásában 
megakadályoz/gátol; a impiedica pe cineva In exercitarea 
credinţei/cultului; jn in der Ausübung seines/ihres Glau-
bens/seiner/ihrer Religion (ver)hindem. 1619: Minthogy 
immár az keresztyénségben sok hüt szállott külömb-
külömbféle, de arra vagyon legelső gondjok is az ország 
véneinek az fejedelem választásában, hogy arra eskötik 
egyikre meg, hogy azt az országot addig való szabados 
hütiben megtartja, senkit hütiben, vallásában meg nem 
háborgat [BTN 298]. 1699: Sos Annok Mátkájától Tot 
Andrástol separatiot kivá(n), ez okon, mert mig a' 
léianzot el nem vette addig magát arra obligálta hogy 
vallásába(n) meg nem háborgattya, annakutánna penig 
mikor el jedzette, azt mondotta hogy ha haza viheti mind-
gyárt Pápistává tészi [Mocs K; SzJk 321]. 

8. megsért; a ofensa; beleidigen. 1661: de ha az szép 
szóknak és jó végnek színe alatt más fekszik, és vagy 
azelőtti megegyezett akaratból való végezéseket egynéhá-
nyan és az első rendeknek jelenlétek és tetszéseken kívül 
akarja változtatni, vagy magunkat, mellettünk lévőket 
személyinkben vagy egyébaránt való állapotúikban meg-
háborgatni, és bosszúval illetni tötte fel, jól meglássa, mit 
cselekszik® [Kemlr. 348. — aNémelyek a Kisselyken egy-
begyűlt erdélyi rendek soraiból]. 1699IXV1I1. sz. e.f.: édes 
Annyok(na)k tarcsáka, meg böcsüljék, boszusággal ne 

illessék, békességes tűrök legyenek, megh ne háborgassák 
es kesericsék [Mezőbánd MT; MbK 89a. — Mostohaany-
jukat]. 

9. (egyezséget/döntést) megbolygat/felbont; a zgîn-
dări/desface; (Vereinbarung/Entscheidung) auflösen/stö-
ren. 1580: Enek Az dolognak wrwke walo meg máradásá-
ért my(n)d az ket fel wonek zaz forynt kwtelet fel my 
elwtwnk wg mynt kuz byrak elwt hog ha walamelyk fel 
Ezt az vegezest meg haborgatnaya vag fel bontana az meg 
alo fel Az rwyd Tunenre (!) hyhasa erte az meg nem Alo 
felt [Légen K; JHbK XVI/23]. 1667 k.: Darabos Mihály 
az mostani kŏsztŏk való békességet fel nem bontja, sem 
titkon, sem nylvan ezen kötés levelet, és abban meg irt 
ötven forintot sem(m)i részeiben meg ne(m) háborgatná 
[K; Ks 65. 43. 10]. 

10. megkárosít, végigpusztít; a bîntui; beschädigen, 
verheercn. 1649: Anno 1649, 6 die May viradora az hi-
degh az all hegyeket mind el vötte, megh az fel hegyekett-
is meg haborgatta sok hellyeken [Kv; ACJk 63a]. 

megháborgatás zaklatás, akadályoztatás; molestare, şi-
canare, stînjenire; Störung, Verhinderung. 1663: Keserve-
sen kellett immár egynehányszor hallanom szegény öz-
vegy és minden gyámol nélkül való húgomnak, Kegyel-
medtűi sok helytelen és illetlen boszúságokkal való 
illetését s törvénytelenül való sok megháborgatásokat 
szenvedni [TML II, 426-7 Teleki Mihály Vass Jánoshoz]. 
1672: Panaszát penig Kegyelmednek a mi illeti, hogy ez 
résziül lett volna kezdése az alá-fel járóknak meghábor-
gatásoknak, én azt nem érthetem, holott én úgy tudom, az 
kik ő felsége birodalmából bejöttek, Erdélyben szabadosan 
járhattak, sőt gazdálkodtanak nekik [TML VI, 120 ua. 
Spankauhoz]. 

megháborgathat 1. zaklathat; a putea molesta/şicana; 
belästigen können. 1590: mint Jámbor es tiztessegh beli 
szemelyeket az szek megh szabadította ... vgy hogy senky 
eoket ez vta(n) ez dologért megh ne háborgathassa |Szu; 
UszT]. 1628: adtuk ez quietantiat az Istenben el niugot 
Radnóti István deakne Aszszoniomnak hogy senki eo 
kegi (el) met, eletebe(n), se holta vtan successorit megh ne 
háborgathassa [Kv; RDL I. 1381. 

2. (birtoklásban) meggátolhat/zavarhat; a putea contur-
ba/tulbura (in posesiune); (in Besitz) (ver)hindem/belästi-
gen/stören können. 1598: az en szerelmes felesegemet ... 
az megh az en neuemet viselj megh ne háborgathassatok, 
hanem az eoteod rezt mind(en) helien való Jozagimbol ki 
vehesse es birhassa mint Saiattiat [Gerend TA; Törzs. 
Gerendj Pál végr.]. 1632: Mvis ... Alsó Toriay Miklós 
deákot a meg nevezet kvs Beriuoya Malomnak dimiditas-
saban Confirmalliuk ... hogi ... senki eötet abban a portio 
malomban megh ne háborgathassa [Fog.; Szád. — aKisbe-
rivojon (F) levő]. 1638: in pacifico dominio bírhassak 
senki ennek utanna se magat, se maradekiat mind ket agrol 
az megh irt cziganiok maradekiok felöl megh ne háborgat-
hassak [Fog.; i. h.]. 

Szk: bojérságában ~ fogarasföldi kiváltságos szabados-
fekvősége birtoklásában megzavarhat/gátolhat. 1630: ad-
tuk ez jelen való levelünket az Posoriczai Boeroknak (: 
Hogy őket ennek utánna semmi utan es senki azon Brazai 
Boersagokban meg ne háborgássá se háborgathassa, ha-
nem pacifice bírhassák, mind Fiúról Fiúra, mint östöl 
maradott Boersagat... :) [Fog.; UF I, 127]. 
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megháborgatódik (birtoklásban) meggátoltatódik/za-
vartatódik; a fi conturbat/tulburat (ín posesiune); (in Be-
sitz) verhindert/gestört werden. 1605: Ha ... az teőbbi 
keózeótt emlekeznenek az mi Aknáink feleőll legienek 
azon ne haborgatodgiunk megh bennek [Kv; TanJk 1/1. 
5141. 

megháborgattat 1. zaklattat; a face să fie moles-
tat/şicanat; belästigen lassen. 1629/1681: Szikszai Mihalj 
Deákot senkinek, sem Városbeli, és azonkívül való 
embereknek instantiajara törvény nélkül megh ne hábor-
gassák háborgattassák, ha kinek mit vetene törvény szerint 
exeqvaltassák [Vh; VhU 2211. 

2. (birtoklásiján) meggátoltat/zavartat; a face să fie 
conturbat/tulburat (ín posesiune); (in Besitz) verhindem/ 
belästigen/stören lassen. 1666: ha I(ste)n ő felsige e világ-
ból ki szolittya valamit az mostani Vra Lipcsei György 
Vr(am) ő kglme eze(n) puszta fundusson épéttet, annak 
igaz árrat az én Attyamfiai le nem tészik, addig ó kglmét 
birasában senki meg ne háborgássá és háborgattassa [Ne; 
Incz. III. 5b|. 

megháborgattatott megsértett; hărţuit, sîcîit; beleidigt. 
1609: Nagi Benedeket kwldi Biro vram Tanacziåual Dees-
re Stenczel Jánoshoz leuellel az Harminczado(n) megh 
háborgattatott Attiank fiai dolga feleol [Kv; Szám. 12b/IV. 
4281. 

megháborít 1. zaklat; a molesta/şicana; belästigen. 
1572: Byro vram Neged Magawal az feyedelemhez 
Mennyen keoneregien Az vyonan Jeot p(rae)dicatorert, 
Megh Jelentwen hogi Nem oly ember kyhez valamy ketth-
seg lehetne hogi orzagnak Bantasara lenne, hane(m) Iam-
bor Twdos Ember kyre az varosnak zwksege vagion 
kéneregienek hogi eo N. Neh haboritana Megh az varast 
az Thanitok dolgaban, Mert Naloknelkwl Nem lehetnek es 
Nem vysagot p(rae)dicalnak [Kv; TanJk V/3. 62bl. 1588: 
Annak felette egy igen nagy kereztes hegyes teory wala 
Kopaczinak arra tetette az kezemet vgy esketet meg en-
gem hogy soha meg nem háborítom ez dologért az Sombo-
ri Jobagiat IZsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.|. 1598: 
En Koúach János vallom ... az Somborj túrj Ianos feleöli 
aúagj zolgaj feleóll mj kor enmagam Brazlobann In-
doltam akor Menttem sombora meg nem Hagjott az Zol-
gaj a Zalanom Hanem kochjmra fel ugrott kochjmat 
Hanj kezde ürünk eŏ felsege proncholatja nalam uolt Hog 
meg ne Haborjchonn senkj, De semjtt nem gondola úelle 
[Kv; TJk V/l . 184a]. 1615: Beldi Vra(m) ... Kis Antalnak 
kett forintyat meg atta es eleteigh táplalia es senkjnek 
megh háborítani nem engedj holta vtán mind(en) felliul 
megh Irtt eóreóksege Beldi Vramra es maradekjra Zall-
io(n) eóreókeos kepen megh hihatatlanűl, mostanis penigh 
mind(en) birodalma az eó kegme kezeben legien, es ennek 
vtánna vgj birhassa mint saiátját [Sszgy; BLt 3[. 1628: az 
en fíaimis ... minden engedelmesseggel, io akarattal, 
beczwllettel legyen az en Ura(mna)k (!) es az en disposi-
tio(m) kweol semiben (!) megh haborittanj ne mereszellje, 
neis haboricza [Bonyha KK; Eszt-Mk Cserei Mária végr.]. 
1644: Az Cehbeliek ... Ne(m) hagiak hanem kapak az 
kalmar ladaiat azt kezdek húzni vonni, hogj ot vonakod-
nak vala, En keozikbe(n) zollek hogy mosta(n) Ne habo-
riczak azzal megh IMv; MvLt 291. 431bJ. 1677: Noha az 
Oláh nemzet propter bonum publicum admittaltatott ez 

hazában, mindazáltal nem vévén eszében állapottyának 
alatson voltát, némely Nemes atyánkfiait impedialták, 
hogy az ŏ innepeken ne légyen szabad munkálkodni Vé-
geztetett azért azok ellen, hogy a' Magyar Nationak ne 
praescriballyanak, és ennek utánna senkit-is a fellyeb meg-
irt okbol meg ne háborítsanak [AC 15-6]. 

Szk: törvénnyel ~ perrel zaklat. 1645: Szengyel Mihalj 
Aszonyomat eő kglmet megh ne haboricza se Teorueny-
nyel, se Teorueny kivűl [Erdőszengyel MT; Told. la. II] * 
törvény kívül ~ —> törvénnyel 

2. feldúl/zaklat; a tulbura; verstören, aufregen. 1710: 
Ehez hasonló poenitentiatartást senki, miolta a török biro-
dalom fundáltatott, közöttök nem hallott, a nagy félelem 
annyira megháborította vala őket [CsH 200]. 1764: Vala-
mi csendes istenes eleteket és békessegeketa akarmi te-
kintetben meg haboritana mind azokat szorgalmatossan el-
távoztassák [Kv; SRE 209. — aA házastársakét]. 

3. megzavar; a conturba; stören. 1620: azon kellene 
instálni mégis, hogy Startzert el ne bocsátanák azzal az 
lator Ahmet tihájával, mert minden dolgot megháborítnak-
zavamak [BTN2 397]. 1768: Soha nem féljtettük, hogj 
marháinkat, Cselédeinket vagj magunkot meg haborittsa-
nak | Szentlászló TA; LLt|. 

4. jog/szokás/szabadság gyakorlásában megzavar/gátol; 
a deranjaAmpiedica in exercitarea unui drept/în respectarea 
obiceiului/Iibertăţii; in der Ausübung des Rechts/Ge-
brauchs/der Freiheit stören/hindem. 1578.: ketteot Az 
Ideos vraym keozzwl valazzona, es Az vniot wygyek 
ala az gratiaknak massawal es keonyeorogyenek eo keg-
mek egez varas keppebe hogy Az vnionak tartassaba eo 
Naga meg ne haborichion [Kv; TanJk V/3. 177a. — aA 
bíró]. 1593: en Semmiben meg nem haboritottam az Es-
kötteket, meg bizonitom [UszT|. 1595: Myerth hogy my 
... egyebeth ne(m) vgy mint az Varos io rend tartasanak es 
teórwenyenek regy io szokasanak megh maradasaerth, az 
az fellywl megh irth modot obserűaltuk: keónyergewnk 
Nagnak, mint Kegmes Vrunknak, ez wthannys azokban 
megh ne haboricczon, es minden ok nelkwl való Pana-
szoknak helt ne aggyon, hogy my es maradhassu(n)k 
megh az my eleynknek regy ideyekteól fogwa eddigh 
bekesegesen megh tartatott Zabadsagunkban [Mv; APol. I. 
79B]. 1649/1681: Hagyom azért es serio paranczolom, 
mind mostani es következendő Tisztviselőimnek, hogy az 
megh nevezet Urvőlgyi Kŏvágo Mátyást es posteritassit 
minden en tűlem adatot igassagaban megh tarczak tartas-
sak, semmi uton modon megh haboritani ne merészellyek 
[Vh; VhU 269-70]. 1671: Minden sokadalmokban az haza 
fiainak leg első praerogativaja légyen az adásban és vé-
vésben, és ha valaki az hazá fiai kŏzzül, akar kit-is az 
emtorok vagy venditorok kŏzzŭl abban meg-háboritana, 
olykor midőn külsőknek meg-engedtetett az adás és vévés, 
in poena Articulari convincaltassék [CC 83]. 1782/1799: 
Dési Sigmond Uramot tudjuk olly embernek, a* ki olyan 
dolgokot tselekeszik, hogy régi ususunkba meg háborítson 
ITorockó; TLev. 5/16 Transm. 382]. 

Szk: igazságában törvény kívül ~ törvényes eljárás 
mellőzésével meggátol vkit jogai gyakorlásában. 1612: 
azon igyekezwnk, igyekeztwnkis Arűat Eozűegyet es 
senkit igassaban (!) teórueny kiwl meg ne haborítsúnk 
IKv; PLPr 70] * jussában ~ jogai gyakorlásában meggá-
tol. 1585: Asztis hallotta(m) Mihal deaktul az iktataskor 
hogy eo senkit Nemes embert, lofeiet az eo iusaban megh 
ne(m) háborít [UszT Kisffaludi Kecheti Caspar ffew ember 
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vall.] * lóſőségében ~ lófői kiváltságai/szabadsága gya-
korlásában meggátol. 1585: húszon Eot forinton marad-
gion ha lofeosegebe, vagj marhayaba vagj joszagaba megh 
haboritana [HSzj marha al.] * (nemes) szabadságában ~ 
(nemesi) kiváltságai gyakorlásában meggátol. 1603: Myert 
hogy eo kgmek egesz varosul ... gyalazatnak tartyak hogy 
zabadsagunk ellen varosunknak kapuit az Nemeth gyalo-
gok kezdettek allany az nemeteket az kapukról el vi-
gyek es az vthan oda ne mennienek az eorizetre, minthogy 
Basta vram eo naga leien letebennis ezen Zabadsagunkban 
megh nem haboritot hanem amy hwsegewnkben megh 
nywgot [Kv; TanJk 1/1. 442]. 1606: Hadgiuk es paran-
cziolliukis seriŏ ez leuelŭnk latuan senki a' megh megh 
nevezet Olasz Gergelt ktek kózzű(l) nemes szabadsagaban 
megh ne mérie haboritani se maihaiaban karositani [Gyf; 
RDL I. 198]. 1700: esküszöm az élő I(ste)nre hogj én 
... senkit szabadságáb(an) Törvény nélkűlt megh nem 
háborittok [UszLt VIII. 73[. 

5. (vmi birtoklásában) meggátol/zavar; a conturba/tul-
bura (ín posesiune); (im Besitz einer Sache) hindem/stö-
ren. 1573: az Eóczyem ... háborított engemis meg az en 
atyámtól marattaban (!) mely ennekem edig eladó nem 
wolt arossa sem teóttem | Valazto Eothuos gergel vallassa 

Lam ollian volna mind ha fel çzw volna had çlyon 
vçlęa, az Isten megh tart En Nem akarom soha megh ha-
borytanya [Kv; TJk III/3. 198d, 255. — aHasználja örökré-
szét]. 1579: felelwen my elpttpnk hogh p soha sem az p 
Maradekya az Reteth nem keresne es megh ne(m) ha-
borytana [Dés; DLt 205]. 1592 k.: Az mikepen az harma-
dik feöldet neuezeöd az Keŏles tarlón való feöldemeth 
azrolis Jllyen walazt tezeök hogy azt az en penzemen 
weöttem ... kwleön letemben zeörzeöttem engemet azban 
meg nem haboritaz [UszT]. 1598/1635: Megh gondoluan 
mind azo(n) altal, az en Atyai uoltomat, Köteles Istua(n) 
fíamrŏlis nem feletkezem el, hane(m) ingó jouaimbol 
hagiok neki kez pénzt f 200 magiar forintot. De aztis illien 
Conditioual, hogy ha az en megh neuezet gyermekimet 
meg haboritana, es ez en mostani Testamentumommal 
megh nem elegednek, az is a f 200 ft neki megh ne adas-
sék [Mv; APol. I. 68]. 1623/1624: Tutorinak penigh az 
Felesegemnek hagi(o)m en teőllem keresett ioszagocz-
kamban az ga(z)dam Aszont megh ne haboricza [Medvés 
AF/Gyf; KCs IV/103]. 1701: azonn Portiomot... szabado-
sonn bimi engedem, eŏ kimet abbann semmi utann mó-
dann meg nem haborittom [Szentdemeter U; BálLt 91]. 
1789: azonba(n) Benedek eö kimét vigyik arra, hogy még 
az Arbitrativum Forum, melly ma már az Aszszony ellen 
folyásba(n) van, addig az Aszszonyt maga Lak Házáb(an) 
meg ne háborítsa |Ne; DobLev. III/659. la]. 1804: Mint-
egy 17. Esztendeje vagyon a' miólta Bozintán Kosztán in-
kább inkább használni kezdette ezen heljet, és azt békesse-
gesen birtais ... Kádár Kretsun kezdé meg háborítani, mi-
vel az ezenn helyen termett jó Máléját az Ura több embe-
reivel együtt hatalmasul egy éjtzaka le szedék, és el hor-
dák [F.berekszó Sz; BfR 12/7 Avasán Flóra (45) jb vall.]. 

Szk: birodalmában ~ a. vkit birtokában megzavar. 
1585: Lám megh mondottam Isten halálaert hogy en az 
Nemes embert semmi birodalmaba(n) megh ne(m) hábo-
rítom [Firtosváralja U; UszT]. — b. vkit vmi birtoklásában 
megzavar. 1655: ha edgyik a másikot kinek kinek ré-
szében) cedálandó dimidietásába(n) ezekhez tartózandó, 
marha legeltető hellyeinek erdeinek, vizeinek birodal-
mában) meg háborittanák ... Ezer Arany forintot exequal-

tathasson omnibus Juridicis remediis [Brassó; BLt 3] * 
földben ~ föld birtoklásában megzavar. 1630: ha valaki az 
megh neuezet feoldben Ban Jánost megh akarna teoruen-
telen haborittani [Marosjára MT; Told. 1] * házban/ház 
dolgában ~ ház birtokában megzavar. 1584: Zeoch Peter 
vallia hogy azt Monta Hozzw Marton hogy keesz meg 
bekelny Olaios Georgiel de vgy hogy az hazba meg Ne 
haboricha [Kv; TJk IV/1. 292]. 1613: ezek felet Euictiot 
veon fel my eleóttwnk Aztalos Miklós hogy hà ualaki 
Radnothy Jstua(n) vr(am)at, feleseget auuagy maradekit 
valakj ez megh neūezet haz dolgaba(n) megh haboritanais, 
maga keoltseghen faratsaga(n) megh otalmazna [Kv; RDL 
I. 92] * jószág(á)ban ~ vkit javai birtoklásában megzavar. 
1594: ha Eo kigelmet ualaki ezben az en tóllem neki kótót 
Jozagiban megh haboritana tehát eni (!), magam költségén 
tartozzam Eo kigelmet megh oltalmaznom [Fejérd K; Ks 
14. XLV. 13]. 1596: Vegezenk az vytezlö szauaj alma-
di gaspar vrammal ... Jgi hogi amégh az Vr Isten eltety ez 
vylago(n) tohat megh ne(m) haboryttiuk sem Joszagba sem 
egieb dologba [Szovát K; JHbK XVII/31] * jószágnak 
birodalmában ~ vkit javai birtoklásában megzavar. 
1778/1779: Affidálom az Árendást hogy a' dato p(rae)sen-
tium négy Esztendök(ne)k bé teléséig a' Jószágnak biro-
dalmában, sem én magam, sem ... kedves véreim meg 
nem háborityák IKv; Ks 65. 44. 13] * örökségben ~ örök-
ség birtoklásában megzavar. 1609: Keotenek mi eleóttwnk 
egy Mas keozeot Szabad akarattiok szerent illjen kotest 
hogj ha Fekete Gergelyne az uagj Nagy Pal megh habori-
tana Szelles Mihalt ebben az nekj adot eorŏksegben tehát 
szaz forynton maradgion [DLev. IIB. 8]. 1618: ha eòteòt 
meg haborittana ez felivl meg Irt Eòreòksegekben tehát 
minden ok vetetlen 25 forinton maragion IKercsed TA; 
Borb.] * vmi dolgából ~ vminek birtoklása miatt megza-
var. 1608: Petki Farkasne Azzoniom felele maga, es fiai 
... es egieb maraduai felöl hogy soha az negied fel megiet 
meg nem haborichyak azbol az Nagy Guzura dolgabol 
[Csicsó Cs; BálLt 60] * vmi dominiumában ~ vkit vmi 
birtoklásában megzavar. 1612: Edgik felis az masikat sem 
posteritasukat ennek dominiumaban megh nem haborittiak 
es ezt nem violalliak [Marossztgyörgy MT; BálLt 54], 
1620: magokra Euictiot veon, hogy ha valaki legitimus 
Impedjtor Molnár Lazlonet Katalin azzont, auagj gierme-
kit es posteritassit az denotalt haznak dominiumaban meg-
háborítana, tehát ta(rtoz)zanak ... megh oltalmazni 
JDLev. XXXVII] * vminek uraságában ~ vminek birtok-
lásában/birtokában megzavar. 1622: Felelenekis mi eleót-
twnk mind magok, mind penigh giermekek feleol, hogi ez 
megh neuezet Zeoleonek bekeseges vrasagaba(n) sem ma-
gok, sem maradékok az felliül megh mondot Somliai Fa-
zakas Mihalt, sem magat sem maradekit megh ne(m) ha-
borittiak [Kv; RDL I. 118]. 

6. (vkit vállalt kötelezettsége teljesítésében) meggá-
tol/zavar; a împiedica/conturba (pe cineva ín îndeplinirea 
angajamentului luat); (jn in der Verrichtung seiner/ihrer 
Pflicht) (ver)hindem/stören. 1574: Akkoron allanak my 
Eleonkbe eggy feleol az Vytezleo Zanyzloffy Báthory 
Elek perecheny és mas feleol horwatt gergely Zechy. Elek 
wram rea wewen terheket fyaynak leanynak es Jobbagy-
nak horwatt gergely azon keppen fel wewen felesegenek 
es annak az Annyanak Zechy Pirtalannenak (!) terheket 
Az tereh fel wetel peńygh wgy leott mynd az ket fel keo-
zeott, hogy eggykis az masikat az Composicioban megh 
nem haborytyak [Somlyó Sz; WLt]. 1770: az litigáns 
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pásztor kéz béadással künn megegyezék azon, hogy a 
pásztor fizessen öt magyar forintokat, paratis az actor gaz-
daasszonynak minden versengés nélkül, lemondván ex-
pensiójokról, és az törvénykezéseknek is egészen vége 
légyen, egyik az másikat semminemű remediummal meg 
nem hábor(ítván) lM.hermány U; RSzF 213]. 

7. (jogot/jogállapotot/megállapodást) megsért/szeg; a 
viola/încălca (un drept/o stare de drept/o înţelegere); 
(Recht/Rechtszustand/Vereinbarung) verletzen/übertreten. 
1572: Eo k varoswl Igen Nehezlyk hogi az my Regy za-
badsagok volt meg haborította Byro vram es az Tanach 
[Kv; TanJk V/3. 65b]. 1575: Eo k. Byro vra(m) az feye-
delmet Talalya meg valahany Magawal Akarya Az Ides 
vraimal es Ez fele Zokatlan es Teorwentelen való dolog-
ban keonĕnegien az feyedelemnek, hogy eo N. Neh habo-
richa meg az varosnak Regy Zabadsagat [Kv; i. h. 120]. 
1589: Keonyórógwe(n) M ŭ nekünk Az megh mondot 
Mezarossok Alazatosson, hogy az eo Zabadsagokat mel-
lyet ekedig az barany bómek el adassaba(n) minde(n) 
bantasnelkwl megh tartottanak volna Az megh mondot 
Zochyeknek illie(n) wy es Zokatla(n) Intezesseokkel li-
mitatioiokkal megh ne Engedneok haboritany |MészCLev. 
fej.]. 1590: mi ... kŏzbirak, ez kett fel kőzze szaz forint 
kŏtelett vetettwnk, hogj ha vala mellyk fel az ĕo uigezise-
kett, megh haboritana auagj megh nem allanà az meg allo 
fel ellen ... az szaz forint kŏtelett meg vehesse [Jobbágy-
fva MT; BálLt 89]. 1598: az felperes ... megh haborította 
az en Vra(m)nak Testamentomath [UszT 12/99]. 1782: 
Tsudálkozással olvassa és hallya a Tábla az Instansoknak 
a Felsőbb Rendelésekkel vakmerő merészséggel ellenke-
ző, és a Felsőbbektől való függésnek Törvényeit meg 
haborítani kivánó Írásokat [Mv; TLev. 4/6 tábl.J. 

Szk: elvégezett dolgot ~ eldöntött/befejezett ügyet meg-
sért/szeg. 1592 k.: miért az ell vegezett dolgot megh habo-
rította Arrul bírót kiwanu(n)k [UszT]. 1604: Mjert pedigh 

az el vegezett dolgoth megh haborította az fel peres, 
erette az méltatlan zolitasnak tęrhęn, Affelett patŭaro(n) 
vagyo(n) ]i. h. 18/7] * osztályt ~ osztozkodást meg-
sért/szeg. 1801: ha valaki találtatna ollyas a Birtokosok 
kőzűl, a ki ezen Osztályt meg háborítani mérészelné 
[M.zsombor K; Somb. II. | * vei in toto vei in parte ~ akár 
egészben akár részben megsért/szeg vmit. 1677: A fen 
megh irt Confîrmaltatott dolgokat ... ă megh nevezett ket 
rendbéli Attjafiak ha valamellyik fél vei in toto vei in 
parte violalna vagi megh haborítani akama, tehatt az megh 
allo fe l . . . executiott peragalhasson [Ne; DobLev. I/25J. 

8. (megállapodást/egyezséget) felbont/megszeg; a des-
face/încălca (o învoială/înţelegere); (Vereinbarung/Über-
einkunft) auflösen/übertreten. 1579: mj kózzwlwnk ez 
arwtt es ez czerelest ez megh nevezótt ôróksegók allapatt-
yaban fel feythetnokis awagy retrattalhatnokis, soha ret-
rattalnj nem akaríwk es megh haborítanj sem akaríwk 
[Uzon Hsz; Kp I]. 1594: mely keózteók walo wegezessen-
ket hogy mind az ket feel megh allanah zaz f(orí)nt keótel 
alat, my nekeónk kezeket be attak twdni illik, hogy ha 
walamellik feel megh haborítanah megh nem tartanah, 
megh nem allanah Tehát ezekben megh maradó feel, 
Ezeket megh nem tartó felen igazat wehessen [Kr; 
WLt]. 1600: Tudo(m) hogy Ferencz Géreb megh bekel-
tette eöket megh kçwettek egy mast, kezeketis nekem 
attak be hogy sem vton, sem mezeön sem egyebçt ne(m) 
bantiak egy mast, Valamel fel peniglen megh haboritana 
az wegezest, tiz forint a keötele [UszT 15/130]. 

9. megbolygat, (döntést/megállapodást) megtámad; a 
răscoli, a ataca (o hotărîre/înţelegere); aufrühren/stören, 
(Entscheidung, Vereinbarung) angreifen. 1572: Az series 
szerént való Ítéletet mi meg háborítani nem akarjuk, ha-
nem ha valami oll nagy dolog leszen, kiben egyéb nem 
lehetne [Barabás,SzO 299]. 1790: ezen részből, a Testvér 
Őtsém minden Iussárol örökösön le mond, mellyet ha meg 
másaina Törvénytelenül ... s ... kivánna meg háborittani 
200. az az két Száz forint büntetést rajta meg vehessek 
IM.déllő TA; DobLev. III/674]. 

10. vkit (becsületében/önérzetében) megsért; a vătăma/ 
leza (pe cineva ín onoare/sentimentul demnităţii); jn (in 
seiner/ihrer Ehre/seinem/ihrem Ehrgefühl) beleidigen. 
1573: Fogas Albert... vallia ... Eo valaztig cytitotta hogy 
ne zoliion ... Az kézbe Megen hatra zwksegeiert, Es hogi 
eleh Ieot volna, Azt Nem Twgia ky haborította volt meg 
Myklost chiak hogi hallotta zytkozodasat, hogi hazwd 
vgmond esse lelek Eretnek kwrwaywl ky Engem tehengia-
konak Mond [Kv; TJk III/3. 225]. 1584: Zeóke Pal vallia 
hogy megh haborította volt eszte(n) vosarnap Jsac Petert 
az gazdaianak felesegeh [Kv; TJk IV/1. 207]. 

11. megakadályoz, feltartóztat; a ímpiedica, a sta ín ca-
le; verhindem, aufhalten. 1586: Méltónak îtilwen eo kgme 
Biro vram tanachawal egie(te)mbe, hogy Negyen lennenek 
Az Zamweweo Vraim, Kyreol zolwan eo kgmek varosul 
es megh latwa(n) az Vniotis, myerthogy lattatik p(rae)-
thendalni Az Vnio hogy minden affele. keozeonseges 
Igazgatasra Niolcz bizonios megh hiheteo zemeliek va-
laztassanak Azért Nem Akariak megh haboritany |Kv; 
TanJk 1/1. 37]. 1588: Vegheztek azért varosul hogy ma 
Biro vram Cédulát Jartasson, Eottweós Andrasnakis Cé-
dulát kwlgieon, hogy Ieoyeón be, es tisztesseges helie meg 
leszen, Mert ez eleot sem Akartak Abba(n) megh habori-
tany, hanem Azzal Akartak eltetny [Kv; i. h. 81]. 1589:1 
Decem(brís) Mykoron Gyulaj Pal Dyznayat be hajtottuk 
valla ... P(ro)testaltűnk, hogj Teobe Reaya ne hajchya 
Mert ha teobbe Reaya haytya Mind le veretywk, Eoys 
Azon keppen P(ro)testalt Azon Nemes vraink elot, hogy 
Reyaya haytya es Meg Akarya latnya, ky akarya meg 
haboritanya [Kv; Szám. 4/XII. 15]. 1592: Thudom hogy 
Nyuladbul az fanczialiaktul kerteonk vgj hoztwnk fat, 
mert ha keretlen hoztuk volna meg haboritottanak volna 
[UszT]. 1592/1593: (A földet) soha tilalmas(na)k nem 
tudgia, sem hallotta ... Nemis tudgia hogy senkit azért 
megh háborították volna [Mikeháza SzD; Ks 35. V. 12]. 
1644: valamíg megirt Rácz Ádám az táborra érkezik az 
kurtánokkal mindenekben véle egyezvén szállásokat 
békességesen engedje, illendő gazdálkodással légyen né-
kiek, ellenek ne támadjon, és őket sohul járásokban meg 
háborítani ne merészelje hűségtek [TMÁOIII, 260-1 fej.]. 
1657: Kire felelék: Nagyságodnak nem méltó búsulni s 
félteni, mert hallatlan dolog még az rendes pogányok közt 
is követet megháborítani [KemÖn. 294]. 1764: meg ne 
háborítsák a Csobányokat, meg se húzzák őket [HSzj 
csobán al.J. 

Szk: útjában ~ útjában feltartóztat. 1577: eo kegmek 
egez warosul wegeztek hogy a Iamborat ky utat aggyá 
az harangzo vta(n) se haborichyak megh vtaba IKv; TanJk 
V/3. 141]. 

12. megtámad; a ataca; angreifen. 1590: Engemet vi-
szont András kouacziot igi háborított megh, vtamot megh 
állottá, kialtotta Eróssen, Eóld az beste lelek kúrúa fiat 
[UszT]. 
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13. megkárosít; a păgubi; (be)schädigen. 1665: nem 
akarván azért mind az előtti Fogarasi Varunk urainak kgls 
annuentiajokban, mind penig régi szokás szerent való jö-
vedelmekben megh haboritani [UF II, 305]. 1804: Drentye 
Mitru háborította meg Bozintán Kosztánt Maiéját ejt-
szakának idején hatalmasul le szedette és el is hordotta 
ÍBerekszó Sz; BÍR III. 12/71-

14. megkínoz/visel; a chinui, a produce suferínţe fizice; 
(ab)plagen, erschöpfen. 1658: az Uyaimatis ugy megh 
haboritotta volt az hidegh mégh fel teóttek az szanban 
hogi le estem hogi ugi posognak aligh foghatok vellek 
INagybánya; DLt 441]. 

megháborítás 1. zaklatás, tilalmazás; stinghereală, 
hărţuire; Belästigung, Verbot. 1775: az Oltszemi kétskék-
kel ki jártam szabadoson széllyel a Bodokiakkal szintén 
elegjesleg minden meg háboríttás nélkűlt legeltett(em) 
(Bodok Hsz; Mk II. 2/71]. 

2. felforgatás/zaklatás; răscolire, tulburare; Aufwühlen/ 
regung. 1662: Nem is megháborítására az hazának, sőt 
inkább meg sem aludt tüzének oltására, és mindeneknek 
szép egyességre való hozására célozna [SKr 640]. 

3. (vmi birtoklásában való) meggátolás/zavarás; împie-
dicare/conturbare (ín posesiune); (im Besitz einer Sache) 
Verhinderung/Störung. 1576: ha en Nywytody Pal vagy 
Maradekym valamj hatalmaskodast vagy meg haborytast 
benne" eytene(n)k tahat hwzon ŏth forynton Maragyak 
[BálLt 86. — aA zálogos rétben]. 1816: Super-leváltam 
Meltosagos Homorod Szentmártoni Biro Farkasne Asz-
szonytol az Újlaki Colonicalis sessiokra 45 ~ negyven öt 
Rforintokat, melyb(en) meg háboritást az tisztelt Aszszony-
ság ne szenvedhessen [Gyerővásárhely K; Végr.]. 

4. (az egyik fél számára hátrányos) megbolygatás/vál-
toztatás; răscolire/modifícare (dezavantajoasă pentru una 
din părţi); (für die eine Partei nachteilige(s)) Aufrühren/ 
Ăndemng. 1570: Megh Értettek varoswl eo k az Buza 
Dezmanak Jeowendeobe való megh haborítassa feleol Az 
myth zol eo k. Byro vram [Kv; TanJk V/3. 17b]. 1665: 
regtűi fogván azon Sárkány nevü falunak dezmáját, éppen 
az ot való papok percipialtak mellyben való megh 
tartasarul, es megh ne haboritasarul ennek előtte való Fo-
garasi Varunk urais egy nehany izben paranczoltak volt 
[UF II, 3051. 1747: Minthogj a' két Testvér Atyamfiai 
kész házban laknak, ezen épületek(ne)k meg haboríttásat 
nem kévanom JTorda; TJkT III. 113]. 

Szk: osztozás ~a az osztozkodás megbolygatása. 1729: 
ketelenittetem ujob osztozás által, vagy az osztozás(na)k 
megh háborittásávalis, az illyen megh károsodasimrol, 
megh jobbítást kévánni [Kiskapus K; Ks 99 Gyerőffi Kata 
lev.|. 

5. (tisztségének ellátása közben vki) megsértése/zavará-
sa; tulburarea cuiva (ín timpul exercitării funcţiunii); Ver-
letzung/Störung (während der Verrichtung des Amt(e)s js). 
1590: az dűloknak megh haboritasokert Gothart Balast 
hagia az szek 24 Ghiran [UszT]. 

6. sérelem, megsértés; tulburare; Unrecht, Verletzung. 
XVIII. sz. eleje: Szivünk belső fajdalmaval kelletik 
orvaslásnak jo reménsége alat alázatosan repraesentalni 
szabadcságunk(na)k és Ecclesiastica directioink(na)k meg 
haboritását és rontatását [Kv; KvRLt X. A. 39b[. 1846: 
Tanuk vallamásaikbol tisztán ki világlik, hogy a Nemes 
Város piattzán ... a* kőz csendesség s innep napi tisztele-
tet meg haborittásaival — Két izbe ... kegyetlenül meg 

verte vérbe küpülte | ki nyomozási munkálkodások rendin 
ki világlott volna, hogy én Vasárnap Dél után mészáros 
Legény Virág Lászlót ... innep napi tisztelet meg háborit-
tásával artzul ... megütöttem [Dés; DLt 530/1847. 26, 30]. 
1847 k.: vérengző Virág László Isten Krisztus, és Szen-
tek borzaszto káromlásik kőzött, az kőz csendesség, és In-
nepnapi tisztelet profanálásával, s meg háboritásával réz-
fokossával halálra vert, mely miatt most ágyba fekvő 
beteg vagyok IDés; DLt 530. 8]. 

7. esküdtség- ~ az esküdti feladatok megszegése; neres-
pectarea/neîndeplinirea obligaţiilor de jurát; Ubertretung 
der Geschworenenpflichten. 1593: te azt mondottad, hogi 
ha parancholattal hinakis, nem tudod, ha mentek vag' 
nem, ez volna az Esketsig meg haborítas [UszT]. 

megháboríthat 1. (vmi birtoklásában) megzavarhat/gá-
tolhat; a putea conturba/împiedica (ín posesiune); (in Be-
sitz einer Sache) stören/hindern können. 1600: Cziki Simo 
arra illyen valazt teón ... en ugy tudom hogy mikor azt en 
megj veottem, tv akkoron Czoma Mártonnál egwt es egy 
kenyere(n) voltattok az mit en erte attam eggyvt keólteót-
tetek s haznat veóttetek, azerth ... ingemet megy ne(m) 
haborithatz [UszT 15/21]. 1602/1603: egez faluiul attuk 
peczetes leuelűnket, hogj senkj az felliul megh irt es neue-
zet Ferencz kouacziot, es holta utannis felesegit giermekit 
ez felől az széna Rett felől megh ne háboríthassa [Vaja 
MT; Törzs]. 1608: nem hogj w magat haborgatna ualakj 
... de söt mëg az w Gyiermekitis, twdnj illik ... soha 
Ezekbe(n) se(n)kj se(m)mj uto(n) meg ne haboricsak, 
se(m) meg ne háboríthassa [Kv; RDL I. 84]. 1640: Az 
mely hazban eddig laktam s lakom hagyom az felesegem-
nek minden hozza tartoszando eŏrŏksegevel edgyűt kűlsŏ 
belsó hozza való földeivel edgyűt, ugy hogy senki az en 
felesegemet meg ne háborgássá és háboríthassa [Törzs. 
Vajai Daczo István végr.]. 1690/XVIII. sz. eleje: In super 
valami keresményünk vagyon, mellyeket eddig edgyütt 
kerestünk szerzettünk s ez utánn is szerzenénk edgyütt 
... ōkgylmenek kötöm és Légálom Ugj hogy Senkiis Ō 
kgylmet életében azok(na)k bírásában meg ne háboríthassa 
[Ne; DobLev. 1/59]. 1816: Valamellyeket Finta Anna ... 
férjével Tovissi Gergellyel szereztenek mindazok Tö-
vissi Gergellyé legyenek azokban Senki ö kegyelmét meg 
ne háboríthassa (Asz; Borb. I|. 

Szk: jók birtokában ~ javak birtoklásában meggátol-
hat/zavarhat. 1845: Ezen Csere tart tiz esztendeig hogy 
addigén ... Biro Laszlo Urat az altal adott Jok birtokában 
meg ne háboríthassam [Szamosüjlak Sz; Végr.]. 

2. vkit vmivel háborgathat; a putea deranja/conturba pe 
cineva cu ceva; jn mit etw. belästigen können. 1623: meli 
keuansagokat Anna azzonj meg ertue(n), Hoza mj eleonk-
ben egi testamentumot ... meli testamentumnak az Conti-
nentiaja, az hogy az eo Attjanak az eo edes Annjat Anna 
azont eletejg semmj nemu rez kiadas feleol meg ne hábo-
ríthassak [Kv; RDL I. 120]. 

3. megállapodást/végzést megsérthet/szeghet; a putea 
încălca o învoială/decizie; Vereinbarung/Entscheidung 
verletzen/übertneten können. 1590: Miűel hogy Lajos 
András az J. az vegezest megh nem Állotta hane(m) az 
falú keózt úalo úegezest aszal akarta megh haboritanj, 
hogy miért az vaghasa faluiak az giepwt megh hantak es 
zenat Az Giepwn altal hantak, eszel akarta megh ha(borit-
tani)a nem háboríthatta volna, Azért két forint terhen ma-
rad [UszT. — aEz más kézzel sor elejére betoldva]. 
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megháborító I. mn sértő; care (în)calcă ceva; verlet-
zend. 1678: ha ők megbüntetik®, ne tulajdoníttassék más-
nak, mert csak az haza békessége rontóinak és szabadság-
talanságoknak, régi kanonoknak megháborító akadályit 
akarják elhárítani [TML VIII, 7l Kapi György Teleki Mi-
hályhoz. — aApafi Mihály fejedelmet és tanácsosait]. 

II.//i 1. vmit megsértő/rontó személy; violator, persoa-
nă care tulbură/deranjează (ceva); Verletzer/derber. 1614: 
mind az török nemzet, és az kűvül is minden egyéb körül 
való keresztyén nemzetség úgy megutálá®, mint olyan az 
egész világon való nemzetségeknek békességének fel-
bontóját és megháborítóját [BTN2 58. — aBáthori Gábort]. 
1662: Úgy vagyon, az egybegyülekezett felső-magyaror-
szági vármegyék bizonyos végezések között vádolták vala 
és mint közönséges békességnek megháborítóinak kiál-
tották vala őket lennia [SKr 109. — rLónyai Andrást és 
Radu Şerban elűzött havasalföldi vajdát]. 1826: a' ke-
resztyén eleink e' végre ugy nevezett kalandos czéhot, 
vagy is társaságot állitottak, és ennek tagjairól azoknak 
kötelességekről ugy ellenben a' köztök való jó rendnek 
megháboritoi s a tisztesség, a' becsület regulái ellen vé-
tőknek 's társasagot megbántóknak büntetésekről Articu-
lusokat is irtanak [Kv; EM XI, 373 A külsö-közép-utcai 
kalandos társ. art.]. 

2. (egyezséget) megszegő fél; persoană care incalcă o 
înţelegere; (Vereinbarung) verletzende Partei. 1620: az 
megh haboritto ... húszon eott forinton maradgion [Szent-
rontás MT; Sár.]. 

megháboríttat 1. (vmi birtoklásában) meggátol-
tat/zavartat; a puné să fie împiedicat/conturbat (in posesiu-
ne); (in Besitz einer Sache) hindem/stören lassen. 
1711/1792: valami keresete vagyon Etzken András Uram-
nak itten Albisban 's Határján ... örökösön le monda rol-
la8, ugy hogy soha se Etzken András Uramot, se Felessé-
gét, se Posteritássit meg nem haborittya sem haborittat-
ya, hanem mind magok Vérségeken vetteket örökös Iussal 
bírhassák, és birathassák [Albis Hsz; BLev. Transs. 25. — 
aEtzken Miklós]. 

2. háborgattat; a face să fie tulburat/conturbat; belä-
stigen lassen. 1677: Rátoti Gyulai László Ur(am) ő kglme 
... ki ment az Magyar hadak közzé sub Verbo Nro 
Principali assecurallyuk, hogy ... semmi nemű Jószá-
giban), Javaiban meg nem károsittattyuk, se(m) személ-
lyéb(en) se(m) becsületib(en) ő kglme mellett ezen do-
logban) edgyütt lévőkkel edgyült meg nem bántattyuk, 
háborittattyuk sőt afféle ellen k(e)g(yelme)ssen protegáll-
juk [Törzs. fej.]. 

megháboríttatás 1. megzavartatás; tulburare; Störung. 
1800: 20. 30 kalákás gyalog emberekkelis húzattam ki egy 
egy fát az árkok méllyéről ... senkitől meg háborittatásom 
nem volt [Benedekfva Sz; BíR II. 58/21 Erdődi Cs. József 
(58) vm. hites assz. vall. Vérvölgyi Bányai János keze 
írásában]. 

2. (vmi birtoklásában) megzavartatás; tulburare/contur-
bare (ín posesiune); Störung (in Besitz einer Sache). 1777: 
Sérelemel jelentyűk Rátánkb(an) jutót Joszágunkb(an) 
való nagy meg háborgatásunkat Tit Krizbai Mojzes, es 
Márkus Theresia Aszszony által kik(nek) mi midőn által 
nem adtuk volna Joszagunkat absoluta et mera Potentia 
beléje ment(ene)k hatalommal meg kaszálták [Hsz; 
BLev.|. 

3. megsértetés; hărţuire; Beleidigung. 1702: A' Kolos-
vári határon termett Buza és Bor Dezma felett Lévén nagj 
megháborittatásunk az itt való Páter Jesuitaktol [Kv; SRE 
83]. 1796: az igaz verségi Atyafiságnak meg Sértetéssé-
velis Udvari Biztos Tisztyenek meg háborittatásával Sem-
mit nem gondalván a Natságod Biztassai és emberei azo-
kat a Metalis Határozásokat hir tétel nélkult meg változ-
tatták [Kük.; JHb XX/27]. 

megháboríttatik 1. zaklattatik; a fi hărţuit/şicanat; 
belästigt werden. 1574: vegeztek aztis eo k ... hogy senky 
hitnek vallasaert Meg Nem haboritaszek, Azért kyaltassa 
meg eo k. Byro vra(m) hogy senky Sem piachon seh kor-
choman se haznal Ne haborogion egimast Ne Rwtollya az 
hitért hanem Minden Rend Bekeszegel Maradion vallasa-
ban [Kv; TanJk V/3. 98a]. 1677: az Aknás Városi helyek-
ről Zászlók alol, Hajdúságról, és Székelységröl oly secu-
ritassal adattassanak kézhez, a' meg-igirt vagy meg-nyert 
Jobbágyok, hogy azoknak el-vivŏi meg ne háboríttassanak 
[AC 194]. 

2. felzaklattatik, megbolygattatik; a fi tulburat/contur-
bat; aufgewühlt/gerührt werden. 1575: keonieregienek az 
feyedelemnek hog* ez fele Igentelen Érteimw Embereknek 
kewansagoknaka helt Ne aggion kiwel az varosnak Beke-
seges Allapatia haborittassek meg [Kv; TanJk V/3. 113b. 
— aGrwz Péter kívánságára utal]. 1657: az fejedelema 

igen meg kezdé bántani az nevezetes embereket és idege-
níteni; elsőben is az grófot, Bethlen Istvánt, ki váradi 
kapitán vala, és fő vala az fejedelem béhozásában ... mert 
vagy néki kell vala elveszni, avagy az fejedelem háborít-
tatik vala meg [KemÖn. 152-3. — aI. Rákóczi György]. 

3. (vki jogában/hite gyakorlásában) megsértetik/gátolta-
tik; a fí conturbat/impiedicat in exercitarea drepturilor/ 
convingerilor sale; (in dem Recht/der Ausübung des Glau-
bens) verletzt/gehindert werden. 1677: törvény elŏt az 
Evocatus Nemes Ember is meg ne háborittassék, annál 
inkáb meg ne fogattassék | ha ki ... meg-háborittatnék, a' 
meg-bántodot Nemes ember ellen a' cselekedő juris ordine 
prosequaltatván, és comperialtatván in floren. 200. con-
vincaltassék [AC 41, 112]. 1705: ha mi oly dolog esett 
volna is, hogy vagy törvényekben, vagy nemesi szabadsá-
gokban, vagy egyebekben is a magyarok ... megbántódta-
nak vagy háboríttattanak volna, azt neki8 nem tulajdonít-
hatni [WIN I, 448. — aI. József császárnak]. 1724: ve-
geszte ã Gubemium, hogy mig ä Conscriptionak állapottya 
terminálodik (ad)dig ã Supplicansok maradgyanak ä régi 
Statusban és abban meg ne háboríttassanak |ApLt 1 a gub. 
Nsz-ből]. 

Szk: vallásában ~ vallása gyakorlásában megzavarta-
tik/gátoltatik. 1662: Hogy a szegény jobbágyság ... a 
hazának közönséges javáért, csendességiért sem őfelségé-
től, sem senkitől vallásokban meg nem háboríttatnak11 (SKr 
271. — aA linzi béke cikkelyeiből]. 

4. (a birtok/birtoklás) meggátoltatik/zavartatik; a fi îm-
piedicat/conturbat (in posesiune); in (Besitz/Besitzung) 
gehindert/gestört werden. 1677: A* kik által a* Fiscale 
bonumok el-foglaltattanak, usque ad Annum 1615, assecu-
raltattanak mind magok és maradékjok, hogy azért meg 
nem háboríttatnak [AC 46]. 1830: a le irt Commoditások-
ban minden lehető Inpetitoroktol evincallyák és ezen irt 
üdŏ Szakasz alatt csendes birtoklásában senki altal meg 
háboríttatni nem engedik [Kv; Somb. II]. 1852: az 1848-
iki esztendő ... jogi-, birtok- és földesúri viszonyokat meg 
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változtatott; a* szerencsétlen foradalom békövetkezésével 
a' birtok egyes erőszakos foglalok által meg háboríttatott 
's a* meg károsított fél rendes törvényszékek hiányában ma-
gát nem védelmezhette [Nagylak AF; DobLev. V/1330]. 

5. (megállapodás) megsértetik/szegetik; a fi violat/încăl-
cat (o învoială); (Vereinbarung) verletzt/übertreten wer-
den. 1577: teonek illyen rendelçst es vçgezesth: Hogy az 
megh holt Bęldy Kelemen testamentom lewele Semmy Cik-
kelyben eggykteolys megh ne haborytassek, hanem erey-
ben meg tartassek [BLt 7]. 

6. megakadályoztatik, feltartóztatik; a fi împiedicat/ 
oprit; verhindert/aufgehalten werden. 1620: Ez leuelem mu-
tató Jámbor szolgám Migyen oda Szekelli feodire Szepsi 
szekbe Illieffaluara ... Keteket kírem ... megh ne haborit-
tassik se maga szemellieben se marhaiaban [Borb. I]. 

7. megkárosíttatik/támadtatik; a fi conturbat/păgubit; 
beschädigt/angegríffen werden. 1663: Nemzetes Szamos-
falvi Mikola Sigmond Ur(am) ... ez hazabol ki menve(n), 
Assecuralliuk sem személyében, sem joszágába(n), sem 
egieb semmi nemű jovaiba(n) megh nem haborittatik, 
károsittatik, seot inkab oltalmaztatik [JHbK XIX/21 fej.]. 
1677: Ha kiknek penig a' meg-irt mód szerínt házak, 
continuus szállások nem lehetne-is, de a' tŏb Natiokbéli 
Statusok, sŏet a' szükségnek idején, mind magok, házok 
népe, és minden javok szabadosan bé, s' annak idejében 
békével ki-is bocsáttassák; miglen benne lésznek ot való 
semmi rendektől meg ne háboríttassanak, károsittassanak 
[AC 161]. 

8. (határ) megsértetik; a fi călcat/violat (răzorul/hatul); 
(Dorfflur/grenze) verletzt werden. 1815: ezen főidnek 
Soos Ur felől elő borozdája volt, s mendetig addig ültettük 
az idenig sohasem háboríttatott meg azon borozda [Kv; Pk 
31. 

megháboríttatott megbolygatott, felzavart; tulburat; 
aufgewühlt/gerührt. 1667: Bánfi uram dolgaihoz elig tu-
dok szólni innét, mert ez ember olyan ellene, mint az meg-
háboríttatott darázs [TML IV, 232-3 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 

megháborodás zaklatottság, feldültság, felindultság; 
enervare, pornire; Verstörtheit, Aufregung. 1657: az sok 
nyughatätlankodás is igen megfárasztott ugyan, de az nem 
annyéra kénszerített, mint az fejedelemnek megidegenedé-
se miatt való méltatlanságom, felette igen megháborodá-
som annyéra megkedvetlenített vala [KemÖn. 250]. 1710 

Kívánék a fejedelemmel való szembenlételt gráciája 
megköszönésére supplicatio által, de a rettenetes nagy 
méltatlanságnak proportionalis szégyenlése, és meghábo-
rodása miatt azt a választ írá: Más házunknál jó szívvel 
látjuk Ő kegyelmét [BÖn. 690-1]. 

megháborodik 1. felindul/háborodik; a se eneiva; sich 
aufregen/entrüsten. 1572: mykor Jarai Bematne Klara 
azzony testamentomat teot az Zeold ladat ersebet azzon-
nak thorozkay Janosnenak hagya vala es zylwasy János 
meg ellenze rolla hogy nem engedy hane(m) meg akaría 
latnj my vagyon benne, ezen Jaray bematne meg háboro-
dik es el fordola [A.jára TA; Thor. IV/3]. 1573: mykoron 
feierwary Imre halala vtan gywltenek volna András deák-
hoz leot Be Iffiabik Bwday Georgy egi ados lewelel 
András deák Eleyben kiben fl 99 volt Irwan, Mikor arról 
Twdakoznek András deák hogi es mint volna az, Monda 

Bwday Georgy hogi Regestumais vagion róla meg 
Nezte András deák, Mond hogi kylembez az ados leweltwl 
Mert Ninchen Annye Benne Irwa ... Eonekikes vgi Thec-
cet hogi Nem Illik Eozwen (!), Ezen meg haborodot 
Bwday Georgi [Kv; TJk III/3. 2961. 1585: Ezen megh 
haborodanak Es Monda Viczej András Az Zolgajanak 
Eregyze Zolga tilch el a Zenatol ihol Az pecset [Kv; TJk 
IV/1. 516]. 1599: Hozzw Martonne Katalin vallja 
hyrtelensegel az Tanch keozben fordul a megh es vgy eo te 
archul konch palt, mely archul eotesre ingen meg sem 
haborodek rajta [Kv; TJk VI/1. 327]. 1618: Ezzel a válas-
szal hogy hazajöttem volna, igen megháborodék Kamuti 
uram rajta, mert őnéki semmi módja, sem akaratja nem 
vala arra, hogy hazainduljon [BTN2 97]. 1798: hirül be 
hozván hogj az Erdőre küldett Bival Szekeret el fogtak 
ö nga eidejeböl, ezen mingyart nagjon meg habaradott 
az Ur és leg ottan Lovott nyergeltetett [Ádámos KK; JHb 
XIX/58]. 7809: Lehet hogy a Falut Ravát rosz Szavaim-
mal fenyegettem de nem tudom mikkel mivel meg voltam 
háborodva [UszLt ComGub. 1602]. 

2. összezördül/vesz; a se certa; sich entzweien, in 
Zank/Streit geraten. 1567: első cemmentbe lön gradussaa 

k(arat) 21 1/2. Másod betetelben volt orank is es fellieb-
ment vala Jóval 23nal annak az cemmentin es kimosásán 
haborottunkuala meg Ifiw Vachy Peterrel (Nsz; MKsz 
1896. 355. — aAz aranynakj. 1568: A Rez felől ezt vall-
yak hogy ez zebei* gőrg le akarya volt penzwl bwchyw 
zerent az hazböl az aruak rezet tenny, a pénzt Eleys hozta 
volt, de akoris meg haborottak az 10 f mya es vgy vezet 
Eze Ez dolognak [Kv; TJk III/l. 170. — ^ y b e r t ] . 1570: 
felek rayta hogy k. megh Ne háborodnék Az Vral 
[Nagysajó BN; BesztLt 50 Lucas Theowy Caspar Zwch 
beszt-i bíróhoz]. 1573: Paisos Istwan azt vallia hogy eö 
talalta volt Ionast az uchan Mond hogi myert haborottal 
meg chysar ferenchel azt hallotta(m) hogi Lwcchanak (!) 
akaztofanak Montad volna [Kv; TJk III/3. 266]. 1584: 
Teilma(n) Antalne vallia vym a* leankat egy orwasnak 
Es az orwas mingiarast ezt monda, hogy mely Azonnial 
meg haborottam Az vesztette meg az en germekemet [Kv; 
TJk IV/1. 249]. 1597: Chizar Peter ... wallia ... mikoron 
az bechewheoz kezdettek wolna, Gal Kowach megh 
haborodek Stomp Janossal mert ew le akarya wala az 
Arwak rezit tenny [Kv; TJk VI/1. 43] | Miklós Janosne 
hiüa kj az mezeóre, monda hogy az Vra megh haborodot 
Simon Janossal [UszT 12/17 Gr. Zabo de Kereztur ns 
vall.]. 1632: az mint elő zör megh haborodtak vala Hamar 
Istók Mészáros Imrehuel, my bekelteteök meg eöket [Mv; 
MvLt 290. 72a]. 1647: Tudom azt, hogj az nehaj Czeh 
Balast Imre meg sebhette vala abban megh haborodanak 
[Szentkatolna Hsz; HSzjP Czeh Leorincz (50) pp vall.]. 

3. megzavarodik; a se zăpăci; in Verlegenheit/Verwir-
rung kommen/geraten. 1657: midőn szinte indulni akar-
nék, hozák hírét, hogy Schultetus érkezett az portáról, me-
lyen bizony igen megháborodám, mert elbocsátanom tud-
ván mint egy áruló szolgáját az asszonyomnak, illetlennek 
látszik vala lenni, megfognom törvéntelenség, mert incor-
poratus is vala az országban [KemÖn. 135], 1675: ellensé-
günk által elvitelre való szándokán és eddig is vélek irgal-
matlanúl és pogány módon való cselekedeteken az nemes-
ség és vitézlő rend már is annyira meg bódult és meghábo-
rodott, búsult és keseredett, hogy ha most hamarjában csak 
részben is nyavalyánknak orvosoltatása felől jó reménség-
gel való vigasztalás és annak bizonyos jele nem mutattatik 
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és adatik oly spiczczen dolga az hanyatláshoz és vesze-
delemhez nem volt, mint mostan vagyon [TML VII, 122 
Vesselényi Pál, Kende Gábor, Kubinyi László Teleki 
Mihályhoz]. 

4. megtébolyodik; a se ţicni, a înnebuni; irrsinnig wer-
den. 7808: szegény Katsot meg látogattam, meg habora-
datt szegény, őrökké bé zárva űll [F.detrehem TA; Ks 65. 
XLIV. 11]. 1809: Engemet azért fogtak meg, hogy én meg 
háborodtam Apámot Anyámot meg vertem s még vérbenis 
gübültem [UszLt ComGub. 1602]. 1812: néhai Sombori 
Sigmond a midőn Joszagainak (nevezetesebb el tékozlá-
saihoz kezdett meg volt háborodva [Dob.; Somb. II]. 
1831: Fodor Pétemé hordozta a' leányát az oláh Temp-
lomba — kerdeztük tölle miért viszi oda, azt felelte; Szé-
kely Farkasné ugy meg verte, hogy a' miatt meg háboro-
dott [TVLt Közig. ir. sztlan Szegedi Lászlóné Fodor Juli-
ánná (33) vall.]. 

Szk: elméjében 1771: A fia, Wesselényi Farkas űr, 
hihető a dispositiókat kezére vette, azt is inkább hiszem, 
hogy catholizálni akar megértette, elkedvetlenedett, me-
lancholiába esett, szüntelen azzal fantáziázott, hogy sem-
mije nincsen, elméjében is megháborodott volt [RettE 
259]. 1831: Móses Sára elméjében meg gyengült, meg 
háborodott volt [Szenterzsébet U; Borb. II Agilis Idősb 
Török János (61) vall.]. 

5. felbolydul/zendül; a se agita/nelinişti; in Unruhe ge-
raten. 1632: Tudom aszt hogi az ország meg haborodek 
s en nem tudom az Czigan hova veszekedek el jnnet [Kéz-
disztlélek Hsz; HSzjP Gr. Ferencz (50) ppix vall.]. 1670: 
Az lengyen szomszédok is megháborodtak, az mint halla-
tik [TML V, 262 Kende Gábor Teleki Mihályhoz]. 
1753/1781: Kun Miklós urfel serdülése alkalmatosságával 
az idŏ meg háborodván, Rákotzi Ferentz fejedelem mellé 
álván Gavaleriara (!) [Algyógy H; JHb LXXI/3. 192 Lup 
Filip (88) jb vall.] | Kun Miklós ... a mostoha attyát, Tuto-
rát oda hagyta, abban az időben haboradott vala meg az 
ország [Máda H; i. h. 210]. 
6. az ég ~ (szél)vihar kerekedik; a se isca o furtună; 

Sturmwind entstehen/sich erheben. 1662: az törökök pedig 
igen sűrű Alláh, Alláh kiáltásokkal szembemenni kezde-
nének, az ég azonnal megháborodván, az ellenség felől 
arccal a mieinkkel nagy sebes forgószél szemközbe jönni 
kezdett vala [SKr 552]. 

7. (gyomra) felkavarodik/fordul; a (i) se intoarce (cuiva 
maţele pe dos); (Magén) sich umkehren. 1710 k.: A doktor 
mit adott osztán s mit segített, nem tudom, de az Isten 
meggyógyíta, s felkelék egy hétre, de a gyomrom úgy 
megháborodott volt, noha valósággal rajtam vérhas nem 
volt [BÖn. 526]. 1761: álmom közepette szivemben üt-
lődvén a nemzetek közt fennforgó villongás, annál na-
gyobban megijedék annyira, hogy minden belső részeim 
megháborodának [Nyír 200 Bánffy Farkas álma]. 

8. (vkinek vmilyen testrésze) megnyomorodik; a se 
schilodi; (ein Glied js) verkrüppeln. 1584: Barbara Zabo 
Paine vallia igen beteg valek, hiuatam hozza(m) Zabo 
Catot®, Azt monda hogy keotes volna raita(m) Ada be 
valamit Innom, es gywkeietis Ada be Innom, Es mihelt be 
veóm ming'arast az karom meg haborodek es most(is) 
chak Naponkent el Zarad a' kezem [Kv; TJk IV/1. 219. — 
boszorkánysággal vádolt asszony]. 

9. (viszony/kapcsolat) megromlik; a se înrăutăţi (relaţia/ 
legătura); (Verhältnis/Verbindung) verderben/sich ver-
schlechtem. 1581: Megh ertettek eo kegmek varassul az 

vasarwamot az kit vóttek Thorda(n) Az varas nepe(n) kin 
eo kegmeknek elegh nehez kedwek vagion, Azért keryk eo 
kegmetek Tanachywl hogy ket attiokfiat kwlgie(n) Altal 
az Thordayakhoz es erről á dologrol transigallianak hogy 
effele kichin bozzusagbol, az io zomzedsag ne haborog-
gyek megh [Kv; TanJk V/3. 244b]. 

megháborodott I. mn 1. (vkivel) összetűzött/veszett 
(személy); (persoană) care s-a certat (cu cineva); (mit jm) 
zusammengeratene/in Zank geratene (Person). 1586: Adegh 
Innét Nem zokot senky el lepni Meglen az eo velle megh 
haborodot zemelieket megh koewetne [Kv; TJk IV/1. 
543]. 

2. megzavarodott; felkavarodott; tulburat, răscolit; auf-
gerührt, trübe geworden. 1704: igyekezzék kegyelmetek 
ezt az én, nemcsak az én személyem ártatlanságának, 
hanem az egész Gubemium uniójának, salusának meghá-
borodott forrását per prudentiam et charitatem megtisztíta-
ni [WIN I, 177]. 

3. megzavarodott/tébolyodott; tulburat, zăpăcit; irrsin-
nig geworden. 1679: az szerint alkalmaztatja magát, szük-
ség is a megháborodott elméket maga jól alkalmaztatásá-
val (az megkárosítottakat contentálván) magokhoz, az mi 
kgls urunkhoz édesíteni, az porta hűségében őket megtar-
tani [TML VIII, 518 Teleki Mihály Thököly Imréhez|. 
1710: A jesuita, tanult, ravasz ember, általlátván, mint el-
idegenült Apor István a pápista religiótól addig beszéle 
nekie, amíg esmét confirmálá religiójában, és hogy meg-
háborodott elméje csendesedjék, hegedűsöket hívatott, s 
ott muzsikáltatott a fejinél [CsH 298]. 1831: Jakabffi 
János meg háborodott elmével volt, ugy, hogy a Czigá-
nyok közi több izbe vitt szalonnát | Jakabfi János igaz 
hogy elméjében meg háborodott ember volt, még a' Czi-
gányok közöttis ámbolygott esztelenül [Szenterzsébet U; 
Borb. II Agilis Idősb Jakabffi Pál (65) vall.]. 

Szk: ~ elméjű. 1657: Én is pedig, mint megháborodott 
elméjű ember, gyakrabban szállásomon heverek vala, 
tettetvén betegedésemet és csak híva menvén udvarhoz 
[KemÖn. 253]. 

II. fn elméjében ~ elmebeteg; dement, alienat; Irrsinni-
ge(r), Geisteskranke(r). 1835: Az elmélyekb(en) meg 
háborottak (!) számára Kolosvánn (!) fel állítandó Intezet 
[Vaja MT; HbEk]. 

megháboroszik felháborodik; a se indigna/revolta; sich 
entrüsten. 1571: my nem hagiok panazlany az wmak 
Lwcacz vrammal Horwatt Lwkaczyal, myrt hogj eo Naga 
megh haborozyk rayta [Kővár Szt; BesztLt 3541 Clemens 
Jspan Praefectus arcis Keo et Lucas Horwatt Szwcz Gas-
par beszt-i főbíróhoz |. 

meghabozott fodrozott; cu încreţituri, încreţit; gekräu-
selt. 1694: Az Templomba(n) va(gyo)n egy zölden festet 
Catedra, arra terítve egy feketen meg habozott Szőnyeg 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 

meghág 1. megmászik vmit; a escalada; besteigen, er-
klettem. 1653: (A várat) csak vakmerőképpen meghágá a 
székelység és megvevé; mert annak tapasza nem száradott 
volt meg, hanem lágy vala | Egykor kemény csata mene 
Újvár® alá Esmét azután török s tatár mene el csatára, 
de azt is megverék. Ez alatt látván az állapotot, csak hir-
telen felzendülének és elmenének a vár aloll; akarták 
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meghágni lajtorjákkal IETA l, 45, 65-6 NSz. — aSzüv]. 
1657: Klastrom nevű káptalanhely, kinek alatta kastély, 
felette pedig Sznió nevű vár nagy kőszikla tetején, ebben 
sok élést és egyéb gazdagságot is lenni valami hírből 
értvén, csak a zsákmányosok meghágák s vevék [KemÖn. 
233]. 1680: az eczevel megh hagak az kaput IBLt]. 1710: 
Balásfalvához szállá8, onnan válogatott hadakot külde el, 
kik éjszaka a verestoronyi sáncot meghágák | Ott vala a 
nagy kongó városbanb ötven muskotélyos egy lejtmánnal, 
a kurucok az erőtlen, rossz város kőfalait meghágák [CsH 
357, 402-3. — aForgách Simon gr. kuruc tábornok 1705-
ben. bSzászsebesen 1708-ban|. 1763: Egy Vaszij nevű ka-
tona másod magával a' közt meg-hagván Késő Estve bé-
ment hozzá [Kv; TJk XVII/2. 1061. 

2. rátör (vmire), betör (vhova); a pătrunde (prin escala-
dare); über etw. herfallen, einbrechen | kifoszt/rabol; a 
prăda/jefui; ausplündem. 1584: Marta Teglas Antalne 
vallia az vratis zidta Leorincz giermeket ebnek mondta, 
hazat meg hagta es faiat el hordotta [Kv; TJk IV/1. 359]. 
1593: Zengeo Benedek vallia ... hon ne(m) letembe haza-
mat megh hagta Keueli Mihali, es tykomat ellopta [Kv; 
TJk V/l. 393]. 1597: Veres Marthon wallia Feorke-
ol Mihály ennekem zomzedom wala ... annal gonozzab 
ember az egez zomzedsagba(n) nem volt az fia penigh 
sokzor hagta megh kertemet, kiért giakorta megh zolitot-
tűk [Kv; TJk VI/1. 107-8]. 1614/1615: eczakanak idejn 
haghtak megh az Vduar hazat, itt Giörgyfalua(n) az Chris-
toph deák ne Azzonio(m) Zolgay | az Christoph deakne 
Azzonio(m) Zolgai megh haghtak laytorja(n), az Vduar 
hazat IGyörgyfva K; Ks M. 20a]. 1727: az Czintermet 
meg hágna s fel veme s Lopna [Dés; Jk], 1744: Az Mlgos 
Groff vr(am) ... csűrós kertyét kik hágták meg, és onnat 

gyümölcsöt és Szenátt lopot volna |Dob.; Ks vk|. 
3. elönt/áraszt; a inunda; überschwemmen. 1648: Az 

Too dolgát penigh vgi tudom hogi hagta megh az Viz 
ketszeris de az miat derekas kaar nem volt benne 
IM.nagygorbó K; JHbK L. 12|. 

meghágás betörés (vhova); pătrundere (prin escalada-
re); Einbruch | kirablás; jefuire, jaf; Ausplünderung. 1741: 
Constál 2do Az Sz Benedeki Kastellynak meg hágása-
ban s onnat történt gyakorlatos Buza, s Gabona lopásában 
az Férjével együtt való complexsége [Szentbenedek SzD; 
Ks XVI/27]. 

meghágat 1. megmászat; a dispune să fie escaladat; 
erklettem lassen. 1657: Azután Hamburgot8 midőn 
ostromoltatná az fejedelemb ... bástyáknak megromlása 
nélkül fényes nappal csak lajtorjákkal akarván meghágat-
ni, igen sok emberbéli kárral gyalázatos repulsát szenved-
tenek | s időt s módot végezvén, az hagyott időben Szécsi 
Mária Illyésházit vendégelven szolgáival együtt, s minden 
hozzá tartozókat elrészegítvén, éjjel meghágatá az várat 
Vesselényivel, (s ki tudja ha nem magát is), elegendő 
népet bocsátván bé [KemÖn. 14-5, 232. — aHainburg 
Alsó-Ausztriában. bBethlen Gábor]. 

2. fedeztet, pároztat; a duce la montă, a face/dispune să 
fie montat; decken lassen. 1737: azon két kánczát ki fo-
gattam és az Szürkét estve ketszer derekasint meg 
hagattám, az pejt pediglen reggel asztis kétszer [ApLt 4 
Székely Elek Apor Péterhez Nsz-ből]. 1757: A Montié 
nevü Tsézas Menloval hágattunk meg egy negy esztendős 
fiatal kantzát [Kendilóna SzD; TK1 Perlaki András Teleki 
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Ádámhoz]. 1763: én az kitsind Csitkos kanczákat nem 
hágattam meg [Kóród KK; Ks CII. 18 Szarka József tt 
lev.]. 1804: A Kantzáimat próbára küldöm kedves Sogor 
vr a káplárral ... beszéllyen ... küldök nekie egy Rf ha 
meg nem akarja hagatni [Szőkefva KK; Ks Kosa Zsig-
mond lev.]. 1805: meghágattam Zabolán Csillag nevü 
kantzát a' Darnotzi János uram Böthlen nevü ménlovával 
[HSzj 177 Bötlen al.]. 

meghágatik fedeztetik; a fi montat; gedeckt/beschält 
werden. 1768: Ezen magam Kantza Lovamot a' Cziga-
nyok Patkoljak meg mert féltem hogy valahol meg esik ' 
meg vét pedig híres Mén Loval hágatott meg [Záh TA; 
DobLev. 11/387 Székely István édesanyjához]. 

meghágattat a face/dispune să fie montat; gedek-
ken/beschälen lassen. 1780: Egy Kantzám vagy (!) s meg 
eddig meg nem hagatattam, meg hagatattnam, hogy haga-
tattlan ne maragyek [Baca SzD; TSb 24]. 

meghágattatik meghágatik; a fi montat; gedeckt/ 
beschält werden. 1811: Ha nem akar kantzád Ménlovat fel 
venni ... Szükség azomban, a' sót szüntelen nyalja; Ha 
pedig égyszer meg vagyon hágattatva, A' só légyen tőlle 
éppen el-tiltattva [ÁrÉ 143]. 

meghágódik meghágatik; a fi montat; gedeckt/beschält 
werden. 1820: Négy esztendős mult kantza a melly már 
meg hagodott 4 [Bom. F. Ig]. 

meghagy 1. (vkit/vmit) otthagy/helyén hagy; a lăsa 
acolo/în acel loc (pe cineva/ceva); dort/liegen lassen. 
1593: Anna Georgyfalwy Mihály felesege Monostori 
vallia ... egj zeoleochkeie vala Kopa Mihalnak, kit egy 
zaznak Ada, de az zasz Megh hagya a szeoleot mert az 
hidegh swte megh [Kv; TJk V/l. 419]. 1597: Az my ker-
tinket en chinaltata(m) be mikor a szenat el wiueók. Az 
mit pedigh megh hagiank a' fybe(n) az Actorek Zamokra 
hagiok megh JUszT 12/89 Matheus Eótues de S. Lelek 
judex et jb vall.] | Tudo(m) hogy zenafywet hagianak 
megh de ne(m) tudom ki zamara [i. h. 12/90 Ioannes 
Marton de S. lelek jb vall.]. 1669: Kerem azért Ngodot 
elebbeni jo igyeretire emlekezven hadgia megh nallám az 
ket embert | megh szegeny edes atyam idejeben jőt volt ket 
gyermek Ludiser nevü faluból Fogaras földéről azokat 
választottam volt el az Ngod klmes igyeretiben bizvan, 
mivel az tőb Fejedelmek megh hatták volt szegeny atyám 
kezé álát [UF II, 458]. 1773: Kolozsvárt meghagytak 
ötöt8, de nem jezsuitái nevezet alatt, hogy tanítsanak míg 
más rendű és conditiójű mesterek jönek bé [RettE 312. — 
aJezsuita tanárt]. 1780: Erdő ... hagyattatott olly közönsé-
ges szükségre, hogy Militianak rendelendő öl Fákat az 
aljából, ottis meghagyván ritkán-ritkán a' Csere fiatalokat 
(: ha lésznek :) IHarasztkerék MT; Told. 86]. 1827: a 
belső házi portékákbol is nénye hamarébb lett férjhez 
menetelével hogy specifice miket hagyott meg a néhai 
Dobolyi István Umak ... arra kevésbé ügyeltem [Koppánd 
AF; DobLev. V/1109. 5 Boros Mihály zs vall.]. 1845: 
Záros Ládamot fejszével fel hasogatták, a* mi aprolé-
kos volt benne meghagyák, a' Vászon zatskot pénzel el 
takarították [K; KLev.]. 

Szk: ~ rajta. 1658: Kemény János uramat pedig ugyan 
azok, akik kisérik vala viszsza a sánczba, — elvévén 
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fegyverét tölle — a tatár kámhoz viszik rabságra; köntös-
sét meghagyták rajta [ETA I, 165 NSz]. 

2. megőriz/tart; a păstra; bewahren/halten. 1657: Meg-
halván azért az említett jó király, és frustráltatván mind 
maga, mind mások ez jó szándékban, az kozákságnak ez 
végre lött nagy készületi, factiója nem múlék semmiben, 
mert meg akarák őket erőteleníteni s csak kevés számú 
iratos kozákot meghadni [KemÖn. 292]. 1665: Nagyságod 
méltóságos parancsolatját alázatosan elvettem tegnap, 
melyben parancsol ötven puskásnak udvarhoz való küldé-
sek felől ... Nagyságod nekem úgy parancsolt, addig őket 
be ne küldjem, míg meg nem válogatjuk, úgy hogy ott 
csak ötvent parancsolt meghagyni [TML ül, 524—5 Teleki 
Mihály a fej-hez]. 1771: A kőzepső Ládának roszszabb 
fáit ki hányván, és az még szolgálatra valókat meghagyván 
[Dés; DLt]. 1774: azon kertbe ... egy boglyára valót min-
denkor meghadnak [Szentsimon Cs; Hr 10/54]. 1789: az 
aratásra meg hagynék; mint hogy buza nintsen, vagy 30. 
veka kukuruzát [Karkó AF; RGyLt Acta cons. 173/789 
Kasza András lev.]. 

Szk: magának 1668: 6 magának0 csak Fogaras földit 
hagyta volna meg, az többit mind az töröknek ajándékozta 
volna [TML IV, 330 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz. 
— aZóIyomi Dávid]. 1806: a' Bomyumál alatt ... volt egy 
darab Lapos Hely köves és Cziheres, mellyet a' Város 
meghagyott volt azért magának, hogy ottan Cziher indult 
volt [Kv; Pk 31 * maga számára 1711: Tudom hogy a' 
kérdezett marhákb(an) a' kik meg maradtak volt Gjer-
gjob(an) Lázár Ferencz ur(am) ŏszve gyütteté, és kit 
konyhájára le üttetett, kit másoknak el adott, kit penig 
maga számára meg hagjott [Csomafva Cs; WLt Mich. 
Csata (42) pp vall.]. 1754: Egy Szántó földet ... maga 
számára hágy meg Rácz Ádám Vr(am) eŏ Klme [F.zsuk K; 
SLt D. 33]. 1807: Tktes Borbereki Josef Urnák leven ... 
Ispánlakán ... bizonyos számú Allodialis szántó buza és 
Törők buza földei ... (: kivéve két darab bokros és tő-
visses hellyeket, melyeket maga számára és birtokába meg 
hágy :) mái Napon Zálogban adá mi előttünk ... Tekts 
Pallos Sámuel Uramnak [Ispánlaka AF; DobLev. IV/906]. 

3. régi/előbbi állapotában/helyzetében hagy/megtart; a 
menţine/păstra in aceeaşi stare in care sa află la un mo-
ment dat; in dem/der alten/vorherigen Zustand/Lage las-
sen/bewahren. 1577: A my penig az torom epwletit Nezy 
keryk eo kegmek Byro vramat hogy ne nehezlye e dolgot 
vgian az eleby Rend tartas zerent meg hadny | Meg ertet-
tek eo kegmek egez varassul az Mezaros vraim keonyeor-
gesseket az Mely Terhet az Mezaros vraimra egez 
varos vegezesseból vetettek volt meg Zalytottak es az 25 
forinto(n)kit eo kegmek az varos aztalara le is theot meg 
hattak az Mezaros vraimath IKv; TanJk V/3. 147b, 150b]. 
1603: az Romaj Császár ő f(else)ge az mi kegyelmes 
Wrűnk kegyelmessege ala aianlyúk és adgyűk magunkat, 
könyeregűen ö Nganak, hogy meg kegyelmezzen feiünk-
nek, marhanknak, religionkban meg hagyűan, és privilegi-
ominkat rendtartasinkat ereieben meg tartűan [Kv; i. h. I/L 
452]. 1666: azután Praeda nevű boemak adván azon falút 
megnevezett fejedelem8, mig élt azon boér, azon dézmá-
nak szabados bírásában meghagyta a praedikátort [EOE 
XIV, 193. — aII. Rákóczi György Szederjest (MT)]. 
1666/1681: Nagy Mihally jŏveveny emberemet minden 
egyeb paraszti, es külső szolgalattol felesegéuel, es utanna 
következendő maradékival eximalvan előbeni öt forint 
taxa adozasban meghattuk [VhU 223]. 1673: Mint hogy az 

Nemes Országh, ez Nemes Várast elebbi Statussa(na)k, az 
Nemesi statusba(n) és karban állittatásá(na)k idején intacte 
ab antiquo observaltatott Successiojabeli teőrvenyében, és 
rendtartásába(n) confirmative megh hadta [Kv; PolgK 
143]. 1741/1758: Jonăs Păl Obligală magăt hogy Sem-
mibenis azon Gyarmathi Stompjănak praejudicalni nem 
igyekszik, és kerekĕta fel nem tuhasztya a viznek fellyeb 
vételével, hanem a mostani allapotban meg hadgya 
[Abrudbánya; Szer. — ^ i . saját stompjának a kerekét]. 
1785: az I. Família isa, midőn a Constitutiot compillaltatta 
a büntetésekben lévő authoritasokban conservaltab, mél-
tóztassanak mostanis abban meg hagyni [Torockó; TLev. 
11/4. lb. — aA Thoroczkai család. bA bírót]. 

Szk: immunitásban ~ vki mentességét meghagyja. 
1663: Vitézlő Enyedi Szabó Márton hívünkre Attyarúl 
Enyedi Szabó Mihályrúl maradott Enyeden lévő házát 
még az boldog emlekezetü üdŏsbik Rákóczi Gyŏrgj ke-
gyelmes Feiedelem nobilitálván minden féle Ado vévéstül, 
és tereh viselestül eximàlta, es Szabadossa tötte vòlt 
miis Praedecessorink kegyelmes Adományára nézve azon 
immunitásban házát meg hattuk [Borb. I fej.] # státusá-
ban ~ jogi helyzetében/állapotában megtart. 1794: Azon 
Nemes Armalisták kik(ne)k Armalistai állapottyok 
kétségben hozatik addig míg a* Tisztség azt meg ta-
pasztalni fogja hogy ok nélkűlt vétettek volt ki, az kŏzŏn-
seges tereh viselés alol mostani Statussokban meg hadja 
[Szu; Borb. II]. 

4. életben hagy, a lăsa in viaţă; am Leben lassen. 1662: 
akik bémentek valaa, felesen valának valahol kit ben-
nek kaphatnának, mind levágják vala, annyira neki fenö-
jölvén, hogy akiket magok a generálisok meg akarnának is 
hagyni, alig oltalmazhatnák meg tőlök [SKr 231-2. — 
aSzerencs várába]. 1664: mert hiszem mind á mi kegyel-
mes urunk ő nagysága s az szegény haza is azoknak élhet 
szolgálatokkal, a kiket még az úr Isten ő felsége megha-
gyott s marasztott előttünk [TML III, 188 Szalárdi János 
Teleki Mihályhoz]. 1719: a Pestis iránt írhattyuk Nsá-
god(na)k hogy Désfalván derekason uralkodik, s Dés-
falva felöl azt is hallottuk hogy három aszszony ember 
bé ment a falu közzé az uton, és minden utczájt fel járván 
... az edgyik azt mondotta a más kettőnek ... csak őt em-
bert hadgyunk meg [Abosfva KK; Ks 94]. 1720: az szo-
rongató szükség mindazonáltal ezt kivánván a mi kevesen 
Isten bennünket meg hadgjot Consistoriumot gyűjtetvén 
[Kv; SRE 134]. 1780 k.: Arravaló nézve hogy a Tettes 
Nms V(á)r(me)gye az kiket Isten ŏ Szent Felsége meg 
hágy Ngtok Klmetek közzül [KSz; Borb. II]. 

Szk: Isten életben 1818: Hetfun estvére Tüz viz min-
den bizonnyal meg lesz a ' pénz ha az Isten életben meg 
hagy [Szemerja Hsz; Eszt-Mk Bora István Mikó György-
höz) * vki életét ~ja. 1690: egy Kolos vármegyei Szeploki 
Nagy János fia Andris, ki is volt Széploki István Ura(m) 
jobbagya, mostan allot volt az kuruczok kőzi mint egy 
szolga számba(n), azért meg Tekintven Császár eő Felsege 
meg nevezet bűcsűletes Kapitannya Lázár Ferencz 
Vr(am) intercessiojat, egyczersmind azon inasnak gyer-
mek eszszel való goromba elmejet ... azért azon Nagy 
Andrásnak eletit meg hagya [Szárhegy Cs; LLt]. 

5. vkit tisztségében/hivatalában hagy/megtart; a menţine 
ín funcţie/post; jn in seinem Amt behalten. 1632: megh 
tekentven ez levelem mutató Kozta Miklósnak alazatos 
könyörgését, s mind peniglen Apianak Feredsi Kozta 
Mihalynak, ki mar megh holt, mind halaligh kénezségben 
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való hűséges szolgalattyat ... ugyan azon kenézsegben, 
melyben az Apia szolgált ... Kozta Miklóst megh hadtam 
IVh; VhU 387-8 St. Bethlen és Petrus Bethlen ad. lev.]. 
1647: Az többinekis exameniek leuen mind tudomaniok es 
egieb allapottyok feleöll; az egy egy papot egy faluban az 
meg irt mod szerent hadtuk meg [Fog.; UF I, 841]. 
1668/1799: Január 1. Nagy Csiszár Jánost meg hagyák a 
főbíróságban [Mv; EM XVIII, 457]. 1669: azon kűl való 
teob betsiűletes Tiszteketis helyben megh hadták [Kv; 
SzCLev.]. 1740: Az Vice Tiszteket örömöst meg marasz-
tottak, azok ugyan nehezen marattanak, hanem az Maros 
melyéki feö Birot némelyek, de nem igen sokan, nem 
akarták meg hadni [Déva; Ks 99 Komis Antal lev.]. 1745: 
el tészen 3rom papat az Falunkból és tsak két papat hágj 
meg IKeszlér KK; MűzRadák]. 1793: a' kik Fö Quartási 
Hivatalt viseltenek, hagynák meg még a kővetkező két 
Esztendőkben [Kv; SRE 291]. 

Szk: hivatalában 1805: Tetzet ... a Czéhnak Ujob-
banis a defungált Czhé Mestert ... és Nótárius ... Őkigyel-
meket a következendő ket Esztendőkre hivatalokban ... 
meghagyni [Kv; FésCJk 81] * tisztében 1609: Komis 
Boldisar uramat, Tanachunkat, előbbi Tiztibe(n) s Gene-
ralissaghaban az mi io akaratunkigh megh hadtuk [Ks NN. 
5 fej.]. 1672: Előbbi Beizeczer Uraimékat penigh azon 
Tisztekben eo kglmek egész Czéhűl megh hadták [Kv; 
SzCLev.]. 

6. (vmilyen célra) érintetlenül/(fel)használatlanul hagy; 
a păstra intact (pentru un anumit scop); etw. unbe-
rührt/benutzt lassen. 1591: Abram falwj Boldisar ez peres 
nyl feoldet mind megh kaszaltatta, chiak az alliaba(n) 
hagiot volt egj darabot megh [UszT]. 1741/1758: Jonãs 
Pálnak Stompat építeni, és csinăltottni meg engedtünk 
... ugy mind azon által, hogy a felső ... szomszédok 
Stompjainak ne praejudiceallyon és ne ărcson, hanem 
azok(na)k kerekin alŏl levő Sebességét meg hadgya az 
hidŏcskăn mingyărt fellyel tőtt jegyig [Abrudbánya; 
Szer.]. 1747: A Diósra rugó urak Lábján felljül lévő ots-
many meredek òldalban fekűvő erdőtskét hagyák meg 
közre [Nagyida K; EHA[. 1804: a jo reménségű fiatalokot 
mind meg hagytuk tsak a heverő fákot gyűjtőttűk egybe s 
a szép fiatalokot meg nyestük [Csapó KK; Beiz. 17b]. 

7. milyen célra/vki számára félretesz/nem fogyaszt el 
vmit; a puné la o parte cu un anumit scop/pentru cineva; 
zu einem Zweck/fiir jn zurücklegen, nicht veizehren. 
1597: Mohy Györgyne Annos Asszony ... vallya ... Egy 
kesy vagyo(n) Janosnak az Daikanal ... János ... falattyat-
is meghalta nekj es magatol meg szakasztotta és úgy atta 
az Daikanak [Kv; TJk V/l. 135]. 1852: a' turot ... vagy 2 
dezsát meg kel hadni, vagy bár egy jo nagyat, de nem kel 
aztán meg kezdeni a' még az eke ki nem megyen mert 
elfogy [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 1854: mivel 
valamind az ösz ugy a Tavasz határ béli Földek is jelenleg 
he vágynak a Néném aszszony számára vetve a le takarítás 
bizonyoson sokba fog kerülni, jo lészen a fen irt summá-
ból a takarításra meg hagyni [Uzon Hsz; Kp V. 394 Kispál 
György özv. Kispál Lászlónéhoz]. 

8. elrendel, megparancsol; a ordona/porunci; verordnen, 
befehlen. 1551: Az my k: v. Akarattyabol kwldiwk Egh 
Emberwnketh, Es achyokat kyk keressyk es wagyak megh 
Az fakath, kyrem Azyrth k: Aggyon Egh Embeth Velek ... 
Aztys haggya megh k: hogh walamy Bantasok Ne legyen 
[BesztLt 49 Joannes Dobai Vincencius szoch beszt-i bíró-
hoz]. 1558: Byro wram az thyzedeseknek Ees kapitanok-

nak megh hagyak hogy el yaryak ees az Ártalmas helen 
walo Zenath Wdwaron wagy kerthbe való kazalokoth 
(így!) Nagy erews Bywnthethessel ki hordattasak az wa-
rosbol | Az Bamazyboknak haggyak megh hogy hozza 
lassanak az wetheshez Merth sok panaz wagyon az Joh ees 
egyeb Barom sok karth thezen, ha hozza ne(m) lathnak 
[Kv; TanJk V/l. 48]. 1561: Egy kor El hyua azzonyom 
hogy oda hoznok az Zekrent az hwn lakyk uala az barla 
ferench hazahoz Egj Ember azt monda hogy azzonyom 
nem hágom El vyned az zekrent mert meg hatak hogy 
semyt el ne hagnok vynned azon az Ember el futa es 
azt mondák hogy semmyt el nem hagyonk vynned mert 
meg vagon hagva IRáton Sz; BálLt 78]. 1572: Azért ke-
re(m) k: hogy k: költzeghnek vgj vizelie gongiat hogj ket 
közbe k: kart ne valio(n) ozta(n) tamas Iszpanak had meg 
hogj wis teke(n)cze(n) Ide dolga közbe (Dés; BesztLt 
3721 Lóri(n)cz deák Chyakor Istuanhoz|. 1573: ke-
rem.k.teket, hagyan megh az Zeghin nepnek, hogy ne 
kopdossak (így!), mert ha enis kopdosny kezdem talam 
eonekyk neheszben lezen [Sajó BN; i. h. 3770 Horwatt 
Miklós Nagy sayoy Tyzt tartó Thymar Gergelly beszt-i 
bíróhoz]. 1590 k.: Capitan vra(m) vgian megh hadta hogi 
megh tilchiak mindenyth hogi Az Zegeni Ember karth ne 
vallyon [Szu; UszT]. 1593: Berthalmi András vallia: Mi-
kor en az kalandosok Attia volnék panazt teonek Keueli 
Mihalira ... hogi karót lopot volna, megh hagiuk neki hogi 
meg tizticha magat [Kv; TJk IV/1. 458]. 1682: in Visitati-
one ... Vrunk ő Nga Parantsolattyával meg hadtuk, hogy 
mind(en) ember a fát Sz. György naptol fogva meg vigye 
mind Praedikatomak Mesternek [Vaja MT; MMatr. 111]. 
1697: én el uűm Szentt Mihály Sokadalmakor az Saytot, s 
sőgöti Balintnenak az kezib(en) adám, az mint nekem meg 
hatta vala Peter Deákné Aszszonyom [CsJk 11 Száraz 
Ajtai Dauid Martonne, Miklosvár széki, mostan AH Csik 
szekben Szent Simonon lakó (28) pp vall.]. 

Szk: erősen ~ szigorúan megparancsol. 1578: Vegeztek 
egez warassul, hogy Biro Vram az Capitanokat be hywas-
sa, es haggia meg ereosse(n) nekik hogj ky ky mind az eo 
alatta való tyzedesseket be hywassa [Kv; TanJk V/3. 
161b]. 1669: Kérlek, édesem, erősen meghadd Simon 
Ferencznek, Veres Péternek, jól vigyázzanak, az háznál 
kárt ne valljunk [TML IV, 511 Teleki Mihály Veér Judit-
hoz] * igen ~ 'ua\ 1585: Nagy János vallia ... Adank 
ozta(n) három zekenela es igen meg hagiok hogi Masuva 
Ne vigiek [Kv; TJk IV/1. 458. — aKövet] * vki szavával 

1571: az petresffaluj plébános hordaton horgia az 
Mustot mj helt nyomiak ... kérem kdet ... hogy te kmed 
kwldene eg' Emberit az en Emberemmel oda petresffalwa-
ra, kj hadna megh az kmed zowawal az zeginsignek hogy 
chak eg' vedret se adgianak addig se papnak se senkinek 
mig az vr w Naga dizmasa oda nem mygien [Kentelke 
SzD; BesztLt 3572 Ioan. Thorma provisor Casp. Zwch 
beszt-i főbíróhoz]. 

9. teljesítendő feladatként megjelöl, utasít; a da dispo-
ziţii, a dispune; anordnen, auftragen. 7552: mostan ez 
aldozo napian, regei beminenka hozza merth we maga 
megh hatta valla hogh akkor menek bee [Torda; LevT I, 
94 Bank Pal, Peter porkoláb, Chakor Ferench Batori And-
rass erdélyi vajdához. — aAlkalmasint sajtóhiba bemenink 
h.]. 1568: Az Lewelet az Zyghyn Emberek Zabadsagrwl 
(!) Chyaky wramtwl Nagy Neheze(n) Nagy wezellyel 
zeizem ky Nem merem otth hadny Mierth hogy kegd 
Megh hagya hogy Megh walchywk [Torda; BesztLt 31 
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Lucas Pysthaky de Bongarth a beszt-i bíróhoz]. 1570: Az 
Thomyok Epitesse feleol eo k. Azt Mongyak, hogy Byro 
vra(m) eo k. hywassa be az cheheket, Es haggya Megh 
Nekyk hogy vysselyenek gondot Rea [Kv; TanJk V/3. 9a] 
| Kyreo(m) mint bizot vra(m)ot hog keresteze meg kegla: 
hadna meg kgl: eo neky hog vag ket hetre Jwne el szak (!) 
egj kw labot kelene Raknywk [Bethlen SzD; BesztLt 69 
Fr. Kazony provisor archis (!) Bethl(en) a beszt-i bíróhoz. 
— aA kóművestj. 1596: Amy az zeoleo myweltetest nezy 
eo kegmek wyoba(n) walaztottak hat bizonios zemelieket, 
a kiknek megh hattak ew kegmek hogy mind zeoleo 
myeltetesre, zantasra es aratasra gondot viselienek [Kv; 
TanJk 1/1. 278]. 1635: mikor Molnár Imrehne igen nehez 
beteghseghben uálá ... Ismét nagiot sohayta is monda: ha 
en megh halok az kutos Janosnak adgianak ... egy haz 
helyet, mert az szegeny Uramis megh háttá vala, en lelke-
m e t ) el ne(m) uize(m) ]Mv; MvLt 291. 54b]. 1699: Az 
elmūlt Partialisb(an) meg hadtuk volt, hogy ujjobba(n) 
vallattasson Felesége ellen, de azt posthabéálta [SzJk 319]. 
1704: Ma reggel az ország felgyűlt vala, a gubernátor 
proponálá, hogy a generál megengedte, hogy Sándor Ger-
gely uram allegáljon Bethlen Miklós uram mellett ... 
Végre csakugyan imponálák, és Récsei uramnak meg is 
hagyák, hogy ő vigye Bethlen Miklós uramhoz8 [WIN I, 
123. — aSándor Gergelyt]. 

10. (vmilyen utasítást) halála előtt, végakaratul hátra-
hagy; a lăsa cu limbă de moarte; (irgendeine Anweisung) 
vor dem Tode als letzten Willen zurücklassen. 1592: Tes-
tamentomot teot az en Atiam mindenekrűl ezt mi nekeonk 
megh nem hatta hogy zalogo(n) volt volna8 [UszT. — aA 
kérdéses föld]. 159811635: Mely ingó jouaimat mind 
azo(n) altal mégis hagio(m), hogy az kett megh neuezett 
gyermekimnek ha ualamellyike, az en halalomnak ideigh 
megh halna, tehát annak rezzett az Testamentumosok, 
avagy Tutòrök megh tarcziak es mikor annak gyermekit 
Isten öregh emberkorban juttattia, akkort adgiak eppen 
megh nekik [Mv; APol. I. 68/3]. 1670: A temetésnek ha-
marjában való meglételében, énnekem úgy tetszik, nem 
látnék akadályt, mivel a szegény asszony meghadta, ón 
koporsót neki ne csináljanak, sem pedig czímereket [TML 
V, 40 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 170211799: soha 
többszőr mig élünk affele Rebellioba és Urunk ellen való 
Insurrectioba magunkat nem elegyittyűk sőt maradékunk-
nakis meg hadgyuk, hogy többszőr affélékét attentalni ne 
merészeljenek ]Torockó; TLev. 5/16 Transm. 320]. 1736 
u.: Mikes Mihály, maga meghagyta, egy ingben lábrava-
lóban nyújtóztassák el, a koporsóját is kívül vastag 
gyolcscsal vonják be [MetTiCs 4791. 

Szk: átok alatt 1797: átok alatt meg hagyá nékem a 
Leányka apja, hogy tellyesség a Leánykát ki ne tagadjam 
[Sszgy; HSzjP] * testamentumban 1631: Hallotta(m) 
masoktol hogy Testamentu(m)banis megh hatta hogy az 
wtes miatt kell neki megh halni [Abrudbánya; Törzs. Jo. 
Vayda jur. civ. (35) vall.]. 1670: Az asszony temetésének 
az gyűlésig egy általjában csak meg kell lenni; egyébiránt 
is mi szükség ott tartani, mert az mint értjük, ugyan testa-
mentumában meg is hadta volt, hogy testét sokára ne 
tartsák, hanem csak eltakarítsák [TML V, 54 a fej. Teleki 
Mihályhoz]. 

11. közöl, tudtul ad; a comunica, a face cunoscut; mit-
teilen. 1599: Lucas Trausner fassus est isto modo ... 
Az Zolgaya ... megh hatta volna hogy weztegsegbe lenné-
nek Mert vra nekj semmit Nem irt se(m) izent volna feleo-

le IKv; TJk VI/1. 274b]. 1798: meg hagytam minden tudós 
levelezőimnek, hogy küldjék tudósításaikat tsak Göttingá-
ba [MNy XLVI, 154 Gyarmathi Sámuel Aranka György-
höz Göttingából]. 1849: Kelemen Béni nékem egy biliétet 
mutatott és ... azt hagyá meg nekem, miszerint készülnék 
útra, ugyan is reggel 4. órakor Szebenbe kelletik elutaz-
nam [Kv; Végr. Vall. 38]. 

12. vmit vkinek birtokában hagy; a lăsa ceva in posesi-
unea cuiva; etw. in js Besitz lassen. 1590: Tudom aztis 
hogy három barazdanit ell zanta Ma(the) Leorinczy az 
Georgy vram feoldekben, de Ismét megh hagia nem ve(te 
be) [Bikafva U; UszT 10/91]. 1638: kŏniŏrgek hogj az 
borát meghadnak [Dés; DLt 4021. 1710: Fogarasföldi 
inscriptiós jószágát, Bucsumot, az ősjószágból is a maga 
részit az atyámnak elvevék, úgy a belső jókból valami az 
atyám részire jutott, csak az anyám s a gyermekek részit 
hagyván meg, mind eltakarítá a director, máig is odava-
gyon [CsH 150]. 1770: én Gábris Flóra, kit mind Isten, 
mind ez világ lát nyomorék és dolog tehetetlen ember 
vagjok reménkedtem hogj az Apámról maradott örök-
ségemet ne vegje el tőllem mégis hagjta mivel magam 
kértem magamat Taxára [Szélszeg Sz; BK[. 1792: de meg 
gondolván Csekelaki János Uram a pernek ki menetelit 
kérni kezdette Szántó Sándor Urat, hogy avagy csak a 
kukuriza földet hadná meg [Ne; DobLev. IV/691]. 
1810: Bali Jankoné ha még halálomkor is az Udva-
romban) leszen azon kitsi házat kertestől nékie meg had-
ják mig él [Héderfája KK; IB]. 

Szk: birtokában 1815: a Sárdon le folyo Patak Szam-
szetsagok köszt lévő telkit ... meg vettem ... Három 
egy más után le folyo egész Esztendeig az ó kegyelme 
birtokaban meghagyam [Sárd AF; KmULev. 3]. 1852: (A 
földet) nékünk eletünkig Birtokunkba meghagyni igirte 
[Szováta MT; Bereczki József lev. (Mt)]. 

13. vkit vminek birtokában/birtoklásában hagy/megerő-
sít; a întări pe cineva ín dreptul său de proprietate; jn in 
Besitz einer Sache lassen/bestärken. 1602: Nekem Ke-
meny János három lovalis tartozik ... vagion keotes lewe-
lemis eo kménél ennekem, hogy mikor az Elseo vramnak 
eggyk darab Jozagat en teollem el veotte, eggyk rézébe 
megh hagiott [Kv; RDL I. 73]. 1683: Felesegem néhai 
Kerekes Kata nemes hazaban megh hadtak volt [Dés; Jk). 
1754: Eleitől fogva közönséges falu hellye volt, az holis 
... hói egyik, hói másik az itten való Lakosok közül fogott 
fel egy, egy darabot, de mindenkor közönségesen ä falutol 
impediáltatott, és ha gyepűjét tanálták aztot közönségesen 
szerte hánták, és senkitis azon helljnek pacifícum Domini-
umáb(an) meg nem hagyott a' Falu [Gálfva KK; Ks 66. 
44. 17a]. 1758: Szőlőtt az Mészkői határon az mellyet 
eddig bírt, abban meg hatták [Asz; Borb. I]. 1773: az 
egymásnak által adattatott Szőlő, és szántó föld békessé-
ges bírásában egymást meg hadják [Hosszűaszó KK; BLt 
II. 11]. 1817: Nms Erszényes Sámuel Uram ... M Kápta-
lanban) azon rész portiob(an) őrökre meg hadja Erszényes 
István Uramat [Káptalan AF; DobLev. V/1004]. 

Szk: jussában 1780: A Dévai Bulgarokot minden 
magok jussokban meghagyni, s tartani kévánnyuk [Déva; 
Ks 75. VMb. 112]. 

14. vkit/vmit tovább helyén hagy/helyén maradni en-
ged; a lăsa pe cineva/ceva pe locul unde se află; jn/etw. 
weiter an seinem früheren Platz lassen/bleiben erlauben. 
1717: A* Detrehemiek(ne)k ugyan semmi hasznokat nem 
vettem az ősztől fogva igen el nyomorottak ... az onnan 
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aufugyiált jobbágyok visza szállottanak, még edig azokot 
békeségesen meg hattam nem haytottam egy felé is [Mé-
hes TA; ApLt 2 Makai Mihály Apor Péterhez). 1731: A 
Kastélyban lévő Capellában megh hagyván az Oltárt ... 
cum suis omamentis |Szentbenedek SzD; Ks 15. LVII]. 
1758: az Relicta ... azzal nem Contentalodik hanem továb 
mégyen ... és a Férje Házában meg kell hadni [Asz; Borb. 
I[. 1774: Fáteálok ... hogy az ottan lévő Szőllőnek az mi-
velésiben vagyan Fogyatkozás, hogy ollyanokal mivelte-
tik, kik nem tudnak hozá, mivel az jo fákat ki metzik, és a 
roszat meg hagyák [Mocs K; KS Conscr. Barta János (40) 
és Lőrintz János (46) vall.]. 1803: ne busullyak, mert... az 
én telkemet ŏ magának választya es meg hágj benne [Top-
lica MT; Bom. XVc 1/100 Sztoján Gligorás (50) col. vallj. 

15. elenged, leszállít; a reduce/scădea; nachlassen, her-
absetzen. 1552: az en vram kizzen vagyon mert most az 
twerwek chassar az vayda wechith ky kuldwethte neky, es 
az my addoual tartōzoth volna chassarnak, annak ffelith 
megh hatta volna neky [Torda; LevT I, 95 Bank Pal, Peter 
porkoláb, Chakor Ferench Batori Andrass erdélyi vajdá-
hoz). 1568: Dobsay Anna iur(ata) fassa est, Ezt tudom 
hogy szamot Vetenek Vaczy Peteme es Szabó Andrasne, 
akor Vaczy Peteme 40. foríntal Marada adossa szabó 
Andrasnenak, de hogy ez szabó Andrasne ez szabó And-
ráshoz Mene, 18 forinton hagya meg Neky [Kv; TJk III/l. 
242). 1570: My Budaky Andrasnak hazanal Zayabol hal-
lottonk (!) hogy ezt Monta, Mywel hogy Ennekem Jo 
Gazdaym es Emberym Regtwl ffogwa voltanak Azért ez 
zygyn azzonnak az I arwaynak ez kilencz foryntot Meg 
hattam [Dés; BesztLt 17 Io. Ewtwes Judex constitutus 
ceteriq(ue) Jvrati cives Zewch Gaspar beszt-i bíróhoz). 

16. érvényben/hatályban hagy/tart; a menţine in vigoa-
re; in Geltung belassen/erhalten. 1790: az Gubernátor azt 
írja Betsböl, az feleséginek, hogy mindenféle jo régi Tör-
vényeket meg. hágy, és. vizáád nékünk [Nsz; Ks gr. Kor-
nis Anna levj. 1794: Tisz. Verestoi György Uram ... kéri 
... Hogy mivel rajta el terhesedett betegsége miatt Hivata-
lát nem folytathatja, eddig való fizetését egészen meg 
hagyván ... rendeljen a* Consistorium ö kgylme mellé egy 
érdemes káplánt [Kv; SRE 294|. 1823: a kovátsoknak ... a 
vas helyett potoltassék ki fizetések 6 xrra ... de mostan 
már ... a 6 xrt is meg hagyván, azon kívül Ígérték egj Hét-
re két vasat [Torockó; TLev. 9/47[. 1833: Instálunk mély 
alázatossággal Nagysadnak azon rendelését, hogy fon-
tai árulyuk kenyerünket... kegyesen viszszá húzva, a' régi 
eddig az ideig gyakarlatt kenyér árulásunk modgyát meg-
hagyni 's meg tartani rendelni [Torda; TLt Praes. ir. 1534). 

17. megenged; a permite/îngădui (cuiva ceva); erlauben. 
1582: Zabo Georg vallia, hallottam Chikos Gergel 
zaiabol hog, Azt monda, Meg hatta vg mond ennekem 
András Cato hogy fel zeggiem az keortwelt, aki Altal hul 
[Kv; TJk IV/1. 65]. 1701: Tudom hogi az kerdesben forgó 
helljen mikor Apáczán lakta(m) két Águlagh foljt az Olt 
vize, mikor az Viz nagj vólt, mikor kicsin vólt csak Apál-
cza(!) felőli foljt, mikor el Szakasztotta akkor Apáczán 
laktam, hallottam az Apálczaiaktol hogj azt mondották az 
Ajtai Határból szakasztotta el, Az Apáczaiak meghis hat-
ták hogj Ecclesia Számára tisztittják s orossák [Miklósvár 
Hsz; BNB V/9 Steph. Jakab (48) pp vallj. 

Szk: ~ éhezni. 1620 k.: Az Soljmokath ... az Solyma-
szok en hozzam hozak, uagj feieruarath lennek, uagj 
Deuan megh ne hadgyak eheznj eoketh, Jol taiczyak az 
uton [MNy XXXV, 262 Bethlen Gábor levJ. 

18. mentesít; a scuti/dispensa; befreien. 1706: Edgy 
molnárt hadtak meg a szolgalattol, kinek is malom követ 
kel az malomhoz venni [Hsz; Törzs. Rákóczi-invJ. 

19. vmit vkitől nem vesz el/átenged; a nu perc-
epe/prelua ceva de la cineva; etw. jm überlassen. 1664: 
Csak írjon azért ő felsége a vezérnek, hatalmas császárnak 
olyan ratiókkal, mint az mi kévánságunk, bizony édes 
hazájának Kegyelmed által nyeri meg Székelyhíd várát ... 
Mihelyt ezt császár írásábul megértik, hát ilyen várat is 
meghadna inkább, hogy nem akkori főszerdárjának hitit 
homályban hagyná menni minden királyok, császárok előtt 
[TML III, 292 Boldai Márton Teleki Mihályhozl. 1677: 
A' Mely árendás Falukban a* Papok-is Quartat bimak, az 
egy Quartát meg-hagyván nálok [AC 751. 1777: meg 
hagyja és ismét viszsza adja a' Venerab. Consistorium 
mind a' Quártásnak, mind az Egyházfiaknak ezen köböl 
búzákat [Kv; SRE233J. 

20. hátrahagy; a ţine/păstra; zuriicklassen. 1704: Onnan 
Kolozsvárra menvén8, annak a falait porral felhányatván, 
ment Szamosújvárra, azt mind élessel, mind praesidium-
mal megerősítvén meghadta, és visszafordult Fehérvár felé 
[WIN I, 257. — "Graven császári tábomok|. 1869: Válasz-
szatok jobb oldali követet, hogy csináljanak osztrák kato-
nát az egész magyarországbol, hogy valogassák ki a ma-
gyar fiuk javát ... s a maradékot, csonkákat, öregeket 
hagyják meg honvédeknek [Pf Pálfi Károly lev. Kv-róll. 

21. (szaporítás céljából) otthagy/megtart; a lăsa/ţine 
(pentru înmulţire); (zwecks Mehrung) dórt lassen/halten. 
1587: Mindenesteol fogua az három faluban iutott dezma-
ban Swldeo diznochka 16 ... Ezekben az Dizno Swldeoch-
kekben attunk el 8 fl. 3 d. 62. Hattunk megh magnak 
Nyolczat IKv; Szám. 3/XXXII. 7[. 1648: en valami kes 
alliat hozta(m) volt az Eoszel az Anyám szeŏieŏjebeol s 
azt vermeltem volt el de ez wdeo(n) meteltem el valami 
veszszeókeŏt, melliet tavalj az miuesek hattak volt megh 
[Kv; TJk VIII/4. 292). 1824: Köteles ... a1 még fen állo 
darab erdőben négy száz darab mag fákat ... az apróbb 
jövevényeken, 's csepleszeken kívül meg hagyni [Kört-
vélyfája MT; LLt 10/4). 

22. vminek helyet hagy, vmit kitöltetlenül hagy; a lăsa 
loc liber pentru ceva; fur etw. Platz lassen, etw. unausge-
füllt lassen. 1618: Ha tetszenék Nagyságodnak, ima Nagy-
ságod egy commendatoriát azféle tolmács felől; az neve 
helyét ha meghadnák, én interim keresnék, talám kevés 
fizetésre is megfogadhatnók [BTN2 123). 1662: Bethlen 
Farkas uram csak az szóknak formájában külömböz, de 
egyébiránt az dolognak valósága éppen egyez az mi inst-
ructionk és levelünkkel és egygyel superálja, hogy felesen 
pecsételték meg az leveleket és instructiot, meghagyván az 
mi helyünket is, kit én is pecsételtem (TML II, 252-3 
Kemény Simon Teleki Mihályhozl. 

23. iszappal ~ iszaphordalékkal feltölt; a înnămoli; mit 
Schlammschütte/schlammigem Rückstand auffiillen. 
1716: az Mold nélkül való nagy árviz ... az egész rétekét 
mindénűt él borította, az szép füvét ugy még hatta 
iszopol, hogy talá(m) sémit ném kaszáitathatunk az idén 
ISzentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton levj . 

24. (szakállt) nőni enged; a lăsa barbă; (Bárt) wachsen 
lassen. 1736: Mind felső alsó rendbeli ember, mihelyt 
megházasodott, az szakállát meghagyta s holtáig úgy 
viselte IMetTr 3491. 1815: Rostás Ádám ... tŏmŏt vastag 
szakállú, mellyet két három Holnapig meg hágy [DLt 305 
nyomt. kl). 1823-1830: Az én értemre a férfiak meghagy-
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ván nőni a hajakat, amennyire nőhetett, azt háromágŭlag 
befonták vagy pedig pántlikába betekerték, és ezt capnak 
(Haarzopf) nevezték [FogE 66—71. 

meghagyandó (vmilyen célra) érintetlenül hagyandó; 
care urmează să fie lăsat ín starea iniţială (într-un anumit 
scop); (zu irgendeinem Zweck) unberührt lassend. 1841: 
hogy azon betsesebb fanemibe is a' Mlgs Udvar szükséget 
ne szenvedjen meg kívántatik az, hogy a' Nyilak le vága-
tásakor ... a meg hagyandó mag fák ha lehet mindég cse-
refa 's tsak annak nem létében sugár bükk vagy gyertyán 
fa légyen [Gyalakuta MT; EHA1. 

meghagyás 1. parancs; poruncă, ordin; Befehl. 1653: 
1592 esztendőben a porta és a vezér Szinán bassa meghagyá-
sából Horváthországra megyen a török, a bosniai bassa, és 
ott nagy rablást tészen [ETA I, 41 NSzJ. 1824: az általam bé 
küldött Akták hozzám viszszá küldettek, azon szoross meg 
hagyással, hogy ... a' Tisztségtől ki rendelt Investiga(ti)ot a' 
leg-sietŏbb modon bévégeztessem [Gyéressztkirály TA; TLt 
Praes. ir. 65/827-hez gr. Thorotzkai Pál kezével]. 

2. rendelkezés, utasítás; dispoziţie, indicaţie; Anord-
nung/weisung. 1583/1584: Enis otth az falwban portio-
nat(us) Vagiok, Nem twdwan senkiteol tartasomath, az 
keozeonseges zabad wyzen, holoth, Mykoro(n) zolgaim az 
en meg hagiasom zerínt halaznanak Nem twdom My in-
dulatból, ez fellieol megh Newezet Zemelyek Manib(us) 
Armat(is) potential(ite)r Zolgaimra Jrrualtak, Inuadaltak 
eoket, vertek, haygaltak keowekkel Taglottak vereket 
ontottak [Újfalu K; Ks 42. B. 9|. 1604: mind az tiz diz-
noknak be hajtasaert kwleón kwleón az kis hatalomnak 
terhen vadnak, affélét beoczwjen, az tizt meg hagyasa 
ellenis egyzeri huzon negy gyran, valamenj nap pedig az 
meg keres es megh ne(m) adas utan tartottak, azt mond-
giuk hogy mindeniker három haro(m) ghiraual tartottak 
[UszT 18/59-60]. 1796: a' Circulusnak közepében állí-
totta T. Ambrus Gedeon Uram, a' Mester jobb kezében a* 
Bibliát adván, oly meghagyással, hogy a' Circuluson kívül 
ne lépne [Récse Sz; KemLev. 1265]. 1842: ezen törvény-
telen tetteket el követett Kereskedő Amberboj Josefné 
Alexander Máriával ezen terhelő pontok ... oly meg ha-
gyással közöltetnek, hogy azokra feleletét, 's lehető ment-
ségeit 8ad napok alatt tégye meg [Dés; DLt 1452]. 
1863: A Minoriták és barátok kalozstromának itten helyt 
Kolozsvárt, hagyományozok mindeniknek 100 azaz egy 
egy száz forintot oszt: ért: azon meghagyással ha kívánná 
ezen kis öszveget az említett kolozstramok részére kama-
toztatni, erre jogosítva légyen [Kv; Végr.]. 

3. előírás; prevedere; Vorschrift. 1604: az kett felet Bi-
zonyságra Bocziatota wolt az Zek az fel peresek az Zek 
meg haglasa zerínt bizonitottak, az al'peres penig el wez-
teglette ne(m) bizonitot [UszT; 20/320]. 

4. adósság elengedése/leszállítása; reducerea unei dato-
rii; Schuldenerlaß/ermäßigung. 1584: Pechy Jstwan 
ereossen keonyeoreogh hog lennenk engedelmesek Ados-
saganak megh hagiasaba(n), kire vgian azon Napon rea 
hailank Es vy Comp(ositi)o lewel kele akor az eo 
Adósságáról es vgmint ket zaz f(orin)tal leon Ados az 
Comp(ositi)o Altal ... az c(om)p(ositi)o eleot eotedfel zaz 
forintnak talaltatik vala Adossaga [Kv; TJk IV/1. 326]. 

meghagyat 1. otthagyat; a dispune să fie lăsat acolo; 
dortlassen lassen. 1597: Tudom mert ott úalek a* kazalas-

ba, es a' mj fiúét megh hagiatanak welúnk, azt az felpere-
sek zamokra hagiok megh [UszT 12/89]. 

2. vmilyen célra felhasználatlanul hagyat/otthagyat; a 
dispune să fie lăsat/păstrat într-un anumit scop; zu einem 
gewissen Zweck unbenutzt dortlassen lassen. 1623: Az 
Idey három aztagott hagiassa Cziak megh, de az teobit 
mind ell veresse [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.'j. 1791: 
Sármáson két szakasz széna lévén ... az mostani Tavaszi 
munkára Béres ökrök számára 2 ölet meg hagyattam 
[Sztrézakercsesora F; TL. Wessenyei Dániel jószágig, gr. 
Teleki Józsefhez]. 

3. (szakállt) megtartat (nem vágat le); a-şi lăsa barbă; 
(Bart) behalten lassen. 1677: Vétettem el az nagy hajat 
egy somlyai Borbéllyal Radnoton ... Április ... 8. Ha-
gyattam meg a szakált [PatN 13a]. 1710 k.: szakállomnak 
is, mint szokták mondani, a tarisznyája megvolt... melyre 
nézve én soha meg nem hagyattam volna, ha a rabság 62 
esztendős koromban meg nem hagyassa kedvem ellen 
vélem [BÖn. 491]. 1777: Ugyan csak két vagy három 
gyermekre szert tett, a szakállát is meghagyatta volt [RettE 
382]. 

4. ~ja magái (tisztében) megtartatja magát; a face să fie 
menţinut (in funcţie); (in seinem Amt) sich behalten las-
sen. 1814: Dobai Mihály Uram magát erővel Czéh mes-
ternek meg hagyatta [Dés; DLt 56. 19]. 

meghagyatik 1. helyén hagyatik/megtartatik; a fi men-
ţinut (la loc/în acelaşi loc); an seinem/ihrem Platz gelas-
sen/behalten werden. 1662: attól fogva a Csonka-bástya 
ellenében való Veres-torony alatt való kész házakig 
(mellyet Bethlen Gábor idejében építettek vala) egy sor 
nagy magos kőfallal egybefoglaltatott vala, kapuja mind 
napkeletiül, éjszakrul meghagyatván, aminthogy dél felől 
is meghagyatott vala ezelőtt [SKr 299. — aVárad vára|. 
1813: hellyen hellyen csere fa és gyertyán fa fijatalok 
hagyattak meg [Udvarfva MT; Told. 42]. 

2. (vki vmilyen állapotban/helyzetben/státusban) hagya-
tik/megtartatik; a fi menţinut (într-o anumită stare/situa-
ţie); (in irgendeinem Zustand/irgendeiner Lage/irgendei-
nem Status) gelassen/behalten werden. 1746: Sem a' Pün-
kösti uram (így!) az Isten Házához mutatott meritumi meg 
nem engedik, hogy a Tekintetes Pünkösti és Keserű urai-
mek Familiajok commiscialodjék, in ascensu et descensu 
a' Nemzetes Kispál Familiával, Sem a Nemes Kispál Fa-
milia meritumi nem assequalhatják még most azt a' gra-
dust Melyre nézve a' Kispál Famíliából lévők a * melly 
rendben eddig jártanak, meg hagyatnak [Uzon Hsz; Kp I. 
160b]. 

Szk: direkciója alatt ~ irányítása/vezetése alatt hagya-
tik. 1678: írhatom Kglk azt is, hogy Baikóczi István jár-
hatja dolgát, csak assecuráltassék, hogy becsületi megada-
tik, és az mely magyar had most keze alatt vagyon, ezután 
is diiectiója alatt meghagyatik [TML VIII, 114 Teleki 
Mihály Naláczi Istvánhoz] * exempcióban ~ mentesség-
ben megtartatik. 1805: 1738 Januarius 8ikán Almási Do-
nátit An(drás) és István, ezen Nemes Udvaihely Szék 
Generális Gyűlésén Armalisokot producalvan, valamint ez 
előtt a köz terű viseléstől exemptusok voltak, akkoris azon 
Exemptioban meg hagyattak [Szu; Borb. II] * lovas sza-
badosságban ~ lovas szolgálatot teljesítő robot és egyéb 
jobbágyszolgáltatás alól felszabadított jobbágyként meg-
tartatik. 1673/1681: Haczogi Szallaspataki Vojne valasz-
sza. Meg hagyatik a Lovas Szabadosagban [VhU 454 
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Thököly Imre vál.J * személye nobilitációjában ~ szemé-
lye nemesítésében megtartatik. 1675: Óregh Rákoci 
György Fejedelem idejében ... Fejervari Requisitorok ex-
mittaltattak volna® ... akkor kik hagyattak meg mind sze-
mélyeknek Nobilitiojáb(an), mind pedig házoknak s külső 
örökségeknek Exemptiojáb(an) ... abból világoson Cons-
tál lDobLev. III/651. 11-2. — aNe-re]. 

3. élete ~ élete megkíméltetik, nem végeztetik ki; a fi 
cmţată viaţa cuiva; sein/ihr Leben verschont werden. 
1736: noha mostann Nős paráznasága az Inctának világo-
sonn Constál ... és az paráznasággal egjgjűtt más I(ste)n 
és Ns Haza Törvénnyé ellen való gonosz cselekedetei, 
ugjmint kurusló; vagj Varásló Asz(sz)onyhoz való foja-
modása, és ágjab(an) holt ember csonttyának tartásais 
subinferáltatik probabiliter. Azért mint Nős Paráznának, 
noha halál lött volna fejénn; de ...most élete meg-
hagyatik | Constál az Inctánál nyilván való Nős paráznasá-
ga; azért noha élete meghagyatik (: mint hogy hites Férje 
fejére nem áll :) mindazonáltal, hogy a Nemes Város Pia-
ttzán(n) a Kalodáb(an), az Hóhér által erőssen meg veret-
tessék ... Deliberaltatott [Dés; Jk 2l9b-220a[. 1761: az I 

mint ház felverő érdemes volna az Akasztófára mind-
azonáltal Consideraltatván majd gyermeki állopattya s 
tömlőtzb(en) sokáig lett raboskodása élete meghagyatik 
ugyan ... mindazon által hogy rabok által 25 kemény 
páltza ütéssel bűntettessék Ítéltetett [Torda; TJkT V. 30-
1]. 

4. vki tisztségében megtartatik; a fi menţinut ín funcţie; 
im Amt behalten werden. 1647: Anno l647 esztendőben is 
meghagyattam az ispánságnak tisztiben [Kv; KvE 175 LJ]. 
1649: Anno 1649 esztendőben is meghagyattam az sáfár-
polgárságnak tisztiben [Kv; i. h. LJ]. 1675/1683 k.: Meg 
tekintven azért az Szent Eccla illendeő kivansagat Go-
roszlonak hogy ne maradnanak árváiul meg-hagyatek 
kőzőttők akkori Lelki-pásztorok ugy mint Tiszteletes 
Beerzi János Uram [M.goroszló Sz; SzVJk 170]. 1759: 
Tek. Senator Újhelyi Sámuel Uram pedig a' Fő Quartas-
ságban meg-hagyatott [Kv; SRE 191]. 1764: osztán midőn 
az hivatalok változásán(ak) ideje következénd, a követke-
zik kiscéhm(es)terséget, aki újabb az öregek szám(ában), 
mostan pedig folytató kiscéhmester ő(kglme) esztendejé-
nek elteléséig hivataljában m(eg)hagyatik [Dés; DFaz. 23]. 
1766: Meg hagyatik a Csinádi Tit. Atyafiis mint hogy a 
visitatiokor senki nem vádolta [GörgJk 2091. 

5. vmilyen célra megtartatik/őriztetik; a fi menţi-
nut/păstrat într-un anumit scop; zu einem Zweck behal-
len/bewahrt werden. 1768: a ĘJ. Motsar nevű hely iránt ez 
a Determinationk hogy az Okrők pascuatiojara ki sza-
kasztott rész mostis meg hagyatik [Ákosfva MT; EHA]. 

6. (felettes hatóságtól) megparancsoltatik; a fi porun-
cit/ordonat (de către autoritatea superioară); (von der vor-
gesetzten Behörde) angeordnet werden. 1801: meg ha-
gyatott az erdőpásztornak, hogy lesnék meg haza jövetelit 
[K; KLev.]. 7808: meg-hagyatik Kegyelmeteknek hogy ha 
••• Fridrich Wilhelm Frantz Kegyelmeteknél találtatnék 
lŏstént elfogattatni, 's az iránt ezen Királlyi Gubemiumot 
tudosittani el-ne mulassák [DLt 66 kv-i nyomt. kl]. 7809: 
ezennel Kegyelmeteknek meghagyatik, hogy a' Boltosok-
nál, és Kereskedőknél található gollyobist Selétet vagy 
darabjában lévő onat szorgalmatoson fel kerestetvén azt 

meg méretés és inventárium mellett a' ... ki nevezett 
Puska por árulónak adassák által (UszLt ComGub. 
1697 gub.l. 1835: meg hagyatik Kegyelmednek hogy az 

1759ben ki adott pénz tárnoki utasitmány Ildik szaka-
szának első része tartalmát szorosson meg tartva a künn 
heverő adot tulajdon felelet terhe alatt fel szedetni elmúl-
hatatlan Kötelességének üsmérje [RLt a gub. Kv-ról j. 

Szk: szorosan ~ szigorúan megparancsoltatik. 1809: a 
Fiscalis Procurator eo kglmének szorossan meg hagyatik, 
hogy haladék nélkiilt a processust el kezdgye [Szu; UszLt 
ComGub. 1655]. 

7. megparancsoltatik; a fi poruncit/ordonat; befohlen 
werden. 1678: Míg Isten Kigyelmeddel szemben nem 
juttat, idő nap előtt törődni sem hasznos Kigyelmednek 
penig mind szükséges mind meghagyatott [TML VIII, 69 
Kapi György Teleki Mihályhoz]. 1780/1804: Törvényül 
meg hagyatik, hogy Toroczkón és Torotzkó körüli 
magok Torotzkói Bányászkodó Jobbágyi kiváltképpen 
vaskövet vagy egyéb Metallumokat is valahol ott találnak 
... azon helyt szabadossan fel foghassák [Torockó; TLev. 
2/4. 4bis]. 1822: a' Déés Aknai Királlyi Sóó Tisztségtől a' 
Sáros Berkeszi3 Apro Sóo Distractionak meg hagyatott azb 

[RLt S. Pataki Mihály és Katona Sigmond aprósó-áruló 
biztos aláírásával. — áSzt. bKöv. a részi.]. 1841: A Pityo-
kának minél nagyobb mennyiségbeni termesztéseis meg-
hagyatott8 [Km; KmULev. 3. — rBács (K) lakosainak). 

8. teljesítendő feladatként elrendeltetik, vki vminek az 
elvégzésére utasíttatik; a fi ordonat/dat ca sarcină; als 
verrichtende Aufgabe angeordnet werden. 1789: A* Tŭz 
oltásra való Eszközök nintsen semmi, és az eddig 
ususb(an) volt Korom Birakis meg szüntenek lenni, mely-
re nézve meg hagyatott hogy Korom Birákot tegyenek a' 
kik visitályák minden Héten a Kŭrtŏkot [F.boldog-
asszonyfva U; UszLt XIII. 97]. 1832: meg hagyatot a Czé 
tisztyeinek hogy a három fontos helyet más fontot8 

vegyenek [ZFaz. font al. — aMérésre szolgáló edénykét]. 
1862: komoly felelőség terhe alatt hagyatik meg a Czée-
löljároságnak a szegény sorsú inasok számára ... a 
szükséges könyveket és író eszközöket, a czé költségén 
múlhatatlanul bévásárlani [Kv; ACLev.]. 

Szk: szorosan ~ szigorúan elrendeltetik. 1813: az 
1754dik Esztendőbéli Tract. Protocollumban az iratik, 
hogy vagyon az Ecclésiának égy darab puszta szöllö He-
gye az Ecclésia régtől fogva nem birja, hanem mint 
haszon vehetetlen föld el-hagyatott — ez iránt szorossan 
meg hagyatik a' Consistoriumnak, hogy ha lehet tegye 
haszonvehetővé [Gyalu K; KszRLt]. 

9. vkire ráhagyatik/hagyományoztatik vmi; a fi tes-
tat/lăsat (prin testament) cuiva; jm etw. vermacht/hinter-
lassen werden. 7808: az elö hozot Szölö meg leven 
hagyatva a Fiúnak az praetendens Leány rész Nóvumát 
ne(m) insinualvan iránta [Harasztos TA; Borb. II |. 

10. vkinek birtokában/tulajdonában hagyatik vmi; a fi 
lăsat in posesiunea cuiva; etw. in js Besitz/Eigentum ge-
lassen werden. 1705: Irtanak az odaki való jószáginkról, 
hogy legyen mások felett való respectusa a mi jószáginkra, 
melyekben is ha mi bonumok meghagyattanak volna, 
azokat salagvárdák és protectiók által mi számunkra con-
serválnák (WIN I, 6121. 1728: Kolosvári Görög Györgj 
Déák Uram(nak) az a Sátor hely ahol most Desi Lucza 
napi sokadalomkor amit a Desi Piaczon eleteig meg 
hagyatik [Dés; Jk 382a|. 1730: Az Instansnak az Nemes 
Város földibül be vött fŏldecskéje meg hagyatott, hogj 
amire fog becsültetni becsüjét tégje le [Ne; DobLev. 
I/402a[. 1737: Mint hogj Varasunk széna rétinek nagj 
része igen tővisses, bokoros és gazos ... ollyas atyánkfiai 
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magok nyílókból ki irttyák; tehát azonn nyilak, irotvá-
nyokkal egj(gj)űtt két fel-osztásig, nállok meg-hagyatik 
(Dés; Jk 478bJ. 1769: A* Sam oldal... elegedendőTemető 
helynek ítéltetvén Temettségre újra meg hagyatott az 
oláhok(na)k (Bos MT; Told. 81. 177011771: A fogott 
Sessiok azoknál kik occupálták meg hagyassanak [Fejér 
m.; DobLev. 11/428. 2b]. 1804: Administrator Urunk eő 
Excellentiaja parantsalattya szerént a K Monostori Domi-
niumhoz tartazo Kardosfalvi ház egy darabb male föld 
... egy darabatska helly a Gátan innen a be kerített Török-
buzás kertnek felső széliben Kotsárd Mihálly eő ke-
gyélmenek meg hagyatnak [Km; KmULev. 3 Zágani Sza-
bó András kezével]. 

11. vki vminek tulajdonában/birtokában/használatában 
hagyatik/megtartatik; a fî menţinut ceva in posesia/folo-
sinţa cuiva; jd in dem Besitz/Gebrauch einer Sache gelas-
sen werden. 1737: Minthogj ennek előtte való számos 
Esztendőkkel is mostann sollicitált Hejeken ámítanak Pap 
Dávid és Pap Gergely ő kglmek; ... mostann is azonn 
Helyb(en) ő kglmek meg-hagyatnak [Dés; Jk 484b]. 

Szk: birodalmában 1735: a T. Márkully Lénia 
mind azoknak a Sessiok(nak) kik Faluban azon Részre 
actu bimak, ugy az Határon is eddig biratott szántó és ka-
szállo hellyek(ne)k birodalmába meg hagyatott (Mező-
csán TA; DobLev. 1/160. 4-5]. 

12. vki korábbi helyén maradni engedtetik; a fi permis 
cuiva să rămînă şi ín continuare acolo unde este; jm an 
seinem friiheren Platz zu bleiben erlaubt werden. 1765: Ki 
szolitván Isten e' Világból Néh. Tisz. Püspök Verestoi 
György vramat, ki ez Ecclesiában első Curatorságot viselt 
... Tisz. Püspökné Verestoi Györgyné Aszszonyom, azon 
Házba melybe lakott maga Neh. Féijével ... meghagyatik, 
a jövö Sz. Mihály Napig [DobLev. IV/214]. 

13. vmi érvényben hagyatik, megtartatik; a fi menţinut 
in vigoare; etw. in Geltung gelassen/erhalten werden. 
1756: A dékány-pohár elköszönése (ex amborum etiam 
partium consensu) az régi usus szerint meghagyatik. Úgy 
az mester asztalra való költség is [Dés; DFaz. 16]. 1780: a* 
citált articulus maga valoságos erejében meghagyatik 
[Torockósztgyörgy TA; TLev. 9/16|. 

14. válórában ~ pénz értéke megtartatik; a-i fi menţi-
nută valoarea; (Geld) Wert beibehalten werden. 1711: 
szűkségesnek lenni ítéltük ... az Arany, Oroszlános Tal-
lér és Oláh Zlotok válóra iránt e determinációt tenni, hogj 
... a Tŏrŏk Arannyon kivŭll melly ennek előtte való vá-
Ioráb(an) meg hagyatik, az Oroszlános Tallér f:2; Oláh 
Zloth f:l denr 20 járjon [KvLt 1/201 gub-i rend. Nsz-
ből]. 

meghagyatott I. mn I. otthagyott, el nem vitt/hurcolt; 
care a fost lăsat acolo, care nu a fost dus/luat de undeva; 
dortgelassen. 1669: Én penig, Bartha István, ma megin-
dulván házamtól, búzámot és egyéb kevés meg hagyatott 
jo vacskáimot akarván behozni ide Vásárhelyre [Mv; SzO 
VI, 266|. 

2. hátrahagyott, maga után hagyott; rămas(ă) după cine-
va; zurückgelassen, hinterlassen. Szk: ~ özvegy. 1616: az 
nehaj Vitezleo Nemzetes Maros szekj Czit szent Ivanj Pe-
teo Andrasnak megh hagiatot Eöszuegie Apor Kata Azony 
IHsz; Borb. I|. 1645: Belső Szolnok vaimegyeben Fwze-
se(n) lakó Istenben el nyugut Katona Pál Vram megh ha-
gyatot Eozwegye Ziluasi magdolna [RLt O. 5]. 1655: Teke 
Kata Aszszonj Demjen Martonnak megh hagyatat eozvegje 

Uiunk jobbagya [Kv; CaitTr II. 1033]. 1682: En Haroklyani 
Susanna, Nehay N(e)mzetes Nyirmony Gólya Georgi vram-
(na)k meg hagiatott Eőzvegie [Kv; RDL I. 1591. 7695. 
szolgálták ... az ő kglme meg hogyotot Eőzvégyét Jármi 
Ersebeoth Aszszont van 18 esztendeje [Búzásbesenyő KK; 
LLt IV. 30. 24]. 1774: Keszei Jósef Uram meg hagyatatt 
özvegye [Kük.; BfR 47. F. 8]. 1805: Radák Ádám Ur meg 
hagyatott Özvegyének [Ozd AF; MúzRadák]. 

3. meghagyott, érvényben hagyott; (care a fost) menţi-
nut; in Geltung gelassen. 1710: Csáky több társaival 
bemenvén a portára ... mind a magok megbántódásokot, 
mind az ország közönséges és a portától ennyi fejedelmek 
változási között is meghagyatott s confirmáltatott szép 
szabadságának Teleki Mihály practicája és a fejedelem, 
Apafi Mihály lágysága miatt keserves megrontását hatha-
tóson remonstrálnák [CsH 142]. 

4. mentesített; scutit (de ceva); befreit. 1647: Az adot 
esztendeoben ketser szoktak exigalni etteől azért eö 
Nga senkit nem eximal ordinaije, hanem ha ex gratia per 
specialem annuentiam, azért valaki nem Boer, nem megh 
hagyattott szabados, nem Drabant, egy szóval ha paraszt 
ember csak tartozik megh adni a rend szerent való adot 
[Fog.; UF I, 829]. 

II. ſn özvegy; văduvă; Witwe(r). 1669: Mikoron vol-
nánk Tancson Kolos Varmegyeb(en) Nemzetes Neveletlen 
Földvari Ferencz Ura(m) Tancsi Udvar hazanal ada és 
kotelezé magat Örökös Jobagyul Néhai Földvári Ferencz 
Uram megh hagyatottanak Nemzetes Ebeni Judit aszszony-
nak [Tancs K; SLt AY. 2]. 

meghagyattatik 1. ott/helyén hagyattatik; a fi lăsat 
acolo/în acel loc; dortgelassen werden. 1662: Azminthogy 
a várason kívül a Körösön levő malmokat mindenütt 
mind felégették valaa, hanem Szentmárton alatt lévén a 
váradi ispitályokhoz tartozók ... minden készületivei azok 
meghagyattattak vala [SKr 453. — aA tatárokj. 1801: a' 
mostani viz follyomatig hagyattatott meg jo darab ohgát 
[A.jára TA; BLt 12 Váradi Márton (39) zs vall.|. 

2. vki/vmi előbbi állapotában/státusában meg tartat ik/ha-
gyatik; a fi menţinut in starea/situaţia actuală; in seinem/ 
ihiem friiheren Zustand/Status beibehalten/gelassen wer-
den. 1675/1760 k.: midőn ... Fejér Vári Rekvisitorok ex-
mittáltattak vólna az akkori Enyedi Nemes és Városi Rend 
között való Controversiának complánálására, akkor kik 
hagyattattak meg mind személyeknek Nobilitatiojokba(n), 
mind pedig Házak(na)k s külső öröksegek(ne)k exemptio-
jáb(an) INe; DobLev. 1/316. 10a]. 1677: Az Ecclésiai jö-
vedelmek, parochialis regi örökségek, azokrol íratott vé-
gezések szerént a' mellyek voltanak és meghagyattattanak, 
ez után-is helyben hagyattattassanak | A' Váradi Korcsom-
állás állapottya continuè a* Város lakosinak engedtetet, és 
annak rendi és módgya szerint, minden Nemes Városi, s' 
egyéb rendek-is, a' korcsomálásnak szabadságában meg-
hagyattattak [AC 5, 143]. 1768: discurálván a* Ven. Con-
sistorium leg elöször is kérdésbe vétetett, vallyon az Ass-
zszony Emberektől eddig tartatott apró Iskolák meg-ha-
gyattatnának-é ? [Kv; SRE 224]. 1795: ítéltetett, hogy 
ezen erdő vgy a mint eddig volt osztatlanul a Falu értelmé-
re meg hagyattassék [Gergelyfája AF; DobLev. IV/743. 
7b]. 1805: Homorod Almási Szondi Mihály exhibealya 
Productionalis Processusat, melyben Iudicialiter armalis-
tanak tanáltatott, és hogy az elöttis abban a Statusban vol-
tak abban mégis hagyattattak [Szu; Borb. II|. 
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3. megőriztettetik, megtartatik; a fi păstrat; bewahrt/er-
halten werden. 1787: Két Boros hordo ... Ezek a szőllőre 
nézve meg hagyattattak, és nem licitaltatta(na)k [Mv; 
MvLev. Nagy György hagy. 121. 1790: A mikor a Szŏllős 
Gazdák akar mi némű Birságat el költeni egyben Gyűlnek, 
minden Ember ekkor jelen légyen, és ha â Bírság (3) m 
forinton fellyűl való lészen, az azon felyűl való része â 
közönséges Szükségre meg hagyattassék [Karácsonfva 
MT; Told. 76]. 

4. elrendeltetik; a fi ordonat; angeordnet werden. 1823: 
Hagyattassék meg illető Sz. Biro Gál Sámuel ö Kimének, 
hogy ... ide maga Tudosittásat tégye meg [Torda; TLt 
Közig. ir. 1258]. 

5. vkinek birtokában/használatában hagyatik vmi; a fi 
lăsat ceva in posesiunea/folosinţa cuiva; etw. in js Be-
sitz/Gebrauch belassen werden. 1662: Mellyet ha fegyver 
nélkül megadnának8, hogy kinek-kinek minden jószága, 
háza, öröksége, az erdélyi cánonok, törvények szerint való 
írással meghagyattatnának, erős esküvés alatt ígírtetik 
[SKr 591. — aVárad várát a törököknek]. 1677: a' mely 
derekas templomok a' Romano Catholicusoknak az előtti 
végezések szeréntis meg-hagyattattanak, mostis megha-
gyattatnak ]AC 4|. 1737: Concludáltatott azis, hogy az Al-
só-Porond fel osztattassék Ezenn Porond Osztó-Birai-
nak 's Gazdáinak designáltattanak8 Assessor és Nótári-
us atyánkfiai(na)k magok részek meg-hagjattassék, az 
elébbi hejenn |Dés; Jk 481. — aKöv. a fels.]. 1747: Ezen 
Joszágon lévő ház az ŏrŏkŏs lakásra nékem meg hagjattas-
sék [Torda; TJkT III. 124]. 

Szk: birodalmában ~ vmi. 1795: Ítéltetett, hogy ezen 
Sessio mint a melly az Eccla ŏrŏkŏs földén épült, birodal-
mába meg hagyattassék ] Gergelyfája AF; DobLev. 
IV/743. 4a]. 

6. vki vminek a birtokában/birtoklásában hagya-
tik/megerősíttetik/tartatik; a fi menţinut/întărit in posesiu-
nea unor bunuri; jd in dem Besitz einer Sache gelas-
sen/bestärkt werden. 1737: Szilágyi Mihály és Gergely 
Deák Vramék ... és Könczei Mojses Vr(am) is az Balás-
telki Szőlőcskéjében, meg hagyattassanak [Kv; JHbK 
XLV/23]. 

Szk: (a ház) birodalmában 1794: azon Ház biradal-
mában meg hagyattatom [Déva; Ks 73. III. 29[. 

7. érvényben/hatályban megtartattatik/hagyatik; a fi 
menţinut in vigoare; in Geltung/Kraft behalten/gelassen 
werden. 1662: Mindazáltal, hogy az ösztön ellen rugódoz-
ni melly káros volna, maga nagy romlásával tapasztalván, 
a kéntelenségnek igája alatt az országnak fejet kelle hajta-
ni, hogy mindazáltal az országnak törvényes szabadsági 
teljességgel meg se hagyattatnának |SKr 460]. 1784: Ami 
az Biro, és számadó Polgárok Ratiociniumat illeti pro 
futuro, az Torotzkai Communitásnál az továbbra is meg 
hagyattatik (Torockó; TLev. 2/6. 3b[. 

8. (szaporításra) megtartattatik; a fi ţinut/crescut (pentru 
înmulţire); (zwecks Mehrung) behalten werden. 1767: (A) 
Kantza-Lovak el adattattak-é vagj Ménes Szaporodásá-
ra meg hagyattattak (Kük.; Ks 19/1. 6 vk|. 

9. (vmilyen célra) hagyatik/rendeltetik; sa fi păstrat 
(pentru un anumit scop); zu einem Zweck gelassen/be-
stimmt werden. 1735/1760: Sok féle nyomorúsággal lévén 
a mostani időben a szegény föld népenek bajaskadása, 
ebbéli tekintetből Concludáltak Hogy lévén a Falu-
nak két közönséges jo darab kaszáló Rétye az az falu 
közönséges szükségére ... mostis meg hagyattassanak 

[Elekes AF; DobLev. 1/164. 8]. 1778: nagyobb része 
szantok(na)k es kaszalok(na)k ki irtattattak, más részei 
pedig Erdők(ne)k meg hagyattattak (Koronka MT; EHA]. 

meghagyhat 1. előbbi minőségében hagyhat/tarthat; a 
putea menţine in calitatea actuală; in seiner vorherigen 
Qualität belassen/beibehalten können. 1837: A kérelmes 
Gergely Anna Babos Jánosné is oly kömyületek kőzött 
volt. . . mig nem most olly állapotba helyheztetödet Férjé-
nek szolgálattya, és maga kereskedése által hogy a petse-
nye sütés, és árulás béli kevés haszontol való el zárása 
esetébenis kényelmesen élhet, miért a Tanáts a' petsenye 
áruló több szegény aszszonyok Jövedelmeiknek megszo-
rittása, és az Intézet czélja ki jádzása nélkül azok között8 

meg sem is hagyhatott (így!) [Torda; TLt Praes. ir. 466. — 
8A pecsenyesütök között]. 

2. elrendelhet, megparancsolhat; a putea ordona/porunci 
ceva; anordnen/befehlen können. 1671: O kegyelme addig 
nem tud kinek parancsolni felőle, mivel nincsen igaz em-
ber, hanem Kegyelmed ott meghagyhatná, mikor arra jár 
[TML V, 518 Bornemisza Anna Teleki Mihályhozl. 

meghagyít 1. meghajít 

meghagyott I. mn 1. otthagyott, helyén hagyott; lăsat 
acolo/pe loc; dortgelassen, belassen. 1710 k.: azt csele-
kedted énvélem, amit az okos gazdaember elkövet a gyü-
mölccsel, ágakkal, levelekkel megterhelt buja törzsökkel, 
midőn azt leveledzés vagy nyesegetés által, noha megsérti, 
de nem felettébb, hanem csak megkönnyíti, mert noha az 
mind a meghagyott ágaknak, gyümölcsnek és magának a 
törzsöknek is javára szolgál, de amit elhány róla, az csak 
elvész éretlen |BIm. 9891. 1841: minden gond nélkül le 
vágott fáknak magossan meg hagyott csutkoi |Gy alakút a 
MT; EHA1. 1847: a Bányákat és Vas miveszetre fenn 
tartott Erdőket nekik tettző módon adják és prédállyá-
ka, ugy a Közönségnek némileg Tüzelése fedezésére meg 
hagyott kevés részetskéjevel, szerfelett viszsza élnek 
ITorockó; TLev. 10/9. — A bírák]. 

2. hátrahagyott, maga után hagyott; rămas(ă) după cine-
va, rămas(ă) in viaţă după moartea cuiva; zurückgelassen, 
hinterlassen. Szk: ~ árva özvegy. 1612: Az Nacsagos 
Cakj(!) István Vram meg hagiot keserves orvaja Weselenj 
Anna |Adorján MT; Ks 1011 * -feleség 'ua' 1560: Le-
peny István az mi Atyánk Margit azzont Swky istuan 
megy hagyot feleseget az my anyankat elvette uolt [Kv; 
SLt ST. 6[. 1567: paranchyollyuk neked hogy azt a' falut8 

e' lewel latwan myngyart meg erezd az eo meg hagyott 
felesegenek es arwaynak [SzO II, 215-6 a fej. Telegdi 
Mihályhoz, a székely székek kapitányához. — aVaját 
MTJ. 1569: hjwanak minketh oculj wasarnapra Manikra, 
az tizteletes zemely Chjerenj Clara Azzony, kj Eleózeor 
Iztrigy Mihalnak Megh hagyoth felesege wolth | Mányik 
SzD; IB VI. 225/131. 1583: En kj vagiok Chiereny Kalara 
Az nehay Kwn Ferenchnek meg hagiot felesege Manikon 
lakozando [Ks 42. B. 13] * - házastárs 'ua\ 1583: Ko-
zaruary annazzon az Vytezleo Nehay Zadorlaky Geórgnek 
megi hagyott hazas tarssa ISLt V. 13] | az Nemes Azzony 
allath thwnya Illyk Gallaczy Annazzon, az nehay Nemes 
megh holtth Theorok Mihalnak vgyan Gallaczon lakozo-
nak megh hagyotth hazas tharsa | Orosz fáj a K; WLt| 
özvegy. 1570: Margith Emryh Vechneren megh hagiot 
Eozwegie ]Kv; TJk III/2. 96|. 1589/XV1I. sz. eleje: Ha ki 
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az Mesterek keŏzwl ez hamar el mulandó világból ki keöl-
teőznęk, az eő megh hagiot Eŏzuegie, az eő nála lakó 
Inasival, Legenyuel az Keő miuet cziak esztendeigh miu-
eltetheti [Kv; KőmCArt. 24]. 1590: az vitézleo Nehay Bá-
thori Eleknek meg hagiot eozwegye Jakczy Anna azzony 
Pereczyenben lakozo [Bőnye Sz; WLt]. 1632: ieöue mi 
eleonkbe Jacabfaluj Baricz Balas megh hagiott eózuegie 
Czutak Anna Azzony [Jakabfva Cs; BCs] ~ relicta. 
1597: Bornemisza Benedek ... wallya ... tŭdom hogy oly 
fogiatkozasban volt az zeginy Elek János, hogi senki 
semmit ne(m) biz wala rea, mert sockal volt ados, hanem 
azűtan thűdom hogy ez mostany megh hagiot relictaiawal 
addig futanak, faradanak hogi esmet ele vewek mago-
kat IKv; TJk VI/1. 13]. 1599: Zinjêben belseó Zolnok 
varmegieben lakozo Margay Anna Azzony az Nehay 
vitezleó Radak András megh hagiot relictayanak Jobbagia 
[Ks]. 

3. kijelölt, meghatározott, elrendelt; indicat, fixát; be-
stimmt, angeordnet. Szk: ~ hely. 1560: kerem tŭ kegyel-
meteket, mint io szomszéd vraymat hogy tŭ kegyelmetek 
Lenne itt ... az meg hagyott helyen, es napo(n) |Nagyfalu 
SzD; BesztLt 32]. 1575: zokan az hirdetes ellen Keo es 
fa Rakasokat vchakban Tartiak Meg hattak az vyzlato 
vraimnak Tellyes hatalommal, hogi ahwl az fele talaltatik, 
az meg hagiot heljere hordassa [Kv; TanJk V/3. 128b]. 
1630: Feged minekünk ... Proncziol uala, hogj az expo-
ne(n)steol megh hagiot heljre el menenk [Selye MT; Ks 
21. XVIII. 12] * ~ nap meghatározott határidő/időpont. 
1553: ha valamely fel E(l)en valamy foghas(t) tenne az 
mas fel Az keth By(ro)hoz menyen Az megh hagyot napra 
[Kv; BfR VI. 295/1]. 1590: az uegezes Zerent az megh 
hagiot napo(n) igazat ne(m) teot |UszT| * ~ szolgálat 
el/kirendelt szolgálat. /727: Ha valaki az Birotol hagyo-
mánnyal meg hagyott szolgálattyára nem menne denar 40 
bűntettetik [Szotyor Hsz; SzékFt 36]. 

II. ſn özvegy; văduvă; Witwe(r). 1577: az meg holt 
vrunk attiankfianak a mennye penze benne volt az hazba 
azt fogiatkozas nelkwl, be zolgaltassak az eo meg hagiot-
tanak [Kv; TanJk V/3. 148b]. 

meghájasodik meg/elhízik; a se îngrăşa; zunehmen, 
dicker werden. 1735: láttam hogj bővséges etele itala volt 
... némellykor annyit hordatott hogj miis meghajasodtunk 
[Kendilóna SzD; TKI Sam. Pataki de Kolosvár med. doc-
tor in oppido Deés residens (40) vall.]. 1761: Iffiantan 
Muntjan Kretsun Bányászkodásával, szántassal, vetéssel 
élt tudom, ezen Mesterségeken ette a kenjeret, de minek-
utána meg hajasodot mint élt arra számot nem tartotam 
[Zalatna AF; Ks 113 Vegyes ir.]. 

meghajigál 1. megdobigál/hajítgat; a arunca (cu ceva) 
ín cineva/ceva de mai multe ori; wiederholt bewer-
fen/schmeißen. 1568: Laur(entius) Zekel fassus est 
latta hogy mikor az bomemizane zolgai az feyerb(e)lihez 
húztak uuolna az fakat az másik annak az tarsa az bome-
mizane zolgait Jgen vtoth (!) ezt penig annak elotthe János 
sarral le (!) vag miuel Meg haigygaltha uuolt, Es az viz-
zontak meg hagitotta az bomemizane fiat az kissebbiket 
[Kv; TJk III/l. 143]. 1583: kaposta leuet az uagj cigert 
hordat uele andras kato lejanjaual es balási gergelnöl felül 
hajgaltak meg ijel küvel |Kv; TJk IV/1. 194a]. 1591: Aztis 
Bizonicha megh Karacho(n) Mihály hogy Annyra való 
zabadsagoth adot az veresre ... hogy hogitofaűal miűel 

hagygallyak megh, de megh ne vagdalliak [UszT 13/69]. 
1629: Egykor az Vram Kün az keppel az Eszterhat gyak-
doswan, miuel megh hagigaltak vala [Kv; TJk VII/3. 1211-
1736: az monstrántiavívő pátert az más valláson lévők 
meghajigálták kővel, fával, sőt tudom hogy az páter kézit 
is bottal megütötték [MetTr434]. 

2. kb. meghint/szór; a presăra cu ceva; einstreuen. 1756: 
vóltanak Item egy szép Aranyos Szoknyája, ahoz való 
Keszkenővel, melly szoknyát igy Circumscribàlt, mintha 
Kŏrtvélyekkel meg hajigálták vólna, ollyan Aranyos vòlt 
[TSb 21]. 

meghajigáltat megdobigáltat/hajítga†tat; a puné (pe ci-
neva) să arunce cu ceva ín cineva/ceva de mai multe ori; 
wiederholt bewerfen/schmeißen lassen. 7598: Zegedj 
Caspar vram kerteben foktak uolt egy legent B. V. az 
perengeire allattatta es tíűkmonjnjal meg hagigaltata az 
Cziganokal attam tíűkmonjra nekik f —//8 [Kv; Szám. 
8/V. 44]. 7Ó29: akarom s hagyom is, hogy én gyermekeim 
holtom után is engemet az vásárhelyi statusokkal meg ne 
szidalmaztassanak, koporsómat kővel meg ne hajgáltas-
sák, hanem in omnem eventum az várossal minden egyes-
séget megtartsanak [BTN2 421 Borsos Tamás végr.|. 
1662: De főképpen kövekkel az asszonynépekkel is az 
árokba valóban őket meghajgáltatta vala, ügy, hogy Isten 
kegyelmébül onnan is nem kevés károkkal megtérni kén-
szeríttetnének [SKr 607]. 

meghajít megdob (vkit); a arunca (cu ceva) ín cineva; 
be/anwerfen. 1568: az vizzontak meg hagitotta az bome-
mizane fiat az kissebbiket [Kv; TJk III/l. 143. — A telje-
sebb szöv. meghajigál 1. al.|. 1572: Banffy Farkas 
Job(agya) Cun Menyharth zenth kyraly Ezt walla ... Az 
hatarban walank vagj kylenchen kyk ott Allwnk wala Es 
azonban len hagitas Es Walkay Myklos Monda Az Mes-
teorneka, Iryad mesteor wram, Merth Istennek Mondom 
twttara, hogj Megh hagjtanak De En Nem Lattam, hogj 
Az Mesteorth Senky Hagitotta wolna sem zytta wolna 
IKalotasztkirály K; KP. — aVajdai ítélőmesternek]. 1584: 
Zabo Caspar vallia Es egkort feniegetemis hogy meg 
hagitoma, Es azt monda hogy ha meg haitom soha teob-
zeór a' karommal es a* kezemmel Ne(m) haitok ]Kv; TJk 
IV/1. 262. — aA boszorkánysággal vádolt Lakatosnét]. 
1591: Tot Peter vallia mikor az pap touahoz Iutaa, 
akara altal mennj, de a sarba megh tartozék, azonba hogi 
megh ne(m) foghatom vala es zekerczeűel haitam megh 
es, vgi essek le az lorrol ]Kv; TJk V/l. 143. — aA lótol-
vaj]. 7592: Zep János vallia ... azomba Dániel Deák 
egi keoheoz niula hogi megh hagissa, Georgi ezt latuan, 
vgi wte hozzaia | Nyreo Mathias ... vallia latam hogi 
megh hagitak az zekeres leginiek Brozer Gieorgieot [Kv; i. 
h. 202, 247]. 1597: Lakatos Adamne Sophia azzony 

wallia mikor az giermeket megh hagytottak kerestek 
az keowet sokaigh akiwel hagytottak [Kv; TJk VI/1. 881. 
1599: az Actrix menth az eó hazara, eleózer eô hagitotta 
megh egy feize njellel, ytette is, eó magha otalmaba che-
lekedett [UszT 14/27]. 1600: mykor az Chyorgo kwt aro-
kaba ala zalottam wolna ketten ket ffarago feyzewel 
hatul zo nelkwl meg hagytanak [i. h. 15/5|. 1633: az szvle 
megh wte karoual, csiszmaszia Jstuant az vta(n) megh 
hagita es eggik mint szitta masikot az másik szinte vgy 
[Mv; MvLt 290. 109a]. 1635: egy kővel megh haitak az 
kathonat, es azokis megh szidak [Mv; i. h. 291. 38a|. 
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1680: Baltavai ki hagytotta megh Killyeni Mihályt [Ki-
lyén Hsz; BLt 3]. 1729: Ezen Kotzob Tamas Qvarteljos 
Németje ... Radulj Muntyant vgj meg hajtőt artzul ok 
nélkül egj fával [Sövényfalva KK; TSb 51]. 1730: egy 
kűvel ugy meg hajította hogy a' kű a fején ketté tőrt [Tűre 
K; Told. 28]. 1761: constál vilagason, hogy az Incta 
Aszsz(ony) ... maga vejét Czako Sámuel Vramat egy 
kővel meg hajtván fejét be törte vérben keverte |Torda; 
TJkT V. 35-6]. 1797: Szávu Markut az al peres rab egy 
fátskával meg hajtotta IDéva; Ks 115 Vegyes ír.]. 

Szk: mellben 1746: az J kővel hajigalván hozzám, 
mellyben erőssen meg hajtott [Torda; TJkT III. 81] * 
orozba ~ orozva/titkon megdob. 1783: Ráduly Mártont 
ugy meg hajtotta oroszba (!) a Kapunk előtt egy darab fá-
val hogj mingjárt le esett a Lábáról [Udvarfva MT; Told. 
44/54]. 

Ha. 1593: megh hagita [Kv; TJk V/l. 4051. 1597: 
hagytotta megh [Kv; TJk V/l. 86] | meg hagita [UszT 
12/77]. 1601: megh hagyitotta [Kv; TJk VI/1 531]. 1606: 
megh hagitotta vala [UszT 20/203]. 1630: megh haita 
[Mv; MvLt 290. 202a]. 1637: megh haitanak [Mv; i. h. 
291. 103b]. 1644: megh haitlak (Mv; i. h. 418b]. 1772: 
meg hajtotta [Dés; DLt 321. 67b Mich. Török Szŏts (63) 
vall.]. 

meghajladozik meggörbül; a se îndoi; krumm werden, 
sich biegen. 1568: Michael chaplar fassus est Az 
legény penig Maga otalmaba vontha ky az zablyat de meg 
aztis addig el wertek uuolt az kezeben hogy vgian meg 
hailodozot uuolt, es meg kellet igazgathni (Kv; TJk III/l. 
140-1]. 

meghajlás be/meghódolás; supunere, acceptarea stăpî-
nirii cuiva; Unterwerfung, Ergebung. 1662: Bányavárosok 
meghajlások8 | eddig is nekik csak a sok szegénységért és 
az ártatlan gyermekekért kedveztek volna, és hogy Barcsai 
Ákoshoz hozzá való meghajlások felől a vezérnek ígíretet 
s biztatást tévén, mellettek törekedett volna [SKr 215, 477. 
— ^artalomjelző fejezetcímből |. 

meghajlik, meghajol 1. megereszkedik/dől; a se lă-
sa/înclina; sich senken, (um)stürzen. 1731: a malom haz 
meg hajlót volt aztis meg tamasztam [Varsolc Sz; Ks 83 
Dacz Péter lev.]. 1735: Madarason az Mostonj Sajtónak az 
nyomtato agosa mikor erősen akarja az ember kővel Ter-
helnj meg hajol, a helyet mast kel csinaltodnj | Pálos NK; 
Ks 99 Géczi László lev.]. 1756: Ezen Háznak ... oldala 
annyéra meg hajlót, hogj ha nem réparaltatik egészen le 
esik [Branyicska H; JHb LXX/2. 271. 1770: Az utrizált 
maimat ott értem ugy Láczik, hogy egy kisség rokkant 
volna mint hogy a malomis ugy Láczik hogy meg hajlat 
volna [Dombó KK; JHb LXVII. 1411. 1772: ezen Ma-
lomnak háza régebben a' silip felé volt hajolva ... tsak a' 
kötéseiből hajlott volt meg [DésfVa KK; JHb XX/27. 19[. 
183211838: A pintze ... melynek felső padlázattya bik fa 
avaték gerendákon már meg hajolva ál [A.szőcs SzD; 
BetLt 5|. 

2. meggörnyed, előredől/bukik; a se apleca/înclina (in 
Jos); sich beugen. 1594: Zechi Marton vallia: Mikoron az 
leginiek es Eottues Jnasok en nallam mulatnanak regeleo 
hetfeon, valami talneros iatekot indítanak keozteok, teo-
nek egi zeket le, es azt kezdek altal vgrani, latam hogi 
Chani János mikor altal vgrek raita, megh haila arczal ala, 

Giulai Mihalis vtanna vgrek, azis azonkeppen ala haila, 
teobbenis vgranak vtanna, azokis mind megh botlanak 
[Kv; TJk V/l. 457]. 

3. hajlik; a se îndoi; sich biegen. XVIII. sz. eleje: Az 
melly lónak húsos ă Köröm hazba, nagy hajlandossagha 
van ă kapczazásra, ă félék Szoktak gyakran meg ficza-
modni, inat ütni, mert nehezzen hajlik meg ã Siklajába | az 
melly Lónak ă füle meget egy tenyemyivel hajlik meg ŭ 
nyaka, es Szellyessen a Szűgyibül exurgál ã nyaka Királyi 
Lovak IJHb 17/10 lótartási ut.|. 

4. lejt; a se înclina; (ab)fallen. 1790: a dombocska a' 
mint meg hajlik, ott szakad meg, a' Pogol hidann feljebb s 
kerekedik a gát úttyába, és a' gátnál egyenesen vagyon a' 
Nagy Sármási határ [Báld K; BLt]. 

5. kunkorodik; a se răsuci, a face bucle/cîrlionţi; sich 
kräuseln. 1850: kitsi Titinek szép nagy fekete haja van 
még meg hajlik a' nyakán kedves kövér kis gyermek barna 
mint én [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

6. enged (vmiben); a se îndupleca, a înclina; nachlassen. 
1614: 14 die Augusti lőnk ismég szemben az pasával. 
Akkor jobb kedvű vala, és igen sokat disputáltunk-
altercaltunk véle. És ugyan végre sok szántalan törekedé-
sünk után meghajla, mert valóba meg is mondák neki, 
hogy csak heába lészen az Bethlen Gábor dolga JBTN 
76]. 1777: Férjem ... meg ismérvén viselő állapotomat 
el akart hagyni, de egy s más Falusiak kérésére és ... Filep 
Antal Uram közben vetésére meg hajolván el nem hagyott 
mind holtáig [Szentbenedek SzD; Ks 30. 28[. 1854: A 
tévútra tért ifjaknak fontos tanusag e rögtöni változás8, s 
bizonysága annak, hogy erős akarat előtt a gyengeség és 
szokás meghajolnak [UjfE 20. — aAz emlékíró korhelyes-
kedő-mulatozó atyjának hirtelen jobb útra térése]. 

7. be/meghódol; a se supune (cuiva); sich unterwer-
fen/ergeben. 1612: Az brassaiak amaz istentelen Feyír 
Mihály után bolondoskodnak, nem akarván meghajlani 
(Meggyesfva MT; SzO VI, 35 Angyalos János besenyői 
Fűzi Jánoshoz]. 1653: Míg ez a dolog és veszedelem elte-
lék, tehát oda fel is Forgács Sigmond nagy hadat gyűjtött 
... és Kolosvárát megszállá — lőteté is, de a város meg-
hajla néki [ETA, 105 NSz]. 1660: Az székelység pediglen 
még az fejedelemhez meg nem hajlott s az mint nagy 
assecuratoriával írják az urnák8, meg sem hajolnak |TML 
I, 569 Teleki Mihály Kende Gáborhoz. — aKemény János-
nak]. 1662: Tokajnak várasa, a nemesség még a várme-
gyével, a katonaság is azután hamar meghajlott vala | 
Mivel pedig a bányavárosok is már mind meghajlottak 
vala, azok is a fejedelem köszöntésére ... eleiben küldöt-
tek vala [SKr 214, 218]. 1663: Olyan bizalommal viszik ki 
az fejedelmet, hogy a keresztyén városok s várak inkább 
meghajol a fejedelemnek [TML II, 560 Teleki Jánosné 
Teleki Mihályhoz]. 

meghajlott I. mn szk-ban; in construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ idejű idős, öreg, hajlott korú; ín vîrstă înain-
tată, bătrin; bejahrt. 1730: az illyen meg hajlott idejű Job-
bágyokon ... szoktak könyörülni (BfN]. 

II. fn be/meghódolt személy; supus; Unterworfene(r). 
1662: Az szilágyságbéli, úgymint: Kraszna és Közép-
Szolnok vármegyékbéli szegénség megértvén, hogy Várad 
török kézben volna, hogy ... beholdolni készek volnának, 
ottan magok beizentek vala. Mellynek Ali passa nagyon 
örülvén, nekik ... erős hitlevelet íratott s küldött vala 
minden meghajlottaknak oltalmazójok lenne |SKr 6351. 
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meghajol 1. meghajlik 

meghajt1 1. behajt/terel; a mîna la/în eintreiben. 
1561: Zenyessy Lukachhoz haytata vala az dyznot toth 
estuan aztys twdom hogy az Qregy oda marada az malach-
yaban haytanak meg de oda az azzonnak semyt nem ada-
nak bene [Ráton Sz; BálLt 78]. 1664: Tudom azt hogy 
Zagori János az Töröknek inne(n) el meneteli után, har-
mad nap viszá jőve 20 marha hijjával, s én mondék néki 
miért cselekette, mert bizony fel akad; azal virattát nem 
várá, hane(m) el alla, tizen egy marhat czak hamar meg 
haita, kilenczével mais oda vagion [Szentanna MT; i. h. 
55]. 1665: Az én ökreimet, édes Sógor uram, az minap egy 
éjjel tizenhármat, a tolvajok innen a vár mellől elhajták. 
Hatot meghajtának az szolgáim bennek, még hét vagyon 
oda bennek [TML III, 358 Boldvai Márton Teleki Mihály-
hoz]. 

2. (lovat) jártat/futtat; a plimba (calul); (Pferd) auf- und 
abfíihren/(herum)gehen lassen. 1731: Az Lotanitãsb(an) 
pedig ezt az modot kell tartani, hogy ha annyira szeli-
dedik lekötő szijjat kell rá kötni ... Az után nyergetis kell 
reá kötni, és avval kell az Lo Iskoláb(an) meg hajtani [JF 
lovászmesteri ut.]. 

3. meghajszol; a o ţine într-o goană; herumjagen. 1606: 
Akkor en valek koczis, vgy megh haytottűk vala az Ist-
ua(n) Georgy loúat hogy cziak ige(n) nehezen hozhatok 
haza [UszT 19/21 Petrus Lazar de Farczad vall.]. 

4. ~ja magát elvetél; a avorta; fehlgebären. 1662: olly 
dolgok esének rajtunk, amellyeknek csak hírek hallására is 
várandós asszonyi állatink, meghajtván magokat, készen 
Ikabokata sziilhettenek keserűségekben [SKr 697. — aPin-
kász fia, akkor született, mikor a zsidó törzsszövetség 
frigyládája az ellenség kezébe került; a név a „dicsőség 
elvesztését", a „dicsőség hiányát" jelenti]. 

meghajt2 1. meghajlít; a îndoi; beugen. 1573: Istwan 
Kowach vallia Latta hogi az Nemetorzagy kasata 

Meg haytotta ettzette Beleget Rea wteotte [Kv; TJk III/3. 
178. — aÉrtsd: kaszát]. 1595: Foldoztattam az Tanacz 
hazba(n) az alsó kemenczet... Lakatos Benedek czinalt az 
rűdoknak, az mellyeken az kemenczeben az oldal sing 
vasok fügnek, az első kj fözzite (!) rűdoczkat, mért egyben 
dölt vala, és az .5. sing vassat haitotta meg [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 122 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1787: Két pár 
Ezüst nyelű hornyolva, és a* vége megh hajtva készült kés 
kalannyaival edgyűt [M.fodorháza K; RLt]. 

2. szőlőt hajt/hajlít, karikáz; a lega viţa de araci; Reben 
binden. 1590: Az Zelore ualo keólchegh Keouetkezik ... 
Második mie az Zeóleönek. Haitotta megh az Zeöleöth 
126 ember fizettem fl. 10 d. 8 [Kv; Szám. 4/XIX. 11]. 

3. le/előrehajt; a apleca/înclina; neigen, senken. 1710: 
Komis Gáspár, noha jámbor, csendes ember vala, de an-
nyira felháborodék, hogy felállván az asztalnál s nyakát 
szokása szerint meghajtván, elkezdé [CsH 153. — 1679-re 
von. feljegyzés]. 1772: a* Silip alatt egy kevéssé fejűnket 
meg hajtván el fértünk fenn álva s a* viz ottan övnél fell-
yebb nem ért [Ádámos KK; JHb LXVII/286]. 

4. összehajt; a stringe/îndoi; zusammenfalten. 1732: a* 
Keresztet kezében vévén meg hajta, és a Keszke-
nő(ne)k szegeletib(en) jol öszszekötötte [Kv; MvRKLev.]. 

5. meghódoltat; a supune/cuceri; unterwerfen, zur Erge-
bung zwingen. 1657: midőn én szatmári obsidióra és 
annak az darab földnek és erősségeknek, uraknak hozzánk 

holdoltatására mentem volna, Rákóczi Zsigmond is Bélte-
ket Prépostvárival, Károlyi Ádámot Károllyal meghajtá, és 
Kállónál megegyezvén a fejedelemmel, az benne lévők 
megadák [KemOn. 273]. 1662: Szendrő várát is már őfel-
sége hűségére meghajtotta, és benne erős praesídiumot 
hagyván, Szerencs vára is kezében lévén, abban jó praesí-
diumot hagyni akarna8 [SKr 226. — aEsterházy Miklós 
nádor]. 

6ĕ ~ja magát meghajlik vki előtt; a se apleca ín faţa cui-
va; sich verbeugen/vemeigen. 7694: Sokadalom celebrál-
tatott. Itt láttam Egy lovat, ki nagy magameghajtásával 
a környülálló seregnek complementomot tött a kolopot 
(!) az asszonytól megismerte, és az asszony s király előtt 
magát meghajtván, a kolopot megutálta [Kv; KvE 231-2 
VBGy[. 

meghajtás1 (vad) felhajtás/terelés; stîmire (a vînatului); 
(Wild)Auftrieb. 1662: valahol vadászásra alkalmatos 
vadas helyek volnának, azokra valóban rátart valaa, úgy, 
soha azok mellől vadászatlan el nem mehetne, és hogy a 
szörnyű erdők meghajtására sok helyekben a maga kopói 
... tizedrészére sem érkeznének [SKr 282. — aI. Rákóczi 
György]. 

meghajtás2 1. (szőlő)hajtás, karikázás; legatul/cercuitul 
viei; Reblingbinden. 1587: Az Zeoleonek megh Haitasa. 
veottem elseoben haitani való wezzeott p(ro) f. 2 d. 68 | 
Az Zeoleonek megh Haitasa [Kv; Szám. 3/XXVI. 211. 
1588: 1588 Eztendeoben Keouetkezik az Zeoleore ualo 
keolchieg ... Az Zeoleonek megh haitasah. Voltanak 
kerŭlbe haitok 61, fizettem f. 4 d. 88 [Kv; i. h. 4/V. 17|. 

2. meghajlás, bólingatás; aplecare, înclinare; Beugung. 
1811: Oh mint mosolyognak minden fák* nemei, Zöld 
bársont truttzonak minden levelei. Égy mást köszöngetik 
gyenge meg-hajtással, 'S mintégy tsókolódnak lassú suso-
gással [ÁrE 55]. 

3. meghódoltatás; supunere, cucerire (de teritoriu); Un-
terwerfung. 1662: Már az üdő jól kinyílván, s Bornemisza 
Pál és Bakos Gábor generálisok a fizetett hadaknak dere-
kával a bányavárosok és a Füleken felül levő végek meg-
hajtásokra küldettek vala [SKr 216]. 

meghajtat szőlőt hajtat/hajlíttat, karikáz tat; a pu-
ne/angaja pe cineva la legatul/cercuitul viei; Rebling bin-
den lassen. 1570: Nylas Illés ... vallia hogy Twgya egy 
Zeolet veot Mogioro Esthwan Alch Gaspartwl, Es az zeo-
let Byrta valamy Ideigh, Es egy kort ky keletre az zeoleot 
megh haytatta Az theob mywet Mint zwretygh azonba 
hatta [Kv; TJk III/2. 174]. 1786: mind eddig alig tudtuk a 
szöllöket ki karoztatni s meg hajtatni egy keveset kapál-
tunkis [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1806: a ket 
darab Szőlőket szüntelen dolgozta az (!) ki karoztatta 
meg hajtatta a termésre el készítette [Csekelaka AF; KCsl 
16]. 

meghajtatás1 (vad) felhajtatás/tereltetés; stîmire (a vîn-
atului); (Wild)Auftrieb. 1662: mihelyt világosodék, Ör-
ményes felé ottan indult valaa, útjában levő tanult erdők-
nek vadászásokat, meghajtatásokat el nem múlatván [SKr 
289. — aI. Rákóczi György]. 

meghsytatás2 meghódoltatás; supunere, cucerire; Un-
terwerfung. 1662: Kapronczai Györgynek Liptó s Árva 
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vármegyék meghajtatására való küldetése [SKr 215 Tar-
talomjelző fejezetcímből]. 

meghajtathat (vadat) felhajthat/terelhet; a putea stîmi 
(vînatul); (Wild) auftreiben können. 1662: Görgény vára 
hegye alatt fundamentumábul nem régen újonnan építtetett 
szép házaihoz sietett valaa noha a mocsárt most szokása 
jó kedve szerint eléggé meg nem vadásztathatná, hajtat-
hatná [SKr 291. — aI. Rákóczi György]. 

meghajthat 1. megnyerhet/győzhet vkit; a putea con-
vinge/cîştiga (pe cineva); jn für sich einnehmen/überzeu-
gen können. 1657: ha az mi sok ígíretünkkel is az törököt 
meg nem hajthatjuk, óráját sem tudjuk oly hír érkezésnek, 
hogy ha mindjárt vissza nem fordulunk, rajta hazánkon az 
fegyver [KemÖn. 277]. 1677: az magyar atyafiak az len-
gyel hadakkal megegyeznének és mivel már az németek is 
Domahidátűl elmentek Kálló felé, Szoboszlóhoz akarnak 
szállani, könnyebben is hozzá fémek az consultatióhoz, 
noha az végbelieket alig hiszem, rejá vehessék; de ki tudja 
? az sok szó azokat is meghajthatja [TML VII, 481-2 
Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

2. meghódoltathat; a putea supune/cuceri; unterwerfen 
können. 1662: hasznosnak ítélteték, hogy Szepesen által 
Liptó és Árva vármegyékre is előljáró hadak bocsáttatná-
nak, kik a fejedelem indulásáig azokat a vármegyéket is 
hajthatnák meg [SKr 2151. 

meghajtott meghajlított; îndoit, curbat; gebogen. 1585: 
chinaltatúnk egy apró sinwasbol egy hozzw wassot megh 
haytotot, kywel az masa hazan walo felen haylot gombot 
megh zegeztetuk [Kv; Szám. 3/XIX. 39]. 

meghal 1. a muri; sterben. 1567: Ezt fogd ezt fogd, e 
gylkos bestye hires kuruafiat ez az en fiamnak hengere ha 
ma az en fiam meg hal holnap enmagam feyet vezem az 
bestye kurwaffianak [Kv; TJk III/l. 49]. 1568: az emberek 
a sarba wezodnek wolt, Es az gyermekek az okroketh Meg 
inditottak Es meg ne(m) tarthattak, hane(m) az germeket 
az sarampoba zoritottak, es meg holt | Mikor az viz hordo 
tamas felesege meg hal vala, Testamentom keppen Igy 
zola az vranak [Kv; i. h. 143, 190]. 1569: Bemald bolas 
hog mynd az ázzon s mynd toth gaspar Megh hola wgyan 
maganak tulaydonyta az Totok Jozaganak felet egh penz-
nelkwl [Kr; BálLt 78]. 1570: az apia zasz tizenket Ezten-
deos koraba holt meg [Gyalakuta MT; BálLt 1]. 1586: Az 
a' hely' az Borjűkertel egietemben Blaskoyek zamara 
vala hogy meg halanak az Blaskoyek vgy kertelte be Becz 
Pal [CsekefVa Cs; BK Mise 1145-78 Imreh Ambrus ns 
vall.] | valahol kyweól valaky megh haland, azokat az 
kylseo temeteó emberek temessek el [Kv; TanJk 1/1. 35]. 
1596: Biro vram kwldi vtanna(m) Apahidara Horwat Já-
nost, hogi az halazok mellet segitsegel legien, melire 
zwksegemis volt, mert azon nap es azon ejel, chak megh 
ne(m) halek (így!) az nylalas miatt [Kv; Szám. 6/XXIX. 50 
Bachi Tamás sp kezével]. 1630: Czak mástol hallotta(m), 
hogy igen eluerte Kalos Giőrgj az feleseget, de az miat 
holti megh vagj ne(m), ne(m) tudo(m) [Kv; RDL I. 19 
Teolczieres Martonne Margit azzonj vall.] | mikor meg 
holt vala az Menieczke, en Mosogata(m) megh ... s ugj 
ölteöztetteök fel [Mv; MvLt 290. 220a]. 1638: az Ebekis 
ot ettek volna megh, avagy hogy talan ott kellet volna meg 
holni [Dés; Jk]. 1650: kesz leszek ad Caput septimo me az 

feiere eskenni, azt kevano(m) hogi. az fiam halalaert megh 
hallion [UszT 8/64. 60]. 1683 u.: ha el ado Leanzo, háza-
sulható legeny és Fellyebb való űdős Férfiak s' Aszszonyi 
állatok meg halándnak az ministemek Fizessen az 
halott az temetteteő [Kraszna Sz; SzVJk 39]. 1716: abban 
a nyavalyában fogatt meghis halni [Nagyida K; Told. 22], 
1722: nem hallottam egyebet hanem még Székely Mihály 
meg nem hót, egy fa gőcsb(en) lött volna penze [Borzás 
SzD; Ks 5. X. 28]. 1745: Kalaputi Szabó János ez is akkor 
tájban szökvén ell, maga meg fogott halni, de maradt egj 
János nevü Fia [Nagyszeg Sz; WLt]. 1763: talám meg is 
hol az a legény [Nagyida K; Told. 9]. 1767: vagy én meg 
halak vagy ō [Majos MT; Told. 26]. 1797: parantsoltatik, 
Hogy a Halottakat nem leszsz szabad el temetni ketszer 24 
ora előtt hanem ha meg szagosodnak vagy szájokon orro-
kon meg indulnak mellyek bizonyos jelei hogy valosaggal 
meg holtak [M.bikal K; RAk 23]. 1819: Néhai Rákosi 
Boldisár számtalanszor feleségének mondotta hogy te 
teszel engemet ... a' földbe, és te miattad kellene nekem 
meg halnam [Kv; Pk 2]. 

Szk: ~ bele. 1570: porozlo Benedek ... vallia vgy 
vagta agyon az Zanto embert Talam meg hal Beleh (Kv; 
TJk III/2. 48]. 1696: engemet nemes embert halaira vert s 
taglót, sebhetet, kocsiny hyja hogy megh nem haltam bele 
[Dés; Jk]. 1750: minnyájan azt gondoltak, hogy mégis hal 
belé (Ribice H; Ks 101] * - benne. 1816 u.: 1816-dik 
Esztendőbe nagj njavalja jar vala az Embereken Veresseg 
az neve Sokan holtak meg benne [Torockó; MNy IV, 234] 
* ~ vkiért kiáll vkiért. 1630: az szolgaja fut vala puskatis 
fel tekere hogj az kertreöl kerül s az Ablakonis be leö 
reajok az Eötweöseökre, mert megh hal az vraert |Mv; 
MvLt 290. 204a] * ~ vki/vmi mellett. 1542: ew kegelme 
en thwlem semmyth ne tharchon, merth az Isten wtheth wg 
segeyehe, hog ha eg kew hagythaswal megwehetthea Fo-
garasth, sem venne meg, ha nem inkab chazarthol meg 
walwa walaky ellene akarna lenny, kez wolna segey-
chegwl melletthe meg halny [Fog.; LevT I, 17 Petrus 
Orozy Zalay Jánoshoz, Poson m. ispánjához, Fog. vára 
urához. — aOlvasási v. sajtóhiba wehetthne h. ?] 1631 az 
Mihály Deák szolgaja monda hogj esse lelek kuruafia ne 
szid Uramot vgj mond, mert megh halok az Uram mellett 
[Mv; MvLt 290. 272b( * - vmilyen betegségben. 1570: 
Obel gergel Kerekes Jarfas, es Kerekes Gal vallyak 
hogy Thwgiak az Kadar ferench az pestis halaiba holt meg 
ez varoson | Cyrbes Balk, Azt vallya hogy az Syweges 
gergel atthya az Nagy halaiba holt volt megh (Kv; TJk 
III/2. 127, 151]. 1635: Tudom azt hogj Pakocz István 
az mirigy halaiba meg hala [Peselnek Hsz; HSzjP Barta-
ljus István vall.[. 1710: Vala még egy Klára nevű leánya is 
az atyámnak, aki kisded korában Csíkban meghala vérben 
[CsH 79]. 1788: Nagy István meg hőit nyavaja tőresbe 
eletenek negyedik holnapjaba | Nagyine Orosz Sara megh 
holt forro nyavajaba (Györgyfva K; RAk 6, 7]. 1854: halt 
meg Kolozsvári Dániel 6 éves gyermek Skárlátos torok 
fájásban [Dés; RHAk 60]. 1863: Megholt Lakatos Sofi 
Hagymázba [Bh; RHAk 71-2] * - vmivel. 1573: Orsolia 
nehay Sos Janosne Azt vallia hogy az Borbel Balint hwga 
Bezellete neky hogi Ment volt az Angia latogatny kerdezte 
mynt vagion, Azt Monta mynt az te Batyad akarta, Mert 
eo kwlde az Inastwl vrmes Bort Innom azzal kely meg 
halnom [Kv; TJk III/3. 113]. 1574: Anna Kiral Balintne 
vallia ... azt Monta hogi Mind Mirige es ket pokolwara 
vagion fîanak Meg hal vele [Kv; i. h. 386] * bújában 
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1697: monda Peter Deákné kerlek edes Nenem meny el az 
Páterhez s kerjed az Menest az uram neueuel, ne Perle-
kedgyek eo Kegyelmeuel, mert bizony ketté hasad A' 
sziuem, meg halok búmba, ha perlekedni kezdenek 
[Szentgyörgy Cs; CsJk 7-8 Szeben Györgyné Katalin (40) 
pp vall.J -fc éhhel 1561: Ezt twdom hogy Ehelys meg 
halok uala [Ráton Sz; BálLt 781. 1568: jQth az bodog 
Gábriel zolgalo leanya hozam es azt monta hogy meg hal 
ehel [Kv; TJk III/l. 208J. 1588: Kendi Sándor rea kwl-
deoth felesegemet meg fogatta, ell vitette vaydahazara 
tiztartoyawal, az fiam erte ment az anyaert eo magan val-
totta ky Ki oly nagy fogsagban ehezesben tartoth hogj 
czyak ehel nem holth meg, vgy Annira hogy zawat sem 
vehettek az nagy Ehseg mia |Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas 
jb vall.J. 1755: Fiam, ne hadgy engemetis éhei meg halni, 
s kűlgj nékemis [Mezőkölpény MT; TGsz 51J * fataliter 

1761: Fataliter holt meg, amint mondják, szegény, 
mivel amint lovagolt volna, úgy esett a lóról, hogy az feje, 
fagyos lévén a föld, mindjárt kettéhasadott [RettE 116J * 
hideggel ~ megfagy. 1746: Admonealtatta volt az A. ő 
kglme ab offo az Jt azért hogy à feleségit el tsapván, inte-
rea mig Papok előtt decidalodik dolgok intertentiojárol 
provideáljon, mivel miserabilis és erőtelen persona lévén 
félő ne hogy éhei és hideggel mások kerte alatt meg hal-
yon [Torda; TJkT III. 94J * hirtelen halállal 1653: Die 
7 januar. a várban bort vettek vala ki, s a borvető egyik 
vala egy foldozó varga, Török István, ki ott leesék és 
hirtelen halállal meghala egyet is nem szollott — és az nap 
eltemeték [ETA I, 152 NSzJ. 1824: a a' hir futamodott 
vala, hogy hirtelen halállal holt volna meg [Dés; DLtJ * 
kezd ~ni haldoklik. 1572: Am eggyk megh holtt az masy-
kis megh kezd halny [Dés; DLt 247J * kezén hal meg a. 
harcban esik el. 1710: vitézi módon harcoljatok, jobb, 
hogy dicséretesen itt kezünkön haljunk meg, mint gyalá-
zatoson elszaladván, hatalmas császár mind engemet, 
mind titeket megfojtasson [CsH 52J. — b. saját kezétől hal 
meg. 1710: Mikor Zrínyi Pétert a fővételre kihoznák, és 
két jesuiták jőnének mellette, nagyot fohászkodván mon-
dotta: i^Vajha bárcsak most egy kard akadhatna kezem-
ben, hogy kezemen halnék meg, s ne kellene hóhér keze 
alá mennem" [CsH 90J * meg akar halni majd meghal. 
1614: Hauaselvj István ezt Chjani Gjórgy ereóvel teotte 
Jobbagya, az fejet Istrangal tekerte meg, hogy szinte megh 
akarth halnj es az szeme ki akart szóknj akkor ereztette el 
[Csíkfva MT; BethU 61J * meg talál halni. 1645/1646: 
Suki Benedek Uram ... monta ennekem. En ket Jobbagiot 
attam atiamfiai Kassai István Uramnak elteigh, de ha 
megh talál halni, ismét visza szal reám [Kötelend K; SLt 
0. 17 Balas János (50) jb vall.J. 1650: Cehul vegesztek eo 
kglmek hogy egy Mestemekis szolgaianak, szolgaloja-
nak, a uagy Daikaianak gyermeket, ha szinten hazanal 
tarttyais megh talalna halni, az Ceh mesterek fîzetes nelkúl 
el ne Temettessek IKv; ÖCJkJ * szép csendes halállal 
1760: Ezen esztendőben karácsony előtt egy héttel hala 
meg a szegény Becski Miklós bátyám ... szép csendes 
halállal [RettE 115J * szomjával 1630 k.: iöt vala az en 
hazamhoz Bŏrwejne s kereczek be mert immár ejel uala s 
monda hogy szinte megh hal szomjuhal adgjunk innia s 
hogi be jöue ketszeris iuek az korsobol s' ismét el mene 
ÍMv; MvLt 290. 45aJ * szörnyű halállal hal meg. 1783: 
mostoha Fiam engemet azért hogy ... a' kurvaját ... 
elfogattattam, az ország utyán főben kévánt ütni égy do-
rongal, s ha az Isteni kegyelem meg nem oltalmazott volna 

szörnyű halállal meg kellett volna halnam; de eltsisza-
madván, nem a' fejemet hanem a' vál lapatzkámat találta 
[Mv; MbK XI. 68J * természetesen 1850: Temettetett 
el Molnár János has beszéllő Körös Tárcsái születésü meg 
holt természetesen [Gyalu K; RAk 218] * vki keze miatt 
hal meg. 1570: Elsw Bizonsagh Oroz falwya Kęlçmęn 
Lwrincz vallia ... mond, Bestie kűrűa fiak ma kezem 
myatt megh kel halnotok [BesztLt 114. — aSzD|. 1613: El 
meny bestie lelek kurva az haztul, hon ne tálalhassalak, 
mert bizoni nem eltedre, hanem holtodra verlek kezem 
miatt megh kell halnod [KJ] vkinek a zsoldján hal meg. 
1562: Balog déák elszalada és a lengyel király zsoldján 
hala meg IETA I, 11 BS] * vmiben 1574: Magdolna 
filep Ianosne vallia ... Eo Nem latta sem Myriget sem 
pokol varat azt sem twgia Mybe holt meg [Kv; TJk III/3. 
386aJ. 1590: vgy wte ágion mellette az tarsat Varga Tha-
mast hogy mindgiart el esek. kiben mégis holt [UszT|. 

Szk: ~ok vagy ~sz, de meg nem adom magamat. 1638: 
ne jüi utanno(m) babos Giörgy mert bizony vagj megh 
hatok vagy megh halsz de megh nem adom magamat [Mv; 
MvLt 291. 149a] * ~t a gyermek, elkölt a komaság. 1696: 
az Régi mondás szerint: meg holt az Gyermek, el kőit az 
komaság [Monostorszeg SzD; Ks 11. XLVI. 12 Budai 
Zsigmond Győrőffi Györgyhöz! ~t Mátyás király, s 
elkölt az igazság. XVI. sz. v.: megh holt matia kiralj s el 
kólt az Igassagh [Dés; DLt 83. — Rájegyzés egy 1506-ból 
való oklevél hátára) elveri, hogy ~ bele. 1574: Mezaros 
Ianosne Azt vallia hogi azt Bezellete az Lean eoneky hogi 
Eccher efely vtan Mykor az alsó hóra ketteot wtet volna, 
Eotet az Azzonya fely keolty Illen zowal kely fely esse 
lelek leány fony, Az vtan esmet egi hassab fat teot Melle-
ye az agyban, es azt Monta hogi eskessik Istenre ha ne(m) 
fon addeg ely very hogi meg hal beleh [Kv; TJk III/3. 
392c] * ezer lelke lesz/lett volna, ezért/mégis meg 
kell/kellett volna halni(a). 1597: Borbély Janosne Catus 
Asszony vallya ... monda az Leány im mit mútatok 
kteknek, egy rúhaba(n) vala fel takarok, hat egy holt 
gyermek, be hyuattak az Daikat ... Monda az Daika Wr 
Iste(n) ki hozta ezt elö, hűn leltetek ezt: Ugy monda(m) o 
atkozot Asszony hűn volt eszed, ezert meg kel halnod, ha 
ezer lelked leszenis, 's monda nincz mit tenne(m) ha meg 
halokis [Kv; TJk VI/1. 133]. 1797: Imre Dániel tizszer 
tizenketzer a' puskáját hozza sütte, en mindenkor a' Végit 
egy kosztal le üttem, mert ha le nem üttem volna ezer 
Lelke lett volna még is meg kellett volna halni [Málnás 
Hsz; Mk II. 8/260 Mihály István (29) vall.] * jobb becsü-
letére ~ni, mintsem éhhel. 1669: Az estve jüvék ki Kolos-
várbúl. Az egész németség én tüllem búcsúzott ... utóljára 
azt izenék, ha mind levágtom is, bizony elindulnak, el-
mennek, mert jobb böcsületekre meghalni, mintsem éhei. 
Ha levágatom, elmegyen híre az egész világra, hogy miért 
holtak ők meg [TML IV, 417 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz] * jobb becsületesen ~ni, mint gyalázatosan élni. 
1678: Ha vallásomért nem, csak azért is ki kellett volna 
nékem menni eddig is, hogy azt a gyalázatos nevet ma-
gamrűl lerázzam; jobb becsületesen meghalni, mintsem 
akárkinek is gyalázatosan élni [TML VIII, 114 Teleki 
Mihály Naláczi Istvánhozl * majd ~ csudájában. 1801: 
én Tantsra8 még érkezvén majd, meg halék Csudámb(an) 
hogy az szőllő Levelezetlen, az Tőrőkbuza kapálatlan 
Buza mind el van készülve s égj Czigány sintsen athan 
hogy az aratãshaz kezgye(ne)k [F.zsuk K; SLt Margitai 
János P. Horváth Ferenchez. — aKJ # minden embernek, 
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valaki a napot meglátja, meg kell halni. 1715/1761: a' 
mindenható Istennek meg másolhatatlan Decretoma az 
emberi nemzet felöl azt tartya, hogy minden embernek 
valaki a* napot megláttya, meg is kellyen halni [Nsz; Berz. 
17aJ * ott egyék meg a tetvek, amíg 1710: a fejedelmet 
újabb haragra indíták ellenek, aki megizeni: ha nem kell a 
szabadság, elküldi kővári tömlecben őket, amint Zólyomi 
Dávidot, ott egyék meg a tetvek őket, amíg meghalnak 
[CsH 132]. 

2. elhull, megdöglik; a crăpa/muri; verenden. 1568: Be-
nedictus Kovach fassus est, hogy q zemeúel latta hogy 
három diznot mart volt meg az farkas, es oth holtak wolt 
meg [Kv; TJk III/l. 193]. 1571: az wy wary Mayortul 
veòtte volna Pap Tyuadar az Louath azerth az az Lo ry-
geòn megh Holth, de ez Lo akyth el wittek az aszonyom 
Jobagyatul az mas [Kodor SzD; BesztLt 3562 Horwath 
Istuan kodory Tyzttarto a beszt-i bíróhozl. 1572: Margit 
Zekeres Peteme Es Anna Igarto Istwanne zolgaloia valliak 
hogi hallottak Igarto Istvanne szokat zitkozodot az ket 
Ebért ky megh holt volt Ezt Montha hogi valamel Esseh 
kwruafy Mywelte azt hogi megh Etette az Ebeket Byzon 
megh bannah [Kv; TJk III/3. 31]. 1573: Feoseo Iarto Ba-
lint Azt vallia hogy ... a Paisos Istwan Tykay az ázzon 
kertebe Iamak volt Es hogi kergette eoket valamint egyk 
az fa keozze zorult volt es meg holt, Az Ázzon haza vitte 
Neky meg Mwtatta hogi Nem twgia mynt leot de ott 
tálalta meg halwa | veres Marton Azt vallia hogy Mywlta 
darochy Ianos asast teot az Eo kertebe az vtan zarmazot ky 
az Fodor Istwanne towabol az vyz es vgi holtak meg az 
toba az halak | Vajda Balas Azt vallia hogi ... mykor tar-
chahazara akarta volna haytany az abram Iwhaz az Iwho-
kat az Bomemyzza towa gatyanal holt volt meg 50 vagy 
60 [Kv; TJk III/3. 106a, 181, 215]. 1582: Sophia puella 
Iosę chyeba ... Az paztor János megh zolitha, Mondwan, 
Ne haych Az thehenet mert Az theòbywel el nem erkezik, 
ha megh hal penigh en reám Ne ves, se az arrat Ne keresd, 
mert latod hog Nem Jeóhet, en Nem felelhetek feleolle ha 
megh hall [Kv; TJk IV/1. 18. — aVallja]. 1584: Halasz 
Gergelne vallia, Egy tehenemet Nagy veritezwe talala(m) 
eyel, es meg hala Mas Nap [Kv; i. h. 263-41. 1586: Her-
manj Giorgnek egi loua holt volt meg posta alat [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 56|. 1592: a' nagi ereòs hideghnegh (!) 
miatta holt megh 29. Thiwk f 1 d 45 [Kv; i. h. 5/XIV. 125 
Éppel Péter sp kezével]. 1597: Vertek penigh az eôkret s 
az uta(n) hala megh [UszT 12/132]. 1602 k.: hallottam az 
Aniatoll hogi eó neki ninchen semj marhaia mertt azok 
megh holtak ]i. h. 16/62 Antall András Marefalvj zabad 
zekel vall.]. 1625: három eokrei es egi wneo tehene az 
otúalo gonos fwúek volta miat meg holtanak [i. h. 47a] | 
mikor eszekbe veottek volna hogi az eokrei megh akarnak 
halni azt mondottak hogi edes teyet veryenek az marhak 
torkaba, mert az eo marhaiokis mikor azon helire ment 
megh holt volna, ha edes teyet nem vertek volna torkaba 
lAlmás U; i. h. 47al. 1630: Latta(m) aztis hogy valtigh 
veszödek az lo, s ugya(n) akkor halt mégis, de en nem 
tudom mibe halt meg [Mv; MvLt 290. 217a], 1638: va-
gion kett szász koszar Meh az kj eleven, Husz koszarralj 
megy hólt benne ICege SzD; WassLt]. 1646: eö semmjet 
el ne(m) lopatta, se ökre megh nem halt eö miatta [Kv; 
TJk VIII/4. 131J. 1647: Méh az keo pincze felett való 
Tornaczban vagion ha megh nem holt Áluear(um) No. 10 
IDrassó AF; BK 48/16]. 1649: megh halaztattam az tôtt, 
de az hall mind megh holt volt, mégis a holt halból perci-

pialtam f. 11 d 75 | Három keczike holt meg | Lopta(na)k 
el mehet nr 1 Holt megh nr 1 ... Egj kosarbol az Mehe ki 
holt csak az Lep maradót Nro 1 [Kv; Szám. 26/VI. 452, 
497, 500, 501]. 1656: 9. Kosár meh de ige(n) megh bag-
gyattak mégis holtak bennek IDoboka; Mk Inv. 4]. 1657: 
Inuentalaskor volt egy Beres Eokeor betegh, ugyan akkor 
meg is halt [Borberek AF; WassLt Perc. 11]. 1667: nem az 
rosz széna miatt holtanak megh az Juhok hane(m) czak 
dŏgj volt [Cege SzD; WassLtJ. 1674: Torcsvarrol admi-
nistraltanak első úttal ... Egy Fiiemilet, meg holt [UtI]. 
1711: az mely marhákot Tartott Apám egjik nála mara-
dott vala, ä ketteje meg holt vala [Szárhegy Cs; WLt Mich. 
Szász (29) jb vall.]. 1721: Dog által hogy annyi számú juh 
hólt meg hiteles(en) doceallya [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 1749: 
az vér szipoimot elfelejtettem vala hogy ujjitasd vizzel 
meg ... talám eddig meg is holtak mellyet bánnik |Buzd 
AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhezi | valami Gyermekek 
az ökrökkel kűn lévén a Mezőn tanáltanak valami Ludak-
ra, mellyekhezis hozzá hajtván történetből egjet ugj haj-
tottak a Gyermekek hogy meg holt (Tóhát AF; Told. 3|. 
1770: a Méhek nem rajzottak csak edgyet is, négj kosár 
méh holt meg kőztők [Balázsfva AF; UtI]. — L. még 
Ethn. XXIV, 87-8, 152; HSzj dögös, fekete, lúd al.; Kem-
Ön. 53; SzO VI, 102; TML III, 102; TT 1890. 506. 

Az adalćkok bizonysága szerint a címszó c jelentése a XVI—XVII. sz-
gyakoribb, a XVIII. sz-tól kezdódőleg visszaszorul. 

Szk: döggel 1585: A Juhoknak kettej deőggel meg 
holt [Kv; Szám. 3/XVI. 44]. 1590: Három eöregh wneó 
holt megh deöggel. Egi Taualj Tinois deöggel holt megh 
[Kv; i. h. 4/XIX. 231. 1625: Döggel holt meg az Fejős 
Juhbol No 2 [Kv; i. h. 16/XXXI. 111. 1688: in A(nn)o 
1687 Döggel holt megh ŏrŏg Kan no 1 örög eme 1 
(Bucsum F; MvRKLev.]. 1729: Dögei hot meg millora 
Fejer nr. 3. [TK1 Petki Nagy cs. szám. 34] * éhhel 
1557: mykor az Jozagot keg'elmethek meg wöthe ky 
kez zenaya wolt a koron te . ke . aztys el hordata, Azért te 
kegelmedet kerem hog' te ke legyen bekeseges athwl es 
az Szynatys adatnaya meg te keg'elmed az zeg'en ember-
nek, ne holna barma meg éhei [Apanagyfalu SzD; BesztLt 
63 Blasius miko lev.]. 1741: mentenek Komis István 
Uramhoz eö nagjságához Kolosvárra Instantiával, hogj 
engedgye meg az o maihajokot ide altal hajtani mert meg 
halnak az marhajok éhei IVelkér TA; Ks]. 1749: az idén 
ezen a heljségen olj szárazság volt hogj az marhák éhei is 
majd meg holtak az borjokot is az Tehenek elig tarthatták 
[Kiskend KK; Ks 71/52 Szám.] * szomjan 1773: téli és 
nyári száraz időben oly vizbéli megszorulások vagyon, 
hogy marhájok is majd szomjon meghalnak minthogy a 
víz egésszen a malomra elfoglaltatott [Vasláb Cs; LLtj * 
szomjával 1596: en eòrizte(m) eóketa, mégh az Vizre 
se(m) kjlde az zegeny András, merth betegh uala s meg hal 
uala zomjúúal [UszT 11/47. — aA lovakat]. 1754: marhá-
ink szomjuval is meg halnak az Njárád vize mellet [Kará-
csonfva MT; Berz. 15. XXXII/10J. 

Sz. 1733: Kapete Ilianak egj nagj Láncz vala a nyakan s 
mondám Szombati vramnak Vram bocsássa el kgd ezt az 
Vrfíi eo Nga jobbágját ... akkor azt monda Szombati 
Istvanné Aszszonyom eo kglme de baratom meg holt 
Kaplyonban az a Tyúk az ki az arany tojást tojta ICsicsó-
hagymás SzD; JHb]. 

3. (növény) elpusztul; a se usca/veşteji; eingehen. 1710 
k.: Ezt az oktalan s értelem nélkül való állatokban is lát-
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juk: mihelyt meghal, sem csinál, sem szenved semmit is. 
Úgy az ember testében is. Sőt az érzékenység nélkül való, 
de másképpen némineműképpen élő fákban, plántákban is 
látjuk, mihelyt meghal, megszárad: sem levelezik, sem 
virágzik, gyümölcsözik [BÖn. 433]. 

4. kihal; a dispărea; aussterben. 1568: az Myrigy halai 
vthan megh kerte Imre deák kye az Ret es azt mondottak 
hogy az falwe wolth, de megh holt az nepe rolla megh 
kazalhattyak [Gáldtő AF/Gyf; JHb XXIX/28]. 1801: Va-
gyon a' Novalyi Határon 3 daraba mellyeket a' Pap 
maga miveltett, mivelhogy a' Filia meg holt [Pusztakama-
rás K; SzConscr. — aFöldJ. 

5. kipusztul; a se prăpădi; aussterben. 1621: Nyreo Já-
nos wramat ala kwldue(n) Apahidara ... Az varas toua 
látni. Miuelhogi Palastos vra(m) vgy Informalta volt eo 
kegket8 hogi az hal ige(n) megh holt beleolle [Kv; Szám. 
15b/XI. 284. — 8A városi tanácsot]. 

6. megszűnik; a înceta să mai existe; aufhören. 1710: 
Apafi Mihállyal együtt meghala az erdélyi fejedelemség, 
addig vadászák Telekiék a magyarországi királyságot 
[CsH 158]. 

7. (a szél) eláll; a înceta, a se opri; sich legen, aufhören. 
1710 k.: Mond a hajós: megholt a szél; én mondám: de bár 
régen holt volna meg; azzal kibúvám, és a hajó tetejére 
menvén, látom hogy béesteledett, egy szálnyi szél sem fú, 
csak helyben lóg a hajó, napnyugatról erősen villámlik. A 
hajós mutatá a calais-i portusban a nagy lámpást, s mondá: 
ihon jött ide két csolnak Calais-ból, az ide még vagyon 
másfél mérföld, ha el akarsz vélek menni, elvisznek; én az 
üdővel nem biztatlak, mert sokszor, mikor a szél így meg-
hal, rendszerént még nagyobb szélvész szokott támadni, 
de ezek az evezőkkel majd kivisznek oda jól [BÖn. 5911. 

8. elájul, eszméletét veszti; a leşina; ohnmächtig wer-
den. 1630: be uit engemett ez az Ura(m) az pinczeben s 
mezítelen uetkeztetett s adigh el kínzót hogj ugjan megh 
halta(m), hogj en soha nemis erzettem ozta(n) mikor el ha-
gjott, ugj ment el rola(m). Megh az mezitelen szabiatis az 
fejem ala tette hogi mingjart fejemett veszi s azért nem 
mertem jajgatni [Mv; MvLt 290. 221a]. 

9. vkineklvkire hal meg a vagyonát végrendeletileg vki-
nek hagyja/vkire testálja; a-i lăsa averea cuiva prin testa-
ment; Vermögen (testamentarisch) vermachen. 1735: a 
mely joszágokat ker az öcsém tŏllem azok(na)k nemely ré-
széit kŭlŏn8 nemellyeket Néhai Bátyám Miklóssal, mely 
Miklosis én reám holt meg ]Torda; TJkT I. 70. — "Ti. sze-
reztem]. 1745: ezeket8 minthogy iffju Legénjségemben 
keresett pénzemen vett fundamentumra epitettűk à Szegénj 
Néhai meg hólt feleségemmel részt adni nem tartozom az A. 
ó Kg(ne)k, mivel à Feleség az ő férjére hal meg [uo.; i. h. II. 
11. — 8Házakat]. 1799: a Bátyám ... igy szólván: ne busul-
yak, mert maga Házoságtolan ember lévén, nékem él, né-
kem kiván mégis halni [Déva; Ks 75. VlIIb. 130]. 1819: 
hiszem én nékem sem gyermekem, sem más közelébb való 
atyámfiai nem lévén, nem másnak hanem ti néktek halok 
meg én sem a' részit, sem a' magamét el nem éltem és el 
se is élem, hanem légyenek mindenek ide valók [Kv; Pk 2]. 

10. jog elévül, érvénytelenné válik; a se prescrie; verjäh-
ren, ungültig werden. 1559: Asz Feyer János halalanak 23 
esztendeye mwlth, Immaran akor hatta wolt mynekwnk 
testamentomaba az ew haszath. Aszert ahwl aszt keressyk 
eszth mongywk hogy ydeo teolth benne esz szabad waros-
soknak teorwenje szerinth, mert ewk esz ydeotwl fogwa 
sem kerestek sem tylalommal nem eltettek asz ö dolgokath 

Aszert dato ha walamy ygassagok leth wolna bennejs meg 
hattak halny, Aszert mosta(n) Jmar nem kereshetyk mert 
pręscripcio teolth benne [Kv; KvLt II/lb]. 

meghál a mînea/înnopta; übemachten. 1591 k.: Molnár 
Mihalj az Miklós Ghereb molnaban hala meg [Szkr; 
UszT]. 1614: 16 die Maji jutottunk Eszkipolisra, azhol 
megháltunk [BTN2 681. 1642: Eccer Meggyesre megyünk 
vala sokadalomban ... Nagycsergeden meghálánk [Mv; 
MvLt 291. 318 átírásban !]. 1691: az Romai Császár eő 
Felsége, mostan Quartelyra fel menő Német vitézi, az 
mely Falukban meg szállottanak, háltanak, naplottanak 
az Falu béli szegenységnek reájok micsoda Expensai és 
Kárai lehettenek [M.bece AF; Told. 25]. 1753: el setéted-
vén Bortán meg háltunk [Demeterpataka AF; Told. 3[. 
1771: egy éjtzaka nállunk háltanak meg [Kerges H; Ks 93. 
19. 6]. 1829: a' lovak felette erősen sikomattak — el vol-
tak fáradva lassan mentek, vgy annyira hogy ott a* mezőbe 
a' hegyen alol egy fogadónál el szűrkűlettünk de a' 
lovak is vgy el állottak volt kéntelen voltam meg hálni 
abba a' pusztába [Kv; Pk 6]. — L. még SzO VII, 199. 

meghalad 1. térben túlhalad vkit/vmit; a depăşi pe ci-
neva/ceva; überholen. 1573: Nyreo János Azt vallia hogy 

Eo al volt az Nyreok Mywhelie Eleot Azomban Megien 
volt azon Thompa Istwan hogy Immár megh kezte volna 
haladny az hazat, vtana kezd kyaltany az zolgaya Ihol 
vagion az Nyreö Zoliion K. vele | Ázon deák azt vallia 
hogy Egy vasamap estwe ... lattya tahat zabo Ianos az 
Scholanak portaiat meg halatta es Ianos deák az portan 
kywl Mellette al volt ... Meg fogya Rwhaiat Zabo Ianos-
nak es vizy volt haza |Kv; TJk III/3. 77, 275]. 1603: Zeiff-
ner Georgy vallia ... immár pedigh megh halattam wala 
a' Ballos Istwan hazat az Eordeogh András hazaigh men-
teim) vala [Kv; TJk VI/1. 676]. 1637: en mentem eleösze-
ör ki, az kapun s az ket paztorokis el futanak utanna(m), s 
engem megh haladanak |Mv; MvLt 291. 102b]. 1764: 
azon kiserö Legények ... mikor már a most irt Udvart jol 
meg halattak ala felé akkor löttenek |Nagysajó BN; KS|. 
1772: én haza jővén Szathmárrol nagy fárattan, bé tértem 
a Város kortsomájára is égy kupa Bort meg iván, Felesé-
gemmel edgyütt haza felé menvén a mint a Reformata 
Porticussát (így!) meg haladtam Gázmér György nagy 
dühöttőn jővén felém ... meg ragada torkon (Dés; DLt 
321. 77b P. Etsédi (45) ns vall.]. 1800: égy Sereg Szász 
jővén le az Ország utan a Hidat meg haladván kiál-
tom kezdék a hátréb marattaknak hanem mikor jol le 
haladtak volna látok hogy ... azon Fát vivő embereket 
meg támadták [O.solymos KK; Ks 67. 47. 27]. 

Szk: puskalövésnyileg 1766: megesmerem Ifjú Szé-
kelly Jánost kivel volt Domokos Ferkö is, mondám néki 
Ötsem mert vásáros idö van s meg lötök valakit, egy puska 
lövésnileg meg haladván a Fogadot utánnám löve Do-
mokos Ferkö [Szilágycseh; BfR 104/2 Gaspar Sido (43) ns 
vall.]. 

Sz. 1820: Várj azért Miklós jobb kömjül állasokra, ne 
siess ha nintsen modod benne, ã szekér ne haladja meg a 
lovakat [Kv; Pk 7]. 

2. mentében elhagy; a lăsa in urmă; hinter sich lassen. 
1562: 1532 esztendőben Szulimán török császár esmét 
kétszázezer emberrel Bécs alá indula, és hogy Magyaror-
szágot meghaladta volna, nem sokat késvén, Ausztriában 
rabolván, Tótország felől haza indula [ETA I, 13 BS|. 
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3. vmin túl ér; a ajunge/trece dincolo de ceva; iiber etw. 
reichen/langen. 1679: Ur Haza ... Ezen házban levő Er-
kély, vagi iró hazacska; ennek fele az Ur házabul való fele 
ismét az hazak végit megh halatta [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 19-201. 

4. magasságban/szintben túlhalad; a depăsi ín înălţime; 
an Höhe/Niveau iiberlangen/reichen. 1623: az állások vgy 
legyenek hogy az ember feye az palankon kj ne lassek 
keth az vagy 3 arazall az palank halagia megh az ember 
feyet [BGU 124J. 1768: miolta ... eő Nga a Sánczot ásot-
tá, mig ezek annyira meg nem telnek, hogy az árkát a viz 
meg nem haladgya, addig mind udvara, mind pinczéje 
Szározabb [Nagyajta Hsz; JHb XVIII/29j. 

5. időben túlhalad; a depăşi ín timp; zeitlich überstei-
gen/holen. 1616: w arra nem emlekezik, ha megh haladtaji 
az huzon nigi eztendŏtt, bolgár balas [WassLt Sos Istuan 
Göczona lakó (25) jb vall. — aSzDl. 1635/1650: ha ki 
Mesterremeket czinal, Negy Gira Ezústból czinallia szép 
tettetes (!) legien osztan három holnapra el vegezze mert 
ha az haro(m) holnapot meg haladgia az Mesterremek 
czinalas az Legenynek setálása, vagy hivalkodasa miat, 
minden hetne tartozzék hàz bért fizetni vgy mint d 50 [Kv; 
ÖCJk|. 1710 k.: Az én atyám a hatvannegyedik esztendőt 
ugyan egynéhány holnappal meghaladta, de a hatvanadik 
esztendőn felül való élete bizony egy hosszú halál volt 
[BÖn. 513|. 1715: a mioltátol fogva birták a Fel Gyògjiak 
azon Mogost égj ember njomni idòt meg halad IPonor AF; 
WH. Czir Nikula (66) vall.|. 1767: ha valamikepén a viz 
miatt a terminusra a pénzt el küldeni nem lehetne tehát ne 
egyébnek hanem a lehetetlenségnek tulajdonítson nem 
vagyok olyan rosz s idegen attyafi hogy ha a terminust 
meg haladná is ezen pénznek le tétele hogy azért izetlen-
kedni kivánnék [Ks 96 Haller János lev.J. 

6. (számban/mennyiségben/hosszban/súlyban) fölülmúl; 
a depăşi/întrece (ín număr/în cantitate/în lungimeAn greu-
tate); (an Zahl/Quantität/Länge/Gewicht) übersteigen/tref-
fen. 1572: Elseobe megh Erthwen eo k. biro vramtwl hogy 
az keosseg haznara az kalongia 25 kewe lenne zoltak eo k. 
róla De myert hogi az 20 kalongiara való vox megh 
halotta ... Regy allapatba hagiak, De eo k. Byro vram 
megh kialtassa hogy az 20 kewe Jo Eoreg legen [Kv; 
TanJk V/3. 64bJ. 1573: Nagiobikyk (!) es kissebik Lakatos 
Peter azt valliak hogy ez ely Mwlt Napokban kwlte volt 
eoket ferencz deák Eotthues Ambrushoz adossag kemy 
kywel Barbel Marionnak adossa Marat volna fl. 15, Eok 
ely Mentek es kertek Azonnal kes leot Rea meg kereste 
Regestumat eleh hozta ferencz deakis az nehay Barbel 
Marton Regestumat, Mindenyk eleh zamlalta eo eleottek 
myt Masiknak adot, hallatta meg Eotthues Ambrus fl. 8 d 
42 kywel Barbel Marton tartozot neky [Kv; TJk III/3. 
126]. 1578: Az 10 zekerekhez walo legenieknek, a mywel 
a zegeödsegh zerent tartozik, azth megh adgya nekik, de 
heaba ne eöltesse eöket, hanem a mynek my ideie lezen, 
abban zgnetlen el yarianak, hogy az keölchegh ky reaiok 
es az lowakra megyen, megh ne haladgya dolgokat es 
munkaiokat a kitteznek [Kisfalud AF; ÓL M. Kamara 
Instr. E—136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. Kowachoczy 
ut. Mathias Niaray gondv-höz]. 1583: Ez Egész Reges-
tumba halaggia megh Az Introitus Az exitust In summa ez 
1583 esztèndeoben in toto f 70/28 [Kv; Szám. 3/IX. 14]. 
1587: égik bort kit ... veottwnk vala felben volt az mint 
meg zamlaltattam vala harmad fel zaz eitelt meg halatta az 
menj bort hordottanak ]Kv; . h. 3/XXX. 47 Seres István 

sp kezével]. 1635: az Adossagh megh halatta az tizenhatt 
szaz forintot [Kv; RDL I. 23]. 1677: Kapu számra in Anno 
1608 tiz tiz ember osztatván, ha hol azt a' számot meg-
halladta volna a* szegénység, a' többit segitse [AC 261], 
1705: a postscripta meghaladván magát a levelet, kinek 
nagyobb részit velem íratta az úr [WIN I, 392]. 1714: 
kénszeríttetünk az egész nemes ország gyűlésire mennünk, 
ha a nemes szék meg nem tekinti az mi romlásinkot s nagy 
inségünköt, mert ngos uram az sok jövőre menőre az köl-
tésünk mind éjjel és nappal mind meghaladja az portion-
kot [Kozmás Cs; SzO VII, 200]. 1843: Törökbuzánk 
meg haladta a' tavalyi málé-termést ]F.zsuk K; SLt évr. 
Szigethy Cs. Zsigmond P. Horváth Ferenchez]. 

Szk: ~ja a mértékét. 1710 k.: az eltölt negyvennyolc 
esztendők alatt nem hiszem eszemet elvesztő részegségem 
lett volna huszonöt ... mindenkor nyavalyámra s kedvem 
ellen volt, ha az én mértékemet meghaladta IBÖn. 518]. 

Sz. 1710: Aki pedig ezeket e könyvben foglalta, Cserei 
Mihály a neve, kit sok búval láta Ez a rosz hitván világ a 
napnak alatta, Hogy haja szálait is talán meghaladta ICsH 
47]. 

7. (összehasonlításban) több, jobb vminél; a întrece (in 
număr, in calitate); (im Vergleich) mehr, besser als etw. 
1614: ez üdő alatt Bethlen Gábor is béjövén az Portára, itt 
az ő tractája meghaladta az Géczi Andrásét, és addig az-
még minket Balassi Ferenc úrral békülde, minden dolgot 
elköltött és elvégzett császárral és az fővezérrel, Naszuf 
pasával [BTN2 61]. 1657: az hadakat falukra osztván 
quartirul, az török hadakat is, kik is az keresztény falukon 
... oly szelídséggel quartiroztak, hogy a keresztény hada-
kat meghaladták [KemÖn. 78]. 1662: Melly városa Erdély 
országának metropolisa, fő-anyavárosa lévén Kerületi-
vel és tágas nagy voltával hogy Bécs városát meghaladná, 
felőle sokak azt tartják vala ]SKr 523-4. — aSzeben]. 
1710 k.: A fülemile nem mond szebb nótát a királynak, 
mint a pásztornak. Egy pakulár-furulya, s mellette egy 
szép leány dúdoló énekét nem haladja meg a király kápol-
nájának s minden kótás muzsikásinak kórusa [BÖn. 5091 | 
így várád osztán sok száz esztendőkig, ha terem-é a Felsé-
ged véle elkövetett dajkálkodásához illendő édes gyümöl-
csöket, de a Sodorna, Gomora szőlőjét meghaladá az ő 
szőlőtöve, az ő szőlői és szőlőgerezdei mérgesek, keserű-
ek, és az ő bora áspisoknak, sárkányoknak mérge lőn 
[BIm. 1039]. 

Szk: felette ~ magasan fölülmúl. 1603: az eolteozetben 
való Luxus mind férfy, mind azzony allat es Leanzo ren-
den, az my varossy allapatunkat felette megh haladta, 
melly Jstennekis ellen vagion [Kv; TanJk 1/1. 460]. 

8. túlszárnyal vkit; a întrece pe cineva; jn übertreffen. 
1662: Meghaladván jó mesterét tanítványa, a törökhöz 
halálra menvén, hazájáért instálván, mint igen nem férges 
hazafia, inpavidus steti, neminemque temere metuens [SKr 
472]. 1710 k.: ha ... a nőstény személyre rákaptam volna, 
bizony nem sok ifjú haladott volna meg engem a fertelmes 
életben [BÖn. 507]. 1774: jó és becsülettudó, barátságos 
ember, úgyhogy mind Áront, mind Redniket, id est az 
előtte való püspököket, urbanitással meghaladja, amellett 
jól tanult ember, deák, francia, német, olasz és magyar 
nyelveket jól tud |RettE 333-4]. 

9. jogkört túllép; a depăşi atribuţiile; Befugnis überschrei-
ten/treten. 1672: az Anak acquisitioja meg haladván az 
Czéhnek privilégiumát igazitasoknak authoritassát, az 
Czeh eleiben ne(m) reycialtathatik [Kv; TJk XI/1. 183]. 
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1811: Az Alperes Apellalja Tktés Nmes Belső szolnak 
Var(me)gye Törvényes G(ene)ralis székére, 's kéri felbo-
csáttatását A' Felperes ellene mond, minthogy a' szék 
Authoritassát meg nem haladja, s annál fogva fel nem 
bocsáttatasát meg-is kévánja [Dés; DLt 250/1808J. 

meghaladhat túlhaladhat; a putea trece (in mers) de o 
localitate; hinter sich lassen können. 1662: ha akart, eddig 
a Szamoson is általjöhetvén, Szatmárt is meghaladhatta 
volna [SKr 364[. 1676: megindul déltájban, vírattig, ha 
erre akar jőni ezt az helyet, ha Somolyó, Cseh felé, azokat 
jól meg haladhatja [TML VII, 241 Teleki Mihály Baló 
Lászlóhoz]. 

meghaladó 1. vmely összeget túlhaladó; care depăşeşte 
o anumită sumă; eine bestimmte Summe iibersteigend. 
1722: találtatnak mégis olly fukár és felettébb usorás 
emberek, kik az eŏ Felsége parancsolattyával nem gondol-
ván, felettébb és szerfelett taxái lyák ă szegény meg szű-
kült kölcsönöző embereket, és majd Capitalisokot is meg 
haladó Interest vesznek rajtok |Kv; Ks 18/XCIII gub.J. 
1827: más fél puszta Colonicalis telkek is a Néhai Lada-
mori Horváth Sámuel el pusztított Hajós malma Convictio-
jáért öt ezer Rhforintot meg haladó Convictioban exequal-
tatott néhai Dobolyi István Urtol [Maroskoppánd AF; 
DobLev. V/l 109. 4 Boros Mihály (43) zs vall.J. 

2. vmit felülmúló; care depăşeşte ceva; etw. überstei-
gend. 1662: Azon toronynak négy szegletiben négy em-
beri formában, de emberi ... termetbéli mértéket meghala-
dó ördögképek valának kicsinálva igen nagy mesterséggel 
[SKr 262-3. — aLichtenstein hercegének kastélyában]. 

3. ember emlékezetét/emberi emléket ~ idők óta!időtől 
fogva kb. időtlen idők óta; de cînd lumea şi pămîntul; seit 
un(vor)denklichen Zeiten. 1774: ember emlekezettétt meg 
haladó ŭdŏtöl fogva, mindenkor forgo Malma Vólt 
(Lázárfva Cs; BLt]. 1855: A' Nagy Laki határban az (u)gy 
nevezett Malom patakán van egy két kövü patak malmom, 
mely emberi emléket meg haladó idők olta áll fenn [Ma-
roskoppánd AF; DobLev. V/1393 Dobolyi Bálint kérv.]. 

meghálál viszonoz; a se revanşa; erwidern. 1568: En 
kg:teket Mind eges tanachol meg leltem wala az dypsey 
dolog felwl, kyt keg: halastót wala az holnapy Napra 

kyt en keg:teknek mint io szomszéd Wrai(m)nok es 
atamfyaynak meg akarok halalny es szolgalny ez ydeyk 
walo warakodasat [Erked K; BesztLt 38 Petrus Bozzasy de 
Erked Gr. Thymar beszt-i bíróhoz] | Ty kgnek meg zolga-
lom es minden baratsaggal meg halalom hogy ty kg asz en 
baratsagomath meg Tekinthwen bomemyza benedek 
vramnak segytseggel volth [Gyf; i. h. 58 Bekes Gaspar Gr. 
Timar beszt-i bíróhoz és tanácsához|. 1584.ĕ Myerthogy 
penigh Emlekeznek Biro vramnak Ferenczy Antalnak 
Iffiusagatol fogwant való Iambor Zolgalattiarol, Eo kgme-
nek az ket Espotaly Mester Iuhawal egiembe eleteiglan, 
megh zabadittiak Az meg Newezet veolgben a' hatarba(n) 
a' Iuh Iarast, amint az Reghy Attiankis Iambor Biraioknak 
zoktanak Neminemeo haladassal es Adomannial lenny es 
zolgalattiat megh halalny [Kv; TanJk V/3. 283a]. 1600: 
Eleottwnk Jllien vallast te(o)n busi miklos, hogy Jo vraim 

ha az Vristen megh hoz a hadboll kith keozeonhessek 
meg, az Vristen halallia meg neked Jo Eoczem (Vaja MT; 
Törzs|. 1656: kglmed hozzam még mutatandó Attjafisagos 
jo akarattjat minden alkalmatossagokkal kedveskedeo 

szolgalatommal mégh hálálni igjekezem [Fehéregyháza 
NK; JHb Paulus Haller lakodalmi meghívójaj. 1669: Ez 
levelem mutató Paporicz István nevű beczűlletes ifiu 
legeny ... kivána teollem, adnám ez uti levelemet néki 
Kérek minden rendbeli io akaró vraimat, baratimat, igaz 
járásbeli embernek ismerjék, boczássák és boczátassak 
mindenűt békével seöt az hol mi io akarattyokat az en 
tekintetemert mutattyak, hasonlo dologb(an) io akarattyo-
kat megh hálálni igyekezem [Kv; RLt 1 Dionisius Bánfi 
de Losoncz tanács úr, Kolozs megye főispánja aláírásá-
val]. 1756: Istentől vészi Excellentiatok jutalmát, enis ele-
tem fogytáig még hálálni Excellentiátok gratiaját magamat 
obiigálom IFeldoboly Hsz; DobLev. 1/270. 2a Bartók Aron 
foly.]. 

meghálálás viszonzás; revanşare; Erwiderung. 1662: Ez 
volna-e az ő sok szép gazdálkodásoknak, ajándékoknak és 
sok hozzájok mutatott emberségeknek meghálálása ? [SKr 
685]. 1663: kegyes kegyelmességéért Isten dolgaiban való 
boldog előmenetellel áldja meg és nekem az én csekély 
állapotom szerint adjon erőt kész alázatos szolgálatommal 
való meghálálására [TML II, 466 Teleki Mihály Bornemi-
sza Annához]. 1692/1792: kéntelenittettem Etzken András 
Bátyámtól, mint Vér Atyánkfiátol kérni 200 - két száz 
Magyarforintokat Házamnak fel tartására, én is ezen 
joakarattyának (!) meg-hálálasára által adtam minden 
Etzken Jusson való Joszágomot ... valahol mik talaltatnak 
őrökbe Fiurol Fiúra mivel én nékem fiu Haeresem 
nintsen [BLev. Transs. 16]. 

meghálálhat viszonozhat; a se putea revanşa; erwidem 
können. 1667: adja Isten, én is Kegyelmednek hozzám 
való jó akaratját hálálhassam meg, ez után is Kegyelmed 
jó akaratjában bízván [TML IV, 16 Paskó Kristóf Teleki 
Mihályhozl. 1753: alig vártom modgyát mikép velem 
(: gyámoltalanságomban :) mutatott Istenes kegyelmessé-
gét, ruházását, tanittottását s kiváltképpen az igaz hüttnek 
meg üsmerését... eö ExclÍjának tehettségem szerént ha mi 
kevésben is meg háláihassom [Kiscég K; Ks 83 Caspor(us) 
Szatsvai lev.]. 1832: Küldek egy kitsiny edenyetskét bor-
nak s egy korsot pálinkának, hogy emlegessük s halálhas-
suk meg a Tekintetes Sogor Ur jóságát [O.asszonynépe 
AF; DobLev. V/1184]. 

meghálálhatatlan viszonozhatatlan; care nu poate fi 
revanşat; was nicht erwidert werden kann. 1813: Mü meg 
nyomorodott, majd utolso Pusztulásra jutott, tsak nem 
mind az Verŏs kovátsi Társaság nagy őrömmel vettük vala 

Fungens Birákainkhoz irántunk meghálálhatattlan jo-
vunkra tzélazo Commissioját Nsgtoknak ]Torockó; TLev. 
9/45]. 

megháláló viszonzó; recunoscător; erwidemd. 1662: 
Az dolgokat azírt Kegyelmetek voltaképpen megértvén, 
fáradozzon hazájáért és érettünk szűvesen, Isten éltetvén, 
meghálálói leszünk bizony Kegyelmetek fáradságának 
|TML II, 303 Kemény Simon, Bánfi Dienes, Bethlen Far-
kas, Bethlen Gergely Teleki Mihályhozl. 1669: Kegyel-
mednek is, édes Komám, tudom hogy meghálálói lesznek 
[TML IV, 597 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

meghalálodzás elhalálozás; deces; Hinscheiden. 1803: 
A' Spotállyban lévő Szegények kőzzűl midőn valamellyik 
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meg-halálodzik el ne mulassa az Ispány a' Spotálly Pap-
jától a' meg-halálodzás Napjáról Testimoniumot venni, 
aztot a' meg-halálodzott hellyébe bé-vétetett Szegény Re-
solutiojával bé-adni (Kv; AggmLt A. 117(. 

meghalálodzik elhalálozik; a deceda/muri; verscheiden. 
1788: Néhai Felséges Aszszonyunk ... meg halalodzott 
(Baranyicska H; JHb XXXI/26J. 1842: Reggeli 3 orakor 
Sándor két héti forro betegség után meg halálodzott 
[Bereck Hsz; HSzjPJ. 

meghalálodzott I. mn elhalálozott; decedat; verschie-
den/storben. 1842: az Obristlautnand Dobay Ur meg ha-
lálodzot Rozália nevű kis két Éves Leánykájának egész 
prádéba a' Temetésére voltam [Kvh; HSzjP]. 

II. fn elhalálozott személy; decedat, mórt, defunct; Ver-
storbene(r). 1803: el ne mulassa az Ispány a' Spotálly Pap-
jától a meg-halálodzás Napjáról Testimoniumot venni, az-
tat a' meg-halálodzott hellyébe bé-vétetett Szegény Reso-
lutiojával bé-adni (Kv; AggmLt A. 117]. 

meghalálozás elhalálozás; deces; Ableben. 1753: Néhai 
Barta Mihálly Vram meg hálálozása után az eŏ kglme 
posteritasi meg békellénck (Nagyborosnyó Hsz; DobLev. 
1/253. 2a Joannes Kónya (60) ns vall.]. 1767: Tudja-é a' 
Tanú, látta é, avagy hallotta é Nyilván ... Hogj Néhai 
Gubernátor Komis Sigmond Ur ő Excellentiája meg-
halálozásakor; ezenn Korodi Vdvarban minémű ... 
Gabona, Bor, szalonna és egyébb Victuálék Maradtanak ? 
(Kük.; Ks 19/1. 6 vk]. 1773: Etzken András Uramnak itt 
Albisban meg halálozasa utan ... néhai Bartos Marton 
Uramra es Felesegere Etzken Ilonára maradót minden 
mobile és immobilé bonumai (Albis Hsz; BLev.(. 1779: az 
ó még halalazasa után ... ŏ Nga még vette a Taxát és ide 
való vér szerint való Surs nevezetű Atyafiai Taxajokkal 
edgyütt Administraltátott (O.monostor K; GyL]. 1782: 
meg halálazása után ezen ... Mikola László Vmak imme-
diate kire szállatt vala ezen Jószág, arra nem valoságosan 
emlékezem ]Ádámos KK; JHb XIX. 22. 71. 1787: a Néhai 
Nagy György eő Kegyelme meg halálozásakor a virasztok 
és sirások számára hozatott Ser arába Hf 1 Dr. 20 [Mv; 
MvLev. Nagy György hagy. 9]. 1791: annyira el tserelték 
Szaggatták, az Régi Lakos Jobágyok(na)k Sellerek(ne)k 
meg halálazásokkal ugy el változtatták az Főidők métáit, 
Szomszedgyait ... hogy nints ma ember a ki asztat meg 
tudgya mondani, mellyik Wass rész, vagy Váradi rész 
(Kecset SzD; WassLtJ. 

Szk: magtalanul lett ~ örökös nélküli elhalálozás. 1807 
k.: az Eskettetőnek néhai Bálo Ferencznek Magtalanul 
let meg halálazása utan ... részéből sok pénz és egyébb 
jok jutattak ]Sinfva TA; Borb. Székelly Péter (39) ns 
vall.]. 

meghalálozik elhalálozik; a deceda/muri; versterben. 
1737.ĕ Amely napon meg halálozék Marti Jánosné én az 
halottas házhoz mentem vala 1 Szentlélek Hsz; HSzjP 
Koncz Andrásné Margit (30) jb vall.]. 1745: (A pénzt) az 
I- maga Ládàjaban a kamarában ... tartotta mind addig, 
mig édes Annja meg halálozott [Torda; TJkT II. 37[. 1770: 
Salánki Rachel Aszszony annyáhaz haza kivánkozatt és 
elis ment magaval el vittea s meg halálazván ott maradta-
nak [Kisesküllő K; RLt O. 4. — aA portékái egy részét]. 
1782: midőn az Exponens édes Annya még halálazatt, 

maga az Exponens akkor az Őrőg Tóth Márton Uramnál 
inaskadott (Torda; KW]. 1783: meghalálazván az exp(o-
ne)ns edes Annya maga az ex(pone)ns is azon betegseg-
b(en) fekvó agyban esett es sokáig sinlett ugy annyira hogj 
mais alig járhat a' Iában [Karácsonfva MT; Told. 76]. 
1807: Azt tudam hogy Néhai Iffiabb Rettegi Sigmond 
Ur azon idők alatt, a még Apahidán lakott sok foglalásakat 
tett a Commune terrenumakbol ... ezt annakutánna szapa-
ritotta, hogy ... Bátya meg halálazatt [Borsa K; RLt O. 2 
br. Josintzi Mihály (40) vall.|. 1807 k.: Néhai Székelly 
Mihálly Uramtol ... hallattam ... amellett tudam hogy 
feliben is Szántat Földeket s ebből taplalodat maga Fe-
lesege s Gyermeke mind addig kűlőn kenyeren volt 
mig Szülei mind meg halálaztak (Sinfva TA; Borb. II 
Fülep Mihály (49) ns vall.]. 

Szk: meghálálomi akar haldoklik. 1810: Blós Mihailá-
nak egy fia, az akkori Szüretezés alkalmatosságával 
meg akarván halálozni, el kéredzett Udvarbiro Cseh János 
Úrtól hogy mehessen haza, és Vegyen Iertetsunát a' hal-
doklo fiától, udvar biro ur alkanyadott felé, el is botsátotta 
(Görgénysztimre MT; Bom. G. XIV. 1 Pop Danyila (43) 
vall.] * ~ vmiben. 1782: a' Mirigyb(en) egy Vig Mihók 
Rätzianus Jobbágy egesz Familiájával együtt meg halálo-
zott INagyrápolt H; JHb XXI. 21. 4] * mag nélkül/magta-
lanul ~ örökös nélkül elhalálozik. 1791: Péterfi Uram 
magtalanul meg halálozott [Várfva TA; Borb. II Elisabetha 
Vagyas cons. quondam Pauli Csipkés (69) ns vall. 1. 1816: 
ez minden Mag nélkül régen meg halálozott [Torda; 
KvAkKt 363]. 

meghalálozott elhalálozott; decedat; verstorben. 1771 
Román Dumitru meghalálozot Jobbágy(na)k egy fejszéje, 
két furu, egy véső, egy kéz vonyoja (Katona K; Bom. VI. 
7]. 1781: D>e az Inctus meghalálozásával néhai édesanyá-
nak, Holló Damokosnak azután meghalálozott testvérec-
csiről egyedül maradván a jószágba, mint fiŭ-leány, a 
szerént az jószág ... marad az incta, Miklós Istvánné 
Holló Katalin kezébe [Taploca Cs; RSzF 231 (. 1791 meg 
halalazatt Jobàdgyok (Kecset SzD; WassLt]. 1810: Volt és 
vagyon a Kegyelmed Néhai, és tsak mostan meg halálo-
zott Testvérinek Tolvaj Mária Csiszér Jánosné Aszszony-
nak ... két darab szöllöje lEgerbegy TA; Tolvaly lev.|. 
1821: 'A Meg halálozott Udvarbiro Fűlŏpp Iános virrasz-
tóinak 2. Ejtzakán 5 veder szin Bor [Déva; Ks 105. 116]. 

Szk: magtalanul ~ örökös nélkül elhalálozott. 1807 k.: a 
meg mondat Felesége magtalanul meg halálazatt két At-
tyafiàrolis Sok jok és pénzis maradtak [Sinfva TA; Borb. 
II Fodor István a szék assz. (50) vall.]. 

meghalandó meghalni készülő; muribund; verster-
bend/scheidend. 1707/1711: Üdvezűlt Szilagyi István 
uramis Die 28 Marty halalanak orajahoz jutuan ... mi 
előttünk ... ket kis artatlan fiat az umak Mikola Laszlo 
Uramnak ajanla tellyes bizodalommal es kere azon hogy 
miglen Isten elteti eö kegyelmet lenne gondgyok viselője 

melyről igen szepen igeretetis teven az ur, megh nyu-
gotvan szegeny megh halandó Apanak elmeiet IKv; JHbK 
LVII/43]. 

meghalás 1. halál; moarte; Tod. 1657: (Bethlen István) 
igen virtuosus, mind okos, mind bátor jó emberré vált 
vala, kár lőn igen ifiű korában meghalása váradi generális-
ságban IKemÓn. 53] | Megítélheted, keresztény olvasó 
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barátom, ezeket távolról hallanom s látnom, ha vélek 
együtt meghalásnál nem keservesb volt-é ? [Kemlr. 318]. 

Szk: jól ~ lelkileg felkészült halál. 1729: Szent Ivan ha-
va(na)k 19. Napján let temetese az én edes kedves A-
tjam(na)k, kitis a nagj I(ste)n njugosson meg és keszicsen 
minket a jol meg halasra [TK1 Petki Nagy cs. szám. 5a]. 

Sz. 1658: eletem koczkaztatasaval is ne(m) gondolva(n) 
I(sten)t hivan segitsegŭl be mentem fen tartvan amaz köz 
mondastis: nincse(n) edeseb mint hazajaert való meg hala-
sa embernek [WassLt Barcziaj Ádám kezével]. 

2. megdöglés, elhullás; cräpare, crăpat; Verelendung. 
1606: Marthon Gergelj Remetej hitta wolt teorueniheöz 
Marefalj Thöser Balintoth egj Menes louanak az al peres-
nek be haitasa miat walo meg halasaerth [UszT 20/89]. 
1693: Lová(na)k Etető mia való megh halasat praetendall-
ya [Dés; Jk], 1768: az Falusi Pásztor a Csordát a Falunk-
ban bé hajtván ... admoniáltatta a Gazdákat hogy ki ki 
itassa meg Marháját mert ha a Szomjúságnak miatta bajak 
betegülések annyival inkább meg halások Történik ő oka 
ne légyen [Kissármás K; RLt O. 4]. 

meghálás megszállás; înnoptat, rămînere undeva peste 
noapte; Übernachtung, Unterkunft. 1812: Ezeknekis végek 
lévén mint hogy már az előtt a Groff meg marasztott volt 
benn való meghálásra, én bé mentem ismét a Groff szobá-
jába és ottis háltam [Héderfája KK; IB. Molnár György 
(58) ref. esp. vall.J. 1824: ide a' Sombori határra egy tso-
port oláh országi marha érkezett a' meg hálásra ... én 
adtam egy nagy Tábla Földemből egy darabot, éjjeli lege-
lésre és meghálásra [M.zsombor K; Somb. IIJ. 

meghalasít hallal benépesít; a popula cu peşti; mit 
Fischen bevölkem. 1583/1584: Az Nem oly Tho kyth 
valaha valakj megy halasitot volna hanem (eo) maga ha-
laswlt megh [Újfalu K; Ks 42. B. 9J. 1662: Ugyan a szé-
kelyhídi határban felül napkeletről, amint Vására felé az 
eretsége mellől feltérnének, egy szép halastót, hogy nagy 
szép bő forrás vize tartana, bő vizével, tiszta kecsegehalá-
val meghalasított valaa [SKr 296. — aI. Rákóczi Györgyi. 
1672: Az Toonak megh halasitasatis Filistik Peter Vr(am) 
ó kegle maga halasittya meg [Marosjára MT; BálLt 52]. 

meghalasítás hallal való benépesítés; populare cu peşti; 
Bevölkem mit Fischen. 1597: B wram w kegelme kwlde el 
Saardy Jánost az Saarmasy Tohra, hogy halat hoszszon Az 
Apahiday Tohnak megh halasítasara |Kv; Szám. 7/XIV. 
11 Th. Masass sp kezével). 

meghalasíthat hallal benépesíthet; a putea popula cu 
peşti; mit Fischen bevölkem können. 1642/XIX. sz. eleje: 
adák ugy hogy azt az kis Tot az mikor akar maga vagy 
Maradéki fel dugathassa és meghalasithassa [Szentlászló 
MT; EHA]. 

meghalasul hallal benépesül; a fi populat (spontán) cu 
peşti; mit Fischen bevölkert werden. 1583/1584: Az Nem 
oly Tho kyth valaha valakj megy halasitot volna hanem 
(eo) maga halaswlt megh [Újfalu K; Ks 42. B. 9]. 

meghalász ts a pescui; befischen/angeln. 1585: Az ket 
halaznak Attam az kyk az warosz Towat megh halaztak B. 
Vram hagiasabol f. 2 [Kv; Szám. 3/XVIII. 28 Gellien Imre 
sp kezévelj. 1589: Gyereoffy János vgy fel dugta thawat 

az Wize a tho farka feleol Ez mj hatarunkba(n) Jo darab 
feoldeth foglalt Wolna be Vegeztek varosul eó kgmek, 
hogy Biro vra(m) az ket Conuenteket kwlgie hozza Giereo-
ffi Jánoshoz hogy Mennel hamareb le Wegie a' vizet a' 
Waros hatararol a' Wyz, ha ot talaltátik cheoteorteo-
keon eleghendeo embert expediallion, kik amy hatarunkon 
Walo Vizet megh halazzak [Kv; TanJk 1/1. 105]. 1606: 
Osuat Peter, es Osuat Jstuan, ugian 1605 Karaczion Jnnepe 
tajat, mentek az mi tilalmas uizwnkre, hatalmasul, megh 
halaztak [UszT 20/143]. 1609: Boldis Jakab hogi megh 
halazta vrunk zamara az kayantai tot B. V. munkaiaba 
adatot velem f 1 [Kv; Szám. 12b/IV. 398]. 1704: Ma dél-
után az urak és az asszony is több urakkal és főasszonyok-
kal együtt kimentenek vala, és egy csizmadia szásznak a 
kertiben lévő tóját meghalászók, honnan is holmi apró 
csukafiakat, egy compót s holmi apróságot fogtunk, kikre 
azelőtt oly módon rá sem néztünk volna IWIN I, 237 ]. 

meghalászhat ts a putea pescui; befischen/angeln kön-
nen/dürfen. 1720: Vágjon ezen Kűs Lozna mellett Sza-
mosbol szakadott Tó Csik Csuka Czompo Kárászai tell-
yes, de tsak Telnek idejen halaszhatni meg, Veszekkel 
[Kőlózna SzD; JHbK XXVI/12. 

meghalaszt elhalaszt; a amîna; verschieben. 1698: Ins-
talannak mi előttünk hogy megh halasztana tovabrais 
azon summa pinz(ne)k megh adassatt [Mv; BálLt 44). 

meghalásztat a dispune să se pescuiască; befischen las-
sen. 1635/XVHI. sz.: A' Tó, mely a' Vas Miklós Házához 
való, tudom nyilván, hogy az Szegény Uram negyed részt 
birt benne, mellyet meg-is halásztatott vala én értemre 
Porkaláb Ferentz Uram [Borb. I Balogh Györgyné, előbb 
Porkaláb Ferentzné Sylvássi Borbára (60) vall.). 1668: 
Tudod-e ugian akkor kj halaztatta megh az megh irt No-
vajban leveó halas Tovat Szentpalj János Uramnak Gia-
lommal [BfR 57/51 vk| | aztot is bizonyoson tudgya hogy 
Bethlen János Uram ugyan akkor halásztatta megh, megh 
maga az to partyán sétált, ugy halasztatta az Szentpáli 
Vram iobbágival az novai halas tot [Novaj K; i. h. Con-
iunx providi Antoni Kelemen Kerekes Marta (45) vall.]. 
1706: Az eŏ Nga Halastojat ... Kuruczok vágatak ki, és 
mégis Halásztaták [Zoltán NK; KvAkKt Mss 2611. 1725: 
Miolta az Lekencze továt meg halasztatta ugy gondo-
lom hogy lehet cir(citer) harmincz két esztendeje jUzdiszt-
péter K; Berz. 14. XVII. 16]. 1736: Halászni, halásztatni 
mindenik Possessor Urak(na)k szabad lészen, de a' meg-
vágott Vekétt (!) egyik Possessor a* másik Possessomak 
sine Consensu illius meghalásztatni nem lészen szabad 
[Záh TA; Mk V. VII/10]. 

meghalásztatás pescuitul; Befischen (lassen). 1725: az 
oda való tónak meg halásztatásátis eŏ kgljme Nságodn(a)k 
jovallya [Vajdasztiván MT; Ks 95 Földvári Ferenc lev.|. 

meghalásztathat a putea dispune să se pescuiască; be-
fischen lassen dürfen. 1725: az emiitett Tónak az Kölpé-
nyia és Mező Madarasib határan fekvő reszitis ... szabada-
san meg halásztathatta volna [Uzdisztpéter K; Berz. 14. 
XVII/16. — a—bMT|. 

meghalászta tik a fi pescuit; befischt werden. 1742: 
Vágjon az Falunak más Falukkal edgjüt közös nagj halas 
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toja, mely halas To minden esztendőb(en) meg halásztatt-
ván, midőn az Tot biro Faluk az halat egy más között fel 
oszszák [Mezőmadaras MT; Ks 4. VII. l ]. 

meghalhat a putea muri; sterben können. 1584.å Zekely 
Balasne vallia ... hogy az Azzonnak Zabo Catonak Zaia-
bol hallotta sokszor hogy Azt mondotta Enneke(m) hogy 
az en Aniam Bozorkany volt es adig meg nem halhatot 
hanem Eoneky hatta az Bozorkansagot es eo az az Zabo 
Cato, meg tanulta az Anniatwl [Kv; TJk IV/1. 220]. 1646: 
hogy ha penigh ketek keozul valamellik hatieb marad (: ki-
nek meghis kell lenni, mert egyzersmind nem let megh 
sem halhat ketek :) hiheteo hogy bizony bantodasa busula-
sa elegh lezen, akkoris mi lehetünk es akarunkis mind 
segellöje, mind oltalmazoia lenni keteknek Isten után 
[Bádok K; JHb 111/72]. 1669: énnekem igen óva kell ehhez 
az Paskó uram állapatjához is nyúlnom Ha Kegyelmed 
ő nagyságok előtt nem törekedik mellette ... ott halhat 
meg az rabságban [TML IV, 404 Bethlen János Teleki 
Mihályhoz]. 1823-1830: adja az Isten, hogy mindnyájan 
ilyen keresztyéni módon halhassatok meg [FogE 86]. 

Szk: éhhel 1625: Azt mondotta somody Benedek 
hogy njnczy myt tenneom sogor mert nem hallhatok meg 
felesegeosteol gyermekeosteol ehel [UszT 178c]. 1817: ha 
az Isten, és az Jol tévők nem méltóztatnak rajtunk könyö-
rülni ebben az Szőmyű Szűk időbe éhei halhatunk meg 
[Szászzsombor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap lev.] 
* hideggel ~ megfagyhat. 1665: ki kellett Margitára ma-
goknak menniek fa hordatni, erővel ki kellett menniek, 
mivel hideggel nem halhatnak meg [TML II, 382 Boldai 
Márton Teleki Mihályhoz] * száján és nyelvén halhat 
meg halála előtt hagyakozhat. 1568: Margaréta Consors 
Andreę Batyzy fassa e(st) Ezt hallottam hogy monta 
az zanto tamasne, ha zamon es nyeluemen halhatok meg, 
Ez leannyak (!) hagyom az hátulsó hazat [Kv; TJk III/l. 
159| * vmiben 1630: en Semmi keket nem latta(m) sem 
panazzat vereseg felől nem hallotta(m) hanem az Madraya 
le zakat vala es abban meg halhatott mert elegh azzont 
tudok abban hogi megholt [Kv; RDL I. 20 Asztalos Peter-
ne Katalin vall.]. 

meghall 1. a auzi; hören. 1568: Barbara vxoris Casparis 
Iaxit ... fassa est ... haza megien volt Gergel deák he-
gedwlve, es hogy András Kato meg hallia, mond hogy 
Jhol az en hegedQsom az Rosz bestie kuruafía Gergel deák 
Egy szap Tyukmonyom vagion vgy kellene az hegedQhoz 
wthnçm hogy vgian meg kondulna IKv; TJk III/l. 236]. 
1573: Somogy Leorinch es feyerwary Mate azt valliak 
hogy ... Mond veres peter ahwl vagion egyk az chigan 
bestie kwrua fiajknak, Azt Mondwan hattra fordwl es 
vgian rea Mwtat kezel Syweges gergelre ky azkor egi 
tehenet hayt volt ky hazatwl de eok Ingen sem gondoltak 
hogi meg hallya [Kv; TJk III/3. 150]. 1583: Kalmar Ianos 
lunior vallia, hogy az eo hazok eleot le wl Balasy, es eg-
szer Syweolteny kezde ... hat megh hallotta Sándor Kata-
lin a' Syweóltest |Kv; TJk IV/1. 196]. 1668: ha az mult 
eiel itt haltatok volna, az marhaknak riuasat meg halottad 
volna fCsÁLt F. 27. 1/30 Hunady Jstuan Kaszon Újfalui 
Trabant (22) vall.]. 1686: Azonb(an) Szilági Mihály ki 
jüven az házból megh hallá a koczodást [Mezősámsond 
MT; Berz. 14. XVII/15]. 1746: midőn Etedi Miklós maga 
rekeszben lévő Sertessinek egy nehánj ... Csŏs Török 
búzát vitt és az rekeszb(e) be hánta a Zilai Vr(am) Jószá-

gán lévő szabad Sertesek meg halva(n) az Etedi reke-
szib(en) lévő Sertessinek be adott Törők buza(na)k por-
tzogatasit oda mente(ne)k és a rekesz melle gyűlvén, egyi-
ket Etedi Miklós ugy meg ütötte hogy az Iklandi emberek 
az meg ŭtŏtt Sertésen esett ütést meg hallottak [Torda; 
TJkT III. 101]. 1803: a' hány fa levelet zördŭlni meg hal-
lottam, mind meg annyi Remetei Huszárt képzeltem jŏni, 
's vgj futottam, hogj mikor haza érkeztem, a' lélegzetetis 
alig vehettem [Toplica MT; Bom. XVc. 1. 115 Nátye 
Vaszilie a Ilii (40) col. vall.]. 

Szk: bizony ~ja. 1584: Ne zid meg mert bizony meg 
hallia [Kv; TJk IV/1. 279 Chiszar Antalne vall.| * ugyan 
~ja. 1629: ugia(n) meg hallok az haz eleiben az Czattana-
sat ki miat a Giermek igen sira [Mv; MvLt 290. 34a[. 

Sz. 1662: Akinek füle vagyon a hallásra és ítéletre, 
hallja és ítélje meg ! [SKr 101J. 

2. meghallgat; a asculta; zu/erhören. 1574: Aztalos pe-
ter Keore Iacab es Eottwes orban Azt valliak hogi hit-
tak volt Eoket az Nyreo Myklosne hazahoz ... hogi az 
azzonnak betegsegeben való vallasat meghallanak [Kv; 
TJk III/3. 371]. 1591: lata János Balas hogy megh aka-
ro(m) eoket fogny az fiait az hazba(n) kwlde eo maga egy 
kepet hoza kj az kemenies hazbol s monda bizony megh 
hal egy bennetek migh az en fiaimat en foglia adom. An-
nak utanna zollek nekj János vra(m) hald meg az mit 
mo(n)dok vgy alla mellem az kepet mind ket kezzel fogta 
vala [UszT]. 1597: Gellien Imrehne Kalachsewteo Kata 
azzony ... vallia ... en ki akarek ieöny az templombol 
hogi eok bezellienek egimassal, de Bwdaine monda, bi-
zony nem megy edes leaniom, hald megh az leány zawat 
en azt felelem hogi erteny sem akarom sem odo sem vedeo 
nem akarok benne lenny, de vgian nem bochiata |Kv; TJk 
VI/1. 59-60[. 1640: Mw ez szerint megh Irt Nemszetes 
Daczo István Uramnak Testamentom tetelet megh halvan, 
az mi hitünk szerint megh Irtuk [Msz; Törzs. Vajai Daczo 
István kezével]. 1657: kezében tartván egy darab béíratott 
papírosat, mondá: Megfelelhettek-é ti azokra, melyek 
hatalmas császár kévánsági ? Felelék: Mikor meghallan-
dom, úgy tudok hozzá szólani [KemÖn. 180-1). 1704: ne 
neheztelje kegyelmetek békességes tűréssel meghallni azt, 
azmit a kételenség mondat ki énvelem [WIN I, 176J. 

Szk: szavát ~ja. 1618: meg sem hallá szómot s meg 
sem mondhatnám neki, miért mentem [BTN2 82]. 

3. hallomásból értesül (vmiről), megtud (vmit); a afla 
(ceva) din auzite; vom Hörensagen erfahren, Kenntnis 
bekommen. 1550: w monostorj paztomak atta volt őkret 
hog' az Cyllan őrizze, Mykor eszt az walkayak megh 
hallottak volna rea mentek es ala hoztak az ökrét, es az 
monostorj pásztorok váltották ky onnat esztys |MNy 
XXIV, 360 Benedictus vnokaj de damosa jb vall. — aK|. 
1562: 1529 esztendőben Szulimán török császár mikor 
meghallotta volna, hogy János király országából kifutott 
volna, rajta könyöriile és követei által minden kegyelmes-
ségét ajánlotta néki [ETA I, 13 BS]. 1573: Catalin Ázzon 
Igarto Istwanne, Azt vallia, hogi mykor Megh hallota 
volna hogi Testamentumot tenne Kerestury, Megen oda 
[Kv; TJk III/3. 64-5]. 1604: mynd falustol Zekerwnk 
hatan arra az Eideore futtunk volt, s oda meg hallok hogy 
falunkbely embert vagtak le ki az falun hon marat volt 
[UszT 18/17]. 1667: Haliam egy olykor egh ala Gyermek 
vajlogat vala annak uttanna ugh hallok megh hogy az 
Román Fia volt [Pálos NK; Ks N. 11]. 1731: ott laktam 
mind ő kglme mellet a Karácson böjt hagyásától fogva a 
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Húsvéti bojt hagyásig azon betegségéb(en) az a hir 
kerekedet vala hogj gyermek ágyat fekszik melyet 
midőn megh hallottam csak el hűltem honnét tamadot az a 
hazugság [Szelistye H; Bom. XXXIX. 16|. 1780: hollodé 
Kati, senkinek meg ne mond hogj tŏllem vagj viselős, tsak 
egj gjermektől is meg ne halljam, mert ha meghallom, 
átkozot légjek az ajtodot ki kőtőm, s meggjujtom a háza-
dot s benne égetlek |Rákos Cs; Pf]. 1845: En csak másnap 
reggel hallattam meg, hogy a Madarasiné háza meg gyúlt, 
de hogy ki gyújthatta volna meg nem tudhatom [Dés; 
DLt 502. 3]. 

Szk: ~juk, ha élünk. 1704: Meghalljuk ha élünk, melyik 
falun esik meg nyavalyásokon [WIN 1, 310]. 

4. törvény előtt (fültanúként) meghallgat; a audia ca 
martor, vor dem Gericht (als Ohrenzeuge) anhören. 1572: 
My azért ez keet felnek feleleteket meg haluan, Ez dolog-
hoz nem akarank zolni, Latnj, hanem keothel alat (WLt]. 
1628: in semi Partiali congregatione Rettegiensi Zent falui 
Nagi Mihály citaltatua(n) az eő felesegetől Zalaj Borbara 
azzontol ... de Protestalua(n) az Z. Zék eleőt nem akara 
megh hallani Zalaj Borbara Azzonnak legitimus Procura-
tora altal ... feleletit euel az okkal mert eótet az eő Joza-
gaból Nagi Jlosuarol potenciosé ki tuttak es ket uto(n) 
iartanak |SzJk 28]. 1630: Mikoron mi mind két félnek 
propositiojakat meg hallatuk vólna nagyob igassagnak 
okáért egész székül itelök azt hogy az Posoriczai Boérok 
eskűdgyenek meg ötvéned magokkal hogy egesz Braza 
az ö Boersagokan vagyon epitve |Fog.; UF I, 126]. 1635: 
Legh elseőbennis mind az ket felt bekesseghre Intvén, 
hogy eö kegyelmek egymás keöszeött meg alkunnanak ... 
az mi keresunketis es Intésünkét mind az kett fel megh 
halvan meg alkvanak egy mas keöszeött [Kv; RDL I. 107]. 
1637: Most penigh miuel Juramentomat imponált az Teor-
ueni Demŏk(ne)k, hogi salualia magat, nem Comparealhat, 
miuel Citatioba(n) nem volt Mosa Gergeliel: pro eo az 
kezes Nagi Janosne, kesz ugj mint kezes az eŏ Áttia fiaert 
az Iuramentomot deponálni, ha az mas fel megh akarja 
hallani [Mv; MvLt 291. 106a]. 1653: Ezek utaûn) protes-
tálok hogi feleletit ezekre megh halua(n)a, enis felelete-
mett uythassam, es szaua melle szolhassak (SzJk 7. — "Ti. 
az alperesnek bA felperes]. 1702: Mi annak okáért meg 
halván előttünk való alázatos Instantiajokat méltónak és 
illendőnek lenni itelvén kívánságokat Törvényes Articulu-
sokat ez ide alabb meg irt Punctumok szerint ki attuk 
|Dés; Jk 366aJ. 

Szk: szava ~va. 1693: az mit akarok mondani késő ne 
legyen megmondano(m) szava megh hallva p(rotesta)l(o)k 
[Szentegyházasoláhfalu U; Törzs. János András (30) ns 
vall.]. 

5. tudomásul vesz; a lua la cunoştin(ă; zur Kenntnis 
nehmen. 1604: melj Apellatio megh hallanj Kerestel János 
semmit (!) sem kwldet halnj hatta dolgát [UszT 20/344]. 
1638: Mikoron már a velünk leh vlt Aszeszor Vrainkkal, 
mind ket felnek allegatioiokot meg hallottuk uolna illien 
deliberatiot tönk (Fog.; Szád.|. 1763: a' Sugye Bukur 
Plátos járta el a' Falut hogj minden ember jŏjjen az ŏ 
Házához és ottan meg fogják hallani mitsoda parantsolatot 
fognak kiadni az Urak [Szecsel Szb; JHb Johonnes Dsurka 
(40) jb vallj . 1813: tessék azért kegyelmednek azonn 
jártató Levél értelmét, melyet most fel olvasunk meg hal-
lani, és az Exponens Ur helyéhez számat nem tartani ... és 
ha valami kevés építménye leend rajta el takarittani 8ad 
Napok alatt INagylak AF; DobLev. V/955 ]. 

6. jóváhagy; a apróba; genehmigen, gutheißen. 1702: 
Én Kááli Kata nemes személy, adom ez Testimonialis 
Levelemet ... mint hogy alázatos Instantiamot a' betsüle-
tes és Tiszteletes Praedikátorok meg hallottak, és Bőgőzi 
Péter uramhoz ualo menetelemet a' Sz: házasságra meg 
engedték minden jussomot azon ház és hely kereseti 
iránt letészem magam és maradékim képekben [Mv; 
MMatr. 280|. 

7. szót fogad, engedelmeskedik; a asculta pe cineva; 
gehorsam sein. 1662: Halljátok meg, így inti vala őket 
Jeremiás, és vegyétek fületekbe: ne fuvalkodjatok fel, mert 
a Jehova szóll, mintha mondaná: mert a Jehova szavát meg 
nem hallani, nagy felfuvalkodás őellene és neki semmire-
tartása [SKr 710]. 

8. kihallgat (vmit); a auzi (ceva), a afla trăgînd cu ure-
chea; etw. aus/erhorchen. 1882: setét lévén, meg lehet 
valaki meg halja ]Dés; DLt 87/1829]. 

meghallás 1. meghallgatás; ascultare; An/Erhörung. 
1664: íme az mi kegyelmes Urunk ő nagysága engemet 
expediált Nagyságodra bizott palatínus urunk ő nagysága 
dolgainak, izenetinek meghallására és repetálására is 
|TML III, 111 Teleki Mihály gr. Csáki Istvánhoz]. 

2. tudomásulvétel, elfogadás; luare la cunoştinţă, ac-
ceptare; Kenntnisnahme, Annahme. 1628: Tetzett a Z. 
zeknek hogy elseőben admonealtassek z. Nagi Falusi 
Mihály az Propositionak meg halasara (SzJk 291. 1764: 
eòkegyelme mind ezeket negligalta, mar most az Sententi-
anak meg hallására nem sistaltathatott edgyis az Insok 
kŏzzül [Torda; TJkT V. 240]. 

meghallatik 1. meghallgattatik; a fi ascultat; er/ange-
hört werden. 1665: Bethlen János uram azt írta urunknak, 
nem látja módját oly becsületes híve, meg sem hallatván 
mentsége, tisztitől priváltassék [TML III, 533 Kapi 
György Teleki Mihályhoz]. 

2. kitudódik, megismerszik; a se afla; bekanntwerden, 
herauskommen. 1653: Egykor intik volt Báthorita azon, 
hogy a portának adjon, s békéljék meg véle. Arra azt mon-
dotta volna: hogy még csak egy viseltes papucsát is nem 
adja. Az ilyen szavai meghallatott a portára, azért lett a 
harag reája [ETA I, 112 Nsz. — al613-ban a török portá-
val szemben esztelen vakmerőséggel viseltető Báthori 
Gábor fejedelmet]. XVIII. sz. köz.: ha valamellyikről meg-
hallatik hogy magát becsűlletesen nem viselte, vagy 
verekédett, káromkodott ... az illyen Mester Legénynek 
Lészen büntetése flór 1 [Kv; FésCJk]. 

meghallgat 1. végighallgat; a asculta pînă la capăt; zu 
Ende hören. 1607: Másodnapján ment ismét ela Fehérvár 
felé, 8 órakor reggel, az prédikációt előbb meghallgatván 
az templomban ]Kv; KvE 137 SB. — aBocskai István]. 
1619: én immár nagyságod fejét többé nem fájlalom, 
hanem mégis egynéhány szóm vagyon, melyet, nagyságo-
dat kérem, nagyságod csendesen hallgasson meg. Monda 
arra: Örömest meghallgatom [BTN2 210]. 1666: Istenért 
úgy cselekedjék Kegyelmed, igíretet ne tegyen, hanem 
csak meghallgassa, lássuk mi lesz belőle [TML III, 566 
Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1722: meg halgatta 
kegyesen nem pirongatta s nem riogatta [Kurtapatak Hsz; 
HSzjP Bekes Tamásné Kata de Kurtapatak (60) vallj. 
1766: elmentem ... Pető István Ura(m)hoz és találám eó 
kegjelmét az Falu Uczczáján, s ... ammonealam, mejjetis 
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meg halgatván Felele [Aranyosrákos TA; Borb.|. 1786: 
azon ... Rabak előtt járván az ... Groff Ur kiáltoztanak 
hogy könyörűllyen eŏ Naga rajtok s bocsássa haza Gyer-
mekeihez (!), De meg se halgatta eö Naga [Torockó; 
TLev. 4/13. 13-4J. 1811: Nem hiszed ? koránt sem mon-
dok bolondságot, Figyelmezz és halgasd meg a' tanúságot 
[ÁrÉ 1641. 

2. vkit kihallgatáson fogad; a primi (pe cineva) in audi-
enţă; (jn) in Vemehmung empfangen. 1603: vegeztek ... 
hogy az keoweteket be bochassak, es megh halgassak [Kv; 
TanJk 1/1. 444[. 1657: Midőn azért Sároson az lengyelor-
szági követséget meghallgatta volna, engem néhány egy-
benjáró poharakkal megajándékoza [KemÖn. 229J. 1671: 
Hogy semmi kŏvettségeket, valamellyek az Országot és 
közönséges dolgot illetik Tanács nélkül meg ne halgassona 

[CC 7. — aBarcsai Ákos fej j . 1771: Az új gubernátor gr. 
Auersperg őexcellentiája igen dicsiretesen viseli a guber-
nátorságot. Minden embernek vagyok hozzája audentiája, 
kit meg is hallgat [RettE 252J. 

Szk: atyaiképpen 1595: eo kgmek varosul, minden 
ziligy keonieorgeot Attiai keppen halgattak megh [Kv; 
TanJk 1/1. 258J. 

3. törvény előtt kihallgat; a audia (un martor într-un 
proces); vor dem Gericht verhören | vallomást bevesz; a 
interoga; Geständnis entgegennehmen. 1710 k.: az inqui-
sitióban megtiltá a generális Acton által expresse, hogy 
Francknét se»magát meg ne eskessék, sem senkit rá ne 
vallassanak8; ha valaki mondana is valamit, fel ne írják, ne 
is hallgassák meg [BÖn. 949. — aSzász János perében). 
1752: Midőn az Incta Pars Procuratora contendált volna 
azon Communis Inquisitio ellen Tudgyaê ã Tanú hogy 
még meg sem halgatták ? [Dob.; MvRKLev. vk|. 1803: 
azok iránt a Mlgos L. Báró Urat is meg halgatni el kerűl-
hetetlenűl szűkségesnek tartattuk [Mv; JHb XLVI/6 Cserei 
Farkas kezévell. 1809: parantsoltatik Kegyelmeteknek, 
hogy azon Istantiában kifejezett részre hajlásokat investi-
gáltatván, és mind a két Feleket tökéletesen meghalgatván 
iránta, a jövö October 15dik Napjáig minden környülállá-
sokra nézve tökéletes tudositást külgyenek felá [Szu; 
UszLt ComGub. 1753u. — aAz udvarhoz]. 1828: Várall-
yai Győrgye Magár árestáltatott és Kalodába küldetett 
azért hogy az praetendáltatott ellene mintha égy pár Pa-
putsot akart vólna lopni ... mindjárt el fogták 's ötet meg-
se halgatván fel kűldőtték, Ezen Mentsége bé vétetett, és 
szabadon botsáttatott a' kaloda váltságtól is menté tétetvén 
[H; JF 36 Prot. 1]. 

Szk: hitét ~ja. 1568: az Mynemó peri was Annos az-
zonnak wolt az w Attia marhaya felól Es Elís Érte uolna az 
felseged Tablayan ötzaz forintig kiról was g'ŏrg'nek iga-
zat kellet wolna Tenny ... minket Inte was Annos azzonj 
az sententiawal hog' my El mennęnk czegebe A vag' penig 
Góczre hog* hytit meg halgassuk was g'ŏrg'nek [Göc 
SzD; WassLt]. 

4. tudomásul vesz; a lua la cunoştínţă; zur Kenntnis 
nehmen. 1704: Ezeket meghallgatván az inctus, meritum-
hoz nem akara szólani ... kíváná oly exmissióját, hogy 
Bécsből hozathasson valamely documentumokat, amely 
nélkül soha meritumhoz nem szólhat, nem lévén mondásit 
mikkel tueálni [WIN I, 1631. 1783: Mindkét részről való 
Hterálékot, genelogia deductiókot felolvasván, mindkét 
részről való allegatiójokot is meghallgatván az nemes 
faluszéke, de minthogy igen súlyos az causa, sokféle 
punctumokból álló ... Sokat törekedik az nemes compania 

fóruma, hogy miképpen és jobban deliberálhatna iránta 
(Taploca Cs; RSzF 234]. 

5. iskolai leckét kikérdez, számon kér; a asculta (din 
lecţie); Schulaufgabe/Lektion ausfragen. 1807: Letzkét 
mondottam, de nem tudtam a Rector pirongatott de fel se 
vettem még tsufolodtam az háta megett, a meg vert, és az 
nap többé meg sem halgatta a' Letzkémet [Dés; KMN 
353]. 

6. (jóindulatúlag) ñgyelembe vesz; a lua in consideraţie; 
(wohlgesinnt) berücksichtigen. 1572 k.: Ennek okairt 
kerem ke: mint tyztelendeo vraimat hogy köniörgesemet 
meg halgatvan Jo valazt Tegien [Kv; TJk III/3. 30d]. 
1589/XVII. sz. eleje: Annak okaert mys az mi bizonios 
egienes ertelmwnkbeol, tanacziunkbol megh halgatuan es 
hellyen hagiuan az megh neuezet mestereknek kŏniŏrgesét 
... az faragó és Rakó kŏmives mestereknek ŏrŏkŏs Priui-
legumara ... tŏrueny szerent megh itiluen, illienkeppen ki 
attuk ŏrŏkeoswl, s meg allandoul |Kv; KőmCÁrt. 2|. 
1590: könyörgisemett Vrunk eo naga meg halgatta 
[UszT|. 1638/1647: Ez felljebben megh irt panaszolkodas-
sal való beszedit eo kegl(mene)k az nemszetes Tekentetes 
es vitezleö Czeffei Lazlo uramnak megh halgata(m) 
[Noszoly SzD; WassLt]. 1745: Instálának eŏ kigyelmek az 
Becsületes Czéh elŏt, avégre hogj Szakáll János De-
ák(na)k Czehŭnknek Szokott Remekjét adná ki, melly 
Becsületes Uraiméknakis Instantiajokat meg halgatván a 
Becsületes Czéh és ki adta |Kv; ÖCJk]. 1761: Tudgyae a' 
Tanú hogy ... Ona Thoagyer Groff Dániel Sofia 
Aszóny ... D(omi)nalis Birája meg åtälkodot gonosz-
ságából Semmi bajokot, nyavalyájokot, és igasságokot az 
alatta való Falusi Lakosoknak meg nem halgatta, és iga-
zította volna IH; Ks 113 Vegyes ir. vki. 1805: Kötelesse-
günk tartván kinek kinek melto Panaszszatt meg halgatni 
es annyib(an) mennyiben tŏllünk lehetseges igazitasb(a) is 
venni [Torockó; TLev. 9/391. 

Szk: irgalmasan 1743: intercedaltam azért az zállog 
Tartó MIgs Haeresnek remissioja és kezemhez való eresz-
tése iránt, kit irgalmason meg halgatván ... kezemhez 
botsátotta [Ks 38 IV. 5 Tekerópataki Gáborffi István kezé-
vell. 

7. megszívlel; a înţelege/pricepe, a acorda importanţă 
celor spuse de cineva; beherzigen. 1667: Azt Nagyságod 
bátran elhiheti hogy az török soha senkinek nem oly 
barátja, hogy az maga hasznát látván, örömest ellensége ne 
legyen. Ötszáz esztendeje, hogy a török azon igyekszik, 
behódoltathassa Magyarországot ... Én úgy hiszem, ha 
Nagyságod ezen dolgot jól meghallgatná, bizony maga 
Nagyságod is jovallaná ITML IV, 45 Teleki Mihály Bor-
nemisza Annához]. 

8. vall (Isten) teljesíti (vkinek) a kérését; a împlini o do-
rinţă/o nigăminte; (Gott) erfüllt js Bitte/Wunsch. 1657: a' 
Te biztató szavaid ezek: Híj segítségül engemet a' te meg-
szonilásodnak idején, én meghallgatlak tégedet | azt fo-
gadtad, hogy valamely órában megtérend és felkiált Te-
hozzád a' bűnös ember, meghallgatod és az ő bűneiről 
soha meg nem emlékezel [Kemlr. 333]. 1663: nagy hálá-
kat adok, Uram, szent felségednek, az ki az te ígíreted 
szerént engemet is meghallgattál [Kv; KvE 187 LJ]. 1751 
Isten ... hallgassa meg A mit kivántok adja meg Hogy ő 
légyen Királyotok Mennyben vivő kalauztok [Hétfalu Br; 
EM LI, 124 betl. játék]. 

o Sz: még az aludtát is -ja álmában is kitalálja a gon-
dolatát; ghiceşte gîndurile cuiva şi in vis; js Gedanken 
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auch im Traum erraten. 1793: B. Bánffí Esther Aszszony 
... azt mondotta: hogy soha sem mégyen maga carec-
theréhez illendő emberhez, hanem ollyanhoz a' ki még az 
alŭttát is meg-halgatja [Koronka MT; Told.]. 

meghallgatás 1. végighallgatás; ascultare (pînă la ca-
păt); Zuendehören. 1670: Miért tartanám én annak meg-
hallgatására fiilemet, az ki ennyi ideig való parancsolatim-
ra fülét nem tartotta ? [TML V, 345 Baló László Teleki 
Mihályhoz]. 

2. törvény előtti kihallgatás; audiere (într-un proces); 
Anhören/Verhör vor dem Gericht | vallomás-bevétel; 
interogare; Geständnisentgegennahme. 1739: midőn a 
Tktes Nms Tanácstól, Deliberativè, az A. ő kglme, obti-
nèálta azt hogj Juráilyon, az A. kell vala modô legitimô az 
Jket az Hitnek meg-halgatására Admoneálni de ezt az A. ő 
kglme nem cselekedte [Dés; Jk 304]. 1812: az Citátiora 
háromszor jelentek meg, de a' panaszlo elé nem álván 
hitek meg halgatására absolváltattak [Petrilla H; JF 36 
Prot. 28]. 

3. tudomásulvétel; luare la cunoştinţă; Kenntnisnahme. 
1764: Meghivattattam ezen Tekintetes Magistratus elei-
ben, itten impetralando oculator 's Reambulator Commis-
sariusak exmissiojok végett béadando Memorialisnak 
meghalgatására [Torda; TJkT V. 231]. 1810: az Toroczkai 
Verŏss Kovácsi Communitás, ugy annak minden munkas-
sai, és Verŏkb(en) lévő vas csinálói, és segitőji ki tartoz-
tattanak vala, az M. Groff Camerarius Ur ŏ Nga eleib(e) az 
ŏ Nga ál(ta)l akkor ki adott Tŏrvény(ne)k meghalgatására, 
Ekkor ö Nga mind az Verŏs Kovácsi Társaság, mind az 
Dolgosok áránt lőtt el határozását, ki adta [Torockó; TLev. 
9/44]. 

4. vki véleményének figyelembevétele; ascultarea unor 
părerí; Beachtung js Meinung. 1822: a* városi népnek el 
adandó Cserép és Tégla árráról vélekedést kívánván adni, 
a Város Tisztartoja és Cserép mester meghalgatásokkal — 
a' Cserép és Tégla készitesekre meg kívántató költségeket 
ezekben találtam [TVLt Közig. ir. 631]. 

5. teljesítés, engedélyezés; încuviin(are; Erftillung, Ge-
nehmigung. 1809: A Szék Tisztyeinek kötelességekké 
tétetik, hogy ezután az Város részére ennek Magistrátussa 
által állítandó Tyrokbol, tsak eg(g)yet is a Magistrátusnak 
az el botsáthatás iránt léendö meg halgattásán kivül el ne 
botsássanak [UszLt ComGub. 1696]. 1825: Szántó Sán-
dorné Váradi Ágnes Asszony dativus Bonorum Curatora 
... Certificaltatta Dobolyi Sigmond Urat, a Tekintetes 
Nemes Tanáts eleibe Computalis Biztosokat kérő Instantia 
meg halgatására [Ne; DobLev. V/l 127. 10|. 

meghallgató vmit meghalló/vmire odafigyelő személy; 
persoana care ascultă ceva; Anhörende(r). 1672: úgy lá-
tom, mikor legjobbat mondok is, más azt legrosszabbra 
magyarázza, noha jót is tudnék mondani, de nem minden-
kor vagyon meghallgatója [TML VI, 216 Székely László 
Teleki Mihályhoz). 

meghallgattatás törvény előtti kihallgattatás; audiere 
într-un proces; Verhören vor dem Gericht. 1808/1809: 
Szembe hivattattak az Udvarhely városi Elol Járok ... nem 
különben a bé panaszoltatott Pataki István is. A' kiknekis 
Név szerént elő Számláltatván a meg kérdeztetett Bizony-
ságoknak nevei, meg intettek hogy ha még több Bizony-
ságokatis akarnak meg kérdeztetni, nevezzék ki hogy 

azoknak is meg halgattatások után az Investigatoria Com-
misio fejezhesse be Munkáját [Szu; UszLt ComGub. 
1753u]. 

meghallgattatik 1. végighallgattatik; a fí ascultat pînă 
la capăt; zu Ende angehört werden. 1668: mikor Kegyel-
medtűi csendesen meghallgattatom, akkor teszem ki méltó 
keserves panaszomat [TML IV, 378 Veér György Teleki 
Mihályhoz]. 1840: Ezennel ezek meghallgattatván kéré-
seknek hely engedtetve, lépénk a következendő egyesség-
ne és határozásra [Taploca Cs; RSzF 200]. 

2. kihallgatáson fogadtatik; a fi primit ín audienţă; zum 
Verhör empfangen werden. 1662: Ezek nagy siralmasan 
ekképpen véghezmenvén, a bán, Barcsai Ákos a több vele 
levőkkel a fővezérhez Jenőhöz jött vala, és ott meghall-
gattaték [SKr 454]. 

3. törvény előtt kihallgattatik; a fi audiat într-un proces; 
vor dem Gericht veriiört werden. 1704: Azmely tanúk 
meghallgattattanak, azok vallották mindnyájan, hogy ők 
ilyen vétkes dolgát nem látták, sem hallották [WIN I, 172]. 
1808/1809: már mind két részről ele* állítatott Bizonysá-
gok meg eskettettek 's meg halgattattak [Szu; UszLt 
ComGub. 1753u]. 

4. (jóindulatúlag) figyelembe vétetik; a fi luat ín consi-
deraţie; (wohlgesinnt) beachtet werden. 1662: az keresz-
tyén prédikátorok pápistái ceremóniákra és vallásra 
kényszeríttetnének, mellyekről való graváminájok ország-
gyűlésében is az ország articulusi szerint is úgy, mint lenni 
kellene, csak meg sem hallgattatnának, nemhogy azok a 
diplomák, kötések szerint szükséges igazításba vétetnének 
[SKr 204]. 1792: a' Mlgs Fö Consistorium is a' G(ene)ra-
lis szynodushoz oly jelentést tett, hogy az eddig valók 
után, mostan kívánságának ujj okait adván, hallgattassék 
meg, és igazittassék el kérése [Mv; MMatr. 452]. 

5. vall vki kívánsága (Istentől) teljesíttetik; a fi implinit 
o dorinţă; js Wunsch (von Gott) erfiillt werden. 1679/ 
1681: kőnyőrgéseben az I(ste)ntöl megh halgattatik, es à 
mit keván, az is az ollyaten buzgó embernek megh adatik 
[Vh; VhU 656]. 1704: oly sincere és atyafi szeretettel hall-
gasson meg csendesen ki-ki, mint amely csendesen akar és 
kíván ki-ki másoktól, sőt halála óráján Istentől ki-ki mint 
kíván meghallgattatni [WIN 1, 116]. 

meghallhat 1. meghallgathat; a putea asculta; anhören 
können. 1628 u.: ellenem iambor szemeli ellen mint ollian 
Jmpura personanak zauait meg ne(m) halhatua(n) sem en 
maga(m) halgatni ne(m) akaro(m): hanem tegie iamborre 
magatt azt kiuano(m) [SzJk 33]. 1736: az grádicstornácz 
végihez egy padot tettenek, s az volt az praedicáló szék, 
hogy mind ben az házban, mind az híjuban, mind az kapu 
alatt, mind az udvaron az praedicatiót meghallhassák 
[MetTr 426]. 

2. megtudhat; a se putea afla; erfahren können. 1658: 
Ha az ellenség kinyomakodik, meghallhatjuk mennyi 
[RákCsLev. 561 Rákóczi György anyjához]. 1670: Tu-
dom, Kegyelmed eddig meghallhatta azt is, hogy az öreg 
Csákinét minden jovaival ... Szakmárra behajtották [TML 
V, 411 Katona Mihály Teleki Mihályhoz]. 

meghalló fiiltanú; martor care a auzit; Ohrenzeuge. 
1638: kerenek minket azon hogj az minemű J g a z i t a n d o 
dolgok egy mas keozeott volna, azokat uenneok szemünk 
eleiben, es Istenesen igazitanok el keozeotteok, es annak 
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utanna az mi szauok eleottünk lenne, azoknakis lennenk 
megh halloj, es Jeouendeo bizonsagnak es allandosagnak 
megh maradasara uenneok irasbanis fKv; RDL I. 115]. 

meghaló I. mn 1. haldokló; muribund; sterbend. 1710: a 
bánta a földről felemelik, kinek torkán levő nagy sebét 
mikor meglátnák, a maga keszkenyőjével be akarván 
kötni, a szinte meghaló nagy vitéz bátor fejedelmi ember 
azt mondja szolgáinak: l^Semmi, édes fiaim, semmi, ne 
kössetek be" ICsH 74. — Zrínyi Miklóst]. 

Szk: - száj. 1718/1770 k.: testalom azon meg-haló szá-
jammal ezen Eklá(na)k Ropób(an) lévő Bongordot minden 
appertinentiajival JMálom SzD; SzJk 2051. 

2. átv elmúló; trecător; vergehend, aufhörend. 1710 k.: a 
kárhozott léleknek az ő szomorúsága, a véghetetlen, tőle 
megbántatott Istennek véghetetlen haragjától való 
kimondhatatlan irtózás, félelem ... bűneinek Isten és em-
berek előtt az ítflet napján való ki nyilatkozása lelkiis-
meretnek soha meg nem haló férge [BÖn. 466]. 

II. ſn halálra ítélt személy; condamnat la moarte; Ster-
bende(r). 1710: aki nekem életet adott, nékem meghalónak 
irgalmasságát nyújtja [CsH 90]. 

megháló éjszakára megszálló; care rămîne undeva peste 
noapte; übemachtend. 1824: instálom alázatoson a' Te-
kintetes dirigens Fő Biro Urat, olly hathatos rendelést 
tenni, hogy az illy keresztül járó, itten meg háló csoportok 
ne Sattzoltassanak [M.zsombor K; Somb. II]. 

meghalt 1. megholt 

meghamisgat hamisnak/hazugnak mond vkit; a face pe 
cineva prefăcut/mincinos, a spune despre cineva ca e 
prefăcut/mincinos; jn fiir triigerisch/lügnerisch erklären. 
1663/1728: Ha valakit Falu gjűleseben, vagj Birot, vagj 
Falu Eskűttjeit meg hamisgatna vagj pedig valami bestelen 
szot szollana avagj tamadast tenne három forint legjen az 
poenaja [Szentmihály U; Törzs], 

meghamisít 1. hamisnak/igaztalannak bizonyít vmit; a 
dovedi falsitatea/injusteţea (a ceva); als falsch/unwahrhaft 
heweisen. 1625: Azmit bizonioson constál az level adas 
hogi az birak leuelet attak volt es azo(n) birak hŭttel megh 
tagadtak: Tecczet az teöruennek, hogy az Decretum tartasa 
szerent való bizonios 50 50 szamu emberekkel hamisiczia 
niegh az Alperes az birak(na)k kik az testame(n)tum leuel-
he vadnak irva azoknak huteoket az vta(n) teorvenie le-
ze(n) [UszT 121d]. 1650: Hamis birak mi azzal ne(m) 
lehetu(n)k ha zinte az Relatoria hamis lenne is, hanem 
annak kellene hamisnak lenni az ki hamissa(n) felelt 
cziak egi birotis ha ki hamisittani akar, 50 Nemes emberrel 
zoktak meg hamisittani, az mint az Decretu(m)ba(n) meg 
uagio(n) irva [i. h. 13a]. 1780: helytelen patrociniuma által 
202 forintig executiót vitetett végbe rajtam. De az őfelsége 
nóvum gratiosuma mellett úgy retorqueáltam s meghami-
sítottam, hogy ha orcája lett volna a táblának, lett volna 
mit szégyeljen előbbeni deliberátumában [RettE 412]. 
^802: Mint hogy ezen Eskető Levélből, nem tsak a Kozma 
Ferentz, ha nem más két Személlyek(ne)k is paráznaságok 
világosságra jött, azok is meg buntetodjenek ekképpen: 
Kozma Ferentz mint Nŏs parázna ... kövessen Ecclát a 
Templomb(an), mellyet ha nem tselekednék, vagy a' fel 
fásnak igazságát meg nem hamisittya 15 napok alatt nem 

tsak a Templombol ki rekesztetik, hanem az egész Ecclá-
bolis [M.bikal K; RAk 84]. 

2. hamisnak/hazugnak mond/állít vkit; a spune despre 
cineva că e prefăcut/mincinos; jn ftir trtígerisch/lügnerisch 
erklären. 1722: Farkas Gyŏrgj Uramis hogj meg hamissi-
totta eokgmet, mondva(n) hamissa(n) vadolta Tisz Biro 
előtt eo kglmet ... ez meg hamissitassert egj forintal bün-
tettessek [Kv; ACJk 116]. 1809: Ambaruss Ferenc pedig 
két fenn álló bizonsággal hitelesen megbizonyítá, hogy a 
személyek látták, hogy Páll Mátyás a kezivel a vasvillát 
beléütte. Azért Páll Mátyás tartozik 8 forintot megfizetni, 
és minthogy a nemes faluszékit, Páll Mátyás és a feleségé-
vel meghamísatotta (!), és a felesége azt vette a hűtősök-
nek, hogy nem igazán ítéltek, azért satisfactziót instál a 
hütösség reá [Szárhegy Cs; RSzF 280]. 

3. (hamis vallomással) félrevezet; a induce in eroare 
(prin mărturie mincinoasă); (durch falsches Bekenntnis) 
iirefîihren. 1590: Thudom aztis hogy az vegezes lewelben 
Igy vala hogy ha kj megh hamissitana az Eskwtteket tehát 
mi okon mondacz engemet hamisnak monda Chiomortan 
János ezert mondlak hogy Nem Jgazan feleltel, mert az en 
eoreoksegem keozeot orzagh vtia vagio(n) mind ket felen 
az vtnak ... te penigh falwienak felelted [UszT]. 

4. megcáfol; a infírma/dezminţi; widerlegen. 1826: 
eg(g)yik szavával kivánnya meghamisitni a másikat | meg 
szégyenittö reá fogások az is, mintha Néhai Férjének 5 
ökrös szolgálo emberei valaha lettenek volna, mellyet a D 
alatti osztály Levele is pag. 35 merőben meg hamisitt és 
meg mutat hogy tsak 2 marhás szolgálo emberei voltak 
[Ne; DobLev. V/l 114.7b, 9b]. 

meghamisítás 1. megcáfolás; infirmare, dezminţire; 
Widerlegung. 1693: Ezek mind egyik mint hogy tetemes 
hamissagok és illetlen vadok, s hamis informa(ti)ok; Tec-
czik a' Tiszt. Ecclesianak Tiszt. Sarpataki N. Mihály Espe-
rest es Csepregi T. Mihály Professor Uramekat, Guberná-
tor Urunkhoz ... az Tiszt. Eccla credentionalisával expedi-
álni, bővebb és igazabb informatiora, és hamis vadok(na)k 
ő Nga előt való meg hamisítására [Kv; SRE 15]. 

2. (hamissággal/hazugsággal való) rágalmazás; calom-
niere (prin a face prefăcut/mincinos); Verleumdung (durch 
Falschheit/Lüge). 1697: ele vetetődőt előbi el maradót fen 
Való dolgok Hertely Istvánnak Pásztor Istvánnak egy mást 
Ceh előt Való megh hamissitasért az B: Céh: marasztá 
Hertely Istvánt 1 forintra Pásztor Istvánt 3 magyar forintra 
[Kv; MészCLev.]. 1722: Farkas György Uramis hogj meg 
hamissitotta eokglmet, mondva(n) hamissa(n) vadolta Tisz 
Biro előtt eo kglmet ... az meg hamissitassert egj forintal 
büntettessek [Kv; ACJk 116]. 

3. megmásítás; schimbare; Ab/Veränderung. 1662: mi-
dőn derekasb dolgokról tractáltanak, azoknak gyámolítá-
sába Pázmány a praelátusok, zászlós és nagyságos urak 
előtt, a megnevezett Pákai pedig az ország között erős 
bajnokok voltanak, kiknek értelmöket, hogyha hazájuknak 
és annak szabadságának szeretőinek voxa láttatott meg-
győzni, ottan ... bölcselkedéssel viszálykodni és nem 
tudom micsoda Glézel és Pázmány motiváira szaladtanak, 
melyeknek meghamisításában és rostálásában ... egy 
egész hétig is haszontalan disputáltak és munkálkodtak 
[SKr 114-5], 

meghamisíthat 1. hamisnak bizonyíthat; a putea dovedi 
falsitatea/prefăcătoria cuiva; als falsch beweisen können. 
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1650: ha minketa valaki meg akar hamisittani kűlőn kűlőn 
eotuen eotuen Nemes emberrel az decretum tartassa sze-
rint hamisíthatna meg; Mert my tehetségűnk szerint felel-
tetve(n) hytűnk szerint irtuk az mit feleltek az Utrum teno-
ra szerint [UszT 13. — aA vallató bírákat). 1656: a czir-
kálásban egy Agyagbeli jobbágyomra reá esküttek ... 
Cenke Mikolára, hogy 30 disznót lopott el ... hiszen mi-
kor azok a disznók el vesztek, csak egy rossz kicsiny gyer-
mek volt ... az én jobbágyom kész volna őket meghami-
sítani, ha kimondanák azokat az embereket, az kik réá 
esküttek ... holott azt sem tudja hogy még vétkes vol-
na, ha csak azt mondja az ispán, hogy nem hamisíthat meg 
12 embert [TML I, 16 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz). 
1695: Mezei Ur(am) penigh maga és Felesege képében 
protestala, hogy ha Kalnai Ur(am) ó kglmét s feleségét 
megh nem hamissithatya, talion maradgyon viâ juris mind 
a két személy ellen [SzJk 2911. 

2. hamisnak mondhat/állíthat; a putea spune că este fals; 
für falsch erklären können. 1764: hallottam ezen szavait is 
Szilágyiné Aszszonyom(na)k a' többek között: Magának 
köszönnye a' jó Etsém Geréb Elekné, ha tőbb vagyon 
is irva a' Contractusokban, mert én a' Regiusokat már meg 
nem hamissithatom, ők ugy irták, a' mint én mondottam, 
akkor ne állott volna a fejem felibe, 's ne ösztönözött 
volna; Mondja Ked édes Néném Aszszony ennyinek s 
ennyinek [RLt O. 2 br. Iulia Korda (41) vall.). 

meghamisíthatik hamisnak bizonyíttathatik; a putea fi 
dovedit falsitatea/injusteţea a ceva; als falsch bewiesen 
werden können. 1810: De mind azért, hogy az ő gunyolo 
es vakmerő fel-adása meg-hamissithassék, mind pedig az 
én Ártatlanságom ki-tessék ... elsóbben-is bé-adom a 
Licitácionis Instrumentumnak igaz és tókélletes mássát 
[Kv; Pk 31. 

meghamisol hamisnak mond; a spune despre cineva că 
e fals; für falsch erklären. 1671: Az német követet fővezér 
követével szemben juttatja az hopmester és az követségrűl 
egymással disputáljanak meg, kész lévén az vezér követe 
meghamissolni az németet, nem igaz követségben jár 
[TML V, 531 Bánfi Dienes Teleki Mihályhozl. 

meghamisolhat hamisnak/nem hitelesnek mondhat; a 
putea spune despre ceva că e fals/nu este autentic; für 
falsch/nicht authentisch erklären können. 1588: (A remis-
sio) Index Ordinarius eleott keolt, kytt eó kegme megh 
nem hamissolhat [Somlyó Sz; WLt]. 

meghámlik lehámlik/súrlódik; a se coji; sich abrei-
ben/scheuem. 1771: Szŏts Ferentz éngemet mikor meg 
támadót a Desi nagy réten, én ellent vetvén nekie egy fa 
fíatalal a két kezem kŏzŏt végik (!) meg hámlot, ha tanál 
volna soha tőbb kenyeret nem ettem volna (Dés; DLt 321. 
4a G. Jenei (30) ns vall.]. 

meghámozott hámozott; cojit; (ab)geschält. 1715: Fa-
kadék ellen. Lencsét és meg hámozot almát erőssen őszve 
kell főzni és szitán által vemí Fa olajat közibe tenni, hogy 
mint valami hig ir ollyan legyen azzal kell kenegetni 
[Szusziaa; Kf. — aMalomvíz H]. 

meghamvaz 1. (hamvazószerdán) hamuval megjelöl; a 
presăra cu cenuşă (la miercuiea cenuşii); (am Aschermitt-

woch) äschem. 1807: Febr. 11a Misét halgattam, meg 
hamvaztak [Dés; KMN 222|. 

2. átv bemocskol/szennyez; a întina; beschmutzen/su-
deln. 1573: Katalin Varga Ianosne Annos Botos Martonne, 
Sophia Kwn palne, Azt valliak hogi hallotak az vthan 
chiuka Mathiasne ezt Mongia volt kowach Benedek hazas 
leanianak Katalinnak Mytt Iars Te oda chosor (!) Azzony 
zegeny roz eb mit Iars apad vtan Min (!) Nem atthiad Te 
Neked az hane(m) Bitangod, Meg vgian Rea peok volt ez 
zo keozbe, Aztis vallia Annos hogy ez zok vtan Mond ka-
talin chiukanenak Menny el haza ha meg hamaztal (!) 
Mond chiukane Meg hannazott (!) az Bestie ageb battyad 
Az vtan Nem twgia Mint Iartak egimassal [Kv; TJk III/3. 
227]. 

meghánt 1. (élőfát) kereken lehántol; a curăţa de sco-
arţă; abrinden. 1666/1793: a ki fentőnek vagy egjéb darab 
művben való makkos bikkfát musdalljos tölgyfát meg 
hántana vagj le vágna, azért maradjon három forinton 
mely birság simpliciter a Falué legyen [A.csemáton Hsz; 
HSzjP]. 1736: Áz szín és vár között igen magos fenyőfa 
meghántva tetejiig s hájjal egészlen megkenve volt felás-
va, az tetejiben hét sing angliai posztó, tiz arany s egy 
ezüst pohár volt feltéve s megkiáltották: valaki felhághat, 
maga számára el veheti [MetTr 399-400|. 1795: a Damo-
koss llyés fia Szép Artya végibe valami csere fiatalokat 
meghántott az három forintos tilalmasba, megbüntettetett 
1 magyar forintra [M.hermány U; RSzF 117]. 

2. le/körülrág; a roade scoarţa copacilor; ab/umnagen. 
1726: lévén igen szép termő csemete szilva fák, melyek-
benis a kecskék hatvan hetet meg hántottak a kertnek el 
pusztulása mija |Esztény SzD; Told. 29]. 1793: (A kecs-
kék) a tilalmas Erdőkben a fákot meg hántyák a' jövéseket 
le rágják [Peselnek Hsz; HSzjP J. Opra (78) jb vall.|. 

3. (törökbűzát) lefejt/morzsol; a dezghioca, a desface 
boabele (de pe ştiuletele de porumb); abkömen. 1743: be-
csültetett A Török buza harmincz vékara meg hánt-
va [Zsombor K; Somb. I|. 

meghántás (élőfa) lehántás; curăţare de scoarţă (a co-
pacului); Abrinden. 1753: Nem keves karat Tapasztal-
van mind az Bodolai T. Possessoratus mind Bodolaa ut 
falu az gyümölcs fáinak le vagasa meg hantasa miat mind 
az értetlen erőszakos emberek es Kecskek miat [BLt. — 
aHsz|. 

meghántogat 1. (élőfát) lehántogat; a curăţa de scoarţă 
rind pe rind; nach und nach abrinden. 1824: a' Fák egye-
nessét le vágva meg hántogatták [Szováta MT; EHA|. 

2. le/körülrágcsál; a roade scoarţa copacilor; ab/umna-
gen. 1785: a Ketskek mint egy palcza es egy fejsze nyel 
korani szép tserefa fiatalokot es tsere musdajokot kereken 
es oldalul meg hántogattak [Kőrispatak U; Pfj. 

meghántott lehántott (fa); (copac) curăţat de scoarţă; 
abgerindet. 1736: (A lakodalom) másod napján ... az palo-
ta vagy szín előtt egy meghántott ... fenyőfa fel volt állít-
va ... az hántott fenyőfát pedig faggyúval, hájjal erősen 
megkenték; az fa tetejin volt két, három, négy arany, és 
négy öt sing posztó s egy palaczk bor; arra hogy felhág-
hassanak, sokan próbálták az sok közül csak találtatott 
az ki felhágott, ott ... az bort az palaczkból megitta, és az 
arany és posztó övé volt [MetTr 389-90]. 
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meghantoz (gátat) megdug/töm; a umple (un dig); 
(Damm) stopfen. 1790: (A) Malmok forgottak mind eddig; 
de most nagyon meg lassúdtak a keves viz mián, vgy meg 
van dugva és hantozva a* gát a* mint kell, de tsak hijába 
ha nints honnét jöjjön viz fSztrézakercsesora F; TL. Wes-
sényi Dániel gr. Teleki Józsefhez]. 

meghány 1. szétszór/hány; a împrăştia; ver/zerstreuen. 
1582: 4 oct(obris) Az nagy zeel az zakazokat igen meg 
hanta wolt fogattam hat Embert hogy wyobban meg he-
dzettek atta(m) d. 72 [Kv; Szám. 3/V. 24 Lederer Mihály 
sp kezével]. 1588: 15 July ... Az nagy zwizawar hogy az 
Kyralj Rétét meg hanta volt fogattam 16. nap Zamost 
attam sing(u)lis d. 14 [Kv; i. h. 4/1. 60]. 1843: a' Szombati 
szél hányta meg a* Szalmát, és Nádas fedelű épületeket 
egy kevéssé [F.zsuk K; SLt évr. Pataki Mihály lev.]. 

2. lesodor, helyéből kidob/hány; a desface, a desprinde 
din locul in care este prins; herunteireißen, aus der Stelle 
(hin/her)auswerfen. 1590: Égikor be menek en az Sikej 
zena ſibe latom hogy az giepwn res vala ket fele hantak 
uala az Agath az giepiról latam ott az Dijos András 
fiath, hogj eó ezebe veon engemeth el futa onnan, de en 
nem tudom ha az hanta vólt megh vagy mas [UszT|. 1595: 
Hogi az templŭm hiazatiat az zel meg hanta es fel bontotta 
vala ... hogi ismeg meg chinaltattúk, Egj legennek ... 
attunk f —/16 [Kv; Szám. 6/XIII. 38]. 1596: Thudo(m) 
aztis hogy ket helyen hantak megh a falu mezejen a' Palfi 
Peter kertit az Chehertfaluiak, minth tizen hat karó kertet 
vontak volt kj lUszT 11/65 St. Ambrus de Tarchafalűa 
vall.]. 1656: Tudom azt hogj az Nemz(etes) Huszár Peter 
Ur(am) kertit ... ket helt hantak megh az Sz: Imrehj Ger-
gelj Deák Szolgaj IBLt 3 Csik Sz:Martonj Imre Peter (40) 
pp vall.]. 1663/1728: Ha valaki ... kertet vagj Falu gjepű-
jet hanna meg ... három forintra büntessek [Szentmihály 
U; Törzs. Jakab János kezével 1. 

3. követ fejt/szeg; a extrage pietre; Stein auslösen. 
1759/1772: Hoivath Vonuly ... fogsagabanis igirt négy öl 
követ hogy meg hánya, viselős lévén a' Felesége hogy 
több fogságott ne szenvedgyen | Horváth Vonuly Expo-
nens Ur Czigánya ... Tit. Mosa László Uramtol hozott egy 
mentétt bizonyos számú kö hányásért, de meg hánytae 
vagy nem, nem tudom [Dés; DobLev. 11/435. 56, 59|. 

4. be/felrak; a acoperi; auflegen/setzen. 1680: Vagyon 
az erdő avagy az havas allat Felső Porumbakon fellyül bik 
fa boronákbol sasok közzé fel rákot kereszt gerendakkal 
felénél továbbá megh hanyva egy sindelyes hajazat allat 
való üvegh csűr [UF II, 973]. 1688: Ezen Istállók ... pad-
lása tel tul dib dab deszkakkal meg vagyon hanyva 
(Kozmás Cs; Eszt. Inv. 7]. 1694: Egy Deszkazatlan Karfas 
Folyoso, az allya vastag Deszkakkal meghanyva [Kővár 
Szt; JHb Inv.[. 

5. (iszappal/homokkal) feltölt; a umple (cu nămol/ni-
sip); (mit Sand) auffîillen. 1723: A' Berek eleje nevű 
hellyben semmi kárt nem ismérek, de a' Berek inkább meg 
vagyon iszappal hányva miólta az a' Malom ott vagyon | 
A Berket az árviz most inkább meg hánnya (Királyfva 
KK; MbK 162|. 1743: 58 szekér széna kárnál többet te-
szen a viz mivel annjéra meg hánta iszappal és a' viz ki 
terűit a' Sővénjfalvi gátt miatt hogj feléje sem mehetünk 
IDombó KK; JHbK XXVIII/9]. 1763: azon Szamos felől 
való szomszéd Rétet irtassal tették tisztává ... maga-
sabb partjánál maradót egy Tótska, melynek Partjára rugót 
ki véggel MIgs Gróff Gyulai Josef Ur ő Nsga Szamos 

fojtába hoszszára fojo tábla földje, de a' Szamos áradásai-
val gyakran azon Tób(a) is ki űtven iszappal annyira meg 
töltötte s meg hánta, hogy a' Szántó földekkel szintén 
egyenlővé tette [Széplak Sz; Ks 92]. 1772: a' Gátról le 
folyo viz a' Silipről le folyot sohais addig fel nem dugta, 
a' Silip árkatis fövennyel meg nem hánjta (Ádámos KK; 
JHb LXVII/2. 314]. 

6. teleszór; a arunca/împrăştia; voll/bestreuen. 1621: az 
Hegjes dombi zeoleok keozeot az vtakat, agai meghantuk 
IKv; Szám. 15b/VIII. 13]. 

7. fel/kikutat; a scotoci; durchforschen/suchen. 1598: 
Poch János ... wallia Egi Enyedi Dauid Marionnak egi 
zekeret megh hantak wala az Thűry János zolgay kin 
semmi kereskedesre walo maihat ne(m) vit hane(m) chak 
haza zewksegere valót | En Kouach János vallom Hogj 
az Somboij túrj János feleöli auagj zolgaj feleöli az mjtt 
tudok hogj méltatlan Chelekewttek uolna mj kor enma-
gam Brazlóbann Indoltam akor Menttem sombora meg 
nem Hagjott az zolgaja zalanom Hanem kochjmra fel 
ugrott Hanj kezde űrünk eŏ felsege proncholatja nalam 
volt Hog meg ne Haborjchonn senkj, De semjtt nem gon-
dola uelle: az eo akaratja zerentth meg Hanja Ha ualamjtt 
talalatt (!) uolna elljs weotte uolna [Kv; TJk V/l. 184|. 
1761: a Magis(tratus)tol bizonyos emberek deputaltotta-
nak volna, hogy az károsokkal edgyütt meg hánnának 
mindeneket, és meg keresnének az I. házánál (Torda; TJkT 
V. 47]. 

8. ki/megkeres; a căuta; (aus/auf)suchen. 1579: A my az 
mezarossok keonyeorgesset Illety, teczet eo kegmeknek 
hogy az dolognak haladny kel è Ieowe chyeoteortekig 
Mah dellyest es holnap, vgyan zorgalmatosso(n) meg 
hannyak es keressek az henteleiek felől való leweleket 
mind az Mezarosokhoz illendeo Lewelekkel egietembe, es 
az gywleskor hozza fel eo kegme mind a' ket fel keozt 
talalt leweleket fKv; TanJk V/3. 190b|. 1590: Az mostany 
Vrunk ith létékor az Vendeglesre annye tekozlassal keolt 
mind Bor, mind kenyer, s mind hus, hogy ez eleott való 
Regestumokath megh hanywan amynt ott keolteottek 
vrunk vendeghlesere es az sok Vrakera, ez egy vttaly 
keolcheggel háromszor valotis megh çrtwnk volna |Kv; 
Szám. 4/XXI. 58 Kis István sp kezével]. 1679/1681: mi 
haszna valakit kezesség alá vetni, ha azonban el menven à 
jobbági a kezesek csak békevei maradnak, sokan hatták 
ide kezes leveleket, de à kezeseket eddégh senki nem pro-
sequalta; azért meg hányva(n) eŏ kglme a kezes leveleket, 
valamelj jobbagi a* kezessegh utan el szökött, annak ke-
zessei ellen obligatiojok szerint procedallyo(n) |Vh; VhU 
678]. 

9. át/megvizsgál; a selecta; durchforschen, untersuchen. 
1600: Pal Deák zamara harminczadlot Tóth Istwan Mi-
kor megh hantak az barmot ... Zebeny Pal ... monda 
eochie(m) az te keonniebsegedert lassad the tudod mellik 
mehet fel az barmok keozzwl s mellik nem hand ky az ky 
fel nem mehet vygienek epp barmot fel [Kv; TJk VI/1. 
4071. 1672: meg hányuán Praefectus Uramek az bŏrŏkett, 
itiltenek rosznak benne 22 [UtI]. 1762: az Szŏts Céh az 
eladandó bárány bŏreket vgj meghánta, hogj az szép fe-
kete bŏrtis fejér börűl akaija acceptalni, azért ma 52 pen-
zeknél oltsobban az mint idegen vévŏk meg Ígérték, nem 
adhattya [Toida; TJkT V. 127]. 

10. felás/túr; a săpa; (auf)graben, umwühlen. 1591: Na-
gi Jllies ... vallia, hogy az meli zakaz zenaia volt Eottues 
Andrasnak negied magaval eo rakta ... az arkotis eok 
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astak keorwlle. Annak vtanna Zabo Martonnis oda az 
zakaz melle rakta zenaiat, es megh vytotta az Eottves 
András zakazzanak az tetejet mind az eo zenaiaval eggiwt 
meg vytotta es az arkotis meg hanta viobban keorwlle 
(Kv; TJk V/l. 691. 1677: A* Fiscus számára való Saletrum 
fŏzetés a* Regius fundusokon, a' Fiscalis határokon 
continualtassék ... erős fenyiték alat tartatván annak Mes-
terei, hogy a' szeginységet, a' szokot renden kivŭl, semmi-
ben ne terhellyék; házoknak telekit, udvarokat, ahoz való 
pertinentiakat meg ne hánnyanak, vagy ássanak, sem pe-
nig egyéb kár tévő helyekről annak materiaját ne hodgyák 
[AC 134]. 

Szk: halmot ~ határhalmot felás/emel. 1625: ez az do-
log az kesebzory vegiezes vtan vala mert az halmot Jmmar 
megj hantak vala [Derzs U; UszT 156b]. 

11. összeráz, megrongál; a avaria/strica; beschädigen. 
1638: Az mikor szabó Dauit el mene oda fel epeijesne 
az szeöcz Dániel szekeren mene el ... Czak hogy az ket 
Keöieös bizony megh hanta az uta(n), mert megh az uy 
szekeretis megh proballia az Keŏreös ... bizony igen megh 
romladozot | az mikor Szabó Dauittal fel menenk eperjes-
re, az az szeöcz Dauid szekere jo vala czak hogy bizoni az 
utba(n) igen megh hania a fagy, mert az Kereősőn men-
tünk s akkoris penigh marhaja volt Szabó Dauitnak rajta 
[Mv; MvLt 291. 137]. 

12. (ló) megtáncoltat/dobál; a tot încerca să dea jos (pe 
călăreţ); (Pferd) tänzeln/herum/umherwerfen. 1731: lejtőre 
ne mennyenek vélle3 egy darabig, és neis bocsássák el az 
nyakától az tanult Lónak ... hanem csak akkor, mikor már 
nem fél(ne)k tŏlle, hogy meg hannya az embert, es igy az 
Lo sem erkölcsöt nem veszen, sem nem kell félni hogy 
egy Legenytis el roncson [JF lovászmesteri ut. — aA cső-
dörcsikóvalj. 

Sz. 1760: Bogáti Pál is mindenből jubiláltatott. Bezzeg 
meghányta őtet is az erdélyi gyermekló. Azt gondolta, 
mikor Magyarországról bejött, hogy éppen a nyakára ül 
Erdélynek. Most én is elmondhatnám neki, hogy kiadtak 
rajta, mint a patai szűrön [RettE 103]. 

13. (szalaggal/zsinórral) feldíszít/teletűzdel; a împodobi 
(cu panglici/şnururi); (mit Band/Schnur) schmük-
ken/(be)spicken. 1681: Király szin sima bársony szoknya 

kék poszto az allyán is Vállais hasonlo, keskeny Ezüst 
galand viragokkal meg hánva [UtI]. 1710: Egy szalmaszín 
nadrág, meghányva [DanielAd. 90]. 1739: takaró ... fejér 
selyem premmel vagyon meghánva [Szászerked K; LLt 
Fasc. 96]. 1743: egy viseltes Német Veres czafrag puska 
takarostol Sujtassal hánták meg [O.fenes K; JHbK XXIX/ 
28]. 1768: Egy kék sejem Tofata (!) ujj agy takaró kes-
keny ezüstt Czándlival kőrödös körül meg hányva [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 109]. 

14. díszít; a împodobi; schmücken, (ver)zieren, auslegen. 
1688: Fekete Czápával borított kard sűrű ezüst Aranyas 
lapos boglarokkal meg hányva [Beszt.; Ks S. Mise. 27]. 

15. meggondol/fontol; a chibzui; bedenken, überlegen. 
1811: Tegnap az Asztalnál égy Sajtot kezdettünk ... Lát-
ván Tiszteletes Uramnak gustussát A1 Gróf, és tsudálván 
jó appetitussát így szólla: No! Dissertatiot irjon Páter 
rólla! közbe szollék, én-is égyet irok ... Mihelyt ezt 
Ígértem, azonnal meg-bántam ... midőn elmémmel eléggé 
meg-hántam, Ugy látom, rám nézve ez igen ösztövér Ma-
téria [ÁrÉ 75]. 

o Szk: a hálót ~ja hálóját kiveti vkire; a-şi intinde 
mrejele asupra cuiva; sein/ihr Netz nach jm auswerfen. 

1662: Annyira meghányta vala a hálót a fene bosszús 
nemzetség, hogy ha a vicekapitány is meg nem eszméllené 
magát, annyival inkább csak könnyű lesz vala megszám-
lálni, akik visszamehetnek vala arról a csatáról Jenőbe 
ISKr 3171 * a lest ~ja kb. csapdát állít; a întinde (cuiva) o 
cursă; Falle stellen. 1619: Kegyelmes uram, eddig semmi 
részében nem ismertem, hogy őnagysága az vezér Felsé-
gedhez megváltozott volna, csak várja igen nehezen az 
Mehmet pasa uram informatióját. Immár úgy ismerem, 
hogy Molardus urammal ... elindult az discordia, ő is 
fogja magától ótalmazni, noha bizony régen megvagyon 
az desperatió ... én is úgy meghántani az leseket, hogy 
semmit nem tarthatok tőle, kiváltképpen hogy látom bizo-
nyoson, hogy mindenfelől contemptusba vadnak [BTN 
328-9]. 

meghányás 1. kőszegés/fejtés; extragere de pietre; 
Gesteinarbeit. 1597: Adtam Krestelynek az 12 szeker 
kwnek az Megh haniasatwl f 3 [Kv; Szám. 7/XIV. 106 
Th. Masass sp kezével]. 

2. (sárral való) bekenés/verés; lipire (cu noroi); Bewer-
fen (mit Lehm). 1825: A bontásra, a készítendő bolt olda-
lának sővennyel való bé fonására, sárral lejendő meg 
hányására, agyaggal való meg tapasztásàra és végre meg 
sikárlására egy nap számosnak 4 napi nap száma napon-
ként p(e)r 30 xr [Dés; DLt 3]. 

3. kb. meghányatás/rongálódás; stricăciune; Beschädi-
gung. 1555: En Komlo(d)y orsolya adom myndenek-
nek tvtara hog az ky Leveleket az en meg holt zeghyn 
vram meg eltyben haghot volt ... Zyvcz Lenart Vramnal 
azokat az en Kezembe attya (!) mynden kar nelkvl es 
megh hanas nelkvl azért nemes emberek elót atta megh 
Lenart Vram az Leveleket ket Lataban (!) [Beszt.; BesztLt 
231-

4. meggondolás/fontolás; chibzuire; Uberlegung. 1742: 
Nem kétlem, hogy Nemes Hazánk Törvényén fundált 
Jussom s kedves Bátjám Uraimék előttis nyilván lévő nagj 
káraim, jussom(na)k s praetensioim(na)k meg hányására, 
jol meg fontolására, és következésképpen azokért engemet 
illető egész Consolatiora ne hajtsák s indittsák kedves 
Bátjám Uraimékat [JHb XXXV/35 Jósika Ágnes lev.]. 

meghányat 1. szétszórat; a puné pe cineva să împrăştie 
(ceva); zerstreuen/ausbreiten lassen. 1689: leszas Gyepüjet 
alul felyúl le vagatta, Szénáját megh hanyatta, és sok 
károkat tőtt [Dés; Jk|. 

2ŝ szétveret; a dispune/ordona desfacere/demontarea; 
zerschlagen lassen. 1657: Mikor az Hernádhoz érkezćnk, 
már az ellenség qvartirmaiszteri az táborhelyeket járják 
vala. Keveset etetvén, mi is éjjel általmenénk, és az hidat 
meg is hányatók utánunk Hernádnémetinél és Gesztelynél 
[KemÖn. 213-4]. 

3. megrostáltat; a puné (pe cineva) să ceamă (ceva); sie-
ben lassen. 1599: Haniattam megh az Apahidarol hozot 
buzat Adam János hazanal, 4 nap szam tezen f — // 48 
[Kv; Szám. 8/IX. 35]. 

4. átkutattat; a puné (pe cineva) să caute/verifice; durch-
forschen lassen. 1609: mynden leueleitt meg hanyattia s 
meg kerestety, ha talal arra valót, Eoreomest io szyuel meg 
adgia [Uzon Hsz; BLt]. 1641.ĕ engedelmesek lyujn el me-
nenk olah fenesre ... es eú nagyczyagat hon talaluk haza-
nal es mjkor kjrtük volna az leveleket eü nagyczyaga az 
parancjolatnak páriáját ujujn jlyen valazt teón az leuelei-
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met megh hanjatom es latogatatom s ha olyat talalok az 
mely leuelekhez nekem uagy Germekemnek közünk 
njnczen hanem eŭ kjglmeket iletjk örömes (!) megh adom 
[Szucság/O.fenes K; JHbK XVII/4]. 1694: Kérvén mint 
ur(ama)t kgdt vala mint s valahogi az leveleket meg há-
nyatni és valami Czikmántori levelet találtanak, pecsét 
alatt kezemhez küldeni ne nehesztellye [Nsz; Ks 101 Al-
mási Péter lev.]. 1777: Tessék azért Nagyságodnak az Le-
veleket szorgalmatoson ara rendelendő hiteles Ember 
ál(ta)l sietve meg-hányatni, és ha mi levelek az említett 
Causa defensiojához tartozandok, azokat ... az Causat 
follytato Procuratorokkal communicalni [Kv; JHbK 
XXIX/25|. 

meghányatik 1. kihányatik/dobatik; a fi desprins din 
locul ín care este prins; hinausgeworfen/geschmissen 
werden. 1694: vágjon egj Nagj Pajta, avagj Jstállo ket 
szakaszokb(an), barona fákal fel rótt, tapaszos falaival; de 
barona fái, nehólt meg hanjatvá(n) hejanossak [Borberek 
AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúrialeír.]. 

2. be/fel rakat ik; a fi acoperit; aufgelegt/bedeckt werden. 
1674: Az hazak fala fabol rotattak, kivűl belől faval megh 
hanyattak, és mészszel megh vakoltattak [A.porumbák F; 
UF II, 599]. 

3. megvizsgáltatik; a fi examinat; untersucht werden. 
1743: Néhai M(é)ltōsagos Groff Lazar Ferentz Vrám 
Besztertzen levő substantiai az emiitett Groff Ur Fiai 
jelen letekben hanyatossanak meg és a mik Relicta Aszsz-
onye s Árva Leanyie azokat vigye el az Aszszony a tóbbi 
pedig ... a Fiáké legyen a Levelekkel együt maradgyanak 
sub Sigillo pro securitate [LLt a gub. Nsz-ből]. 

meghanyatlik 1. hátradől/hanyatlik; a cădea pe spate; 
zurücksinken/fallen. 1570: Nemes Mathene fya palko 
lattha hogy zamosfalwa feleol Ieo volt zeoch myhal egy 
kochin ... Az Iweges gérgh fiais leh zeoket az lorol, Es 
zeoch Myhal Reya Menth Es egj zekerchetfel Igen verte 
vgia(n) leh deolt Az vthan latta hogy ferdeos Kelementis 
egyzer az lo haton ygy wtheote az zekerchewel hogy vgian 
Megh hanyatthlot az Lowon [Kv; TJk III/2. 1871. 

2. le/megdől; a se înclina; (um)fallen/stürzen. 1732: (A) 
nagy kapu ... Galambházas sendelyes szarvazattya meg 
hanyatlót [Tancs K; Told. 11/701. 

Szk: (el)dălésre 1694: Mind ezek penig, ez meg irt 
rendbeli Pajtak es szin éppűleti eldőlésekre meg hanjat-
lotta(na)k: gyamolittatasok szükséges | vágjon az Major-
ház melljre nyilik egj puszta kapu Ennek kötéses és 
mettzésekel czifrazatos bálvánnji, semmire kellő p(rae)sti-
la sindelj fedel alatt, eldőlesekre meg-hanjatolvan, táma-
szokkal vannak meg-gjámolittatva | vágjon ... haz is Ze-
hernik várában ... Mellj(ne)k felső és alsó házai avagj 
Pinczéi tsak Sass fakb(an) felrótt, tapaszos borona falakból 
valók azok is penig márel avulta(na)k, senjvedte(ne)k ... 
kivált az alsó részekben: dőlesekre is meghanjatlotta(na)k 
[Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.] | talál-
tatik az Udvar-ház Mellj is immár eldőlésére meghan-
jatolva(n), a' Tomattzán kivűl, két jó támaszokai meg-
gjamoliitatott (Kisenyed AF; BfR]. 

3. megfogyatkozik; a se reduce; sich verringem/ver-
mindem. 1777/1780: a Vas Gyepű nevű szőllŏ hegyben 
vagyon egy Nemes Szőllője ... már miolta a Jobbágyok 
kezdik mivelni, minthogy Munkája kellekképpen meg 
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nem adódik, terméseis meg hanyatlót |Désakna; JHbK 
LII/3. 273]. 

4. meggyengül, elerőtlenedik; a slăbi, a se vlăgui; 
geschwächt/kraftlos werden. 1662: De végre a mieinknek 
jobbszárnya, akiben a székely atyafiak is volnának, meg-
hanyatlani és nagyon is hátat is adni kezdett vala, de 
azonnal bizonyos segítőseregek bocsáttatván melléjek, 
megfordíttatának, és a török azon a félen megnyomaték 
[SKr 553]. 

5. lehanyatlik; a decădea, a fi ín declin; hinabsinken. 
1711: azólta az austriai háznak a francia ellen való nagy 
szerencséje meg kezde hanyatlani [CsH 459-60|. 

6. átv visszaesik; a decădea; zurückfallen. 1662: nem 
csuda, ha ... a mi fejedelmünk is, gyarló erőtlen ember 
lévén, az igazgatásban meghanyatlott s megesett |SKr 
322]. 

meghanyatlott 1. le/megdőlt; înclinat; umgestürzt. 
1732: Mely kapura véggel nyúlik az már meg hanyatlott 
ágasok kŏzib(en) sövényből való agyagai tapasztott oldalú 
ház ÍNagyiklód SzD; Told 11/67]. 1761: meg hanyatlott, s 
ide s tova dŏlledezett hat csere Agasokon lévő rongyos 
Zsendelly fedél alat vagyon ... téglából való németes sütő 
Kementzeis [Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/208]. 

2. ~ idejű öregecske, öregedő; bătrîior; ältlich. 1662: Az 
léány® pedig Haller Péternek, már meghanyatlott idejű, de 
különben becsületes úri főembernek házasittatott volt |SKr 
161. — "Tamóczy Sára]. 

meghányattatás meghurcoltatás, megpróbáltatás; încer-
care, restrişte; Bloßstellen, Heimsuchung. 1662: Nem a 
porbul vágynák a nyomorúságok. Ez világi gazdagságok a 
tántorodásra általutak. Az fejedelem meghányattatásának 
szerző okai [SKr 320 Tartalomjelző fejezetcímből |. 

meghányattatik 1. homokkal feltöltetik; a fi umplut (cu 
nisip); (mit Sand) aufgefüllt werden. 1763: az Utrizált Rét 
a' Szamostol meg hányattatott, és maradott porondon 
berekbűi ki irtatott fekvő Rét [Széplak Sz; Ks 82]. 

2. át/megvizsgáltatik; a fi verificat; durchforscht wer-
den. 1762: deputaltatván ahoz értő Revisorok az Mag(ist-
ra)tusbol, azok előt az bŏrek meghányottatván revidealtas-
sanak ]Torda; TJkT V. 128|. 

3. megtárgyaltatik; a fi dezbătut; besprochen werden. 
1662: a hazának következendő veszedelme meghányattat-
ván, vizsgáltatván: az ország a fejedelemmel magával való 
egyértelembül a nagy kényszerítő szükséghez képest, arra 
lépni kénszeríttetett vala, hogy a fejedelem magát a feje-
delmi méltóságtól megüresítvén, más fejedelem választas-
sák (SKr 3911. 

meghányhat átv (hálót) kivethet; a putea pregăti (cuiva 
o capcană); (Schlingen/Fallstricke) auswerfen können. 
1662: Azonban mind egy-, s mind másfelől hogy a köl-
csönnek megfizetésére hálójokat meghányhatnák, minden 
tanácsokat arra fordíták (SKr 354]. 

meghányódás hányattatás; restrişte, încercare; Wech-
selfalle, Ungemach. 1657: gonoszakaróimnak hitetlenségi 
miatt sokszor voltam félelmes állapotokban de lelkem-
esméreti ártatlanságom mellett bíztatott, s meg nem ré-
mültem; és noha ezek után is voltak ellenem practicálók, 
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de sok meghányódások után megtapasztalván tökéletessé-
gemet az fejedelem is, nem árthattak [KemÖn. 170-1]. 

meghányódik feltöltődik; a fi umplut; aufgefüllt wer-
den. 1723: a' Sŏvénfalvi haranglábnál is által járó rév vala 
... az után ă malom gáttya a' fizet fel tolyván, az által 
járó rév iszappal is meg hányódék | A Ber(ek) már iszap-
pal meg hányodott meg iszaposodon [Királyfva KK; 
MbK 162]. 

meghányt 1. megrongálódott, hányt-vetett; deteríorat, 
stricat; beschädigt, durcheinandergeworfen. 1599: Hoztam 
el Feier Antaltol 18 Meg hant Apró vasat ... f 1 d 80 | 
Hoztam el Szeots Páltol 200 igen rósz meg hánt keozep 
vasat ... f 27 IKv; Szám. 8/XI. 8, 10J. 1665: A hosszú 
puskáimat, kérem, válogattassa meg Kegyelmed ahoz értő 
emberrel Az szakállosokat is és azt az szép siskát 
kerestesse elé és rakassa, külön, had hozathassam el egy-
szersmind s ne is valami meghánt rosszakat adasson éret-
tek ITMLIII, 944 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

2. (deszkával) be/megrakott; acoperit (cu scînduri); (mit 
Brettem) belegt/deckt. 1674: AÍZ konyhanak padlasa ge-
rendákra fürész deszkakkal ritkán megh hánt, tűzhelye 
kőből rákot | Az tomacz hoszu mind vegigh jo dészkás, 
padlasa sűrű fenyő gerendákra szél deszkakkal megh hant | 
vágjon más hal tartois jo leszás tamaszos kertel be keritve 
hat rekeszből allo; deszkákkal fellyűl megh hánt {A.po-
rumbák F; UF II, 597, 599, 610]. 

3. (homokkal) feltöltött; umplut/acoperit (cu nisip); (mit 
Sand) aufgefüllt. 1806: (Az a hely) pusztaságban hagya-
tott, mint viz aradásával kŏvettsel s porondal meg hánt 
helly, marhák dereltenek azon a hellyen [Erdősztgyörgy 
MT; WH]. 

4. (sárral) bekent/vert; lipit (cu noroi); (mit Schlamm) 
beworfen/schmiert. 1732: A Nagy házból nyilik bé az ajtó 
edgy kamarában, mely(ne)k oldala, sárral meg hányt Siká-
rolatlan ]Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 

5. kidobott/selejtezett; care nu este bun de nimic; aus-
gemustert. 1596: Minthogy valami hittwan megh hant 
metelies es deogeos Juhot, millwarat, kechket hoztak vala 
tizen eoteot az Ispánok, az legeniek, en magamis ne(m) 
ehettwk, mert betegsegteol feltünk, hozattam ecceris ma-
zoris magunknak tehenhust d 91 [Kv; Szám. 6/XXIX. 168 
Bachi Tamás sp kezével]. 1648: Gyapjú ezen házban 
találtatott Nr. 260. Ezek megh hánt gyapjak, az java el van 
adva. Ezeket megh másálván ez szerint: teszen integrum 
centenárium május No. 4 et libras No. 38 [Komána F; UF 
I, 926]. 

6. (zsinórral) díszített; împodobit (cu şnururi); (mit 
Schnur) verziert/geschmückt. 1688: Lóra való szerszám 
Véres Szyra várót Czapas és pikkelyes boglarokkal megh 
hanyot [Beszt.; Ks Mise. 27]. 1736: Egy arany Galandal 
meg hánt Rosaszín Angliai Pószto szoknyával (így!) előrú-
hástól [Kv; RLt Somai Sándor és Sára oszt. lev.]. 1748: 
aranynyal ezüstel meg hányott Anglia czafrang s a' ma ré-
gi Tőrőkk Csutarok [Bögöz U; Szentk.]. 1758: Egy kék Ka-
mérlót Sárga prémmel meg hányt superlát [Nsz; TSb 21]. 

meghánytatja magát (lova hátán) dobáltatja magát; 
(călăretul) îşi joacă calul; (auf dem Rücken seines Pferdes) 
sich herumwerfen lassen. 1657: Megegyezvén azért, az 
fejedelemasszonnyal lévő násznépe általjüve az Hernád 
vizén, az fejedelem is lován az hintó mellé méne, főlován 

meghántatván magát, de egyik fél is nem szállván le ak-
kor; hanem felvont igen friss sátorok előtt az hercegkis-
asszony hintójából, az fejedelem is lováról leszállván 
fogának kezet, és adának csókot egymásnak [KemÖn. 62]. 

meghánytorgat megfontol/gondol; a chibzui/cugeta; 
überlegen. 1667: Bizony confluálnunk kellene s ugyan 
valóba hántorgatnák meg az dolgot az nagy süvegű embe-
rek, mert bizony az én bolond agyamnak úgy tetszik, hogy 
igen selejtül vagyunk még benne, mintha éppen csak most 
kezdenók [TML IV, 177 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
hoz]. 

meghányt-vetett ide-oda dobigált; aruncat de colo pînă 
colo; herumgeworfen. 1685: Minden rendbeli Poszto metö 
vraimek(na)k ideghen orszagokbol hozott posztokat sza-
bad légy(en) arulniok, excepti tsak itt Erdélyb(en) csinált, 
meg hant vetett elegi belegi posztót Colosváratt csinált 
poszto gianant az városon Czehunk(ne)k p(rae)judiciuma-
ra ne arullya(na)k az Sátoros Sokadalmakon kivul [Kv; 
TJk XIII/1. 255]. 

meghány-vet 1. számba vesz, megvizsgál; a examina; 
untersuchen. 1570: Az Éppel János Safar polgár keolcege-
rĕl azt Mongyak eo k. hogy az zam veoweo vraim Jol 
megh hantak vetetek, Az My Illet keolchegebe Es Meltan 
leot, azt Beh veottek, varoswlis Jowa hattak, Az my Nem 
meltan keolt ely azt megh kewannyak Theole |Kv; TanJk 
V/3. 6a]. 1682: Melire nezve mind az Dna Actrix aszony 
eő kge embereinek p(ro)ductumit, exhibitait smind Üdvö-
zült Berki István Ur(am)n(a)k sok kűlőmb kűlőmb fele 
registrumit írasait, rapturait, kalendariumit nagy szorgal-
matossan egib(e) szedven, megh hantuk, vetettük, olvastuk 
[Kv; RDL I. 1611. — L. még SKr 344. 

2. megfontol/gondol, mérlegel; a chibzui/cîntări; über-
legen, erwägen. 1561: Ezokon az mesterek az q ceheknek 
meg witasara egienlg akaratbçl q kQZQtçk wegeztek uuol-
na neminemw articulosokat kyket çk es az ç vtannok való 
mesterekis az cehben megy tartananak Es kerenek mwnket 
arra hogy mi azokat meg ertençiQk megy hannok wetnçk 
merteklençk es az my tiztwnk zerent iol rendelnok az ew 
ceheknek meg tartasara es Bekeseges meg maradasara 
[Kv; ÖCArt.]. 1569/1571: az eskwttek ... az kett fel keo-
zeott, való dolgot Jol megh hanyua(n) vetue(n) minden 
Czikkelyeben dichyrek es Jowa hagyak, az my (!) biro es 
polgár vraimal eozwe teotteonk teorwent |Dés/Székely-
vásárhely; SLt XY. 24]. 1578: Ezen eleottem az fellywl 
megh newezet Nemes zemelyeok minden Attyok fiaynak 
terheoket eo magokra fel węwęn es a mostani ideonekis 
allapattat megh tekintve(n) magokba iol megh hanywan 
wetwen ... adanak ... Lazlo papnak fiurol fiúra ... egy 
Nemes wles hellyet [Várhegy Hsz; Kp I]. 1662: De Gyulai 
Ferenc azon tanácsot jól csak meg sem hallgatván, nem-
hogy elméjébe venné, s magában is jól meghányná-vetné, 
s másokkal is jól megvizsgáltatná, csak azt felelte vala: hát 
uram, az én váradi kapitányi authoritásom, becsületem 
hová lenne ? [SKr 534]. 1714/1781: Ratz Christina Asz-
szony eŏ Nagysága az időnek változásához képest 
méllyebben gondolkozván eŏ Nga és előre magában a 
dolgot jól meg hányván vetvén, egyenes ép, és józan el-
mében magában el tŏkéllett szabad jo akarattyábol tŏn 
illyen meg másolhatatlan fassiot [Gerendlóna TA; JHb 
LXXI/3. 466]. 
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megharagít 1. felbosszant; a enerva; ärgem, aufbrin-
gen. 1664: csudálatos rendelésébűi Istennek utamba értvén 
hadaink gyülekezetit, én is Várad alá kisírtem, holott mint 
jártunk ... eddig mások írásábűl is untig olvashatta. Rövid 
szóval: igen meg haragítottuk, mert nagy részit le vágták, 
el fogták, lakó helyit csak nem mind porrá égették, mar-
hájok prédára költ [TML III, 151 Csáki István Teleki 
Mihályhoz]. 1761: Imreh Ur eŏ Nga mondotta hogj mint 
kavalert nem, de mint ötsét ha meg haragittya bizony meg 
rokja | egjkor mondá Imreh Ur: hogj meg ne haragittson az 
Ecsém, mert ha meg haragitt előmbe kerülvén min Gaval-
lért nem, de mint Ecsémet bizonj meg rakom [Branyicska 
H; JHb XXXV/45. 10, XXXV/46. 11]. 

2. ~ja magát felbosszankodik; a se enerva; ärgerlich 
werden. 1653: megegyezett ugyan a két had Brassónál, s 
bé is bocsátják Brassóba a ki bé akart menni, — mert 
Szeben miá Báthori Gáborra Brassó is megharagitotta vala 
magát [ETA I, 105 NSzl. 1657: tanácsolja vala nékem is, 
hogy én is magamat megharagítanám, sőt búcsúznám el is 
az fejedelemtől az méltatlan haragért; kiből látom vala az 
ártalmas következést: midőn ura haragszik, hogy akkor az 
szolga is haragudjék [KemÖn. 193]. 1723: mikor a Né-
masági ur(am) keziben attak az Ur Gyulai Gergely ur(am) 
levelit menten megh haragította magát, s sok alkalmat-
lan Szókra fokadván Luka Vaszilyra ... kardott rántott le 
akarta vagdalni [Hodák MT; VGy. Prekup Juon (26) jb 
vall.]. 

megharagíthat felbosszanthat; a putea supăra; ärgem/ 
aufbringen können. 1761: Hallattam M. Baro Imre Ur eŏ 
Ngának szájából ... Enis mérges ember vagyak, az eő-
tsemis az, oly helyt haragíthat meg hogy ha töltet fegjvert 
kapak keresztül tanalom lőnni, melytől Isten őrizzen meg 
[Branyicska H; JHb XXXV/45. 121. 

megharagosodik haragoskodóvá válik; a deveni/a se 
face supărăcios; zornig/erzümt werden. 1672: Az fejede-
lemasszonyt, mondják, igen megfösvényedett s haragoso-
don, de az azelőtt sem volt újság [TML VI, 127 Bánfi Die-
nes Teleki Mihályhozl. 

megharagszik a se supăra; sich erzürnen. 1573: Markos 
Antal ezt vallya hogy It fen zomzedy Meg mond-
yak, hogy ige(n) zitta volna Markos Antal es Jgen Meg 
haragút volna rea harmad Nap Mulwa(n) keoniőkleyere 
Megie(n) katho ez vallónak, Mond hogy Myert haraguttal 
rea(m) Jo Antal vra(m) [Kv; TJk III/3. 86c]. 1574: Brozer 
Anna Zekesfe(ie)r(vary) Borbei lanosné ... vallia hogy 
Mond Zeoch Thamasne, Byzon szokat zoltam neky Érte 
vgi hogy soha Reám Meg Nem haragwt Mind azért, De 
mégis Rea Byram az Bekesegre (Kv; i. h. 326]. 1586: 
Theleky Leorincz vallia Tudom hogy Istua(n) p(rae)dika-
tome panazolkodik vala hogy heaba Jeot ide huniadról az 
Borokért... De eotweos Orban Nem Akara ky Adnj, hoza 
egy parta Eowet zalogba de Ne(m) Akara a' zálogot Eot-
weos Orbánnál hadny, hanem en Nalla(m) ... Ezen megh 
haragwek Orba(n) hogy eotet ne(m) emberiette megh. Az 
bort vgia(n) Nem Ada ky hane(m) wnesen Mene mind 
zekeresteol vizza az Azzony [Kv; TJk IV/1. 501]. 1605: 
lakatos Gergelne Ersok azt mo(n)dotta volna hogy Zeoch 
Georgynenek ky tekeri az orra chikiath, megh mo(n)da 
n e kj Zeoczj Gergyne; s megh haraghuek raita Zakaczne 
ÍUszT 20/133 Rexonia (!) Relicta quond(am) Agilis Ste-
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(ph)ani Zabo In Vduarhely vall.]. 1607: Allot volt Czere 
Birtala(n) az fekete János vra(m) haza fala hŭdozni, Varga 
András megh zolitotta hogy mit chjnal, ha fekete János 
megh lattia megh haragzik [Mv; MvLt 291. 439a]. 1697: 
Tudo(m) enis aszt hogy Peter Deakne Aszszonyo(m) Csi-
náltatott egykor egy Sajtot, melyet én hozzám hozván, én 
tartám az Ládámban egy jdeig, meg haragúuan ram el 
uiué tŏllem az Sajtot [Kotormány Cs; CsJk 4 Szabó Pal 
relictája Anna (50) vall.]. 1798: Dávid Nyikuláj meg 
haragudatt, s nem engedte [Nagykristolc SzD; JHb Bor-
nemisza Anna Mária lev.]. 1816: ha én olyan haragas 
volnék mind maga, most erősen haragudnám, de még tsak 
kiség haragszam, ha még sem küld levelet éppen meg 
haragszam [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]. 

Ha. 1570: megh haragzom [Kv; TJk m/2. 1241. 1702: 
megh haragszom [Ádámos KK; ApLt 5 Mikes Mihály 
lev.]. 1645: megh haragzik [Kv; TJk VIII/4. 291. 1756: 
meg haragszik [Galac BN; WLt]. 1791: meg haragszik 
[Sebesel AF; JHb]. 1768: meg haragusznak [Karácsonfva 
MT; Told. 3a]. 1781: meg haragusznak [Márkod MT; 
BetLt 7]. 1804: meg haragusz(na)k [Usz; Pf]. — 1630: 
megh haraguttam [Mv; MvLt 290. 205b]. 1740: meg hara-
gudtam [Papolc Hsz; SzentkGy Király Tamás (62) jb 
vall.]. 1592: meg haragút [Kv; TJk V/l. 199]. 1614: megh 
haragút [Görgény MT; JHb XX/2]. 1722: meg haragudott 
[Kecsed SzD; TL]. 1849: meg haragút [Héjasfva NK; 
CsZ]. 1592: megh haraguttak [Kv; TJk V/l. 287]. — 
1583: (ő) meg haragwek [Kv; TJk IV/1. 1831. 1584: meg 
haragwek [Kv; i. h. 295]. 1592: megh haraguek. megh 
haraguek [Kv; TJk V/l. 264, 287]. 1602: meghys harag-
wek [Kv; TJk VI/1. 565]. 1629: megh haraguek [Kv; TJk 
VII/3. 66]. 1631: megh haraguek [Mv; MvLt 290. 242b|. 
1670: megh haraghvek [Szúv; RLt 1[. 1710 k.: meghara-
guvék [BOn. 752]. 1729: meg haragudék [Magyaros Hsz; 
HSzjP Nagy László (50) vall.]. 1762: meg haragvék 
[Geges MT; IB. Georgius Antalfi (20) lib. vall.l. 1710 k.: 
megharaguvának [BÖn. 758]. — 1662: megharagszik vala 
[SKr 149]. 1736: haragusznak vala meg [MetTr 357J. — 
1584: meg haragút wala [Kv; TJk IV/1. 200dl. 1653: 
megharagudott volt [ETA I, 111 NSz]. 1741: haragudott 
volt meg [Szilágycseh; IB III. 106/16 G. Balint (28) jb 
vall.]. 1677: megharagudtak volt [TML VII, 470 Székely 
László lev.]. 1710: megharaguttanak vala [CsH 2381. — 
1657: meg fog haragudni [KemÖn. 21] || 1677: (ő) hara-
gunnék meg [TML VII, 536 Teleki Mihály lev.|. 1736: 
megharagudnék [MetTr 356]. — 1705: megharagudott 
volna [WIN I, 501]. 1736: megharagudott volna [MetTr 
325] || 1676: haragudjam meg [TML VII, 283 Mikes Ke-
lemen lev.]. 1852: meg ne haragudj [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina lev.] || 1644: megszokott haragudni [TT 1904. 
213 Csaky István lev.] || 1657: megharagván [KemÖn. 
102]. 1660: megharaguván [Kv; KvE 181 U] . 1678: meg 
haragúván [Kisgörgény MT; Ks]. 1678 k.: megh haragud-
ván [Axsemáton Hsz; HSzjP]. 1729: meg haraguván 
[Sövényfva KK; TSb 51]. 1737: meg haraguván [Dés; Jk]. 
1748: meg haraguván [A.jára TA; Borb.]. 1760: meg 
haragudván [Mezőriics TA; Ks]. 1764: meg haraguván 
[Torda; TJkT V. 238]. 

mégharagudhatik a se putea supăra; erzürnen können. 
1672: Hiszem lator pracita az is, hogy inkább meghara-
gudhassék urunk az szegény bujdosókra [TML VI, 144 
Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 
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megharagudott, megharagudt haragos; mînios; zömig. 
1658/1799: Húsvét negyednapján az megharagudt jó 
Istennek áldozván, innepet szenteltek a jámbor papok 
[Mv; EM XVIII, 450]. 1664/1799: Julius 7-én végezte az 
ország gyűlése, hogy minden kedden innep szenteltessék a 
megharagudott Isten engesztelésére [Mv; i. h. 456]. 1697: 
Es Istennek rettenetes itileit (!), és Városunkon fekvő nagy 
haragját, s ejjeli és nappali felelmŭnket és rettegésünket 
előttünk viselvén, méltó dolog hogy mind meg haragút 
Istenünket engesztellyük, mind szegény Ecclesiank dol-
gaira szorgalmatoson vigyázzunk [Kv; SRE 52]. 1710: 
látván az Istennek mint Szabados cselekedetű Umak bű-
neinkért igen méltán meg haragutt igaz itiletibűl réánk fel 
húzott ostorát [Visa K; BLt]. 1710 k.: legjobb orvosságá-
nak találtam az Istentől imádság által nyerendő patientiát 
és az üdőnyerést, míg a megharagudt s kigyúlt szívnek 
lángját, kormát, hamvát a szájnak kéménye kiokádja, 
kihányja IBÖn. 497-8]. 

megharaguvás harag; supărare, mînie; Zorn. 1662: Rá-
kóczi fejedelemnek megharaguvása, sérelmének fájlalása, 
hadai szaporítása. Erdélyiek azoktul árulóknak tartatnak, 
üldöztetnek [SKr 478 Tartalomjelzó fejezetcímből). 

megharangoz (sokadalmat) beharangoz, a anunţa 
(iarmarocul); Jahrmarkt (ein)läuten. 1701: Az idegen 
Posztóval kereskedő embereknek itt ne légyen szabad 
Posztot el adni itt való négy Sokadalmon kŭvŏl, még a* 
Városon kivül Posztótsinálóknak sem, akár Cehosok lé-
gyenek, akár ne(m) Cehosok azoknak se légyen szabad, 
hanem az it való rendelt Sokadalmon, hâc conditione, 
mikor a* Sokadalmat meg harangozzák reggeltől fogva 
estig, más nap penig árulni nem szabad, ha rajta kapják 
minden Posztója oda veszszen, annak két része a Nemes 
Tanatsot, harmad része penig a' Betsŭletes Céhet illeti 
[Kv; PosztCArt. 17]. 

megharap 1. a muşca; beißen. 1568: azt mongya volt 
Vicey János, hogy ha o felsege ith ne(m) volna és hozza 
ne(m) biznal meg az wyomat sem merned meg harapny, 
egyeb bezedelis váltig hanyak egymást [Kv; TJk III/l. 
240c]. 1630: Nagj: Gergelj monda Banhazi Uramnak, hogj 
ha az szajaba(n) dugna az ujatis, nem meme megh harapni 
[Mv; MvLt 290. 196b). 1699: en a' magam főldeime(n) 
karaimat szemlelvén az A. ellene(m) kegyetlenül furialt, 
hamis hitűnek szidalmazott, rea(m) tamadott a* magam 
tulajdon főldeme(n) szolgaival Jobbagyaval kiről protes-
tálok, levertek, taglottak húztak vontak fojtogattak; sőt az 
ujjatis a' szajamba dugta ... en a mivel tudtam oltalmazni 
oltalmazta(m) magamat a' mit szamban talalta(m) mégis 
haraptam, mivel az ember a* fogaval harapni szokott 
egyeb fegyvere nem leven [Dés; Jk 294b-5a]. 1773: orrát 
ujját és nyakat meg harapta meljit nyomodta [Nyárádszt-
lászló MT; Sár.). 1827: Pétrutz Tyifor, ittas lévén bennün-
ket szidni kezdett, és Tolvajozni ... mellyért a* várdára 
hívtuk — de ö nem akarván jöni . . . a' Földönis husztuk — 
melly huzalkodás közbe, egyikünk ... kezét meg harapta 
[Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110 Sos István katona 
vall.]. 

2. beleharap; a muşca (dintr-un aliment); anbeißen. 
1632: Fazakos Jánosné Ilona asszony ... fassa est: Tudom 
azt, mikor mi is ott Incze István házában lakunk vala, 
hogy eleget járt oda ez az iíjú Szabó Miklós ... Pogácsát 

is láttam, hogy az ágy fű alá teve az asszony, s az le-
gény elvette, s almát is láttam, hogy hozott az asszony. 
Az melyik szebb volt, megharapta. Szabó Miklós is 
azt mondotta, hogy ő is azt szeretné, s neki adta, de 
egyéb dolgokat én nem tudom IMv; MvLt 290. 79b átírás-
ban!]. 

megharapdaltat megharapdostat; a puné (pe cineva) să 
muşte in repetate rînduri; öfters beißen lassen. 1562: a 
vajda ... megveré a kereszteseknek táborát Tömösvámál 
... annak felette Székely Győrgyöt, a kereszteseknek egyik 
hadnagyát megfogá és a hajdúkkal nyersen éteté, harap-
daltatá meg [ETA I, 11 BS1. 

megharapdos összeharapdál; a muşca In mai multe lo-
curi; zerbeißen. 1599: egjebet nem vöttem ezembe hanem 
cziak az Barabas Mihalj Zauat, monda hogy az en menes 
louamot ket Ember egy mezeöben nem felek hogy meg 
foghatna merth az farkas az vemhet meg harapdosta es vgj 
meg feniewltek hogy Inkab sem lehet [UszT 14/15 Jakab 
Ferencz farczadj jb vall.]. 

megharaphat a putea muşca; beißen können. 1574: 
Thot János Azt vallia, Lattha hogi Adam Sároson Nagy 
dwlwa fwa Ment haza, Es otth Ereoszen zitkozodot haza-
ban vegre Nemykor ky Ieot kardia Nem volt haza 
Ieo agostonis vala honnat, oztan hazok eleot lewen vgj 
kezdyk ely az feddeodest, Adam Mongia volt hogi thormat 
teor orra ala, Mert az tyzedessegetis arron veotte volna, ha 
az vyat zayaba tenne sem Merneh meg harapny, Mond 
agoston Eleoszer hogi eo Nem harapia Mert ky hwlot az 
Maro foga az vtan Mond hogi hozd ide Mind azaltal las-
sam ha meg haraphato(m) [Kv; TJk III/3. 3451. 

megharcol 1. (ellenséggel) megküzd; a se lupta (cu 
inamicul); (mit dem Feind) kämpfen. 1604: Mihály Vaida 

mikor Zilagiban Basta Ura(m)mal megh harczolt Sig-
mo(n)d feyedelem Moldúaba szaladott volna, ott kezde 
hadat gytteny, ugy yeoûe kj lUszT 17/13]. 1653: az spo-
támak az vajda meghagyta meg ne harczoljon csak hátán 
vigye ellenkezve ... az spotár maga meg futamodott 
[RákCsLev. 458 Rákóczi György anyjához]. 1657: mi 
ellenben mindenik rész hadakkal megegyeztünk volna, és 
reggelre kelve megharcolnánk vélek [KemÖn. 741. 1693: 
4. Octobris az galliai hadak megharczolván az ott lévő 
confoederatus hadakkal őket az gallusok megverték 
[IIAMN 331-2]. 1704: most jöttek levelek Fogarasból, 
kikben írják, hogy a kurucok felesen öszvegyűlvén rea-
mentenek Graven uramra és a Sárkány vize mellett meg-
harcoltanak, és a székelyeket megverte és szerencsésen 
járt [WIN I, 292). 1710: a Bethlen Gergellyel levő hadak 
szüntelen zúgolódtanak, miért hevertetik ott héjában, miért 
nem viszik a német ellen, hogy megharcolnának vele s 
kikergetnék az országból [CsH 187-8]. 1711: nem is vala 
olyan ereje, hogy mezőben megharcoljon vele [CsH 4691. 

2. megverekedik vkivel; a se bate cu cineva; sich schla-
gen. 1600: ferench János ... égikor chak hamar be tere, az 
aito felwl egy palchat weon le, megh ki mene welle vgj 
harcholanak megh ott kyn [UszT 15/66 Betlenfalwj Ra-
diczj Janosne Annos Azzonj Zabad Zekelj felesege vall.]. 

3. (belső harcot) megvív; a purta o luptă (lăuntrică); 
(einen inneren Kampf) bestehen. 1710 k.: A nemes harcot 
megharcoltam [BÖn. 465]. 
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megharcolás harc, küzdelem; luptă; Kampf. 1657: har-
cot próbálni nem vala bátorságos, mert az ellenségnek 
gyalogja, lövőszerszáma, szekerei és minden jó apparatusa 
vala, nékem pedig semmi gyalogom, semmi haszonra való 
lövőszerszámom valami nyert tarackocskákon kívül ... 
menvén azért ideig ekképpen, de az völgy szorulni kezd-
vén, az hely kéntelenségből megharcolásra kénszerít vala 
IKemÖn. 244-51. 1662: Az jó próbált hadviselő emberek 
pedig nem is mindenkor csak szemben való megharcolás-
sal szokván az ellenségen győzedelmeskedni, hanem gya-
korta hol egy, hol más hadi mesterséggel azokat megverni 
ISKr 6631. 

megharcolhat megküzdhet; a putea accepta lupta; 
kämpfen können. 1657: az fejedelemnek lőn az az tanácsa, 
hogy béesteledvén, visszaszállanának Szécsénhez, hová 
hogyha az ellenség utánunk nyomakodnék, mind harcra 
alkalmatosb mező lenne az lovas hadaknak, s mind azon-
ban Manszfeld is elérkeznék, és így conjunctis armis bá-
torságoson harcolhatnának meg [KemÖn. 72]. 1662: a ké-
mek ... jól eszekbe vették és megnézelték volna ... hogy a 
vezér erejéhez a mi hadaink állapotja korántsem hasonló, 
hogy velek nyilvánvaló veszedelem nélkül megharcolhas-
sanak, azt csak meggondolni sem kellene [SKr 538], 1710: 
Károlyi erős hittel parolát adott vala, hogy ott megvárja s 
megharcol velea, meg is harcolhat vala bizony azzal a 
kevés némettel, ha szíve lesz vala [CsH 403. — aKriecpa-
umb generálissal 1708-ban]. 

megharcolódik megverekedik; a se bate; sich schlagen. 
1597: Czeplek uala s lata(m) hogy az víz mellett az keóue-
che(n) megh harcholóttak, Ferench Keleme(n) el futamo-
dek, el esek a' siueget a' vizbe eyte András Balint 
megh lata, rah futamodik, Keleme(n) megh tęre s el futa 
lUszT 12/78 Steph. Bondez (!) de Kisfalud jb vall.]. 

megharcoltatás vetélkedés, versengés; întrecere, con-
curenţă; Wettstreit. 1636: Az Instrumentális Musicanak, 
az az vigasságra indító mestersęges szerszámoknak első 
eredeteket, és találásokot szorgalmatoson nyomózzák és 
visgallyák a* mindennek végére menni akaró agyaskodó 
emberek, és azt ki egyre s' ki másra viszi kŏzzülŏk. Mert 
ki az Orphaeust, ki az Linust, ki az Amphiont, ki az 
Apollót s-ki penig az Pant akarja azoknak külŏmb, külŏmb 
nemeiknek találójokká tenni, az kiknek ŏszve békeltetteté-
sekben, vagy meg hartzoltatásokban én itt nem munkálko-
dom [ÖGrAj. 7]. 

megharizsál (tüzet) megpiszkálgat/kotorgat; a întinde 
járul; (Feuer) anschüren. 1777: egy Kisded ember meg 
harisalván a Tűzet három Szenet vett [Ludvég K; KLev. 
Csimpojes Mihaila (28) zs vall.]. 

meghármaztat megháromszoroz; a tripla; verdreifa-
chen. 1628 u.: Hites felesegem ... ellenem ualo fel habo-
rodasanak oka, hogi az eő nagi ektelen gondviseletlense-
gereol es kemenisegereől dolgaltam; Melj rosz dolgait 
nem hogi el hatta volna, es tőkelletes cziendezsegben vi-
selte volna magatt, egtelen fertelmessűl ugian meg har-
maztatuan paikos módra Lelek Lelek bestie Lelek kurua fiá-
nak zidalmazot sokszor magamatis hites vra leuen [SzJk 32]. 
1774: Gligor ... kérdését meg kettzereztetvén, hármaz-
tatván, felelt... Gánya Iuon [Bábahalma KK; Ks 19. VII]. 

megharmincadol 1. harmincadot/határvámot megfizet; 
a plăti vama de treizecime; Dreißigstzoll bezahlen. 1598: 
Thomas Thothazy ... fassus est. Teompe Miklóstól hal-
lot ta^) zaiabol hogi az Sombori harminczados Thuri 
János Istentelenewl hamissan 25 forint arra ayandekot veot 
rayta noha igaza(n) megh harminczadlot az harminczadost 
megh ayandekozta, azuta(n) meghis vtanna mentenek 
ladayat megh hantak, saczoltattak vyab ayandekot veottek 
raita | Garay András wallya Aldozoban lezen ket ezten-
deie hogy Hidalmason az Thúri János zolgay marhamat fel 
hantak wala noha ezeleot Sibon igaza(n) megh harmin-
czadlotta(m) wala engemet az zolgai Somborra igazítottak 
... az míglen oda Iartam tehát addigh fel hantak marhamat, 
sewllieztettek veztettek [Kv; TJk V/l. 181, 182]. 1600: 
Michael Dancz fassus est az harminczadon ythben 
Bomemyzza Gergely vram zamara menth ky az borom eo 
kgme harminczadlott(is) megh ... az mienknek(is) azon-
képpen eo kgme attha megh az harminczadgiat [Kv; TJk 
VI/1. 409]. 1625: Ha pennigh onnata valami marhat Ma-
gyar Orszagba vinnenek, tartozzanak megh harminczadla-
ni affelereől; kit ha nem cselekednenek, az ollyanokra 
nagy vigiazas leuen, minden marhaiok Zászlónk ala be 
vitessenek és confiscaltassanak IKv; KvLt 11/19. — aKv-
ról]. 1677: A' mely marhától egyszer megharminczadol-
nak, akkor el nem adhatván, tŏbszŏr attól harminczadot ne 
vegyenek [AC 261]. 

2. harmincadot beszed/vešz, megvámol vkit/vmit; a 
percepe vama de treizecime; Dreißigstzoll einnehmen/trei-
ben. 1679: az inspectiom alat való harminczadon is az 
igaz vectigal szerént mindeneket kedvezés, barátság és 
minden tekinteteken kívül meg harminczadolván, aból 
proventust is augealok és azt annak idejében eő nagyságok 
számára igazán administrálok [CsVh 66 Endes Miklós 
csíki vashámori gondviselő reversalisa|. 1831: azonn por-
tékák illendŏenn Kolosvárt vagy Tordán meg vágynák 
Harmintzadolva [Torda; TLt Közig. ir. 1315 Andrási szb 
kezével 1. 

megharmincadoltatik megvámoltatik; a fi supus vămii 
de treizecime; verzollt werden. 1803: A' Kakaó és Nád-
méz liszt valamint eddig vgy ezután-is tsak a* Fŏ-Harmin-
tzadoknál fog meg-harmintzadoltatni [DLt nyomt. kl]. 

meghasábſáz hasábfával elver, a bate zdravăn, a cio-
măgi; jn mit einem Leibholz verprügeln. 1683: Dobai 
Mihály Atyankifía (!) Tisztatalan szemellyek(ne)k co-
pulalása miat deponaltatot Előttünk hajdú módra esküt 
azon hogj az mestert meg hasabfázza [SzJk 193-4). 

meghasad 1. fel/kihasad; a se crăpa; aufreißen. 1584: 
Chizar János vallia Bestie Azzonnak zitta es el wzte ... 
Catalin Az felesege vallia ezt valhatom hogy bezelly 
vala Chiszar Agostonne hogy meg feniegety eg'kor az 
Catalin Azzony es Az vtan hamar az laba meg nilallik, es 
meg véz, vgia(n) meg hasat vala a' laba, es az varganę 
Aniara kialta mind halaiig es Rea valla [Kv; TJk IV/1. 
281]. 1630: Opra András vgy valla mint Gyerman 
Juzup euel teobbiti mikor el temetek Kukura Thamast 
lattam hogy az odala iob kez feleol megh hasat uala, az 
ver kj iart beleolle ugian megh rothat uala, sok helyen 
olyan volt a' teste mint a' fekete feold [Mezőceked TA; 
WassLt]. 1773: az Oltyán Nyikula ökre sem az Uraság 
szolgalattyáb(an), hanem a Fazakakkal való kereske-
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désb(en) a Körme meg hasadott és meg Sántült, Kolos-
váratt elis adta [O.léta TA; JHb II/3]. 1846: akkor láttam 
hogy Virág Lászlonakis pofaja meg van hasitva s még be 
volt ragasztva anglus flastrommal — de ki szúrta vagy 
hasította meg szemeimmel nem lattam csak hallottam 
hogy Darvas János űtőtte volna meg és az által hasadat 
meg lDés; DLt 530/1847]. 

2. el/kettéhasad, megreped; a crăpa; sich spalten. 1585: 
az malom keoben chinaltottam karikath, egi Torozkw 
wasbúl, hogi meg hassadoth wolt p(ro) d. 25 [Kv; Szám. 
3/XX. 4], 1594: Az gerendely hassat vala meg [Kv; i. h. 
6/VII. 2]. 1598: Borsay Peteme Erzsebet Azzony vallya 
En ott voltam az tej zerben ... fordwla az leány Borgyasne 
eleot es az fordulasban palastiawale vagy minth el deolte 
az Borgyasne chyuprat es az el deolesben hasada megh 
[Kv; TJk V/l. 269-70]. 1600: veottem 3. Font onat Fon-
tyat d 6. az eggjk keó megh hasadot wala annak az kap-
cziat eontettem be welle [Kv; Szám. 9/VIII. 3]. 1694: az 
Templom Boltozattya(na)k az közepe meg hasadot egy da-
rabja, le szakadozta(na)k az Boltozas(na)k feszkei [Kővár 
Szt; JHb Inv.]. 1756: az első vagj is Ablak felöl való Ajtó-
nál a kőfal erŏssen meg hasadt vgj hogy félő ne talántán 
azon része ruinára menyen [Branyicska H; JHb LXX/2. 
17]. 1789: az Egyházfiak jelenték hogy a' Templom Bolt-
ja két hellyen meg hasadott légyen a' mellynek veszedel-
mes consequentiája lehetne [Kv; SRE 263]. 1813: Egy jó 
Cserefa Liű, melynek a' Csője meg hasadott és kopott 
[Koronka MT; Told. 18]. 1844: van két ablaka az ed-
gyiknek egy hatod része merőben ki van törve — hat kis 
tábla meg hasadva egy ezekbölis ki törve [Abafája MT; 
TSb 35). 

3. elszakad; a se rupe; zerreißen. 1688: egj alkalmatos-
saggal mulatvan véllek az szalloimmal mas nap a' jo aka-
ratért eget borral kinaltam, játékból meg fogam hogj igjék, 
s magat meg ranta, s az dolmánnyá meg hosadot, es csak 
azért ót Tallért oroszlányosokat vont rajtam [Kv; UtI]. 

4. szíve ~ szíve megszakad; a i se rupe inima; sein/ihr 
Herz bricht. 1661: vajha az Isten még valaha engedné, 
hogy Kegyelmedet láthatnám, kiért az én szívem bizony 
csak meg nem hasad [TML II, 202 Veér Judit Teleki Mi-
hályhoz]. 1831: el nem hadhattya, mert a szive meghasad 
érette [Dés; DLt 568]. 

meghasadhat megszakadhat; a se putea rupe; zerbre-
chen können. 1662: Ha az 5. s 6. vétkeket forgatjuk, hi-
szem ha Istennek tartó lélek vagyon az elöljárókban, mél-
tán meghasadhat a szivek, jutván jól eszekbe, hogy nagy-
részint a vétkeknek űzésében ők voltak az elöljárók, és az 
ő foganatos példájokkal, vajha nem parancsolatokkal s 
büntetésekkel is ... ők vonták nagyobbrészént a lelki 
fertőbe a kezek alatt levőket [SKr 714]. 

meghasadott, meghasadt elhasadt; crăpat; gespaltet. 
1597: Az keozeb (!) kapwban az kwlso kapwnak az allia 
el bomlot wala adtam Geórg kowacsznak (!) két 
hoszszw zeegnek az ki altal irte az Geemnek az Sarkat 
Esmeg felwl ket pántot az Mell'el eoszve foglalta az meg 
hasat fat az Megh chinalasatwl f —/20 [Kv; Szám. 
7/XIV. 104]. 1791: a meg hasadott nagy Harangunk hel-
lyében öntetendő Harangnak kiszitését ki alkuván idevaló 
betsületes Harangöntő ökgylmével | a' mostani meg has-
adott nagy Harang öntessék é újra, vagy pedig azon nagy 
Harangnak félben maradott darabja ... fordittassék a' 

mostan készitendö nagy Harang öntetésére [Kv; SRE 274-
5]. 

meghasadozik 1. elhasadozik; a se crăpa/fisura; sich 
nach und nach spalten. 1597: Az scholaban az kemenczek 
teletzaka hogi meg hassadaztanak volt, azoknak foldozasa-
ra hozattunk egi zeker agyagot kayanto wthbol p(er) f — 
/16 [Kv; Szám. 7/III. 24]. 1638: mikor Czikor Giörgy 
Uram fat vitetet be valtigh rontotta az haz falat hogi 
ugia(n) sorlodot le az haz oldala, megh az falis megh 
hasadozot bele [Mv; MvLt 291. 164a]. 1681: Számtarto 
Ház Szobája. Keó boltos az allya öntött. Erre jaro garadics 
alol kő rakas, Lépcsői penigh faragott fábul valo. Ezen 
garadicz felett lévő boltozat annyera megh hasadozott és 
romladozott, hogi ha megh nem erossitik nem sokára le 
szakad [Vh; VhU 521]. 1694: Az Kapu Heveder faja penig 
meg hasadozva, egy őreg Sing Vasból pant formára ki 
veretet lapos hosszú vas három tekeressel meg van eros-
sitve [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1736: (A kád) annyira meg 
hasadozat, hogy Szüretkor ha meg nem dugollyák, sok 
must el foly belőlle [Sárpatak MT; CU]. 1849: Nagy To-
rony ... Falai meg vágynák hasadazva |Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55]. 1857: Régi aiakú temploma (ezzel) egy-
bekapcsolva kőtorony, mely mint a régiségnek szép pél-
dánya tűnik fel; felső része már meghasadozott [Kusaly 
Sz; ETF 107. 26]. 

2. kihasadozik; a crăpa in mai multe locuri; nach und 
nach aufreißen. 1745: Négya mondotta Kovács Mihályné-
nak, Te tartasz aféle varáslo Aszszont a házadnál s te 
vitted elis a tehén poklát a kúthoz, s a czigányok tanálták 
meg, melyre mondott Kovács Mihályné Nyágyának, hát te 
mért kenegeted a tehened csécsit borzával; melyre mon-
dott Négya, azért, hogy meg hasadozott, s nem fejhetem 
[Szentbenedek SzD; Ks]. 

3. ts megrepeszt; a fisura; a produce fisuri; spalten. 
1838: Januarius 23-ik napján Estvéli kilentzre 3-om fer-
tálly orakor föld indulást szenvedtem a' melly miatt a' 
Templomot nagyon meg hasodozta [Bereck Hsz; HSzjPl. 

meghasadozott megrepedezett; crăpat; Risse bekom-
men. 1629: Az derék grádics előtt való udvarló-ház 
Azon belől való ház, ki ő Felségeü ebédlő-háza szokott 
lenni. Ennek két ajtója; egyik az ... udvarló-házban nyilik 
... másik ajtója festett pártás, de meghasadozott ajtó, 
ónos vas sarkakon [Szu; SzO VI, 97 Székelytámadt vár 
lelt. — aBethlen Gábor]. J 794: Egy kolosvári tsudalatos 
kép más meg hasadozott Üveg képpel Rf 2 [Kosesd H; Ks 
78. XVII. 6]. 1796: Egy Beres ökör utan vaio Nagy Szán 
meg hasadozott Eplenyivel [Backamadaras MT; CsS|. 

meghasasít teherbe ejt; a însărcina; schwängem. 1573: 
Marton porozlo azt vallia hogy mykor Kis Myhal az Barat 
Istwan hazanal Daykaiat Megh hasasitotta volna, Eotĕlek 
ízen te volt megh Myhalnak hogi Minden kesedelem 
nelkwl ely Mennien hazatwl Mert megh verety, Eo megh 
Monta az Kewetseget Neky [Kv; TJk III/3. 76]. 1590: en 
arra keresne(m) eottet ha eskwtte megh vagy ne(m) kellett-
e el venny vagy ne(m), hane(m) telliességgel cziak az 
paraznassagertt hogy megh hasasitotta8 azertt kereste(m) 
en eottet hogy felesege eltebe(n) paráználkodott velle es 
hasasitotta megh [UszT. — aA leányt]. 1591: Nobil(is) 
Balogh Farkas fatetur, Serfeozeo János latorsaga feleol ezt 
tudom, egy zolgalo leant megh hasasitoth vala, vegre 
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mikor meg tartoztatta(m) volna, monda ezt János hogy Az 
leannak hwtit Adta, es mostis keesz el venny Seót 
kezeth neke(m) be Ada hogy hwtj es tisztessege fogadasa-
nak Al, ezt halwa(n) en se(m) bantam [Kv; TJk V/l. 96J. 
1597: János deák alias Kadas fassús est ... monda Chizar, 
nem tűttok zep dolgot az gonoz ember Veres Pal megh 
hasasította az zolgaloiat ... az leány sem tagatta, hanem 
megh wallotta hogi az vra dolga [Kv; TJk VI/1. 71]. 1613: 
Czereny Caspar vram ... kett zolgalot hasasitot megh, 
Orsoliat es Osvat Annát [Görgénysztimre MT; KJ. Ioan 
Csalánosy assz. kezével]. 1631: koczissatulis hallotta(m) 
hogi az szolgalojat megh hasasitotta volt® [Mv; MvLt 
290. 138a. — aSzalontai Gergely]. 

meghasasul teherbe esik; a rămîne gravidă/însărcinată; 
schwanger werden. 1597: Herczeg Gaspame Calara az-
zony ... wallia kewldeotte wala az másik leant Catust 
hozza(m) almaert veres Paine monda neke(m) az leány ... 
el zeokeot az my leányunk mert megh hasasűlt, mondek, 
fogadom az vrad fia chelekette azt, monda de bizony 
ne(m) hane(m) eo maga az vra(m) [Kv; TJk VI/1. 83]. 
1612: En Deák Ferencz ... nemes szemiely adom tudasara 
az kiknek illik ez levelemnek rendibén, hogy az elmúlt 
1612 esztendeoben ... mikoron falus Biro valek vala itt az 
faluban egy Balint Marta nevű Aszion, kinek torueny 
szerent való ura nem vala, hanem valakitol megh hasasult 
volt [Kőrispatak U; Pf]. 

meghasít 1. el/felhasít; a tăia/spinteca; zer/aufreißen. 
1570: Jwlya Thëmeswary Gergelne Ezt vallya hogy 
Mykor az Besterchey Zokadalomba Jar volt, Es egywt 
Lattha hogy egybe gywlekeztek es zayganak, es hogy oda 
Jutót volna hallota azt hogy firthatyak volt chigan esth-
wannet hogy Te hasitad meg az pap keonteset, es eoys 
Latta az hasitast Rayta, Es hallota hogy Borgias Mathias 
zembe Mongya volt Neky az kestis Lattam nalad Ez 
keozben az pap ely Ment myert hogy az pénzt ely Nem 
vyhette volt Theole [Kv; TJk III/2. 59]. 7595: a' seb a' 
zegenj lege(n)nek a' fejen ugy volt ket vagy haro(m) he-
lye(n) minth ha kessel hasítottak volna megh az beórét, de 
az chiontia zellel kereztíl nepedezeótt volth [UszT 10/58]. 
1846: Virág Lászlót — Darvas János piszkolta, otsárolta s 
... paltzajával ortzajat meg hasította [Dés; DLt 530/1847. 
17-8]. 

2. bevág; a face o tăietură; einschneiden. 1736: Nem 
volt akkor ránczban szedett egész mellyű ingek az asszo-
nyoknak, hanem az ingek elől meg volt hasítva, annak 
kötője volt, s úgy kötötték meg az nyakoknál [MetTr 342]. 

3. behasít/szakít; a cresta; einreißen/spalten. 1765: 
Sztavár Vaszij nevü Czigánt ismérem Egy barna pej 
három eszendŏs Csitkot láttam nalla ... melynek a jobb 
fíile meg volt hasítva [Szamosfva K; Mk V. VII/7 Peter 
Vaszij (30) jb vall.]. 1766: A lovat declarallya oly jegyű-
nek lenni, hogy a' jobb füle van meg hasítva, s az szeme 
alatt szŭmŏlts van [Torda; TJkT V. 301]. 1787: a két füle 
Csikó koráb(an) egy kisség meg hasítva [Tasnád Sz; 
KLev.]. 1803: a' Remeteiek kardot rántván kezdették az 
Apámékot agyabugyálni, az Apámék a' mint lehetett ma-
gokat mentették; de a* Remeteiek mégis meg kínozták, 
Nátye Vasziliának egy vagy két helyen meg hasították a' 
Fejét hogj a vér mingyárt el lepte [Toplica MT; Bom. 
XVc. 1. 114 Natye Vaszilie a Ilii (40) col. vall.]. 1805: 
Egy kék szŏiŭ ŭnö Tinó ... hegyes fenn álló Szarvú, a' bal 

Füle meg vagyon hasítva, tsak ugyan hátul ritkos [DLt 
nyomt. kl[. 

4. (földet) elhatárol/választ; a delimita/separa (o parce-
lă); (Feldstück) abgrenzen/scheiden. 1604: Az Zekeres 
alliajs tudo(m) eóuek addig migh az Keme(n)falúi hatar 
megh hasitia íUszT 18/99]. 1623: Tudom azt hogy az 
Boyerok pataka hasittia megh az Maroszeki hauastol az 
vduarhely zekit [Szováta MT; JHb Albertus Bakó (50) jb 
vall.]. 1625: ot voltam mikor az Agiagfaluiak es musnaiak 
az hatart el Jarak ... Akkor latta(m) hogj az mattisfalviak 
mutogattiak vala az hatarokot azt monták hogj az hol most 
az halom vagion az hasittia megy az hatart az kulseŏ fele 
musnay hatar Mattisfalui nagj marton mutogatta s Iarta az 
hatart [Deizs U; UszT 156a]. 1632: az Országh uttya ha-
sittya megh az széna fü határát, az uton fellyŭll Noszolyja 

határ volt, az uton aloll Geŏczjb határ ... mind két részreöl 
az országh uttváigh élték, es tartottak határnak lenny [Ks 
41. 17. — a SzD]. 1634: (A határ) azo(n) ... kut főnek 
az uizen ala menuen, hasittia megh az Pettkj Istua(n) 
Ura(m) ö kegme igassaganak határát [Cssz; BálLt 61 [. 
1677: az Datki es Matéfalvi határt ... a ... felső Patak és 
Árok hasittya megh [Datk NK; EHA|. 1692!1782: egy 
darab szántó föld ... mellyet hasitt meg egy árok [M.bénye 
KK; BfR Lázár conscr.]. 1760: vagyon egy nagy Láb fold, 
mellynek alsó része conterminál a* Pokolé nevezetű 
völgyben egyik vege az Sármási útban, melly ut ugyan az 
erdő alatt meg is hasittya IBáld K; BLt]. 

meghasítás elhasítás; despicare; Spalten. 1825: Mint-
hogy a Városnak Kŏ hányó Szerszámai igen roszszak 
tsak egy Gyŏker vagoja vagyon a Kuthaz meg kivantato 
Kemény Kŏ sziklának meg hasitására ki hanyasára kelletik 
meg a mi a Varosnak is meg marad [Dés; DLt 424]. 

meghasító elhatároló; care delimitează; abgrenzend. 
1702: az Sepsi széki Szemeijai Markos Molna meghe 
nevű hatart megh hasitto ér mellet [Kilyén Hsz; BLt]. 

meghasított behasított; crestat, însemnat cu tăieturi; 
eingerissen. 1811: A' Tehén őreg rendű ... bal füle hegye 
el-van tsonkázva, jobb füle meg hasitott [DLt 168 nyomt. 
kl|. 

meghasíttatik 1. behasíttatik; a fi crăpat; gespaltet wer-
den. 1764: az Borbély ... referállya, hogy az kemény ŭtes 
miatt koponyája meg hasittatván, az agyvelŏn lévő hár-
tyais meg hasadot, mely halált szokott causalni [Torda; 
TJkT V. 237]. 

2. kettéosztatik; a fi impărţit In două; verteilt werden. 
1717: Azért megh itiltetik, hogy az Hojai egy hold szőlő 
... meg hasittassek az fele neki maradván fele Latzko(na)k 
[Kv; Pk 6]. 

meghasíttatott elhatároltatott; care a fost delimitat; ab-
gegrenzt. 1690/1745: Az Hévízi határ felől az halmokkal 
... meg hasittatott részek ... in perpetuum a' Hévizi-
ek(ne)ka IHidegkút NK; Ks 67. 46. 21. — aÉrtsd hozzá: 
hagyatnak]. 

meghasogat 1. felhasogat/vág; a despica (rînd pe rînd); 
nach und nach aufspalten/schneiden. 1585: Az Zen wczha 
kys ayto hydgyat czhynaltatta(m) meg vy fakkal Vŏt-
tem 6 lab fat hozza meg hasogatta eggyk zal fanak az arra 
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d. 7 [Kv; Szám. 3/XXII. 76[. 1756: A meg nevezett Örmé-
nyes Patak nevezetű Erdőben ... olljan ell vágat Erdő volt, 
hogj alig kaptunk vágni való fát, hanem az heverő le dőlt, 
és mások által régen le vágót fákat hasogattuk meg karó-
nak az mellj fák senkinek nem kellettek [Kóród KK; Ks 
17/LXXXI. 15]. 

2. megszaggat; a sílşia; (wiederholt) zerreißen. 1662: a 
kőfalt is néhány helyen meglikgatta némely gerendá-
kat, kötéseket is nagyon meghasogatott, vesztegetett vala3 

[SKr 198. — aA villám]. 1775: 1 Lada rósz meg hasa-
gatva x 3 [Déva; Ks IX. 18]. 

3. felapróz; a fărimiţa, a împărţi ín bucăţi mici; in Stük-
ke teilen. 1760: Ugy hallottuk a venektől, hogy negyven 
négy Antiqua Sessiok voltanak, ezen Falub(an) de mint-
hogy ma igen meg szaparadtanak az emberek, meg haso-
gatván az Antiqua Sessiokatis, már ma nem tudjuk hány 
sessiok légyenek [Somkűtpataka Szt; KS]. 

4. szívet ~ szívet összetör; a sfîşia cuiva inima; Herz 
brechen. 1710: Ennek az istenfélő papnak hallottam az-
után is olyan praedicátióit, kik ugyan meghasogatták a 
jólelkű embernek a szívit, és aki annak könyörgésin buz-
góságra, praedicatióján igaz megtérésre nem indult, bár 
soha ne is ment templomban [CsH 191]. 

meghasogatás felvágás/hasogatás; despicare, spinteca-
re; Aufspalten. 1587: Byro vram kert volt az fenessy 
byrotol az oda ala való keet Seowenyeheoz Tamaztnak 
való fatth 20 Marty Ennek az meg hasogatasara es chyna-
lasara fogattam 4 olahott kiknek attam f 1 — d. 10 ... 
melybeol leott keet zaz Tamaz [Kv; Szám. 3/XXXIV. 11 
Zabo György isp.m. kezével]. 

meghasogatott 1. felhasogatott; despicat, spintecat; 
aufgespaltet. 1719: Az Pestisről ... Minden nap az lakó 
Hazakot meg kell fűstűlni lángoló Tiizzel, aprón vagdalt 
faragott fenyő Tövisset vagy aprón darabolt s meg haso-
gatott Kőris fát jo aszszut ... meg lyuggatott Serpenyőben 
vagy Vas melegítőben kell rakni, meg gyújtani es Szellyel 
hordozni az Hazban migh elegh [Ks 58. 84 Medica instr.J. 

2. bevágott; prevăzut cu o tăietură/crestătură; eingesch-
nitten. 1694: Egy kis keskeny Ablaka, abba(n). Ket felől 
meg hasogatot Sing vas [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

meghasogattatik felapróztatik; a ñ fărîmiţat/lmpărţit in 
bucăţi mici; in kleine Stiicke geteilt werden. 1760: Négy 
Részekre oszlott fel a Falu Negyven négy Antiqua 
Sessiokbol allonak hallottuk lenni ezen Falut, a vénektől, 
de hogy már ma meg hasogattattak, hán légyen nem 
tudjuk ISomkútpataka Szt; KS[. 

meghasonlás összekülönbözés; dezbinare, dezacoid; 
Entzweiung. 1662: régen a római birodalomban voltak 
dictátorok ezek közül mindenik egy-egy gonosz útitár-
sat láttatik magával hordozni: mint az első gyakorta csak 
könnyen meghasonlásra, a második annál könnyebben 
pártütésre, a harmadik kegyetlen uralkodásra való 
vetemedést az egyik a másikkal szokott temperáltatni s 
megelegyíttetni [SKr 70]. 1846: Saha Kenem (!) jöhetnek 
meg hasanlás nélkül ... azon egyenetlen meg hasonlás 
[Magyaros MT; MRLt]. 

meghasonlik 1. összekülönbözik; a se ivi o neînţele-
gere; sich mit jm entzweien/veizanken. 1574: Kalara az 
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nehay Hegedws Mathene Azt vallja hogy Az legenj 
Bezellette, hogy mjkor ertettek volna hogi Reaiok zallyak 
az Nemetek Mwnkachot Azkor kwlte volt ky dely pal két 
zolgayat Lowaywal zerzamawal De ... Meg hassonlot-
tak Eomagok keozt, Es az ky az feo lowat hozta volt 
Mond az Massiknak En Nem Megek Erdeibe te Menny el 
ha oda akars Menny, Az ely zakadot az Masiktwl [Kv; TJk 
III/3. 347]. 1603 k.: Minap hogy az szalast meg óztak vgy 
ertettem chak akkor hasonlottak megh lam Vetes kapút 
kertet sart mi(n)denkor eggit chinaltak [UszT 16/65 Gre-
gorius Basa maior de Vdvarhely (75) vall.]. 1653: az or-
szágban a nagy urak meghasonlának egymás között és 
némelyek készek valának a német császár mellé állani, 
némelyek pedig a töröktől nem akarának elállani [ETA 1, 
42 NSz]. 1711: Az erdélyi főcommissáriusság sok ideig 
vacálván, arra való személynek választásában a deputátió 
meghasonlik, egy része gróf Bethlen Lászlót, más része 
Bíró Sámuelt candidálják [CsH 465]. 1801: meg nem 
egyeztenek a valoságos Mező őrményesi határ széjnek 
igaz metájánn meg hasonlottanak tehát hogy ki métázzák 
meg nem engedttűk, és ezen contra versias Rétt Helljnek 
mi volta függőben maradott meg hasonlván ... a ... Cont-
raversias Réttnek alsó szélijénél (Nagynyulas K; DLev. 
51. 

2. elkülönül, különválik; a se separa/despărţi; sich ab-
sondem/trennen. 1704: Ma ismét olyan hír érkezék, hogy 
a székelyek resolválták volna magokat, hogy nem amp-
lectálják az amnistiát, inkább mind levágatják magokat. 
Akik pedig közülük meg akarnának hasonlani, azokat is 
magok között mind levágják ]WIN I, 290]. 1811: ha tü 
égyesek lésztek, ne féljetek, Meg nem ronthat senki, nem 
birhat véletek, De ha külön váltok, és meg-hasonlatok, 
Abból következik végső romlásatok | Tudjuk, hogy a* 
Vallás, ha tsak egy czikkelybe Meg-hasonlik, abból sza-
kadás lesz helybe [ÁrÉ 101 ]. 

meghasonlódik megkülönböződik; a ti împărţit; sich 
unterscheiden. 1704: kimenvén a peresek, a discursus után 
voxolának, és a vox meghasonlódván, mindazonáltal a 
statusok reáhajlának, hogy felküldjenek a generálhoz, de a 
Gubemium nem, minthogy az este felhívatván a generál, 
egészben kiadta magát. Követeknek ki engem választ vala, 
ki Komis Zsigmond uramat [WIN I, 122]. 

meghasonlott (önmagával) meghasonult; a fi in con-
flict; (mit sich selbst) entzweit. 1795: (A) rendetlenség 
ollyan pontra lépett, hogy ... igen nagy kárát fogjuk tapa 
sztalni könyörgünk alázatoson, méltóztassék Ngd a 
Mlgs Familia fenn tisztelt Rendelésehez, mind magába 
meghasonlott Társaságunk Tagjait, mind p(edi)g a' Mű-
velő Kovacsokat kemény fenyitték alatt hozzá szorittani 
[Torockó; TLev. 9/29]. 

meghaszontalanít hasznavehetetlenné tesz; a face inuti-
lizabil/neutilizabil; unbrauchbar machen. 1732: A Pagany 
avassara hagob(an) levő őt darab földet a bokor fel növen 
meg haszontalanitotta |Zalán Hsz; SVJk]. 

meghat 1. át/megáztat; a face să devină umed; durchnäs-
sen. 1633: az Tizenket kalongia dezma buza felőlis ... 
vallia ... Hogy Nagy Thamas Vram nem akarta maganak 
occupalni cziak hogy Asztagat megh ne hassa az essŏ 
azért Rakata az Tetejere [F.venice F; Szád. Sztan Paszerey 
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(45) vall.]. 7659: Szent Miklósnál igen Nagy Zaporesseő 
leőn az Linczegh János szekeresse az esőben be nem 
takarta volt az ladat s az eseő be talalt menni a ladaba s 
valami nad mezet hatot volt megh az eseö s el oluadot 
(Mv; MvLt 291. 186a]. 7770 k.: Amint Middelburgról 
Zierikzeere csak egy kis vitorlácskájű hajón éjjel mentünk, 
a refluxus egyszer a szárazon hagya ... én a setétben azt 
tudtam, hogy a tengeren feneklettünk meg és már csak 
elveszünk hártyára két kis cédulára felírám deákul, 
franciául és németül nevemet, hazámat, atyámat, és tudó-
sításra való alkalmatosságot ... papirosba tűrvén, cérnával 
erősen bétekerém s spanyolviasszal oly erősen béöntém, 
csinálám, hogy a víz sokáig sem hatotta volna meg [BÖn. 
581]. 

2. elérzékenyít; a impresiona/emoţiona; riihren, bewe-
gen. 1673: Több s nagyobb indulat én bennem Kegyel-
medhez nem is lehet, kire nézve Kegyelmednek kicsiny 
kedvetlensége is engem hamar meghat, mert az szeretet-
nek kedves és nem kedvetlenek az ó gyümölcsei [TML VI, 
453 Bánfi Dienes Teleki Mihályhozl. 1727: az én keser-
ves, és illy sok időktől fogván való költséges szenvedé-
sem, perlekedésem, hurtzoltatásom, és extra Dominium 
való létem hassa meg könyörülő szivét Nsgtok(na)k [Ne; 
DobLev. 1/129]. 

3. gúny kb. elbűvöl; a fascina/impresiona; entzücken. 
1879: Élénken meghatott leereszkedő jósága, kegyes 
nyájassága, mellyel kesztyűs kezét nyújtotta (PLev. 51 Pe-
telei István Jakab Ödönhöz]. 

meghatalmaz felhatalmaz; a împutemici; ermächtigen. 
1839: Minthogy Méra Gligor két jo ökörrel szolgál, s' 
ezen szolgálattyához képest illendő kaszálókkal nem bir 
midőn másak ökrös telkeket birván vagy tehenekkel ki-
vánnyák nyomorgatni az Udvari szolgálatat, ŏ éppen tsak 
tenyérrel, s' joszágamat, örökségeimet tsak bitangollyák; 
— illő tehát, hogy telkeket is szolgálattyakhaz képest 
bírjanak. Meg hatalmazam ennél fogva Nutz Danyila 
Hajdúmat hogy Kalina Niki tát a' 3~háram Szekérre való 
rétnek ki szakasztására réa szorittsa [A.szentmihályfva 
TA; Bosla. B. Miske Ferenc lev.|. 

meghatalmazás felhatalmazás; împutemicire; Ermäch-
tigung. 1821: az Alperes ... attya idős Noda Máté állott 
Törvényt, fia minden meghatalmazása nélkültt |F.rákos U; 
Falujk 114-5 Biró Mihály not. kezével]. 1836: Eskettem 
őszve B.O. Budai Cántor Csorna Ferentzet hajadon léány 
Ns Szőllősi Annával, Esperesti meg hatalmazásnál fogva 
[Burjánosóbuda K; RAk 6]. 1837: Esperesti meg hatalma-
zásnál fogva confirmáltam Kontz Károlinát [uo.; RAk 
35]. 

meghatalmazik hatalmaskodóvá/erőszakoskodóvá vá-
lik; a deveni putemic; machthaberisch werden, gewalttätig 
sein. 1712: az Tatarjaraskor az Urak el szeledven innen az 
Kabos Urak meg hatalmazának es el foglalak az Keme-
nyektül Törvény nélkül® [Gyerőmonostor K; KP. — aA 
szőlőt 1. 

meghatalmazott felhatalmazott; împutemicit; ermäch-
tigt. 1801: Minthogy pedig az M. N. Sombori irregulálat-
lan Commune Terrénumokat más Geometran kivűl sem fel 
nem mérheti, sem pedig nem approportionálhatja: arra 
valo nézve ... fel vészszűk Őri F. István Ő kegyelmét, 

mint ahoz ertő Geometrat; az kinek-is kötelessége lészen 
mindenekb(en) 'Sombori Elek Urtol mint mi általunk 
meg hatalmazott inspektorunktól függeni, és különösen 
arra vigyázni, hogy se a mi inspectorunk(na)k parantso-
latját, se pedig a Tekintetes Generalis-szek(ne)k ... hozott 
ítéletét, ugy a mérésben valamint a proportiok ki tsinálá-
sában által ne hagja [M.zsombor K; Somb. II]. 1851: T. 
Pákei Lajos Ur, mint napája özvegy mélt(ósá)gos Székely 
Farkasné Sala Terésia Aszszony e' végre meghatalmazott 
Biztossá [Kv; Pk 3]. 

meghatalmaztatás felhatalmazás; împutemicire; Ermäch-
tigung. 1844: Bartók Ádamnak testvérei Bartók Josef és 
Ágnes által lett tellyes meg hatalmaztatasárol 1799-be 
[Ne/Nagylak AF; DobLev. V/12491. 

meghatárol kihatárol/jelöl; a marca/însemna hotarele 
unei proprietăţi; begrenzen/zeichnen. 1590: ebwl oztotta-
tok az en ket eoreoksege(m) keozettis falwiet hatarlottatok 
megh [Bögöz U; UszTJ. 

meghatároltat megjelöltet, határjellel elláttat; a dispune 
să fie însemnat hotaiul (unui teien); bezeichnen/mit 
Grenzmarke versehen lassen. 1625: az Apa(m) az regj 
hatarfat ennekem mutatta; kj most egyik le eget. . . ez fiam 
az hatarfa; kit Komis Farka(s) megh hataroltatot (Kénos 
U; UszT 18k]. 

meghatároz 1. határt kijelöl/megállapít; a marca/stabili 
hotarele; Flurgrenze bezeichnen/feststellen. 1739: Nalatzi 
Maria Aszszony az akkori szolga birott Miskoltzi vramat 
az Falu ŏrŏgjeivel edgjütt ki vitte az meg nevezett helyre, 
és az belé rugó fŎldek(ne)k vegeit meg hatarazták [Hideg-
víz NK; JHb XXIII/149. 9|. 1745: egy nagy láb Nap 
nyugot felöl valo széllyét határoztuk meg ... egy nagy 
Fűzfán [Szurdok SzD; JHbK XXVI/5]. 1756: (A) rét 
határa ... it megjen el ... meljet meg is gŏdrŏzénk s háta-
rozánk ... melj is igyenesen le az More Gergelj rété szelji-
nél levő Gŏdrŏzésre megjen IBeiz. 15. XXXIV/10|. 1760: 
(A) Sessiot egyenlő két részekre mérték bizonyos jegyek-
kel, úgymint: fára vágott keresztekkel és kapálásokkalis 
meg határozták métázták [Runk TA; Ks 88 Vall. 7|. 1777: 
mind a két Falu ki jővén Udvari Tisztyekkel edjütt hat-
ározták meg Egyenlő egyezésből a két Falu Határát a 
Szamos felé egj Dombotskoig, a midŏnnis egj követ felis 
ástak Métának [Konkolyfva SzD; JHbK LXVIII/281. 
1807: a Falu Csordája délelö helyjinél ... hányatott az lsö 
homp ... a 2ik homp ... hányatott a Farkas Márton Uram 
földje végének alsó szelére ... három hompal külembezte-
tik meg a két földnek vége a Falu Csorda délelő helyjétől 
egy kis szegelet is lévén itt is hompal meg jegyeztetett a 
hol két homp kőze keresztül mérve a Szegelettel edgyütt 
őt s 4/6 öl ... ezen utat is Sűrű hompok rakásával mind 
végig meg határozák [Nyárádsztbenedek MT; Told. 37|. 

2. (földterületet) kihatárol; a delimita/marca hotarele 
(unui teren); Feldstück begrenzen/mit Grenzmarke verse-
hen. 1574: Amyk Benedek Komlodon Lakozo horwat 
kozma Wra(m) Jobbagya meg eskwek es az w hwty 
zery(n)t ezt walla en wdŏmbe oda Erkedhez byrtak az 
kyt mostan wyolan ena Jartak De az kyt Bekes Ideybe meg 
hataroztak wolt Jtylo mester wra(m)wal azt az erdőt en 
nem twdom [Erked K; LLt 29. — aElírás el h.|. 1579: 
Vagion egy uolg mel Verő fel ... az Vero fel felöl Juta 
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Toldalagy ferenchnek ... melliet meg hataroztunk Nilat 
vonua(n) rea mellyk fele melliunknek Jutnah | Zent Mar-
ton chereie felöl való fele ... Juta Toldalagy ferenchnek 
mind az Bircig az Birchtul fogva Zentmarton felöl az nag 
volg torkáig melliet meg hataroztunk [Néma MT; Told. 
3 l / l ] . 1598: Tudom azt hogy Az Makay Leorínch feölde-
ben, az melyet megh oztottak vala mellyet mégis hata-
roztak vala hogy abban az feoldben, Nagyobbat fogot el 
Eördeógh ferencz vram mint az eleott fogtak vala 
[M.fodorháza K; Ks]. 1737: azon főidnek határozásáról 
jozanon beszélgetvén, meg egyezet akaratból igy határo-
zák meg [Göcs MT; Berz. 15. XXXIV/11]. 1764: Aszt a 
resz erdŏtt melljet ... ekképpen határozót meg szomsze-
dakkal [M.bagó AF; JHbK XXVIII/641. 1784: De ezeket 
megvizsgálván a nemes compagnia széke: nem tartoznak 
árendát adni falu pretensiója szerént a fenn írt személyek, 
míglen meghatározza a nemes falu az fenn írt emberekkel 
az helységeket meghatározás után cselekedheti a nemes 
falu magak helységével mit akar, akár árendára, akár mar-
hák élelmére fordíthatja [Jenőfva Cs; RSzF 137]. 

3. (határjel) megjelöli vminek a határát; a marca/indica 
hotarul (cu semn de hotar); (durch Grenzmarke) bezeich-
nen. 1686: (Az) arvak Rettyet egy fűzfa bokor hatarozza 
meg [Gyf; Incz. VI. 17]. 1726: (A földet) illyen jegjek 
határozzák meg [M.igen AF; EHA]. 1737: Kaszálló föld 

A Köves hágó alatt ... hoszszan ... a Kérei Réttyeig, 
mellyet egj nagj kő határoz meg [Dés; DLt 477a]. 1779: 
mitsoda méták s Jegyek határozzák mega [Kv; MészCLev. 
— aA helyet |. 1808: ezen Tőrők buza főidet egy mere-
dek gyepes él vagy-is Borozda határozta meg tehát azon 
gyepes él Határ métáig az én értemre a Tktes Exponens 
Umak Édes Annya ... háborgatás nélkül békességesen 
birta [Felőr SzD; BetLt 6 Michael Süket (30) col. vall.]. 
1839: ezen földis, valamint az e' mellett lévő szomszéd 
főldekis egy forma hoszszak — mind egy borázda 
határazza meg végeket [Szentbenedek AF; DobLev. 
V/1223. 4 nemtelen Hirtságe Stefán (67) vall.]. 

4. vmi határol (vmely földet); a forma hotarul (unei pro-
prietăţi); (irgendein Feldstück) wird von etw. begrenzt. 
1667: az Csender kútra járóba (sz)... alol az Csender pataka 
határozza meg [Mezőbánd MT; EHA]. 1700: Adtunk egy 
irotvannak való Gazt . . . a' Bematth Szigetihez ne(m) mesz-
sze ... vicinaltatik ... Délre egy viz part Északra égy halo-
vány Vagy erge határozza meg [Dés; Jk]. 1718: Vagyon az 
Térben egj nagj darab szanto főid ... nap nyugot felől. . . kis 
kereki paraszt emberek(ne)k földei hatarozzak meg [Póka-
fva AF; JHb XXV/42]. 1737: a Bemáid Szigetib(en) 
Délről és Nap-nyugatról egj halovány; Északról és nap ke-
letről a Fiscus Réti határozza meg [Dés; EHA]. 1791: Bá-
zsa Völgye, Orbányos, Ilomás, Szúrákos ... mellyeket ha-
tároz meg a* Szt Lászlói Határon lévő szántó és közönsé-
ges kaszáló hellyek [Szentlászló TA; EHA]. 1796: Ezen 
hellynek Határa az Észak felé bé Fojo Viz árok és azon 
árok(na)k Fejin lévő Halmozás, melly Halom néz egyene-
sen Baktsi Familia Erdeje szélin lévő Halomra, onnan 
jő bé Nap Keletre ... a régi Erdőlő Ut Határozván meg 
[Albis Hsz; BLev.]. 1832: Lak-patakán melly ezen Erdő-
nek változhatatlan Határa egészen a ' Dél és napnyugott 
közt lévő Szegeletéig az holott kezdődik az Erdő déli 
oldalán le jővő Nyir kut Árka, melly hasonlóképpen meg 
határozza a ' Déli oldalát [Ördöngösñizes SzD; EHA]. 

5. elhatárol/választ; a delimita/demarca; begrenzen, ab-
scheiden. 1728: Ládd-e fiam, ez a Bodon kút határozza 

meg a két Maiadét [Maládé Sz; BfN|. 1777: a Hegy alatt 
lévő Fontina Bátsuluj nevű Forrás határozza meg a Kon-
kojfalvi és Kődmőnősi Határt [Kisnyíres SzD; JHbK LVI-
11/28]. 1808: ezen Tőrőkbuza földet attól ezt egy régi 
gyepes él vagy-is Borozda határozta meg s mindenkor 
a' fellyebb meg-mondott régi gyepes él Borozdáig mivel-
tük [Felőr SzD; BetLt 6 Joannes Junior Süket (44) col. 
vall.]. 

6. eloszt/szétválaszt; a delimita/despărţi; entzweitren-
nen. 1754: nemis hallottam Senkinek másnak munkáját 
azon az helljen Korpos Pálon és Lakatos Tamáson kivűl a 
kik meg határozták kertel egy más kőzött [Ditró Cs; LLt 
Lakatos István (60) vall.]. 1766: Lehet a' közös ususta 

tollálni ... s az enyimet a ' Tiedtöl meg határozni, es a' 
Kontzot fel osztani | Mind eddig a* Pársoktol közensége-
sen minden meta nélkült usualt 's mostan meg határazni 
akarván mind két fél rátájának fel allitando kertel az A. 
eŏkegjelmétŏl meg külembeztetendö udvara, s joszag felól 
orialodat controversia ad examen jővén ... meg visgaltot-
tanak, ugj azon joszag közenséges élesre leendő maradása, 
vagy külen szakasztasa s kertel való elrekesztésében kinek 
kinek mennyi haszna vagy kára [Torda; TJkT V. 321, 340. 
— aEgy jószág közös bírását, használatát]. 1783: mivel a 
szántó földeket és kaszáló helljet quo ad qualitatem el 
osztani vagj is meg határozni itten nem lehetett, tehát ottan 
helljb(en) adjustálják az Atyafiak minthogj egy részre jut 
egy köböl fereje és hat ejtel föld |Zoltán Hsz; Borb. II|. 

7. (fát) határjellel megjelöl; a marca cu semne de hotar; 
(Baum) mit Grenzmarke bezeichnen. 1627: Del utan me-
nenk arra az erdeore melliet Bak Cziereienek hinak, el 
iarok hoszszattaba keotellel fele (!) mereok, az fakat meg 
hatarozok, nylat vonank ra, es iuta az Nyrmegi feleol való 
fele Tholdalagy Mihály Vramnak, az Niaras feleol való 
hasonfele Borsos Tamas Vramnak [Galambod MT; EHA]. 
1804: Tudom nyilván és bizonyoson hogy ezt az irtás 
földet melly vagyon Lá Doszu Culmi Pojenyilor mellyen 
állok és Hitemel lé töttem az Ótsém Néhai Drentye 
Mitru vél lem együtt ez előtt mintegy 28. Esztendőkkel 
fogta, énis ott vóltam mikor a fákat kerengettük, keresz-
tekkel meg határoztuk [Berekszó Sz; BfR III. 12/7 Drentye 
Vaszali (60) col. vall.J. 

8. (mennyiséget/számot) megállapít; a stabili (cantita-
tea/numärul); (Quantität/Nummer) feststellen. 1734: én azt 
meg nem tudom határozni hogj egj héten által hany szekér 
fa kőit el, hanem azt tudom hogj nem győzvén a Joszag a 
Kolosvárra való sok fa bé hordást s: egjebet, ide ki is a 
dolgot sokan el pusztultak el mentenek az Néhai Ur embe-
rei közül [Szentpál K; TKI Horgas Dávid (60) jb vall.]. 
1763: ott Záhon az Exps Aszsz(on)y ő Nga Udvara 
házánál lévő Csüriben, volt egy jo középszerű Szuszék, ez 
teli volt szép jo búzával, de mennyi lehetett benne bízo-
nyasan meg határazni nem tudjuk [Gálivá KK; Mk V. 
VB/1. 40 Muntyán Iuon (50) zs, Vonya Todor opiko (18) 
jb vall.] | bé hordattván azon szénát, gyűlt belölle egy 
egész jo Kalangya, és egy fél, de cir(citer) hány szekér 
lehetett bennek akkor kevés gondom lévén arra én nem 
limitaltam s mostis hozzávetőleg vagy aránzolog meg 
határozni nem tudom [Záh TA; i. h. 8 - 9 Pakulár Gabrilla 
(70) zs vall.]. 1803: az Ebenianumban lehető részesülés-
ben Jussának quantitássát meghatározni, a* Bizottság 
maga Operatioja tárgyának lenni nem esmerheti [Torda; 
JHb XIII/68]. 1804: Erdejét gyérittettem ... Azt meg 
határozni tellyességgel nem tudom hány Szekérre való 
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irtavány ... vgy aszt sem tudam hogy azon ki irtott vesz-
sző hány forintat ért volna [Csapó KK; Berz. 17b]. 1810: 
Kádár Ferentz Török buza kárát praetendálja ... Tsiki 
István hogy meg fizesse de esztet fel vévén, határoszta 
meg a' Tisztség, az Hiitességel együt négy véka Törög 
búzát Szemül ha pedig most Törög buza készen nintsen 
tartozik fizetni pénzül [F.rákos U; Falujk 60b]. 1827: az 
antiqua sessiok Számát figáltuk, meg határoztuk és a' 
Nova Sessioktól meg kűlőmbőztettűk [Erdősztgyörgy MT; 
TSb 511. 

9. (időpontot) megjelöl/nevez; a indica/preciza; (Zeit-
punkt) bestimmen. 1734: Jo lélekkel meg vallom hógj 
decedalván Néhai Mlgos Groff Teleki Kristina Aszszony 
Barcsai János Urfiat vette a maga Tutorsága alá a Néhai 
Mlgos Romai Sz. Birodalombeli Groff Széki Teleki Pál 
Ur(am) Anno 172lnek a vége felé de innét a Collegiumbol 
valo ki kelesit punctualiter nem tudom meg határazni [Kv; 
TK1 Joannes Farkasdi (27) preceptor rhetorum vall.]. 
1763: Mányika Iuon az utrumb(an) Specificalt erdőkből 
fát maga számára azután hogy az Exps Aszsz(on)y ö Nga 
keze alol ki költ elégszer hozott ... de hánszor es praecise 
mitsoda napokan meg határazni nem tudom [Gálfva KK; 
Mk V. VII/1. 21 Mányika Ile (30) jb vall.]. 1847: A fen-
nebbi elbeszélésből nem tetszvén ki az, hogy valló melyik 
évben jött Búcsúmba s ott mennyi ideig mulatott, határoz-
za meg azért az időt | Tisztán meghatározni nem tudom, 
azonban ügy emlékszem, hogy a köz időt Bécsbe és több-
nyire Pesten töltöttem el (VKp 167]. 

10. (pénzösszeget) megszab; a fixa (suma); (Summe) 
festsetzen. 1693: Mint hogy a' Defunctus a' Relictanak 
Dossarol, semmit sem emlekezik hanem irasban néhol tsak 
in Genere teszen emlekezetet, effele dolgokrol, mellyetis 
hagjot a* Birak Arbitrumara, a' Decretum tartasais többire 
a' zászlós, es nagy vrak Feleseginek Dossat specificallya, 
es hatarozza megh: Ehez kepest az Üdvözült Defunctusnak 

allapottyahoz kepest determinálhattuk megh a' Relicta-
nak Dossat |Ne; DobLev. 1/38. 1] | Quártás Uraimek ... 
fizeteseket... meg jobbítván, igy határozta meg, kész pénz 
fizetese edgyik(ne)k leszen fl. 25 E' felet öklmek(ne)k 
ezen a' hataron termet gabonájokat, és borokat dezma alol 
eximallya az Eccla [Kv; SRE 12-3]. 1776: vettük a' Tkts 
Urnák" ... küldett Commissioját, melynek tenora ez volt, 
hogy egész Communitásunk bé gyűlvén Bánya, Kohó s 
verő mivekben néhány időktől fogva interveniált difficul-
tások felől Consiliumot tartson, és a* dissidens feleknek 
°piniojit Argumentis et votis írásban tévén ugy a' dolgozó 
Czigányok s szolgák fizetésit meghatározván rendel sub-
nűttalnok [Torockó; TLev. 7/5. — aPávai Ferenc, gr. Kor-
njs Zsigmond insp.j. 1795: a' Mogyorosi Filial(is) Ekkla, 
a ' Matér B Keresztúri Ekklátol el szakasztassék illyen 
feltételek mellett lo Hogy Valamint mostan e' Filialis 
Bkkla a' maga lejendŏ Papjának bérit meg határozta, hogy 
821 meg nem változtattya, nem kissebiti, h(ane)m mind 
ttost, mind a' következendő időkbe Curatora á(lt)al bé-
szolgáltattya ]MMatr. 458 Joannes Abats zsinati not. kezé-
vel]. 1832: Ezenn beállott Fársángi napokban szándé-
kunk lévén ... Szombatonként Burgel (!) Vasárnaponként 
és Csőtőrtőkőnként Nobel bálokat tartani ... a bémenete-
lek árát meghatározni rendelni instáljuk [Dés; DLt 84|. 

11. elhatároz; a decide/hotări; beschließen. 1734: Énis 
[égolta szándékozo Testamentum tételemet ma vgy meg 
határoztam [Szárhegy Cs; LLt 60/1679]. 1818: Minthogy 
kezem kőzőtt nintsen meg a Földekért meg kivantato, igy 

határozok meg hogy ha azon betsűletes aszszony váma 
Mártzius végéig akkorra bizonyoson ki tsinálván Búzából 
meg adnok addig valo várakozásáéit illendőleg interezvén 
(!) [Ne; DobLev. V/1019]. 1823-1830: az öreg és ifjabb 
Bethlen Pálék meghatározták, hogy a fiakat, Eleket ezen 
esztendőben kiküldjék akadémiákra | már meghatároztam 
volt magamban, hogy ... ha ideadják a leányt, csak elve-
szem [FogE 141, 298J. 1824: az tőbb tőbb ebből származ-
ható következéseket fontolóra vévén meg határaztuk ... 
kedves Férjemmel edgyűt, hogy ... Mező Bodoni rész Jó-
szágunkat Zálogban el adgyuk [Mezőbodon TA; Ks 89|. 

12. szabályoz; a reglementa; regein. 1677: az Országnak 
Statusi vévén eszekben, hogy a' meg-alunni láttatott tűz-
nek szikrája az Hazának felháborodásával kezdene ujab 
lángot vetni, kénszerittettenek azért ismét azon elébbeni 
karban állami, s' továb valo menetelét ujobban meg-
határozni [AC 210]. 

13. elrendel, parancsba ad; a ordona; verordnen. 1769: 
Meg határozta kegyelmesen Felséges Aszszonyunk hogy 
három esztendők(ne)k eltelése után senki külső hivatalok-
ra fel nem vetettetik, hanem ha az ö Felsége orszagaib(an) 
levő Akadémiákon a Tudományokat el végzi hellyben 
hagyván az If]uság(na)k Akadémiákra lehető menetele 
iránt költ Diaetalis Articulusokat mellyek(ne)k értelme 
szerént ez után tsak az Ecclesiastikai hivatalra bocsáttat-
nak (így!) (UszLt XIII. 97]. 1823: meg határozta, és hatá-
rozza a V. K. Társaság hogy egj vasért 6 xr a' most-is 
állyon ... és valaki ez ellen hibázik s ezen végzést meg 
rontaná nem tsak a többet adással, hanem annak tsak meg 
igéiésével és akár pénzben akár vasban, Az 12 az az: ti-
zenkét Mforintokig bűntettessék (Torockó; TLev 9/471. 
1829: az Aprob. Con: 3. része 25 k Tit. 10 art. meg hatá-
rozta in verbis az aviticum Bonumokba Testamentum 
vagy egyéb Fassiok által valo abalienatioknak hely ne 
adottassék, ebben a' pontban ... tett sűkeretlen íratások 
Biroi figyelmet nem érdemelnek INe; DobLev. V/1155. 
10a]. 1841: A' Nms Ekkla 22k Januarii 1841 meg-határoz-
ta, Szozatolas által hogy a' kik ezen a' napon bé nem ad-
ták a' Tőke pénzt, tehát tartoznak egy-egy véka tsős tőrök 
búzát Szt Mihály napkor adni ]HbEk]. 

14. jóváhagy, engedélyez; a apróba; genehmigen, erlau-
ben. 1657: volt ily factiójok s tanácsok: hogy azon 
temetésnek alkalmatosságával, melyre minden rendek az 
országból is, de egyéb helyekről is confluálandók valának 
... declaráltatnék az fejedelemasszonynak mind religiójá-
nak változtatása s római császár protectiója, mind pedig 
az gubernátornak authoritasát degradálván, avagy megha-
tározván kévánságok szerént |KemÖn. 1131. 7770: régi 
időktől fogva a pápista religiónak exercítiumát Erdélyben 
meghatározták vala [CsH 300J. 1792: Mindezen most leírt 
vasmunkáknak és azon prothocolált munkáknak, melyeket 
in anno 1778 21 July meghatározott vala a communitás, 
kiszabott ároknak vételére azon kovácsok, akik akármi-
nemű szín alatt mesterségeket folytatni akarják, kötelez-
tetnek [Árkos Hsz; RSzF 292J. 1805: 1738 Januarius 8-
ikán Almási Donáth An<dras) és István, ezen Nemes Ud-
varhely Szék Generális Gyűlésén Armalisokot producal-
van, valamint ez előtt a köz terű viseléstől exemptusok 
voltak, akkoris azon Exemptioban meg hagyattak ugy a 
Mlgos Kir Táblais mind olyan nemeseket azon szabadsá-
gai élni meg határoszta [Szu; Borb. II). 

15. megfogalmaz; a formula; ab/verfassen. 1677: Mint 
látja Kegyelmed, Absolon mit ír, nem ír semmit a hadak 
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impatientiája, eloszlása és nem várakozhatása felől, annál 
inkább nem határozza meg az dolgot, sőt a porta resoluti-
ója után való várakozást s várást javallja [TML VII, 481 
Teleki Mihály Baló Lászlóhoz). 1710 k.: A világi becsület 
nem egyéb, hanem az embereknek elméjekben egymásról 
való ítíletek és vélekedések ... amint elméjekben meghatá-
rozták, mind a becsültetett embernek, mind pedig mások-
nak ... tudtára adják [BÖn. 411—2]. 7820: egy más közt 
Consultalodván, mondhatni több része az Communitásnak 
abban határozta meg az mivelés dolgát hogy az kinek 
három napi vereje vagyon futtasson egy egy műre három 
ágas vasat [Torockó; TLev. 9/44]. 

16. eldönt, pontosan megállapít; a preciza, a stabili cu 
exactitate; entscheiden, feststellen. 1796: már ez előtt meg 
esett volt égy más közöt a' Tepelödesek ... Jol lehet én 
jelen voltam, de még is nem tudom meghatározni, hogy 
mellyik volt az oka a' meg esett verekedésnek [Bács K; 
RKAJ. 

17. vmi eldönt vmit; a determina/condiţiona; etw. 
entscheidet eine Sache. 1869: Hogy hova küldje az ember 
a kérelmet, azt az határozza meg hogy hova akar kérezni. 
mi mind ide Kolo'svárra kérelmeztünk [Pf Pálfi Károly 
lev. Kv-róll. 

18. fel/megbecsül; a evalua; ab/einschätzen. 1824: Az 
által adatott marhák mit értenek volna én azt meg-
határozni nem tudom, minthogy nem is ügyeltem [Szent-
demeter U; Told. 40]. 

19. befolyásol; a înfluenţa; beeinflussen. 1722: Rövide-
den ez az en opiniom mindazonalt(al) Ngodnak jobb is 
occuralhat en a Ngod elmejet nem hatarozom ezzel meg 
[Székelykocsárd TA; Ks Sándor Gergely lev.|. 

20. ~za magát a. elhatározza magát vmire; a se ho-
tărî/decide; sich für etw. entscheiden. 1823-1830: De 
Göttinga igen költséges, mivel ott a szegény legény leg-
alábbis elkölt esztendő által 500 vagy 400 Rhf-tokat. 
Minden további planizálásról tehát lemondván, tökélete-
sen meghatároztam magamat, hogy egy szerencsére Göt-
tingába megyek, ott egynéhány hónapot mulatok, osztán 
vagy haza, vagy másfelé indulok [FogE 202]. 1826: a 
rabságból lett ki szabadulása utánn későre határozta meg 
magát az Alperes a Féijhez menetelre [Ne; DobLev. 
V/1114. 8a.] — b. kb. megerősíti magát vmiben; a se 
incredinţa/a-şi da seama de ceva; sich in einer Sache 
bekräftigen. 1823-1830: Utoljára meghatároztam maga-
mat, hogy miért epesztődöm így? Hiszen én erős, egészsé-
ges ember vagyok, akármi szolgálatot elbírhatok. Mit is 
szégyenleném a szolgálatot, mikor az űríiéktól megválva, 
engem majd senki sem esmerne, s nem tudná, hogy én 
Marosvásárhelyt absolutus tógás deák voltam. Sok ember 
él szolgálatjával, s attól emberséges ember [FogE 200]. 

meghatározandó 1. megjelölendő/nevezendő; care ur-
mează să fie stabilit/fixat; zu bezeichnend/nennend. 1793.ĕ 

a Jószágnak ki botsáttása és a Jfju Aszszony Felfalvi rész 
Jószágáért adni kellető 333 Mftok fel vétele végett bizo-
nyos meg határozandó napot választanánk [Ádámos KK; 
DobLev. IV/716 Pásztoki Ferencz Szántó Sándoihoz]. 
1803: az Ki rendelt Commissio, vagy annak Praesesse 
által, meg határozandó ki jövetel Terminussá 15-öt Na-
pokkal az előtt híré tétessék Törvényesen az B. O Budai 
Birtokos Uraknak [K; JHb LXVII/47. 26]. 1822: Ezen tul 
meg irt edgyezést hellyben hagyom, ollyan feltétellel ... 
Hogy ezen esztendőre leg fellyebb a* másikra kővetkezőre 

légyen ereje, azon tul pedig ha a Többségnek tettzik, meg 
változodhassék, de hasonlolag ha tettzik továbbra is ujjab-
bi Hellyben hagyásunkkal, és akkor meg hatarozando 
időig fenn maradhasson [Gyéressztkirály TA; TLev. 9/27]. 

2. megszabandó; care va fi stabilit; zu bestimmend. 
1821: senkiis Remek Esztendő töltés nélkűlt, a' Czéh-
ben bé ne vétettessék, hanem azt minden kifogás nélkűlt 

a' Czéh által meg határozandó Heti Bér mellett, ponto-
son ki tölteni tartozzék [Kv; FésCJk 32]. 

3. kiszabandó; care va fí stabilit; zu bemessend/verhän-
gend. 1795: Ezen tórventelenségnek gyalázatos követke-
zései közé tartozik az is, hogy a' már el szegŏdett, és előre 
pénzel, búzával el-kŏtelezet Művelő Kovácsok, azon 
okból, hogy a' Gazda nekiek törvény ellen 's a* Mlgs 
Familia ki hirdetett parancsolattya ellen ajándékot nem 
igir, azt fel rúgják méltóztassék Ngd olly hathatos 
iendelest tenni, hogy a* Ngd által meg hatarozandó bün-
tetés azokon el-mulhatatlanul véghez vitessék [Torockó; 
TLev. 9/29]. 

4. eldöntendő; care urmează să fie decis; zu entschei-
dend. 1805: Első meghatározandó kérdésnek láttzott hogy 
midőn az Al peresek directus elei között a' Feliperesek 
állatása szerént ezen Tóó-Hellynek Zállogb(an) léte meg 
esmértetett annak ellenére az örökösittés bizonyittására bé 
adott elébbeni Contractusok fel vétethetneké [Ne; Dob-
Lev. IV/887. 3a). 

meghatározás 1. kihatárolás; fixare a hotarelor; Ab-
gienzung. 1580: az Nagy Kereky patronusok elozor meta-
kat akarnak vala Erigalni, Nagy Kereka es azon Eormen-
szekessb Newo falw kozt . . . walya puztanak meg oztasara 
es meg Hatarozasara, Excindalasara [Pókafva AF; JHb 
XXVI/8. — a — bAF|. 1729: Az melly emberek masunnan 
ide származván s telepedvén magok Házhelyek(ne)k való 
Földeket kértenek s obtinealtanak ... az Város közönséges 
földébűi azok(na)k házhelyek ... pellustraltatvan Ujjobba-
nis hogj ha az akkori oculatiojok s meg határozások sze-
rint biratnak é vagy az Város földeiből többet foglaltanak 
hozza s mennyi részib(en) foglaltanak [Dés; Jk 384b]. 
1801: az irt Metalis Contraversiának ... meg nézése, el 
igazittása, és tökéletesen való meg Határozása ... végett 
Comissariusokat kévánván ki kérni, Certifícaltattyák 
Nagyságodat ... az irt Napon és Terminuson a tisztelt 
Generális Szék előtt Megjelenni [K; JHb LXVII/4]. 1817: 
minthogy a fenn írt vicinus Kálmány József uram néhai 
Péter Jánossal ennek előtte is az összefolyó határozás 
felett békéltelenkedtek (!) volna, most az második alkal-
mon meghatároztaték végképpen ... eszerént, hogy ahol 
most a Kálmány József őkegyelme kertje fennáll. Az által-
adás és meghatározás a fenn írt mód szerént lőn meg mü-
előttünk [Jenőfva Cs; RSzF 139-40). 

2. (számbeli/mennyiségi) megjelölés/körülhatárolás; sta-
bilire/determinare (a numărului/cantităţii); (zahlenmäßige/ 
quantitative) Bezeichnung/Umgrenzung. 1785: Az kik 
Mester Emberek vagyunk, meg határozás nélkűlt szolgá-
lunk mesterségünket (Torockó; TLev. 6/1. 4a|. 1800: alá-
zatoson kéljük Nagysagodat hogy a Kohoban az másalás 
fel ne állittassék; hanem a Verőben a Vas Szam meg hata-
rozasat és annak szoross meg tartasa iránt téjendö parant-
solatyát ohajtyuk® [uo.; i. h. 9/34. — aA verős kovácsi 
társaság]. 1861: ujabban meg állított szabályok szerint 
szervezendŏk az Ekklák, és a Praesbiteriumok, meg je-
gyezvén, hogy a' hun a' népesebb Ekklákban képviseleti 



655 megharagudhatik 

rendszer lenne szükséges ott a' szám minimumának meg 
határozása csak is a' közzelebbi visgálaton lesz el dönten-
dö [Gyalu K; RAk 63]. 

3. megállapítás; constatare; Feststellung. 1822: a Ces-
sans lucrumnak jobb móddal léendő meg határozására 
nézve tekintenők meg azon Helyet az hová azon Malom ki 
volt kötve ... ki mentünk ad faciem loci, de ottis semmi 
olyas kőmyűl állást nem tapasztaltunk a' mely a Cessáns 
lucrum meg határozására nézve méltó tekintetett érdemelt 
volna [Koppánd AF; DobLev. V/1057. 3b]. 

4. elhatározás, határozat; hotărîre; Beschluß. 1786: A 
kohóknak és verőknek közlebb következő meg indulásával 
mind azon meg hatarazásakat magokis meg tartani, máso-
katis kik a' verős Kovátsi munkában bé állanak azokhoz 
restringalni és véllek szorosson meg tartatni ... szoros 
kötölességeknek tartsák |Torockó; TLev. 9/23]. 1801: az 
ujjabb meg határozás szerént az egész határnak kelletik 
feli osztattni, nemkülönben az Nova sessioknakis 
[M.nagyzsombor K; Somb. I], 1807: Nyilván vagyon 
pedig azon 1770dikbéli Zállag Levélnek 5dik Pontyábol, 
hogy világos ki fejezésekkel tsak Néhai Trauzner János fiu 
maradékira nézve tétetett ez a meg határozás, hogy tsak az 
ell Zállagosito Trauzner Sigmond Leány Maradékinak a 
kereset alatt levő Hadrévi részportiot (ki)botsáttani ne 
tartozzanak [Mv; DobLev. IV/908a. laj. 

5. eldöntés; luare de decizie, soluţionare definitivă; 
Beschluß. 1794: sajnoson tapasztalyák, hogy a Tutor Ur 
ezen dolognak végső meg határozását, és az Árváknak 
Kielégittését húzni halasztani, s egyben zumi, zavarni 
űgyekezik [Kv; CsS]. 1816: a MIgs Groff Fő Királly Biro 
Ur ... a' Pernek meg határozása közben Bírói flegmáját el 
vesztvén székéről fel költ, és a Derék Szék Biráit meg 
fenyegetve kénszeritette volna, a' Pernek bevégzésére 
[Mv; Told. 7|. 1825: ezen Comissio ezen Tárgyba nem 
ereszkedett, hanem annak meghatározását a Tktes Magist-
ratus és V Közösségére bizta |Dés; DLt 288]. 

6. döntés; decizie; Entscheidung. 1761: a mi akkor azon 
Consensus mellet figaltatott edgyűt különösön már a' 
Vidua meg nem valtoztathattya Néhai Fekete Josef ur(am) 
intentioja 's czelya 's meg határozása ellen [Hsz; BLev.|. 
1785: müis mostani Terhŭnkŏt, az ŏ Felsége meg határo-
zásáig békével hordozzuk; kik vgy határozván ŏ Felsége 
a' rendes Dézma ki adásrais készek lészŭnk |Torockó; 
TLev. 9/22]. 1796: Ez az eleve valo meg határozás Sinor 
mérték gyanánt Szolgálván a' következőkre ... nem prae-
tendalhattya ... azon Summa meg fordittását [Kv; Ks 
74/56. 55]. 1805: Thoroczkaj Birák. Boldog Aszszony 
Havanak 3dik Napjan Fel küldet edgyet értését s az egész 
Banyaszi Társoságnak meg visgálván e következendő meg 
hatarozasokat holnapi napon tegyetek kőzenségesse 
ITorockó; TLev. 7/12]. 

7. rendelet; ordin; Verordnung. 1668: az Váradi vitézek 
••• minden meg határozás nelkűl akarjak az Szegenységet 
Sanczoltatni, kenozni, már lopvais ki csapnak az szegény-
ségre, rabsagrais vittek mostansag [KJ. Székely Moyses 
Apafi Mihályhoz]. 

8. feltétel, kikötés; condiţie; Bedingung. 1662: a gyer-
mekfejedelem választását ... végre minden nehézségek 
superáltatván, meggyőzetvén, die 9-na Mártii, azon gyűlés 
alatt, édes atyja után következendő fejedelmekké válasz-
tották és a szokás szerént az ország házában solenniter 
felkiáltották vala olly circumscríptiókkal, meghatározá-
sokkal, hogy ha az atyja az választott fejedelemnek gyer-

meki állapotjában találna meghalni, gubernátor alatt ne-
veltetnék, mind az tökéletes idejéig, úgy, hogy most 
mindjárt Kemény János választatván azon guberniumra 
[SKr 312-3]. 1780/1804: A régi bé omlott 's el pusztult 
Bányák(na)k foglalásában ilyen mod tartassék: Valamely 
Bánya vagy Bánya Torok ruinába találtatik, bé omlado-
zott, el temetödett, és semmi jele a' Torok(na)k nem 
láttzhatik akárkitől szabadosson occupaltathatnak, fel 
fogattathatnak olly meghatározással ugyan, hogy ha a' 
fel fogo propríetarius vagy occupans tsak pro forma fogta 
fel az ollyatén Bányát de ... azt nem colálná, az illyetén 
Bányászok három Esztendők eltelése után ... mások által 
excludáltathatnak [Torockó; TLev. 2/4bis. 4-51. 1818: a' 
Ns Collegium Cassae perceptora ... ezer öt száz RHftokat 
ki is számlálván azt előttünk Tkts Bartók Ádám Ur effec-
tive kezéhez is vette ... oly további meg határozással 's 
kötelezéssel; hogy a' Ns Collegiumis a' hátra lévő ezer őt 
száz harmintz őt Rftokat ... leg felyebb a* jelen valo Esz-
tendő Szt. György napjáig tartozzék telyesen ki fizetni 
[Ne; DobLev. V/1012]. 

9. megkötés, korlátozás; condiţie; Vorbehalt, Einschrän-
kung. 1675: illyen Supremus Magistratus eleibe bocsátott 
causaknak nem volt semmi megh határozása, ugy mint 
hány forintig valo causa lett volna; hanem indifferenter 
akar mely causat appellaltak az Supremus Magistratus 
eleiben az melynek decisioja nem teczet az Fogarasi felső 
szeken praesidens, vagy vice kapitanyok előtt IFog.; UF 
II, 662 Nicolaus Uzoni de Fogaras (46) vall.]. 

10. megfogalmazás/szövegezés; formulare; Abfassung. 
1794: (A) Protocolum első Punctumának bővebb meg 
világositására és meg határozására ezen Conclusum téte-
tett, hogy a régi szokás szerént a' plénum Consistorium 
Tagjai légyenek a' Curatorokon, Papokon és Professoro-
kon kivül a' Városi elö kelőbb Civisek és azok között a' 
Centum páterek, a' kik arra érdemesek, és az ... nevezete-
sebb dolgok tsak ezeknek jelenlétekben igazíttassanak el 
[Kv; SRE 295-6]. 

meghatározat előírás; prescripţie; Vorschrift. 1784: 
Respondem Querulantes Torotzkoienses Szolgálatunk-
(na)k soha semmi meg hátározattyat nem tudgyuk hogy 
lett volna | Mű Udvari Tisztekŭl semmi ezen kérdésre nem 
felelhetünk mivel ha a szolgálatnak különös meg határo-
zattya volt az előtt ... azt mutattyák meg a régi Conscrip-
tiok Urbáriumok ... Mondotta MIgs Groff Ur ŏ Ngs. hogy 
ez effélék meg vilagosittása vegett fel küldi az régi Urbá-
riumot mivel mindenféle szolgálatok iránt regi meg egye-
zése volt a Familia(na)k az Emberekkel [Torockó; TLev. 
4/9 10b, 11a]. 

meghatározatlan határtalan; nemărginit; unbegrenzt. 
1678: Nem értem az igazságon némelyeknek meghatáro-
zatlan indulatját, hanem azt értem, hogy az ország közön-
séges gyűlésen complánálja ezt a rút dolgot; lehetetlennek 
hiszem penig, hogy mindnyájan úgy megbolonduljanak a 
statusok, hogy némelyek ductussát bekötött szemmel 
kövessék [TML VIII, 48 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
hoz). 

meghatározhat megállapíthat; a putea preciza/stabili; 
feststellen können. 1739: vagjan egj nagj darab föld de 
nem hatarozhatam meg mennyi [Ne; Incz. IX. 8b|. 1749: 
Bizonyoson hány Ház helly vagyon meg nem határozha-
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tom [Szurdok TA; DobLev. 1/236. 19a]. 1754: azon Szi-
getnek ... Nap keletre Maros Solymos felöl való határának 
Limesse meddig rúgott, és végeződett, nyilván meg nem 
határozhassuk [Herepe H; BK Herepei lev.|. 1812: Hogy 
az Öblögetés vagy is Viz mosása után szaparodott Berek 
az ujj Berekkel mennyi ideig lehetett egy azt az űdőnek 
hoszszas volta és régíssége mián meg nem határozhatom 
INagylak AF; DobLev. IV/943. 25a Vajda Czigány Juon 
(60) col. vall.]. 1819: azt nem határozhatom mégis meg, 
hogy egyenesen ezen iszakossága halált okozhatott é neki 
[Déva; Ks l 16 Vegyes ir.]. 

meghatározhatás elhatározás lehetősége; posibilitate 
de a lua o hotărire; die Möglichkeit der Entscheidung. 
1815: A történhető változásokhoz képpest sogor Ur(am) 
fáradságát és Kedves Hugóm Aszonynak meg jelenését 
előre Atyafiságos bizodalomal kikérem, el várván addigis 
Atyafiságos tudosittasokat a magam meg határozhatására 
nezve [Asszonynépe AF; DobLev. V/975 Borbereki Josef 
sógorához, Dobolyi Sigmondhoz]. 

meghatározó 1. körülhatároló; care constituie hotarul; 
umgrenzend. 7680: La Gura Ránguluj nevü hellyb(en) egy 
nagy darab réth: Vicinussa ennek ... Nap keletröl Tuonia-
szi Mikulai, és az Szabó János Udvarbíró ezen rétett meg 
határozo Ásása eszákrol ... Glodul nevŏ patak, nap nyu-
gatról penig egy nagy patak(na)k az oldala határozza meg 
[A.porumbák F; ÁLt Urb. 51J. 

2. átv megszabó; care este de natură să determine ceva; 
festlegend, bestimmend. 1675: az Kegyelmed lelkével 
bizonyítok, midőn már kicsiny tehetségemet végképpen 
meghatározó idejéig elmentem és Istenre s az közjóra való 
kénszeritéseket töttem Kegyelmed előtt [TML VII, 26-7 
Szepesi Pál Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 

3. elrendelő, parancsoló; care ordonă ceva; verordnend. 
1849: ezen meg határozo ki botsáttás értelmében ... az 
édgyikűnk Téglás Ádám hivataloson szolitotta fel Taná-
tsos Kováts Moses urat hogy adataival 's bizonysá-
gaival édgyűtt, a dífferentias helyen jelennyen meg [Szu; 
Borb. II Simó Pál városi jegyző kezével]. 

meghatározódik 1. (határ) kijelölődik; a fí marcat 
(hotarul); begrenzt werden. 1724: Tudgyaé a' Tanú ... 
hogy a' Kükŭllönek réghi folyása tartotta Korod, és Korod 
Sz:Márton között, és Zágor és Oláh Solymos között az 
Köz Határt, és Sem a tulso Sem az innettsŏ Faluk birodal-
ma az Holt Kŭkŭllŏn által nem ment, hanem az holt Kü-
küllŏb(en), vagj az Kŭkŭllŏnek réghi folyásában meg 
határozodott [Kük.; Ks 12/111 vk]. 1760: ezen Kopacz Rét 
nevü hely ... északról határozódik meg egy ponkos boroz-
da forma hellyel [Kilyén Hsz; LLt]. 1785: Puszta Egres 
továbbá határazodik meg a' Közepe tájatt a' Néhai Kenosi 
Tkts Sándor Sigmond Ur Post(eritási) Antiqua Coloni-
calis Populosa Sessiojoknál [Pusztaegres TÁ; BLt 12 
Jákob Todor (34) vall.]. 

2. (föld)terület határolódik/végződik; a fí delimitat (un 
teren); (Feldstück) abgegrenzt/geschlossen werden. 1702: 
Vágjon egy darab Liget nevű erdő ... tilalmas, hatarozodik 
meg az Eskűlői határzo szelben egj felől [Solyomkő K; 
SLt GH. 39]. 1768: meg akarván tudni meddig rugja(na)k, 
és hol határazodgya(na)k légyen meg a* Nemesek öröksé-
gei ad Faciem loci, a ' hol az itten lakó Nemesek őrôk-
ségei(ne)k ... szélek és végek határazódik, ki vévén két 

Regiust... ottan ezen alább meg irando Vallok ... hitek után 
azt vallattáka [M.pagocsa TA; Ks 8. XXI. 36. — aKöv. a 
vall.]. 1784: ezen irtásunk mindenik felől e' szerint határo-
zódik meg ... a* mint ki jáihatám és meg mutagathatám 
Régius Uraiméknak [Vormága H; JHb XXXIII/36]. 1808: 
lévén Fűlőp Miklós ur(amna)k a Radnotfaia Hátáron egy 
darabb Porondos Fűlőp rész Hellye ... a Máros vizére járó 
főldek(ne)k végeib(en) ... Ezenn egész porondozást a 
dombon lévő egészen kőrűl vícinált hellyet, a Máros 
mostani follyamotyáig egészen adá őrőkős tseréb(en) 
Báró Bornemisza Leopold ur(amna)k ... az alsó vége egy 
Holt ároknál az holl a Földek végei határozodnák, határo-
zódik meg IBom. G. IV/10. — aMT]. 

3. megállapíttatik; a fí stabilit; festgestellt werden. 
1688: (A) Zenebonalkodo Cziganysagnak allapottya meg 
hatarozodgjek, es I(ste)n csendessegett adva(n) s mas 
dicsiretes privilegiat(us) hellyek(ne)k is alkalmatossagatt 
ez iránt kővetven, az lakásra edgj bizonyos helly desig-
nalt assek melto kévánság [Dés; DLt 449]. 1840: A Pálinka 
főzéshez meg kivántato élesztőttis a mi a próba főzéskor 
fog meg határozódni, magam tartozom Sz Régenbői meg 
hozni vagy hozattattni [Kv; Bom. G. XXIVb]. 

meghatározott 1. kihatárolt; delimitat, marcat prin 
semne de hotar; mit Grenzmarke versehen. 1791: azon 
terhes summa pénz még mais a költsönözönek a sok szük-
ségektől s rend kivül esett tereh viselésektől okoztatott 
Hellység tehetetlensége miánn meg nem fizettetvén ... 
kéntelenittetnek az fenn irt falusi Lakosak ... ezenn eléggé 
meg határazott Falusi Just avagy Joszágot... annak el adni 
ki mostani szükségek ki pótlására mentől Summasobban 
pénzt ad [Ádámos KK; JHb XIX/321. 

2. ki/megjelölt; stabilit; bezeichnet. 1662: A jószágos és 
egyházhelyi nemesek közül négy értelmes becsületes 
személy, a városbírák s polgárok közül is négy, az katona-
ság közül is négy személy választatott vala. Kik a város-
nak minden közönséges javára nézendő dolgaiban ... 
meghatározott móddal forgó törvények kiszolgáltatására is 
kötelesek hittel valának [SKr 420|. 1743: végezte a sze-
gény Haza, hogy Karátson havában Uj Esztendŏigh és 
nem mászszor, a ' kiknek Lovok vagyon a' Papnak két Ló 
fát, a' Mesternek egy Lo fát megh vigyenek melljet ha 
a' megh határozott üdŏ alatt megh nem viszen, tehát a 
maga erdejéből vigye megh, avagy pénzül fizesse megh 
annak idejéb(en) a' három ló fának az árrát [Torockó; 
TLev. 10/11. 1759: az Utrumban meg hatarozott Hellyhez 
az hol lábainkai állunk, hozta volt a Mérő Rudat Providus 
Hatházi Czilika ... a ki is hűtés volt a rúddal járó emberek 
közzé (!) (Árpástó SzD; BK]. 1790: Igaz az hogj én a' 
Nemes Captalannak való Contractussam szerint depura-
lando summát a' Contractusban meg határazatt időre ép-
pen le nem tettemis hogj azért azon Subversans Joszaghoz 
való Jussamról excindalljak nem lehet IRadnót KK; Dob-
Lev. III/678 Csato Mihály lev.|. 1794: ha az Arendator a' 
meg határozott időre az árendát tellyeséggel nem fizetné, 
és fizetni nem akamá ... légyen Jussa az Ecclesianak ... uj 
Licitatio mellett a' fenn irt Telket másnak ki adni (Kv; 
SRE 3091. 1815: a ' Katonai Correspondenziák(na)k jobb 
móddal folytatására Szebentől fogva, egész Kolosvárigt 
meg határozott Stáciokon két két Levél hordozo a' Hohen-
zoller Regementyebeli Lovas ordinántzok állítatván ki 
Nemes Torda Várossába is két illyetén ordinántzok lész-
nek quártélyba [Torda; TVLt rtlen]. 
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3. megszabott; fixát; bestimmt, festgesetzt. 1700: a* 
kiknél most ollya(n) földek vadnak pacifice bírják s colal-
hattyak Sz. Marton napra az arendaját megadva(n); ha 
penig meg nem adnak ... azo(n) Embertűi ... el vites-
sek es adassék oly bene merita personanak a' ki meghatá-
rozott Arendajat megadgya azo(n) terminusra [Dés; Jk 
310—11. 1794: Ezen fenn jól circumscribált Bólmak eddig 
practizált, és az gyakort fenn tisztelt Uradalom által meg 
határozott Esztendeji Taxáját, Censussát az mostani Exa-
rendatrix Aszszony Boznyák Kata eő Kelme tartozzék 
Accurate be fizettni [Déva; Ks 73. III. 27]. 1825: a Karat-
nai Joszágot ki váltván ... meg határozott Summa ki is 
fizetődött [Hsz; Kp V. 347]. 1829 k.: A* Játszó Tagoknak 
... bizonyos meg hátározott fizetések legyen s hogy abba 
hiányosság, a hiányosság miatt pedig a társaságnak el 
bomlása ne történhessen IKv; KvSzLt]. 

4. megfogalmazott; bine definit; abgefaßt. 1796: mind 
a* Bányák mívelésinek, mind pedig a' vas futatásnak, és 
verésnek, bizonyos meg határozott reguláji vágynák, és 
attól el állani teljességgel nem szabad [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 27]. 1805: nintsen az osztállyb(an) semmi meg 
határozott meg esmerése annak hogy az egész Toó-Helly 
Zállogos légyen [Ne; DobLev. IV/887. 3a]. 

5. megbízott; desemnat; beauftragt. 1815: a' Bába-
mesterség tanulásának felserkentésére nézve szükségesnek 
találta a' Királlyi Gubemium ki hirdetni ... Hogy min-
den Falunak légyen két meg-határozott Bábája mások-
nak ezeken kivül a* bábáskodás keményen tiltassék meg 
[TVLt gub-i rend. Kv-ról 1393]. 

meghatározta birt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; mit 
possessiver Personalendung: vkitől körülírt; descris de 
cineva; von jm umschrieben. 1812: Ezen már megmon-
dottam, s meg határoztam Berket kétségen kívül való 
dolog, hogy őrőkké, akar mellyik ember értékére is, min-
dég a Nagy Laki Reformata Sz Eklésia birta [Nagylak AF; 
DobLev. IV/943. 29a Puskás Vaszilie (50) jb vall.]. 

meghatároztat 1. határt ki/megjelöltet; a dispune/face 
sä fie marcat hotarele; Grenze bezeichnen/markieren las-
sen. 1807: az Határt ki jártottni, és az régi Usus szerént 
meg Határoztottni és magokat régi usussokban volt, de erő 
hatalommal el foglalt Birtokokban reponáltottni el sem is 
mulattyák [T; Bom. XVd|. 

2. felértékeltet/becsültet; a dispune/face să fie evalu-
at/estimat; einschätzen lassen. 1810: Kolosvári Pallér 
Léder Joseff ... minden nemű Kőfalakat és ... minden 
egyebeket meg betsűlt ... és nékünk meg mondván Mun-
kánkba igy irtuk bé, egyébb aproságokat... Falusi előnkbe 
idézett Bizonyokkal határoztatván meg [Doboka; Ks 76 
Conscr. 17]. 

meghatároztathatik 1. elhatároztathatik; a putea fí ho-
tärit/decis; beschlossen werden können. 1794: minek előt-
te aza egészen meg határoztathatnék szükségesnek Ítélte-
tett, hogy előre a' Fundusrol gondolkozzék a' Consistori-
um ... és mihelyt illendő Fundus szereztethetik, azonnal a' 
lejendö káplánnak ki választása és bé állítása iránt is fog 
gondoskodni [Kv; SRE 294. — aA káplán kinevezése]. 

2. megfogalmaztathatik; a putea fí formulát; abgefaßt 
werden können. 1792: Utollyára mint hogy ezen Instructi-
ob(an) mindenek meg nem határoztathattak, és bé nem 
iktathatták (így!) azért követeink mind azok(na)k ki mun-

kálására valamellyeket más Vármegyék Székes Hellyek és 
Szabad Városok Követeinél lévő Instructiokb(an) a mi-
énkkel nem ellenkezőket és a Dolgok follyásához ... ké-
pest Hazánk Boldogságának elő mozdítására Szükséges-
nek lámák, Hazafiúi egész indulattal és törekedéssel vég-
hez vitelekre köteleztetnek [Zilah; Borb. II). 

meghatároztatik 1. kihatároltatik; a fi marcat hotarul; 
umgrenzt werden. 1582: igaz hatariüal meg vannak hatá-
roztatuan [Dés; DLt 209]. 1620/1745: határok nem ítélem 
hogy határ járt Levéllel valaha separaltatott, seqvestralta-
tott és meg határoztatott vólna [Fejér m.; Told. 22]. 1693: 
Meg tekintvén Biro Sámuel uramis Győrgj Deák Ur(am-
na)k jövendőbeli szolgálattyát adgyon György Déák 
Ur(amna)k egj darab széna rétet, mellyen jo fűnek idején 
teremhessen Fveni Curr. 8, mellyis meg excindaltassék és 
meg hataroztassek [Mártoníva Hsz; DobLev. 1/36]. 1815: 
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 Az O Galpanya pedig minden 
mérésen és Adjustation kivül kinek kinek a' Maga régi 
Birtoka szerént ezenn Határ Osztály alkalmatosságával is, 
a* régi Méták között hagyattatatt birodalmában [M.deizse 
SzD; Somb. II. — aSz]. 1817: nem pászma szelént, hanem 
imit amot szálanként valogatva, a ' dőlt fákot 's veszendő-
ben hogyva erdőitek az Üveg Csűihez dolgozo emberek; 
ittenis határ tétetődőt, meddig mehessenek a* vágással, és 
a1 vágandó pászmais 61 számra meg határoztatik az arra 
rendelt Valdschaffer által [F.árpás F; TSb 46]. 

2. elhatároltatik; a fí delimitat; abgegienzt werden. 
1680: Ezen falu egész határa nap keletröl a Szara tai, delröl 
Felső Porumbáki határokkal, nap nyugatról az Rakovicza 
nevő patakkal, északról penigh az Olt vizeivel hataraszta-
tik megh [A.porumbák F; ALt Urb. 985). 1681/1748: a 
régi barazdanak ket végihez alkalmaztatott a' kőzepeis, és 
hatáihalmocskákkal meghatároztatott [KvAkKt Mss lat. 
236]. 1688: Ez falu ... Nap nyugottrol ... holmi halmok-
kal határoztatik megh [Szkorei F; ÁLt Urb. 26). 1728: 
ezenn Havad út tetején lévő Erdő Miko részre való, és 
határoztatnék meg a' Nemes iész Erdőtől, a' Drisén Pata-
kán mindgjárt innen lévő úttal [Hidvég Hsz; Mk I Andreas 
Béres (49) jb vall.] | Ezen két Maiadé nevű hely határozta-
tik meg egymástól az Bodon kútnál mely kútnak folya-
motja hasítja meg az határt Újlak felé [Maiadé Sz; BfNJ. 

3. elrendeltetik; a fi decis; verordnet werden. 1677: Ha 
kinek az előtt conferaltattak akar mely legitimus Fejedel-
mektől, azok maradgyanak a' Possessoroknál azzal az 
igassággal a'kivel birták, és most-is bírhatnák; és a* mint 
recuperalasok a' Dézmáknak, avagy azoknak Arendáinak, 
a' tŏb Fiscale bonumoknak rendihez és modgyához alkal-
maztattak, ugy azoknak collatioiis azon mod ok szerint a' 
Fejedelmek hatalmában vagyon, mint a* tŏb Fiscale bo-
numoknak el-adása, dehogy külŏmb igassággal és ŏrŏkŏs-
séggel abalienaltathassanak, meg-határoztatot (AC 52]. 
1797/1799: Melly Illyetén ítélet, hogy nem használván, az 
Ali Peresnek, vagy másnak akár kinekis ellent mondása, és 
bé tiltása, Törvényes tellyesittésbeis vétessék meg hatá-
roztatott, a' költséget és fáratságot, mind két Perlekedő 
Felek egy aránt szenvedvén [Torockó; TLev. 5/16. 415]. 
1811: így hát, hogy az esztenatársaság ne nyerekedjék, így 
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határoztaték meg: hogy ezután minden esztendőben 2 
esztena azon havasba" tétetődjék; minthogy ennek előtte is 
az nemes mixta communitásnak nagy kárára forgott, hogy 
csak egy esztena bírta |Szárhegy Cs; RSzF 184. — "Ti. az 
esztenatartásra legjobbnak ítélt Bükk-Havasba]. 1812: egy 
Bánátusi szekeretskét német hámokkal maga után hagyván 
el szökött Egy gyanús ember ... a' kiről már meg hatá-
roztátok vólt, hogy itten" fogságban tétetŏdgyék [DLt 383 
nyomt. kl. — "Nsz-ben]. 1828: Melj ítélet, hogy Törvé-
nyes elégtételben vétessék meg határoztatik [Mv; DobLev. 
V/1136. 3a tábl.]. 1836: Görgény Szent Imrei Nemes Fin-
na Ferentznek 's Feleségének, ugy szintén Szolgalojának 
számokra, nem kűlőmben Szabó Eleknek Harsany Petrá-
val, és Szolgálójukkal Borszéki Borvizzel Moldvába ke-
reskedést folytatni intézett szándékjokra Passualis Levelet 
kértek ... ki adatni meg határoztatott [TLt Közig. ir. 1075 
a gub. Kv-ról]. 

4. eldöntetik, határozat hozatik; a fi hotărît/decis; entsc-
hieden/Beschluß gefaßt werden. 1791: A' Consistorium 
mind T. Deáki Sámuel mind pedig T. Hadadi Sigmond 
Atyánkfiait ö kgylmeket érdemesek(ne)k és ollyanok(na)k 
esmervén a' kik ... reflexiót érdemlenének, abban meg 
egyezék hogy mind ketten candidaltatnának, és pluralitale 
votorum határoztassék meg melyiké legyen" [Kv; SRE 
273-4. — "A vicekvártási tisztség]. 1795: közönséges 
Czéh Gyűlése tartatván, a' több Voks ál(ta)l meg-határoz-
tatott; hogy ... a' Czéh Mester ... esztendŏnkent mídŏn a' 
Czehn(a)k pénze lészen 2 ~ két Nemet Forintot vehessen 
fáradsága jutalmául [Kv; FésCJk 21]. 1834: meg határoz-
tatott hogy a korom seprés menyen szerre a faluban [Étfva 
Hsz; HSzjP]. 

5. megállapíttatik; a fi stabilit; festgestellt/gesetzt wer-
den. 1873: Kebli tanácsunk ez ügyet ajánlattal teijeszti az 
ekklesiai gyűlés elé ... hogy minden egész bérfizető örök-
ségnek 2 szálfa osztassék ki, az 1 vékásoknak 1 szálfa, oly 
módon, hogy előbb minden fa becsárra meg határoztassék, 
s az illetékesek házszám szerint rendre sorsot húzzanak 
[M.bikal K; RAk 304]. 

6. (időpont) kijelöltetik/tűzetik; a fi fixát (termenul); 
(Zeitpunkt) festgelegt/bestimmt werden. 1809: Az Erdeli 
Regimentek ki pótlására a' Fgs K. Fö Igazgató Tanáts mél-
tóztatott ezen Ns székre 150 számból állo Tyrokat reparti-
alni szoros kötelességé tétetik Kegyelmednek, hogy 
leg otton ki menvén maga járásában, minden Falukban ke-
resse fel az Bitangokot, vandorokot, Libertinusokot 
azokot Kegyelmed telyes tehetségei ügyekezzék ki állita-
ni. Az elfogásnak terminussá határoztatot meg Aprŏ szent-
ék napja után esendő Pénteken estvére ... ezen terminust 
pediglen Kegyelmed az Falusi Birákkol, és Hütósseivel 
ugy observáltasson hogy az fogás se elób se hátréb ne 
essek Pénteken estvénei Szombatrá viradolog [UszLt 
ComGub. 1704]. 

7. vmihez igazíttatik; a se puné de acord cu ceva; einer 
Sache angepaßt werden. 1677: Az Egyházi rendek s' Pa-
pok kezéből a* Káptalanok ki-vétetvén ... Ezeknek régen 
rendelt és szokott fizetések a* Fejedelmektől igazán meg-
adattassék, mind, hogy a' hivatalnak inkáb meg-felelhes-
senek; mind pedig, hogy rendek szerint valo böcsületek ne 
diminualtassék; mivel hogy ök-is, a* leveleknek taxaiban, 
a' régi limitatiohoz alkalmaztatnak és meg-határoztatnak 
[AC 207]. 

8. megfogalmaztatik; a fi formulát; abgefaßt werden. 
1792: Mindezek a midőn elő fordulnak, Követeink Váro-

sunk részéről ... Szorgalmatoson ... azon igyekezzenek, 
hogy az fellyebb emiitett Punctumok Hazánk Törvénye űt 
mutatása szerént, és a közönséges jóra tzélozva hataroztas-
sanak meg, és munkalkodtassank ki [Zilah; Borb. II követi 
ut.J. 

9. mérlegeltetik; a fi cîntărit; erwogen werden. 1789: a' 
p(rae)tendens Aszzony Praetensioi az én feleleteimmel, a' 
Tőrvény és az igasság Sinor mértéke szerint egybe vettet-
vén meg határoztassa(na)k és egyszersmind az én Praeten-
sioimrais ... egyenes és Törvényes ítélet tétettessék |Ne; 
DobLev. III/658. 6a|. 

meghatároztatott kijelölt/tűzött; fixát; festgelegt, be-
stimmt. 1705: Ez mai nap volt amaz mindenektől megha-
tároztatott terminus amelyen mindenek bíztanak, hogy 
ezen a nap avagy eddig a napig az armada vagy elvész, 
vagy ide elérkezik, de mindeddig semmi bizonyost nem 
hallhatánk 1WIN I, 590|. 

meghátasít (lovat) nyereg alá idomít; a dresa pentru 
călărie; (Pferd) zureiten. 1666: (A lovak) az kik voltak, 
betegesek, hanem ezelőtt egy néhány nappal érkezének 
vagy kettővel Moldovából, kit vadon fogattak ki az mé-
nesből, ő nagysága emberei hátasították meg ... úgy hi-
szem, jó paripa lészen belőle [TML III, 586 Teleki Mihály 
gr. Csáky Ferenchez]. 

meghatódik átnedvesedik; a se umezi; durchnäßt wer-
den. 1662: a megírt élés- vagy cajtház ellenében üszö-
gében, boltozati nélkül levő toronybástya közkőfala mel-
lett senki meg nem maradhatván ... kik a pincékre, s 
kik öreg cajtházba költöztek vala ... két igen nagy mésszel 
öntött, pádimentomoztatott padlások lévén ... ugyan sok 
esőtől is olly állapotjában hogy meghatódnék, félelmes 
nem lehetne [SKr 601-2]. 

meghatólag meghatóan; emoţionant; bewegt. 1884: Oly 
meghatólag állítja Ön a tényeket az olvasó elé, hogy meg 
vagyok győződve, hogy sokan az ellenpárt közül is, szí-
vökre téve kezöket, igazat adnak Önnek [PLev. 115 özv. 
Szász Károlyné Petelei Istvánhoz]. 

meghátrál hátulról megtámad; a ataca de la spate; von 
hinten angreifen. 1814: Blága Toma Tyrot míg a Mezőn el 
fogták ... engemetis Utol Íjára Ugy meg hátrált hogy 
Utolljára Fejszéivel a Szokmányom Ujját Le hasította 
[Sóakna MT; Bom. G. IX. 6 Zuga Mihailla (18) vall.]. 

meghátráltat késleltet; a întîrzia; hindem, verspäten. 
1818: a Széna fűbe Szénát Csinálunk, ha idö lenné, itt a 
sak Esőzések nagyonn Még hátráltatták a széna Csinálást 
[Galac BN; WLt Kováts Mihály gondv. lev.]. 1824: a Fel 
Peresek ... az Esketésemnek" ki vételével a Reportatiom-
nak el láttatását magok hátráltatták meg [Ne; DobLev. 
V/l 155. — "Értsd: az esketési jk-nek]. 

meghátráltatás akadályoztatás; împiedicare; Behinde-
rung. 1780: bölts emlekezetiben lehet Nsgtoknak, miolta, 
miképpen és már hány rendben tiltott el benOnket az A 
Járai MIgs Possessoratus Havasaikan s Faluik Határain 
pénzen Vásárlott Erdeinkrŏl; melly Sérelmeinket Kárain-
kat s munkánkban lett meg hátráltatásunkat a Felséges 
Királyi Gubemiumn(a)k is egynéhányszor, a Tekintetes 
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Tablának sokkal tŏbszŏr repraesentaltuk [Torockó; TLev. 
9/18]. 1785: az kohoink és Verőinkre menő pataknak meg 
áradásakor, azokhaz tartazo Gátaink el szakasztásában, és 
el seprésiben munkánknak meg hátráltatásával károkat 
vallunk, valamig Újra nagy költséggel meg igazittyuk 
[uo.; i. h. 6/1 Transm. 14a]. 

meghátráltatik késleltetik; a fi intîrziat; gehindert/ 
hemmt werden. 1797: A Boltnak el keszitésén igyekeztem 
és abb(an) is a mésznek nem lete mia és a Napradi komi-
ves meg betegedése mian meg hátráltattam [Szilágycseh; 
IB. Fogarasi István lev.]. 

megházasít megnősít; a însura; verheiraten. 1565: aztys 
Ertem, hogy az en fyamath ott meg hazasitottak, es az 
Immár az en marhammol oztozny akar, keeth hold zeŏ-
leoth akar meg tartany ... Zanto feoldeth [Kv; BesztLt 5 
Konth János a lekenceiekhez]. 1574: Borbolya Zent Egedy 
Myhalne Azt Vallia hogi Eccher Mond Eo Lwchanak Lam 
Meg házasítottad fiadat, Mond twgia esseh ky fia Enne-
ke(m) eleg Bayom leon vele [Kv; TJk III/3. 334]. 1584: 
Orsolia Rudolph georgnę vallia, Mikoron fiamat A harma-
dik esztendeoben meg hazasitotta(m) volna, Es el kellene 
halny esthwe a* fiamnak a' Matkayat Eiel ejfelykor hallek 
Zot, es hat Zabo Cato [Kv; TJk IV/1. 218]. 1610: mo(n)da 
Moczonine Azonio(m) Teoreok Istwannenak, miért nem 
hazasiczatok megh Kun Petert es mo(n)da Teoreok Istua-
ne, nem lehet mert azt mo(n)dgia Kvn Peter, hogj soha 
nem hazasul megh, adegh valamegh Budaj Mihalj deák Ily 
[Kaplyon SzD/Dés; DLt 321]. 1634: Az mikor az en fia-
mat meg hazasita(m), enis kerem vala az fiam szamara 
Molnár Imrehnetol azt az partha ovet [Mv; MvLt 291. 
24a]. 1678: Székely Mojzes Sűkŏsd Mihály U(ramna)k 
Jobbágya nem volt Sŭkŏsd Mihály Ur(am) hazasitotta 
vala meg, akkor adosult volt eo klgmek(ne)k azért szol-
gálta eleteigh [Csekefva MT; Ks]. 1689: Tiboldi Gergely 
hazasittais megh [Kőrispatak U; Pf]. 1701: meg hazasitta 
Tot Jánost [Bözödŭjfalu U; Pf]. 1739: mostoha fia vólt 
Sebestyén György vr(am) Néh Csetre György Uram(na)k 
es tartotta ruházta s meg hazositá [Mezőbánd MT; 
MbK VI/16]. 

megházasítás megnősítés; însurare; Verheiraten. 1667: 
Bizván a Kegyelmed jó akaratjában, akartam Kegyelmed-
nek értésére adni, fiamnak megházasításában mely nagy 
búsulással, sok gondolkodással légyek, csak Isten tudja 
[TML IV, 2 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 

megházasodás nősülés; însurat, însurătoare; Heirat. 
1640: Megh tekintven az sz. Corona melto igassagat, es ... 
Pispeők urunknakis ezen dologh feleöl valo consensusat, 
szabadsagot engedet nekj, az uyabban valo megh haszaso-
dasra [SzJk 52]. 

megházasodhatik házasságot köthet; a se putea însura; 
eine Ehe schließen können. 1583: Ha valamely Jnas apród 
eztendeiet ki teòlti iamborul, Semmikeppen meg ne(m) 
haza(sod)hatik, es Mesterre nem lezen, Az migh egy Jám-
bor meste(rt) fizetesert ket eztendeig nem szolgai. Aztán 
megh aduan az Ceh igassagat maganak Mester ember lehet 
[Kv; MészCLev.]. 1598: Tothazy Zeochy Mihály ... 
vallya, Mikoron tawaly eztendeoben Feyerwarra menteonk 
volna ... kere minket Kobzos Borbély János, hogy ha 

valamy keppen az felesege nennyewel Zabo Georgyeot 
eozze alkwtathatnuk ... azt mondák semmy keppen eme nem 
meheteonk mert tuggyuk hogy ieowendeoben theor-
wenyre menne effele dologh, mert hogy Zabo Georgys nem 
tagadhata, hogy gyeoreyet es kezet nem atta volna az lean-
nak es a leannakis ieowendeoben karara lenne es megh 
nem házasodhatnék myert hogy okot nem adhatna az le-
geny [Kv; TJk V/l. 255]. 1632: ezt az Feltoti Geőrgi De-
aknet Keörössy János hazassita el Repas Thamasnak 
De az az Aszoni ... el szökek tőlle és hűteötlenűl hagia el 
... Repas Thamas Batizi Janostol veön leuelet hogi meg 
hazasodhassek ... s ugy hazasodek megh, de ez az Aszoni 
mostis azon hütötlensegben vagio(n) [Mv; MvLt 290. 
98b]. 1823-1830: Céhbe nem állhatott, mert feleségtelen 
embert nem vettenek be, meg nem házasodhatott, mert ud-
varba lakott, hogy onnan kijöhessen, pénzt kellett szerez-
ni, aminthogy szeizett is volt valami 500 forintot [FogE 
62]. 

megházasodik a se însura/căsători; heiraten. 1568: Is-
tennek Acarattiabol Most megy hazasodttam votte(m) 
Valkaj boldisarnetth Kozma telken vgian otth lezen az 
Menyegző Hus hagio Vasarnapo(n) [Kv; BesztLt 15 Kalos 
Gábriel a beszt-i bíróhoz és esküdt polgárokhoz]. 1582: 
balyka Istwan az Damokos Istwan feolden hazasodot vala 
meg es en valek az Nasznagyanak bot palnak szeker ve-
zeteie [F.csemáton Hsz; HSzjP Rakossi Lukaczi vall.J. 
1593: az niomorw czywr Balas mo(n)d hogy ne hogj edes 
Batia(m) lm megh akarnék hazasodno(m) agy egy kis 
hordo sertt [UszT]. 1635: Matté Istwa(n) Gergelj Balasnit 
hazasodot vala megh ott hala mégis [Kászonimpérfva Cs; 
LLt 71 Nagy Domokos özvegye Agáta (70) vall.]. 1665: 
az Pap István apja ... hogj megh hazasodek, ugj szalla Kis 
Szederjesre az Harjnaj ur(am) szüle attja Szengyel Ferencz 
feoldere, s mjnd eö kglmet szolgaia jobbagjul migh ele 
[Marosjára MT; Told. la]. 1716: megh nem hazosadnék, 
de kételen velle, mert nem visel gondatt rea, az nénnye 
Aszszony | En Eocsém megh házasodam [Nagyida K; 
Told. 22]. 1745: csak Tavaly Házasudot meg [Haraly Hsz; 
CsS]. 1768: Triff Isztratyi meg hazasudat és az eo 
Kigyelmek Földire telepiedet meg [Melegföldvár SzD; 
Bom. XL. 80]. 1778: Hatzegán Angyel ... tudam hogy 
mindétig az én értemre ide Tordosra szolgált a* miolta 
meg házasadott [O.tordos AF; BK ad 465 Griv Silimon 
(52) jb vall.]. 1807 k.: Pa Exp(one)ns minek utanna meg 
házasadat tsak hamar meg külŏnezet Szüleitől, Házassága 
után Esztendő alatt eppen napját nem tudam [Sinfva TA; 
Borb. II Gombási Péter (26) ns vall.]. 

Ha. 1716: megh házosadni [Nagyida K; Told. 22]. 
1751: meg hazosodván [Nyárádtő MT; SLt]. 1752: meg 
Házasadván [Algyógy H; BK]. 1761: mégis Házasodatt 
[Sztánisa H; JHb LXVIII/2. 93]. 1768: meg nem házasadat 
[Melegföldvár SzD; XL. 80]. 1772: meg házasadni 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1782: mégis hazosodatt 
[Torda; KW]. 1795: meg házasadat [Kápolna SzD; ÁLt 
Com. Szolnok Interior 2/1795]. 1802: meg Házasadat 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 

megházasul megházasodik; a se însura/căsători; heira-
ten. 1561: Ha ualaki penig' mester remeknek meg chi-
nalasa elot meg' hazaswlna az Ceh zwksegere neg' forin-
tot tartozzék fizetni [Kv; ÖCArt.]. 1578: eok Thartottak 
kichinsegetwl fogwa fel ez wallott, Az Attyafiay kezdek 
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kerny hogy Ne Mennyen Sohowa Immár, hanem hazaswll-
ion meg ... wegre ... rea Byrak ... es hogy az Menyegzeo 
leott zekerwezeteoye volt Ez wallo Hozzwazoy Petemek 
(Boldoc TA; Thor. V/14 Joh. Zekely (55) jb vall.]. 1584: 
Mezaros Marton ... hazasolt volt meg Annak az felesege 
gyermek agyba fekzyk eo maga pedig az kolikaba fekzyk 
mind kezze Laba ellesset Attunk d. 50 lKv; Szám. 3/XV. 
18l. 1587: regteol foghwa mindeneknek mind kisded s 
mind Nag' Rendeknek, Zwksegh wolt magokat az Waros 
keonywebe be Iratnj, minek vtanna megh hazasultanak 
volna [Kv; KvLt Vegyes HI/65-6|. 1591 k.: Fazekas Lu-
kaczi ... az Bekes hada vtan ... hogy megh hazassula vgy 
zalla a' Georgj vram hazaban [UszT]. 1592: Myolta es-
merj ezt az Toth Mihalt, molnokba lakot es az vtan Deesen 
hazasult megh s ot lakot [Kaplyon SzD; DLt 235]. 1635: 
Tudom azt hogy Matthe Istwa(n) Gergelj Balasni hazasula 
megh ott hala mégis [Kászonimpérfva Cs; LLt Fasc. 7l 
Incze Péter felesége, Agáta (35) vall.]. 1664: Farkas Mik-
lós és István Uj Tordáb(an) lak(na)k, István meg házosult 
[Szentanna MT; BálLt 55]. 1716: csak az boszszuságh 
vitte rea, hogj megh bolondullyon es megh házasullyon 
[Nagyida K; Told. 22]. 

megházasulás megházasodás; însurat, însurătoare; Ver-
heiratung. 1702: Vásárhelyi András a Remekert való 
esztendejeben feles üdŏt negligált, es annak rendi szerent 
el nem töltötte hane(m) medio tempore megh házasodott, 
imponált rá a' Céh ... f. 13 ... ennek 3 ſorintya esik a' 
Remek előtt való megh házasulasert, a tize penigh az űdŏ 
el nem töltésért [Kv; ACJk 50]. 1716: sokszor hallottam 
az szájából mikor az fejében néztem, már megh házasulása 
után [Nagyida K; Told. 22 Elisabeth Hajnal (39) vall.J. 
1779: édes Atyák meg házasulása után jo ideig itten lakott 

midőn már két Nagyóbb Fiai úgymint Anton és Ignát 
termettek volna, ide hagyta Monostort és Mariselbe ment 
Ipjához lakni [O.monostor K; GyL. Gligor Nyisztor (70) jb 
vall.J. 

megházasulhat megházasodhat; a se putea Insura; hei-
raten können. 1627: Tudo(m) azt hogi Balas Deák az 
Zeredaj, az elseo felesegetól el valek, hat soha megh ném 
hazasulhat vala hogi hwtotlenseghben eset vala [Nyárád-
szereda MT; DLt 358 Catharina Sofalvj Consors Emericj 
szocz (50) vall.]. 1652: Sihaz Thamas Fia meg' háza-
sulhatna [Szászfenes K; GyU 119J. 

megházasulható házasulandó; de insurat; heiratsfahig. 
1680: Many Oproaje Iuon Oproaje ... Nötelenek egyik 
megh hazasulhato [A.porumbák F; ÁLt Urb. 45]. 

megházasult megházasodott, nős; insurat; veiheiratet. 
1587: Atta eo kgmek eleyben, Biro vram tanachawal 
egie(te)mbe Az Mywes embereknek, meg hazasult Iffiak-
nak az varos keonywebe való be Iratasokat [Kv; TanJk 1/1. 
45|. 

meghazud 1. hazugnak mond/szid; a face pe cineva 
mincinos; jn lügenhaſt nennen/riigen. 1639: Az mikor az 
en Ura(m) Szigjarto Gergeli eözue haborodot volt az Eo-
regh Aszonnial en akkor ot hon nem volta(m), hanem hogi 
haza jutek halla(m) azt, hogi megh hazuttah Uram az 
eöregh Aszont: s az Aszoni visa monda Uramnak [Mv; 
MvLt 291. 204a]. 

2. letagad/hazud; a nega/tăgădui; (ab)leugnen. 1657: 
szállását megkémleltetvén, vala nékem egy Farkas nevű 
szolgám, jó török, lengyel, rác, görög, tatár nyelveket 
tudó, ugyan oláh fiú, azt küldők e l . . . végeztünk vala azért 
helyet az görög templumban, hogy ő is odajűne, és én is 
odamennék, de azt meghazudá |KemÖn. 87]. 

3. ~ja magát meghazudtolja magát; a se dezminţi; sich 
Lügen strafen | szavát visszavonja; a-şi retracta cuvîntul; 
sein/ihr Wort zurücknehmen/ziehen. 1661: Az szabót, 
édes Uram, nem fogadta asszonyom meg, mert megha-
zudta magát s Sebesi Ferenczhez állott [TML II, 194 Veér 
Judit Teleki Mihályhoz]. 1667: Az Barcsaiak ismét meg-
hazudák magokat, sem plenipotentiát, sem constitutiot 
nem küldnek JTMLIV, 41 Bánfi Dienes ua-hoz]. 1827: A' 
kép rámákra nézve most is olyan szerencsétlen vagyok, 
hogy el nem küldhetem, mert Kolozsvári Uram meg ha-
zudta magát, holnapra biztatott, de Kőpetzi nem várhattya 

Nem csudálkozom rajta, mert a' hazugság közönsége-
sen a' Mesteremberek tulajdona [Kv; Pk 7]. 

meghazudtat hazugnak mond/szid; a face pe cineva 
mincinos; jn lügenhaft nennen/riigen. 1584: Osuäld Ger-
gelj vallia, ot valek az korchoman ... halla(m) ... teob zo 
keozt mégis hazuttatak egmast [Kv; TJk IV/1. 200|. 1592: 
Jouegh Georgi vallia ... Mikor egi estue megh Jeottwnk 
volna eggiwtt Niari Mártonnál valami lakasbol, kezde 
Niari az Zabo Georgi uduarara zitkozodni, az Azzoni 
ezebe veűe, valtigh zidak mind egi feleol, s mind mas 
feleol, egi mast ... Niari Martonis meg hazutatta az Az-
zont, es ekkoris valtigh zidak egimast [Kv; TJk V/l. 183] | 
mikor az tilalmat theotted engem teoruenied ala vethel 
engemet megh hazuttatal Arulonakis Mondai |UszT|. 
1600: Zabo Jstwanne Sophya azzony ... vallya: Hogy ott 
zyttkozodnak volt Vargha Mártonnál Zylagy Jstwan, ez 
Markos Caspame menth oda, es hazwttatta megh Zylagy 
Jstwant, kit amaz megh halwan vgy mene az azzonyra 
[Kv; TJk VI/1. 423]. 1618: miveí hogi Kortomaz Georgi 
az Biro kepet megh hazuttata azért az hazuttatasert 
bwntettwk 16 penzie [Vajdasztiván MT; RDL I. 12]. 
1629: En czak Szigjarto Mihalynetol hallotta(m), hogy 
meghazudtattak egymást Szantajne Aszoniom Szeöcz 
Istvanneval az keözben [Mv; MvLt 290. 160bJ. 1631: 
Erszinies Giörgj megh hazudtata az eöczemett, s az eö-
czemis visza monda s ugi ragada osta(n) az eöczem Fe-
rencz egi szekerezett, de nem üteötte egiszeris, hanem 
czak azt monda hogj ne pantolodgiek ot az satoro(n) mert 
bizony roszul jár |Mv; i. h. 53a]. 

meghazudtatás hazugnak mondás/szidás; faptul de a 
face pe cineva mincinos; Lügenhaſtnennen/rügen. 1629: 
Kadar Gieőrgjne Kata Aszonj ... Ugi val mint szinten az 
Ura, czak hogj az megh hazuttatasat nem hallotta [Mv; 
MvLt 290.185b]. 

meghazndtattat hazugnak mond/szid; a face pe cineva 
mincinos; jn lügenhaft nennen/riigen. 1570: Sofia Zita 
peteme, Ezt vallya hogy mykor Zeoch Myklos hatta volna 
az harangozot az kamarakhoz Latny hogi az heazatia 
vytatia volt, az haiangozo zol fodor Janosnenak, hogi Beh 
Neh hordana az kamara zendelyet, mert az varosé volna 
Nem Eweh fodor Janosne azt Monta az harangozónak, 
hogy myert Mondod Te Roz Bestie enneke(m) azt hogi az 
varosé, ha en heaztata(m) vala Megh ennekeleotç Az ha-
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rangozo meghazwtattata Azonba Zeoch Myklos oda Jwtot, 
Az harangozo megh Monta myt mywelt Rayta es mynt 
zydalmazta [Kv; TJk III/2. 771. 

meghazudtol hazugnak mond/szid; a face pe cineva 
mincinos; jn lügenhaft nennen/rügen. 1573: Ágoston peter 
es Zentlazlay gergel Azt valliak hogi az harsongarton 
Jeonek volt ... ala ... otth vagion Zekel Antal zablia ze-
kerce volt nala es egi azzonembeirel Igen twszakodik volt 
Bok meg riaztak ... Az kertbe zalad eleottek ... eok vtanna 
Mentenek ... Kerdettek Miért haborgatia az Azzonnepe-
ket, Mond Antal az neke(m) felesege(m) azért lestem ki 
hogi ely vigem Az azzony meg hazwtolta hogi Ne(m) 
felesege, Mert mas felesege vagion, ozton eok ... attak az 
varos zolgaia kezebe [Kv; TJk ül/3. 291]. 1600: En Seres 
Balazne Darko assonj illien valast teszek az fogolira az 
aztalos Gjeorgy vram zolgaloia Jllien galazatos zoual 
Beocheolte Gazdaitt az azoniatt soksor megh hazuttolta 
igh azt Monta hogi nem igazat Zolaz aba az mit mondaz 
[Kv; TJk VI/1. 391a[. 1638: Lattam ezt az Telbe(n), hogi 
Borbély Peter ezzel az Nemet Miklóssal eöszue zajdulanek 
(!) s haniak egjmast szóval, de nem erthetem az beszede-
ket, de ugj teczik hogi megh hazottalak egjmast... utollia-
ra haliam azta(n) Borbeli Peter hogi monda eb felien teö-
led, ha katona vagis [Mv; MvLt 291. 141a]. 1668: Szil-
agyi Vr(ama)t megh hazudtolta az szek előt [Szűv; Bom. 
XXXIX. 5 Kuia János (50) vall.]. 1745: Duka György meg 
hazuttolván rutul öszve gazolta az an(n)yát [Gyulatelke K; 
Ks 4. VII. 1 ]. 1758: haliam hogy Kosztandin hányni kezdé 
az bironak szemére, hogy némellyeket a szolgálatból ki 
hägy ara egymást meg hazutaltak eS meg is üté a biro 
Kosztántint [Cintos AF; TK1 19/42 Tyworan Tanaszi (38) 
jb vall.]. 1797: meg hazudtaltanak Engemet sok jo Bara-
tim ... az illyen tőrténetek meg szoktak esni.. . másokan is 
I Engemet sok Mlgos Patronusim előtt meg hazudtalt |Go-
gánváralja KK; Ks 94 Vegyes lev.]. 

meghazudtolás hazugnak mondás/szidás; faptul de a 
face pe cineva mincinos; Lügenhaftnennen/rügen. 1673: 
azért ment által az A. eleibe(n) hogy kerdezze teőlle miért 
támadót volt öcsére az széna fűben, melybeől emergal-
va(n) az utan az A(na)k tagadas tetele uta(n) valo edgymas 
megh hazuttolása, egy más elle(n) valo keő ragadozasokis 
mind ket felek(ne)k ugy subsequalta ugia(n) jóllehet, de 
edgyik felis az masikat ne(m) bantotta [Kv; TJk XI/1. 
302]. 

meghazudtolhat megcáfolhat; a putea dezminţi; wi-
derlegen können. 1849: Bútoraim, Köntöseim és egyebek 
miket. Kelemen Béni le tartoztatott és el hordott... részint 

a Kelemen Bénitől kapót pénzből és ajándékokból 
gyűjtettek a' mit Kelemen Beni meg sem is hazuttolhat leg 
kevésbbé is, mert ugyan is kőztudot hogy férfi pénz nélkül 
kurvát magának nem tarthat [Kv; Végr. Vall. 49]. 

meghegedül elver; a bate zdravăn (pe cineva); verpríi-
geln. 1766: azzal fenyegetett hogy azért meg hegedültet 
Kapitány Urammal 's én is mondám Szilágyi Sárának, 
hogy engemet meg hegedültek [Sszgy; HSzjP Helena 
Barabás quondam Pauli Szabó Relicta vidua (58) vall.]. 

meghegedültet elveret; a dispune să i se aplice cuiva o 
bătaie zdravănă; verprügeln lassen. 1766: azzal fenyege-

megharagudhatik 

tett hogy azért meg hegedültet Kapitány Urammal [Sszgy; 
HSzjP Helena Barabás quondam Pauli Szabó Relicta vidua 
(58) vall.]. 

meghegyez 1. kihegyez; a ascuţi; zuspitzen. 1591: Az 
Hid Kapura walo Keolchiegh ... Áz Kowachyok hegyez-
tenek megh 2 Chyakant f — d 4 [Kv; Szám. 5/X. 811. 
1593: Aczj feienczjnak (!) fezetet mihalj wram hogj Chö-
wekeket meg heczete es az fakat az Palora Rakta f — d 48 
IKv; i. h. 5/XXL 151. 

2. (boglyát) hegyesre rak; a face vîrf (unei clăi); gespitzt 
aufschobern. 1582:4 oct(obris) Az nagy zeel az zakazokat 
igen megh hanta wolt fogattam hat Embert hogy wyobban 
meg hedzették atta(m) d. 72 [Kv; Szám. 3/V. 24 Lederer 
Mihály sp kezével]. 1767: az kaszáló hellyeket meg 
kaszáltatta, és Buglyákban rakatván roszszul lévén meg 
hegyezve, az Eső erőssen meg vesztegette [Kóród KK; Ks 
19/1. 8]. 

meghegyeztetés (boglya) hegyesre rakása; clădirea 
vîrfului (la clăi); gespitztes Auffeimen. 1765: az Ujj ka-
longya szénák(na)k alsó és felső, az ŏ kaIongyák(na)k 
ujjolag meghegyeztetésekre szalma [ Nagybarcsa H; Ks 
71/52 Szám.]. 

meghéhel (kendert/lent) kifésül; a pieptăna/dărăci (cîne-
pa/inul); (Hanf/FIachs) hecheln. 1735: találtam Murza Gá-
bornál hét fő lenét eo kemén(e)k meg héhelve [Nagygyeke 
K; Ks]. 1760: virágos kendere anyi van szépen meg hé-
helve a'mennyit bé nyomhat egy szalma Sákb(a) [Mk 
IX/109]. 1848: Kender meg héhelve [Görgénysztimre MT; 
Bom. XXIVd]. 1849: vittek el kendert a' Pintzéböl, hol 45 
kalangya volt, nagyobb része meg héhelve ... tészen 45 
pfr [Héjasfva NK; CsZ]. 1855: A jobbágy felesége a ken-
dert kinyövi, eláztatja, kiveti, megszárítja, kitilolja, meg-
héheli, ecseteli, megfonja, felmotolálja, megszövi és meg-
fehéríti [ÚjfE 181]. 

meghéhellet (kendert) megfésültet; a da la pieptă-
nat/dărăcit; (Hanf) hecheln lassen. 1844: A* Kendert meg 
hehellettem, ha érkezem mindjárt mégis ecselletem 
[Szépiák KK; SLt' évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenc-
hez]. 

meghéhelt megfésült (kender); pieptănat, dărăcit; ge-
hechelt (Hanf). 1854: 1 Kalongya meg Héhelt Kender, és 
annak Szesze4, s Csepűje [Sárd KK; WassLt. — aÉrtsd: 
szösze]. 

meghéjaz (épületet) befed; a acoperi (o clădire); (Ge-
bäude) überdachen. 1579: fyzettem az alchoknak hog az 
plébános hazat mek hyazottok Elsőben alch antalnak 
eg nap müelt fyzete(m) d. 25 Esmek zolgaya ket na-
pot müvei fyzete(m) d. 32 [Kv; Szám. 1/XVIII. 37]. 1581: 
Esmeg Alchy Mathiasnak hogy Az ket kamorakat meg 
chynalta meg heyazta hogy el wegezte fyzettunk neky f. 
5 d. 50 [Kv; i. h. 3/IV. 8]. 1599: Az Szwkseg helt heaz-
tak meg uyolan tataroztak megh [Kv; i. h. 8/XIII. 12 Sza-
bó András sp kezével]. 1625: Molnár János mester 
az necessarius locus felett valo heazatot, vyonnan meg 
heazta [Kv; i. h. 16/XXX. 21]. 1702-1764: Ebena Hajaz-
tak megh a Tomjatis [Torockó; MNy IV, 234. — aAz esz-
tendőben]. 


