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ő I. szem nm alanyként v. tárgyként, az előzményekből 
ismert szem-re von.; ca subiect sau complement direct, ţine 
locul persoanei despre care se vorbeşte; als Subjekt oder 
Akkusativobjekt, als Ersatz fllr die Person, von der die 
Rede ist. 1. cl, ea; er, sie, es. a. ellentétezésben, szembeállí-
tásban. 1540: Valazutj es Bonzidabelj rezemet ... wk bír-
hassak mig ... az wk K: penzet en meg atthatom [Sebesvár 
K; MNy XXXV, 55]. 1573: Ágota Tothazy Imrehne Azt 
vallia hogi ... Kowach Benedek ... Mongia volt ... vagi eo 
fyzety vala vyzza ... myt neky fyzette(m), vagi en meg 
teobite(m) vala [Kv; TJk 1II/3. 229]. 1592: Chere Marton-
ne, orsolia, Mezaros Miklosne, Anna, Zep Jstuanne Marta 
... valliak ... ezt monda Markos Gaspar ... vgi ertem Aztalos 
Jstuanne, hogi ki mar az hazbol... de męgh eo ki mar enge-
mett, addigh en maro(m) ki eotett onnatt [Kv; TJk V/l. 
241] | mykor János Beteg vala; Balas János akor azt tüggya 
vala, Hogy w hal elöb meg, Hogy sem myntt az felessege 
[UszT]. 1597: Simon Janosne Martha ... wallia ... aztis 
hallottam Sardinetoi hogi nem eo az azzony az haznal ha-
nem az zolgalo [Kv; TJk VV\Ĕ 100]. 1600: Laktam Oroz-
hegybe(n) ... de en az kett falunak semmi hasitoth hatarat 
ne(m) tudom, Be me(n)tem a ... Feier Nikoigh, az Farkas-
lakiakis altal ieőttek az Feier Niko(n), de sem eök minket, 
sem mi ne(m) bántottuk eöket [UszT 15/114 Lokodi János 
Kaidichfalwy (30) zs vall.]. 1655: nem, hogy mellettem 
lőttek uolna, de megh eŏk fosztának megh minde(n) 
Jauaimtul [Dés, DLt 436]. 1745: ŏ tartottaé a Leányát ... 
vagy őtőt tartotta a Leánya [Hsz; Kp I. 155a]. 1767: vagy 
én halak vagy ō [Majos MT; Told. 26]. 1823-1830: ők teli 
kamrából éltek, én pedig szegény voltam [FogE 290]. 

b. kiemelés céljából. 1542: azt wzenthe wolth hog ... az 
Isten wthet wg segeyche hog ha eg kew hagythaswal 
megwehetthe3 Fogarasth, sem venne meg [Fog.; LevT I, 
16-7 Petrus Orozy Zalay Jánoshoz, Poson m. ispánjához, 
Fog. vára urához. — aOlvasási v. sajtóhiba wehetíhne h. ?]. 
1569: az kynchyes veölgiet ... myteol fogwa Emlekezem, 
Eök byrtak az Madarasy házhoz [Mezőbánd MT; VLt 
7/892]. 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 míglen elegh lezen [Kv; TJk 111/82. 167a]. 1591 k.: 
az mely feóldet en teölle(m) el foglalth ... igy hatalmasul 
kezemből ki nem foglalhatta volna teörue(n> nelkúl ha az 
Atta neki az kire fogh ... de menedekre ne(m) foghat ... 
merth eö hatalmaskodott rajtam, eó foglalta ki kezemből 
[UszT]. 1609: Vigre teoruinj zerint lattatta megh ha tarto-
ziky mégis varakoznj az olah utan holot Eo uolna felperes 
[Dés; DLt 317]. 1633: az mit mo(n)dot eö mo(n)dotta, ez 
utanis eő azt megh nem tagadgia mert az mit eő Mo(n)dot, 
annak eö embereis lezen [Mv; MvLt 290. 117a]. 1692: Ba-
nyai János vette vala. . az földet Eö czinala szölött rajta Eö 
Építtette [Keresed TA; Borb.]. 1711: Mikor Orbán Istvánt 
meg sententiazak Brassóban, azt mondá, hogy én abb(an) 
az Albert István halálab(an) artatlan vagyok ... Gegö Peter 

dolga, ő ölte meg [Szépvíz Cs; Born. XXXIX. 50 Barrabas 
Mateh (30) pp vall.]. 1717: minket vitt Pascho János eö 
poroncsolt nékünk [Martonos Hsz; BetLt 7]. 1761: a' 
kgmed fia ... nagyobb Tolvaj, mint az enyim, mert ö gyúj-
totta meg a' Falu végin, a Molnár János kertit [Szászszt-
iván KK; BK. G. Besztertzei (70) zs vall.]. 

c. értelmezővel vagy körülményhatározóval egyediesített 
helyzetben. 1558: Az Bamazyboknak haggyuk megh hogy 
hozza lassanak az wetheshez Merth sok panaz vagyon az 
Joh ees egyeb Barom sok karth thezen, ha hozza ne(m) 
lathnak Bywnthessek megh ewkewth az Barnazybokoth 
[Kv; TanJk V/l. 48]. 1573: Darochy Gaspar ... azt vallotta, 
hogi Minekwtanna Meg beochwltek volna az ban Ianos 
hazat Tamas deaknak Az vtan eotet az vallót kenaltak vele 
[Kv; TJk III/3. 136a]. 1580: Ezt hallottam zaiabol Ombozi 
Janosnak, hogy w verte ombozi János vas balast Tholda-
lagy Ferench Jobbagiat [Botháza K; SLt Y. 26 Bodoni 
Giorg ns vall.]. 1595: Az I bizonicha hogy az A hatta el a 
feleseget, ne(m) az felesege eótet az Vrat az felperest [UszT 
10/49]. 1630: Az mostani Felesegeteolis azt hallottam hogi 
eok az vraual bekeuel laknanak csak az Apia hadna beket 
nekik [Kv; RDL I. 20 Szabó Gyorgine Borbarazzony vall.] | 
mind ezideig ... senki nem ellenzette tulea uket az szent 
Egedi Vrakat [Szentegyed SzD; WassLt Jo Albert (40) jb 
vall. — aA szénafíítől]. 1664: az mines lovakat s marhakat 
... az olla budakyak fogdosak megh s ük falustul praedalak 
el [Szászfellak SzD; Born. XXXIX. 4 Eleksza lovon (33) jb 
vall.]. 1748: a kire gyanú volt az emiétett el orzott lovak 
iránt, az ŏtet mint Sogorát vagy Attya fiát köszöntötte jo 
Szántából ? [Kv; BfR III. 60/9 vk]. 1801: maga az Béres 
Biro fia Vaszilika kérkedezet nékem, hogy az kortsomárost 
ugyan állattyára megverték ők Apjostol s más Béressel 
[Kajántó K; FiscLt]. 

d. hangsúlytalan helyzetben. 1542: Azt jol erthy k., hog 
en wg erthem az mw porkolabynkthol az wraynkthol, hog 
azon ewk meg eskewtthek, hog3 [Fog.; LevT I, 17. Petrus 
Orozy Zalay Jánoshoz, Poson m. ispánjához, Fog. vára 
urához. — aKöv. a fogadalom szöv.]. 1550: my elewnkbeh 
hywa kynch tartho wrwnk poroncholattyawaly Iztrydy 
myhaly, pokay lazloth, és sombory lazloth, wgy mynth kez 
byrakath, és my ewketh eressen megy esketwen tewnek 
illyen wallasth [Mányik SzD; BfR VI]. 1561: Mynt Byzoth 
Wraynkath es wrwnkath, hogy the k. Jntenee Jketh az Le-
kenchey hazokath, hogy Jnen kezetthek Megh alkonnanak 
[Dés; BesztLt 6]. 1567: dixisset Vargane Ewel, Kewzonik 
meg az ebek hogy tartotta(m) wket [Kv; TJk III/l. 70]. 
1570: Peter Benedek ... vallya, hogy Borbély Marthon 
Byro vra(m) Akarathyabol hytta volt ewtet hazahoz Byzon-
sagwl [Kv; TJk III/2. 55]. 1585: azok az en gilkossym 
wllietek eőketh [M.valkó K; KP. Nagiobbik Bott Myhaly 
jb vall.]. 1592: en eòteótt ky fyzettem megh elegitteóttem 
az hazbol telliesseggel [UszT]. 1614: Chyki János ... 
Felszeghi Gergelj ezek egj farkast foghtak volt kiért Kornis 
Ferencz Pŏrrleotte ökōt azutan vgj attak magokat nekia 
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[Erdősztgyörgy MT; BethU 75. — aTi. jobbágyul]. 1626: 
Akkoron egynehanyan keőzeőkben zoluan megh alkotak 
eőkeőt illien okon [A.csernáton Hsz; LLt]. 1645: Kapron-
caine Aszonjo(m) biraja monda, hogy ü az penzhez nem 
njul, mivel nem hagyott hozza [Ajtón K; Törzs]. 1646: mü 
fellyeb megh irt Birak ... igy alkotok megh ókót [Lécfva 
Hsz; BLt]. 1649: az giermek aztis mondta hogi vacziora 
uta(n) eoteŏt ki kwldtek az hazbol, es ketten maratta(na)k 
ben [Kv; TJk VII1/4. 372]. 1662: az Atyok meg halvan 
Arvasagra maradvan ò kegelmek Tartottak neveltek fel 
üket [Retteg SzD; Born. XL. 107 Menihar (!) András (35) 
jb vall.]. 1678: en menek fel martonosban en vim le Lazar 
Gáspárt es Lazar Jánost az fiat ... ot osztan Lora ültetem 
ököt es ugj vim le Ajtara [Nyújtód Hsz; HSzjP Mathe 
Tamas Kezdi széki Martonosi (26) jb vall.]. 1697: azt 
mondotta hogy en ütett az útban megakartam ölni [Dés; 
Jk]. 1794: Praetendálja Vizi Mihály az ángyától, Vizi And-
rásnétól az ötöt illető jószágbéli részét [JenõfVa Cs; RSzF 
240]. 1813: ollyan rósz időkben hajtották a Cselédeket 
Brassóban, 's Hétfaluban hogy magam is meg Sajnállottam 
ökött [Kilyén Hsz; MvRKLev.]. 

Szk: - is. 1550: wys Jarth otth az Cyllan [MNy XXIV, 
359 Joan. Woysyn de Bocz4 jb vall. — aEltünt település 
Szucság (K) táján]. 1568: EQUÍS azt monda [Kv; TJk 1II/1. 
230]. 1569ŝ- őys wgyan Azont valla [Kr; BálLt 78]. 1574: 
Eouis vyt... fat [Kv; TJk III/3. 398]. 1576: wys ... tartozzék 
[Andrásivá MT; BálLt 86]. 1592 k.: eois felel [UszT]. 
1596: zabad legyen w es welle [i.h. 11/101] | wis vajda volt 
[Kisilva SzD; BálLt 81]. 1608: wys emlekezik [Muzsna U; 
TSb 21]. 1626: eőis attyafia [A.csernáton Hsz; LLt]. 1713: 
üis ... jobbágy [Páncélcseh SzD; WassLt]. 1721: ŏis ... 
Compariált [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 

2. korábban említett közösségre von.; referitor la 
comunitatea amintită; in bezúg auf die schon erwähnte 
Gemeinschaft. 1619: így gondolkodjék nagyságod Magyar-
ország felől, hogy immár úgy hozzányúlt4 az magyar az 
több országokkal együtt, hogy vagy egy lábig elvész, vagy 
az sapkát teszi fel, de általmegyen ebben, hogy többször ő 
az német testi-lelki igáját nem viseli | Megelégedik Ma-
gyarország azzal, hogy ö az szabadságát helyére állatta, 
nem kapdos az más nemzet országán [BTN2 350, 366. — 
aA némettel való szövetséghez]. 1667 u.: közönsiges hir 
hogy az Nimet erdelyben akart iwni, de az magyarokis 
megh akadoliostatuan wket Visza mentenek [Kozárvár 
SzD; GrTr XVIII. 644 Deesi Ferenc Béldi Pálhoz]. 

3. az előzményből ismert természeti jelenségre, földrajzi 
fogalomra von.; referitor la fenomenul natural, la noţiunea 
geografică despre care s-a vorbit anterior; in bezúg auf die 
schon erwähnten Naturerscheinungen, geographischen Be-
griffe. 1626/1766: a folyo Viznek ollyan szokása és termé-
szete vagyon, hogy eo kiváltképpen térhellyeken nem min-
denkor folly egy hellyen, ha nem nagy sokszor más hellyett 
tsap magának [Mv; LLt].7823: N. Keletről egy darabig az 
ország uttya, az után az ötet keresztül vágó patak árka 
[Tűre K; EH A]. 

4. ~~ket az előzményből ismert állatokat, dolgokat; ani-
malele, lucrurile cunoscute din relatãrile anterioare; die aus 
den vorausgehenden Berichten bekannten Tiere/Sachen. a. 
1602: mezaros Mihály ... ket bizonisagal megh bizonittya 
az eo marhainak sayat voltat, Accedalúan azis hogy minek 
eleotte zemewel nem latta az marhakat igyenesen zeorin 
megh newezgette eoket az ket birak vraim es nótárius eleot 
[Kv; TJk VI/1. 609]. 1640: Az bervei gyermek lovakat dí-

csirik igen, holnap azokot is meglátom, s ha leszen 6 egy 
szőrű köztök, öszveválogatom édesem őköt [RákCsLev. 63 
I. Rákóczi György feleségéhez]. 1706: láttam hogy ... 77 
őregh Juhait ell hajtatta mint hogj az én kapumon olvasták 
ki őköt [Fehéregyháza NK; KvAkKt Mss 261]. 1708: most 
ezen Sarkanyi emberek által hajtatta(m) bé Szebenb(e) 
Discretiokra való Disznókat nro 6. meg vállagattatva őkött, 
azok kőzzűl a mellyeket venditiora hajtattam Segesvárrá 
[Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1755: A Lovakat... elhoz-
ták, fűre Csapattam őket [Kendilóna SzD; TKI Perlaki 
András Teleki Ádámhoz]. 1757: el is vesztek volt a' Serté-
sekbe s keresték eŏköt [Gyszm; DE 3]. — b. 1623: az 
Istállók fáytt... vgy rakassa zepen ell hogy mihelt az Ideó 
Nylyk azontoll Cziak allatthassak Rakhassak fel eókeőt 
[Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1702: Vadnak ... Szántó 
földek és kaszáló réthek, mellyeket most Horbora Páscul 
bir, mert eŏ adózza őket [Bokej H; Born. XXIX. 4. 61]. 
1836: most már az fen irt 49. darabb Slésiai Lenfonalrol 
irom meg kivánságomot — hogy mitsoda formakra, és 
mimoddal szöjje őket [IB gr. Bethlen Samuelné takácsnak 
szóló ut.]. 

II. birt. jelzőként; ca atribut genitival; als Genitivobjekt. 
1. lui, ei, lor; sein(e), ihr(e). a. névelővel. 1539: az Sombo-
ri benedek az Sombor mellett walo rythbely rezyeth, wetthe 
zálogon az ew atyafianak Sombori mihalnak huzonharom 
forynthba [MNy XL, 137]. 1550: az w att'anak Neg szaz 
Joha wolt [Bedecs/Damos K; MNy XXIV, 357]. 1552: En 
gerendy pet(er) vallom ez lewele(m)nek zeriben hogy ez 
lewel mwtatok zaz Istwan az ew tarsaywal egyetembe 
Iamborul zolgaltak It Dewan [Déva; BesztLt 16]. 1570: 
Gergel deák kewansaga feleol ... Eo kegek Azt Montak 
hogy nem Esmeryk zwkseget az varasnak az eo zolgalatiara 
[Kv; TanJk V/3. 5b]. 1572: az keth wth kozyth ... keminy 
peter fogta wolth el s azolta az Ew maradeky eltek byrtak 
[Gyerőmonostor K; KP. Kayon agoston jb vall.]. 1573: 
Simon gőrgy ... ot Lakoth nala az ő kenyeret ette [Fráta K; 
SLt S. 11]. 1577: Az ok rezekett sem engedhetne(m) ... 
mert en vagyok wer hozza [Mv; BálLt 79]. 1578: pasco 
boldisar ... az ü huty szerent ... uallia [Lompért K; WLt]. 
1579: az w ... szolgaianak ada egi Berket Uduarfaluan3 

[BálLt 54. — aMT]. 1583: az ü ides anniat mint uerte 
andras Kato en nem tüdőm [Kv; TJk IV/1. 194b). 1586: 
Zalmat hozatot B vra(m) az Jgiarto Giorgy Chúribol Sos 
Ianossal az w Lowaynak alaia [Kv; Szám. 3/XVII. 2b]. 
1595: azt monda hogy az eó zoúa Job a' leúelnel [UszT 
10/53]. 1607: (A házat) Masnak addigh el Ne adhassa az 
migh az eó penze megh Nem lezeo(n) [Mv; MvLt 290. 8b]. 
1609: (A földet) Bech Pal es bech Paine holtokig bekesse-
gesen birak, es birtak ... az eok holtok uta(n) Bech tamas-
neys bira [BLt 1 Bartalis Tamas Kozmassy4 (60) pix vall. 
— aCs]. 1610: megh haboritani akarna Biro Jánost az uagy 
az eö maraduajat [Tekerőpatak Cs; LLt 69]. 1752: akkor a 
Szent Mártoniak adták volna a' Vitzeieknek azon hellyet 
hogy az ők Határok légyen [Vice SzD; MvRKLev.]. 1817: 
én az ŏ szovának Hitelt adhatok [Szászzsombor SzD; IB. 
Szentmiklósi István ref. pap nyil.]. 1823-1830: Az ők bá-
nyászŏltözetjek ... durvább vászonból való volt [FogE 
207]. 1834: az erdők közt lévő kaszálókat az ők eleik bír-
ták [VKp 134]. — b. névelő nélkül (a birt. jelzős szerkezet 
rendszerint névszói áll.). 1570: Zappanos János ... vallya ... 
Eo azt Montha neky8 hogy Jo volna Megh Jratnod Toroz-
kaynak es Erthenel (!) Theole ha eo akaratya [Kv; TJk III/2. 
84d. — aA tanácsát kérő palochy Janosnak]. 1573: az az 
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eórókseg eo tulaydona verre [Hsz; BálLt 1]. 1584: Takaró 
János vallia ... Hallotta ezt (is) Teteó Ianostol mert eó zol-
gaia volt Akkor ez András, hogy feddette volna ez Andrást, 
hogy Ne zolgalna eotet latorsagaval hane(m) Iamborul [Kv; 
TJk IV/1. 350]. 1590: Az mi neszi az Jobbagja feólde dol-
gath, Aszis eòrek arro(n) vagyo(n) en nalla(m), Akkor 
pedig mikor en azt megh vettem nem eó Jobbagja volth, 
hane(m) az vtan keólth az eò birodalmaban [UszT]. 1592: 
Ha tagadgya megh bizonyto(m) hogy eó izenese vgya(n) 
Azon Jámbor emberrel bizonytok Az kiteól neke(m) izént 
[i.h.]. 1597: Pestesy Ianos ... Az Jozaghrul való lewele-
ketis, az ky ew keziben es byrtokaban volt ... mindeneket 
megh ada [Galac BN; WLt]. 1598: az tehenes ember... az 
Isteneit kerte, hogy ... hadgiak el vinnie minth w marhaiat 
[Alparét SzD; Ks]. 1623: Tudom aztis hogy az vereo-
felbwkbe az Bogathy Menyhárt Johait Jartattuk miuel en 
eo Paztora voltam [JHb Johannes Kardos alias Durka 
vall.]. 1646: mind az ket fele dificultast igaziczia Szölősi 
Gábor Maga kőltsegeuel hasznaual auagi karaual ö dolga 
[Kv; RDLI. 133]. 

2. (a) maga/saját; säu, sa; sein/ihr. a. a birtokos személy. 
1544: Sombory Lazar wgyan azonth wallotha az ew kerez-
thien hytthe zerenth [MNy XXXVI, 52]. 1546: Bogathy 
Chaspar ... ezzel ez keez' penzel, az Zekel feelden ... maasz 
fakath wegyen az ew haza epylessere [Panot8; DanielO 5. 
— aPanád KK]. 1585: mely wegezeswnkben az kett fel ... 
gyeorgfi ba<las> es pal, eggik az masikott igerek meg otal-
mazni es mindenik fel az eó rezzen walo Attyafiaynak 
terheketis magokra fel ueúek [Gagy U; UszT], 1595: nem 
is talaltúnk volna az varosson Zabos loat, mellyet Job 
modgyaúal el vehettünk volna, mint hogy minden ember az 
ö loúat ekkorban fllen Jarattya, és erőtlenek [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 145 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1608: Komis 
János teotte volt Kis Petert biroua az w resze ioszagban 
[Muzsna U; TSb 21]. 1634: Kynek kinek az eő reze zerint 
való iusa [Kászonújfalu Cs; BLt]. 1670: (Orosz Jakab) 
meg is mondotta hogy ö az ö vallasat meg nem tagadja 
[SzJk 111]. 1676/1681: ha kit az Circalok kozzül vigiazat-
lanul talalnak, az Németet az eö modgyok szerint bizonyos 
oraigh tereh hordozássá!, az Olahot penig lapattal, vagi 
palczaval büntessék megh [Vh; VhU 662]. 1752: (Tsolno-
kosine) az ŏ részét ha zálogban ide engedi az ura haláláig 
vgj el vészem [WLt Vesselényi István feleségéhez]. — b. a 
birtokos tárgy. 1576: Mykor Immár az p(ro)bat esmeg 
betewök az kemencheben esmeg Jártátok 18 orayg es 
kiueuök, Meg latuan az gradussat, lőn meg«az ö gradussa 
vgy mint karat 23 1/2 [Nsz; MKsz 1896. 368]. 

3. õk h. ő birt. jelző tbsz 3. szem-ü birt. szr-os birtokszó 
előtt; la genitiv, ín formele lui, ei, lor, cu valoare posesivă: 
lor; im Genitiv mit possessivem Gebrauch: ihr, ihre. a. 
névelővel. 1508: Ezt my Emlekezettre adywk vg mynth, 
fogoth Byrak8 ... elewt, az Zwky Isthwan az ew hwgayual 
egetembe, az Ew Mwstoha Annokot, az Báthory Annath ky 
wolt az Zwky János felesege meg elegytette Az fellywl meg 
mondoth Zwky Jsthwan [Kv körny.; EM XXIX, 261 Czeh 
István kezével. — aKöv. a nevek fels.]. 1557: Jllyen wallast 
thewth ew maga Swky. János ... hogy ew neky ees Swky 
Benedeknek Semmy kewzyk nynczen az Coloswary ház-
hoz, Merth az ew Annyok, ky elegeythetthe ewkewth be-
lewie, Myndenykewnknek az ew penzewel Swkon kew ha-
zath chynaltatoth [Szentmártonmacskás K; SLt ST. 5]. 
1570 k.: Mi azért az egész tanáccsal egyetemben meg-
é*tvin, hogy ezeknek kívánságok miltó ... volna és hogy az 

ű társaságok is szaporodnejek ... űnekik, hogy céhet sze-
rezzenek ... megengedtük [Dés; DFaz. 6]. 1584: az ... zina 
Rytbwl az w rizek ky Járt [Torda; DLt 212]. 1585: az 
Erdeó paztoroknak fizettwnk az eo zolgalattiokban f 15 
[Kv; Szám. 3/XV1. 39]. 1610: az eo gattioknak fel veres 
mia ment ki a viz [Kvh; HSzjP]. 1624: (A szökött jb-ot) 
valahol... feltalálhatják, az ő földekre szállíthassák és örö-
kösen bírhassák [Torockósztgyörgy TA; SzO VI, 76]. 
1626: Az kádár mesterek igaz mértékre csinálják az ő 
miveket [Gyf; EOE VIII, 345 árszabályzatban]. 1638: ez az 
Bŏite János fiaczkaja ki szakazta az eökreök közül az eö 
eökreöket [Mv; MvLt 291. 149b]. 1778: ezek oljan Embe-
rek hogy akar hol bé lehet venni az ő hűtőket [Nagyida K; 
Told. 6]. — b. névelő nélkül. 1551: az my marha Illette 
volna Katha azzont nehaj Barcziaj lazlonet az ew meg holt 
ura marhayban, az ew ket gyermeke keozot Barcziaj Pal es 
Sándor kozott es dienessy Katha ázzon Ew annyok kozot, 
Mynden marhai három fele oztwan [Mezöszengyel TA; 
BfR 304/108]. 1585: Bemard Schuler*... El kwlde minket 
Leorincz Mester hogy az keotelwereoket eggienkent hazon-
kent el Iarnok, meg kerdezny ha eo Akarattiokkal leotte az 
lada el vitel [Kv; TJk IV/1. 440. — aKöv. még 2 név]. 
1600: Az Boerok el me(n)te vtan tudom hogy forgoth az 
peöres malo(m), hallottam az warosbeliektol hogy eök 
ereztettek megh es eö Zamokra iar [UszT II/2. 266]. 1607: 
w akarattiokat eúel ... megh bizonitak [Dés; DLt 297]. 
1684: (A szökött jb-ok) soha ő földes Urok s Aszszonyok 
hátok megé ugy magokat ne vonhassák, hogy ... magok 
szemellyekhezis hozza ne nyúlhatnának [Dés; DLt 448]. 

III. az uralkodóra való hivatkozásban; cu referire la 
domnitor; in bezúg auf den Herrscher. 1841: Öcsászári 
királyi Felségéhez ... legkegyelmesebb fejedelméhez alá-
zatos folyamodása a benn írottnak a bent írottakért [VKp 
62]. 1848: Ő császári s apostoli királyi felsége legkegyel-
mesebb urunk nevében [VKp 298]. 

IV. - maga 1. tulajdon maga, személy szerint ő; el per-
sonal; er, sie selbst. 1551: az kçwçs pado(n) való ... reze 
fywit vete ... zalagon ... Jllin (!) okai hogy mykoron meg 
valtana Qwmaga tartozzék meg bochyatany [Torda; SLt 
QR. 2]. 1569: Dobay symon Boncy nyresy nemes ember... 
ezt walla Twdom hogy az mely leveleky feloly botos 
bodysar Kys wasy Jánost Feyerwara hyta wala abwly ... 
megy bekeleneky ely hagya Botos bodysar es wmaga my 
elotwnk hwzonhot forint Kötelet wete hogy ha valamelyk 
ezt Ingatna tobzor [Torda; WassLt]. 1570: Karas Myklos, 
Ezt vallya ... Az My Marchachkayak Antalnak vagion mos-
tan Eomaga az fiaywal egembe kereste Nem attyatwl 
Maradót [Kv; TJk III/2. 136b]. 1573: Kalmar Ianos vallasa 
... az ázzon ... Q maga vallotta volna <? maghatt az papok 
elçtt hog' eg' zemellyel vettkezett volna [Kv; TJk III/3. 
174b]. 1585: bar biriuk addegh az Zalaghos feoldeket 
mighlen wagy eo magha awagy Jobbagia az ki zalaghba 
weteotte megh waltia [Firtosváralja U; UszT]. 1598: az A 
eó magha zemelyie zere(n)t ot nem volth, hane(m) kylde 
egy kepebely embert oda Beogezi Chomorta(n) Jánost 
[UszT 13/38]. 1604: minde(n) zaz forinthra haro(m) ha-
ro(m) emberrel kell megh eskenj... vagy mast eskettet vagy 
eo magha eskezik [i.h. 16/23]. 1610: Beőge Ferencz 
Giergio zek<i> Alfalj Lazar Jstuan Vram Jobagia ... Felelj 
aztjs hogj eo maga Jobagj de az fia veres draba(n)t [Törzs]. 
1758: A' Falusi lakósok közzŭl nevezetesen Kotsis Fe-
rencznének Csenteri Katának ... tulajdon a' maga szádjából 
hallottam hogy ... Udvar Istvánnét Csuka Pannát kúrvázta 
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és ezt mondta: hogy az ŏ Ura Kotsiss Ferencz tsak azért jár 
a' kortsomájára Udvar Istvánnénak, hogy őtet magát szereti 
[Betlenşztmiklós KK; BK. Andreas Apáthi (50) jb vall.]. 
1847: Én ... a bucsumi közönséget ezen ellenszegülésre 
sem nem ingereltem, sem nem biztattam, hanem ők magok 
önkényesen szólítván fel engemet, beszélettem helyettek és 
érettek [VKp 141]. 1849: ismeremis ötet magát is 
[HéjasfVa NK; CsZ. Voldorfi v. Lombos Nyikuláj vall.]. 

Szk: egy ~ maga egymaga, egyedül. 1584: ezen megh 
eskeggyek vas András, egy eo maga, hogy eo ... Segitseg-
gel nem volt Byro Gasparnak, az el zeókesben [Bonchida 
K; Ks 42. B. 21]. 

2. saját maga; el însuşi, ea însäşi; er, sie selbst. 1583: Ha 
ky penigh boranak ky mereset zolgaiara, vagy haza nepere 
bizza, vagy eó maga akaria ky Adny tehagh ne(m) tartozik 
az meg merethny fwzerrel borát vagi penigh meg pechetel-
tetny, hanem Zabadon ky merethety Valamikor akaria [Kv; 
PolgK 2]. 1590: Gábor soha minket ne(m) ereoltetet az 
seoveny tartasra ... hane(m) eó maga tartotta [Kv; TJk V/l. 
33]. 1598: Coloswary fekete Pal eo maga zegte parlag 
keoúet hozot [Kv; Szám. 7/XVI. 53]. 

3. ~ magáé övé, sajátja; al lui/ei, a lui/ei; sein/ihr. 1585: 
Keomyves Ferencz51 ... Mykor Eottweos andras vram, 
Bornemyza gergelj vram minket okulatara hittanak volna 
... Az Eo Towok latny, Miért hogy andras vram az Melj 
patakba halazot volna az andras vram es az Gergelj vram 
Towa keozeot való foliamba, Mely foliamot gergelj vram 
Eomagaenak mond. Mynekink vgy Teczetb [Kv; TJk IV/1. 
430a. — aVallja. bKöv. a döntés]. 1594: keth vagy három 
borth korchiomaltak, egy pinszeí fellyeb az w magokenal 
[Mákó K; GyU 27]. 1602: Bodon János ... vallia Menek az 
feoldheoz, miwel hogy ott voltam az be vetesekort. kerdem 
Limz Georgieot hogy ha eomagaeie a feold ? monda hogy 
eomagae [Kv; TJk VI/1.631]. 

4. birt. jelzőként; ca atribut genitival; als Genitivobjekt: 
az ő (saját); (propriul) säu, (propria) sa; sein, ihr (eigen). 
1570: Margith Igarto ferenczne ... valíya, hogy hallotta 
Zabo Gčrgnetwl hogy azt mongia volt az eomaga fyanak 
hogy Dabo Tamasne het forintra aggyon Mwstot neky [Kv; 
TJk III/2. 4]. 1573: Istwan Lakatos Balint zolgaia Azt 
vallia hogi Lakatos leorinch al volt az Apia haza eleot, az 
Nenye esmet az Eomaga haza eleot [Kv; TJk III/3. 248]. 
1579: Wayas Istwan az w maga hazawal [Kajántó K; BLt], 
1590: Kadar Georgy eomaga Borát Arullia vala Akkor 
[Kv; TJk V/l. 22]. 1591: eg felwl Almadj Gaspar Zaway ... 
mas felwl penig Almady (így!) w maga szemylyben ... 
JIlyen vegezest twnek [Szava K; JHbK XIV. 6]. 1592: 
mikor az Irtást ki iarnak es ki felelnek az utan mikor fel 
oztanak kit kit az ô maga orotasabol elegitenek meg 
[UszT]. 1597: Kosa Marton vitte 4 Loan eo magok 
kochyan Nagy Almasra a' papa keoúete zolgaia Loaihoz 
való hamokat [Kv; Szám. 7/XII. 47 Filstich Lőrinc sp kezé-
vel]. 1620: hallotta(m) czinighe Antalnak az w maga 
zayabul [Páncélcseh SzD; RLt O. 5]. 1701: Minden Mester 
az eo maga nevét ã Posztoban bé szŏjje [Kv; PosztCArt. 
11]. 1749: meg haraguván az eő maga Vétke vitte ötöt 
réája, hogy ugy le taglaná Dumitrut [Korolya H; Ks 101]. 

őáltala 1. őtőle; de el/ea; durch ihn/sie. 1643: iletiig eo 
altala ippitetet haz [Dés; Hr 8/7]. 1657: Erogalvan a1 

Kulcsár altal Prebenda Czipo sŭtesre lisztet. Cub. N(o) 85 
Percipiáltam eo altal la, minden keobõlbõl köz Czipot, N(o) 
240 [Borberek AF; WassLt Perc. 6]. 1663: Az udvarbíró, 

ki oda csak inventálatlan állatott be és az mint látom, több 
kárt, mint sem hasznot tett az ország házában, holott egy 
darab üdőtűl fogva az mi megmaradott volt is, ő általa 
mind elhordattatott Medgyesre [TMLII, 471 Teleki Mihály 
a fej-hez]. 1767: gyonom (!) nagy vagyon hogy ... eŏ álta-
lok esett azon Nyoltz Ló béli kárunk [Fintoág H; Ks 79. 
XXXIX. 1]. 1798: Vaszílía meg halván hogy az ő altala 
meg verettetett Aszszonyt pálinkával meg mostam ... e' 
képpen fenyegetett [A.árpás F; TL. Maria conjunx prov. 
Michaelis Gosztáje (45) vall.]. 

2. ővele; cu/prin el/ea; mit ihm/ihr. 1788: Akarván az itt 
való koltsár hazájáb(a) N. Sinkre fordulni, ő általa küldet-
tem konyhára valót ... egy bárányt... 470 tojást [Bencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

3. az ő révén; prin el/ea, prin intermediul lui; durch 
ihn/sie. 1584: Mely Contradictionak ok adasarah vgian 
Chiany miklost eó magat, zemteol zembeh, es eó altalla 
Kachikany marthonnet zekeli Annaazont... az Ngod paran-
chiolatia zerent rea hittam [BálLt 80]. 1619: az hatalmas 
Istenért kértem én Mikó Ferencet és őáltala az uradat is. 
hogy hirtelen s mód nélkül semmit ne indítson [BTN 
347]. 1654/1681: megh tekéntven Hunyadi Peternek hűsé-
ges jámbor szolgalattyát, ő neki, és ő altala maradékinakis 
az kik ő tüle származnak, minden Jobbágyságát örökösen 
megh engedtem [Vh; VhU 264 Zólyomi Miklós ad. lev.]. 
1657: Énvélem, hogy Moldvában béjüne, Barcsai Ákost is 
az fejedelem elbocsátá, derekasban azért, mert azelőtt 
őáltala confoederált vala és Basa Tamás által Lupul vajda 
[Kemön. 264]. 1697: el menvén ... Pakots Marton meg irt 
Mihalcz Miklós Ura(m) jobb.hazahoz kit is othon talalvan 
eö altalla Mihalcz Miklós Uramot Citala(m) ki aszt monda 
mindgyarast meg mondgya az Uranak [A.volál Hsz; Borb. 
I]. 

4. az ö segítségével/közreműködésével; cu ajutorul lui; 
mit seiner Hilfe. 1598: Mikor az harcz megh Ieòn Moldúa-
ba, en az Leng'elek kezebe estem uala ... Veghre el' zaba-
dulek, Ala Jeoúek Moldouara ... Roma(n) Vasarra Jútek ta-
hagh ottogio(n) vadnak Barrabasi Lenart es Chwder Lenart 
kik ... keoúetsege(n) voltak oda, ozton enis eo altallok 
ieóúek kj [UszT 13/37 Martinus Sillo de Cichioa pp vall. 
— aCs.]. 1630: Ibrahim effendit kell megtalálni és őáltala 
kell procedálni [BTN2 434]. 1663: elvégezvén az én pálya-
futásomat, boldog reménységgel adhassam meg az én lel-
kemet az én Krisztusomnak, tudván azt... hogy beviszi az 
én lelkemet az örök életre, az holott vég nélkül minden 
szentekkel dücsőíthessem őáltala az én Istenemet [Kv; KvE 
188 LJ]. 1710: Azt ígírvén neki, csak őáltala a fejedelmet 
arra vehessék, hogy az ő causájokat a német császár ellen 
felfogja, ha Isten dolgokat boldogítja, a magyarországi 
palatinátust neki szerzik [CsH 104]. 1755: tanálám Mos-
nyág Juont... és Kezán Fenukot M. GrofT Was György Vr 
ŏ nga Sellerit kik előttis az kezemben küldött és ezen Rela-
toriáb(a) includált instructiot de verbo ad verbum el olvas-
ván, és annak tenora szerént ő általlok Mlgs GrofT Vrakot 
Ŏ Ngokot modo L(e)g(itim)o Certificálám [Dob.; WassLt]. 

5. az ö részéről; din partea lui/ei; seinerseits, ihrerseits. 
1756 k.: A napon kün lévő egész kő Bányában ha ki vala-
mi vénára talál, és abból próbát tévén semmi hasznot nem 
esmér, és oda hadgya, és Esztendő, s három napok(na)k el 
folyása alatt pusztán, s ö általa dolgozatlan áll, ez idő 
múlással el veszti jussát, és más a* kinek tettzik ... bele 
álhat s dolgozhattya [Born. XXXVIII. 8 az abrudbányai 
bányászok törv.]. 



öblögetés 

őatyasága rk papot megillető cím; părinte (termen cu 
care s-au adresat preoţilor romano-catolici; Titel der 
römisch-katholischen Priester. 1634: Páter Generális Vr-
(na)k eo Atyasaganak maganak hagiok egy eoregh Araniat, 
karom keozep araniat, es három darab Gostyant | Vno 
verbo, minden res mobilissimet valamellyeket specifice, 
masoknak nem hattam, mind az Páter Iesuitak(na)k hagiom 
... Ha mellyekreol penigh nem talaltam emlekeznj... akkori 
Páter Generális es Páter Prouincialis eo Atyasagok io 
dispositioiara tamaztuan mindeneket, à kiket jeouendeoben 
keresnekis [WassLt 73/1 Cegei Wass János végr.]. 1760: a 
Tisztelendő Páter Minoriták ŏ Atjaságok Residentiájokban 
... ezen ... Residentia Praesidense Tisztelendő Páter Prung-
rácz (!) Pál ŏ Atjasága jo foljo aranj és ezüst Monetáúl F.h. 
50 Den 49 ... által ada [Ne; DobLev. 1/311. la]. 1764: K 
Metálistis Páter Dudás ŏ Atyasága hozta vala ki ... Kolos-
várról [UdvarfVa MT; Told. 44/26]. 1765: a Páter Eo Atya-
sága es Miklós István kik a' Szombati Vám(na)k Percep-
tori voltak világossan affirmályak hogy nem többet hanem 
Monár reszen kivöl 58 vékát percipiáltak [Kóród KK; Ks 
18. Cl. 5]. 1772š- Grof Haller Péter Ur, ŏ Nga égy Inassa 
Váradi Évához ... minden Eczaka ... ment hálni melyet is 
észre vévén ... ō Nga Páter Kargyián ŏ Atyaságához pa-
naszt tett [Dés; DLt 321. 73 Andreas Boda Szabó (75) ns 
vall.]. 1776: Valami ujjabb Reversalis dolga, mellyet akkor 
estve adott volt ... Groff Lázár János Urfíi ő Nga a Mlgs 
Praepost vr előtt, vagy Tisztelendő Szeredai Domokos ő 
Atyásága előtt, nem forgotté fél ? [Nsz; GyL hív.]. 

őbele az ő személyébe; In el/ea, ín persoana lui/ei; in 
ihn/sie, in seine/ihre Person. 1633: mingiarast eő bele 
bòitorkozanak ez lata(n) hogy Varga Andrást ketszeris 
cziapak arczull az katonak [Mv; MvLt 290. 114b]. 1710 
k.: Mikor a lélek annak tanulásában elmégyen mindaddig, 
amíg lehet, mivelhogy felette messze is mehet, abból meg-
tanulja azt, hogy mely nagy valóságot, erőt, tehetséget 
adott az Isten őbelé, hogy addig mehet [Bön. 443]. 

őbenne 1. az ő személyében; ín el/ea, ín persoana lui/ei; 
in ihm/ihr, in seiner/ihrer Person. 1540: az myth thy 
kegyelmethek en thwlem Báthory Andrasnak es DragfíÇ 
wramnak yzenthenek wala, myndenth en am az egy 
dologthol meg waalwa, ky tytok, nekyek meg mondęk; de 
az egy dolgoth, latya Isten nekyek nem meerem az thy k: 
yowaerth meg mondany, merth meeg ew bennek az Barath 
lelkęth esmeręm lenny [Kv; LevT 1,9 PetrusJJteratus Nic. 
Thelegdyhez]. 1669: Haller János dolgárúl mit írjon Ke-
gyelmed, látom ... bizony jésuitában is sok volna az, az ki 
ö benne van [TML IV, 418 Bánfî Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1710 k.: Sokan jól tudják magokban, hogy amely ta-
lentumokat őbennek mások becsülnek, közel sincsenek ab-
ban a mértékben, amint az emberek gondolják [Bön. 417]. 
1794: Muntyán Gligort jol esmérem ... éppen távol vagyon 
attól, hogy roszra való hajlandóság volna ő benne [Dé-
va; Ks]. 

2. őáltala; prin el/ea; durch ihn/sie. 1662: „az én uram 
Jézusom Krisztusom ... jöjjön és vegye magához az én 
bűnös szegény lelkemet! Mert csak egyedül ő a szabadító 
••• Őbenne engeszteltetett meg az Atyaistennek haragja ..." 
[SKr 305 Komis Zsigmond szavai 1648-ban, halála előtt]. 
UlOk.: adál néki és őbenne mindnyájunknak s nékem is a 
je fiadban minden elmét, gondolatot és képzelést felülmúló 
•ellci, testi ...jókat [BIm. 1038]. 

3. tbsz-ú alakban; la plural; im Plural: közülük; dintre 
ei/ele; von ihnen. 1705: Kistorony felől mintegy másfél-
száz kuruczok jöttenek volna és a strázsákat béhajtották, 
egy strázsát meg is lüttenek, őbennek is pedig egy kurucot 
a sáncbéli tarackból ellüttenek [WIN I, 510]. 

öblítő öblögető; de/pentru clätit; für die Spülung. 1732: 
Egy ezüst fingyiákot öblitŏ arannyos csésze 23 Lot | Egy 
Vizes kávés fingyiákot ŏblitö ezüst csésze Lot 23 [Ks 
73/55 gr. Komis Zsigmond lelt.]. 

öblöcske kis öböl; depresiune inundabilă; kleine Aus-
buchtung/Einbuchtung. 1777: Kretson Triful ... mingyárt 
mingyárt kapta fejszeit, és ide ezen a' bokros őblőtskén tul 
irtogatni kezdet [După Piatră H; GyK. Ádám Torna (70) jb 
vall.]. 

öblöget 1. (partot) rendre elmos/sodor; a săpa/spăla/mîn-
ca încetul cu încetul (maiul unui rîu); das Ufer eines 
Flusses nach und nach wegspülen. 1701: Tudgjae Kglme-
tek bizonjosonn, vagj hallottae, hogy ennek előtte bizonjos 
Számú Esztendőkkel az Nagj Ajtai Olt fele való Határból, 
es Pásint nevű heljből ... az Ólt vize az Apáczai Határhoz 
szakasztott vólna, vagy csak öblögette volna ez Ajtai Ha-
tárból, — s — az ólta azt máig ki birja? [BNB V/9 vk] | Én 
Apáczán György Kovács nevű embernél Lakván, eleget 
jártam ott, az Olt mellett, tudom, hogj az Ólt vize edgj 
darabot Apácza felé Szakaszta, ne(m) öblögette, az ólta ki 
birja ne(m) tudom [Ürmös NK; i.h. Majsos Mihálj col. 
Stephani Maurer (50) vall.]. 1768: az utrizalt szegeletett 
amelyet az viz az Simon fiákéhoz szakasztott vala ... 
viszsza nem bocsátya mert az övekből öblögette ide a viz 
[Uzon Hsz; EMLt G. Kuti sen. (38) ns vall.] | az utrizalt 
szegeletett az viz az Uzoni határból által szakasztotta vala 
az Bikfalvi határhoz, ehez pedig Praetensiot formala Simon 
Ferentz es Gábor eő kegyelmek az okon hogy ennekelötte 
az eö kegyelmek Praedecessoranak a széna fílvet öblögette 
volna az Uzoni határhoz az viz [uo.; i.h. Nic. Dáner (70) pp 
vall.]. 1786: tudjaé a Tanú, Hogy azon ... kukuruz földhez 
vagy Rethez a Maros vize szaporította öblögette (így!) 
Lassanként mig viz mentire nagyra nőtt azon helly kaszállo 
és Berek [Nagylak AF; DobLev. III/620. lb vk] | En gyer-
mekségemtől fogva mind ugy tapasztalom hogy azon ... 
berekhez lassankent mind tsak öblöget a Maros de mitsoda 
részekből nem tudom [uo.; i.h. Jos. Erzenies (27) ns vall.] | 
a Maros Biro Sámuel ur(amna)k egy Darab Törökbuza 
földgyet kettő szakasztotta es fele tul maradott a Marasson 
felet penig Lassankent a Maros innen a Berekhez őblegette 
[uo.; i.h. 2b Damalius Nisztor Ilié (60) jb vall.]. 1820: 
ország közönséges Törvénnyé az: Hogy a' follyo vizek ha 
darabjába szakasztanak, a Birtokos annak utánna mehet, ha 
pedig öblőgőtés által mossa el, az azé lészen a' kiéhez 
öblögette [F.rákos U; Falujk 100 Barrabás Áron pap-not. 
kezével]. 

2. torokfájást öblögetéssel gyógyít; a face gargarä, a 
gargarisi; gurgeln. 1778: A' kiknek a Torkok fáj ... etzettel, 
meg elegyített és kevés sóval, s' mézzel meg elegyített 
melegetske vizzel gyakran öblögetni a' szájjokat, és a' 
Torkokat... sokat használ [MvÁLt Mátyus,ConsSan. gub.]. 

öblögetés vízmosás; mîncätura apelor, eroziune sub ac-
ţiunea apei; Hangrinne. 1725: azon Széna fíí helly ... ös 
örökös széna fű hellyek lőtt vólna ? vagy pedig az ólt vize 



öblögető 

ōblögetésse! szaporította vólna ? [Hévíz NK; JHbT vk] | ã 
Kŏvetsesben ... azon rétnek edg darabját az ólt vize öblege-
téssel szaporította [uo.; i.h. G. Jakab (84) vall.]. 1812: a 
Víz follyamattya mellett lévő Berekhez tsak apránként az 
őblegetés által szaparodott, Nem pedig darabjával a belső 
vagy is Nyírfás Berek [Vajdaszeg AF, DobLev. IV/943. 6a 
Popa Nyíkaláj (80) jb vall.]. 1820: Falu itélő széke tar-
tattván ... a' Pál fiak által el tzővekelt és gátlással meg 
erőssittetett őblőgőtés ítélet ala botsattatik ... a' Pál fiak a' 
kereset alatt lévő hellyet őblőgőtés által kapván annak 
tulajdonossai lettenek [F.rákos U; Falujk 100 Barrabás 
Áron pap-not. kezével]. 1836: vannak a Feketeügy vize 
martyán olyan belső és külső helyeink, a melyeket a víz 
ront, és bizonyos részében a viz ŏblőgetés által szaparít 
[Kökös Hsz; Kp V. 367]. — L. még RSzF 245. 

öblögető öblítéshez való (edény); (vas) de/pentru clătit; 
(Gefäß) zum Spülen. Szk: - cseber. 1768: Palotán lévő 
Óblögetö-Cseber 1 [Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb] * -
fatál. 1821: Egy öblegetō nagy Fa Tál [Backamadaras 
MT; CsS] * ~ tekenõ. 1745: Öblegetõ tekenō nro 1 
[Marossztkirály AF; Told. 18]. 

öblös 1. széles öblű; (mai) larg; ausgebuchtet, gewölbt. 
1771: az Adámosi Malom árka, mig az Kükűllő Vizében 
belé szakad, mind az Silipen alóli mindgyárt, az hová az 
Viz Le szökik, mind azon alol Nagyon öblös és széllyes 
volt [Kük.; JHb XX/26.2vk]. 

2. mély; adînc; tief. 1816: Négy hosszuko, két öblös, és 
két lapos Tál [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza Krisz-
tina conscr.] 

öböl 1. patak/folyómeder; albie (a unei ape curgätoare); 
Flußbett. 1728: a' Fólthi határt eleitől fogva itt ... folyván 
a' Vàlye száké nevű patak bé a' Maros ŏblibe, választotta 
el a' Bábolnái határt a' Fólti határtol [Folt H; BK sub nro 
137]. 1739: az Utrumb(an) fel tett egesz földnek fele resze 
... az patak ŏbli volt [Hidegvíz NK; JHb XXII/49. 10]. 
1749: azon Malomnak nem tapasztaltuk ... olly magossan 
fel kötve s Csinálva lenni az Gáttyát melly Miatt az 
Kŭkűllŏ Vize vagy Etzer, vagy Maszszor öbléből ki vetett 
volna, és károkot tett volna [Zágor KK; Ks 15. LXXVII. 4]. 
1825/1826: Ez a' Csulokáj völgye a' Kelementelki Szövér-
di és Gyalakuti határokból, igen nagy kiterjedésű völgyet 
formálván, midőn vagy zápor vagy nagy esső esik, olyan 
veszedelmes vizet és iszapot ereszt ki öbléből, hogy ez az 
egész térséget árkából való kiütésével elborítja és semmivé 
tészi [Msz; GyL]. 

2. a kút körülkávázott része; ghizd; Zarge. 1735: vágjon 
... egj kőből rakott kutt, Gárgyája és öbli nélkül, most 
ugjan bé vágjon rakva, hogy valami belé ne essek [Ó-
Torda; JHb XI/8. 56]. 

3. bemélyedés; adîncitură, scobitură; Einbuchtung. 1789: 
2. Ezüst So-tarto, az öble aranyos [Mv; ConscrAp. 2]. 

4. vminek az öblében vminek a területén belül; pe supra-
faţa unui teritoriu; innerhalb eines Geländes. 1791: ezen 
Ns Varmegye öblében Lakozo Néhai Dániel János Uram 
özvegye Baro Vaji Juliánná Aszony [Dés; DLt]. 1801: a te-
kintetes nemes universitás által kirendeltetett deputatio 
tagjai ezen nemes vidék öbleiben levő erdőknek káros 
pusztításait és pusztításainak akadályoztathatását tapasz-
taljuk e következendőkben [ErdO II, 770-1 Kővár vidéké-
nek a gub-hoz fölterjesztett erdőóvó javaslatából]. 

5. hatáskör; sferä/domeniu de activitate; Wirkungskreis, 
Bereich. 1791: adgya tehát tudtokra a' Nemes Magistratus 
a' maga öblében lévő Borbéllyoknak ezen királlyi Rende-
lést [Dés; DLt]. 

6. közösség; colectivitate, comunitate; Gemeinschaft. 
1813: a' Czéh illyen meg átolkodott szó fogadatlánt maga 
betsŭletes obliben Fenyíték nélkŭlt nem szenved [Dés; DLt 
56.21]. 

öcs I. fiatalabb fivér; frate mai mic; (jüngerer) Brúder. 
1552: az Kun Lazar embere Moduaba volth volna, az 
vayda vduarbirayual zembe volth, es az vduarbiro izente 
volna ezt Kun Lazarnak, az en vram kizzen vagyon mert 
most az twcrwck chassar az vayda wcchith ky kuldwcthte 
neky [Torda; LevT I, 95 Bank Pal, Peter porkoláb, Chakor 
Ferench Batori Andrass erdélyi vajdához]. 1559: Ezt aka-
rok the ke tudasara adnonk, hog kultonk kegelmed hazahoz 
Mostan Balas Gęrebtol Eg kush ladath kyben Mynden 
priuilegiomonk Benne vagon es okleuelonk ... tetese the ke 
Eg Zekrenbe ... Mert Nem akaryuk hog Boszasy Peter 
vchem kezebe allyon [BesztLt 58 Nicolaus et Franciscus 
Boszasy Suchy Lenarthoz Beszt-re]. 1570: Borsay Peter ... 
vallya, hogi ... Megh Az kor az eochey Neotelenek 
voltanak es vele laknak volt [Kv; TJk III/2. 44]. 1578: 
Engemet fratay János vram batyam minde(n) Jngo byngo 
marhabol meg Elegytet melly atyamrol maradót reánk ... es 
annak felete az meg holt öczemnek fratay Istvannak 
marhayabol ys Engemet ky Elegytet [SLt S. 23]. 1588: my-
nek wttanna leányát Balatíy Christofnak atta Tomori 
Christof, Annak wtanna foglalta el az ioszagot az 
wcczejtwl [Vecsérd NK; SLt V. 14]. 1590: ez Alperessel 
en vgj uagio(n) hogj Atiaual egj uagiok, de Aniank kylen 
volt eók az mas eochenkel ketten eggj Anjatol valók 
[UszT]. 1594: az mely iozagh attyokrol reaiok maradót 
uolna, mi eleottwnk igire Bozzasi János magat hogi egi 
mas keozeot az eo eoczieuel Bozassi Georgiei ket fele 
diuidallya [Szászerked K; LLt]. 1595: Somborj Sándor az 
eochjejwel Farkassal es Gaborral az eo rezek zerent az 
Relictat contentaltak az zegeny Sombory Lazlo vram 
legatumirol az testamentum contine(ntiaja) zerent minde-
nekreol [Zsombor K; SL]. 1600: Alkutok meg Chiudor 
Boldisart az Echevel Chiudeor Lenartal [Nyújtód Hsz; 
HSzjP]. 1685 e.: Jákob Mihaila ... job(ágy)... két öccse, az 
edgyik, házasuló, az másik kicsin [Demeterpataka AF; Mv-
RKLev. Urb. 20]. 1688: Iuon Flyenka ... erötelen Eőcsők 
az faluban szolgai [F.ucsa F; ALt Urb. 30]. 1756: Molduán 
Vonya az Ettsinek Nikulajnak égett bort árulni engedte az 
Udvarb(an) szabadoson [Galac BN; WLt Kelemen alias 
Székely István (35) jb vall.]. 1765: Lengyel Pál és az Ettse 
Mosi meg támadtak Márkos András vramot és a' fiat Pétert 
[Kissolymos U; Márkos lev.] 

Lehetséges, hogy az ide sorolt adalékok némelyike a 2. jel-hez tartozik. 

Szk: öccse ura. 1805: Bartos Sara Asszony itt az Albisi 
rész joszagotskáját el adá örökösön ... őtse Uranak Bartos 
Sámuel Uramnak [Albis Hsz; BLev.] * fogadott 1690: 
Ebéden Sebesi vramnál; fogadott hűtős öcscsének [SzZs 
714] * házas 1627: Ezeka Mihály Mathenak Eosteől 
marat Lo feő heljbe lak(na)k meljre az hazas Eoczeit 
szalitotta [Almás U; UszLt IV. 50. 137. — aKét jb nevének 
fels. után]. 1688: Comsa Nyágul ... Házos Eőcsevel 
Opraval egy kenyeren szolgálaton Van [F.ucsa F; ÁLt Urb. 
30] | Sztantsul Bratilla ... kétt házos Eőcsevel... egy Tano-
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rokotis birnak [Szarata F; i.h. 18] * hites - fogadott öcs. 
1570: Trombitás Boldyzar hithy zerent vallya hogy Latot 
Trombitás Demeteren zep varrót Jngeket Es Bokrétát 
kezkeneot... Aztis Latta hogy három wtalis Menth fely az 
Toromba zabo Janosne hozzaia de nem egedwl, hanem 
teobed Magawal, Az Lakatos Jnastis kyt Trombitás Deme-
ter hytes eochye fogadot Thwgya hogy mykor akart fely 
ment az Toromba [Kv; TJk III/2. 22]. 1603: Orgowany 
Magdolna ... vallia ... Varga János égikor haza ieowe s' 
monda az felesegenek, Kata, azt mondgia a' Borbély 
Peterne zolgaia hogy ha eotet hites eochemme fogadom, 
anny pénzt ad hogy el elheteonk vtanna [Kv; TJk VI/1. 
689]. 

2. unokaöcs; nepot; Neffe | fiatalabb férfi rokon; rudă 
mai tînără; jtlngere(r) Verwandte(r). 1578: Mostan az my 
kereswnkre Almady Ghaspar az w öchének kachkan mar-
thonnak myndeneket az marhakbol, az kybwl Jussát Re-
myllene meg engede [Szava K; JHbK XV. 25]. 1591: 
Pochy János vyzi à fondalo Echyet Gingatt 4 Loal Zihlahig 
f 3 [Kv; Szám. 5/1. 7]. 1593: Az mi ... levelek vadnak, ké-
rem az én uramat öcsémet, Forro Jánost az én atyámfiának 
levelei közzöl szedje ki, legyen nálla [M.gyerőmonostor K; 
KP. Kemény László végr.]. 1658: vagyon egy felszer veres 
mentem, azt hagyom Koncz Mihók Eoczemnek, adgyak 
meg neki [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1665: az miko-
ron Nemes Lenart megh halla ott voltom, ő azt monda 
énnekem ... en az en fiammot az Öczemre Kerestesi Fe-
rencz Uramra bizom mivel legh kőzzeleb valló Attyamfia 
[O.brettye H; JHb XXXVI/9]. 1764: Pazérlo jo Etsém 
Szeredai István Vr(am), mindenből magát ki pusztítván ... 
azon kevés Ditső Sz. Mártoni Portionkra tette kezét [Kük.; 
Ks 22. XXIa]. 1772: Makrai Elek Őtsém nállam hálván ... 
hivut is hogy Húsvétra Déván Mindnyájon egybe gyűlvén 
az Atyafiak Mennyek le hogy ott azon Per folyásiról meg 
edgyezzenek [Mezőbánd MT; MbK X/45]. 1856: (A bir-
tokot) bérbe csak ugy adom ha a bérlő azon öszveg kamat-
jával fel érő bért fizet ... mint Galfi Sándor etsém jovallá 
[Gagy U; Pf Pálfi Mihály lev.]. 1876: Instálom deszkát ne 
vétessen, mig le nem mehetek ... szerető ŏtse János [Réce-
keresztúr SzD; BetLt 4 Farkas János Hodor Károlyhoz]. 

3. biz megszólításban; ín termen de adresare; in Anrede: 
fiatalabb férfirokon; rudă mai tînără; jüngerer Verwandte | 
fiatalabb férfi; bărbat mai tînăr; jüngerer Mann. 1572: 
Ilona Borbei Demeterne Zolgaloia halotta hogy Borbély 
Janosne kert pénzt fl. 50 Zabo Janostwl keolchen ... Es azt 
Monta Jo Eochem ha meg halokis Ihol Mijid haz Mind 
Zeole valamelykhez akars ahoz Nywl [Kv; TJk III/3. 23]. 
1574: Swch Andras Jday Harynay János Jobbagya ... ezt 
walla ... byzonnyal twdom hog' mynd az ket Darab erdőt 
erkedhez Jltek es byrtak ... mykor ot Jartwnk az wyn 
emberekwel az was kwtnal mondottak ezt neke(m) őchem 
wed ezedbe mert az was kwtyg es az Bor kwtyg wagyon az 
erkedy hatar [Erked K; LLt Fasc. 29]. 1604: Azt mondotta 
en nekem Galfy Mihalj, Jm hul edes eóczem, tudod az 
eleótt Skallatba granatba iarok uala, de im(m)ar a' Zent-
egiedj íozagh waltsaga mia ahoz iutek hogi czak ruhám 
sínch [UszT 20/128]. 1618: Boga Balint kwl monda ... 
Matenak eöczje(m) Jmmar en bekeuel haza keserlek, s 
monda Matté, megh szolgalo(m) Edes Battjam ha elek 
[Kozmás Cs; BLt 3 Boga Andras jb vall.]. 1633: Somosdi 
Mihali ... ennekem mo(n)da, menj el edes eöczyem az 
Borbelihoz, mert la mint megh vere, az fogamatis ky ütötte 
Cziaszar Jstuan [Mv; MvLt 290. 135a]. 1711: Szoll vala 

Gegö Peternek, öcsém ugjmond legj segitseggel, Gegŏ 
Peter azt mondá, mit tudok tenni batya mert itt nem paran-
csolhatok [Szentmiklós Cs; Born. XXXIX. 50 István Péter 
(48) vall.]. 1747: az Ilyésfvali öreg Pap Gábornak emle-
gettem azokat a marhákat, de Pap Gábor ezt mondotta Ho 
Ho eôtsém bizonj nem hajtották azokat a mi falunkban, ha-
nem más felé hajtották által a Bûkkôn [Szilágycseh; Ks 27. 
XVII]. 1845: Kedves Uram Ötsém3 [Ipp Sz; Végr. Vall. 
Veress József Biró Lászlóhoz. — aLevélbeli megszólítás]. 
1848: Kedves Tiboldi Joseff és István Etseim ! [Tarcsafva 
U; Pf Pálfi Lajos lev.]. 

4. húg; soră mai mică; jüngere Schwester | fiatalabb nő-
rokon; rudă mai tînără de sex feminin; jüngere Verwandte. 
7558: Pether Bernald Megh eskewen Azth walla, hogy ew 
adoth wolth zallasth Annosnak ... Azthys lattha Regyel 
hogy, Anna Az Annos ewchye wontha wolth fel az dara-
banth sarwyath [Kv; TJk l/l]. 1586: Zeoch Miklós vallia, 
Az gazdam Azzonnak az eóchet megh fogtak vala parazna-
sag sorsaiért ... de a' leant az Varos Directori es Igyarto 
Georgy kezessegen ereztek el | Judith Zeóch Miklosne 
vallia, Az eŏchemet az leanzot az Varos Valamy Sorsra 
fogtatta vala megh [Kv; TJk IV/1. 587-8]. 1600: Annak 
vtanna esmegh hogy ez az Antal Marton hugais ez azzony 
megh hal ennek az azzonnak az eöchét wezi el esmegh 
Nagy Mihály awagy mas newel Bawz Mihály [UszT 
15/251]. 1629: az eochymteol Zeoczi Gyeorgyneteol hal-
lottam [Kv; TJk VII/3. 114]. 1637: ez Aszonnak az eöcze 
Borka monda [Mv; MvLt 291. 80b]. 1641/1642: Az 
eöczem DesíTalui Anna, elebb mene ferhez Berzi Mihály 
ur(am)hoz nallamnál két uagi haro(m) hettelis [MihályfVa 
NK; JHb XXII/37]. 1660: Sas Balasnenak leuen egy Darab 
eöreöksegeczkeje, itt Szărhegyena, az Eőttcsiuel, Orso-
lyaual Edgyütt [LLt Fasc. 152. — aCs]. 1703: Szegény 
nyavallyás Serédi Susanna Eőcsém is Gyermeke vólt az 
szegény édes Anyámnak, mint akar mellyik közülünk [Kv; 
Eszt. Serédi Zsófia Serédi Gáspárhoz]. 1733: Nékem 
Őtsém az Unitárius Mesterné tõlle hallottam hogy az ura 
vette le a' kisebbik harangról a* kőtelet, mert az egjik ága 
végig le szakadott volt [Hévíz NK; JHbT]. 1737: lattam 
hogy be ment pénzért az ötsini Pap Janosneni [Kézdisztlé-
lek Hsz; HSzjP Kis Petemé (45) jb vall.]. 1775: A' nyakra 
való nagy rend gyöngyömet Kata Ŏtsémnek ... testálom 
[örményszékes AF; BetLt 6 özv. Szalántzi Józsefné Boér 
Borbála végr.]. 1804: ezen fen irt kétt száz nyoltzvankét N 
for: és ötven kilentz crajtzárokat én Vásárlottam az ötsém 
G Toldalagi Anniko számára [Kv; Told. 19]. 1815: mint 
hogy ezen Lakó Telkemet ... zállogbol ... váltottuk ki, 
mellyekböl az Őtsém Dobolyi Klára része ki nem ment meg 
edgyezem az ötsémmel a lefizetendöknek lefizetése mellett 
[Szentbenedek AF; DobLev. V/976]. 1846: (Hagyok) 
Kedves néhai Testvérem Grofif Mikes Miklós Leányának 
Grofif Mikes Benedekné GrofT Mikes Eszter ötsémnek 
emlékezetül egy ónixa köves arany lántzat [Kv; Végr.]. — 
L. még TMLI, 68, 74, 80, 88,98, II, 463; ÚjfE 29. 

öcsémasszony 1. húgomasszony; rudă de sex feminin 
mai tînără de cel/cea care vorbeşte; jüngere (weibliche) 
Verwandte. 1630: szegény òtsem Aszszonynak izentem 
volt Kolosvarrá [Sv; BálLt 1]. 1633: En Gradiczi Katalin 
Azzony ... az my kiczin Acquisitumom uagion azokat 
hagiom az en edes Attiamfianak, Kerekes Peterne Gradiczi 
Sophia Eőcziem Azzonnak [Kv; RDL I. 102]. 1672: Édes 
Bátyám uram, öcsémasszonynak mind az gyermekekkel 
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együtt jó egészséget kívánok [TML VI, 363 Bornemisza 
Anna Teleki Mihályhoz]. 1703: Mihalyfalvárol jütemb(en) 
voltam szemben Fosztone ocsem Aszszonyal [Székelyko-
csárd TA; ApLt 5 Korda Borbara Korda Zsigmondhoz]. 
1750: Szent Léleken veszekedés volt Josef Uiffi ugj test-
vére Apor Anna kis Aszszony között Bartha Judith Ótsém 
Aszony felett [Eresztevény Hsz; HSzjP Maria Bartha 
Stephani Eresztevényi Consors (46) ns vall.]. 1774: ollyj 
rest iro léánya, hogy imi tanitatta volt öcsém Aszonyt 
[Darlac KK; BálLt 1]. 1783: felettébb éles kenderek ter-
mettek az idén, a' mint az ki küldött egj kalongjábol meg-
ismérheti etsém Aszszony [Ádámos KK; Pk 2]. 1807: 
Otsém Asszonyt is tisztelvén Kedvesivei egyetemb(en) 
maradok Sogor Umak szerető Attyafia Tamási Justina 
Rákosi N: Josefné [Abrudbánya; Pk 7]. — L. még TML I, 
66, 101, 128, 134, 166, 296, 338, 369, 422, 577, 583, II, 
25, 461, 631, III, 539, 505, IV, 277, V, 2, 120, VI, 197, 
328, 339, VII, 163, VIII, 447. 

2. megszólításban; ín termen de adresare; in Anrede: 
'ua.; idem'. 1757: Edes kedves öcsém Aszony [Kara K; Kp 
III. 137 Rhédei Drusiána Palatkai Ferencné Sombari Bar-
barához]. 1783: Kedves Eötsém Aszszony ! [Nsz; BálLt 1]. 
1820: Meltoságos kedves ötsém Aszszony [Told. 6 gr. 
Bethlen Zsuzsánna gr. Toldalaei Katához]. 1823: igy szol-
lottam hozzája, ugyan bizon Otsém aszszony Miért hoza 
but az annyának fejére [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 
65/827-hez Vadadi Filep Borbára özvegyasszony (40) ns 
vall.]. 

öcsémuram 1. (uram) öcsém; rudă mai tînără de cel/cea 
care vorbeşte; jüngere(r) Verwandte(r). 1640: Engemet az 
szegenj Istenben el njugott Wass János Uram ... hiuata Ide 
Czegebe ... monda Vass János Uram ... ha mj nekünk 
Eoczem Urammal eo kguel eggiütt Fiu Agunknak magua 
szakadna ... az Czegey Jozagh, Hugómra Vas Judit Aszon-
ra eo kgmere szakadgion [WassLt Borsay Jstuan Legenben3 

lakó (42) ns vall. — aK]. 1703: a' mi szönyögeim ... vad-
nak, mind maradgyanak Petki Dávid ötsém Ur(amna)k 
[Marossztgyörgy MT; Ks 14. XLIIIb özv. Torma Jánosné 
Petki Anna végr.]. 1717: nekem es Ocsem Uramnak igen 
nagy bajunk Van az Mostaha Atyankal [Harangláb KK; Ks 
96 Szarka Zsigmond lev.]. 1727: Halván Laczkó öcsém 
Vramnak is igen vékóny egességit valóban busultam rajta 
[Darlac KK; ApLt 1 Apor Anna édesanyjához]. 1737: 
Könczei Gábor Ecsém Vrammal repetalyuk azon manu 
missiot Turoczi Sándor Vramtol [Karatna Hsz; HSzjP Gr. 
Könczei Nobilis de Karatna (62) vall.]. 1781: Isten eő 
Szent Felsége ez életből engemet ki szollitván, mind azon 
Joszágok ... maradgyanak ... Groff Kendeffi Elek Kedves 
Ötsém Uramra [Nsz; Told. 3]. 1798: eleget hurtzolodtam 
ífTju koromban, az eötsém uram édes attyával [MegyesfVa 
MT; LLt 50/1279]. 1807: (A földnek) felit... otsem Uram 
adassa ki Kulŏmben kentelen lészek meg perelni Otsem 
Uramot erette [Ne; DobLev. IV/912. 2a Veress Bálint lev.]. 

2. megszólításban; ín termen de adresare; in Anrede: 
'ua.; idem'. 1656: Édes öcsém uram, Kigyelmednek nem 
tudok most mit írni ama dolog felöl [TML I, 4 Bornemisza 
Susánna Teleki Mihályhoz]. 1661: Édes öcsém uram ! 
[TML II, 107 Bornemisza Kata ua-hoz]. 1742/1792: felele 
Szatsvai Jósef ... Nékem édes Etsém Uram nincs benne 
modom, hogy meg-vehessema [Albis Hsz; BLev. Transs. 
37. — aAz örökséget]. 1756: Lelkem Otsém Uram meny-
nyen fel kéd a' felső Házamba [Kv; Mk IX Vall. 40]. 1761: 

az mi bor az uj Hazban felben vagyon ... abban töltesse 
altal öcsém Vr(am) kérem Atyafiságoson [Somogyom KK; 
DLev. 2. XIIIB]. 1778: írjon édes Öcsém Uram szorgalma-
tason az Asszony ö Nganak mennél gyakrabban [Dédács 
H; Ks 96 Gyulai Ferenc lev.]. 1798: Kedves Etsém Uram 
[Komjátszeg TA; Pk 7]. 1817: Edgy kevés Űrmőst mel-
tosztattnek még küldeni Kedves öcsém Ura(m) [Várfva 
TA; JHb 48 br. Jósika István br. Jósika Jánoshoz]. 1823: 
Kedves Etsém Uram ! A punctualitást, mint férfihoz illő 
dolgot szeretem 's Etsém Urambanis betsüllöm [Szentbe-
nedek AF; DobLev. V/1065 id. Mohai Lőrintz id. Dobai 
Sigmondhoz]. 

öcseség kb. az a tény, hogy öccse vkinek; faptul de a fi 
fratele mai mic al cuiva; die Tatsache, der jüngere Brúder 
von jm zu sein. 1710 k.: Rabutin császárra, országra meg-
haraguván, búcsúzni kezd Erdélyből ... Ez meg is lészen 
vala, de a gubernátor öcsesége és a Sárosi János apasága ... 
az én és más jámborok félelmünk, és némelyeknek hízelke-
dések arra vivé ezt a dolgot, hogy ... felnevelék azt a 
Rabutin discretióját huszonötezer forintig [BÖn. 856]. 

őeleibe 1. őeléje, őelébe; în faţa lui/ei; vor ihn/sie. 1574: 
Az pastor zolgaia Nagi Imre eleot hity vtan Azt vallota 
hogy eo Eleybe haromsornal teobser ne(m) haytottak ky az 
begler peter Tehenet mig eo Eorzeotte [Kv; TJk III/3. 
394d]. 

2. tbsz őelébük (mint hivatalosan választott személyek 
elé); în faţa lor (ele fiind persoane oficiale); vor ihnen (als 
offiziellen Personen). 1570: Nicolaus Kolb, Michael 
Zeoch, Joannes palochky et Gall(us) fazakas ... vallyak, 
hogy ez ely mwlt Karachon Napyayban hytta volt fwzessy 
peter Radnay Anthalt Ew eleykbe, ky eo eleotek zabad 
akaratya zerent, Azt Montha Jo vraym en Thwdomant 
Tezek kegek Elewta [Kv; TJk III/2. 39. — aKöv. a nyíl.]. 

3. őneki; lui (personal); ihm/ihr. 1818: ha nevezett Im-
petrans az ő eleibe szabott feltételek(ne)k és tartozásnak 
tökéletesen eleget fog tenni nem tsak Privilégiummal sza-
badoson élhet hanem mostantol kezdve tiz Esztendőknek le 
follyásáig senkinek ezen N. Fejedelemségbe vagy a Parti-
umba szabad nem fog lenni rajta kivül az ő általa feltalált 
és fennebb megírt vízemelő Machinát készíteni [DLt 456 
gub.]. 

őellene 1. az ő személye ellen; împotriva lui/ei; gegen 
ihn/sie | vmely közösség ellen; împotriva unei colectivităţi; 
gegen eine Gemeinschaft. 1597: Ifiabik Zigiarto Balint Co-
loswary ... wallia. Amy az fogoli maga mentseget illety 
hogy az menyegzeon walo wendegek ew ellene conspiral-
tak wolna es az vegre egimassal sokat tanáchkoztak sut-
togtak wolna, hogi megh eolliek, io lelky ismeret zerint 
hiteom vtan mondom hogi ackor semmi tanachkozas ew 
ellene nem uolt [Kv; TJk VI/1. 29]. 1619: És valameddig 
Ferdinandus az ő királyságában benne lészen, hogy őtet 
abból ki nem rekesztik, de nekünk addig semmi módunk 
nincs, hogy ővele frigyet bontsunk, innét őellene segítséget 
adjunk [BTN2 298]. 1705: Ezek után én kérdém, ha a 
francia nem ellenzi és nem haragszik-é érte, hogy a király 
notabilis ilyen hadat adott a császárnak őellene [WIN I, 
632]. 1710 k.: Mind a fejedelem, mind a tanács és fórend, 
mind az ország, státus Telekitől függ. Telekinél pedig az ő 
ellenségi, kivált a Bethlenek és Mikes Kelemen mindent 
tehetnek, őellene kiváltképpen [Bön. 695]. 
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2. az ö terhére; contra/împotriva lui/ei; gegen ihn/sie. 
1583: Varga Leorincz Kerekes Marthon valliak ... minket 
kwlde varga Simonhoz keotelwereo Tamashoz (így!), hog 
meg kerdezneok, Tagadnae Azt Varga Simon Ámit eo 
ellene zollot volna Az Zeoleobe(n) [Kv; TJk IV/1. 130]. 
1629: Az J. azt felelj hogy az melj faktumokat az A eo 
ellene felelt, eo azokat nem chyelekette [Kv; TJk V1I/3. 
200]. 

3. vki akarata ellenére; împotriva voinţei cuiva; gegen js 
Willen. 1591: Ertuin az vrunk Commissariussa az sowa-
goknak eo Magok Referalasabul hogy Semmi Mogyok 
Ninchyen az Teoruini dolganak Igazgatasaban eo Naga 
aggyon Annuentiat arra, hogy chyak desy bironak legyen 
arra Iurisditioya (!) hogy Senki eo ellene Semmi nemeo 
teoruini dolgát városbeli dolgát ne administralyon [Dés; 
DLt 233]. 1657: Rákóczi György íra az fejedelemasszony-
nak, hogy engemet küldene hozzája ... Én azért elmenvén, 
Kolosváratt tanálám Bethlen Istvánt, ki már fejedelem vala; 
félvén azért attól, hogy az fejedelemasszony ő ellene való 
dolgokkal ne expediált légyen, kéváná azt, hogy hittel 
assecurálnám arról: nem vagyok expeditus olyan dolgokkal 
[Kemön. 128]. 

4. ővele szemben; împotriva lui/ei; gegen ihn/sie. 1583: 
Andras Balas kowach Legenye vallia, Nem tudom ki 
fogtatta meg Mihalkot, De Mihalkonal zablia vala holna 
Alat es rutul zitkozodot eo ellene, mywel hogy Ne(m) 
kenalta az thywkmonnial, kit Swteót volt [Kv; TJk IV/1. 
135]. 1586: Lakatos Tamas vallia ... Igyarto Georgy Mon-
da, Tamas vra(m)... Coloswary Bal int, ím megh eskete, de 
Nem zolgalom erette, hanem inkab Kdnek zolgalok eo 
ellene [Kv; i.h. 583]. 1662: az igen nagy erő ismét mind 
sáncával, lövőszerszámival úgy nekikészül vala az mieink 
öellenek építtetett erősségeknek, hogy az rettenetes lövéssel 
a várbéli bástyákon építtetett erős sáncokat egynéhányszor 
semmivé tennék [SKr 595]. 1764: tsak suspiciokra senkit 
agravalni nem lehet, nem lévén itten tsak egj bizonyos 
fatens is ŏ ellenek, a' ki a Casust világoson subinferalhatna 
[Torda; TJkT V. 204]. 

őelőle 1. vki személye elöl; dinaintea lui/ei, din faţa lui/ 
ei; vor ihm/ihr. 1710 k.: Mihelyt a khám megértette, hogy a 
fejedelem Fogarasból öelőle ment el ... mind a búzára s 
tavasz gabonára szállott, és azt az egész marsusában Barcá-
tól fogva Fogaras, Szeben, Fejérvár, Enyed ... Somlyóig kö-
vetvén ... megbecsülhetetlen károkat tett [Bön. 733-4]. 

2. tbsz az ö fórumukról; de la fórul lor; von ihrem 
Forum. 1577: eo eleoleok eggyk fel is, se Ide, se Amoda 
sohowa ne appellalhasson [KvAkKt 343]. 

Őelőtte 1. az ő jelenlétében; ín prezenţa/faţa lui/ei; in 
seinem/ihrem Beisein. 1570: Vichey János, Langh Jakab ... 
vallyak ... keryk volt azon hogy ... egybe Bekeltettnek 
eoket ... Es eo eleotekis azon keppen vallast Theottek, 
Annak felette kezeketis Beh attak hogy megh allyak j 
Bwday Thamas, Lakatos Myklos ... Zeoch peter, lakatos 
peter hitek zerent vallyak hogy ... eok senkytwl semmy 
Thyltast sem Ellenzest Nem hallotanak azkor, sem pénzt 
sem hazat eo Eleotek senky Nem thyltotta [Kv; TJk III/2. 
173, 205]. 1573: Margit Sarga gčrgy leania, Margit Bester-
cey varga Bartos leania azt valliak hogi mykor az Thakach-
netwl ely akarna Menny az eo zolgaloia ky vele perel, fely 
Nitia eo elettek vendelet es Mond lássátok hogi en semmit 
cly nem vyzek az gazdaya (!) Marhaiaba | Balint deák, es 

Lakatos Georgy Azt valliak hogi az fodor Ianosnak Attia 
fiay Eo eleottek attanak valamy pénzt celegeo Margit keze-
hez [Kv; TJk III/3. 135, 147]. 1600: Thury Caspar deák 
mostan coloswarat lakozo ... vallya ... ott eo eleottejs ker-
dette Zeochy Jstwan az Azzont hogy mongya megh igazan 
ha volté vetke velle Awagy nem [Kv; TJk VI/1. 402]. 
1716: elŏ hazodván ha nehezesé az Aszszanya vagj nem, 
azt monda ... megh lehet azis hogj nehezes, mert eo előtte 
vetkezik le mindenkor, es mikor egj ingh alyban vágjon 
ollyan domború az hasa, hogj csak el nem ájul miatta 
[Nagyida K; Told. 22]. 1761: ö előtte ífifiabb Ferentz 
Lőríntz fenyegetőzzet azzal hógy fel gyujtya Molnár Jánost 
[Szászsztiván KK; BK]. 

2. tbsz előttük (mint hivatalosan felkért személyek előtt); 
ín faţa lor (ele fiind persoane solicitate ín mod oficial 
pentru ceva); vor ihnen (als offiziell ersuchten Personen). 
1574: Takach Balas es takach Antal testamentu(m) 
halgatok, Thamas deák Iro, Azt valliak hogi Eo eleottek 
Illen testamentumot teot fazakas orbana [Kv; TJk III/3. 348. 
— aKöv. a részi.]. 1608/1610: Jntujn my Élőnkbe vgjan 
Jspan vram peczjetjüel, Az Nehaj kabos tamasnet, Most 
Keôrmôndj Andrasnet posa Jlona Aszont Nemes sze-
melt, Geôreo Monostort Lakot ... meg Esketüen Eŏket, 
Hogj Az Mynemó testamentumot 1605 Esztendeobe 20 
Febrűary Toldalagj János Vram Elebbj Felesyge, Eő Elöt-
teők teótt volna Mjkola Ersebett Aszonj, az Jelen való 
Leankajauall Toldalagy Drusjanna Aszonnjal Nehezes es 
Beteges Leuen, megh lmok [M.gyerőmonostor K; JHbK 
LVII/49]. 

3. vmely hivatalos szerv megítélése szerint; dupä 
aprecierea unui for oficial; nach der Zuerkennung eines 
offiziellen Organs. 1587: Elseoben az Alsó tanachot megh 
kerdettek volna ha constalna eo eleotteok, hogy Eotweos 
Andrást az Zék zynin Mordalnak monta volna [Kv; TanJk 
1/1.51]. 

4. az ő szemében; ín ochii lui/ei; in seinen/ihren Augen. 
1705: a mi asszonyunk is a fejedelemasszonytól kéretett 
egy darab földet a kertiben, hogy belé veteményezhessen, 
Köleséri is a maga hopmestere által, de nem hogy még 
adott volna, de még illetlenül felelt és szólott az asszonyról. 
És így mi bizony csak csúf, fex hominum et oprobrium 
mundi sumus őelőttök [WIN I, 377]. 1710 k.: Kicsoda az 
ezer közül is egy, aki másban megismerje azokat a miné-
műségeket, amelyek azt becsületre méltóvá teszik őelőtte, 
hogy ugyan valóságosan ex scientia et conscientia tegyen 
arról ítíletet [BÖn. 414], 

5. nála hamarabb; înaintea lui/ei, mai devreme decit 
el/ea; vor ihm/ihr, früher als er/sie. 1573: Breda fodor pe-
terne1, hogi az Igarto Istwanne leania eo eleotte volt Seresb, 
de Nem Ieot be Rea, hane(m) az Molnár neky engette, Az 
vtan erkezet az lean [Kv; TJk II1/3. 293. — "Vallja. bÉrtsd: 
szeres]. 

őeminenciája bíborost megillető cím; Eminenţa sa (titlu 
care se dä cardinalilor catolici); Seine Eminenz (den Kardi-
nälen gebührender Titel). 1697: Voltam ... ebéd után cardi-
nalis urrala, it(t) nem tréfából beszéltem eő eminéntjá-
j(áv)al [AIN 148. — aKolonics Lipót bíborossal]. 1711: 
Eőrőm(m)el értem Haller György Báttyá(m) Ur(am) eő 
kegjelme leveleből az M: Cardinalis Ur(am) eő Eminentiá-
jánál való kedvességedet | az M Cardinalis eő Eminentiája 
titulussát nékem küld le talám meg kívántatik [Szentpál 
KK; Ks 96 Haller Gábor lev.]. 
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őérette, őérte érte; pentru el/ea; für ihn/sie. 1548: En 
Tisztelendç byro Vram Twggya te ke, hogy el mwlth Na-
pokban fichyor Matyas Ty kegyelmeteknek Varosaban Az 
en kegyelmes Vramnak keth oroz Jobbagyath4, ky Mostan 
es fogwan vadnak kyk felçl Jllyen Vigezisek Iwn, hogy ew 
Jrettek Jo kezessig vethuin Az fogsagbwl Meg zabadwlhat-
nanak [Sajókeresztúr SzD; BesztLt 20 Nagy Thamas 
Swchy Vince beszt-i bíróhoz. — aÉrtsd hozzá: elfogta]. 
1558: ez azzonyallath az az Myzaros peteme, Jth my 
Eleotteonk hiti szerinth ezt valla, hog thymar Jakab w 
Jrette Nem leoth kezes | farkas vr... kyre Mynket hog my 
Jgaz hyth szeiynth kj venneok Miszaros peterteol ha volty 
w Jrette kezes Thymar Jakab vag Nem [BesztLt 9, 30 
Felsőbánya tanácsa Beszt-hez]. 1570: Karaznay János, hity 
zerent vallya, hogy az tanacz haz eleot volt, Es 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 maga(m) olwaztam 
beh, ha vram Tagadnais En Nem akarom lelkemet vezteny 
sem Eo erte sem Masserth [Kv; TJk III/2. 208]. 1644: 
Nemszetes Swki Pal Uramnak egi, ugian it Bothaszan 
Kolos v(a)r(me)g(ye)b(en) lakó Szekely Gyeórgi nevw Job-
bagya ... kere minket hogi lennenk keòz birak, es venneók 
be eò erette leveò haro(m) avagi negi keszeseknek keszeket 
[SLt J. 40]. 1710 k. : ha igen jó, tudós ember deákra fordítja 
s kibocsátja, lássák, ő dolgok ... én is ezt nem annyira ma-
gamért, mint őérettek és a posteritasért írtam | Deákul 
pedig a feleségem sem értette volna, én pedig legnagyobbá-
ra őérette és az ő kérésére írtam le az én rendkívül való sok 
szenvedésimet [Bön. 407]. 

őexcellenciája 1. főrangú személyt megillető cím; 
Excelenţa sa; Seine Exzellenz. 1711: D: Sz: Martoni Ba-
logh Sigmond Uramtol Gjŏrŏffi Borbara Aszszony eö Naga 
aszt kerdetj hogj ... Erdélly Fö Generális Commendáns 
Staanvil (!) ur(am) eŏ Excelentiaja Commissionalis Poron-
czolattyanak akare Engedelmeskedni avagy nem [Kük.; 
Ks]. 1736: Dobolyi Márton Atyánkfia ő kglme facultálta-
tik, hogy Mltgs Gróff Gubernátor Hallerkői Haller János 
Urunk ő Excellentiájának Ígérhessen egy pár Malom követ 
[Dés; Jk 460b]. 1750: Mltgs Gubernátor Ur eö Excellentiá-
ja Tár Szekerivel jüvö szolgáknak vacsorára kenyeret d 9 
[Kv; Szám. 69/XXV. 10]. 1751: Káinoki Generális Ur ő 
Exccelentiája udvallására menvén Bíró Uram az Kantai 
Klastromhoz [Kvh; HSzjP]. 1767: Gubernátor Groff Kor-
nis Sigmond Vr ő Excellentiája kőntősseia [Szentgerice 
MT; Ks 21. XVIII. 78. — aKöv. a fels.]. 1779: Sztánék ... 
onnan szolgáltak ... Gróff Lázár Janas Ur eó Excellentiáját 
mint őrokős Főldős Urakot [O.monostor K; GyL. Surs 
Nyisztor (60) jb vall.]. 1792: Vintzen senki más kortsomát 
nem tarthat a Püspök eö Excel lenti aj án kivül, tsak Intzedi 
urak, B. Bánfi Ferentz ur és a fekete németek [Bencenc H; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1831: men(n)énk el az Oh-Várban 
és ottan az Néhai Mlgs Báró Dániel Istvánné eő Excelen-
tiaja Háza és Telke fundussát mérnénk fel és betsűlnénkís 
meg [Kv; Born. IV. 23]. 

2. e címmel megjelölt személy; persoană avînd acest 
titlu; mit diesem Titel bezeichnete Person. 1704: Azért 
minthogy Rákóczi uramnak könnyebben meggraciázhatna 
őfelsége, aki világosan és nyilván cselekszik mindent őfel-
sége ellen, mint Bethlen Miklós uramnak, aki titkon és 
alattomban való practicával akarta a hazát őfelsége kezéből 

evertálni, nem engedi azért öexcellentiája, hogy a statusok 
erre menjenek, hanem csak procedáljanak [WIN I, 132]. 
1717: adtunk egy darab Rétet... osztás szerint eö Excellen-
tiájának osztatott kerek Rétig [Dés; Ks 26. VII]. 1723: ö 
Excellentiajanak az Instantiát bé adám [Sárd AF; Ks 95]. 
1749: ūj Kertött álittátván ... az Sinórt ugj hórdóztam hogy 
az menyit bé vőttem az hói tekerŏdőtt éppen anyit eő 
Excellentiájéból ki hattam [Gagy U; Ks 83 Péterfi Sándor 
lev.]. 1772: Nyilvánsággal tudom hogy ... Adámosi Gçnd-
viselője volt eö Excellentiajának Idősb Kinde Todor [Ádá-
mos KK; JHb LXVII/2. 340]. 1821: ő Excellentiája ... tsi-
náltatott ... egy más nagy kaput ... sendely fedelezettel 
[CelnaAF; Ks 79. 17]. 

őfeléje tbsz az ő vidékük felé; spre ţinutul lor; ihrer Ge-
gend entgegen/zu ihrer Gegend. 1694: A mi a' Korcsomár-
lás dólgát illeti; arról azt mondgják: soha sem tudgják hogj 
hozzájok bort vitte(ne)k volna ki korcsomaroltatni: mert 
azt, oda szekeren kellett vólna vinni: az olljan út penig eő 
felejjek nintsen [Kápolna AF; BfR néhai ifj. Bálpataki 
János urb.]. 

őfelőle 1. az ő háza felől; dinspre casa lui/ei; von sei-
nem/ihrem Haus. 1633: Csiszmaszia Istuanis megh engede 
hogi eo feleoleys az fa keozfalt ki hannia es keobeol az 
keoz falra epithessen [Mv; MvLt 290. 129b]. 

2. őróla, ővele kapcsolatban; despre el/ea, în legătură 
cu el/ea; über ihn/sie, im Zusammenhang mit ihm/ihr. 
1570 k.: Ezt is végeztük űfelüllök, hogy mikor az újon-
nan mesterré lejendö a jelt kibocsát<ná, gyűjti az> mes-
tereket az céhmester házához | <Ezt is> végeztük öfelöl-
lök, hogy valamely me<ster> legény céhes helyről kan-
tarságra ki mégyen <tart>ozzék három forinttal béjö-
vetelkor [Dés; DFaz. 6, 9]. 1710 k.: a név is csak szó, mint 
a hír... és ő ... az ő Istentől adott állapotjában minden fo-
gyatkozás nélkül megmarad s megáll, valamíg tudniillik a 
hír és név, melyet őfelőle más elkövet, csak a hímek és 
névnek őszinte, való együgyüségének határában marad 
[Bön. 410]. 

3. őmiatta; din cauza lui/ei; seinetwegen/ihretwegen. 1662: 
Az várbéliek ezen nagyon kapának, és hogy csak marad-
hatnának békességgel, őfelölök ám mennének [SKr442]. 

4. ha ~~ volna ha tőle függne; dacă ar depinde de el/ea; 
wenn es von ihm/ihr abhängen würde. 1573: Gruz peter... 
vallia ... mykor az feoldet ky Meryk volt otth volt agoston 
Balint es Igen zwgodik volt Erte hogi ha eo feleole volna 
ne(m) Engedne, De Antal azt Monta hogi az my en eccher 
oda atta(m) vgian oda legen az [Kv; TJk III/3. 184]. 

őfelsége 1. az erdélyi fejedelmet v. más uralkodót (és 
családtagjaikat) megillető cím; titlu care se dădea princi-
pelui Transilvaniei şi altor domnitori (precum şi membrilor 
de familie); dem siebenbürgischen Fürsten und den ande-
ren Herrschern (sowie ihren Familienmitgliedern) gebüh-
render Titel: Maiestatea sa; Seine Majestät. 1696/1781: 
Badensis Hertzeg eő Felsége ez hazában érkezvén Hadak-
kal, holmi külső belső Jovok édes elejektől Maradt vólt, 
Marhájok es egyéb keresmények, azoktól tellyességgel 
exhaurialtattak vólt, ugy hogy semmiek többire nem ma-
radt vólt [Branyicska H; JHb LXXI/3. 456-7]. 

Szk: asszonyunk 1597: Aaszszoniünk w felsige zakat-
szat Mathyas Mester widte Nagy Sebestén ket louan postán 
Tordara [Kv; Szám. 7/X. 15 Jeney István sp kezével] | Az-
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zoniunk eo felsege es Kristóf Deák vra(m) Konihaiara 
Mindent kj fogtak Vachiorara, Hetfeore Ebedre valót [Kv; 
i.h. 7/XII. 131 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1598: Hywa 
mynket Azzonywnk eo felsege wallatho paranchiolattjaval, 
az Vitezlew Thewry (!) Andras Balasfalwj tiztarto, hogy az 
minemw bizonsagokat my eleonkbe hywatna, azokat meg 
wallatnok [Ne; JHb XXHI/33]. 1621: Azzonjunk eo felsege 
beteges kis Lantosanak atta(m)... kenyeret d. 4 [Kv; Szám. 
15b/IX. 10] * császár 1602: Keresztúr falwarol az kik 
cziazar ő felsegy húsege melle, keseben Eskwttek meg 
ezeka [UszT 17/42. — aKöv. a nevek fels.]. 1664: Kegyel-
med levelét Sztepán Ferencz uram megadá, melybül értém, 
az nemes ország, az mi kegyelmes urunk mostan miért 
küldte ki Kegyelmedet teljes plenipotentiával császár ü 
felsége plenipotentiariussához [TML III, 290-1 Boldai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 1690: Császár eő Felsege ... 
bücsületes Kapitannya ... Lázár Ferencz Vra(m) [Szárhegy 
Cs; LLt] * az (erdélyi) fejedelem 1571: Megh Ertwen 
biro vra(m) altal az fejedelemnek eo felsegenek az par 
taligak feleol walo Ereos parancholatyat, Melynek megh 
kesitesere, Eo k. varoswl vetettenek Egy vonasra d 50 [Kv; 
TanJk V/3. 34b]. 1613: Az Feiedelem3 eo felsege Az-
zoniunkal, felesegeuel, megh bekelliek, hozza vegie, vele 
lakiek [KJ. — aBáthori Gábor]. 1630: Ez Czereni Farkas 
Alsó Balas Falui az Erdély Fejedelem eő Felsege tanacza 
belseő Zolnok Uarmegyenek feo Ispannya [BálLt 90] * 
kegyelmes urunk 1569: az My kegielmes vrunk ö felsege 
ada az kamora Ispansagot Ifiw Vachy Peternek [Nsz; MKsz 
1896. 357]. 1625: az mv kegyelmes urunknak ŏ felsegenek 
engedelmebol lona szolgálok [UszT 177a. — aÉrtsd: lo-
von]. 1629š. Az mely generális giwlest celebraltata az mos-
tani keglmes Urunk eo Felsege it Erdelyben Bézterczen 
1622 Eózel, az alat a gjwlés alat ... Beldi Kelemen Uram-
mal én alkuttatam megh Giarfas Pal es Jankó Boldisar Ura-
mekal Rethi István Deák Uramot [Msz; Borb. 1]. 1677: 
Dotalitiumban mindazáltal a' mint a' mi Keglmes Urunk ŏ 
Felsége inscribalta, éppen ŏ Felségének meg-tartassék [AC 
23] * király 1555: nekemis király ew felsege adot va-
lami sot desen venne el k az adossagerth [Gyalu K; BesztLt 
5]. 1557: En Machkassy Boldizar, ees Bwday Gergely, 
kyral ew felsege embery kyk volthwnk, wallywk my azth 
az my hytthewnk zerenth hogy az Nemes zemely az 
Gywlay Gaspar Thewn yllyen wallasth my elewtthewnk az 
ew hythy zerent hogy hallottha attyathol hogy Soha egyeb-
nek nem hytthak, hanem Lepseny hazanak hytthak elthygh 
[Szentmacskás2; SLt ST. 5. — aSzentmárţpnmacskás K]. 
1558: kyraly Eó felsege Embery lewen Ez dologhban My 
Az My hytewnk zerenth Irtok Ezt megh ... Az vrunk Ew 
felssege Levelenek rend tartasa zerenth [Burjánosóbuda K; 
JHbK XXIII/39]. 1560: kezwnkbe bochyatak, Az minemw 
Per patűar thamadotth volt, Ez el mült Napokban, az király 
eó felsege tablaiann, valami nemw Magiar Regeni határba 
keóz feóldeón, es maros vizenn, vyonnan való Malom 
chynàlas felóll [Mv; JHbK XII. 7]. 1562: beztercze thar-
thomanyarol, be hoztak az thaborra walo elesth kyth kyraly 
* felss(eg)e kewanth ó twllók [BesztLt 72]. 1569: Ez el 
Mwlt napogban En Emlekeozem kyralnak Ewh 
feolssegenek Az horwat Lwkach dolga feleol [Mihálcfva 
AF; i.h, 87] * királyné asszony 1557: Mywel hogy, 
kyralne Ázzon ew felsege, keth zaz drabanthot keer, Az zaz 
Wraym azon keryk Byro wramoth hogy mind az eges tana-
ezawal kyralne Azzonhoz mennyen, Ees aggyak eleyben 
•nynemew therheth wyselth wyselys, az zegen waros [Kv; 

TanJk V/l. 19]. 1558: Mywel hogy kyralne ázzon ew felse-
ge az Thwry gewrgh panassayert fogsagayerth az Warosra 
haraggyat wethette, ees az ew felsege Melthosagayerth, 
Thewrwennyel akar ew felsege chelekedny ... ha leheth 
semmy keppen ew felsegewel thewrwenbe Ne allyonak deh 
kewnyeorewggyenek ew felsegenek, hogy az warosrol 
wegye el haragyath [Kv; i.h. 47] * király urunk 1621: 
Pulacher Istva(n) Vramnak kelletek ... Kyralj Vrunk eo 
felségéheoz3 mennj [Kv; Szám. 15b/IX. 61. — aA harminc-
éves háborúban részt vevő Bethlen Gáborhoz] | az mostani 
Orzagh zwksegere Gubernátor vram eő naga, Kyralj vrunk 
eő felsege kglmes parancziolattiabol, Szaz Gialogot ke-
wanna az szegenj varostol ... hogj eleő allassŭnk [Kv; 
TanJk II/1. 321] * lengyel király 1583: mikor lengyen 
király3 ő felsége meg nemesitette Tóth Márton ő jobbágyok 
volt [Besenyő Hsz; SzO IV, 81. — aBáthori István] * 
német császár 1689: mikor ... Petrityevit Horvát Miklós 
Uram ... az Szász Medgyesen quártelyozo Német Császár 
eo Felsége vitézi mellett Commissáriuskodnék ... rá ment 
[Káposztássztmiklós MT; SLt AF. 19] * római császár 
1604: Ez felliel megh neuezett Eoreoksigett haz heliet 
zenafwekett zanto feoldekett, az Alperes Donatio alat birta, 
Miért hogy az Isten az Romai Cziazar eo felsige altal megh 
atta, az zabadsagot az Zekeljsegnek es kjnek kjnek az eoue 
megh zabaduit [UszT 18/183]. 1688: az Romaj Császár eő 
Felsege az Maros Vásárhelyi Statioban levő Vitézi szüksé-
gekre, honnan, micsoda féle, es mennyi számú élés limi-
táltatott legyen [Told. 2 fej.]. 1710: midőn volnánk Csik 
szereda varosáb(an) azon Városnak Birája Ferencz Mihály 
Uram házánál... jelenték mű nékünk hogi az feljeb emiitett 
nagi Győri N: Horváth Gyòrgi uram micsodás Súlyos rab-
ságot szenvedvén Fogaras várában maga Feleséget kellett 
ott hadni miglen kezeseket szerzene magáért, arról hogi 
Romai Császár eó Felsegihez való Tökéletes hivsegében 
meg marad [Csíkszereda; Borb. I] * urunk 1566: Vrunk 
w Felsige3 orszagaual eg'g'ütt g'ülisben ... is uigeszte [SzO 
II, 190. — aJános Zsigmond]. 1567: Thowaba wrunk w 
fëlsege Jo Egesegben wagyon Nywlaznys ky Jar [Gyf; 
BesztLt 81 Thomas Krechmer és Lucas Pystaky a beszt-i 
bíróhoz és tanácsához] | Énnekem vrunkttwl Ew felsegettwl 
Tanusagom vala, hogy En az k. vydekerol, való nepett, 
mynd adyg meg az zwksseg mwttatya ... Jtt az Ew felsege 
hazza myen Tarttozttassam [Kővár Szt; i.h. 52 Horwatt 
János kówary kappita(n) a beszt-i bíróhoz]. 1596: Megh 
ertettyk hogy Jozagoth akar keresni teóllynk, de az Jozagh 
feleóll, mind malom es egyebek feleóll ele uagio(n) dol-
gónk az Tablara, rnerth my Vrunk eo felsege donatioiaúal 
el Iktattuk az myenket [UszT 11/25]. 1597: Wrŭnk w 
felsige zamara hoszot wala forgo Andrass walami Borokat 
[Kv; Szám. 7/XIV. 7 Masass Tamas sp kezével]. 1599: 
hoza mi nekünk az meg nevezet leuay nagi ferencz Batory 
Sigmond vrunk eo felsege missilís levelet [PocsfVa KK; 
JHbK XIV/37]. 1608: En Raday Balyntt, Kysfaludon 
Kwkeolleo Varm(egye)ben lakó, Vrunk eo Feolsigynek 
Eggik hytes Assessora [JHb XXVI/49]. 1620: Hiúa minket 
Vayda janos vra(m) alias Bad Panchely cehen Doboka var-
megieben lakó Vrúnk w felseghe vallató parantsolattiaual 
hogy ott mi nemi nemw valioknak vallasokat be uennók 
[RLt O. 5 Blasius literátus Kovach de Kide vice jud. com. 
Dobocensis kezével]. 1847: Hallgatóimtól annyit hallot-
tam, hogy Varga Katalin nékiek azt mondotta, hogy ő 
urunk őfelségének dajkája lett volna, s ö szoptatta volna 
urunk őfelségét [VKp 269]. 
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2. e címmel megjelölt személy; persoanä avînd acest 
titlu; die mit diesem Titel bezeichnete Person. 1557: ew 
kegyelmek aggyak ew felsegenek eleybe az waras zol-
galyatthyath deh ne(m) panaz keppen [Kv; TanJk V/l. 19]. 
1562: w ffelseghe haragzyk az elesert hogy enyet kesyk 
[Dés; BesztLt 13 Miko Balas Gr. Timar beszt-i bíróhoz]. 
1568: az Thorday gwlysen mastan w felsyge el vygezte 
hogy az ispánok el Jaryak megh czyrkalyak az nypet [Fog.; 
i.h. 57 Casparus Beokeos supremus Consiliarius Regie 
Maiest(a)t(is) a beszt-i tanácshoz]. 1569: Kwlthem eo 
felsege hazabol thyz masa salétromot kegielmetekhez es 
egy masa keny koweth [Gyalu K; i.h. 31 Haraklyany Lazlo 
gyalay Wduarbiro a beszt-i bíróhoz és polgárokhoz]. 1571: 
En magam ew felsege drabanttya wagyok [Marossztgyörgy 
MT; BálLt 78]. 1574: Ilęs Mathę eo fęlsegoknęk kiralnę 
azonnak ez orzagban be Jovetelęnek vtanna mentt Sombor-
ra [Fejér m.; KemLev.]. 1596: most penig, en oth hon nem 
lehetek hanem az eö felsege hadaban kel lennem [UszT 
11/69]. 1628: mikor w Felsege Moduaban akar uala meni, 
Ez Botoka janost, magaual zekere mellet el akarja uala uini 
Vas janos vram [Göc SzD; WassLt Johanes Göci (50) ns 
vall.]. 1705: Az Követeket pedigh ... ollyan készülettel es 
instructioval botsássa kgltek hogy eo Felségehez való hűsé-
günk megh mutatását és el pusztult edes Hazánk megh 
maradását néző dolgokban ... kőzőnseges jóra valott végez-
hessünk [KvLt 1/193 a gub. Nsz-ből]. 1785: mind az eő 
Felsége, mind az Haza hasznára az Ertzek(ne)k léjendŏ ki 
keresésére adigáltattunk [Torockó; TLev. 6/1 Transm. 
21a]. 1856.ĕ én azon allodiumokért O Felségetöl egy fillér 
kárpótlást nem nyertem, mint hogy az 1848ik évi Tabellába 
benne nem voltak mint allodiumok [Maroskoppánd AF; 
DobLev. V/1403]. 

Szk: ~ széke. 1707: tetczet az eo Felsege szekinek, hogy 
ezen Ca(us)a haladgyon ad Quindenam [Dés; Jk 323a] * ~ 
szolgálata. 1552/1567: eok most ew felsege zolgalattyaban 
vadnak Mwnkachyban [PókafVa AF; JHb XXVI. 33]. 

3. az Istenre való hivatkozásban; referitor la Dumnezeu; 
in bezúg auf Gott. 1579: meg Ertettwk ... Mynemó Rwt es 
Izonyw hyrek forgananak Igyarto Georgy felól ... hogy ... 
Az vriste(n) eo felsege az eo Rettenetes es Izonio ostorát 
Reánk ne bochyassa ... procatorokat vallanak ... kik Igiarto 
Georgiet eló zollichyak teorwenre [Kv; TanJk V/3. 184a]. 
1594: az vristennek kemeni feniegeteset es ostorát feiwn-
keon erezzwk, kire az mi bwnejnkel ingerlettwk eo felseget 
[Kv; i.h. 1/1. 240]. 1653: igaz legy, se rest ne legy s minde-
nek felet az Istent hiven szolgaid s meg segit ö felsege 
[Sófva BN; Ks 41. E. 31]. 1658: Isten Eo felsege Ekkedig-
le(n) ennekem Negy gyermekimet Marasztotta megh elet-
ben [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1666: ha I(ste)n ő 
felsige e világból ki szolittya valamit az mostani Vra Lip-
czei György Vr(am) ő kglme eze(n) puszta fundusso(n) 
épéttet, annak igaz árrat az még az én Attyamfiai le nem 
tészik, addig ő kglmét birasában senki meg ne háborgássá 
és háborgattassa [Ne; Incz. III. 5b]. 1667: Isten eo felsége 
súlyos ostorával látogatta [Lécfva Hsz; HSzjP]. 1698: 
bizuan eo kglmehez mint edes Atiamfiahoz ... az eo kglme 
Daikalkottatasat en az en Jouaimbol megh nem fizet-
he tnem hanem az I(ste)n eo felsege legien megh fizetője 
az ő kglme Jstenes Cselekedetinek [Csatószeg Cs; CsÁLt 
F. 27. 1/44]. 1734: Levén a ... Nemes Városnak Malma 
gáttyának a közepin nagj ruinaja, ugy hogy Isten eő Felsege 
árvizet adván nincs remenseg meg maradhatása iránt [Dés; 
Jk 449b]. 
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őſőhercegsége főherceget megillető cím; titlu dat prinţi-
lor din fosta casă imperială a Austriei; Titel der Herzöge 
(von österreich): arhiduce; Erzherzog. 1833: Az ezen Er-
délyi Nagy fejedelemsegbeli régen ohajtott Diétát Felséges 
Fejedelmünk lsö Ferentz Magyar Ország Királya Kolosvár-
ra 26dik Majusra határozván személyessének ... unoka 
ötsit Estei Ferdinánd ő Fő Hertzegsége neveztetvén ki ... 
8dik Majusba meg is érkezvén nagy pompával fogadtatot 
[Kv; ACLev. Perc. 5]. 

őgyeleg cél és terv nélkül járkál, jön-megy; a umbla färă 
ţintă; herumlungem, schlendern. 1804: Mlgs B. Huszár Ur 
ő Nsga ... Szamos Vjlaki Márkuj nevezetű Vaydaya ... 
akkor ejtzaka az ö Nsga embereit fel költötte ... és a' Bo-
zintán Kosztán Máléját le szedték ... a' minthogy jelenis 
vóltam, a1 gyalog szeres embereket még is név szerént meg 
mondani nem tudom, mivel hogy ott fel 's alá őgyelegtek, 
minden előli járó nélkül [Berekszó Sz; BfR III. 12/7 Pintye 
Von (56) col. vall.]. 

őhatalmassága a török császár címe; termen (de 
reverenţă) folosit pentru a vorbi despre sultanul Imperiului 
otoman; Titel des türkischen Sultans. 1614: Mikor azt 
erősítettük volna, hogy az hatalmas császár ennek a mi 
urunknak és az országnak Bethlen Gábor által mikor athna-
mét adott, abban az athnaméban őhatalmassága az erdélyi 
adót örökbe tízezer aranyra engedte, arról azt mondá az 
vezér, hogy adjuk elő azt az athnamét, s ha úgy vagyon, ő 
is abban hadja [BTN2 75]. 1616: mi is az ő hatalmassága 
parancsolatja szerint Moldovára megyünk, ha ez idő alatt ő 
hatalmasságának más gondolatja azok felől is nem leszen, 
mint hogy mostan az országban valahol mi fö boér megma-
radóit, fejenként felkelvén az ő hatalmassága fényes portá-
jára viszik fejeket könyörgeni [TMÁOI, 158 ut. Tholdalagj 
Mihályhoz]. 1618: Jenő felől is küldjön őhatalmassága egy 
csauszt, s én is megmondom mind az uramnak s mind az 
országnak az hatalmas császár akaratját [BTN2 96]. 1643: 
valamigh my magyar országot bimi foghiuk maghunk 
szemelyünkteől eö hatalmassaga(na)k esztendeönkent tiz 
ezer Tallért adunk es küldünk be az eö hatal(mas)saga 
Tarhazab(a) [Törzs. fej.]. 1662: Azmint te mondod, hogy 
hatalmas császár országában való méltóságos úr vagy, és 
jöttél őhatalmassága szolgálatjára [SKr 644]. 

őhercegsége 1. herceget megillető cím; titlu dat 
prinţilor; Titel der Herzöge: duce; Herzog. 1714: My Fejer 
vármegyeben Fagaras földén Szkorén lakok ... Kgl. Aszszo-
nyunk eő Herczegsege jobbagyy [Szarata F; Borb. II]. 
1715: talalván ... Buda Miklós Ur(am) eo kglmét ... Ma-
csona Kocsoba Peter Néhai boldog emlékezetű 2dik Apaffi 
Mihály eo Herczegsege meg hagyatot Eözvedgje Bethlen 
Kata eo Herczegsege Jobbagja es Magyar Brettyei Udvar-
házának Porkolábja Házánál [JHb XXXVII/26. — aH]. 
1738: Mlgs Com(men)d(a)ns Generális eö Herczegsége tett 
intimatiot, és insinuatiot ez Hazában járó bizonyos sze-
mélynek observatioja, és kézre kerítése aránt, illyen 
descriptioval3 [ApLt 1 a gub. Apor Péterhez. — aKöv. a 
személyleírás]. 1741: az Badensianus Colonellus ... eo 
Herczegsége parancsolatjára ki ment és occupalt olly 
hazakat a mellyekben mindenkor kapitanyak szállottak 
[Kéménd H; Ks 101 Zejk István lev.]. 

2. e címmel megjelölt személy; persoanä avînd acest 
titlu; Person mit diesem Titel. 1708: ha szüntelen ide s 
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Tova hánykódó embereink más feleis disponaltatnak nagj 
neheze(n) folytatható eo Herczegsege itt való oeconomiaja 
[Fog.; IO. Fogarasi János lev.]. 1709: jüvén mi előnkben az ő 
Herczegsége mostoni hütes Csűr birája Kádár Ferencz és hű-
tés pallér bírája Szász győrgy ... együt referalanok [Szászer-
nye KK; UtI]. 1720: néhai Tiszteletes Dálnoki Bálint ur(na)k 
oppignoralt volt... az eő Herczegsegek pocsfalván lakó néhai 
Szász Győrgy nevű őrőkős Jobbágyok ... egy darab szőlőt 
[Kük.; Ks T. 10]. 1739: eő Herczegséginek szándéka volt az 
Volcani Passussan be menni... de már le vertük az szándéká-
rul [Ks 99 Komis Antal lev.]. 1740: Mind eŏ Hertzegségé-
hez, mind pedig Mlgos Gubemiumhoz... alázatos Instántiánk 
altal ... a szomszéd Provinciákból ezen V(á)r(me)gyében az 
gabonának bé hozathatása véget recurráltunk vala [Kéménd 
H; Ks 83 Zejk István lev.]. 

őhozzá, őhozzája 1. az ö házához/tartózkodási helyére; 
la el/ea, la locuinţa lui/ei; zu ihm/ihr, zu seinem/ihrem 
Haus. 1540: Báthory Andras es Dragfíy wram thy k: mynth 
attyokfíyaynak es barathynak kezenethyketh es zolga-
lathyokath yzenek es the k: azon ygen kerethek, hogy the k: 
az wrak akaratyabol, menthel hamarab leheth, ew hozzayok 
menyen es welek zembe legyen [Kv; LevT I, 9 Petrus 
Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1568: Zekel János ... fassus 
est, hogy eo hosza ment volt fenesy Mihal bor venny [Kv; 
TJk III/l. 241]. 1573: Gemes Anna Semy (!) Jacabne hity 
vtan vallya hogy harmad Nap az vtan hogi Kereztury petert 
megh vagdaltak volna az Kapa Myhal hazanal Megien oda 
eohozza az zolgalo Erzebet | Paisos Illés felesegestwl azt 
valliak hogy Ment volt eo hozzaiok Zabo Simon valamy 
scatula Enweztetny | Biro Kato, Azt vallia hogi ... trombi-
tasne ... hozot volt eo hozza Egi Kis parta Eowet es három 
arany gywreot hogy pénzt kerne Rea valakytwl [Kv; TJk 
111/3. 50, 162, 253]. 1574: Catalin azzony Molnos Mihalne 
Azt vallia hogy ez ely Mwlt Aratasnak vtanna hamar volt 
hogi Mazas peterne Eohozzaya Ment volt ky hostatba hwl 
lakik [Kv; i.h. 392]. 1592: kazaltak megh ez megh newezet 
széna Retemnek eggik Rezet, kinek szenaiaba(n) ell vittek 
• •• oda eo hozza, ha tagadna megh bizonitom, az nagy 
hatalomnak terhet mondom hozza [UszT]. 1754: mikor az 
János Úrfinak tettzet éjjel, nappal mindgyárt ment ö hozzá 
és gyúrta, gyŏmŏtŏrte [Altorja Hsz; HSzjP Rebecka Szöcs 
Consors P(rovi)di Barbully, Karácsony (40) jb vall.] 1817: 
Veres János ... míolta betegségiből fel kőit Szüntelen jő s 
mégyen vagy ŏ az Attyafiaihoz, vagy azok őhozzája 
[Szászzsombor SzD; IB. Szentmiklósi István fef. pap lev.]. 

2. az ö személyéhez, hozzá; la el/ea; zu ihm/ihr. 1542: 
pycherthessek az Isten belőle merth mynd azonyom az ew 
jo gywmolchewel és ew hoza tharthozokwal, jámbor zol-
gaywal egetthembe egessegbe wagon, wadnak [Fog.; LevT 
I» 16 Petrus Orozy Zalay Jánoshoz, Poson m. ispánjához, 
Fog. vára urához]. 1592: az mywel Jámbor ázzon szokta 
tyzteseget teorweny szerent megh oltalmozny Eneos kezh 
fagyok oltalmaznom, hogy az eggik sem wagyok, az my-
nek az én mostaha fyam es ottalmom szydalmozot, ky ne(m) 
ö hoza Illendő dologh leott wolna [UszT]. 1614: Eleget 
veszekedék Balassi uram, hogy nem megyen ő Szkender 
Pasa után, mert nem ő az fővezér és nem ő hozzája küldötte 
^ ura őtet [BTN2 77]. 1710 k.: Sohasem csúfolt az Isten 
senkit meg, aki őhozzá folyamodott [BIm. 1034]. 

Szk: - tartja a hűséget. 1614: Most immár ugyan azt 
akarja az hatalmas császár, hogy ha őhozzája tartja az 
őségét Erdély, épüllön mégis az békességben [BTN2 74]. 

3. őrá; ín el/ea, asupra lui/ei; auf ihn/sie. 1570: Erzen 
Jarto Peter, es erzen Jarto Symon, hytek zerent ezt vallyak, 
hogy pentheken esthwe mykor ewk ky Mentenek volna Az 
ew kertekben Eorzeny ... Jeonek az kertek keozybe Nyol-
chan ... egyket az Petert megh latyak verny kezdyk Az 
Másik ely Bwtth volt eleotek, Es hogy megh zolal hogy 
Neh Bantanak az Tarsat eoreyaes Rea Tamattak es eoho-
zais wteotek [Kv; TJk III/2. 72]. 1590: ezeket az alperes ... 
bezelette en nekem, iollehet ezt haliam az alperesteol hogy 
etzer haitot az felperesheoz, de eo hozzaia oda fel egj ne-
hanzor haitottak [Kv; TJk V/l. 44]. 1629: Andras ... szok-
szor feniegete Uramat, hogj eö hozza az Ura czakant fogh, 
bizony eöis mindgjart baltat fogh hozza [Mv; MvLt 290. 
156a]. 1775: hallottuk a' Molnartul hogy ö hozzája ütött 
volna egy bottal a' Nyárad martról Marton Josi [Bereke-
resztúr MT; BetLt 6]. 

4. az ő kezéhez/birtokába; ín posesiunea lui/ei; in seinen 
Besitz. 1585: az f<en> meg irt eztendeoben nyarban az eö 
hozzayok tartózandó zena fwekben walamellik teòbbet 
kazalt wolna meg az meg lattassek [Gagy U; UszT]. 1632: 
eö hozza ugj vetette Veres Marton zalogba(n) az szőleőtt, 
hogi Veres Marton miueltesse megh, Dauid Uram megh 
szedgie [Mv; MvLt 290. 69a]. 

5. őiránta, az ő irányában; faţă de el/ea; ihm/ihr gegen-
über. 1560: az Minemeo hyty wolt volna harinaj farkas 
Wramnak, Az ok Lewelek ffeleol, Az eo Attiaſia Petky Ka-
talin Ázzon azt my eleottunk neky meg Engede, az eo 
hozza walo Jo Akarattiaert es tétéiért [EbesfVa; Ks 101]. 
1608: Kerys Ghellyen Jmreh Vram eö kgme, az eö 
zerelmes Attiafiait, hogy az eő felliwl megh irt dispositioiat 
es veghezeset, az eő hozza való zeretetekért se in toto, se in 
parte fel ne bonchiak [Kv; RDL I. 85]. 1646: Nem azért 
mondgya hogy az Vrat haragra ingerellye, de sembes hara-
gos volt eo hozzaja io akarattyat nem mutatta [Kv; TJk 
VIII/4. 54]. 1770 k.: sokakkal meg bizonyíthatom melly 
igaz szivei voltam én eő hozzája, s ihon Ez a köszöneti 
[Bikfva Hsz; HSzjP]. 

6. őróla, vele kapcsolatban; despre el/ea, ín legătură cu 
el/ea; über ihn/sie. 1555: Ha valakit kurva fiának, áruló-
nak, hitetlennek mondanak ... ha a más fél meg bizonyitja, 
hogy ő hozzája bűntelen mondotta, eleven díján, az az 
tizenharmad fél forinton marad: mert tisztességében jár 
[Szu; SzO II, 121]. 1570: Kalmar Marthon ezt vallya ... 
hogi... Zabo Balintne eo hozza valamy Nylwan való dolgot 
zolt volna Nem hallotta [Kv; TJk III/2. 67]. 1597: Ha azt 
tagadgjak az felperesek hogy eó hozzok ne(m) mondottak 
volna, megh bizonitom, hogy hozzok mo(n)dottak s raitok 
tartottak alatta yltek [UszT 12/27]. 

7. magához; la sine; an sich. 1606: zent kjralj uayda Ja-
nosnak uala egj Jstuan new fya melyet Kouachy antal 
ŏhoza hit uolt az hadakozasnak Jdeyen hogj hadakoznék 
helie(n) es minden Jozagaba harmadaba bele fogadna 
[UszT 20/181]. 

őhűsége (förangú) alattvalót illető cím (a fejedelem részé-
ről); termen folosit (de domnitor) pentru a vorbi despre un 
supus credincios/fidel (de rang inalt); Ausdruck für einen Un-
tertan (gebraucht vom Fürsten). 1631: assecŭralliŭk megh ne-
ŭezett Kemeni Jánost Eö Hwségćtt, kgelmessen arról; Hogi 
megh maradwán kötelességéigh azon Hwsegben; mind Eéle-
tének Bóczwlletinek Otalmazásába, kegielmessen mys prote-
galni akariúk totis Viribüs nostris [KCs IV/17 Brandenburgi 
Katalin oltalomlev. Kemény Jánosnak]. 
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őiránta számára; pentru el/ea; für ihn/sie. 1705: Discu-
rálván úgy is az a mi ittvaló uraink, hogy a németek mentül 
közelebb lesznek a dolognak őirántok való jó végihez, 
annál inkább bocsátják innen ki az embereket [WIN I, 
400]. 

őkegyelme 1. udv megtisztelő/tiszteletet kinyilvánító 
cím; termen folosit pentru exprimarea politeţei; Titel als 
Ausdruck der Höflichkeit. A. egysz 3. szem-re von.; pentru 
persoana a 3-a singular; in bezúg auf Ez. 3. Pers.: dum-
nealui, dumneaei, dumneasa; Seine/Ihre Gnaden, Er, Sie. 
1546: Banfíy Magdolna azony ... Egy feleel, masfeleel ... 
Bogathy Chaspar... my athalwnk ... thenek illyen zerzeesth 
... hogy az ke<sz>a erdeobeel, Bogathy Chaspaar az Ew ne-
mesz hazaath meg Eppyche ... Mostan magokath meg gon-
dolwan ... azonyom Ew kegyelme ... keez penzyt aad keeth 
forynthoth [Panotb; DanielO 5. — "Értsd: köz. bPanád KK]. 
1559. Elewzewr ... Byro Wram ew kegyelme Myndenyk 
Mezarost kyk yth Coloswarth lakyk (így!), a Thanacz 
hazba Be hywassa [Kv; TanJk V/l. 57]. 1563: En Zeki pal 
Adom emlekezetre Mindeneknek akinek illik hogy thot-
te(m) illyen vegezesth Swki Isthuannal ew kegelmeuel [Kv; 
SLt G. 5]. 1573: eo kegelme plébános vra(m) Meg Nem 
Nywkhatot volna az eo k. Rendelessen [Kv; TanJk V/3. 
73b]. 1631: Hallotta(m) ... hogy Valaszutj Ferencz monta: 
Megh varo(m) apam vram eo kegyelme miczioda válasz-
szal jeo megh Kolosuarrol [Abrudbánya; Törzs. St. Arkosi 
(21) rector scholae vall.] | Czeffei Laszlo Urunk eŏ ke-
gyelme ad Bornius Tehenet [Tötör SzD; Ks 42. F]. 1654: 
En nem tutam micoda ... Porciojarul tötte lea ü kegelme 
Katona Paine Azonjom [RLt O. 5 Joh. Kovasi (60) 
decimator vall. — aAz árendát]. 1670: kapitány Uram ő 
kegyelme lëveleben azt irja, hogy az jámbor varossal ne' 
izetlenkedgyem, az marhajokat adgyam meg [Kvh; HSzjP], 
1739: Balla András Ura(m) ö kegjelme kegyelmedet ... 
kenaltattya egj tsumo penzel, azaz a' fen meg irt szőlőnek 
öròkárrával [Várfva TA; EMLt Barla lev.]. 1757: az ház-
ban bemenvén vigyázom az Uram eokiegyelmét de sohunt 
sem láthatam [O.kocsárd KK; Ks 8. XXI. 14]. 1759: 
Szigyárto István ... Agilis Primipillust Pap Jánost eő ke-
gyelmit halálra verte [IlyefVa Hsz; HSzjP]. 1794: (A) T. 
Káplánnak ö Kigyelmének meg kivántato Szállás iránt illy 
Rendelés tétetett [Kv; SRE 307] | Biro Mihály eò kigyelme 
adna ... Tolvaj István eó kigyelmenek ... 6 M Forintakat 
[Egerbegy TA; Tolvaly lev.]. 1817: Nemes Barthos Dániel 
és Sámuel Uraimék ... Gyalog Katona Deák Moses őkő-
gyelmit Tiszteletes Elekes Sigmondné Asszonyomat fiaival 
együtt... Admonialtatyák illy okon [Albis Hsz; BLev.]. 

B. tbsz 3. szem-re von.; pentru persoana a 3-a pl ural; in 
bezúg auf Mz. 3. Pers.: ökelmek; dumnealor; Ihre Gnaden, 
Sie. 1587: Anno 1587 die 17 Marty Mikor az Vraim eo ki-
gielmek minket az három faluban introducalanak attak ke-
zwnkben Cub Auenę 27 [Kv; Szám. 3/XXXII. 3]. 1592: 
1591 Esztendőben Az o Calendarium zerent 31 die De-
cemb(ris) Az vonass Jgazgatto vraimnak. Eó kegyelmek-
nek feózettem Eó (!) zerentt [Kv; i.h. 5/XIV. 213 Éppel 
Péter sp kezével]. 1598: B. wram király B: wram w kegel-
mek Jndwltak ez May Nap feirwarra az Megh igírt har-
mincszad lewelynek Megh szerszisire [Kv; i.h. 7/XVIII. 
100 Masass Tamás sp kezével]. 1620: Anno D(omi)ni 
1620 Die 12 January. Eó kegelmek az Tanacz vraim az 
Castely epwletire Vetettenek Adót [Mv; MvLt AContr.]. 
1659: az Ur w Naga, uagi ket agon liuő maradiki w Na-

ga(na)k, tartozanak euincalni az pátereket w kigielmeket 
[Kv; Ks M. 20]. 1799: mind ketten egy szájal mi tudjuk a 
kerdesben fel tett Jószágnak szomszédgyai Délről Gido-
falui Sámuel árendás Jószága P. Kiss János, Moritz Sig-
mond eökegyelmek [Albis Hsz; BLev.]. 1814: volt Czéh 
Mester eő kegyelmek ... minnyájon magok hivatalaktol el 
butsuztanak [Kv; ACSzám. 30]. 1842: Medgyeszai József 
és Felesége Josvai Anna õ Kegyelmek [Dés; Törzs. Dési 
taxalisták 77]. 

2. e címmel megjelölt személy; persoanä căreia se 
adreseazä prin acest termen; Person mit diesem Titel. 
1557: Azerth ew kegyelmek aggyak ew felsegenek eleybe 
az waras zolgalyatthyath deh ne(m) panaz keppen [Kv; 
TanJk V/l. 19]. 1577: (A birtok) ha el ado lezen ü kegel-
meket meg kenalom uele [Galac BN; WLt galaczy menhart 
nyíl.]. 1598: Keremis mint bizodalmas vr<aimat>a hogy eo 
kegelmeok legien segitsegwl az en keuez el teuelyedet 
Jozagomnak recuperalasaban, Kiért ha maradekim nem 
fizethetnenekis nekiek ... münkaloggianak [Gerend TA; 
Törzs. Gerendj Pál végr. — aElőtte több név fels.]. 1633: 
(A) hat ökröt ... belső szolnok var megiebely Kopaz falu 
nevü helyrŭl... hoztak volt el az ü kegil(m)e szolgay [BSz; 
Ks 41. D. 28]. 1650: Wettettem szamot Tatar Mihály Ura-
mai ö Kigyelme megh fizetet mindenekről [Kv; ACJk 
58a]. 1666: aztis tudom hogy Molnár Geőrgy az eò kegyel-
mek földeõkròl buydosodek el [Homoródsztpál U; BLt 11 
Molnár István (33) jb vall.]. 1671: En Bâh Matyas adom ez 
peczetes kezem jrasat Vas János uramnak hogy ... Bánfy 
Ágnes aszonjnak, az mely szalogja volt ... azt én megh 
adam ü kegjelmeknek ajtonban [A.zsuk K; WassLt]. 1697: 
nem regen ugyan eö Kegyelmeknél vóltam, Szabó Pal 
Deakis ott vala [Szentgyörgy Cs; CsJk 8 Sükősd János (23) 
pp vall.]. 1700: Leven restantiaja fl 1//91 mellyet Levál-
tunk ... melyrül quetallyuk ű Kegyelmet [Msz; MbK 94]. 
1739: ki járván a Polgárok rétit határozzák ki ő kigjelmek 
[Dés; Jk]. / 768.å ő kigyelmik bé biro Possessorok Zabolára 
[Tamásfva Hsz; HSzjP Ladislaus Turi (57) ns vall.]. 1805: 
eő Kigyelmeket a' Királyi Mandatum erejénél fogva ki 
Citáltuk [Szamosfva K; BLt]. 

őkelme 1. udv tiszteletet adó, de kissé bizalmas/népies 
cím; termen familiar folosit pentru exprimarea politeţei; fa-
miliärer Titel als Ausdruck der Höflichkeit: dumnealui, 
dumneaei, dumneasa; Er, Sie. 1593: v keme fratay János 
ky kirte volt3 azért az my fogiatkozas benne volt my meg 
reformaltwk w keminek [M.fráta K; SLt S. 39. — aA föl-
det]. 1783: Mostani fungens Városunk Biroja Pál András ŏ 
keme házánál Városunk közönséges gyűlése Celebráltatván 
[Torockó; TLev. 10/3]. 

2. e címmel megjelölt személy; persoanä căreia se 
adreseazä prin acest termen; Person mit diesem Titel. 
1548: Ertem az levél mássábol, hogy uram egy gyermek 
loat igírt volt nekie, kit ím most megköldettem ő kemének 
[Fog.; NádTLev. 137 Nádasdy Anna Nádasdy Tamáshoz]. 
1592: Énnekem adot... 73 Magiar ftot d. 55 kit eppen felis 
veottem eó kemetull [Perecsen Sz; WLt]. 1621: Jeoue mj 
eleonkben Kalacz suteo Ferencz, az eo keme felesegeuel 
Desi Eottues Sophia azzonjal [Kv; RDL I. 13]. 1676: en eò 
kelmek ellen semmit nem cselekúttem [Kvh; HSzjP]. 1773 
k.: szántottam azon a helyen ökeminek [Gyszm; LLt Fasc. 
69]. 1774: abból a Borbol isznak a mellyikböl tetzik, mind 
magok, mind Interveniensek, kikis eőkemeknek Attyafiak, 
és jo Emberek [Mocs K; KS Conscr. Áts István (30) lib., 
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molitor vall.]. 1780 k: az Társzekeretis ökeme küldötte 
[Szászváros; BK]. 1819: láttam Rákosi Boldisár Urat a' 
maga kertyébe a' már el vett feleségével meg jelenni, ès 
ugyan őkemeket égyüt számtalanszor is enyelegni és 
játzodozni [Kv; Pk 2]. 1843: ugy hallottam őkemitől, hogy 
a maga rész jószágát... adta árendába [Karatna Hsz; HSzjP 
Intze Samuelné Jakab Susánna (40) vall.]. 

őkívüle rajta kívül; în afară de el/ea; außer ihm/ihr. 
1582: mo(n)da ezen Jygarto Gorgh im ides Gergel ura(m) 
az istenirt kerlek hogy enneke(m) hagy beket az orat nem 
tudo(m) melyen megh hal az en felesige(m) soha mast 
ne(m) vezek w kuuole hane(m) mi(n)denekbe(n) gongiat 
uiselem [Kv; TJk IV/1. 58d]. 1586: soha senki ő küvüllök 
semmi közit hozzá3 ne mondhassa [A.csernáton Hsz; SzO 
V, 140. — aA birtokhoz] | Az Hóo Penszesek Fizetessek ... 
20 Maj Miért hogj az hid kapw belj Tyzedes Benedek nem 
Zolgalt ez holnapban, az eó ſiszetese meg maradót eò 
kiweolle az teóbbinek fiszettem f. 53 [Kv; Szám. 3/XXIV. 
3]. 1592: Catus, Barbeli Balasne vallia: Tudom hogi Zep 
Istuan Attiafia volt Zep Balintnak, es eo kwwwlleok 
harman vadnak, kik mind Attiaual Aniaual eggiek [Kv; 
TJk V/l. 281]. 1598: ennek eleotte való bodogh emleke-
zeteo Enyedy Georginek peospeoknek vgyminth az varos-
nak Alumnusanak extraordinarie fizettenek, eo kyweolle 
Thorozkaj Mathe Papnakis, s azon keppen az Magyar 
rendreol oda fel való Tanúlo alúmnusoknak [Kv; Szám. 
8/1V. 44] | Borsay Peterne Ersebet Azzony ... vallja ... Bor-
gyasne mene az Hagyma zerben ... Gergely Antalnehoz es 
rwtul kezde velle pantolodny, zidny ... Eo kyweoleis twdok 
egy nehaniat hogy ... zidalmaza ez Borgyas Janosne [Kv; 
TJk V/l. 269-70]. 

őkívülŏtte rajta kívül; în afară de el/ea; außer ihm/ihr. 
1652: Jöve eleönkben Sziner varalliai Haznos Catha mos-
tan Niarlo kekesen* Nagi Mathe szolgaloia kiua(n) az eö 
hitötlen uratol Istua(n) kouacztol separatiot illien okon hogi 
hitőtlen Uranak ő kiúollotte mas felesege is volna [SzJk. — 
aSzD]. 

öklel 1. öklöz, ököllel üt; a bate/lovi cu pumnii; mit der 
Faust schlagen | szúr, döf; a împunge; stoßen. 1588: El kire 
teóllem Az kopiat s oda zagulda ... Erdeòteleky Marton 
hozza eôklele, es vgy eóklele Chyan Jánost, es Az kopiat el 
eyte azon eoklelesbe Erdeóteleki [Perecsen Sz; WLt]. 1592 
k.: vgy wte le az palchaúal, Jakab Jstúa(nn)al egy zablia es 
egy kep vala, hogy az esesbeol fel alla Jakab Jstúan 
eòklelny Akaria vala Hannagy Petert, de ne(m) hagiak 
[UszT]. 1600: Azon Jakochy Andras ki vonta a' zabljat, az 
aiton be kezde eóklelni ferench Jánoshoz [i.h. 15/65]. 
1650: az veszekedesnek keszdetibenis ot volt az fiamatis ő 
cokielte keppel s ölte megh, magamatis megh sebesittet 
[i.h. 8/64. 60]. 1667: edgyik mindgyart egy lantsavai hoz-
zam òklele, en el vöm az latsat tolle [F.köhér MT; Told. 
5a]. 1683: az korczma haz kapujaban ugy öklelte [HSzj 
korcsma-ház al.]. 1843: égytzer tsak meg ragadja Szabó 
János Pekárikot, 's a' Földre le veré, 's kezdé a Földön 
Öklelni; kinekis a' kis ujján még égy nagy fejes gyŭrŭ volt, 

's a' mint öklelte az keze feje ajja tsupa vér volt [Dés; 
DLt 856. 15]. — L. még Kemön. 63. 

Szk: hátba 1653: Mosesa is foga a székelység felé, de 
Rácz György és Katona Mihály nevü csíki szent mihály-
falvi székely, hátba ökleié kopjával [ETA I, 82 NSz. — 

a 1603-ban a fejedelmi székre törő Székely Mózes] * segg-
ben 1657: Ugyanitt Fráter Pál is seggben öklele egy 
németet [Kemön. 237]. 

2. (szarvával) felöklel; a împunge (cu coarnele); bocken. 
1585: Balas Varga Marton fiaa Nem lattam en hogy Az 
Zabo Ferencz fia verte volna a' Danch leorincz fiat, ha-
ne(m) ... Azon Napon Az Bika vgy Eoklele hogy az vy 
zwryn az ket vyomatis altal eolthettem volna [Kv; TJk 
IV/1. 496. — "Vallja]. 

3. (sültbe) beleszúr; a înfige/vîrî ceva (în friptură); in 
den Braten stechen. XVI. sz. v.: Mikoron az asztalnál üla, 
szépen visellje magát ... az vitéz kappanban vagy pecse-
nyében legelői ne öklelljen [Hsz; Barabás,SzO 349. — aA 
diák]. 

öklelés szúrás, döfés; împungere; Stich, Stoß. 1588: Az 
kopiat el eyte azon eoklelesbe Erdeóteleki [Perecsen Sz; 
WLt]. 1662: Bota István ... több közönséges néhány kato-
nákkal elesett vala, s magán is a vicekapitányon kopjával 
való öklelés miatt nehéz seb esett vala [SKr 317]. 1690: 
egy Demeter István nevü szolgamra tamadot helyestörrel 
meg is öklelte, mely öklelés mia Isten oltalmazta hogy meg 
nem holt [Zabola Hsz; HSzjP]. 1725: Láttam szememel az 
vért az Moldován Vaszil karján és meljin, az pap mihálj 
vasvillája öklelésének az heljitis láttam az kŏdmenin 
[Velkér K; Ks 7. XV. 12a Rusz Lázár (39) jb vall.]. 

öklelős öklelő, döfôdő; împungător; stechend, stoßend. 
1722: Semmi szokásos öklelős dolgát nem tudom, nem 
láttam az Utrumb(an) specificalt Bikának annál inkáb hogy 
az Soos Iános kanczájá(na)k ki dóñe volna a' hását [Ma-
rosbogát TA; TL. Budai György (36) jb vall.]. 

Okieltet támadtat; a dispune/ordona să fie atacat; 
angreifen lassen. 1657: az magam egy seregemet az révtől 
annyéra állatám hátra, hogy az közönséges lövés is rájok 
nem szolgálhatna ártalmason, de azonban ha azon valamely 
sereg jüne elől, azt szemben ökleltetném [Kemön. 235]. 

öklődik szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktion: 
szemébe ~ szemébe ötlik; a bate la ochi; es fŭllt ihm in die 
Augen. 1797: a ki jártató levél ... 5 lapján szemŭnkb(en) 
őklödött a Pusztai Csere nevezet [Mezősámsond MT; Berz. 
5. 43. S. 96]. 

öklödözik döfköd; a împunge/lovi cu coarnele; bocken. 
1722: Az Utrumba Specificált Bikát Soha nem tudom hogy 
embert, marhát s egyebet meg Sebhetet volna ... tsak puszta 
kézzel fa nélkül is ki hajtották mégh az gyermekek is, de 
Senkihez nem õklŏdözöt [Marosbogát TA; TL. Kovács 
Mihály (33) zs vall.]. 

öklöldözik szurkál; a împunge; stechen. 1599: keornywl 
vezik zegeny Vramath chák eo maghath az eo kegme 
Christoph vram Alparethi Jobbagy es ot akkor leueó zol-
gay, leóweóldeozyk puskakai, dardakkal eokleoldeztyk 
vagdaltak [Dés; Eszt-Mk]. 

öklömnyi egy ököl nagyságú; cît un pumn, de mărimea 
unui pumn; faustgroß. 1716: had maradgjon ha csak egj 
öklemni gjermekeis [Nagyida K; Told. 22]. 1771: a' Lépe 
tajjan mint egj fél öklömni Csomo s dagadása volt a* Bial-
(na)k [Márkod MT; BetLt 7 Mich. Tőkés (60) ns vall.]. 
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öklöz 1. vkit ököllel üt; a bate/lovi cu pumnii; jn mit der 
Faust schlagen. 1670: Lévai János az Annyaval Szilagyi 
Janosneval az ágy(na)k neki nyomak Kotsis Ferenczet, 
őklőzek verék [Görgénysztimre MT; RLt 1 Petri Szilagyi 
cons. Margarita Nagy (32) ns vall.]. 1747: rajta kapván az 
A. Lengjel Juonnét az tsirkék ablatiojan s impediãlni akar-
ván hogj ne vigye el, meg tamadta az At mellybe föbe verte 
öklözte [Torda; TJkT III. 160]. 1755: ki ment fél az MIgos 
B. Vr Weselény István Ur eö Naga ... Nagj Devetseri ven-
dég fogadossára vas villával, bottal, az Kis Devetser felöl 
való gradits végére holottis ottan alvãn ... Pánit István 
felesége Kalos Kata ki rantatta le az gräditsrol ... ki ällatt 
terdel a melyin, kik öklöztek, verték, tépték, szagadták, 
kínozták rongálták, vérbe küpültek [Dob.; WLt vk], 1762: 
minek utanna ... az I. Incze Istvánnét... maga illetlen sza-
vaival provocalta volna haragra, Feleségestől és Leányostol 
meg támadták az földre le vervén ot öklezték, tépték és 
vérben keverték [Torda; TJkT V. 72]. 1767: látám ... hogy 
Moldván André győmőtli a hasát Botskor Vaszillynak és 
keményen öklezi [Majos MT; Told. 26/5]. 1781: öklözte, 
körmelte az Apját, hogy mind vérbe küpülte [KLev.]. 
1794: Prekup Onutz eötetis elé fogta, és a földre le vérvén, 
öklözte, s pofozta [Letka SzD; TSb 5]. 1799: reá rohonvan 
rutul öklöszték tépték [Dés; DLt]. 

2. (nyomaték kedvéért) az asztalt ütögeti; a bate cu pum-
nul în masä; mit der Faust auf den Tisch schlagen. 1802: a' 
Kortsomárosné ugyan nem akart adni, de ō azonban az 
Asztalt öklözvén azt mondotta, hogy a' Kortsomáros 
köteles néki pénzért bort adni [Déva; Ks 115 Vegyes ír.]. 

ökonómia 1. gazdaság; gospodărie; Wirtschaft. 1634: 
Ha penigh akarmelyis Uduarbiraink közzül, az my 
földeinkben maga számara be merne vetny, avagy beis 
vetet volna, az ollyan vetemény termésestöl giümölczöstöl, 
suo tempore számunkra takartassék, mert az mely indust-
riaval, maga számara való szántáshoz vetéshez hozzá érke-
zik Uduarbirank, azon industriaual, az my oeconomiank-
hoz miért nem érkeznék ? [UF I, 329 fej-i ut.]. 1721: 
Ra(ti)oja szerint percipialt Borso, Lencse, Kender, és Len 
mag, Bab 's kölös, ollyan nagy oeconomiaban feletéb ke-
vés [Dés; Ks 26. XIV. I]. 1732: minden de praesenti lévő 
oeconomiakbul két rész légjen Iglai Ferenczé, és Brulljai 
Annáé, egj részszel légjen Contentus Dobolj i István, és 
Brulljai Sára [Ne; DobLev. 1/149]. 1744 k.: Vagyon egy 
Kosa Joseff nevű Tisztartoja Cserei Mihally uramnak ... 
most penig de jure adó ala kellene menni, de Cserei Mihaj 
uram csak nem könyezve instált a' N. Szeknek hogy 
hagyattatnek ki az adóból mivel nem csak oeconomiajara 
sött etelereis az visel gondot [Miklósvárszék; INyR]. 1772: 
ha ugy tettzik Édes Anyám Aszszonynak ... menynyen le a 
maga házaihoz lakni, mert onnét csak jobban vigyázhat 
maga kevés oeconomiájára [DobLev. 11/438. la Szántó 
Sándor édesanyjához Ne-re]. 1784: En usorát arrėám (!) 
esendő adósságomért nem praestáltom kŭlenesen, hanem 
mind Dominalis Biro minden nap talpan állattam s állok az 
Méltoságos Exponens B(áró) Uram eö Nsgã dolgossai és 
oeconomiája kűrŭl [Mundra AF; Mk IV/35. 70-1 Drágo-
mir Vonutz (50) jb vall.]. 

2. gazdálkodás, (mezö)gazdasági tevékenység; activitate 
economicã (agricolä); (land)wirtschaftliche Tätigkeit. 
1681: Az Oeconomiabol s egyeb Industriabol való proven-
tus mennyiseget ă Ratio mutattya megh [VhU 218]. 1706: 
(A jószágnak) jövedelme volna az oeconomiabol és korcs-

mállásból [Hsz; Törzs Rákóczi inv.]. 1708: ha ... embere-
ink más feleis disponaltatnak nagj neheze(n) folytatható eo 
Herczegsege itt való oeconomiaja [Fog.; KJ. Fogarasi János 
lev.]. 1715: Az oeconomia folytatását ... jo ideji(n) igye-
kezze véghez vinni [Dés; DLt 501]. 1749: az Sz. Demeteri 
Jószág ollyan Joszágh hogj az szokatlan Gondviselő esz-
tendeig is alig tud belé szokni, hogj rendivel tudgia az 
oeconomiát follytatni [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 
1779: már bizonyos Időtől fogván tsak ugy lábbag Com-
munitásunk Törvény nélkül; mint az Evezők kormányos 
nélkül, és már tsak az el merülés héjjá, hollott ... az mi 
oeconomiánk(na)k tudni illik az vas Csinyálásnak rendiben 
Törvényekkel vezéreltetünk vala [Torockó; Thor. 21/20]. 
1787: igaz hogy a katana fogással meg hibázván a dolgot, 
mert az al Tisztek nem a Fel Tiszt Vrak meszszire látó inté-
zések szerént folytatván dolgokat, sok akadályt szerzette-
nek az oeconomia folyásában [Bencenc H; BK. Bara Fe-
renc lev.]. 

3. termés; recoltă; Emte. 1773: Az ágyban feküdve talál-
tam a szegény br. Inczédi urat... köszönte, hogy általmen-
tem Páncélcsehre s hogy 200 forintot ígértem volt, hogy az 
oeconomiáit feltakarítsák [RettE 307]. 

Szk: mezei—. 1755: Conferálá ... Vajda István Ura(m) a 
Kőlpényi Ref. Ekklesianak a Sarlóval minden nemű mezei 
Oeconomiájának Dezmajat [Mezőkölpény MT; MMatr. 
389]. 

4. haszon, megtakarítás; beneficiu; Ersparnis. XVIII. sz. 
eleje: Az Dátosi kevés Oeconomlam e szerint Erogalodat 
Vettem egy ujj hajót flór. H. 5 ... Az beresimnek két kuts-
mát [KutyfVa AF; Törzs.]. 

5. gazdaságtan; economie; ökonomie, Wirtschañslehre. 
1823-1830: még Bonyhán fejembe verték volt, hogy ké-
szüljek az oeconomiára tartozandó dolgokra is ... azért az 
oeconomiát a nyári semestrisen hallgattam Beckmanna 

nevű professzornál [FogE 223. — aBeckmann János göttin-
gai professzornál]. 

E címszót vő. az ekonómia címszóval. Az ökonómia szónak és szócsaládjá-
nak viszonylag gazdag adatoltsága indokolttá teszi itteni szerepeltetését. 

ökonómiabeli gazdasági vonatkozású; economic; öko-
nomisch, wirtschaftlich. 1710 k.: Urak, főrendeknek nem 
engedtetvén meg Telekitől házoknál lakni, ezek a gonoszok 
származtak belőle ... 2. Az oeconomiabéli kára kinek-kinek 
[Bön. 785]. 

ökonómiácska 1. gazdaságocska; gospodărie micä; 
kleine Wirtschaft. 1743: mivel e nyári szoross idö s tsekély 
oeconomiatskánk lovainkot distrahállya, méltóztassék 
Nagysagtok egy szekér iránt parantsolni [Hatolyka Hsz; 
ApLt 5 Pótsa Lázár Apor Józsefhez]. 1775: Telék el az 
1775-dik esztendő is. Istennek kegyelméből én reám s 
hozzám tartozóimra nézve tűrhető folyással ... Sőt mind 
oeconomiácskám, mind marhácskáim körül az ő szent 
felsége áldását tapasztaltam [RettE 361]. 1781: engedetlen 
Jobbágy embereim ... magokot nem jobbították s szolgálat-
beli restantiajokot szallitani nem igyekeztek söt inkáb 
nevelték kitsin oeconomiatskam<na>k nagy hátra maradá-
sára s neveletlen árváimnak Nyilván való károkra [BetLt 
6]. 

2. kicsinyke/szerény gazdálkodás; activitate agricolä mo-
destă; kleinere landwirtschaftliche Tätigkeit. 1702: legyen 
kgld egy kis patientiával octoberig, mégh én-is kevés 
Oeconomiácskámat el végezem Novemberbe ... ă Capita-
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lisrul-is contentalom [Ádámos KK; ApLt 5 Mikes Mihály 
Apor Péterhez]. 1757: A Gyógy vize mellyekin lévő Lakó-
sokul mindnyájon Erdő hatságon nyomorgunk, Cultiválo 
Szanto és kászalo helyeinket erdőből kell irtás által tiszto-
gatnunk, mely szerint ... ha ki mi kevés oeconomiatskát 
folytat minden esztendöb(en) szükségesen kívantatik hogy 
helyeit tisztogassa [Középalmás H; BK ad nro 144] | A mi 
Határunk erdős helyen fekszik, mindnyájunk(na)k irtás 
által kell segiteni mind szántó, ugy kaszáló helyeinket 
kűlŏmb(en) oeconomiátskainkat nem folytathattyuk 
[Runksor H; i.h.]. 

Ökonómia-folytatás a gazdálkodás vitele; activitate eco-
nomică; Wirtschaftsfllhrung. 1807 k.: Szekere Ekéje volt 
vasas Boronaja pedig fából volt Székelly Mihálly Uram-
nak, tsak valami négy vas fog volt benne mellyek(ne)k 
vasai Faii, olly epségben nem maradhattak meg eddig elé 
amint voltak néhai Székelly Mihály Uramnak idejéb(en) 
mert az Oeconomia fojtatás miá viselödtek pusztultak el 
vástak [Sinfva TA; Borb. II Székelly Péter (39) ns vall.]. 

ökonómiai gazdasági; economic; ökonomisch, wirt-
schaftlich. 1811: méltóztassék ... olyan hathatós Rendelést 
tenni, hogy ezen fel-adott Restantiáim további haladék 
nélkül, és az adósságaimból való feselhetésemre nézve ne 
apránként, hanem summáson fizettessenek-ki ... az Ekklé-
sia a' mivel nékem restál, azt sem interesezi, sem nem 
fizeti, 's a' mit fizetett-is eddig-le belőlle, sok esdeklés után 
és apránként fizette, úgy hogy semmi nevezetes Oecono-
miai mozdulást nem lehetett vélle tenni [REkLt ad nr. 32. 
Krizbai Deső Elek kv-i ref. pap kezével]. 

ökonómia-professzor gazdaságtan-tanár; profesor de 
economie; Wirtschaftslehrer. 1823-1830: írtam Beckmann 
János oeconomia professorról, és hogy nekie egy székely 
eke modelljét ígértem, mert az európai nemzetek ekéi közül 
majd csak e nélkül szűkölködik [FogE 217]. 

Ökonomikum 1. gazdálkodás; activitate economică; 
ökonomische Tätigkeit. 1771: Titt. Màrgai Ferentz Vram 
... Mint tapasztaltatott jo Gazda, az Oeconomicumok(na)k, 
olykor olykor légyen meg-szemlélője, és az inkább gyömöl-
tsözhetö Oeconomizálásra a' szükségesebb modokat fel-
találja [Kv; SRE 228]. 1781: Mindenkor a' hütesek ... 
mindennemű vas opificiumhoz tartazo oeconomicumokat 
... magok kötölességeknek tartsák folytatni [Torockó; 
TLev. 9/20]. 

2. gazdasági ismeret; cunoştinţe economice; wirtschaft-
liche Kenntnisse. 1823-1830: mikor engemet konvencio-
náltak Bonyhán, az öreg grófnak a volt az intentuma, hogy 
én tanuljak az akadémián oeconomicumokat [FogE 216]. 

ökonomizáció gazdálkodás; activitate economică; wirt-
schaftliche Tatigkeit. 1722: Abból az kis oeconomizatiobol 
à mit Házamnál vitetek, bizony nem sok erszenjt töltök 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

Ökonomizál 1. gazdálkodik; a gospodäri, a face treburile 
unei gospodării; wirtschaften, Wirtschaft treiben. 1746: 
Mindennémü beneficiumival az Inctusok is él élnek ezen 
Városnak piaczczán tudniillik kereskednek, határán Oeco-
nomizalnak [Torda; TJkT III. 21]. 1749: Vetés à Mezőn 
nem volt, mivel nem oeconomizalt itt Szilágyi András 

Vr(am) [Mezőcsán TA; DobLev. 1/236. 23a Maria Prodán 
(64) jb vall.]. 1757: Tiszta Irtás által tartunk kevés oecono-
mizálni való Helyeket [Szurdok/Tataresd H; BK ad nro 
144]. 1778: Branyitskan kevés az Buzabeli oeconomia 
Sárfalván pedig igen jó földek vadnak oeconomizállyon 
[JHbCs Árkosi Ferenc Csáki Katalinhoz]. 

2. hasznot hajt, jövedelmet termel; a aduce beneficii; 
Gewinn bringen. 1732: Praetendallja Iglai Ferencz, és 
Felesége Brulljai Anna, hogy Dobolyi István és Brullyai 
Sára, valamit hat Esztendőknek el forgása alatt, ki 
házasitásakor kezekben adott nyolcz ökör, szekér, és eke 
után oeconomizálta(na)k, s kerestenek adgják elő hitek 
szerint divisiora [Ne; DobLev. 1/149]. 1755 k.: az hol 
praedecessorim mint Fō emberek bŏvŏn oeconomizaltanak 
most én szeginj leginj igen gjengén folyttathatom vekonj 
oeconomiámat [Kecset SzD; TK1 Váradi Zsigmond Teleki 
Ádámhoz]. 

ökonomizálás gazdálkodás; activitate agricolă, gospo-
dărire; landwirtschaftliche Tätigkeit. 1771: Titt. Márgai 
Ferentz Vram ... Mint tapasztaltatott jo Gazda ... az inkább 
gyömöltsözhetö Oeconomizálásra a' szükségesebb modo-
kat fel-találja, és az Inspector Curatoratussal communicálja 
[Kv; SRE 228]. 1807 k.: a Szeker Eke a sok oeconomizalas 
miatt olly allapattyáb(an) a mint Szekelly Mihálly idejé-
ben) volt meg nem maradhattak mivel azakkal igen sokat 
oeconomizáltak [SinfVa TA; Borb. II]. 

ökonomizálható 1. megművelhető; cultivabil, care 
poate fi cultivat; kultivierbar. 1780: Excellentiad, minden 
oeconomizalhato hellyeket el vette fogla(l)ta, ugy hogy már 
nem Subsistalhatnak3 s adojokatt nem kereshetik [K; IB. 
Kászoni Nagy János szb kezével. — aA falusiak]. 

2. gazdálkodásra fogható; care este apt pentru activitate 
agricolă; fòhig für landwirtschaftliche Arbeiten. 1731: a ... 
Maros Szent Királlyi Keresztesi Jószág ... se az edes 
Anyamnak, se nekem az hejnek távul léte miatt és oecono-
mizalhato Jobbagyink(na)k defectussok miatt haszonve-
hető nem lévén ... adtuk a réánk háromolhato reszt... Tkts 
Inczédi Josefiſnek [Marossztkirály AF; JHb XXIX/12]. 

ökonomizáló gazdaságilag hasznosítható; care poate fi 
cultivat; kultivierbar. 1734: Vágjon oeconomizaló fölgjek 
a' Felső Fordulob(an) ad Cub. 7//2 [Bosoród H; Born. 
XXXIXa. 14 Bornemisza János conscr.]. 

ökonomizáltat gazdálkodást folytattat; a desfåşura o 
activitate agricolă, a face să cultive/lucreze pămîntul; den 
Boden bearbeiten lassen, landwirtschaftliche Arbeit treiben 
lassen. 1725: Apor István nagy mertékb(en) szántat s oeco-
nomizaltat ã Tohati hataron [Tóhát TA; JHb XI/15]. 1732: 
Mikor a Sombori határon oeconomizáltatta(na)k az Vrak 
ezeket odais szolgáltatták, ekével, kaszával, s sarlóval [Dál 
K/Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 

ökonomizáltatás gazdasági tevékenység végeztetése; 
desfåşurarea unei activităţi agricole; Durchftihrung einer 
landwirtschaftlichen Tätigkeit. 1747: én özvegyi állapotom 
miá oeconomizáltatására nem érkezhetvén mind az magam 
Joszágocskáim távul letek miá, mind egjéb nagy akadályok 
miá, attam által Árendára mind azon Bonumokot valame-
lyek találtatnak ... Ilyefalvi Nemes Curiához akár hol is 
[Árapatak Hsz; Ks 62. 46. 22]. 
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ökonomizáltatik megmüveltetik; a fi cultivat/lucrat; 
bearbeitet/kultiviert werden. 1713: Az Szántó földek ... a 
közös buzabol, közös jobbagjokkal oeconomizaltattanak ... 
hanem annak idejében egyenlőképpen fel takarítván ... 
kalangyaul vagj szemül osztattjak [Baca SzD; JHb XLI/2]. 

ökonómus I. mn gazdasághoz értő; care cunoaşte 
temeinic problemele agriculturii; die landwirtschaftlichen 
Probleme kennend. 1662: Jenőbe Bornemisza Pál helyébe 
... Szénási Pétert állatta vala... de azonban erdélyi praefec-
tusa, sárdi Deli Farkas ... el találván halni, a helyébe Széná-
si Pétert hozatta vala, hogy jó törvényértő és jó oeconomus 
ember is volna [SKr 299-300]. 1722: engedgye Jsten hogy 
légyen eö H(e)r(cegsé)gé(ne)k utánnam job oeconomus 
szolgaja [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

II. fn 1. gazdasági szakember, gazda; speciálist în 
agricultură; wirtschaftlicher Spezialist. 1823-1830: írtam 
továbbá Nagy Dánielnek a Fortswissenschaftróla, mert még 
mind gondolatában volt neki is, hogy ha hazajövek, az öreg 
gróf plánuma szerént csakugyan oeconomusok leszek 
[FogE 218. — aForstwissenschaft, azaz erdészeti tudo-
mány]. 

Szk: udvari 1823-1830: az is volt az híre, hogy az 
udvar engemet udvari oeconomusnak készítene [FogE 
214]. 

2. városgazda; econom al oraşului; Stadtwirtschaftler. 
1822: Kötelességévé tétetik Oecummus (!) Csomafái Dáni-
el a(tyánk)fiának ezen a Tavaszon az Ovárba bé járó szo-
rosson jo kőfalat tsináltatni egy ajtót hagyván [Dés; EHA]. 
1823-1830: Hétfőn délelőtt szállásomra jön egy Zabolai 
Finna István nevű ember, aki deákoskodott, osztán ott a 
városon3 megházasodván, gazdává lett volt, centumpater s 
város oeconomusa, vagy amint nevezik, város gazdája is 
volt [FogE 301. — aMv-t], 

3. a kollégiumi rendre felügyelő hetes diák; elev 
însărcinat cu supravegherea ordinii într-un colegiu; Ord-
ner, Schüler, der im Kollégium auf die Ordnung aufpaßt. 
1823-1830: Ezen 1792-ik esztendőben március 17-ik nap-
ján tettenek a syntactica classisban cantus praesesnek, pe-
dig eleget mentettem magamat, hogy nem tudok énekelni, 
de meg kellett lenni, mert különben utánam valót tettek 
volna, én azután oeconomusságot viselni, vigilálni, mint 
azelőtt, tartoztam volna, amit most apparitornak neveznek, 
akkor oeconomusnak hívták | a professzorok azt paran-
csolták, hogy senkinek is a mentéje gallérja prémje alsó 
szélénél alább ne érjen az haja. De így sem volt jó, hanem 
végezetre vesszőből mértéket vágtak, azt az oeconomus 
vagy ma apparitor egy szombaton délután kamaránként 
elhordozta, és mindennek akkorára kellett bütüztetni az 
haját [FogE 104, 108]. 

ökonómuskodik gazdasági szakemberként tevékenyke-
dik; a activa ca speciálist în agricultură; als landwirtschaft-
licher Spezialist wirken. 1822: Katonáskodásom előtt 
szolgáltam Nemes Hunyad Vármegyébe, mint Stationalis 
Nótárius ... quiétálásómtól fogva pedig mint Árendator 
Szutsákba Oeconomuskodtam [KLev. Kibédi3 Gergelyfi 
Beniámin nyil. — aMT]. 

ökonómusság felügyelői tisztség a kollégiumban; 
funcţia de supraveghetor al ordinii într-un colegiu; Funk-
tion als Aufseher im Kollégium. 1823-1830: Ezen 1792-ik 
esztendőben március 17-ik napján tettenek a syntactica 

classisban cantus praesesnek, pedig eleget mentettem ma-
gamat, hogy nem tudok énekelni, de meg kellett lenni, mert 
különben utánam valót tettek volna, én azután oeconomus-
ságot viselni, vigilálni, mint azelőtt, tartoztam volna [FogE 
104]. 

ököl 1. pumn; Faust. 1573: Orsolia Kerekes Lwkachne 
... vallia, hogy Ez ely mwlt Napokban ... hallotta hogi az 
Montya (!) volt Ieremias Menhartnak hat kwrwa Az Anyám 
az keozbe wthy volt Eoklewel [Kv; TJk III/3. 149]. 1590: 
Gothart Balas megh ytette az Eókleúel Antal fii Thamast 
[UszT]. 1591: Zilagi Janosne Anna ... vallia, Lattam hogi 
Zeocz Pal le vonta vala Brassai Andrasnet, es haianal fogua 
vondozza vala, es eokleuelis veri vala [Kv; TJk V/l. 160]. 
1592: Martha azzoni Oroz Mihaline vallia ... Niari Marton 
hazanal nem tudom mint haborodot eozue felesegewel ... 
latam hogi Niari Marton neki mene, kontiat le vona, es az 
eokleuel eo magat ereossen megh vere [Kv; i.h. 296]. 
1634: Lata(m) azt hogy Czionka Jánost adgyban ute az 
oklivel Bodroki Marthon [Mv; MvLt 291. 31b]. 1735: A 
Kérdésb(en) fel tōtt napon és hellyb(en) láttuk szemeinkel 
hogj... az Nemes ember az öklivel fenyegette s merengetet 
hozzá [Csicşógyörgyfva SzD; TKI Moldován Pintye zs és 
Marosán Andre zs vall.]. 1749: Kŏzepsö Pálffi István uram 
maga rósz köz kerti miat hogi szollogattam, az ŏstekemet 
meg fogta vala, huz vala bé az lőjtőre, — ŭtŏttis az öklivel 
[TarcsafVa U; Pf]. 1750: Kotsis Dani ugy meg üté az 
öklivel fül tűnn Fodor Mihályt hogy mingyárt le esék a 
Földre [Kál MT; Berz. 12. 92/61]. 1755: ki rantatta le az 
grăditsrol ki ütette ököllel filben [Dob.; WLt vk]. 1767: 
ugy üté föbe az öklivel Kádár Gyurkat hogy azonnal a 
földre Le esék [Betlensztmiklós KK; BK. Csiki János (20) 
vall.] | az öklivel vér vala Bosar Vasziliához minden igázok 
(!) nélkül [Majos MT; Told. 26]. 1791: ekkor hozzám ru-
gaszkodék, agyarkodék ... és elsőbb ököllel arczul tsapdosa 
[Méra K; RKA]. 1800: az Öklivel jól el kujakolá [Bereck 
Hsz; HSzjP Magdó Ferenc (40) gy. kat. vall.]. 

Szk: öklét egybeveri. 1572: Dorothya Ziyarto Georgyne 
azt vallia hogi... hallota hogi fatywnak Mondya volt laka-
tos Peteme leorincet, Megh az eoklet egbe very volt, Azt 
Mondwan Nem En Mondom az te Matthkad Mongia [Kv; 
TJk Hl/3. 26] * -lel ver be vki fejébe vmit. 1832: némely 
idegen Birtokatlan Demagogusok itten meg jelennek, és 
ököllel kivánnyák a jelenlévők fejekbe a rósz principiu-
makat be verni [Ne; KCsI 6]. 

2. ökölcsapás; pumn, lovitură (dată) cu pumnul; Faust-
schlag. Szk: öklöt ad. 1744: kõzékb(en) menek, és minde-
nik(ne)k egj egj öklöt advan es pirongatvan miért tepelod-
nek [Szászbesenyő AF; Told. 3]. 

3. hasonlításként nagyság megjelölésére; ca termen de 
comparaţie pentru determinarea unei mărimi; als Vergleich 
für eine Größe. 1639: az kezkeőneöjökben mindeniknek 
vala egj egj kis czomony mint az eöklöm [Mv; MvLt 291. 
180b]. 1643: Fodor Jánost ugy megh verette valla penigh 
Hogy mint az öklünk any hus rothadot ki az farabol [Kop-
pánd AF; DobLev. 1/13]. 1644: Monar Giorgi ... ugi megh 
verte rontotta, mind első s második feleseget, kival keppen 
az második felesegenek illien volt az hata gerincze, mint az 
eökleöm | en fel fedem az leplet rola az szegeny aszonrol... 
az Tomporán mint az eőklem ollian vermet latek, s be vala 
oltatlan meszel vettue [Mv; MvLt 291. 417a, 421a]. 1711: 
olyan szörnyű jégesők voltanak, hogy mint az embernek az 
ökle, akkora jégdarabok hullottanak [CsH 474]. 1786: (A 
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fa) ollyan Kőrtvéllyeket termet mint a' fel öklöm [Backa-
madaras MT; CsS]. 1807: láttamis ... matsukás bottyát; 
mely bottyának matsukája akkora volt mint a' két őklőm 
[M.fenes K; KLev.]. 1838: Tktes Komáromi László Urnák 
— Nadrága Sebje posztostol edgyütt keresztül volt vágva 
— egy akkora helyt hol az öklöm bé férhetett [Nagylak 
AF/Ne; DobLev. V/1221. 3b]. 

Vö. a marok alatti jegyzettel, valamint a markos cimszóval és I. Bogdán, 
MMért. 83. 

ökölnyi ököl nagyságú; cît un pumn, de mărimea unui 
pumn; faustgroß. 1681: Ratio tartó vászon Taska, (imise-
ria:) Nro 1 Ebben vastagh czema, fél fel ökölni gombo-
lyagh Nro 2 [Vh; VhU 527]. 1870 k./1914: Lapda: három-
féle volt használatban ... marhaszőrből ... nyirkosán össze-
seritett, préselt ökölnyi nagyságú kézi lapda [MvÉrt. 22]. 

ökör 1. bou; Ochse. 1507: Az orsyka Azzonnak En Na-
lam <vagyon> Neg ökre [Kv körny.; NylrK VI, 187 Cheh 
István kezével]. 1560: hoßßwtelky ferencz es bodysar ag-
gyon ket őkrőth es ket negyed fw twlkot [SLt S. 4]. 1562: 
Agyának ... Az Monosthory haztwl ... zaz Johoth ... Negy 
Eőkröth, három wnó barmoth [K; KP]. 1568: az ember az 
gkrçket ky bochatotta Es menten, Monostor fele Jndult 
[Kv; TJk IIl/l. 143]. 1570: Zekely Myhal... vallya ... Zon-
kolyos Mathias es Markos Imreh zolnak neky ... hogy 
nekyk adna az 10 Ĕkret [Kv; TJk III/2. 137]. 1573: Stamp 
Ianos azt vallia ... Mond eoneky No lob ha ky Erezted az 
Eokreket az paytabol [Kv; TJk III/3. 190]. 1583: Senki egy 
vasarra egy Eokeórnel teóbbet ne uagion [Kv; MészCLev.]. 
1588: hogy penzem nem volth ket eokreomet kelletek 
zalogba adni [ZsákfVa Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.]. 1595: 
Tudom hogy Zent kjrali Georgy vram zamara tartottak ott 
az Eokreokeott Gergiel Jakabnal [Oroszhegy U; UszT 
10/25]. 1610: Nem tudgiuk honnat ualo gondolatkokban 
ieöttek my reánk el uettek eókreőnket es feiszenket [i.h. 4. 
8]. 1614: Chjat János igen vagdalt ember búzáért keotte 
magat Dersi Janosnak s ket ókórert, mig megh adhattja 
Anni 2 hogj oda tart [Kövesd MT; BethU 30]. 1635: 
mihelt onnat haza jeötte(m) mind giarast Both Andras ket 
eökreőmet es haro(m) Úneőmet el dulatta hajtatta [Ditró 
Cs; LLt] | monda ennekem Lazar Martho(n), ocziem hozd 
ki az Cziakanyomat, had haycziam el az ökreimet, es ki 
hayta az kapun az okrókót | hizem megh eod az okrömŏt, 
de bizony enis nem feleytem el [Mv; MvLt 291. 39a, 40b]. 
1647: az Buzai hatarrol lopua ueszet val$ el két fiatalj 
eökreö, eggik sarga es az másik kek szürke [Kv; TJk 
VII1/4. 237]. 1652: Minden harmadik Esztendeőben Ostor 
Ado. marha szamra rojiak, ugyment 4 tehentwl d. 3. 2 
Eokeörtwl den. 3 [Vista K; GyU 99]. 1675: be hajtottak 
volt azo(n) Ókreket az Salibul, nagy nehezen Szerezhet-
nem) viszsza a Tisztektúl azon ökremet [Mezőörményes 
TA; WassLt Nicolaus Lázár (50) jb vall.]. 1684/1687 k.: 
A' nőtelen legény ha ökre marhája vagyonis ne(m) tartozik 
bérrel3 [Mezőbánd MT; MMatr. 364. — aA papnak]. 1686: 
bizony el hajtom az ŏkrŏdött [Mezősámsond MT; Berz. 14. 
XVII/25]. 1694: Őker kettő, Tehen egy [Harasztos TA; i.h. 
12. 91/74]. 1749: egyik(ne)k sem volt két ökrinél több 
[Koronka MT; Told. 37/35]. 1757: az Madarasi széna 
Fővet egész étzakán keresztül kasul járta keresvén őkrőit | 
ſeggel látok hogj bé hajtyák őkröinket az Jósika Ur Udva-
r a ) [Pagocsa MT; Ks 8. XXI. 13]. 1759: Küs Balas 
•ngemet el hiva kölcsön ökröstöl tőke hordani [Remete Cs; 

LLt Fasc. 149]. 1763: az actionalt két ökreken kŭvŭl több 
lopasamatis kévánnya subinferalni | maga is fateallya az I. 
hogj az actionalt két ökreket ö lopta el [Torda; TJkT V. 
175-6]. 1847: (A pásztorok) Az ökröknek szarva, szeme, 
füle, csípője, farka és rajta lévő harangokról számadolni 
tartoznak; épen eleikbe adott ökrökről épen számadolni ... 
tartoznak [Zalán Hsz; RSzF 203]. 

Hn. 1681: ökör uczában [Hátszeg; VhU 149]. 1717: Az 
Őkőr Tonal (sz) [Fejérd K; EH A]. 1754: Az ökörre járó 
földek alsó végiben (sz) [Görgénysztimre MT; EH A]. 
1759: Az Ökör hugyos Dombon (sz) [M.gyerőmonostor K; 
KHn 79]. 1783: Az ökrök járásában (sz) [SzamosfVa K; 
EH A]. 1802: Ökör kert (sz) [Meggyesfva MT; EHA]. 
1805: Az Őkőr vágó oldalon (sz) [FiátfVa U; EHA]. 1819: 
Az Ökör Tónál [Hari AF; EHA]. 1832: az őkőr réten 
fellyűl [MákófVa K; EHA]. 

Szk: A. ~ keresni. 1596: Az vthan kesen Jeouek hasza 
merth az eóker keresni mente(m) uala [UszT 11/9] * - fe-
jébe/fejére való istráng. 1717 k.: Ökör fejebe való Istran-
gakért [Búzásbocsárd AF; BfR]. 1737: Ókör fejére való 
Istráng Tiz [Melegföldvár SzD; CU Petrichevich Horváth 
Boldizsár conscr.] * ~ nyakába/nyakára való harang/ko-
lomp. 1787: 3. ökör nyakára való rosz harang Dr. 9 [Mv; 
MvLev. Csiszár György hagy. 4]. 1816: Öt ökör nyakába 
való Kolompok [SzamosfVa K; Born. 111/33] * -rel/ök-
rével szolgál. 1638 k.: Demeter Miklós eoreokeos iobbagy 
eokeorrel szolgai [Jegenye K; GyU 38] | Zabo Jakab eös 
iobbagy eokerrel szolgai [Szászfenes K; GyU 34]. 1759: 
egy Sellér Ökrével, szekerrével két nap héján három hetet 
szolgált [Marosludas TA; TK1]. 1787: öt Hetet külen külen 
mindenik m(a)gok erejeken ökörrel szolgálnak [Majos 
MT; Told. 35] * ~~rel szolgáló. 1835: köteleztetik az 
Arendátor ötsem az egész joszágot ugy patrocinalni gond-
ját viselni s minden méltatlan el nyomattatás hurtzoltatás 
ellen oltalmazni, hogy a mostani marhás és ökörrel szolgálo 
emberek megne romolyanak [Sófva BN; Somb. II] * ~ 
szarvára való istráng. 1679: ökör szarvára való szaka-
dozot Istrangh nro. 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 12]. 1735: őkőr szarvára való Istráng Nro 9 [Mező-
sztjakab TA; JHb XI/9. 13]. 1756: Ökör szarvára való 
Istráng 4 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 30] * ~~ után 
való szán/társzekér. 1638: szeker szin. Vagion alatta há-
rom eökör utan való io vasos, kasos ... taar szeker [A.po-
rumbák F; UF I, 661]. 1681: Ökör Utan való ... fa ernyős 
deszkás oldalú Tár szekér [Vh; VhU 505]. 1692: ket rosz 
őkőr utan való szan | egy uj őkőr utan való szan, nyelves 
rúddal [Görgénysztimre MT; JHb Inv]. 1720: Ökör után 
való Tár szekér [Szurduk SzD; JHbK XXVI. 12]. 1756: 
viseltes őkőr után való szán 1 [Nagyrápolt H; JHb 
XXXV/35] * ökrök okolja marhaakol. 1720: Vágjon az 
Ökrök Oklya, jo sátoros kertel körüli véve ... Vagyon ezen 
Okolyban közönséges Perellyere epittetett ökör Pajta 
[Szurduk SzD; JHbK XXVI/12] * ökrön, szekéren szolgál 
vkit. 1604: gienge Jakab ... ugy Zolgalta ökrén Zekeren, 
lörinczj benedek wramot mint Jobagy Zolgalta az wrat 
[UszT 18/168 Fodor János fiatfalwy vall.] * vhány ~re 
való istálló/pajta. 1771/1817: padlatt hat ökörre való 
Istálló [Bözöd U; Mk]. 1784: vagyon égy tizenkét ökörre 
való marha pajta, mely ... fából készült szalmával fedve 
[Burjánosóbuda K; JHbK LX/18. 8]. 

B. barna 1687: Vasarlattt ... egj barna ŏkrőtt pro f 
21//40 [UtI]. 1829: 1. Barna őkőr [Dés; DLt 233] * 
barnaszőrű 1748: (Az ökrök) egyike barna szőrű ... őkőr 
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[Hosszútelke AF; Kath.]. 1769: kik verték rontották ŏszve 
... egj fel allo szarvú barna szŏrŭ ŏkrit [TarcsaíVa U; Pf] * 
barna tarcsa 1687: barna tarcsa Eokor ... fejér tarcsa 
Tulok [UtI] *• bélyegzett 1577: Az mely ket belyegszet 
eokret penig borsos pal el adot, eo kegmek azt teorwenre 
hattak, hog ha adhatte (!) é el vagy Nem [Kv; TanJk V/3. 
149b] * bogárkék 1754: egy fejér két Kormos szŏrŭ és 
egy Bogár kék négy ökrei... Szántó földekben ... talaltattak 
[Kük.; Ks 39. XI. 11 vk] * bogárszarvú 1752: Egj pár 
Sárga, és Bogár szarvú ökör | Egj Kék Bogár szarvú őkőr 
[Dob.; TL 42] * butaszarvú 1752: Egj kék Buta szarvú 
ökör [uo.; i.h.] * csákószarvú 1752: Egy szürke Csákó 
szarvú őkőr ... Egy Szőke Csako szarvú ökör [uo.; i.h.] * 
csűpos szarvú 1752: Egj Kicsin Kormos csupos szarvú 
ökör [uo.; i.h ] * fakó XVIII. sz. eleje: Az Fakó ökör 
társavai [Usz; Pf| * ſakószõrű 1805: Fako-szörŭ sárgás 
Ökör [DLt nyomt. kl] * fakószürke 1801: 2 fakó szürke 
ökör aestimatio szerént való ára 50 Rf [HSzj fakószürke 
al ] * fejér 1711: Láttam két fejér ökröt és egj kéket, ă 
ketteit Killyenfalvi Borka Istvánnak adta vala, az harmadi-
kot Molduvába egj örmenynek Pénzért [Gyergyóújfalu Cs; 
WLt] * fejérszarvú 1815: Szilaj fejér szarvú szép teste 
állású ... ökör [Marosnémeti H; CU] * fejérszõke 1648: 
veszet volt neke(m) 2 fejér szőke Ökröm el kolosuarmegie-
ben Kis Nyúláson [Kv; TJk VIII/4. 285] * fejérszőrű 
1711: Szárhegyi Mezei Péternél tudom hogj vala ... két 
fejér Szŏrŭ ŏkŏr [Gyszm; WLt] * fekete 1829: 1. Fekete 
őkőr [Dés; DLt 233] * fekete tarcsa 1593: Balogh 
Mihály vallia ... oly eokeor vala penigh ez fekete tarcha 
eokeor, hogy egy sem vala Az frataj eokreben ollia(n) [Kv; 
TJk V/l. 427] * felálló szarvú 1769: kik verték rontot-
ták ŏszve ... egj fel allo szarvú barna szŏrŭ ŏkrit [TarcsafVa 
U; Pf] * fennálló szarvú 1711: En vettem volt újfalvi 
Kozma Thamástol 2 Sárga Szőke, fenn állo Szarvú ŏkrŏkŏt 
25 forinton [KilyénfVa Hsz; WLt] * fintaszarvú 1832: 
Finta szarvú, kajla szarvú ökör [HSzj fintaszarvú al.] * 

füstös veres 1823-1830: Ezek a morvák igen dolgos 
emberek, két kisded füstös veres ökrökkel vagy két lóval, 
sőt egy lóval is szántanak, mint az ausztriaiak is [FogE 
175] * hamuszín 1833: (Adott el) Sz. Mfalvi Fülep 
Farkas 2 hamu szin ... Ökrét Rf. 110 [Torda; TVLt Közig, 
ir. 1506] * holdas ~ homlokfoltos ökör. 1687: Vasarlatt 
egy barna s egj hodos őkrott f. 26//50 | fekete holdos Eokőr 
[UtI] * homályszőrű 1687: homály szőrű Eokőr [UtI] * 
kajla 1708: az egyik ökör le hajlót szarvú kajla ökör 
[Kv; TJk XV/1. 9]. 1736: az I. ő kglme, egy szőke kajla 
ökrömet meg-vágta ... 's még meg-vágása utánn is fejszé-
vel kergette [Dés; Jk 202a]. 1748: (Az ökrök) egyike barna 
szőrű, másika penig kék Kajla ŏkŏr [Hosszútelke AF; 
Kath.]. 1822: Egy rosz kajla őkŏr [DLt 35 nyomt. kl] * 
kajlaszarvú 1832: Finta szarvú, kajla szarvú ökör [HSzj 
fintaszarvú al.] * kék 1687: Vasarlatt... két kek őkrőtt 
pro f 20 [UtI]. 1711: nálam is volt egj kevésseg az utrum-
b(an) fel tŏtt marhák félib(en) egy kis kék ökör [Ditró Cs; 
WLt St. Pál (40) pp vall.] | egy Fejér és egj kék ökör [MNy 
XXXVI, 198], 1754: Egy kék ökör 8//16 [Kecsed 
SzD/Kajla (BN) kömy.; WassLt] * kékszőrű 1719: (A) 
kék Szŏrŭ es fel állo Szarvú ŏkrŏt kérte(m) Tŏrvenyre [Kis-
falud MT; Berz. 2. 41/119] * kormos 1752: Egj Kicsin 
Kormos csupos szarvú ökör [Dob.; TL 42] * kormosszőrű 

1751: Mikor meg njuzák azon kormos szőrű ökröt, 
láttam hogj az feje vagj három heljt bé romlott volt 
[Csehétfva U; Pf]. 1754: egy fejér két Kormos szőrű ... 

ökrei ... Szántó földekben ... találtattak [Kük.; Ks 39. XI. 
11 vk] * lehajlott szarvú > kajla ~ * rőt 1656: 
Jbidem egi jarmas röth ökör ki megh szakatt [UF II, 149] 
* sárga 1670: két szép sárga Eökreöketis ada [Borsa K; 
Mk III. XXXVIII. 1003a. 19]. 1711: Lázár Ferencz Ur(am) 
... egj Sarga ökröt... el hajtata, és adta ă maga szóigájának 
[Gyszm; WLt]. 1752: Egj pár Sárga, és Bogár szarvú ökör 
[Dob.; TL 42] * sárgás 1805: Fakó-szőrű sárgás Ökör 
... a bal föle ajos [DLt nyomt. kl] * sárgaszőrű 1711: 
Tudom hogj egj Kűs András nevű kurucz Salvagvardia, 
adott vala Újfalvi Kozma Thamásnak, egj nestes süvegért, 
egj Sárga Szőrű ökröt [Gyergyóújfalu Cs; WLt Joannes 
András (35) ns vall.]. 1743: két sárga szőrű fel romlott 
Nyakú ökrököt hajtott vólna Vuria (?) Alexa Nagy Bunra 
[Szásznyíres SzD; Ks] * sárga tarcsa 1687: Sárga 
tarcsa Eokor [UtI] * szilaj szarvú 1815: szürke szőrű, 
Szilaj szarvú, 8 esztendős őkőr [Marosnémeti H; CU] * 
szőke 1645: Ui Thordaban lakó Dali Peter mint A. 
talalua(n) megh it az menes cziordaban egy szeoke eokret 
... Deliberatum3 [Kv; TJk VIII/4. 32. — aKöv. a döntés]. 
1658. Vagyon jarmas szőke Ekor Nro. 6 [Mv; MvRLtj. 
1752: Egy Szőke Bogár szarvú őkőr [Dob.; TL 42]. 1829: 
1 Szőke Ökör [Dés; DLt 233] * szürke 1752: Egy szürke 
Bogár szarvú ökör [Dob.; TL 42]. 1823: A Kondor és Daru 
4 Eszt. Szürke ökrök [Mezőméhes TA; HG Mara lev.] * 
szürke szőrű 1812: Sipos Sándor ... Vasárolt ... egy 
Szürke szőrű fel állo szarvú ökröt [Nyárádsztlászló MT; 
Sár.] * veresecske 1754: Egy kék ökör 8//16. Más egy 
kisded Veressetske őkőr 4//68 [Kecsed SzD/Kajla (BN) 
kömy.; WassLt] * veres kormos szőrű 1773: edgyik 
ökre vért vizellett, nevezetesen edgi Veress Kormos szőrű 
őkőr [Hesdát TA; JHb II/3] * veres tarcsa 1687: Veres 
tarcsa Eokor [UtI]. 

C. bécsi 1697: Becsi ökrök kőzzi való ... Sárga ősszve 
hajlót szarvaj [Almakerék NK; UtI] * mokány 1817: 
Személyes Leírása ... Alsó Járábol ... el szökött Hesdetzán 
Farkas Pétrének ... el szökésekkor vitt el magával két mo-
kány ökröket, és egy fél viseltes vasas Szekéret [T; TLt 
1779 Lázár Antal szb kezével]. 

D. éltesebb 1851: két éltesebb ökör: Rendes és Szilaj 
[Erdősztgyörgy MT; TSb 34] * harmadfűre kelő 1656: 
Labas marhak ... Harmad fűre kelő ökör nro. 9 [Fog.; UF 
II, 180] * háromesztendős 1656: Sarkani marhák ... 
Három esztendeös eökör... nro. 7 [uo.; i.h. 147] * idősb 
1798: Két idősb Ökrök 50 Vfor [M.fodorháza K; RLt] * 
ifjabb 1798: Két Ifţjabb Ökrök 50 Vfor [uo.; RLt] * 
nagy 1761: Jármas nagy Ökör Nro 4 [Vessződ NK; JHb 
XXIII/31. 23]. 1797: Négy Nagy ökrök, és két jármos 
Tulkok [M.igen AF; DobLev. IV/19] * negyedfűre menő 

1656: Negyed fűre menő ökör nro. 6 [Fog.; UF II, 180] 
* öreg 1595: haro(m) eórčg eókrek bechyet ... tétté le 
[Szu; UszT 10/9]. 1636: 6 öreg ökör es 6 tulok [Fráta K; 
SLt J. 37]. 1638: az Marhabbuly Jūtta Vas Iudit aszon(n)ak 
ug mint Eoregy eokeor n. 5 Teheny n 7 [Cege SzD; 
WassLt]. 1641: 2 Eoreögh eökret aestimaltanak ad fl. 20 
[Tompaháza AF; BálLt 40] * ötödfű 1686: Eŏted fŭ 
Eőker vagyan nro 2 [Küküllővár KK; UtI]. 

E. csábeli 1729: A Csah beli kék ökör Juta Kover 
Gábris részére [HSzj csábeli ökör al.]. 1771: egy tőkehez 
surlodék az ökör, az töke meg mozdulván az praetendalt 
csábeli ökre Medve István eö kigyelmenek le esék [Mező-
madaras MT; BK] * feletlen 1807: meg mondattam 
nékie, hogy Társat keressen nékie, mert feletlen ökröt nints 
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miért tartani, az ok nélkül való teleltetés [F.detrehem TA; 
Ks 65. 44. 11 Kemény Ignác lev.]. 1836: edgy Feletlen 
ökre árra ... kilenczven edgy v. R. forintok [MNy 
XXXVIII, 131]. 1841: egy feletlen ökör vago marha [Dés; 
DLt 66] * hajszbeli 1771: egy alkalmatossaggal fát 
vivén M Vásárhelyre ... az szán meg akada egy Csutakba, 
akkor tsak alig meg szurá az hojszbeli őkrőt [Mezőmadaras 
MT; BK Makó András béres vall.] * hízó 1748: az 
Egerbegyi határon hizo ökreis tudom hogy vólt egyszer hat 
[Torda; Borb.] * jármos 1586: az Ingó marhatt... Negy 
Harmad ffw es Negyedfw Twlkokat, ket Iarmas Eŏkrŏkett 
... hatt Reszre osztottük [Lesnek H; IB VI. 225/16]. 1689: 
Fejer Barmokrol valló Ex tr(actus). Jármos Eöker Van 
jellen No 5 [Almakerék NK; UtI]. 1748: Jármas ökrek Nro 
20 [Mezösályi TA; Ks 7. XVII. 12]. 1761: eő Nagyságának 
itten jármos őkrői nem marattanak [Branyicska H; JHb 
XXXV/39. 17]. 1774: En ... Vintze Péter adtam el Tavaj az 
ide való Udvari Biroval Magyar Jounnal három Jármos 
Ökröt [Szépkenyerüsztmárton SzD; KS Conscr. 104-5]. 
1800: tudom hogy el döglett három Jármas ökre négy 
Tehene, és két Kantza Lova [Msz; DLev. 3. XXXV. 6] * 
járó - jármos ökör. 1551: Ewth lo, hat Jaro Ewkor [Mező-
szengyel TA; BfR 304/108. — L. MNy LVIII, 492 Gerendi 
Ferencné Dienessi Kata és gyermekei osztozólev.]. 1652: 
adának ... két járó ökröt az magok minden napi munka tévő 
haszon vévō béres ökrök közül [Kelementelke MT; Ks 13. 
XVII. 5]. 1656: az en reszemre s felesegemvel edgiŭt iutot 
hat iaro òkòr [Albis Hsz; HSzjP] * járó-vonó 1652: 
Bakó Suska jelente mi elöttúnk hogy ö Buzabol ... igen 
megh szűkült, es vono barom nélkūltis volnanak ... adná-
nak két járó vono minden napi haszon vévö ökrökŏt es 
buzatis nékiek [Kelementelke MT; Ks 13. XVII. 5] * 
kövér 1674: az öreg Rakolczi Jdejeben egy Balas Nevű 
Botos Leginy vala, az melly(ne)k harmincz kőver ökre vala 
tsak maganak [Uzdisztpéter K; WassLt Sáarmasi Andras 
(60) jb vall.] * konyhára való 1669: Tehén barom ... 
Konyhára való öregh ökör ... no. 7 [UF II, 453] * pár 
1805: Második Pár ökör ... A Tsáko Tsábéli, a Jámbor 
Hojszbéli [Buza SzD; LLt Csáky-per 124. L. 31]. 1824: 
Szăsz Regen Várossában ... pialtzi Ararol (!) szollo Tabella 
... Egy par Öker Közepszerŭ Rf 100 [TLt Közig. ir. 1497]. 
1832: volt 500 's még 600 f váltois egy pár jo ökör [Kv; Pk 
6 Pákei Krisztina férjéhez]. 1847: Kirendelve lévén sok 
szolgálatot tévő emberek ... több pár ökrökkel [VKp 187] 

pogácsás 1583: Veres Lukach ... vallia ... halla(m) Az 
estalloba A' Niegest ... Latam hog az eggik pogachas 
eókeór igen Nieg es fel nem kelhet [Kv; TJk IV/1. 185] * 
rudas ~ 1769: Palkó Györgynek ... szánnyát a rajta lévő 
fával edgyütt és két rudas ökrével ... keze alá vette, és még 
mai napig is kezénél tartya [Koronka MT; Told. 26] * 
szabad ~ szabadságban élő székely személy ökre. 1702: 
Ezen fel vetesben esett edgy Szabad eokörre Cur 1/2 [Szu; 
UszLt XI11/94] * szántó 1542: kegelmedeth kemem 
mynth kegelmes wramoth, hog k. adathna Cristof wramwal 
neg zantho ewkrewth az en pwzthamba [LevT I, 17 Petrus 
Orozy Zalay Jánoshoz, Poson m. ispánjához, Fog. vára 
urához]. 1746: A' szántó őkrők járjanak à Kenderesben à 
honnatis à ménes és tulok tsorda tiltassék ki [Törd; TJkT 
"I. 37] * taligás 1687: Taligas őkőr no 4 [Gyf; UtI]. 
1840: a Nemes Város négy taligás ökrei árrverés próbálása 
fellett el adattak 116 egy száz tizenhat ezüst Rfkon [Tor-
fa; TVLt Közig. ir. 1558] * tanulatlan 1676: Eőregh 
,abas marhák ... Eőregh tanulatlan őkőr ... no. 5 [UF II, 

741] * tézslás 1699: a' quartalatlan földeme(n) ket 
teslás őkőr le szakasztva, kalangyaim kőzött járván kalan-
gyaimat téptek húztak [Dés; Jk 294b]. 1772: az első téslás 
ökör Csávái bé fele téré az Uy szőlőbe [Szentháromság 
MT; Sár.]. 1776: (A) tilalmas Erdőben menvén négy 
Tesolyás ökörrel, s az ottan lévő élő fákat vágni, s nevezet 
marhájokkal vitetni nem átollották [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 
1818: a' kinek Szekere nem lenne, mennyen tsak Téslás 
ökörrel is [Körösbánya H; Ks 119e] * udvari 1799: 
Azon vicinált Földet... a több ezen Földel barázdában lévő 
Földekkel edgyüt; terméketlenségek miat, az udvar mivel-
tetéseket félben hagyta, és az Udvari Ökröknek tette lege-
lőjévé [Déva; Ks 913 Vegyes ir.] * vágni való 1597: Az 
en megh holt Atiam Zeòleós Balas adott úala az J Aszonj 
Vranak az megh neúezett Bemath Andrasnak harminch 
forintoth vgy hogy kereskedgy^k velle, az tizenhat fo-
rintiaúal vegien barmot, vgy minth yneó teheneket vaghni 
ualo eókreket teheneket, Az tizen negy forintiat pedig Arra 
hogy ... barmot, Juhot, berbechet vegyen [UszT 12/55] * 
vert 1681: Marhák száma ... Öregh vert őkőr az Tehen 
kőszt Nro 2 [Vh; VhU 571] * vonó 1627: Eőregh vono 
eokeor Nro 20 [Kozmás Cs; BLt 1 Inv.]. 1692: Eöreg, 
vono, őkőr nrō 5 [M.köblös SzD; RLt 1]. 1732: A Tehen 
Csordát penig és az Vono ökröket meg engettük ... az 
Aknai Patakon tul az Szilagj tö fele való határ szélig [Dés; 
EHA] * vontató 1765: Az Aszszony ... mint egy Paraszt 
Ebéd tállyban Hintójával a Függő Hegy alá érkezett az 
holott én vártom az vontató ökrökkel [F.gerend TA; KS. 
Mich. Motsi (72) jb vall.] * zsilipes 1754: kérdettem 
hol az ökrem eszt feleié hogj el ment az silipes ökrekkel 
[Veresegyháza AF; Told. 28]. 

Vö. a béresökör és élésökör címszóval. 

Sz: - alatt borjút keres. 1670: ez a nemzetség az ökör 
alatt is bomyút keres [TML V, 21 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 1698/1699: eö kelme őkőr alatt borjut keres, 
egy szóval eö kl(mene)k ehez sem(m)i szólója ne(m) volna 
[Cege SzD; WassLt Vas György nyil.]. 1767: soha titkos 
dolgát ne közölje senkivel az ember, mert az ökör alatt is 
bomyút keresnek mostani világban [RettE 215] * - tudna 
palackból inni. 1736 u.: Nemes János olyan akkor-hozott 
üveg bort köszöne el az atyámra ... Baló Tamás lévén társa 
az italban az atyámnak ... ő szegény nem tudván a rendit, 
hogy kell innya belőle ... a bor kiömlik az asztalra. Monda 
Nemes János az mint Selypen szóllott: Igazán, Tamás 
öcsém is mondhatnók, ökör tudna palackból innya 
[MetTrCs 4 5 1 ] * annyit tud a törvényhez, mint az ~ az 
ábécéhez. 1772: ez a tudatlan Sombori Gergely ... csak 
annyit tud a törvényhez, mint az ökör az ábécéhez [RettE 
291] * hosszú az -~nek a nyelve, nem szólhat. 1820: velle 
lett utozásom alkalmatosságával kérdezvén en; hát ugyan 
a' Báronétak hogy van ? ... ezt mondá: ugy van, hogy ma 
holnap ki-rekesztik az Udvarból... én kérdem de hát miért? 
Mellyre felele: hoszszu az ökörnek a Nyelve nem szolhat 
[Várfva TA; JHb 48] * mint az ~ farka, minden dolgában 
alább száll. 1676: Kegyelmedet követem, mint az ökör 
farka, minden dolgomban alább-alább szállottam s szállok 
naponkint, de bárcsak becsületecském ne veszne [TML 
VII, 318 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

2. falu ökre falu ökörcsordája; cireadä de boi; Ochsen-
herde. 1769: mi Határ pásztorokul midőn meg hallottuk 
volna hogy a Falu ökrit szinte a Határ közepire bé hajtottak 
volna a tilalmasba oda mentü(n)k s az ökrököt meg kerít-
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vén ... bè hajtván az Ur Jószágába ... Tisztarto Uramat ... 
oda hivtuk s hellyet adott nekik [Bögöz U; IB. Kis György 
(40) szabad személy vall.]. 

3. ökörhús; carne de bou; Ochsenfleisch. 1681: Öreg 
fedeletlen Láda Nro 1 Ebb(en) Taborban keszétett, aszalt 
füstölt két őkőr husa Nro 2 [Vh; VhU 562]. 

Szk: fél 1582: weottünk ... fel eokreot ebedre mely 
teot f 1/74 [Kv; Szám. 3/V. 8]. 1596: hoztak egi fel eok-
reot, az neuet fel ne(m) Jrtak kiteol veottek ... fizettek 
akkor teolle f 2 [Kv; i.h. 6/XXIX. 161]. 1758: adtanak ... 
Juhát tizet, Sertest négjet, fél őkret [Asz; Borb. II] * kinyú-
zott 1756: Mészár Székek ... tartoznak egy ki nyúzott 
ökörtől 5. font, tehentöl 4. font hust... az Udvarba be adni 
[Déva; Ks 94. 24. 3]. 

4. hasonlításban; în comparaţii; im Vergleich: mint egy 
ökör, az ökörhöz hasonló(an); ca un bou, asemenea unui 
bou; wie ein Ochse. 1629: ki ieőue Horuat Jstuanis en nem 
tudom mi volt nalla az Azzony nepek kapdosnak uala rajta 
s ott wte agjban egy bottal Varga Geörgy Hor: Ist: hogy 
mingyarth fel deöle minth egy eökeör [Kv; TJk VII/3. 101]. 
1644: Ezt mondotta Varga Birtala(n) teoruin keôzben 
Nekeo(m) hogj Jm hamissa(n) rea(m) eskwuek Phileóp 
Paine, de ha az terueni hozza bizoni ki meczeti az nieluet 
ha Akkora volnais mint Egj Eokeornek [Mv; MvLt 291. 
425a]. 1835: adj nékem sorogját, meljel a' Ganét vigyem, 
mert én nem vagyok ökör, hogy szekeret húzzak [Zsibó Sz; 
WLt]. 

5. aranyból csinált ~ arany ökörszobor; statuie/statuetă 
care reprezintä un bou fåcută din aur; goldene Ochsen-
skulptur/statue. 1582: Lucas Veres Coloswarien(sis) ... 
fassus est Tudom hogy Ez az Ersebet Zarwadi Gergelne 
... en reám oly dolgot fogot vala kit Zemewel mondot 
hog latot, hog En tizenket Aranbol chinalt eokreót ekesteol 
es ket keobeol aranj almat talaltam volna [Kv; TJk IV/1. 
29]. 

6. gúny tudatlan/tanulatlan ember; bou, om prost, prostă-
nac; Homochse, Rindvieh, Trottel. 1758: Kolosvári Dániel 
nevü haszontalan semmirekellő gazember ... Jobb emberek 
között magánál: ökör, sem discursusa, sem magaviselése 
egy batkát nem ért [RettE 59-60]. 1777: Egyik-egyik táb-
lán alig akad egy-két valamirevaló, értelmes ember, a többi 
majd mind haszontalan paniperda, ostoba, tudatlan ökör, 
mint itt is Maxai Gábor, Sombori Gergely, Korda László 
[i.h. 381]. 

7. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: tudatlan, buta; prost, ignorant; dumm, un-
wissend, blöd. / 780: Kolozs vármegyében az az nagy ökör 
Henter János arendae perceptor s assessor is a táblán [i.h. 
409]. 

8. Isten ökre T 1672 k.: Isten ökre: Scrabeus comutus, 
cervus volans [PPG1]. — A jel-re 1. az Isten 6. alatti jegy-
zetet. 

ököradás ökör-szolgáltatás; prestaţie cu boi; Dienstleis-
tung mit Ochsen. 1671: Postaló ökör és szeker adással s* 
ingyen gazdálkodással s' tereh hordozásokkal kiknek tar-
tozzanak s' kiknek ne ... ezekről való Articulus [CCMut.]. 

ökörbarom szarvasmarha; vitä (cornutä); Rindvieh, 
Hornvieh. 1584: Jlona Azzony ferenczy Istuannç vallia ... 
mikor az Attia meg holt... minden hazy Ezkeozel beouel-
keodeot... volt... Eokeor barom tizen ketteo wneo baromis 
volt de nem tudom meny [Kv; TJk IV/1. 229]. 1633: tu-

dom mikor tisztartossagra jöue Nagy Thamas Vram ide 
Komanara, tehát juhott hozott menest hozott disznót ho-
zott, a ky magae volt elegett hasonlo keppen, tehen, eokőr 
barmotis [UF I, 321-2]. 

ökörbér taxă pentru boi; Ochsengebühr. 1784: tartazik 
bé szedni... az őkőr bért [Kv; Pk 6]. 

ökörbivaly bou de bivol; Büffelochse. 1718: Az két 
ökör Bial(na)k el küldésit el ne felejcse Uram Kgd [KJ. 
Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1722: adgjan edgj ökör Bivalyt 
[KJ ua.]. 1724: Három ökör Bivolly; egy Bika [Koronka 
MT; Told. 29/12]. 1754: Háromszékre Arapatakára hajta-
tott Márhákot e' szerént ... Tehen bihalt 2 bihal bikát 1, 
őkőr bihalt 1 [Mezőgerebenes TA; BLt 7]. 1803: Két Ökör 
Bihal [Felör SzD; BetLt 7]. 1808: Ökör Bialok ... A' Daru 
és Kesely 5. eszt. [Egeres K; Ks 89]. XIX. sz.: ökör Bialok 
Kondor és Bingye [Szentk.]. 

Szk: esztendős 1680: Esztendős őkőr bihaly nõ 2 
[Fog.; UtI] * harmadfű 1642: HarmadfÜü eokeör bialy 
vagion ... nro. 3 [Porumbák J; UF I, 819] * háromeszten-
dős 1680: 3 esztendős őkörbihaly nő 4 [Fog.; UtI]. 
1794: Három Esztendős ökör Bival Nro 1 [Gyalakuta MT; 
TSb 17]. 1813: Három esz(ten)dős Ökör Bival 1 [Veres-
egyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.] * negyedfűre 
menő 1656: NegjedfÜre meneö eökör bial ... nro. 1 
[Fog.; UF II, 166] * négyesztendős 1682: Bialok extrac-
tusa ... 4 esztendős ökör bial nr 7 [UtI] * öreg 1662: 
Eóreg Eókeor Biál nrō 2 [UtI]. 1699: Eőreg eŏkőr bial nrő 
1 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv ] * ötödfű 
1698: Eotődfö Eokőr Bial [O.csesztve AF; LLt]. 

ökör bivaly-borjú malac castrat; Ochsenkalb. 1656: 
Eökör bial bornju ... 2 [Fog.; UF II, 149]. 1689: 1688 beli 
őkőr bialj bornyu nő 1 [A.porumbák F; UtI]. 1791-š Most 
őszszel Bomyúzott őkőr Bival Bornyu Nrő 1 [Nagyalmás 
K; JHbK XXIX/37]. 

Szk: (egy) esztendős 1747: Esztendős ökör bihaly 
borjú 1 [Marossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb]. 1794: Egy 
Esztendős ökör Bival Borjú Nro 5 [Gyalakuta MT; TSb 
17] * ez idei 1642: Ezidej eökeör bialy boriu nro. 2 [UF 
I, 819] * kétesztendős 1656: Ket esztendős eökör bial 
borjú [Fog.; UF II, 166]. 1794: Két esztendős ökör Bival 
borjú Nro 4 [Gyalakuta MT; TSb 17] * tavalyi 1682: 
Tavalyi okor bial borjú nro 6 [UtI]. 1684: Tavalyi ökör 
bialy borjú nő 4 [Ebesfva; UtI]. 1720: Tavalyi Ökör Bial 
Borjú nrő 1 [Szurduk SzD; JHbK XXVI/12] * tavaszi 
1794: Tavaszi kitsi ökör Bival borjú Nro 1 [Gyalakuta MT; 
TSb 17]. 

ökörbivaly-tinó ökör-bivalyborjú; malac castrat; 
Ochsenkalb. 1747: Bihalyok ... Esztendős őkőr tinók 2 ... 
esztendős őkór bihaly tino [Marossztgyörgy MT; Ks 23. 
XXIIb]. 

ökörbivaly-tulok fiatal ökörbivaly; bivol tînăr, junc de 
bivol; junger Büfſel. 1747: Ökör bihaly tulok 2 [Marosszt-
györgy MT; Ks 23. XXIIb]. XVIII. sz. köz.: Az ökör bihal 
tulok [Berz. 9. 73]. 1803: Két Ökör Bihal Tulak [Felőr 
SzD; BetLt 7]. 

Szk: havasalföldi faj 1747: Két esztendős 
havasalföldi faj ökör bihaly tulok [Marossztgyörgy MT; Ks 
23. XXIIb]. 
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ökörborjas ökörborjús (tehén); (vacă) cu viţel; (Kuh) 
mit Ochsenkalb. 1755: Cir(citer) 7 esztendős ökör borjas, 
Kik hegyes szarvú fejős Tehen [Batiz H; BK sub nr. 1020 
Naláczi conscr.]. 

ökörborjú viţel; Ochsenkalb. 1551: nyolcz ewzo Tyno, 
hath Ewkor boriw [Mezőszengyei TA; BfR 304/108]. 
1653: Az feleitarnakis hagiok Stefanak ... ket ökör bóriút 
es egi ŭnŏ boriút [JHbK XLI1/3 Kovacsóczy Zsuzsanna 
végr.]. 1662: Vágjon borjus Tehen N 4. Eōkòr borjuk 
alatta [Jobbágyivá MT; Berz. 1. 22/6]. 1669: Nemzetes 
Földvári Ferenczne aszszonyo(m) adot egy hazat es egy jó 
bomyas tehenet ki alatt ökör bornyu es azon kivul is egy 
őkor bornyut [SLt AY. 2 Kincz Peter ns vall.]. 1689: egj 
Tehén az mint megh bornyuzott volna, az utá(n) hamar 
meg holt az ökör borja [Bucsum F; MvRKLev.]. 1693: az 
Sarga Tehennek ... az őkőr borja in fi. 3 [Ne; DobLev. 1/38. 
13]. 1719: Fejős Tehenek Nro 12 Ezek(ne)k Ŭnŏ bornjok 
Nrő 7. Ökör Bomjok Nro 2 [Gyeke K; Ks 83]. 1747: Fejős 
tinós tehén ennek ökör borja 1 [Marossztgyörgy MT; Ks 
23. XXIIb]. 1754: vásároltatott ... két ökör bornyut [Ger-
nyeszeg MT; TGsz]. 1768: Tehen ... ennek ökör bornya N. 
1 [Fejérd K; ApLtj. 1797: egy őkőr Borjú egy Esztendős 
[M.igen AF; DobLev. IV/777. 19]. 1816: ökör Bomyakat 
Tulkokat töbetis fognak oda hajtatni [Kv; IB gr. Korda 
Anna lev.]. 1846: a' Gujába volt két ökör hornyaimat... a' 
Tehén Csordaba tsapottam [Dés; DLt 1248]. 

Szk: A. barna kormos 1757: (Egy tehén) Tavallyi 
barna kormós ökör borjával [Pusztasztmiklós TA; Berz. 3. 
1/9] * csókaszemű 1793: egy hibás tsoka szemű 
kevesset látó őkőr Borjú 1 [Szér Sz; JF 36 LevK 230 
Vintze István lev.] * keselyszőrű 1711: Tudom hogy ... 
Szabó Mihály ur(am) egy tehenét az urnák ... el adta, ugy 
tecczik negy forinton, annak az boriat ... Besenyei Szőcs 
Jánosnak ... adta, az egy kesely Szörŭ ökör borjú uala 
[Búzásbesenyő KK; BfR IV. 30/26 Szőcs Demeter (50) jb 
vall.]. 

B. (az/ez) idei 1627: Ez idei eokeor boriu vagion Nro 
33 [Rücs MT; BLt 1]. 1632: Ez idej eökeör boriu N. 2 
[A.porumbák F; UC 14/38. 188]. 1649: Ez idey Eokőr 
Borniu 6 [Kv; Szám. 26/V. 489]. 1685: Az idej őker borjú 
nō 5 [Radnót KK; UtI]. 1734: Jobbágy Damokás (!) Mi-
hály ... Jdei ökör borja nő 1 [Datk NK; JHbB D 1]. 1736: 
Annya szopo az az : Ideji ökör borjú [Bongárd BN; CU]. 
1792: Pinzen vett Nagy Tehén 3 Ezek(ne)k Idei őkőr 
Bornyok 2 [Drág K; JF 36 LevK 75] * (e%y) esztendős 
1656: Szombatfalui marhak Esztendeös eökör bomju ... 
nro. 1 [UF II, 146]. 1687: Esztendős őkőr Borjú n 3 [Rad-
nót KK; UtI]. 1735: Esztendős rúgott ökör borjú 4 [Király-
halma NK; Ks 23. XXIIb]. 1775: 1 Esztendős ökör Borjú 
Barna Szŏrŏ Rf 2 [Déva; Ks 76. IX. 181/4]. 1845: egy 
esztendős ökör bomyuért adtam 24 ft 30 x [Dés; KvNJ 26] 
* harmadfű/harmadfűre menő 1647: KiralyfTaluarol 
haitottak ide ... Harmad fwre meneo Eokeor borjut No. 4 
[Nagyteremi KK; BK 48. 16]. 1687: Harmadfű ökör Borjú 
n. 3 [Radnót KK; UtI] * késő őszi 1728-ě Késő őszi ökör 
bornyu 1 [Aranykút K; Ks 55. 73 gr. Petky Dávid inv.] * 
két esztendőre menendő 1844: 2 Eszt(endőre) 
Men(endő) ökör bornyak 3 [M.köblös SzD; RLt Rettegi 
Sámuel jk 13] * kétesztendős 1632: Ket eztendeős 
eokeor boriu N 2 [A.porumbák F; UC 14/38. 188]. 1676: 
Kett esztendős őkőr borjú 1 [Sárkány F; UF II, 757]. 1747: 
Két esztendős ökör borjú 2 [Pálos NK; Ks 11. XLI. 34] * 

másodfűre menendő 1792: A Tehén Gullya ... Másod 
fűre menendő Ökör Bornyu 7 [Kályán K; JF 36 LevK 37] 
* nyári 1696: nyári ökör Bornyu nó 5 [Bethlen SzD; 
BK] * szopó 1777: ki múlván e világból Marcsinán Gá-
bor ... maradott ... két tehene ... egyiknek egy kis Szopo 
ökör bornya [Szentbenedek SzD; Ks 32. XXXV] * tavalyi 

1589: Az Alseő (!) Jspitalban ... Tawaly Ekeor Boriw No 
7 [Kv; Szám. 4/VIII. 3]. 1627: Tauali eokeor boriu vagion 
Nro 18 [Mezőrücs MT; BLt]. 1692: Tavalyi ökör Borjú. 1 
[Mezőbodon MT; BK Inv. 24]. 1694: Tavalyi Eökör borjú 
egj [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1731: Attam szamban ... Tavalji 
ökör borjut [Petek U; TK1 Petki Nagy cs. szám. 86b]. 
1744: Tavallyi őkőr borjú nro 3 [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 12]. 
1785: Tavallyi őkőr barnyu 2 [Katona K; Born. VI. 14] * 
tavaszi 1674: Tavaszi, Eökör Bornyu nro. 6 [Déva; 
Törzs]. 1772: Tavaszi ökör borjú 4 [M.kályán K; TSb 21]. 

ökörborjú-bőr piele de viţel; Kalbsleder. 1654: Hozott 
be az Major... idei Eókör Borjú beörtt 2 [Egeres K; Ks 70 
Szám. 51]. 1750: 2. okor bomyu bőr Nr. 1 [Gyeke K; Ks 
83]. 

ökörborjúcska viţeluş; Kälbchen. 1757: Tavalyi de igen 
későn bornyuzott kitsin őkőr Bomyucskák egészségtelenek 
lévén döglött meg... Nro 2 [Kiskend KK; Ks 71/52 Szám.]. 

ökörborjús ökörborjas (tehén); (vacă) cu viţel; (Kuh) 
mit Kalb. 1808: az elszökött Kiszo Iuon Marháiból többet 
hajtattaké bé, két darab 3rom esztendős Tulkakon, és két 
darab egyj Esztendős Bornyukon, es egy vén kajla őkőr 
bomyus Tehenen, és egy rüdeg kotza Sertésen kivül ? vagy 
nem ? [Szászerked K; LLt vk]. 

ökörbőr piele de bou; Ochsenleder. 1570: Varga János, 
Feyer Myhal, Azt vallyak hogy latthak Kach peter hazanal 
az Brassay Thymar János Beoreyet... De Nem volt Eoker 
beor benne hane(m) chyak appro beor [Kv; TJk III/2. 
152a]. 1593: Attuk el az 16 eokeor bwrt Timar Janosnak 
egiet f 1 d 20 [Kv; Szám. 5/XXI. 37]. 1599: Zabo Paine 
Vizén. Varad Fele 150. Eokor Beoreket ... 7//50 [Kv; i.h. 
8/XIV. 3 Hj]. 1600: el wittek ... Azzonnepeknek walo 
ruhakat zokniakat, Barany beöreket, Juh beöreket, Eöker 
beört eörreget. 40 [UszT 15/24]. 1609: Az böröket mint 
adják az mészárosok. Egy jó öreg ökörbőrt három forinton 
... f. 3 [Nsz; EOE VI, 133 ogy-i árszabályzat]. 1625: Mi-
képpen az mészárosok adják el mindenféle bőröket. Egy 
öreg ökörbőrt két forinton 25 pénzen [Gyf; EOE VIII, 276 
ua.]. 1681: az hunyadi mészárosok ... tartoznak adni, ã vas 
Banyak szükségere, nyolcz őkőrbőrt [JHb XXXII/51]. 
1699: Öreg ökör bőr készületlen nro 3 [O.csesztve AF; LLt 
Gyulafi László inv.]. 1761: Meg próbálván égy ökör bőrt... 
Pofa nyakastol 90 Dr [Dés; DLt]. 

Szk: bányákra való 1681: Varga készétette Bányakra 
való őkőr bőr Nro 3 [Vh; VhU 561] * festett 1678: 
Ráskai kezében adot Luczai László, festet ökör börököt... 
30 [UF II, 371] * gyártatlan 1669: Bőrök Gyártót és 
gyártatlan őkőr bőrök ... no. 60 [Fog.; UF II, 454] * gyár-
tott 1620: Zaz giartot eökeör búrtúl f 5 [Kv; KvLt 11/69 
VectTr 2]. 1632: Az padlason giartott eökeör beör... N. 58 
[Fog.; UF I, 141] * kicsinált 1571: Az tímárokról. Egy 
kicsinált örög ökör bőrt d. 80 [EOE II, 380 ogy-i hat.] * 
kikészítetlen 1680: Ki keszitetlen ökör es Tehen bor nő 
17 [Fog.; UtI] * kikészített 1680: Ki keszitet őkőr es 



ökörcsere 132 

Tehen bör van nō 16 [uo.; UtI] * nyers 1680: az ház 
közepin ... nyers ökör bőrek nō 2 1/2 [A.porumbák F; ÁLt 
Inv. 13]. 1681: Döggel esett nyers ökör bőr Nro 1 [Hát-
szeg; VhU 601] | Nyers ökör, Tinó, es borjú börök Nro 14 
[Vh; VhU 533]. 1686: nyers bialy ökör s — tehen bör nō 
30 [Ebesfva; UtI]. 1692: A' Gabonashaz hyan talaltatott. 
Nyers ökör Bör nō 1 [Mezőbodon TA; BK] * nyúzott 
1736: Temetés vagy koporsozásra nyúzott ökör bőr 1 
[Mikefva KK; CU XIII. 1. 174] * talpnak való 1687: 
Az Timaroknal Talpnak való ökör bőr no 20 [Gyf; UtI]. 

ökörcsere ökröt cserélő egyezség; schimb de boi; 
Ochsentausch, Ochsenwechsel. XIX. sz. eleje: Praetendál... 
Egy ökör-tsere alkalmatosságával igért todást 18 Forint 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 

ökörcsorda cireadă de boi; Ochsenherde. 1675: Volt ne-
kem is ket ókrem ... de mivel Utanna az Salibul bé hajtot-
tak volna azon egesz ókór Csordát, sok bajoskodásommal 
Czegeb(en) ... eskúvem viszsza egyiket az Tarsa ez mai 
napig is oda vagyo(n) [Teremiújfalu KK; WassLt Joh. Sze-
keiy (25) vall.]. 1731: az Aszszonyfalviak hajtottak be az 
ökör Csordát innét az Utrumban fel tŏtt heljröl [Szind TA; 
JHbK XXIV/26]. 1769: annot ... az ökör Tsordat ki tiltsa 
[Nyárádsztlászló MT; Sár.] | az ökör Csordát (:minthogy 
szerbe őriztük:) en voltam egyik pásztor [Bögöz U; IB. 
Fekete Márton szabad személy vall.]. 1796: az Oltszemi 
ökör Csorda jár Sziloson ... mivel el arendalták az Oltszemi 
Mlgs Miko Udvartol [Üvegcsür Hsz; Mk II. 3/88. 5]. 1806: 
A' Pásztorok, a' Közönség Ökör, Tehén, Ménes Meddő, és 
Borjú csordáit ... híven és igazán őrzik [F.rákos U; Falujk 
11 Sebe János pap-not. kezével]. 1814: seminémü lo márha 
az ökör csordába meg nem szenvedtetik [uo.; i.h. 87 
Barrabás Áron pap-not. kezével]. — L. még RSzF 198, 
204,210. 

Szk: - pásztora. 1847: A folyó 1847-dik év Januárius 
30-ik napján a zaláni közönség közmegegyezésből ökör-
csorda pásztorának conventionálá zaláni providus idősb 
Dávid Istvánt, absitos katona Tóth Józsefet és gyalog kato-
na Oroth Jánost, huszár katona Jakots Sámuel és providus 
ifiabb Farkas István kezességek mellett [Zalán Hsz; RSzF 
202] * falusi 1769: Nyarad Sz Lászlói3 Falusi ökör 
Tsorda [Sár. — aMT]. 

ökör-elhajtás ökörlopás; furt de boi; Ochsendiebstahl. 
1747: nagj differentiak vad(na)k fassiojokb(an) A kik p(e)-
d(ig)len egyenesebben szolnak, sem ökör el hajtást, sem 
mente el lopást nem fatealnak [Torda; TJkT III. 65]. 

ököretető ökörlegeltető; păşune pentru boi; Ochsen-
weide. Hn. 1596: Sikkatius mezeó zelebe az eóker eteteó 
hely zelibe [Szentegyházasoláhfalu U; EHA]. 

ökörfarkkóró-víz ökörfarkkóró-fözet; decoct de lumină-
ricä; Sud aus Wollkraut/Königskerze. 1679: ökör fark koro 
víz, egi ūveghel nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 28]. 

ökörfej, ökörſő 1. preparált ökörfej; cap de bou prepa-
rat; präparierter Ochsenkopf. 1605: Az eòreòg palotaba(n) 
ualo hazba(n) uadnak keórwly padszekek, Vgianot ket kis 
fogas, kemencze, egy szaruas eökeör fò, giortya tartó [Gya-
lu K; Sennyei 11/47 fej-i inv.]. 

2. ökörkoponya; cap de bou; Ochsenschädel. 1755: az 
emiitett esztendőbéli3 határjárás alkalmatosságával ... ma-
gam-is egy nap kŭn voltam, melly napon az pajtásamot jol 
meg tsapák az első métánál s egy őkőr fejet-is temetének 
oda [Nagygyeke K; Ks K.80 Nagy Villye (45) jb vall. — 
al 724-beli]. 

3. ökörfej forma fémfedél; capac asemenea unui cap de 
bou; ochsenkopf&hnlicher Deckel. 1629: Egi meg Ezws-
teöstčtet Eökör szaru mellinek az fedele Egy Eökeor fw 
[Kv; RDLI. 132]. 

ökörfizetés ököradó; dare constînd din boi; Ochsen-
steuer. 1792 k.: a' Székelyek még a' régi M. Királlyok(na)k 
idejébenis mind(en) Közönséges terű viselésektől üress és 
mentseges szabadsagai birtanak, és Hazának oltalmára tett 
Törvényes Hadi szolgálaton és némely barombéli adomá-
nyokon kivül, mely Okőr fizetesnek neveztetett, és a' mely 
Bonffiniusnak bizonyittása szer(ént) nem porontsolatbol, 
hanem ... önként való jóakaratból hűségének (!) Zálogául 
adatott, semmit egyebet nem adóztak [UszLt X. 80 Plánum 
a székely nemzet állapotáról]. 

ökörfog dinte de bou; Ochsenzahn. 1763: gr. Kornis 
Zsigmondhoz megyek Szentbenedekre ... ebéd felett egy 
kicsiny bomyúfôt hozván fel az asztalra, annak ... nagy 
ökörfogait találtuk [RettE 148]. 

ökörforma ökörszerű; asemenea unui bou; ochsen-
förmig. 1761: Egy nagy Sárga szőrű, őkőr forma fenn allo 
szarvú mind egy kilencz vagy tiz Esztendőss Bornyuzo 
Tehén [Branyicska H; JHb XXXV/39. 17]. 

ökörhajtás ökörterelés; mînarea boilor; Ochsentreiben. 
1757: Vacsora tájban hallottam őkőr hajtásokat az Erdőben 
[Gergelyfája AF; BK sub nro 834]. 

ökörhajtó I. mn 1. ökörterelő/vezető; care mînă boile (la 
plug); ochsentreibend | ökörtereléshez értő; care este 
priceput în mînatul boilor; sich auf das Ochsentreiben 
verstehend. 1649/1687 k.: A' megye intercessiojára az 
ollya(n) özvegy aszszonyok ă kiknek sem vono marhájok 
nintse(n), sem őkőr hajtó fiók véllek nem lakik ... delibe-
raltuk hogy ha vetések és szőlejek leszen adgyanak ă Prae-
dikátor(na)k és Schola mesternek fél bért mind mustból, 
Zabbul és garas pénzbűi [Somosd MT; MMatr. 87]. 

Szk: - gyermek. 1741: jö ökör hajtó Gyermek voltam, 
egy időben a Falu kijőve s ezen helyet, Földet... az Falu ... 
eö Nga számára adá, vgy rontok fel s szántok erős gyepből, 
még két Ekét is el rontánk benne [Velkér TA; Ks] * - inas 
ökörterelő/vezető legényke. 1653: Akkor chiak eóker haito 
inas valek [UszT 8/64. 55]. 1713: Tudom mikor Eökör 
hajtó Jnas volta(m) eben az földben szantota(m) Jósika 
Jstvan Ur(am) szamara [Kiskerék AF; JHb XXXV/40 Juon 
Szancsul (40) vall.]. 1736: Mihók jo őkőr hajtó Inas volt 
Martzi kitsiny volt [BálintfVa MT; Sár.]. 

2. - ostor ökörterelő ostor; bici pentru mînat boile; Peit-
sche zum Ochsentreiben. 1756: házamot... fel vervén, el-
lopták, két szalonnámot ... egj rezes csakanyomot, egj jo 
ökör hajtó ostoromot [Bulzest H; Ks 62/5]. 1810: Tizen-
négy ökör hajtó nagy ostor [Mv; MvLev. Trincseni Mihály 
hagy. 12]. 

II. fn 1. ökörterelő/vezető ember; pogonici, persoană 
care mînă boile la arat; Ochsentreiber. 1750 k.: Két ökrŭ 
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ekés, mellette lévő eke fogo és ökör hajtoval ... egj napi 
munkájáért érdemel xgr. 24 [Ks 91]. 

2. ökörtolvaj; hoţ de boi; Ochsendieb. 1666: Most is 
újobban Szakmár vármegye az ökörhajtók és egyéb állapo-
tokról Kegyelmed házánál költ urunk levelét ide hozta3 

[TML III, 599 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz. — aKe-
resztessi]. 1767: az ökór hajtoknak ki instruálta hogy na-
gyon ne szóljanak ne hogy meg hallják? [Hsz; Kp IV. 243 
vk]. 1769: meg reasztván az ökör hajtőt [TarcsafVa U; Pf]. 

ökörhajtogatás ökörterelés; mînarea/mînatul boilor; 
Ochsentreiben. 1757: a melly Szánok Vacsora után ... fele-
sen jöttek hallottam ökör hajtogatásokat [Gergelyfája AF; 
BK sub nro 834]. 

ökörharang kolomp; talangă; Viehschelle, Kuhglocke. 
1799: Egy Nagy ökör harang [Kv; CsS]. 

ökörhúgytató ökörpihen tető/h úgy oztató; loc de popas 
pentru boii care trag în jug; Rast für Ochsen. Hn. 1641/ 
1701: Az ökör huttatoban [Dálnok Hsz; HSzjP]. 1656: 
Eokor hugytatoban [CsobotfVa Cs; CsALt F. 28. 1/1]. 
1665/1753: Az ökör huttatoban (sz) [Dálnok Hsz; EHA]. 
1711: ökör hudtato nevü héljb(en) (sz) [Menaság Cs; 
EHA]. 1720: ökör hudtato helyben (sz) [uo.; EHA]. 

ökörhús marhahús; carne de vită; Rindfleisch. 1626: Az 
mészárosok mint adják az ökör, tehén, bárány és egyéb 
húsokat [Gyf; EOE XIII, 327 ogy-i árszabályzatban]. 1702: 
Vegeztük ... hogy az jo Ökör húsnak fontyat az Czehes mé-
szárosok Nro d 3. de az Becsi fontai, az alab való ökör és 
kövér tehen húsnak fontyat Nro d 2 adgyak [Dés; Jk 321]. 
1717.ă Semminemű mészárszékre ölni való állatott az egy 
ökör s tehén húson kivül az henteseknek ... nem szabad 
árulni [Mv; APol. 47]. 1732: Minthogy ... Kolosváratt a leg 
jobb őkőr húsnak fontya harmad fel penzen az alább való, 
és az Tehen hus a leg jobbikis két két pénzen arultatik ... 
Városunk Czehes Meszarossiis a szerint árullyák [Dés; Jk 
430]. 1736: Az Kovasznaji kolonellus Bíró uramnit volt 
ebeden Lemheni kapitany fö estrasa mester es a Lejdnany 
akor költöttünk ökör húsra d 30 [Kvh; HSzjP]. 

ököristálló grajd pentru boi; Ochsenstall. 1594: Az 
Maior hazaknal ualo Jnuentarium ... Az Alsó Maior haz 
vduaran vagjo(n) eökeòr jstallo No. I. Baromnak walo zin 
No. 2 [Somlyó Sz; UC 78/7. 9-10]. 1602: az otalomsag 
alatt hordatott egi eóker istállót nagiot, el... kiben tiz eoker 
fert [UszT 16/3]. 1677: egy Eökör Istálló; Lo Jstallo is 
[Mezömadaras MT; Borb. II]. 1681: Ezen marhák aklá-
b(an) léuő ökör Istálló. Szalmaval fedett, oldala romladozot 
sövényes [Vh; VhU 571]. 1716: Sendelj fedél alatt... ökör 
Istálló [Pagocsa K; JHbK LXVIII/1. 16]. 1734: Vagyon az 
Udvaron egj szálmás fedél alatt két ökör istálló paraszt fa 
ajtókkal [Datk NK; JHbK D. 1 gr. Bethlen Farkas inv.]. 
1747: Vágjon egj őkőr Istalo Bal keszre borjú Pajta 
[Aranykút K; Ks 73/55]. 1756: az Ökör Istálo ... Dél felöl 
való oldalában vágjon egy nagy Ablak hellye a hol szokták 
a Marháknak való kostot bé adni [Branyicska H; JHb 
LXX/2. 28]. 1768: Ökör Istálo ... allya tsere fával meg 
padolva vagyon [O.kocsárd KK; Ks 74/55]. 1837: Az Ökör 
istálo három rekeszbe ... ketteje hidlásos, edgyike annélkült 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. — L. még CsVh 52. 

ököritató, ököritó ököritató hely; adăpătoare pentru 
boi; Tränkestelle fílr Ochsen. Hn. 1326: Hukurito vagyis 
Ökörito nevü patak [Apahida/Zsuk K; Csánki V, 328, 
403]. 1654/1789: Az ökör itató tüzes [Dálnok Hsz; EHA]. 

ököritói az ököritó (Sz) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Ököritó/Curitău; mit 
dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON ököritó: 
ököritóban v. annak határán levő; din ököritó; aus 
Ököritó. Hn. XVIII. sz. köz.. Az Ököritói határ szelben (sz) 
[O.baksa Sz; EHA]. 1757: Az Okőritai Határ szélben 
[Ököritó Sz; MNy XXXVIII, 304 | Az Okőritai Határ szél-
ben [EMLt Bánffÿ László conscr.] 

ökörjáró hely ökörcsapás; hăfişul boilor; Fährte für 
Ochsen. 1738: Azt tudjuk, hogy kicsiny és szűk az szindi 
határ s kényteleníttetik az falu Lugosi uraméktól bizonyos 
ökörjáró helyet árendálni, de azon juhok nem járnak [ErdO 
I, 717 Torda megye vallatása]. 1807: az Igás lovak(na)k 
szabad lészen az őkőr Járó hellyen a* legelés [F.rákos U; 
Falujk 27 Sebe János pap-not. kezével]. 

ökörkötő ökörkikötő hely; loc pentru dejugatul boilor; 
Platz, wo die Ochsen vom Joch befreit sind, Rastplatz. 
1731: Ökör kötö tövin edgy föld ... ab una ... az Áts János 
földe tér reaja [ImpérfVa Cs; BCs]. 1749/XVIII. sz. v.: az 
ökör kötö árkán tul Diménhaza felé ütközik a két gyepű 
öszve [Márkod MT; EHA]. 

ökörláb ökör-lábszárcsont; gambă de bou; Ochsenbein. 
1600: Eókeór labot kiwant ueottem d 6 [Kv; Szám. 9/III. 
20 Szabó András sp kezével]. 

ökör-legelőhely păşune pentru boi; Ochsenweide. 1791: 
Ökör Legelő Helynek hagyattatatt [Mezősámsond MT; 
Berz. 15. XX/9]. 

ökörlegeltetés păscutul boilor; Ochsengrasen/weiden. 
1738: Mikor penig Lugosi uraméktól ökörlegeltetésre vá-
sárlott határnál az Grabaricsné asszony juhait behajtottuk, 
harmad napján az behajtásnak magam mentem viceispán 
wramhoz, hogy mitévők legyünk, mivel nem akarják ki-
váltani [ErdO 1,712]. 

ökörlegeltető hely ökörlegelő; păşune pentru boi; 
Ochsenweide. 1720: Az ökör legeltető hellyekben penig ... 
juhoknak járni nem szabad annál inkább esztenát csinálni 
nem szabad [Kisborosnyó Hsz; SzékFt 33]. 

ökörlopás fúrt de boi; Ochsendiebstahl. 1648: Lo lopás, 
eökör lopás, ha fel nem akasztyak, az karos emberrel ha 
megh bekellikis, de az 40 forintot megh vezi az Udvarbíró 
rajta [UF I, 863]. 

ökörlopó ökörtolvaj; hoţ de boi; Ochsendieb. 1722: 
Miharcfalva(n) lappanganak őkőr lopo marha nyuzo s más-
fele jozagat masnak orozlo emberek à Nagod embereibenis 
[O.csesztve AF; Ks 96]. 

ökörmarha szarvasmarha; vită (cornutã); Rindvieh. 
1633: az hidon tul à hol az eokeor marhajukot iartattjak 
[Uzon Hsz; BLt 7]. 1676: Lábas marhák dolga. Az Árvák 
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részére jutott lábas marhák, Tehén, s őkőr marhákat el 
advá(n) az Tutrix, tartozik f. 18//75 [Kv; RDLI. 155a]. 

Szk: jármos 1730: In Anno 1729 és 1730dikban Bàts-
faluban döglöt jármos ökör marha nro 190 Tehen marha 
nro 163 Meddü marha nro 262 [Bácsfalu Br; BrÁLt Acte 
neînreg. II/115. — Binder Pál kijegyzése]. 

ökörnyelv limbă de bou; Ochsenzunge. 1596: Eokeor-
nielweket veottem ... 5. 1 p(er) d 3 ... d 15 [Kv; Szám. 
6/XXIX. 135 Bachi Tamas sp kezével]. 1621: Ebedre az 
denotalt napon az eő Naghaa konihaiara attam ... Egi 
Eökeör Nyelvet... d 15 | Vasarlottam ... Eot Eokeor Nyel-
uet... /25 [Kv; i.h. 15b/IX. 35-6, 189. — aI. Bethlen István 
gubernátor]. 1679/1681: ă mely ökör nyelvek jut(na)k 
vámban2 azokat füstre hányássá és à vár szükségere tarcza 
[Vh; VhU 673. — aVásári vámban]. 

ökörnyom ellopott ökör lábnyoma; urmă läsată de un 
bou furat; Fußspur eines gestohlenen Ochsen. 1625: az 
lopot Eokor niomot az mattisfaluiak az halomigj kesertek 
volt | cziak ot keozel vagion az halom Az hol az Eokor 
niomot az mattis faluiak megj czoualtak | Jhon az Dobo-
falui Eokor niomot kj hoztok az mi hatarunkbol Jmmar 
ezen az berczen való vton kuúul musna feleol ninsen hatar 
[Derzs U; UszT 156, 157b]. 

ökörnyomás ökörlegelő; päşune pentru boi; Ochsen-
weide. 1754: Falu közönséges ökör nyomása [Fejérd K; 
EHA]. 

Hn: 1671: Az Ökör Njomas szilben [Borsa K; BHn 
109]. 1716: a Kőrtéllyes allyban az őkőrnyomás szélben 
(sz) [uo.; BHn 112]. 1827: A Nyerges Verő fénnyé az őkőr 
nyomás széliben (sz) [uo.; EHA]. 

ökörnyúzás lopott ökör megnyúzása; jupuirea boului fu-
rat; Schinden des gestohlenen Ochsen. 1697: világoson 
Constál ezen jobbágynak őkőr nyuzása az melyirt az Tőr-
viny mégis bünteté [Szilágycseh; BK. Kűmives Gergely 
Bethlen Gergelyhez]. 

ökörorozás ökörlopás; furt de boi; Ochsendiebstahl. 
1834: Hunyadon őkőr órózzáson talált Mihelyestyán Juon 
[Dés; DLt 1115]. 

ökörpajta ököristálló; grajd pentru boi; Ochsenstall. 
1687: azo(n) külső udvaro(n) egjvéghben két ökör pajta, 
három disznó ól ... más rendben ... edgj tehén ol [Mocs K; 
JHbK LVI/6]. 1694: az Eőkőr Pajta ... Ajtaja előtt kezde-
tik, és a' Csűr kapujáig continualtatik, njolcz sas fákban fel 
rótt, fedele nélkül álló, tapasztatlan, ujj, Disznó ól avagj 
Pajta, rideg disznok(na)k való [Kisenyed AF; BfR néhai 
ifj. Bálpataki János urb.]. 1699: Cseréfa sasokba rákot 
tizennyolcz öl hoszszuságu és ket öl egy sing szelyeségű 
ket rekeszben fel rákot őkőr pajta [Szentdemeter U; LLt 
Inv. 31]. 1729: Egy viseltes sövénnyel fönt agosokra epitett 
suppal fedet megh rongyollott őkőr pajta [Buza SzD; JHbK 
V/2]. 1742: Ökör pajta, padlatlan s tapasztotlan [PókaíVa 
AF; JHb XXV/58]. 1767: egy romlodozott ... ökörpajta 
[Nagyemye MT; LLt Fasc. 129]. 1782: égy borona fából 
rakatt őkőr Pajta [Kisesküllő K; SL]. 1797: Egy őkőr pajta, 
oldala Sövényböl fonva, a' fedele Szalma [Körtvélyfája 
MT; LLt 12/8]. 1836: A Telken vagyon egy hitván ökör 
paitais — Sövény oldallal Nád fedél alat [Erked K; LLt]. 

ökör-paszkuum ökörlegelő; păşune pentru boi; Ochsen-
weide. 1781: La Komara lévő szántó Földek és a Tövisses-
se ... most ökör pascuumnak hagyattatták [Mezőcsán; 
DobLev. III/560a]. 

ökörpásztor marhapásztor; boar, păstor de boi; Ochsen-
hirt. 1640: Sztoyka Hoyszul p.h. Deficialt. Az falu eokor 
pasztora lakik benne [Vád F; UF I, 710]. 1648: nekünkis 
lehet annyi hitelünk, mint egy rósz Menes, Tehen, Eőkőr, 
es Disznó Pásztoroknak [Alvinc AF; Szád. Casp. Boda 
Petrus Zenas de Balliokhoz]. 1745: Hogy az Uj Tordai 
őkőr pásztor(na)k, marháját ki ki eleiben adgya, és à 
Conventio szerint fizessen, különös pásztort tartani kűlöm-
ben sem lévén szabad, minthogj meg edgyezett akaratból 
vólt ezen Pásztorságnak fel állíttása végeztetett [Torda; 
TJkT II. 24]. 1746: az alszegi Pásztorok tiltották ki az 
őkréit Dauid(nak) a magoké közül azért hogi gianora meg 
eskette az őkőr pásztorokat [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.]. 
1764: ha én ökör Pásztora nem lészek Oltszemeffalvának, 
tudgya meg hogy sok embernek szárasztom meg a jármát 
[Oltszem Hsz; Mk II. 2/65]. 1768: Az Utrumban Specifi-
cált űdőben, őkőr Pásztor lévén kőzél tanáltam lenni a 
deutrált fogadohoz [Katona K; Born. XL. 81 Marsinyán 
Vaszily (28) zs vall.]. 1847: Az őkőr pásztarak(na)k az 
Erdőkön Gyümölcsfával vagy egyébb nyers fával való tüze-
lések és fák töveire való tűz csinálásak és büntetés alá 
tartoznak [Torockó; TLev. 10/9]. — L. még RSzF 161, 
180, 189, 192, 194. 

ökörpásztori ökörpásztorral való; cu boar/păstorul de 
boi; mit dem Ochsenhirt. 1847: A sertés- és borjúcsordát 
adá a nemes közönség nyári pásztorlás végett által providus 
Pánti György és Bokor Györgynek, a providus Katona 
Sámuel kezessége mellett, hogy mihent az idő engedi, 
számadások alá venni és pásztorolni kötelesek, az eleikbe 
adandó mind nagy és kicsinekről mindenesetre számolni, 
valamint az ökörpásztori contractus tartsa [Zalán Hsz; 
RSzF 205]. 

ökörpásztorság ökörpásztori foglalkozás; păstoritul boi-
lor; Ochsenhirtenberuf. 1625: Mind dizno paztorsago(n) es 
ökeör paztorsagon laktam szokot idejebe(n) Heös bwkiben 
[Kénos U; UszT 181c]. 

ökörrúd ökrösszekér rúdja; oiştea carului cu boi; 
Deichsel des Ochsenwagens. 1666/1793: azon tilalmas 
Erdőből ... ha oly őkőr rúdnak való fát talál vágni, hogy 
abból kerek fejis ki telik ... adjon dénár 3 [A.csernáton 
Hsz; SzékFt 19]. 1680: talaltunk ezen haz héján ... Lo sze-
kerhez való rudokat ... Eökör rudat nő 1 [A.porumbák F; 
ÁLt Inv. 19]. 1839: Egy egész vágás szekér fatalpu, ökör 
rúddal és hordo Lajtorjával [HSzj egész-vágás-szekér al.]. 

ökörsütés székely adózásnem; înfierarea boilor de cätre 
fîsc (în Secuime); Brandmarken der Ochsen durch das 
Steueramt (im Szeklerland). 1571: Emlékezzék meg ty ke-
gielmetek országul kywaltkeppen ty kegielmetek keozzul a 
kyk regy udeot említenek, mi nemy allapatban az zekelseg 
állapottia volt ... soha semmi ravas sem ado vetel egieb 
nem volt regy mogiok zerint való eoker sytesnel ez eleot 
való fejedelmek Ideyeben [SzO II, 322]. 

Az adóként beszolgáltatott ökröket tüzes vassal bélyegezték meg. 
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ökörszán ökör vontatta szán; sanie cu/pentru boi; 
Ochsenschlitten. 1745: Ökör Szán ujj nro 1 | ökör szán 
romlodozott nro 2 [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1747: 
őkőr Szan nro 3 [Aranykút K; Ks 73/55 gr. Petkj István 
lelt.]. 1786: Menvén a Tsürös Kertb(en) találtatott ... két 
ökör szán öszve romolva [Szopor K; MkG 36. 2 br. Al-
vintzi Gábor inv.]. 1827: Az aszszonyom léányát... én köl-
töztettem által az ökör szánomon [Koppánd AF; DobLev. 
V/l 109. 18 Milik Márton (49) zs vall.]. 1849: Szija Iliánál 
égy ökör Szánot ujjat ... láttam [Héjasfva NK; CsZ. Pap 
Ferencz (30) vall.] | Két ökör szán ... égy paraszt lo szán 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1850: Egy használható 
ökör szán eplénnyeivel rud nélkül [Gyéressztkirály TA; DE 
5]. 

ökörszaru kikészített ökörszarv; com de bou, preparat; 
präpariertes Ochsenhorn. 1629: Egi megh Ezwsteöstetet 
Eökeőr szaru, mellinek az fedele Egy Eökeor fw [Kv; RDL 
I. 132]. 1722: lattam akkor Mikor Szekely Mihály már el 
eset volt lábáról az nehéz betegségh miá ... ökör szarŭb(an) 
volt Egy keves penze Székely Mihály(na)k; azt be hozá 
Szekelj István | az őkőr szarub(an) négy őtt forint ha lehet 
benne | Szekely Istvánnal edgyütt Vőttük ki az Bátjámnak 
... az penzet az Tehen Pajtából az tehen élső lábától, egy 
őkőr szaruval volt... Én nem tudom nyilván az ökör Szarv 
teli Volt-e Vagy-e (így!) vagy nem [Borzás SzD; Ks 5. X. 
28]. 

ökörszekér 1. ökrös szekér; car cu/pentru boi; Ochsen-
wagen/gespann. 1569: Keth òkeór zeker vagyon, az Eggik 
zálogos [Mányik SzD; IB VI. 225/13]. 1578: Frwsinaz-
zonnak, Hozzwazay Peternęnek Az annya Az wen Thoroz-
kay ferenczne Az Belseo Thorozkohoz walo Jozagbol La-
bas Barrommal eokeor zekerrel eokreokkel eozwe Dizno-
wal es Jwhokkal es Ewneo Barmokkal ... ky Elegitette ... 
Frwsinazzont [Torda/Mezőcsán TA; Thor. V/14 Mich. 
Gywla (50) jb vall.]. 1590: Az Zolgaknak penigh Zegéod-
segek rend zerent ez uolt... Az Eókeör Zeker mellett... Az 
Marionnak kez pénzt adok fl. 8 [Kv; Szám. 4/XIX. 
10]./652: Egy rosz el tőröt rudas tengely ökör szekérhez 
való [Görgény MT; Törzs]. 1685 e.: Ökör szekerhez való 
darab láncz Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 6]. 
1747: az lo szeker ha bé erkezik ökör szekereket ki kell in-
dittani [Buzd AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1784: 
Más Őkőr Szekér, mellynek minden része jó, az egy Nyujto 
ágoson kivül, mely roszotska [Rücs MT; Ks 21. XV. 22]. 
1810: Margita esik mint égy òkőr szekértel négy ora alat 
meg járható tavulságra, más hely Tasnádon (!), mely 
távulabbatschka vagyon [Pacal Sz; Ks 76 Conscr. 444]. 

Szk: béres 1755: nyolcz Béres ökör szekere, edgy bi-
hally taliga ... nagy vasas kerekű Ló szekér [Gernyeszeg 
MT; TGsz 35] * fakó 1676: Geőrgényböl fakó okőr 
székér nr. 6, három kerék héavál mind kett rendbéli szeke-
rek emiősők [UF II, 473] * vasas 1748: egy vasas ökör 
szekér [Torda; Borb.] * vezeték 1772: Béres szekér... 
Vagyon ezeken kivül egy vezeték ökör szekér, melly(ne)k 
mind a négy kerekei vasas talpuak, mindeniken négy, négy, 
karika [Hévíz NK; JHbT 14]. 

2. vhány ökrös szekérnyi vmiből; de un anumit număr de 
care (de fin etc.); eine bestimmte Zahl Ochsenwagen voll 
(von etwas). 1724: az Kalbács nevü helyb(en) van edgj 
Darab kaszáló 4 ökör szeker széna eoreg meg terem rajta 
[Arca H; TK11. 6 Anka Markuly de Csot (56) ns vall.]. 

ökörszekér-adás ökrös szekér szolgáltatás; asigurarea 
unui atelaj cu boi la muncä gratuită; Leistung des Ochsen-
wagens. 1671: Noha az ingyen gazdálkodtatók, és Postál-
kodtatókrol világos Articulusunk extal ugy mint 1659 
Esztendöbéli második Articulus, melly mostan-is in vigore 
hagyatik, azzal augealván, hogy sohúlt, az Országban sem-
mi Rendek ingyen gazdálkodással, tereh hordozásokkal, 
Postaló, öker és ló szekér adással ne terheltessenek [CC 
29]. 

ökörszekeres ökrös szekeres; căruţaş cu boi; Fuhrmann 
des Ochsenwagens. 1593: Batori Jstwan hogy ky mene az 
haddal mentek el wele 10 eokeor zekeresek kik az algiuhoz 
walo zerzamokat wizik [Kv; Szám. 5/XXI. 118]. 

ökörszekér-tézsla ökörfogat pótrúdja; tînjală la car 
pentru a doua pereche de boi; Vorspanndeichsel. 1798: 
Csináltam az ökör Szekér Tézslához egy uj Forgot és egy uj 
karikát [Déva; Ks 72/54]. 

ökörszem pitulice, ochiul-boului; Zaunkönig; Zaun-
schlüpfer. 1710 k.: Ez a test élete csak; ami a sas, ráró, só-
lyom fészke a kősziklákban s a fákon, az a cinege vagy 
ökörszem fészke a mustár vagy egyéb kórón, csak fészek 
mindenik, csak lakik s tojik benne [Bön. 509]. 

Sz. 1764: ők mint az őkőr szem nappal nem is mérnek 
járni [Udvarfva MT; Told. 44/29]. 

ökörszer ökrös/ökörszekérrel való (szolgálat); clacă/ 
muncă gratuită efectuată cu atelaj cu boi; Dienstleistung 
mit Ochsenwagen. 1767: az ide való Jobbágyok őkőr, és 
gyalag szerben egy héten által három napon szoktanak ã 
Földŏs Urnák szolgálni [O.kocsárd KK; Berz. 3. 7. C. 5]. 

ökörszív inimă de bou; Ochsenherz. 1579: kerenek 
mynd ò Magoknak mynt az Solyomnak hwst vetetek eg 
ôker zywet es o magoknak pechenet d. 4 [Kv; Szám. 
1/XVIII. 10]. 

ökörtag ökörcomb; pulpă de bou; Ochsenkeule. 1591: 
Az Trombitás Menyegzeyere Byro vra(m) akarattyabol 
kwltem ... Egy Eokeor Tagotth f. 1 d 32 [Kv; Szám. 5/X. 
19]. 

ökörtanorok (bekerített) ökörlegelő; păşună (îngrădită) 
pentru boi; eingezäunte Ochsenweide. 1748: Az ökör Ta-
norokban vagyon egy darab Török Búzás Tanorok [Csere-
fVa MT; Told. 79]. 

ökörtehén igavonó tehén; vacă stearpă/de jug; Zugvieh. 
1581: eokeor tehent meli meg Er fl. 2 d. 50 [HSzj ökörte-
hén al.]. 1618: Egy Eokeor tehenemet kellett Th(örvény)re 
kyvennem [i.h.]. 1667: Egj borius tehenet es egj Eokeor 
tehenet keoteot megh [i.h. borjús-tehén al.]. 

Szk: harmadfűre kelő 1597: ket harmad fîíre keleő 
eökeór tehen [OfLev.]. 

ökörtilalmas ökörlegeltetö hely; loc de păşunat pentru 
boi; Weideplatz für Ochsen. 1579: Az eoker tilalmas felől 
azt wegeztek eo kegmek, hogy Miért ennek elótte ne(m) 
volt soha mosta(n) sem Akarnak semmi wetast thenny es 
semmy eoker tylalmas hogi ne legie(n) azt wegeztek eo 
kegmek [Kv; TanJk V/3. 190a]. 1679/1791: El kezdvén 
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elöszer az Ökör tilalmas felöl Gyulas felé való első Láb 
földben a' mérést: juta Mohai részre 9. Ház hely után 54 öl 
szántó föld [O.lapád AF; Törzs]. 1745: determinaltatot ... 
Hogy ... Az őkőr tilalmas pedig az őkrők számára con-
servaltatik [Torda; TJkT II. 7]. 1751: eő Nga mingyárt réá 
állott 's azt mondta, tsak őkőr tilalmas nélkül ne legyen a' 
Falu [Koronka MT; Told. 14/46]. 1760: vagyon az Tón túl 
napkeletre egy darab határ, mellyet az Falusiak őkőr tilal-
masnak tartanak, egyéb marhát ottan az ökröknél meg nem 
szenvednek [Báld K; BLt]. 1767: Én Bizanyason tudom 
hogy Horváth Uram maga ereitől tiltotta azon őkőr tilal-
mast az appro heverő marhaktol [Burjánosóbuda K; JHbK 
LVI/5. 10]. 1768: mindenkor Legény Birot tartottunk a Fa-
luban ... és az Ŏkŏr tilalmasokat annak kellett meg őrizni, 
és őriztetni [Szentlászló TA; JHb XXXVI/17]. 1815: a' 
Joseff Császár idejében ... parantsalat jővén ki hogy min-
den Falunak Ökör Tilalmassa légyen ... az olta annak 
hivattatik, s annakis használtatott [Körtvélyfája MT]. 
1828: (A juhokat) háromszor is bé hajtottuk az ökör tilal-
mosbol... a hol ... Juhok(na)k legelődni éppen nem szabad 
[Kisesküllő K; Somb.]. 1868: Az őkőr tilalmasra nézve, 
ugy egyezhetnek abba belé, hogy az őkőr tilalmas helyisége 
körül legyen irva, 's a' mi oda megyen az a' rendes marha 
illetékbe számíttassék [Szu; Pf Gálflÿ Sándor lev.]. 

Hn. 1693: az Eokor tilalmas [Kolozs]. 1714: ket Viz 
közőt lévő őkőr Tilalmas [Sinfva TA]. 1717: edgy darab 
csegelly az Eokőr tilalmasban (sz) [Nyárádtő MT]. 1737: A 
Falu Tóában az őkőr tilalmasban (sz) [Tancs K]. 1774: az 
őkőr Tilalmas szelin (sz) [Gerend TA]. 1775: Az ökör 
tilalmas széllyben (sz, k) [Ónok SzD]. 1781: Az ökör ti-
lalmas mellett (sz) [Backamadaras MT]. 1783: A kis Ökör 
Tilalmas (sz) [Mezőbergenye MT]. 1794/1820: 'A Nagy 
ökör tilalmasba [uo.]. 1798: Az ökör tilalmosba [M.kapud 
AF], 1799: Az ökör tilalmasban a Kukuk hegyen (sz) [Me-
zőbodon TA]. 1801: az Ökör tilalmas Szélin (sz) [Kendi-
lóna SzD]. 1802: Az Ökör tilalmasban (sz) [Náznánfva 
MT]. 1814/1834: Dezméri ökör tilalmas széjbe (sz) [Pata 
K]. 1826: az ökör tilalmas alatt (sz) [Mezőbánd MT] | Az 
Ökör-tilalmas mellett (sz) [Mezömadaras MT]. 1838: Az 
Ökör tilalmason (sz) [Torda]. 1846: Az ökör tilalmasan, a 
palatzkos tetőn (sz) [uo.] — L. még BHn 122; KHn 65, 
225, 265. 

Szk: falu (közönséges) ~a. 1764: A' Falun alol a' Falu 
kŏzőnseges Ŏkŏrtilalmassa kerületiben [Csereſva MT]. 
1811: ezen falu ŏkŏr tilalmassa szomszedtságai között 
[Spring AF]. 1825': a Falu ökör Tilalmassa [Válaszút K; 
BHn 171]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

ökörtilalmas-tető partea mai ridicatâ a păşunii pentru 
boi; Anhöhe einer Ochsenweide. 1770/1771: (A földnek) 
edgyik vége hat ki a' Forrai ökör tilalmas tetőre [Fejér m.; 
DobLev. 11/428. 16a]. 

ökörtinó ökörborjú; junc, bou tînăr; Ochsenkalb, Jung-
ochse. 1637: egj eökeör Tinajok vala, harmadfű [Mv; 
MvLt 291. 77a]. 1651: Tudok ket eőkör tinotis egi szeőke 
tehenetis [Aranyosrákos TA; Borb. I] | borbelj gergeljnenek 
tudo(m) ket eökor tjnajtjs, egiket tordarol vittek el, az 
másik maganal volt barla Miklósnál [i.h. Vasarhelj Szabó 
János Thorda(n) lakó (71) vall.]. 1734: örökös Jobbagj Ko-
rodis Ambaris, Sessioja egész ... Ünō tinója nő 2. Ökör 
tinója nō 1 [Datk NK; JHbB D. 1 gr. Bethlen Farkas inv.]. 

1748: két ünö tino ... két ökör tino [Bh; Told. 25]. 1756: 
ökör Tino öt Esztendős ökör Tino három Esztendős [Ára-
pataka Hsz; LLt]. 1763: Két esztend(ŏs) Ŭnő Tino 1 ... 
Ökör Tino Tavalyi 4 [Marossztgyörgy MT; Ks 23. Xllb]. 
1778: Négj diszké Tehén két kiss ökör tinóval [Csicsó Cs; 
Ks 65. 44. 13]. 1781: amely marhát, vagyis ökörtinót Bor-
bély Ferenc magáénak mond, annak az jegye nem találja a 
Borbély Ferenc marhája jegyit [JenőfVa Cs; RSzF 214]. — 
L. még RSzF 285. 

Szk: A. herélt 1687: Herélt eökör Tino nrő 6 [Fog.; 
UtI] * kesely 1701: Az marhakot osztottak el ez szerent 
... ki adván Az Relicta(na)k edgj kes<e>ly ökör tino, edgj 
öregh juh es két bárány [Kissolymos U; BLev.]. 

B. esztendős 1630: Suki Benedek vramis, ada neki 
egi Hazat, minde(n) éórőkségiuel egietemben, ez mellett... 
egi boriuzo tehenet, egj esztendős eőkőr tinót, egi malaczos 
diznot... egi kosár mihet [Melegföldvár SzD; SLt EF. 4]. 
1747: Bihalyok ... Esztendős ókór tinók 2 [Marossztgyörgy 
MT; Ks 23. XXIIb] * harmadfű 1662: Harmad fu 
Eóker tino Nro 1 [UtI]. 1692: Harmad Fő, ökör Tino nro 2 
[M.köblös SzD; RLt 1]. 1700: Percipialtam Nzts Szekely 
Győrgj vramtol Méraban labas Marhát nyolczat... Harmad-
fű őkőr tinót Nro 1 [Kv; Szám. 40/1. 9]. 1733: Harmad Fű 
ökör Tino Sarog (!) szőrű nro 1 [Szárhegy Cs; LLt]. 1772: 
Harmadfű ökör Tino 2 [Drág K; TSb 21] * harmadfűre 
kelő/menő 1678: harmad füre menő ökör Tinö 2 [Alvinc 
AF; UtI]. 1716: harmadfűre ménő őkőr tino [Szentdemeter 
U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1749: Harmadfűre kelő ökór 
tino [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13] * háromesztendős 
1766: egj 3rom esztendős meg öklölt ökör Tinót hat Vonás 
forintokon el adott [O.kocsárd KK; Ks 8. XXV. 18]. 1781: 
Három Esztendős ünŏ Tino, és ugyan három Esztendős 
őkŏr Tino 2 [Mákó K; Hr] * kétesztendős 1638: Vagion 
... Ket esztendős eökör tino no 9 [A.porumbák F; UF I, 
666]. 1756: Bitang két esztendős okörtinó 2 [Déva; Ks 92. 
I. 32]. 1794: Két Esztendős ökör tino Nro 3 [Gyalakuta 
MT; TSb 17] | két esztendős ökör Tino [Felör SzD; BetLt 
7] * negyedfűre menő 1656: Negjedfüre meneö eökör 
tino nro 1 [UF II, 166]. 1743: negyedföre menő ökörtino 
[HSzj negyed-fű al.] * tavalyi 1627: Tauali eokeor Tino 
Nro 8 [Kozmás Cs; BLt Inv.]. 1641: 2 tavaly eökeör tinót 
ad fl 4 aestimalta(na)k [Tompaháza AF; BálLt 40]. 1649: 
Taualy Eokor Tino Nro 1 [Kv; Szám. 26/VI. 489]. 1692: 
Tavalyi őkőr tino nro 2 [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 
1700: Tavalyi őkőr Tino Nro 1 [Póka MT; Ks 9. XXXVII]. 
1717: Farkas Gabor(na)k ... Tavalyi ökör tinó egy [Kecsed 
SzD; TL 42]. 

ökörtinó-bivaly ökör-bivalyborjú; bivol tînär, junc de 
bivol; junger BüfTel, BüfTelkalb. 1773: ökör Tinó Bihal 
[JobbágyfVa MT; BálLt 71]. 

ökörtőzsér ökörkereskedő; negustor de boi; Ochsen-
händler. 1559: Neque negociatores wlgari Sermone et Hun-
garico idiomate Ewkewr Thewzer vocati soliti nunquam ad 
officium laniorum se se intromittere [Kv; KvLt Fasc. L. 1]. 

ökörtulok fiatal ökör; junc, bou tînăr; junger Ochse, 
Ochsenkalb. 1632: Eökeör Tulok 7. Ezekben ketteő eőteőd 
fwre keleő [UC 14/38 Kománai urb. 131]. 1711: egy ökör 
tulkot ... Mathe Istvánnak adott [Búzásbesenyö KK; BfR 
IV. 30/26 Szőcs János (40) jb vall.]. 1728: Ökör Tulok 
numero 1 [Ludvég K; Told. 29/19]. 1755: Ökör Tulkok, 
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Tehenek és Borjak Specifica(ti)oja [Batiz H; BK sub nr 
1020 Naláczi conscr.]. 1770: 2. őkőr tulak harmad fÜ 
[Csekelaka AF; KCsl 6]. 1771: két ökör tulkot el adott az 
etsém Bot János [Uzon Hsz; HSzjP Fr. Bot (32) jb vall.]. 
1781: Ökör Tulok 8 [SzamosfVa K; Hr]. 1803: A jármos 
ökrök, hámos és hátoslovak, úgy a kisebb- és nagyobbren-
dű ökörtulkoknak ... pásztorlásokra ajánlák magokat itten 
lakó providus Bogdány Máté és Virág János [M.hermány 
U; RSzF 192]. 1816: nagy ökör tulok 9 [SzamosfVa K; 
Born. III. 23]. 

Szk: A. harmadévi 1648: Harmad evi ökör tulyok no. 
15 [Fog.; UF I, 915] * harmadfű 1742: egy pár harmad 
fÜ ökör tulok [M.zsombor K; Somb.] * harmadfűre menő 

1656: Harmadfűre meneö eokor tulok nro. 1 [UF II, 
166] * háromesztendős 1777: ide Nagy lakra hozattunk 
... Egy Három Esztendős Ökör Tulkot [Nagylak AF; 
DobLev. III/503. lb]. 1837: 3 Esztendős őkőr tulak [Buda-
telke K; Born. F. Ih] * kétesztendös 1763: el betsülteté 
... egy két esztendős ökör Tulkát is bor árrában való 
restantiáert [GálfVa KK; Mk V. VII/1. 50 Antal Mihálly 
(34) jb vall.]. 1813: Két Esztendős ökór tulok [Veresegy-
háza AF; Told. 18] * negyedévi 1648: Negyed evi ökör 
tulyok no. 9 [Fog.; UF I, 915] * négyesztendõs 1756: 4 
esztendős őkőr Tulak 3 [Mezŏcsán TA; Ks 23. XXIIb] * 
ötödfűre kelendő 1757: Farkastájogba döglött meg őtőd 
fűre kelendő őkőrtulok ... Nro. 1 [Kiskend KK; Ks 75/52 
Szám.]. 

B. feletlen 1726: felétlén okŏrtulok 1 [AbosfVa KK; 
Ks 4. 14]. 

őközibe tbsz közéjük, körükbe; între ei; zwischen sie. 
1570: Bara Myhal, Jepura Myhal ... Térek János, Dyuka 
Markos ... Chywreoleyek Zylwossy Jmreh Jobagyi, hytek 
zerent vallyak hogy Ment volt hwssal egy ſiley Mezaros eo 
keozykbe, Es az Bezelly volt hogy egy Zwrke lo Bwdosnek 
az eo hatarokon [Kv; TJk III/2. 111]. 1572: Nemely nap 
mykor Lakatos Leorinch ket Embert Mas chebelyt kwldeot 
volna eo keozikben az cehekben hogy a cehben be keowet-
nek ... valaztyak Zalay Jánost rea hogy az ortalt ky Mongia 
[Kv; TJk III/3. 27]. 

őközötte, őközte rendsz tbsz 1. közöttük; între ei; zwi-
schen ihnen. 1554: Mw fogott Byrak3... Illyessy Cozmane 
Illyessy Christoph dolgabol ... teottwnk ilyen vegezesth ew 
keozottok [Bölön Hsz; SzO II, 144. — 3Köv. két név.]. 
1568: My koron my Az Wytezleo Bamfíy Pal wram es 
Bamfíy Menyhárt keressere ... az Ew dolgoknak megh lata-
sara, egybe gywltunk wolna, Wethenek my Eleonkbe Arti-
culusokba egy nehany rendbely dolgokat, melly dolgok fe-
leol, Ew kewztewk egyenetlenség wolt wolna [Gyf; JHbK 
XII. 8] | Vrsula Rta Joannis Bornemiza ac Margaréta filia 
eiusd(em) iur(atae) fassae sunt... hogy e<? keQzeçttQk való 
haborusagnak Nem seres Anna Az oka, es hogy soha seres 
Annara az eo vra subaiat nem attak [Kv; TJk III/l. 226]. 
l569: Inteök Ewket az Igyenesekre (!), Melynek Mind az 
ket fel Engede hatra hagywan Minden Igyenetlensegeketh, 
Es közteök walo perpattwarkodasokath, kezeket be Adwan 

• hogy az Minth My Ew kózteok Jsten Zerinth EI Ren-
delnék Azon megh allananak [Mányik SzD; IB VI. 
225/13]. 1570: Lwcz Myhal, es Georgh Zwller, Ezt 
Vallyak, hogy Az varga Thamas halala vtan hyttak volt 
eoket Varga Sándor es Benedek Dorum hogy ely Jgenezy-
tenek eo keozeottek Minth attiafiak kčzet Az zeoleot mely 

varga Thamasrol Maradót volt Sándorrá | Agotha Zabo 
Casparne, Zabo Caspar ... Keomyes Georgy ... vallyak My-
koron Eo kezettek Jgenthelenzegh Thamadot volna az Zabo 
Gaspar haza feleol ... Segeswary Damakosne Eo magaes 
otth volt [Kv; TJk III/2. 127, 131]. 1572: My kyk wagyonk 
Nemes zemelyek wgy mynt keoz byrak3 ... hywanak myn-
ket... galaczra Nemu Nemw teorwennek megh latasara az 
Lekenczeyek keozeot es az Zenth Mihal telkyek keozeot 
Nemw ember wagdalas feleol, Annak okayerth my keozyk-
ben zolwan bekesegre zalytok es ygy egyenesedenek megh 
es Jgy teonek wegezesth my eleottwnk, hogy le zalythwan 
ew keozteok walo egyenetlenkedest ... Menyenek farkas 
Wramhoz es ew kegyelmenek tegyenek panazt [Galac BN; 
BesztLt 3616. — aKöv. 9 név fels.]. 1579: my eo keozteok 
ez ket feel akarattiabol meg oztottwk az iozagott, kyre 
mind az ket feel rea engede io egenesseges compositio ze-
rent [Burjánosóbuda K; JHbK XXIII/40]. 1613/1687 k.: A' 
kik bé adták kezeket ezenn ã végezése(n), ezek kik ide alá 
meg Írattak3... ugy hogy örökké való meg tartás legyen ez 
ő kőzőttők [Msz; MMatr. 223. — aKöv. falunként és sze-
mélyenként a fels.]. 

Szk: a város között és 1588: Eotweos Andras ... ur-
geallía Biro vramat, hogy az varos keozeot es eo keozte 
Biro vra(m) theorwent tenne [Kv; TanJk 1/1. 73]. 

2. egymás között; (ei) între ei; (sie) unter sich. 1568/ 
1585: mostan ez ket Atiafyak w keozteok mi eleottunk ugi 
mint keoz birak eleott Hlyen vegezest twnek [Gyerőmonos-
tor K/Kv; JHbK XXVIII/29]. 

3. közéjük; între ei; unter sie. 1568: mikoronta(n) meg 
ertette volna Qtues orban, hogy Qtet Qtues gergel wyoban, 
az Kapa Antal elle(n) való feleletben a k<?tel vtan be hozta 
volna es hireben neúeben meg kísebitete volna, azo(n) 
dologért, mellekert az Ceh Q kçztçk a kçtelet vetete volt, 
teccet my nekwnk tQruen zerint, hogy Qtues orban, az kçtel 
zegesen el ne(m) maradoth [Kv; TJk III/l. 178]. 

4. náluk, körükben; între ei; unter sie, bei ihnen. 1578: 
En Zamossy Pether... ez el Mult Napokban, az Nymethy 
Néhai Zeoch Istwannetwl Annazzontwl es gyermekyteol 
weotthem wala egy hazatth ... Ezt megh Erthwen az Deesy 
wraim waroswl, tharthwan Attwl hogy En Ew keozteok azt 
az hazat megh Nemesitthenem, es magamat, az warossy 
Eggyessegbewl ky vonnám, waroswl Enghemet azon haz-
bwl ky wetettenek wala es pynzemet le Theottek [Dés; DLt 
202]. 1641: Erre az falunak nagiub részét megh esketvén ... 
eök azt ualliak, hogy soha eő kŏztók ... nem lakot más Pap 
Mihály nevü ember [Inó Sz; GyK X. 30/8]. 1705: Azt is 
mondották, hogy üköztük meg van tiltva, hogy a német 
segítséget ne beszéljék, hogy jü, aminthogy azelőtt való 
nap is ötöt akasztatott fel érette [WIN I, 589]. 1710 k.: 
Vadászatban egyszer, amint őközöttök szokás, hogy ha ki a 
vadászat regulái és szólásoknak formái ellen vét valamit, a 
vadászat végén általfektetik a fogott vadon és széles jáger-
kés lapjával magok a fejedelmek egyet-kettőt ütnek csak 
gyengén az alfelére [Bön. 572]. 

őközüle tbsz 1. közülük; dintre ei/ele; von ihnen. 1577: 
Thowabba ezekkel egyetemben walamy háborúságok es ne-
hessęgek leottenek volna eö keozteok, mynd az megh holt 
Bęldy Kelemen ideyçbelyekys, azokatys myndenekett eo 
keozzwleok ky szallytank ezen keotel alatt [Uzon Hsz; BLt 
7]. 1591: valamely w kózzwlòk elób meg halna magtala-
nul, tahat annak az w resze Jozaga ... az Almadj bal int, es 
leyanyok kózót fel ozollyon [Szava K; JHb XIV. 6] | Tőnek 
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my elottwnk Illyen vegezest hogj ... mynden per patwar eo 
kozzwlok: ky szallyon [Msz; BálLt 89]. 

2. az ő csoportjukból/körükből; dintre ei, din grupul lor; 
aus/von ihrer Mitte. 1568: Geruasius Nemez gyarto, Cle-
me(n)s Nemez gyarto iur(ati) fassi sunt pariformiter, hogy 
eçk egez ceh<?l vegeztek hogy valaky eç kQzçlok Coloswa-
rot es Monostoron myw szert vezen, az tçb mesterekel 
tartoszek meg oztany, szaz pénz kçtel alat [Kv; TJk III/1. 
221]. 1570: AgothaZabo Casparne ... Zabo Caspar... Keo-
myes Georgy ... vallyak Mykoron Eo kezettek Jgenthelen-
zegh Thamadot volna az Zabo Gaspar haza feleol, Mellyet 
Megh zabo Gaspar Jdeieben 1400 fira Beochwltek volt... 
eo keozzwleok Nemellyk Azt Mongya volt hogy na Neky 
engedyk 1600 flot adna Erthe, Nemellyk 1700 ... Seges-
wary Damokos Jgh zolt ... En 1800 flot Adok erthe [Kv; 
TJk III/2. 131]. 1678: igaz ugyan, hogy két szegény embert 
megöltek ... de ő közülök ... egy néhányat, nem csak kettőt 
öltenek meg [TML VIII, 127 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. 

ökretlen I. mn ökörrel nem bíró; fåră boi, care nu are 
boi; ohne Ochsen, keine Ochsen besitzend. 1657/1667: Ba-
kó Ersebet ès Bakó Borbára Aszszonyak(nak)k ... jobbágyi 
őkrőtlenek és szegények s tehetetlenek lévén meg nem épít-
tethetett volna3 [Gyalakuta MT; Ks NN. 25. — aA malom]. 
1662/1687 k.: ha el fogynának ã Csokfalvi Vraim, annyira 
hogy ne(m) szánthatnának őkretlenek lennének, ne erőltes-
sék őket szántásra [Msz; MMatr. 182]. 1664: A' fa bért a' 
Praedikátornak Mesternek ugy vittük ab antiquo, hogy az 
ökrőtlen ember vágni segített fát az ökrös embernek, s jo el 
vehető szekér fát vittek [Somosd MT; i.h. 88]. 1675/1687 
k.: Proventus Pastoris ... ád ... Garas pénzt minden ember 
vagy ökrös vagy ökrőtlen d. 6 [Csejd MT; i.h. 291]. 1677 
e.: Proventus Pastoris ... ád ... Fát két házas ember égy 
szekérrel ... ha penig az ökrőtlen fellyül haladgya az ökrös 
embert, kettő adgyon égy szekér fát vagy d. 12 [DobLev. 
V/234]. 1722 k.: Mind ökrös ökrőtlen emberek edgy edgy 
szeker fáta: az ökretlen emberek fajanak harmada a Mestere 
[Tancs K; GörgJk 87. — aAdjanak]. 1768: A zab bért ... 
illyen formán fizetik. Akiknek zabjok terem tartozzanak 
harmadfél kalongyával ... Az ökrőtlen emberek p(e)d(ig) 
Zabért és fáért tartoznak 18 - tizen nyoltz Pénzt fizetni 
[Abod MT; MMatr. 197]. 

Szk: ~ jobbágy. 1740: A' Runki és Nagj-Oklosi Sze-
gény jobbágjok szolgálatjok(na)k rendi ez; Van(na)k a* Gy. 
Sz. Királyi határon bizonjos darab földek szakaszokb(an), 
melljeket tartoznak ök kétszer meg szántani és edgyszer el-
boronálni, melljet az ő edgyŭgyŭ ekéjek és marhájokkal 
minthogy nem vihetnek végben, készpénzen szoktanak 
ekéket és boronákat fogadni ... Ezen pénzben penig mind 
az ökrös, mind az ökretlen jobbágyok szoktanak contri-
buálni, és ezen pénzes szántást tartyák el pusztulások(na)k 
nagj okának [Runk TA; Ks 89] * - zsellér. 1767: ökretlen 
zsellér BánfTi János [Csapó KK; Berz. 3. 7. C. 6]. 

II. ſn ökörrel nem bíró gazda; gospodar/ţăran fårä 
boi/care nu are boi; Bauer/Landwirt ohne Ochsen. 1687 k.: 
Proventus Pastoris ... marhátlan ökrőtlen fél bért ad id est 
két vékát3 [Geges MT; MMatr. 173. — aBúzát] | Proventus 
Pastoris ... Az őkrőtlenek égy-egy nap kaszálnak, az özve-
gyek fel gyűjtik, az ökrösök bé horgyák [Karácsonfva MT; 
i.h. 77] | Az őkrőtlenek délig kaszálnak, Az özvegyek fel 
takarják [Vaja MT; i.h. 107]. 1722 k.: Proventus Pastoris 
...Az őkrőtlenek kaszainak, az ökrösök be hordgyak [Er-

dőcsanád MT; GörgJk 129] | (Ad) Mind ökrös ökretlen 
edgy-edgy szeker Fát [Péterlaka MT; i.h. 117]. 

ökröcske kis ökör; bou mic; kleiner Ochse. 1595: Jo 
eóchejm ket eókrechket hizem adhattok tizen hat eōkerbeól 
az gazda aszon(n)ak, de ne adgiatok az Joúaba, hane(m) 
adgiatok ket eókrechket [UszT 10/59]. 1604: Zola alard 
matene hog* uarna egj keueseg es meg agja mert hat 
ökröchykey uagjon es ha azt el uezj nem elhet el [i.h. 
20/207 farkas laky mihalj zent kiralj vall.]. 1708: Keme-
csei uram igen szegény-legény, négy ökröcskéje, vagy két 
tehene [SzZs 505]. 1748: vólt Ferenczi János Uram(na)k 6. 
őkrötskéje [Torda; Borb.]. 1757: két ökrőtskét vétettem 
Rhf. 20 xr. 20 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 114a]. 
1769: két ökrőtskét vet [Nagyercse MT; Told. 3a]. XIX. sz 
eleje: Két rósz ökrötském vagyon tsak [Zágor KK; Hr]. — 
L. még RettE 243. 

ökrös \.mn 1. ökörrel bíró; cu boi, care posedä/are boi; 
mit Ochsen, Ochsen besitzend. 1587: Harmadzor kiuaniük 
aztis hog az melj sojnk az portusson leznek, azoknak az paj-
takban való be hordatassara az oth lakó eokros embereket 
rendelje Nagod [GyK A dési cellérek végezése Gyulafi Lász-
lóval]. 1609: Vistay eökreős emberek ... Minden veteme-
niekböl az Dezmat megh attak [Vista K; Sennyei 47/11]. 
1643 k./1687: Proventus Pastoris ... Fa édgy édgy szekér fa 
minden embertől a* kinek ökre vagyon. A' kinek ökre nin-
tse(n) fa vágással tartozik az ökrös ember mellett segitteni 
[Moson MT; MMatr. 262]. 1722 k.: Proventus Rectoris ... 
Minden ökrös ember ket ökrŭ Szeker fat3 [Ölves MT; GörgJk 
179. — aAd]. 1737: Minthogj eddig Nms Várasunk feles Ex-
pensát tött és sok munkát vitt végb(en) ... Malmunk gáttyá-
nak eppittetésén(n)... Concludálta a T. N. Tanáts és Univer-
sitás, hogj minden lovas és ökrös atyánkfiai, azonn gát éppit-
tetésere vigjen(e)k ágat Cur. nrő 1:/:1 Tövisset Cur. nro 1:/: 1 
[Dés; Jk 485]. 1771: az őkres emberek meg nem engedték, 
hogy az le vágatt fákat meg olvassa és számba vegye 
[Nagymuncsel H; JHb 93. XIX. 6]. 1791: Ez holnapba3 az 
ökrös Emberek robottába Csinyáltak 30b [Lunka H; Ks 108 
Vegyes ir. — aDecember. ^ i . napot]. 

Szk: - gazda. 1843: Hogy ök a kérdésben forgó munká-
ra május 6-án kirendelve nem voltak, de egyrészint mint 
ökrösgazdák nem is rendeltethettek, mert olyan munkára 
rendszerént csak gyalogszeres, azaz igavonó marhátlan 
embereket szoktak küldeni | Az ökrös gazdák megmaradta-
nak ugyan az 5 forint 12 krajcár évi taxafizetés mellett, de 
ezek számába soroztatott minden olyan bányászgazda, bár 
egy ökre se lett légyen, akinek négyszekérnyi szénát termő 
helyénél több volt [VKp 118, 127] * ~ gazdaember. 1737: 
Mivel Ns Várasunk Rosa Hegj alatt lévő Malmának nagy 
ruinája fog immineálni, ha p(rae)vie nem Curaltatik ... 
minden Ökrös és Lovas Gazda emberek, most legközelebb 
a jövő Hétenn ... eg(g)j eg(g)j Szekér vagj Szán tövisset 
vigjen vagj vitessen [Dés; Jk 470a]. 1774: Néhai GrofT 
Eszterházi Ideitől fogva apadat ezen Jószág ... a pedig attól 
van hogy a Tisztek a jo ökrös Tehetős Gazda Embereket 
Dátumokért Udvar Bíráknak, Vintzelléreknek, koltsárok-
nak tészik s az Szegény Emberek vonnyák az Igát, az kik-
nek nints annyi Marhájok [Keszű K; KS Conscr. Bartha 
János (40) jb vall.] * -jobbágy. 1620: Latuan ... az varos 
Cziwreős kertenek karos voltat, hogj keőrniwllette ninczien 
seővenj Azért Ispán vrajmek ... az Eökreős Jobbagiokat be 
hozzak ... ahoz teob elegedendeo tamasz es karo fakat, es 
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vezzeőt vaghianak es hordgianak az Varos Erdejereől [Kv; 
TanJk II/l. 298]. 1640: Eŏkrŏs jobbágyok ... Gyalogh 
szeresek [Fog.; UC 14/48. 2-3]. 1785: mind menöleg mind 
jővöleg szer felett való Tereht rakott az ökrös Jobbágyok-
(na)k Szekerekre [M.bikal K; KLev.] * - szekeres. 1592: 
Az Eòkreos zekeresek [Kv; Szám. 5/XIV. 970 Éppel Péter 
sp kezével] * ~ szolgáló ember. 1826: meg szégyenittö reá 
fogások az is, mintha Néhai Férjének 5 ökrös szolgálo 
emberei valaha lettenek volna [Ne; DobLev. V/1114. 9b] 
* - zsellér. 1827: Az őkres zsellérek hordattanak trágyát 
[M.köblös SzD; BetLt 3]. 

Vö. a három-, hat-, két-, négyökrös címszóval. 

2. - telek ökörrel rendelkező gazdaság; gospodărie cu 
boi; Wirtschaft mit Ochsen. 1839: Mindhogy Méra Gligor 
két jo ökörrel szolgál, s' ezen szolgálattyáhaz képest illen-
dő kaszálókkal nem bir midőn másak ökrös telkeket birván 
... tehenekkel kivánnyák nyomorgatni az Udvari szolgálatat 
... illő ... hogy telkeket is szolgálattyakhoz képest birjanak 
[A.szentmihályfva TA; Bosla. B. Miske Ferenc nyil.]. 

3. ökör vonta; tras de boi; von Ochsen geschleppt. 1829: 
Mentől több Létzet kŭldgyŏn Ked bé a menyit gondol hogy 
az ide való Hat ökres béres Szekér el hozhat [Érgirolt Sz; 
TSb 5]. 

4. ökörrel végzett; fâcut/efectuat/prestat cu boi; mit 
Ochsen geleistet/durchgefUhrt/gemacht. Szk: - napszám. 
1853: a' két napi héti szolgálaton kivül, melly vagy tenye-
res, vagy ökres napszám volt, egyebet fizetteké ? [Mv; Ujf. 
2 Soos Josef lev.] * - szolgálat. 1824: A Dobra Vidéki 
Krajnik Vr kezénél lévén Robot Restantiakul, és ökrös 
Szolgálatról való Regestromak | A Dobra Vidéki krajnik Ur 
mind Robot ugy az ökrös szolgálat Restantiakbol pénzt 
incássálván a Perceptoratusnak bé administrálta ... 314 flr. 
2 xr [Déva; Ks 106. 99]. 

II. fn ökrös gazda; gospodar/ţăran cu boi; Landwirt/ 
Bauer mit Ochsen. 1687 k.: Proventus Pastoris ... Az őkrőt-
lenek égy-egy nap kaszálnak, az özvegyek fel gyűjtik, az 
ökrösök bé horgyák [KarácsonfVa MT; MMatr. 77]. 1765: 
(Kötelesek) Ugy az Okresek mint az gyalog szeresek rendre 
bort vagy Palinkát egy egy edennyel ki kortsomárolni [BfN 
Nagyfalusi cs.]. 1785: A' Házos Emberek(ne)k Feleségei-
ketis, mind az ökrösökètt, mind a gyalog szeresekén fon-
tattya, Rostáltattya, s egyébb szolgálatrais hajtattya [M.bi-
kal K; KLev.]. 1786: Az ökrösök Pünkösd előtt kezdették 
Papáját szántani még ma végezték el s nékem azután gya-
log szert nem töltöttek [A.boldogasszonyfva U; SLt 17 
Antal Marton lev.]. 1794: Az egész Csehi Ökrösök kōzzül 
tsak a varsotziak Csinálták ki az olfát | A Joszágbeli Ökrö-
sök pedig az ki adott rendelés Szerent most ezt dolgozzak 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1795: mi ökrösökül 
szántattunk s kevertünk [Msz; BfN Conscr.]. 1834: Most 
tseplik a gyalogosok a tavasz buzat az ökrösök Nádat vág-
tak és hordoztok [F.zsuk K; SLt évr. Déák Ferenc P. Hor-
váth Ferenchez]. 1840: mü ökrösök semmivel egyébbel 

tartozunk, hanem a' hányan vagyunk külön külön a' 
magunk erőnkön nyoltz nyoltz napot szántani [A.esküllő 
Ki RLtO. 2]. —L. még VKp 127. 

0 Hn. 1640: Eőkreős n. szeőleő hegyben (szö) [Gyf; 
EHA]. 1685: Eokrös alat (e). Eokreös alat való helib(en) 
te) [Szemerja Hsz; EHA]. 1690: Az ökrösben (sz) [Maros-
étimre AF; EHA]. 1700: az Ökrösön [Zágon Hsz; HSzjP]. 
'J02'Š az Nagy ökrös n. hegjben (szö) [Gyf; EHA]. 1729: 

krös mezeje [Bita Hsz; Szentk.]. 

ökrös szekér car/căruţă cu boi; Ochsenwagen, Ochsen-
karre. 1595: Ez 9. szekeresnek Biro W. Akarattyabol 
Attam az zokot fizetesnel keuesbet, miért hogy az mjnemü 
2. boroczkat Zillahrol 6. okkres z(ekere)ken hoznak: Az mj 
zekeresünk (!) 12 ökrét fognak eleiben: És igy akaryak el 
vinny ... És ezert defalcaltatot ez az fîzetes [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 306 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1726: Tizedes 
Atyánkfiai magok Tizedgyekből rendellyenek két két őkrős 
szekereket [Dés; Jk]. 1809: Horvát Imre két ökrös Szekér-
rel Segesvárra járván Frospontia (!) eszt Quietalya Szabó 
Ferencz (így!) [UszLt ComGub. 1612]. 1823-1830: az 
urak elmentek az hintóval, mi is az ökrös szekérrel beér-
keztünk alkonyadotba® [FogE 113. — aMv-re]. 

ökröz ökörnek szid; a face (pe cineva) bou; jn zum 
Ochsen machen. 1749: hogj Pálffi Ferencz uram ökröszte 
és Disznoszta volna Pálffi István uramat nem hallottam 
[Tarcsafva U; Pf]. 

ökrű (vhány) ökör vonta; tras (de un anumit număr) de 
boi; von (einer bestimmten Zahl) Ochsen geschleppt. 1598: 
Zabo Mihály uitte Azzonjunk marhaiath 10 Eókreö zekeren 
Desre ... f 3//— Magiary Mihály uite Azzonjunk marhaiath 
10 Eókrü zekeren Desre ... f 2//50 [Kv; Szám. 8/V. 154]. 
1722: aszt az terribilis öreg Gerendákat 8 ökrű szekeren kel 
vinni [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

Vö. a hal-, kél-, négy-, nyolcökrŭ címszóval. 

öl ige 1. gyilkol; a omorî/ucide; töten, ermorden. 1585: 
Mikoron kj hozak ... az Juhazokath, Monda az pap zolgaia, 
Jstenertt wllietek ezeketh, mertt ezek veztenek minkett 
vgian Jstenertt kér vala hogj meg eolliwk | azt monda, 
eollietek wkett ... mert ezek az három az en gilkossym 
[M.valkó K; KP. Jmreh Gaspar jb vall.]. 1590: mikor 
immár eynek chendessegebe Jűttunk volna. Vargias ffolua-
ba ... hallok az J: szauat, kialtuan mondgia vala: Noh hozza 
az lopo beste lelek kuniakhoz es Eölljetek eŏket [UszT]. 
1604: wgy wöm Ezembę hogy lowaz andras foga meg ... 
sipos Janosnak az kezet, Riazkottak hogy öld öld őket wgi 
mond [i.h. 18/129 Sipos Balas Nagi Soljmosi lofw vall.]. 
1606: Tudo(m) azt hogy az Gyermekek kezdenek kialtany 
hogy ki Jônenek mert esmegh eölik Pal myhalt azon ky 
fűtek latam hogy igen vzik Pal myhalyt egy Darab fa ke-
zekben [i.h. 20/190 Kadar Peterne Vagasi vall.]. 1657: 
Voltunk Isten kegyelméből mi szabadosabb állapottal; de 
az ellenség, ha erdőre ment élést keresni, az tótság ölte, 
hordotta őket [Kemön. 238]. 1690: Ment az tatár-török 
tábor Bonczida és Iklód tájékára ... Puszta-Csán, Kom-
jáczeg, Túr, Koppámban sok praedalást töttek, embereket, 
asszonyokat vagdaltak, öltek asszonyokat, leányokat paráz-
naitottak [SzZs 719]. 1774: üsd, verd, öld az kő terem-
tettét, mert Urunk meg adgya dijját [Udvarfva MT; Told. 
44/47]. 1784: a Motzok ... a nemeséget is kit elöl hátul 
találnak ölik, lövöldözik [Hurm. XV/II, 1759 Clemens 
Kozma zarándi viceszolgabíró Franciscus Szotoczki vas-
kohi tiszttartóhoz]. 1843: a' verekedés el telte után ... 
Szabó János azt mondotta: — hát ha meghalt volna, — égy 
gaz Ember döglőtt volna meg, könnyen ki fizettem volna: 
— úgyis Désen szabad ölni gyilkolni, — mert nints Igasság 
[Dés; DLt 586. 10]. 

Szk: - vág. 1584: Jstwan Zakal B(ene)dek zolgaia8... fel 
chattananak a' kathonak es Monda egy Magos feierbely, 
Eold vagd az Neste lelek Curwafiat [Kv; TJk IV/1. 312. — 



öl 140 

aVa!Ija]. 1604: menek ki az berczre wigiaznj weczke följ, 
hat mind el leptek az raczok az falut, az nepet Jgön ölik 
wagiak [UszT 18/139 Jrolmos Lukaczj weczkey lofw Em-
ber vall.]. 1632: erősen vagdal uala be az ablakon: Hogj 
lüd eöld vagd az esse lilék kuruakat ugjmond [Mv; MvLt 
290. 78b]. 1759: Azt is beszélik, hogy annyira confundá-
lódtak az őfelsége népei a muszkával, hogy végtére egy-
mást ölték-vágták [RettE 82] * - ver. 1773: Szotyori 
Uram ... mondotta Ne hajtsatok réája ... akár kit kaptak ott 
jertek öllyétek Verjétek ontsátok ki a Véreket [Felgyógy 
AF; WH]. 

Sz: 1710 k.: Visszajőve Tige Balásfalvához ... lőn a 
holdvilági mészárlás, mert harc nem volt, egy német sem 
veszett el ... a székelyt, valamint a berbécset, úgy ölték 
közel ezerötszázig [Bön. 965]. 

2. ölten ~ egyre gyilkol; a ucide/omorî neîncetat; 
stets/unaufhörlich töten. 1703: három companiát commen-
déroz ... Rabutin, kik igen fenék és a városi embert csak 
ölten ölik, minden büntetés nélkül [Kv; KvE 242 VBGy]. 

3. (halálra) kínoz/ver; a omorî în bătaie; zu Tode quälen/ 
foltern. 1804: az Bátyám fia bé jővén monda Bátyám Vram 
jöjjön mert Kudor Pistát az oláhok a Kortsomán Nyisztort 
Silipnél ölik [Farnas K; KLev. Barta István (48) jb vall.]. 
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 kínozzák Cseh Urékot 
[HéjasfVa NK; CsZ. Todorán Atyim (54) vall.]. 

4. (állatot) elpusztít; a ucide (animale); (Tiere) töten. 
1585: 17 Aug: Az Chyganok Ebet eõltek fyzette(m) nekyk 
59 Ebtől Egy Ebtől d. 2 tezen f. 1. Masnap esmet myngyart 
Ebet eŏltek az Czhyganok 34 Ebet byro vram akarattyabol 
fyzette(m) d. 60 [Kv; Szám. 3/XXII. 75]. 1595: 26 Augusti 
Az cziganok eőltenek 48 Ebet, attam nekik f — d 96 [Kv; 
i.h. 6/XVI. 22]. 1620: a fal alatt" kün valami puskás dara-
bontok — kékesek, a veröfényen tetvet öltenek [ETA I, 
124 NSz. — aA pozsonyi vár falai alatt]. 1710: 
Septemberben penig Molduvából számtalan sáskák 
jövének ki, kik a napnak fényit sokaságokkal befedték, és 
az országot egybenjárták, mindenféle zöldséget megette-
nek, végre Kolosvárnál egybengyűlvén mindenfelől, egy-
mással megvíttanak az aőrben, és oly dühösséggel marták, 
ölték egymást, hogy a földre lehullván, nagy darab helyen 
bokáig jártanak az emberek a holt sáskák között, s ott 
büzhöttenek egyben ... egy tóban a kígyók, békák egymást 
szörnyűképpen mardosták, ölték úgy, hogy a víz is 
megvéresedett tőlök [CsH 443]. 1716: nem tudom a' Me-
nyéte vagy mi, a' szép Pulykákot igen öli régel csak halva 
találja a' Majomé, már három etzaka három holt meg mind 
a' Nagy Kakas kőver pulykák voltanak [Méhes TA; ApLt 2 
Makkai Mihály Apor Péterhez]. 1842: Vettem bŭdōskövet 
méhek ölni 30 xr [Görgény MT; Bom. F. Vc]. 

Sz. 1836: a' Fiscus mind kettőjekbe bele kötve, a' Fel-
sőbbség rendeléseinél fogva Raboskodtatta, de ugy mind 
mikor a' Rákot a' Tóba ölik, mind ketten Szerelmesek 
edgy helyt voltak, és réájok való nézt nem volt büntetés 
[KLev.]. 

5. (állatot fogyasztásra) levág; a tăia/sacrifica (animale); 
(Tiere) schlachten. 1692: ki mentünk az Török buzankban, 
az széplaki Disznókat ugj eoltük, vertük, perseltŭk, s ettük 
... Giller Peter es Janostis lattam hogj perselte s darabolta 
[O.szentiászló KK; SLt AF. 20 Oprian Thodor (35) vall.] | 
Mükis ettünk affele Széplaki Disznók husaban, de mū 
magunk nem eoltünk edgyetis [uo.; i.h. Hincze Karaczon 

(25) vall.]. 1748: innen hajtatott fel Magyarósra sertéseket 
hizlalni ă makra, és azokból ölt háza szükségére, s el is 
adott bennek [Torda; Borb.]. 1823-1830: ahányszor sertést 
ölt, annyiszor küldött egy-egy tányér pecsenyét [FogE 
282]. 1847: mü ... ezután ölünk sertést, ezután lesz a' jo 
élet — disznosággal [Kv; Pk 7]. 

Szk: -ni való (állat). 1647: Vagion Teremiben Geolye 
Disznó No. 11 ... Eolnj való No. 5. Artan esmet magnak 
való No. 11. Kan vagyon No. 9. Geolye No. 30. [Nagytere-
mi KK, BK 48/16]. 1717: Semminemű mészárszékre ölni 
való állatott az egy ökör s tehén húson kivül az hentesek-
nek ... nem szabad árulni [Mv; APol. 47]. 1748: Azt nem 
láttam hogy a* Piaczon vett volna ölni való sertéseket, ha-
nem magá(na)k elég lévén, azokbol hizlalt felesen [Torda; 
Borb.]. 1796: A Koltsärnál vagyon Pujka Fiu 54. Pipe 13. 
Csirkék 31 melyek közzül 7 ölni való [Szilágycseh; IB. 
Fogarasi István lev.]. 

01 1. poală; Schoß. 1584: Lakatos B(ene)dek vallia, 
Azzal teobity hogy a' giermek eólebe volt, es eolebennis si-
kattak, es eo maga Ne(m) zolhatot Zemewel latta hogy az 
Ablakon vgy Ieot be mint eg Arniek de Ne(m) esmerhette 
ky volt, hane(m) vgia(n) valóba volt gianosaga az vargane 
Anniara [Kv; TJk IV/1. 277]. 1597: Bagiony Pether Biro 
vram zolgaya ... wallia ... az petlendi hataron az kochirol le 
zalla veres Pal... az másik kochira ewle akin Chizarne ewl 
wala es az eolebe alwek mind egi falkaigh [Kv; TJk VI/1. 
82]. 1629: Nagy Andrásné Erzsébet asszony c.j.e. fassa: 
Láttam azt hogy egyszer házokhoz mentem vala Varga 
Mihályéknak, hogy az tüz előtt az karszékben ülnek vala s 
az fél lába Varga Mihálynénak az katonának az ölében 
vala, az jobb keze penig az katonának az asszonnak az lába 
között jár vala. Úgy rántá osztán le az katona az ingét, 
szoknyáját az asszonnak, mert felfordította vala az térdéről 
[Mv; MvLt 290. 250 átírásban]. 1639: latta hogi fel fógta 
volt az inget Szekely János Szekeli Istuannenak, s hatra 
rántottá, az eöleben, de eö azt nem latta hogj megh czele-
kette volna neki [Mv; i.h. 291. 177b]. 1718: Majla Kurke 
Feleséginek Kurké Ánnának Fattya vetése it az Nemes 
Szék Szinin Constál, az Fiu fattyais az öliben lévén [Fejér 
m.; Ks 90]. 1736: (A vádlott nő) fatealta, hogi akkor is 
őlib(en) lévő Gyermeke parázna ágjból való; azért ... kö-
zönséges helyenn a Pelengerb(en), Hóhér által meg-tsapat-
tassék, és a Ns Városról; sőt az hattárrólis extermináltassék 
... E felett hogy Istennel és az Eklésiával reconciliállyon 
maga Religioja szerint, Deliberáltatott [Dés; Jk 269b]. 
1780: Láttam egy hajnalban Nagy Falusi Lovász Josit egy 
meg terheltetett Loval ki menni az udvarból, lévén a Lován 
egy nagy iszák tele, az ölében pedig egy szép Sugár Flinta 
... de az általvetöben mit vitt légyen azt nem tudhatom 
[Bethlen SzD; BK. St. Butzi (35) tt vall.]. 

Szk: ~ébe hajt. 1582: Vrsula Bere Rlcta Antony Zeoch 
... fassa est ... kerem Luczat hog az femben (!) Nezzen, 
mikoron feyembe Nezne enys az Lucza eoleben haytam az 
fçmet (!) [Kv; TJk IV/1. 38] * ~(é)ben tart. 1689: látta(m) 
szemeimmel hogy ... az öliben tartotta Desányi Radul az 
Aszszonyát [Kopacsel F; BK. Vlád Muntyán Léánya Alixa 
(18) zs vall.]. 1851: Títi ... még a* tulon tulis eleven, jo 
kedvű, alig lehet ölben tartani [Kv; Pk 7] * -ében ül. 
1614: Tudom bizonyoson hogy eleggč zerelmeskedett az 
feyedelem Bathori Gábor eyel es nappal Jmrephi Janosne-
wal ... Az feyedelemnek eölebe(n) wlth czyokolgattak 
eölelgettek egymást Imrephine Azzoniommal [Nsz; VLt 
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53/5267 G. Virginas de Ratisbona (25) vall.]. 1639: Azt 
lattam hogy az hiuba(n) el iöttek az legeniek ott ittak s 
eöttek az Aszoniom az legininek az eoleben ült [Mv; MvLt 
291. 196a]. 1733: az Ura az Inctának azon legény ölében 
találta ülni, ugj Sokzor ajtó bé zarolva együtt enni s innya 
[Dés; Jk]. 1785: (Nyegre Blagny) mostani Felesegit ... 
Utzuj Gavrillaval lattam együtt Csokolodni őlib(en) ülni s 
egyült innya [M.nagyzsombor K; KLev. Anna Soproni 
cons. Georgii Ugrán (40) vall.] * ~ébe szorít. 1723: az 
Bödi Timofi házánál mulatoztunk s ittunk ekkor láttam, 
hogy Timofi... Marika névü Aszszony emberei Tréfálódott, 
az öliben szorította [Szásznyíres SzD;, Ks 27. XVI] * -ébe 
tesz. 1719/1724: az két száz forintokat Velünkis olvastatta 
fel Banhaziné Aszszonjom, fel olvásvan egj keszkenőben 
kötők, es az Szilágyi Sophia Aszszonj ölibe tévé [Torda; 
JHb XIV/6. 62]. 1737: Darabant Kata egész éjjel ivott az 
én házamnál a Strása mesterrel egjütt szerelmeskedtének, 
csókolódtanak, s az őléb(en) és az lábara vagj czombjára 
Tötte 's ott Tartotta s ölében szorongatta ă Strása mester 
Darabant Katát. Viszont Drabant Katais csókolta az Strása-
mestert [Szásznyíres SzD; Ks 27/XVI.] * -ébe ül. 1589: 
hazanal Eorben Melegh bort Ittak az tewznel Es az Azzony 
fel foga Zoknyaya es Inge allyat... mi nizzewk vala hogi az 
Mezitelen testiwel vgi Ewle az Matias deák eolybe [Alör 
SzD/Dés; DLt 226] * -ébe ültet. 1894: te csak olyan 
ártatlan gyerekekkedélyü ember vagy most is, mint mikor 
öledbe ültetted Rózát a madarasi házban [PLev. 170-1 
Petelei István Jakab Ödönhöz] * -ébe vesz. 1584: Ersebet 
Lakatos B(ene)dekne vallia ... Eyel siny kezde egy három 
eztendeos giermeke(m), fel vgrom eyel hozza es eolembe 
veóm, és Eolembeis Rettenetesen Sirt [Kv; TJk IV/1. 277]. 
1653: Magamnak is jut eszembe az, hogy az ölibe vett 
engemet [ETA I, 36 Nsz]. 

2. szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktionen: -ébe 
(fel)vesz karjába vesz; a lua în braţe; in die Arme nehmen. 
1582: En fylep Janosne magdalna aszón hytteöm zerent 
vallom hogy ... Jamborb ferfyat Nem lattam egyet Igyarto 
georgnel amynt felesegeuel bant mert zememmel lattam 
hogy feleseget eöleben ueötte az ember es ugy uytte ky 
[Kv; TJk IV/1. 58c]. 1629: az katona az eöleben veszi 
aniamat... s az agyra viszi s ugj jaczodnak egj massal cze-
cit miet megh szopta, teiet markaba fejte s megh ita az 
katona [Mv; MvLt 290. 152b]. 1718: az Utrumb(an) fel tét 
major ház éfel tajban ... éppen az közepin gyúlt meg ... 
mingyart eszre vettem hogj meg gyúlt ... az edgyet mast 
niingyart őlőmb(e) veven azzal ki futatta(rfi) az hazbol 
[Branyicska H; JHb Fülei Csak Ferencz gondv. vall.]. 
1810: én vettem fel az ölömben [Dés; DLt 82.]. 1823-
1830.ě egykor az utcán az házajtóban állván, a verbunk ott 
ment el, a verbunkos hadnagy felvett az ölében, elvitt a 
szállására, mutatta a csákóját, hogy azt telitölti dióval, pis-
kótával [FogE 78] * -(éjbe fog a. 'ua.; idem.' 1584: Tot 
Caspar vallia ... Iznak volt az korchoma(n), ot penig egy 
Azont meg rezegitet Segeswarat, ez András, Es eolbe fogta, 
es egy vizén vitte Által [Kv; TJk IV/1. 350]. 1710 k.: 
jneglőn a választás; Teleki kihozá az ország közé a gyerme-
ket3 ... s tevé az asztalra. Lön nagy „vivát" kiáltás három-
kor. Fogá ismét az ölébe, s békísérök országul az atyjához 
®Ön. 738. — 3II. Apafi Mihályt]. — b. karjával átfog; a 
•mbrăţişa; umarmen. 1687: Komsa Markis vet volt egy 
kfrot kőzelgetven Many Hertsogjahoz, levete a' karót 
'ben foga Manyt [Huréz F; Szád. Raduly Mark (70) jb 

vall.] * ~~ébe hanyatlik a cädea în braţele cuiva; in js Arme 

fallen. 1630: az mikor en be menek az hazba(n) akkor 
immár, az András Deák eôlebe(n) haniatlot vala Nagi 
Gergely [Mv; MvLt 290. 196a] * -ébe kap karjába vesz; a 
lua în braţe; in die Arme nehmen. 1584: Keomiwes 
Imrehne Ersebet Es Eotweos Peteme Anna valliak ... a' 
varganę Annia ... Nagy haragal igy zola ... De meg zoktà-
tok thy hogy a giermekteket eoletekbe kapiatok zellel hor-
dozzatok, es mikor a' chorda be Jeó Által vizitek keoszteok 
[Kv; TJk IV/1. 280-1] * -ében hordoz karjában visz; a 
duce în braţe; auf den Armen tragen. 1723: Ezt az Hugo-
matt tartottam is sokáig ... kicsin lévén mind az két sze-
meivel meg vakulván az ölemben hordoztam, az Német 
Borbéllyhoz [Kv; KvRLt VII. 18 Miszti Eötves Pál végr.]. 
1823-1830: Esztendeig classisban nem jártam, hanem 
csak a Szigeti háznál tanultam. Eleinte a szolgáló hordozott 
fel az ölébe [FogE 79] * -ében tart karjában tart; a ţine în 
braţe; in den Armen haltén. 1618: ezen nap hozák bé ide 
Gombos Andrást is, egy eleven őzet tart vala az ölében egy 
ernyős vacok szekeren [BTN2 174] * -(é)ben visz karjá-
ban visz; a duce în braţe; auf den Armen tragen. 1568: 
Margaretha vxor Johannis Thuri ... fassa est ... soha o 
ne(m) latot ferfiat ky ollyan zwe zerent bant wolna felese-
gewel mint ez gruz peter ez azzonnyal bant. Mert minden 
nap haro(m)zor fereztette meg napiaba az ferdobe penig 
olebe witte [Kv; TJk III/l. 146]. 1586: Zabo Marton wallia, 
Latwan Grusz Leórinczet hogy vçres, fogham karoly Ist-
uannal hogy haza vigiwk, es vgia(n) Eolbe viweok haza 
[Kv; TJk IV/1. 546]. 1701: egj Papesdi ember ... adott hirt 
az Asszonyok(na)k hogj utánnak járnak az Deákok s lat-
tam is az Asszonyokat ... hogj mentenek az gyermekeket 
ölökb(en) viven az Papesdi erdőn fel az Urakot keresvén 
[Keresztényalmás H; Szer. Togyer Mirás (30) jb vall ] * 
-(é)be ragad karjába vesz; a lua în braţe; in die Arme 
nehmen. 1810: az őlőmb(en) ragadván [Dés; DLt 82]. 
1855: A szakácsok feljajdulására az öreg cigány peczér 
dorombolva fogdossa fel a kiszabadult kopot és agarat és 
ölbe ragadva hurczalja ketreczökbe [ÚjfE 266] * -ébe 
szorít karjába szorít; a stringe în braţe; in die Arme 
drücken. 1583: Nag kialtassal ki futa Biro Mihal felesege, 
es monda hogy Az vra az eo Zolgalo leankayat Eolebe 
Zoritotta volt es gonosságra fogta volt, kyn Rajta kapta 
[Kv; TJk IV/1. 141] * -ébõl kiejt karjaiból kiejt; a scăpa 
din braţe; aus den Armen fallen lassen. 1820: a Báró Ur ... 
Más naprá azomban várokozni nem akart ... Magával a 
Báró Úrral ... az Inassal, Sorbán Jakabbal a' Gráditson 
leindulánk, még a' Szegény néhai Báró Ur az Isten nyu-
gossa meg, minthogy már Szürkület felé vala, félvén hogy 
talám az utómba állott dorontsokba meg botiam s' Fiats-
káját ölömből ki ejtem, a dorontsokat lábom előli maga 
páltzájaval el hengergette [VárfVa TA; JHb 48 Bontz Mária 
Szalamári Samuelné (37) vall.]. 

3. átv kb. vki szerető/óvó karjai; braţele ocrotitoare ale 
cuiva; die schützenden Arme von jm. 1662: Nem volt itt az 
erőtlen vénségnek semmi tekintete, avagy valamely méltó-
ságnak becsülete; nem volt a gyarló asszonyállati nemnek 
semmi kedvezés, a vének együtt az ifjakkal és az ifjak a vé-
nekkel nagy seregenként nyavalyásul megöletnek vala. Ott 
az asszonyi állat az ö férjének öléből kiragadtatik vala és az 
ő szerelmes hitvesének szeme előtt erőszakot szenved vala 
s megöletik vala [SKr 103]. 1767: Gr. Bánffi Dienes meg-
vettetvén maga helytelen cselekedetei s erkölcstelen maga-
viselései miá jobban is a feleségétől, abbeli bosszúságában 
13 esztendős leányát3, ki is az őfelsége annuentiájából gr. 



öl 142 

Teleki Sámuel úrfinak már desponsálva vagyon esztendőtől 
fogva, a püspök Bajtay Antal ... és Bethlen Miklós 
akaratjából militare brachium által édesanyja öléből kira-
gadták hallatlan például s elvivén magával Bethlen Miklós 
úr, pápistává akarják tenni erővel [RettE 211-2. — 
aÁgnest]. 

4. szerelem ~e plăcerile dragostei; Genüsse der Liebe. 
1823-1830: Csodálatos volt az, hogy eminens deák volt, 
mégis midőn a kancellárián cenzúrázott, hogy procurator 
legyen, rejiciáltatott, mert kétségkívül elkorhelyedett a 
szerelem ölébe [FogE 79]. 

5. szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktionen: ~~be 
eshetik ölre mehet, birokra kelhet; a se putea lua la 
trîntă/bătaie cu cineva; mit jemandem handgemein werden 
können. 1633š. Latam aztis hogy egi veresbely ighen igje-
kezik vala raita hogy varga Andrassal eölbe eshessenek 
hogy megh foghassa [Mv; MvLt 290. 114b] * -be esik 
ölre megy, birokra kel; a se bate; sich schlagen. 1633: 
kezde Zalkay Mathe az szanto Marto(n) laba(n) kapdosni, 
es uegtere eolbeis ^essenek es ugy dulakottak egimassal 
[Mv; i.h. 11b]. 

6. hosszmértékegységként (1,9 m); ca unitate de măsură 
pentru lungime; als Längenmaßeinheit | egyöles mérőrúd/ 
lánc; prăjină stînjenească, lanţ de mäsurat; Klaftermeß-
stab/kette. 1713: ez felljebb meg irt rendben, az holott is 
Ulnát töttŭnk fel. az az öl. olljan falu ölös földihez való rud 
melly is három ölös [Baca SzD; JHb XLI. 2]. 1732: Minden 
Orgiakban avagj egj egy ölben három Szebeni Singet kell 
érteni [O.bogát AF; JHb XXVI. 59]. 1797: Az öl mellyel a 
Terrenumok fel merettek, három Singes [CU IX. 2. 158]. 

Vö. a királyi öl címszóval. 

Szk: három kolozsvári singgel mért 1722/1814: 
Minthogy minden mérés eől Számmal declaraltatik, kel 
érteni három kolosvári Singéi mért őlett [Kisjenő SzD; 
BetLt 1] * háromsinges öl. 1772: A' Malom árkára 
óldalaslag follyó patakocskának árka3 öl számra három 
singes öllel 39 [JHbK 11/17. — aKisfenes és O.léta (TA) 
határán]. 1792: égy darab kender Föld ... ennek hoszsza 
28. Szélessége pedig 10. öl. mindenütt három Singes öllel 
mérvén [Márkod MT; MMatr. 453]. 1811: Méretett meg 3. 
Singes öllell ... azon kis Belső Jószág [Szentimre MT; 
BalLev.]. 1816: Mértéke ezen Czinteremnek: Kereksége 
47, Hoszsza 14, előtte a' belōlle kimaradt küs Piatznak 
Hoszsza 9. Szélessége 10. magának a' Czinterem széless. 
7. öl 3. Singes öllel [Vadad MT; UnVJk 187]. 1827: ezen 
ki Szomszédolt fel hold Szántó földnek az Észak felöl való 
végit ... egy háram Singes öllel meg mérvén a hoszsza 25 
húszan őt? [Borb. I Várfalvi Fodor Sámuel nemes személy 
kezével. — aTi. öl] * hat sukkos - kb. hat láb hosszúságú 
öl. 1798: Lévén ... ö Natságának ... egy benn való Sessioja 
... mellynek hoszsza a közepin bé mérve 6. sukos öllel 
találtatott 44 3/4 rész ölnek [Ádámos KK; JHb XIX/61]. 
1815: egész hoszsza 33 öli 2. Suk ... 6 Sukos öllel mérve 
[Bh; HG] * közönséges ember ~e a kiterjesztett két kar 
hosszúsága (mint mértékegység). 1724: egy küs cseglecs-
ketöl fogva az Sombori Ur(am) reszin valók be szántottak 
volna három ölnyit közönséges ember ölivel [M.zsombor 
K; Told. 2]. 

7. egy/vhány ölnyi (hosszúság/mélység/magasság); (lun-
gime/adîncime/înälţime) de un anumit numär de stînjeni; 
(Länge/Tiefe/Höhe) von einer bestimmten Zahl von Klaf-
tem. 1553: Kerwnk tegedeth es haggywk teneked hog chy-

naltas myndgyarasth eg koeteleth kynek az hozza tyzen 
nygh we (!) legen az temerdeksegeh anny legen mynth egh 
nyolc penzes koehtel wag mynth ket estrangh [BesztLt 2 
St. Dobo de Rwzka Waywoda Trans. a beszt-i bíróhoz a 
Bethlen melletti táborból]. 1589: Chynaltatŭnk egy Keote-
let az toronbely Kis harangra vgymint 18 ölt, attünk attól 
Keotelwereó Jacabnak f—d. 20 ... wettúnk az orara egj 
ketelet 24 ólt tezen az arra f. 1 d.25 ezt Ketel úereo Jacabtol 
[Kv; Szám. 4/IX. 21]. 1593: Hiuatanak minket az witezleó 
Zalanczj Geórgi es Kemeni Istuan ... Poka falura, es oztank 
fel keóztók, az zalanczj Geórgi haza, kapuia elleneben egi 
darab giepet... mely darab giepbeól, Kemeni Istuannak az 
w rezeben Juta Negiuen haro(m) eól hozasagara, az 
zelessegire penigh Tizenket Eól [PókafVa AF; JHb XXV. 
20]. 1623: Az Istallokot így zagassak megh hogy mind(en) 
Istallónak hozza 12 Eoll legyen az az hogy az Egy Renden 
6. Istálló legyen 12 Eolny hozzw kib(en) kęth Rendb(en) 
24 Lo terhett ell [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1652: 
Vagyon ezen Pincze külső Ajtaja előt egy hosszú korcsolya 
... Vagyon ismét egy bor vono kőtél Tizen négy eoll | Az 
Tömlőcz ku sziklábol ki vágót. Mélysége negyed fél öl ã 
föld szinig [Görgény MT; Törzs]. 1694: Gyulai határt... az 
ároktol fogva ki a berczigh ... meg mérvén találtaték tizen-
hét kötél es tizen kilencz öl, a kötélnek vala hoszsza 
húszonnégy öl [Gyula K; SLt AH. 1]. 1699: Kilenczed fel 
ől hoszszuságu szekér szín [Szentdemeter U; LLt]. 1719: 
az Kövecses mellet merettetett tiz rud szőlő ehez a nyilhoz 
(:mely rúdnak két jo öli a hoszsza:) [Noszoly SzD; IB. VI. 
225/24]. 1725: ezen árok ásásához ... hozza fogatott volt és 
ásottá ... Keczeli Uraimék asották tizen két öllel alább 
[Türe K; Told. 28]. 1757: meg mérvén ezen Nemes Lakó 
Joszágot ... ă meg mondott betűje vagyon negyven-két öl 
egy Sing és egy arasz [Szentmihály Cs; Sándor conscr.]. 
1781: mérettetvén ... hoszszára 123 ōlőkőt tészen hoszsza 
400 öleket [Magyaros MT; Told. 76]. 1786: nyilván va-
gyon az irt Curiának Quantitassa, hogy ... hosszára 31 és 
1/2 szélességére ... 19 ölek között határozódjék [Nagylak 
AF; DobLev. III/607. 33]. 1810: A Curia közepén egy ... 
kősziklából kivágatott kirakatlan kut mellysége pedig őt öl 
[Doboka; Ks 76 Conscr. 44]. 1826: Ha a' Tekintetes Tiszt-
ség a' pataknak projectalt árka kiásatását méltóztatik pa-
rancsolni ... a' megkívántató mélységére, a' mely közép 
mértékkel egy ölnél törpébb nem lehet, kiássák: szükséges 
volna Szövérdet is segítségül rendelni, így ... három nap 
alatt kiáshatnák [Msz; GyL]. 1852: Az udvarra bé menő 
rákot Kő Kapu felek kőzött, egy két felé nyillo kapu, egy ől 
magasságú [Dés; DLt 1248]. 

Szk: bécsi 1798: Arasz kerületü és 4 Bétsi öli hossz-
szuságu csere Czövek [HSzj cövek al.] * kis 1710 k.: 
Kétfelöl vala jó erős lapátos, én bizony nem tudom, hány 
ember, négy pár fogott lenni; jó hosszú, és közel egy kis öl 
szélességű volt, deszkáit is belétudván [Bön. 591] * ma-
gyar 1761: Sztanisának mindenféle Határait... egy más 
kőzött fel osztottunk ... négy száz egyenlő részekre, melj 
rész mindenik(ne)k külön külön áll hoszsza tiz, széllessége 
ismét őt Magyar, vagy oláh őlböl [Sztanisa H; JHb 
LXVIII/2. 35] * német 1770: (A jászolgát) hoszsza ... fel 
mérettetvén 70. Német ölnek tanáltatott [H; JHb XXXI/17. 
3]. 1797: a kútnak a mélysége 3 német öl de még bizonyos 
és jo forrás nem találtatott... az en ertelmem szerént jobnak 
állítom tovabbis ásni minsem anyi munkát, hasztalan ugy 
ki rakatni [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1799/ 
1802: (A föld) hoszsza 70. Szélessége mind két Végin 47. 
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Német ölöt tészen, és igy jön ki belölle, 3220 quadrat öl 
[Erdősztgyörgy MT; MMatr. 146]. 1845: a' Killyeni család 
... adott... Kispál Károly Urnák 5. az az őt német öl széles-
ségű helyet... 's ezt... már kiis mérték; miként annak hosz-
sza mérő lánczal meg mérve ütött 121 - az az száz húszon 
egy német ölet és három lábat [Sszgy; Kp V. 384] * oláh ~ 
-> magyar ~ * öreg 1732: kereken köböl ki rakott ... 
fris vizes kut, meljböl vizet meritnek cserefabol való vas 
fogantjus, és abroncsos négj öreg öl, tekertes szemű lánczra 
foglalt vederrel [Kóród KK; Ks 12. 1] * vhány -et vet 
vhány ölnyi (hosszúságot) tesz ki. 1811: Tudok a' Kertek-
be égy fát mutogatni ... 'S Bezzeg Tsuda fának ezt méltán 
nevezem: Ez égy nagy Tserefa, melynek a' vólt hire, Hogy 
kilentz ölöt vét a' kerületire [ÁrÉ 60]. 

8. területmértékként; ca unitate de mäsură pentru supra-
feţe; als Flächenmaß: kb. négyszögöl (3,596 m2); stînjen 
pătrat; Quadratklafter. 1679: ada å ben való jószágból ... 
vegigh ki menŏlegh hat ölet [Sepsisztkirály Hsz; BLt]. 
1732: azon Communís földeket és Labakot fel mérven, 
mellyben ... Törők Buza és egyéb Tavasz vetes vagyon ... 
mérettetett ... Ezer száz ötven ölre [O.bogát AF; JHb 
XXVI/59]. 1749: a' leg felső mérésbe júta ... huszonhatad 
fel... a' leg alsóba, huszonkettőd fél öl [Hévíz NK; JHbT]. 
1765/1770: ezen mostan kezdett Malom ... ha fel épülhett 
... a' Mlgos P. Horváth Família földeiből kőnyen két száz 
őletis el szaggatt és veszteget, ugy hogy az Széplaki 
közönséges revetis el bontya, rontya [Széplak KK; SLt évr. 
Transm. 229-30]. 1768: A falu szabad gyepei e szerént kö-
vetkeznek. A város felől való mezőben az hosszú kert mel-
lett való gyep három öl. A Kurták gyepei 12 öl... A Fekete 
uraimék malma előtt, Bertalan Mihály és János földe mel-
lett, a nádról bejövő földek véginél való gyep 6 öl. A 
Sárfalva felől való mezőben a Bardócz gyepe 12 öl, a 
Hosszú gyepe 12 öl, a Csegelyen való gyep szegletesen 19 
öl. A Feketeügyön való gyepek, a földek között három öle-
sek [Oroszfalu Hsz; RSzF 134]. 1769: hánny Ölöt kaszái-
tatot el [Fejér m.; Kath.]. 1774: Suta Todor ... Negyven 
ölöt irtot [O.léta TA; JHbB 275]. 1788: (A kaszálóból) 56 
öl és őtődfél lábnyi jutott ... Suki László urnák 
[Melegföldvár SzD; SLt XLI]. 1790: a' Nagy Sármásiak 
foglaltanak el hoszszan le végig ... más fél ölet, ezt viszsza 
gödrözték [Báld K; BLt]. 1828: Ezen ki szomszédalt Fel 
Hold szántó Földnek az Észak Felől való végiből... által ad 
... Húszan ôtt őlott ... Cserében òrökősőn Semmi Just Se 
magának Sem maradékinak Fen nem Hagyván [Asz; Borb. 
I Aranyas Rákasi Csipkés István ns nyil.]. € 

Szk: négyszegű 1794: e' szerint fel-mért Kőfalakat 
quadrát, vagy négy szegŭ ölökre reducalván tésznek mind 
ŏszve 189 quadrat ölöt [Szentmargita SzD; Ks 68. 49. 41]. 

Vö. a kvadrát- és négyszögül címszóval. A nagyságával kapcsolatos bizony-
talanságokra I. Bogdán, MMért. (1987) 77. 

9. köb-öl; kubik-öl; stînjen cub; Kubikklafter. 1772: Ex-
cellentiaja ... Malmán alol kevéssel feles kövek ládczatta-
nak ... és parasztak kő pinczék, kutak Qvártély hazok és 
egyéb épületekre el hordattanak valami száz ölet [Ádámos 
KK; JHb LXVII/2. 375]. 1825: 1 kubik ől kő a hányását 
hozatalával édjütt 1 ölért 4 Rf calculalva 28 Rf [Dés; DLt 3]. 
!839: határoztatott, hogy ezen az őszön a gyalog marhátlan 
emberek által ölbe kö hányattassék, és az marhás emberek a 
t^en szánon meghozzák [Taploca Cs; RSzF 102]. 

V ö a köh-öl és kubik-öl címszóval. 

10. faöl, hasábfából kb. négy köbméter (más számítás 
szerint 3,42 m3); stînjen de lemne; Holzklafter, Faden. 
1573: Paisos Illés es az felesege azt valliak hogi Twgiak 
elteben Kalmar Imrehnek haza Zeoleye, kalmar arwya 
Negy lowa vasas zekere hazkeozbely Marhaia Jo Modon 
volt hazanal, hogi meg holt, vagot faiais eleg volt hazanal 
... Meg eokis véttek volt egi eolt az faban [Kv; TJk III/3. 
195]. 1637: Vágjon az vduaron kesz fel uagot, es uagatlan 
fa, melyet Intéztünk mind Együtt hett Eölre az melyet 
aestimaltunk ... ad f. 9 [Kv; RDLI. 24]. 1826: Repartitio ... 
az 1826/7-dik esztendőre meg kivantato Tűzi fákról ... 
Escadronos Kapitány Frenko András 11 öli 1 Fertálly ... 
Strázsamester Kövér István 3 Öli [Egerbegy TA; TLt Köz-
ig. ir. 1495]. 1849: ezek hordották ela ... mely volt har-
mintz öl, melynek öle ért két pengő forintot [Héjasfva NK; 
CsZ — aA fát]. 

Szk: -be kirakat 1799 k.: (A fát) szekeren ... szokták 
hozatni ki rendezni itten ölbe ki rakatni [Kv; AggmLt C. 
114] * -be rak. 1843: Hajtják pedig ... Mind a három 
helységet Offenbányára a vízből ölfákat kivenni és ölbe 
rakni, két-három hétig [VKp 132] * -be rakatott. 1827: a 
levágott és ölekbe rakatatt Fát gyalagszeresen hordottak 
[Szind TA; Mészkői lev ] * bécsi 1819: millyen drágá-
ba jön égy Betsi öli Tűzi Bükkfa [Désakna; DLt 48] * 
hosszú 1799 k.: ha hoszu ölbe hozzák egy ölet három 
szekeren ha kurtába ĕgyet két szekeren ... szokták hozatni 
ki rendezni itten ölbe ki rakatni4 [Kv; AggmLt C. 114. — 
aA fát] * német 1842: az Udvarról egy Német öli fát 
vittem bé ... a Református Kántor Umi [Bereck Hsz; 
Bogáts 4]. 

11. ölfa, ölbe rakott fa; lemne (aşezate) în stînjeni; 
Klafterholz/Fadenholz. 1827: a mèszköiek fejszèsen és kö-
tellel fel készülve nem tsak a levágatt ölekből sott a vágat-
lan erdőbőlis a Fanak javát ki szalolván erŏszakasan 
horgyák [Mészkő TA; Mészkői lev.]. 1840 k.: A Hajtás ... 
által adja Számtartonak azon Czedulát, mellyek mellett 
őlfát víttenek el, s a hány ölről való Czinkust ele mutatt, 
hogy annyi el költ fel iratik, ugyan annyinak kell perci-
pialni az napról a Számtartonak is az arrát [Görgény MT; 
Bom. G. XXIVb Csíki Sámuel lev.]. 1852: a' város számá-
ra vágattatnak épületre való fák, vagy ölök [Dés; DLt 180]. 

12. szénaöl; (cantitate de) fîn măsurat în stînjen; in 
Klaftem gemessenes Heu. 1573: Zabo Pal hity vtan azt 
vallia hogi ... Az azzony eo hozza Ment volt es kerte volt 
hogi zegitsegel lenne az Zena vetelben, Eleozer Mennek 
Gergel Antalhoz se ott veottenek egy zakast... onnat Men-
tenek leorinch kowachnehoz ottis Rea Arwltak egi Zakasra 
... Es az Zena Eo Zamara allot, Megh az vey Jósa elys 
keoltet volt benne egy élet Darochy Engedelmebeol [Kv; 
TJk III/3. 307]. 1582: Zena hath eól [Kv; Szám. 3/VI. 15 
Diósy Gergely not. kezével]. 1587: Haznak való borona fa 
95 zal ... Wagion zene Eollel. 9 [Kv; i.h. 3/XXXII. 13]. 
1589: kazaltatta(m)... enny zenat. Az itt való hatarba(n) ot 
kŭn a' Zena fwbe 26 Eol [Kv; i.h. 4/XI. 46]. 1594: Az 
Somlioi Maior kertben vágjon haro(m) kazalban zena eöll 
No. 107. Az ket kazalnak zeli es magassaga ket eöl az 
harmadik kazalnak zeli es magassaga masfel eől [Somlyó 
Sz; UC 78/7. 15]. 1596: Miért hogy az Varosnak zenaja 
nem volt... Veöttwnk penzen ez zerent... Geönchj Gieörgj 
majorabol 3 olt... f 13 d 50 ... az pap majorabol egj eölt... 
f 4 d 50 [Kv; Szám. 6/XXIX. 175 Bachi Tamás sp kezé-
vel]. 1600: Megh mérettem Eleo veolgiben az szenat, ta-
láltak 20 eolnek, beoczwlleottek f 60 [Kv; i.h. 9/XII. 63 
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ígyártó Simon isp.m. kezével]. 1687: Széna és Sarjú 
Extractussa. Vágjon jelen széna, az mezőb(en) és csüres 
kertben egész, és felben levő kazalokb(an) öli. 40. Sarjú is 
vágjon, dirib darab kazalokb(an) őll 15 [A.porumbák F; 
UtI]. 1765: az Aszszony szalmája féle 1 Kaszályb(an) 9 
ölben vagyon Gel 500 [Nagybarcsa H; Ks 71/52 Szám.]. 
1776: a' Czikudi Határon ... lévén 6. őlős kaszaj széna ... 
Ebből attam egy ölöt záhra [Mezőméhes TA; WassLt]. 
1782: Szalma ... A Felső kaszallyban vagyon öli 11 [Dé-
va; Ks 76. IX. 20]. 1791: Sarjú ... hatad fél öl [Nagyercse 
MT; Told. 36]. 1798: A' Nagyságod szénáját még Ka-
rátson Hetiben jó móddal el-adtam, a' kazal 8. őllből állván 
ölit 20, 20 Rftokon [Torda; Borb. II Kolosvári N. István 
lev.]. 

Bogdán, MMért. (1987) 109 magyarázata szerint a szénának (és szalmának) 
ez a számbavétele onnan származik, hogy a rendsz. 4,5 m széles és 4,5 m magas 
kazalnak csak a hosszát mérték ölben. 

13. nyaláb; (un) braţ (de...); Bund, Bündel. 1585: Zemet 
Adam es Warady Imreh ... valliak ... Talalok oth Vuch Jst-
want ... es hat feyzewel igen vagia, es Irtia a fakat, es 
vgia(n) Io Rakas vala hogy Negy ember sem hozhatta volna 
eollel vagy terehbe eo maga hatan ell [Kv; TJk IV/1. 391]. 
1597: Nagi ferencz ... wallia ... aztis tudom hogy Cantor 
Pal az Carpitos Peter hazahoz vit matast eollel, es nemely 
adossit azzal fizette megh [Kv; TJk VI/1. 9]. 1738: Valami 
vásznat adott volt Lonai Ioseph Ur(am) az én Felesegem-
(ne)k hogy be marcsa s' meg mossa, s azért hozott volt 
vagy ket öllel az Utrumb(an) megirt haz körül való kertből 
s' azzal szapullotta meg az vásznat [Galac BN; WLt Lazar 
Stephan (40) jb vall.]. 

Szk: -lel hord/hordoz. 1750: vgy hordotta ã SziPáli 
Ferentz Uram Erdeiből a' fát öllel a' szekérre, mellyet 
látván ã Sitárok két őkrit bé akarták hajtani Oltyánnak 
Girbora [Girbó AF; Told. 3]. 1758: az Tarlóban egy Ember 
egyebet nem dolgazat hanem öllel hordazta a Botot, Vas-
villát az aratók utan [Harasztkerék MT; Ks 18. XC. 11] * 
~lel nyalábol. 1653: Egykorban® egy gyalog hadnagy 
minden puskáit, szablyáit, botjait és fegyverit öllel nyalá-
bolván, kezembe adá, hogy eltegyem [ETA I, 145 NSz. — 
a 1633-ban] * -lel visz. 1574: Stenchel Leorinch ... vallia 
... Eouis vyt Konch peter hazahoz Eollel fat [Kv; TJk III/3. 
398]. 

14. -e vmiből egy ölnyit számítva/véve; un stînjen de ...; 
eine Klafter von ... A. vminek egy ölnyi (hosszúságú) ré-
sze; (o lungime) de un stînjen din ceva; eine Länge von 
einem Klafter (von etw.). 1772: Az Oláh Létai Malomnak 
árka a' Malmon alól igen mélly és munkás lévén becsülte-
tett öle 1. MForintra [Kisfenes és O.léta TA; JHbK 11/17]. 
1817: a Felső Tractusnak Kőfalai, Tűzfalak és Kémények 
öle a 90f [Kv; Born. IV. 42]. 1821: egy Pintzét... magam 
nagyítottam 5. öllel ... melynek tsak az hegy alá való bé 
ásásának öliért fizettem 30 Rh forintot [Celna AF; Ks 79. 
11]. 1823: A Kötél Verők dolgozzanak eszerént: Egy Nagy 
Kötélnek ölit a gazda kenderiből tsinálja 3 xr ... A Szárasz-
tó Gyeplőnek ölit 1 xr [HSzj kötélverő al.]. 1845: A Santz 
áso Czigányok(na)k 89 ol sántzért ölitöl 4 xr 5ft 56 x [Dés; 
KvNJ 20]. 1872: Hajó Deszka 23. Szál 6. öl 4 sug hoszu 
16. col széllé öl les per 15 x [TSb 38]. 

B. kőnek egy köb-öle; un stînjen cub de piaträ; ein Ku-
bikklaftèr Steine. 1824: A kutbol ki vévendö Kő mellé kell 
jo épp kő 6 öl ölit fel véve és meg alkuva per 2 f.. . 12 Rf 
[Dés; DLt 424]. 

C. (hasáb)fának egy öle; un stînjen de lemne; ein Klafter 
Holz. 1595: Igen szép Tölgy fank vala az Vdúaro(n)... Va-
gattam igen zep 6. öli fat, és be is rakkattam Czok Janos-
sal, Attam ölitel hogy meg vagya be hordgya es szepen 
rakya d 9 fizettem d 54 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 125 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1681: Az hites polgár és szabados 
relatiója szerint tanáltatott kész ől vágott, szénnek való fa, 
hámor szükségére való, ulnae 201. két száz egy öl, melynek 
ölit húsz-húsz pénzel computalván, tészen fi. 40/20. Ezért 
Páter János uram fizettetett meg, mi is az dominus 
officialis kezében inventaltuk [CsVh 102]. 1822: 
Huszankét öl Fákat tiz forintyával ölit [Nagyernye MT; 
MvRLt]. 1825: Közép vastagságú fenyő fák fel dolgozá-
sáért őlit 15 xf [Dés; DLt 3]. 1843: Kerpenyes és Abrudfal-
va viszen évenként Verespatakra a tisztek és papok számá-
ra 30 öl fát, öliért az, akinek viszik, fizet 12 váltó forintot 
[VKp 129]. 

D. szénának egy öle; un stînjen de fin; ein Heuklafter. 
1574: Ez elymwlt Ideokben mykor Kalmar Ianos Mayora 
volna ... az fele zenanak eolit az kor feleky Embemekis 
heted fel forinton atta Nyreo Kalman [Kv; TJk III/3. 360]. 
1774: Széna hol, mennyi termet hány kaszally, hány Sza-
kasz, hány Szekér, ölit hogy adták el, mi jöt belölle, item 
Szalmából, Nádból, Hársból mi Proventus, vgy Szōllökōtö 
veszöböl ha kévénként el adták ...? [KS gub-i vk]. 1791: 
Sármáson két szakasz széna lévén azokat magam meg 
visgáltam, és árrára botsátottam, keskenyebb alatsonabbis 
lévén a Gernyeszegieknél égyik szakasz ment 32 V Forin-
ton öle [Strézakercsesora F; TL. Wessenyei Dániel jószág-
ig. gr. Teleki Józsefhez]. 

15. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributi-
vem Gebrauch. A. vmiből vhány ölnyi (hosszú); (cu o 
lungime) de un anumit număr de stînjeni; eine bestimmte 
Zahl von Klaftern lang (von etw.). 1589: Az toromba a 
chengettywre es ora vereore chynaltatúnk 23 ól synort p(ro) 
f. — d. 7 [Kv; Szám. 4/IX. 22-3]. 1593: egy hatod fel olj 
keotelet weóttem, az keozep kapubelj emelczöhöz f — d. 
60 [Kv; i.h. 5/XXI. 67]. 1618: Az hid kapura attam harmad 
fel eöl lanczot ... d. 50 [Kv; RDL I. 103]. 1621: Hogy eo 
kemek az gialog Darabantokat meg inditak az eles 
zekerekre veottem eo kemek hagia(sabol) Negy Gyekent f 
1./1. Tizenket eol Gyepleot f —/12 [Kv; Szám. 15b/IX. 
189]. 1649: az Apa Hidi Malomhoz ualo Erogatio ... 
Atta(m) az Fiók Garatra negi Eol Gyepleot... d. 8 [Kv; i.h. 
26/VI. 487-8]. 1688: Volt egy Vánjolois ... esztendőnkent 
abból szokott jŏvendelmetis percipialtassa Rationistajaval. 
Ugy mint minden dōrōczkőlōböl az kétt kétt eöl Zeke posz-
tot [F.ucsa F; ÁLt Urb. 33]. 1791: 6 1/2 Öli harisnya 
posztonak Meg Ványolásáért 10 xr [H; Ks 108 Vegyes ir.]. 
1815: Van az Udvar körül 150 öli otska fedeles kert [Kos-
tesd H; Ks 111 Vegyes ir.]. 1825: 3. öli stakétás kert a Tor-
nátz alatt zölden festve [Szentdemeter U; Told.]. 

B. vhány négyszögölnyi (terület); (o suprafaţä) de un 
anumit număr de stînjeni pätraţi; (eine Fläche) von einer 
bestimmten Zahl von Quadratklaftem. 1679/1791: juta 
Mohai részre 9. Ház hely után 54 öl szántó föld [O.lapád 
AF; Törzs]. 1680: ha ... valami modon ã megye uraságá-
b(an) ä cserélt földnek nem maradhatna, a melly őt ől föld 
adatott volt a Tholdalagi János Vr örökségéhez, redeállyon 
ã megyének [Mezősámsond MT; MMatr. 382]. 1771: 
innen mindjárt ismét egy végtiben, a* 29. öles darab hely-
hez még mérettetett 55 1/2 öl hely | Szaníszlo György 
Uramnakis ... tartoztak volna 2. öl földet bonificálni, 
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mellyet ö kegyelmeis condonála [Fejér m.; DobLev. 11/428. 
27a, 29a]. 1774: ezeket... azért hivattam hogy az Hétt öli 
szőlőmet mérjék ki, és szakaszszák ki [SzőkefVa KK; Ks 
66. 45. 17c]. 1818: el járának egy öl búzát ... és ottan ... 
meg is gődrőzek [Vaja MT; Told. 42]. 1821: Száz öl veress 
szöllö [Dés; Ks 79. 29. 708]. 1848: ha Ŭrmŏsi János nem 
akarna rea állani abba az esetbe ellen Nyugtatvánt kel neki 
hagyni hogy mŭ soha örökre azon két öl hellyet nem 
követellyŭk [Tárcsáivá U; Pf Pálfi Lajos lev.]. 

C. vhány köb-ölnyi kö; de un anumit număr de stînjeni 
cubi (de piaträ); eine bestimmte Zahl Kubikklafter (von 
Steinen). 1717: intéztünk 56// szekér fòvenny(ne)k, 6// öl 
kőnek ... à Vecturáját hogj praestállya2 [KvLt 1/218 a gub. 
Nsz-ből. — aKv városa]. 1726: Alkudtam ... husz öli kő-
nek, az monostori Határon való vetésiért... a' flo: hg: 1 d: 
70 [Kv; Ks 15. LIII. 4]. 1759/1772: Meltosagos Petki Nagy 
Boldisar Ur ... Horváth Vonuly nevü Jobbágya, hany öl 
követt adott számba ... volté több kö hanyassal ados, mint 
a' menyit szamba adott a vagy nem ? ... vagy töbre eről-
tették hogy hányon? [Dés; DobLev. 11/435. 52-3 vk]. 
1807: a' Rósa Hegy alatt, a' Bongorba, jó lenne bár 80 öl 
követ hányattatni [Dés; EHA]. 1876: Az iskolai épület 
alapjául mintegy 4 öl kő hanyassék [M.bikal K; RAk 325]. 

D. vhány ölnyi (hasáb)fa; de un anumit numär de 
stînjeni (de lemne); eine bestimmte Zahl von Klafterholz. 
1582: 8 Marty Biro V. hagyasabol weottem egy Eol azzu 
fat az tanachyhazhoz oda witelewel eozwe attam erette f. 
1/10 [Kv; Szám. 3/V. 10 Léderer Mihály sp. kezével]. 
1590: Elseoben Mykoron. Gardinal Ieouesse volt Attam 
egy Eöl fath f. 1 d. 20 [Kv; i.h. 4/XXI. 10a Kis István sp 
kezével]. 1593: Egy ölj fat weottem az Tanaczyhazhoz 
Hooz Lukaczytwl f 1 d 25 [Kv; i.h. 5/XXI. 43]. 1723: 
Czigan Gábor vágott egy öl fát az vekonyaban, Makave 
Győrgy vágott egy Szán rudat [Rőd K; Ks 33. II. 57]. 1794: 
a hétem (!) még eddig Semmit Sem hozának holott a 
Csehiekre ezen heti szolgalatyokra égy égy öl Fát vetettem 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István kezével]. 1809: M Por-
tusra el adattatott 157 öli Fák, és 144. d. vékony Sasak árra 
... 835 f 24 x [Déva; Ks 99]. 1832: Az Anyagát lészázására 
s igazítására ment 70 öl fa és vessző ... 210 fr [F.zsuk K; 
SLt 22]. 

E. vhány ölnyi széna/szalma; de un anumit număr de 
stînjeni (de fîn/paie); eine bestimmte Zahl von Heuklaftern. 
1576: Byro vram ... adaszon Mostan egy Ewl zenat kywel 
az Taligas lowakat Taplalyak [Kv; TanJk V/3. 133a]. 
1585: Veotte(m) 2 Eol zenat p(ro) f. 5 Esmeg veottem 3 
Eol zenat p(ro) f 7 ... Veottem egy darab zenat p(ro) f 4. 
Veottem 2 zeker zenat p(ro) f. 1 d 10 ... Veottem esmeg 1 
zeker zenat p(ro) f—d 60 [Kv; Szám. 3/XXI. 9]. 1586: 
Megh Jria, Meny Eóll zenat kazaltatot, Es Meny Maradót 
Zamwetel vtan kezebe eg Summaba megh Iria, Es Meny 
Eólt Adot penzen el benne hany forintot Árult beleöl le [Kv. 
PolgK 20]. 1592: Az Niomason kazaltattu(n)k mi ma-
gu(n)k zamara louainknak három eóll Zenath, mell Jelen 
vagion [Kv; Szám. 5/XII. 3]. 1640: Vagion az Varhoz a 
falu hataran edgy nagy hoszszu reth melirül takarthatik 
mikor fűnek io termese vagion eotven avagy hatvan eol 
széna, de mostan pörös [Holbáh F; UF I, 722]. 1658: 
Negyven köböl zabom, három öl szénám, harminczhat 
köböl búzám jár conventióm szerint; bár csak felit adassa 
meg ő nagysága; megszolgálom Kegyelmednek [TML I, 

Kövér Gábor Teleki Mihályhoz]. 1818: Tutsik 

Gergitznek a' Vágó Szinnek bé fédésere adatott 1/2 öl 
fedni való Szalma à 1 forint egy szekér [Déva; Ks 103]. 

F. vmiböl vhány nyalábnyi; (de) un anumit număr de 
braţe din ceva; eine bestimmte Zahl Bündel (von etw.). 
1699: az verés után ... ott szedett egy őlly palcza darabokat 
fel [Bodola Hsz; BLt 7]. 1763: el mentünk az Utrizált 
Erdöb(e) s hoztunk onnan valami Sztrunga tsinálására egy 
szekér veszszöt ... hoztunk annak utánna még Hat ől 
veszszöt [Gambuc AF; BK. Komán Todor (30) jb vall.]. 

o Hn. 1697: Tiz ölben (k) [IlyefVa Hsz; EHA]. 1728: 
Hét ölben (k) [Aldoboly Hsz; EHA]. 1784: Tiz ölben (k) 
[uo.; EHA]. 

öldöklés gyilkolás; masacru, mäcel; Gemetzel, Massa-
ker. 1653: Sokakat felakasztának esmét, egynéhány nap 
mind úgy lön a dolog. Egykor az öldöklést megúnák, elha-
gyák, hanem az orrokat füleket kezdék metszeni [ETA I, 47 
NSz]. 1662: (A szemények) a vajda udvarára is ütvén, 
magának is ugyanakkor, ha tanálhatják, végére járnak vala. 
De a vajda, hogy a támadást eszébe vívé, míg a városban 
való öldöklés tarta, addig úgy elrejteznék, hogy akkora 
nem találhatván, azután is kezeket nehezen távoztathatta és 
kerülhette vala [SKr 334-5]. 1710 k.: a megvilágosíttatott 
fiait is, leányit is a te házadnak elfoglalá a nagy testi bátor-
ság ... tobzódás ... a rettenetes irigység, gyűlölség ... véren-
gezés, öldöklés és sok mindenféle gyilkosság [BIm. 1042]. 

Szk: cselekszik. 1585: Ha melj hatalmaskodó halaira 
való Sebet, vagj verest vagy Eoldeóklest, Ereózagoth, Tol-
waylast, orsagot, es oly wetket chielekednek ky halalt 
nezne ... Serenysegel megh fogianak Lanczozzanak [Kv; 
KvLt Vegyes III/l7]. 1705: A Duna által fagyván, Károlyi 
valami kuruc hadakkal általmenvén, Austriába nagy ke-
gyetlenséget, égetést és öldöklést cselekedtenek volna 
[WIN I, 381] * - / követiet. 1704: az országban széllyel 
olyan égetéseket és öldökléseket követtetett volna a gene-
rál, amelyeket semmiképpen őfelsége akaratjából a generál 
nem ... cselekedhetett volna [i.h. 197] * tesz. 1653: 
Mósesa Kolosvárnál dolgát elvégezvén, kerüli szélyel az 
országot, és a tatár tészen szörnyű rablást, égetést és öl-
döklést [ETA I, 79 NSz. — aSzékely Mózes]. 1662: A tatár 
chán is azonban a megírt passával, vajdákkal s egynéhány 
ezer kozáksággal ... az országra a Boza útján beütvén, 
rettenetes égetést, pusztítást, rablást, öldöklést tesznek vala 
[SKr 437] * - / visz végbe. 1784: (A felkelők) November-
nek kezdetiben ... Zaránd vármegyében, Déván, Zalaknán, 
Abrudbányán szörnyű öldöklést, égetést, praedálást vittek 
végben. Torda vármegye fogott és ölt meg háromszázat, 
amint Mihály fiam írja [RettE 427]. 

öldöklő átv is gyilkoló; ucigător; mörderisch. 1675: (Az 
alperes azt mondta) én vesztett(em) volna meg ... Boszor-
kányi mesterségemmel ... meg kévánom hogy, mivel nyel-
vét ellene(m) öldöklő éles fegyverül fel tévén, hiremb(en) 
nevemb(en) megh ölt, nyelve ki vonattassék száiából [Kv; 
TJk XII/1. 1.]. 1705: itt mindenféle emberek igen megbó-
dultanak. Ki feleségét, ki gyermekét, ki atyjafiait siratja és 
félti az öldöklő fegyvertől, ki pedig jószágát [WIN I, 596]. 

öldököl 1. gyilkol; a omorî/ucide; töten, metzeln. 1662: 
Kiket a mieink kopjákkal, hegyes tőrökkel a gaz és bokrok 
közül is igen kikeresvén, nagyon öldökleni, ölni, vágni, 
űzni, kergetni nem szűnnek vala [SKr 339]. 
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2. halomra öl/pusztít; a masacra/măcelări; nieder-
metzeln, massakrieren. 1835: midőn csaknem egészsz 
Európában öldököle az Embereket az epekorság — Cholera 
— itten ... nem tapasztaltatott különb(en) csak az édgy 
Varga István halálában [M.gyerőmonostor K; RHAk 42]. 

3. lelki fájdalmat okoz vkinek; a chinui; quälen. 1792: 
nagyobb a tsudám a valóság, hogy éppen így öldökölni 
kíván Kedves Hugam Aszszony [Bezdéd SzD; BálLt 1]. 

öldököltetik megöletik/gyilkoltatik; a fi omorit/ucis; ge-
metzelt werden. 1662: az emberek, mint a barmok meg-
ölettenek ... némellyek a tűz alá vettetvén és felyül fájok 
szurok hányatván, égtelen kínokkal öldököltetnének [SKr 
362]. 

ölecske 1. egy négyszögölecskényi; cam de un stînjen 
pätrat; etwa von einem Quadratklafter. 1784: a nemes 
unitária religion lévő becsületes atyánkfiai megavult ... 
haranglábocskájok helyibe újat és nagyobbat is kivánnak 
ép itteni ... avégre ... kértenek egy ölöcske földet pénzért a 
reformáta eklézsiától [Kőrispatak U; ETF 107. 34]. 

2. nyalábocskányi; cam de un braţ de ...; etwa ein Bün-
del von ... 1765: ő Naga emberei a Fejérvári Kristina Asz-
szony részében vágtanak vólt két vagy három ölecske 
vesszőt [Hosszútelke AF; JHb XXVII/25. 3]. 1817: A 
Gyógy viz meg Áradása Alkalmatosságával Lendvay kapi-
tány Ur... a gátból embereivel Annyit le vétetett a mennyi-
vel az exundatiotol a maga Udvarát és Csűrit Securizálhas-
sa... azon Nyitott rést két Öletske vesz(sz)övel bè is lehetet 
csinálni [Algyógy H; Born. Vegyes X. 81 Zsusian Gavrila 
(40) vall.]. 

ölecskényi egy négyszögölecske nagyságú; cam de un 
stînjen pătrat; etwa von der Größe eines Quadratklafters. 
1784: installūnk az Urnakis hogy a sz:Eccla tsak egy 
ŏlŏtskeni szelessegŭt* pénzűnkért adgyon [Kőrispatak U; 
Pf. —aTi. földet]. 

ölel 1. (két karjával) átfog/karol; a îmbräţişa; umarmen. 
1572: Iffiabik Bwday Georgy Azt vallia hogi hallotta kwr-
wanak Montak hegedws Jánosnet de Nem az vra sem az 
ázzon hallottara, latta hogi eoleltek az Azzont de Ne(m) 
Mongia ky Mywelte | Darko Varga Georgy leanya latta 
hogy vigadót hegedws Ianosne az vraimal Eotetis eoleltek 
eois ölelte eoket [Kv; TJk III/3. 32, 33]. 1590: az leány ... 
eolele Pribék Gergelyt es monda hogy ne menny edes 
Vra(m) [Szu; UszT]. 1592: Ersebet, Giroti Peterne vallia ... 
Chehy Albert ... monda, bezzeg chuda dolgot latek, az 
ablakon tekintek be Meggiesi Boldisarekhoz, es latam hogi 
az legini eggik kezeuel az Meggiesine laba keozeot kotoraz 
vala, az masikkal meg eolelte vala [Kv; TJk V/l. 268]. 
1879: Ennek a sok szónak az alja ez: Szt. István kir. nap-
ján, szeredán Elekese, a felesége és én megyünk Madarasra 
... Mi innen 11 órakor indulunk, s Panitban leszünk ebé-
den, s délután téged ölelünk s a feleségedet — minthogy 
Ilona is jön [PLev. 59 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: ~ik (és) csókolják/csókolják ölelik egymást. 1597: 
Lukach Mihali alias Zabo ... fassús est... Az azzony mind 
az nyakan chewggeot az legennek, chokoltak eoleltek 
egimast [Kv; TJk VI/1. 20]. 1610: Zabo Catus Azony De-
sen ... Zabo Istua(n) zolgaloja... így val... giakran ... Estwe 
Kvn Peter el Ieót oda Mihály vra(m) hon nem litebe(n), es 
zememmel lattam, hogy az Azonnial eòleltek, es czokoltak 

Egjmast, de egieb oly gonozsagokat en nem lattam [Dés; 
DLt 321]. 1639: Azt lattam hogy az hiuba(n) el iöttek az 
legeniek ott ittak s eöttek az Ászoniom az legininek az 
eöleben ült, eoleltek czókoltak egy mast, engemet el 
küldének borét, en nem tudom mit czinaltak az migh en 
odajartam [Mv; MvLt 291. 196a] * nyakon 1762: Pet-
rutz Nikuláj ... tréfából nyakon ölelte [A.kosály SzD; JHb] 
* torkon 1600: Thudom hogy ferench János torkon 
eólele az liánt ... egiebet ne(m) latta(m) mikeppen esett 
[UszT 15/67 Balint Gothartne Catalin Aszonj Kapolnas 
olahfalwy lofó vall.]. 

2. —csókol szerelmeskedik; a îmbräţişa şi a săruta, a se 
drägosti; umarmen und küssen, liebeln. 1592: Marta Hagio 
Andrasne vallia: Jntem vala Meggiesi Boldisarnet hogi 
gonoz hir volna feleolle, hogi az leginniel eggiwlt fekwt 
volna, es eolelte chokolta volna [Kv; TJk V/l. 269]. 

3. rendsz. levélzáró formulaként; de obicei ca formulä de 
încheirere a unei scrisori; als Formel am Briefschluß: üdvö-
zöl, köszönt; a îmbrăţişa/saluta; grüßen. 1830: ölel hiven 
szerető Kedves Miklosom Titid [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 1879: Köszöntsd nevemben a feleségedet, én 
ölellek téged [PLev. 60 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 
1888: Kérlek köszöntsd a feleséged nevemben s a te gyen-
ge hajú édes apróságaidat. Szeretettel ölellek [i.h. 140 ua. 
Kiss Józsefhez]. 

Szk: —csókol. 1808: Kedves Sogor Aszszonyomot ölei-
lem csokollom Egy más Nagy kéréssemel is terheltem 
kedves Sogor Uramot [Szentmihálytelke K; BetLt 4 Nemes 
Anna lev.]. 

4. kézhez vesz; a primi; bekommen. 1786: Közelebb el 
enyészett Aprilisnek 23dik Napján Tordárol hozzám utasí-
tott Leveledet tiszta barácságos indulattal öleltem [M.régen 
MT; DobLev. Hl/615, la]. 

ölelés átkarolás; îmbrăţişare; Umarmung. 1854: Pygma-
lion forró ölelései életre gerjesztik a szeretett kőszobor 
hideg kövét: a hű emlékezet múltunk szebb korára birhat e 
delejes erővel [ÚjfE 4]. 

ölelget 1. két karjával átfog; a tot îmbräţişa; (öfters) um-
armen. 1558: Kerekes Myklosne megy eskewen azth walla 
hogy ... az fya elelgetthe az hedegewzneth [Kv; KvLt Di-
versae 1/26]. 1570: Thamas deák ezt vallya ... Lattha hogy 
János deák ölelgette az leant Aztis latta hogi be Rekezkette-
nek az hazba hwl János deák lakot, De Nem Twggya myth 
ch inal tan ak [Kv; TJk III/2. 87]. 1573: Anna Néhai feyer-
wary lmrehne, hallotta Istwan deaktwl azt Monta hogi az 
My nemw dolgot hallok gergel deakne feleol, ha wgy 
vagion Mint eolelgettek cecestek vra hon Nem leteben, ha 
Eomaga felesegehez hallanais bestie kwrwanak Merne Erte 
Mondany [Kv; TJk III/3. 96]. 1593: Borbara Azzoni, Ba-
lasfi Gergelne vallia: Tavaly eztendeoben vala nallam 
zallason Safarit Georgi felesegesteol: Égikor menek be az 
hazba, akkibe Safarit Georgine vala, tahat egi leginniel 
vagion eggiwt, es az legini eolelgeti Safaritnet [Kv; TJk 
V/l. 362]. 1597: Hegedűs Istúan Monostor kapúban való 
szolga vallya: Lattam hogy János beszélgette! és sússogata 
az Daikaúal, mikor oda iot az kapúra: Lattam hogy ölel-
gette, szorongatta szerette [Kv; TJk VI/1. 136]. 1614: 
Lattam azt hogy az megh holt feyedelem Bathori Gábor Az 
Agyban fekwt Imrephine is ott wlt abban az Agyban, 
eölelgette Bathori Gábort es feyeben nezett [Medgyes; VLt 
53/5267 P. Kezceghi (!) (45) ns vall.]. 1763: Portörő Jankó 
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a' Szemérem Testinél vájkálta, csokolták, ölelgették égj-
mást [Kv; TJk XVII/2. 131 Barbara Ambrus cons. Fran-
cisci Banyai vall.]. 

Szk: - (és) csókol(gat). 1592: Anna Kadar János zolga-
loia ... vallia: hogi ... mikor Niarine megh ertette volna 
hogy az vra azt mondana feleolle, hogi eo Lukachot eolel-
getne, es chokolgatna, Monda Niarine, lm ertem mitt mond 
Niari Marton, de bizoni megh eolelem chokolom, hogi 
mongianak igazat neky [Kv; TJk V/l. 201]. 1597: Borbély 
Mihály ... vallya... ölelgette és czokolgatta János az Daikat 
váltig [Kv; TJk VI/1. 135]. 1598: Balassj Pal ... vallja ... 
Akkoron vachyaran mj eleottewnk igen eolelgette chyokol-
ta az leanth [Kv; i.h. 237] * ~ik (csókolgatják) egymást. 
1589: Hallottam eztis Kŭn Casperne Azzoniomtul, hogi az 
Sogor Matias deák vgi mond addigh Nyargal az Eori 
hataron, vigre le zalloth lowarul, Herczegh Palneis azonba 
ki vete magat az kalongiak keózze es oth eolelgetek egi 
mast [Dés; DLt 226]. 1593: Margit azzoni Molnár Ger-
gelne vallia ... mikor az aztalnal egi mas mellet wltenek 
láttam hogi valtigh eolelgettek egimast [Kv; TJk V/l. 251]. 
1689: látta(m) szemeimmel hogy egy mást ölelgették Csó-
kolgatták ... azon kivŭl is az padra ágyra csak le nyomta és 
ugy jaczodtak [Kopácsel F; BK. Vlád Muntyán Léánya 
Alixa (18) zs vall.]. 

2. - -csókol(gat) szerelmeskedik; a îmbrăţişa şi sãruta 
întruna, a se drăgosti; ständig umarmen und küssen, lie-
beln. 1572: Ilona hegedws Janosne zolgaloia, latta hegedws 
Janosnet Eolelgette chiokolta egy Jámbor ky az aranias 
Mellet lakyk Sarwt gywreotis adot neky [Kv; TJk 1II/3. 33]. 
1598: Balassy Paine orsolja azzonj ... vallja ... Annak 
vthanna az megh keretes vthan, esmet egy hettel Ieowenek 
Jde ... es akkoronnis eleotteonk minth vy hazas emberek 
eolelgette chyokolgatta, es Subajaban takargatta [Kv; TJk 
VI/1. 238]. 1617: minap cziak eolelgete(m) czokolgata(m) 
vala az feleseget s raita kap [Mv; MvLt 290. 27b]. 1639: 
láttam azt hogi Szeöcz Danielnet eölelgette czokolta 
Szekelj János, minketis mint szolgalokat ŭteögetet az 
korbaczal [Mv; i.h. 291. 174b]. 

ölelgetés ölelgetőzés; îmbrăţişări repetate; wiederholte 
Umarmungen. 1614: akkor mikor az feyedele(m) Dengele-
ghinehez Jart Zolgaia voltam lattam elegge zerelmeskede-
seket, czyokolgatasokat es eolelgeteseket vigan való 
lakasokat [Medgyes; VLt 53/5267 Dem. Tarkany (50) sérv. 
Catharinae Teóreók vall.]. 1629: Hallotta(m) azt Szigeti 
Janóstul hogj mondotta, hogy eö teŏle valo«az az kissebik 
gjermek ... latta(m) eölelgetesekett, Coccolgatasokattis 
[Mv; MvLt 290. 153a]. 

ölelgethet át-átölelhet; a putea îmbrăţişa; umarmen kön-
nen. 1891: nem átallom bevallani, hogy szívtelenül irigy-
lem magát, aki két olyan leánykát és egy ép fickót ölelget-
het [PLev. 157 Petelei István Ferenczi Zoltánhoz]. 

Ölelgetődzik szerelmeskedik; a se drăgosti; liebeln. 
l762: Maga valya az I(nct)a hogj az Nyártol fogva egj 
sánta katonával baratkozik, s utanna jár, s' ittenis más 
katona által annak szállására fel hivattatván, ottan edgjŭtt 
véllek agjb(an) mindenek szeme láttára fekŭtt, s az mint az 
Pátensek importállyák kŭlen kŭlenis vélek õlelgetŏdzet, 
heverészet [Torda; TJkT V. 140-1]. 1763: az I(nct)a ... 
éjjel, nappal fogadokban katonak szallasara s mas olyas 
helyekre mént és járt, hol feslett erkölcsét gjakaralhatta, 

holott is minden szemérem és tartalék nélkŭlt, csokolodot 
ölelgetödzett, kŭlenes helyekre bé zárkodat [uo.; i.h. 179]. 
1766: A bé adott Relatorijákbol ... ki tetzen(e)k világoson 
az A Aszszony(na)k fajtalan élete aki is sokszor tanáltatott 
fajtalankodni, tsokolodni, ölelgetödzeni nappalis éjszakais 
[GörgJk 207]. 1796: Katana András ... Gál Katával nyájos-
kodik tsokolodik és őlelketődzik, tsak ketten magakra 
lévén ők a kertben [Kv; AggmLt B. 15]. 

ölelgetőzés szerelmeskedés; drăgosteală; Liebelei. 1721: 
ezen ölelgetözesin* raita kapván az ura meg is véré [Kál 
MT; Berz. 12. 90]. — aAz asszonynak. 

ölelgetőzik szerelmeskedik; a se drăgosti; liebeln. 1707: 
Causa Katonaien(sis) ... Sárdi Joseph Feleségének Dobai 
Marta(na)k ... Paraznasaga penig innen vilagosa(n) ki jő, 
hogy nappal és éjjel olah Leginyekkel erdóken mezóken 
conversalkodott ólelgetózett csokolodott megh ismérven 
terhes voltát meg a' Lucskai oláhakis falujukból ki üszték 
[SzJk 852]. 1721: az aszszony ... Bereczki Pálal őlelgetŏ-
zott [Kál MT; Berz. 12. 90]. 1727: Nemeth Katonakkal 
nyilván paráználkodott, Csokolodott, őlelgetőzőtt titkos he-
lyeken járt [Dés; Jk]. 1799: tsókolódtak, ölelgetöztek, 
törvénytelen tselekedeteiket véghez is vitték [Dés; DLt]. 
1869: Okos Andrásné Barta Kata panaszt emel férje ellen, 
hogy Kupa Istvánné Tőrös Ersébettel ismét összekerült ... 
követvén őket, megtalálta a Lakatos Pál törökbuzájában 
egymás mellett ülve s csókolozva, ölelgetőzve [M.bikal K; 
RAk 276]. 

ölelhet átkarolhat; a putea îmbrăţişa; umarmen können. 
1801: ha... kedves vömet ölölhetem hiszem meg vidulok, s 
megelevenedem [Kv; BfN gr. Kemény Sámuel lev.]. 1841: 
Egyébb aránt addigis mig odamenetelemmel ölelhetnélek 
Testvéri szeretetedbe ajánlott... maradtam ... szerető Test-
véred [Veresegyháza AF; DobLev. V/1236 Dobolyi Sig-
mond Dobolyi Bálinthoz]. 

ölelkezik ölelgetőzik; a se îmbrăţişa; sich umarmen. 
1733: minden szemérem nélkül egjgjűvé feküttek s 
ölelkeztek, sokadalmokban erdőkön hegjeken egjütt lap-
pangónak [Dés; Jk]. 1776: A korcsmárost félholtan húzták 
ki a pitvarból, melyet hallván ez az Demeter, az ablak 
keresztit kirontván, az házban a tűzben, füstben bemenvén, 
rájok akadott, hát egymásban voltak ölelkezve nyavalyások 
[RettE 369]. 

ölelő átkaroló; care îmbrăţişează; umarmend. 1854: ne-
künk jutott a szomorú hivatás, hogy ölelő karjaink közt 
haldokolni lássuk a' jó anyát, a' drága szép hazát [ÚjfE 3]. 

öles, ölös 1. vhány ölnyi hosszúságú; cu o lungime de un 
anumit număr de stînjeni; mit der Länge einer bestimmten 
Zahl von Klaftern. 1676: Ezen palánkon vagyon mostan 
hosszára fel fîíggösztve és el teritve egy hosszú gyalom 120 
eőlös [Fog.; UF II, 735]. 1677: Gyalom 22 öllös nro 1. 
Hajó kőtél vagyon nro 2 [A.komána F; UtI]. 1685 e.: az 
kúton őlős kőtél edgy [Gyf; MvRKLev. Urb. 28]. 1698: 
mas fel ölös 30 darab Csere fa, edgy szál fenyő fa három 
viseltes korcsolja [Kórod KK; LLt Fasc. 72]. 1720: most az 
gyalmot csinaltatom Segesvaratt, mar 60 ől kesz volt, szaz 
husz öleset akarok csinaltatni [Ks 96 Apor Péter lev.]. 
1726: Köpeczi ezen Materialekat alkudta Gyerö Monosto-
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ron: 18 padlás gerendát öt öt ölest... á fl: h: 1 ... 47 Száll 
Szaru fát, ötöd fél ölest... à d: 24 ... 18000 levél szendelyt 
... fl: hg: 21 d: 60 [Kv; Ks 15. LIII. 4]. 1735: Vágjon egj fél 
viseltes Gyalom, mellyis Szaz Nyolczvan ölős, hozzá való 
kötelekkel együtt [Tóhát TA; JHb XI/9. 28-9]. 1774: ab-
ban az Erdőben 8. 9. 10 ölös fákis vadnak [Mocs K; KS 
Conscr.]. 1845: a malom epíttésihez meg kívántató 
materialék jo rendin a két három nyilalo 4 ölös gerendákon 
kivŭl is holnap reggel le küldetnek [Kadács U; Pf Pálfi 
Dávid lev.]. 

Vö. a három-, hat-, hét-, htisz-, két-, négy-, nyolc-, ötöles stb. címszókkal. 

Szk: német 1813: az Arviz elszakasztott, és ell vitt... 
Tizen három Fertálly Tutajakat, mellyek közül az edgyik 
50 száll Törvény Deszkákkal, a másik pedig 12 darabb 
Tisza fával voltak meg rakva, és Tizenhárom Hajónak való 
10-10-Német öles Hoszszaságu Gerendakat Szakasztatt, és 
vitt volt ell az az — viz [Petele MT; Bom. G. VII. 67 
Serezer András (34) vall.]. 

2. vhány öl mély; cu o adîncime de un anumit numär de 
stînjeni; von der Tiefe einiger Klafter. 1791: égy ... avadag 
tserfa deszká gárgyáju Gémes kut... a kut mélljsége három 
ölős [CU Naláczi conscr.]. 1846: egy őt őlős kő kutat is 
mint mester ember én építettem ... de még a' mi nagyobb 
előbb ástunk egy hat őlős kutat... a' kerteket is egészszén 
merőbe meg ujjitotta [Havadtő MT; TSb 49]. 

3. vhány ölnyi hosszúságú méröfa/kötél/lánc/rúd; prăji-
nă/frînghie/lanţ de mäsurat cu o lungime de un anumit 
numär de stînjeni; Meßstab/band/kette mit der Länge 
einiger Klafter. Szk: - fa. 1747: edgy három singes 
Mértékű őlős favál a fundusnak hoszszaságat... mértük az 
fundusnak kŏzepin ... és talaltuk hoszszát 29. Rúdnak 
[Torda; TJkT III. 113] * harmadfél ~ (rúd). 1751: hallot-
tam, hogy eo Kglmének húszon őt rud füve lett volna ... 
mely rud rend szerént harmadfél ölős szokott lenni [Burjá-
nosóbuda K; JHbK XXII/14] * három ~ kötél. 1726: Meg 
mérvén az Teleki rész Erdő felől, háram őlős három ara-
szos, és haram Tenyeres kőtellel lett negyven nyolcz kőtél 
[Vajdasztiván MT; JHb IX/5] * három - rúd. 1674: egy 
három őlős Rudat tsináltatvá(n)... azon rúddal mérettűk fel 
az széna füveket [Mocs K; JHbK XXV/9]. 1693: (A) 
szanto földet fel merven ... egy kőtellel, mely kőtelnek 
hoszsza vala nyoltz rud három őlős rúddal [Gyula K; SLt 
AH. 17]. 1727: Tudom hogj az Kőblősi Posessorok fel osz-
tották az gjŭmölcsős es szollŏ hellyeket mind három ölös 
rudal fel mérvén az rudat én hordoztam [M.köblös SzD; 
RLt Miron Vaszilly (62) jb vall.]. 1781: három ölös 
rodokkal (!) kezdék az nyilakatt mérni [Mezőbánd MT; 
MbK XI. 62] * huszonegy ~~ kötél. 1760: azon darab 
Hellyet kŏrödös körűi a szélein egy húszon egy jo öles 
kőtellel meg méretvén [Székelykocsárd TA; LLt 1/11] * 
huszonhat - mértékkötél. 1694/1784: A két patakak között 
levő kender földek meg külömböztetvén egymástol ... két 
egyenlő részekre szakasztatván, és meg mérettetvén 
Huszanhat öles mérték kötéllel, jutott abból négy négy 
kötél vonás edgyik edgyik részre ... Hari felöl való része a 
Somlyai famíliának jutott az arra való nyilvonás szerént 
[Forró AF; DobLev. III/586. 42] * huszonkét ~ kötél. 
1736: Meg mérvén penig az egész faluban az Bánffi rész-
ből állo falu hellyet ... szaggatatott és borozdoltatott ki 26 
öreg házhely ... az öreg ház helynek 28 ölös kőtéllel 
hoszszát mindenütt két kőtélre szelességét 22,, ölös kőtéllel 
egy kőtélre hagytuk az apró az az fél öreg ház hellyek(ne)k 

penig szelyessége 22„ ölős kőtéllel kőtél egy hoszszais 28„ 
őlős kőtéllel kőtél egy [Záh TA; Mk V. VII/9] * huszon-
nyolc ~ kötél -> huszonkét ~ kötél * két ~ rúd. 1762: 
Adnak ... egy Házhellynek való bokros hellyet, mellynek ... 
hoszszusága két ölös rúddal harmincz ket rudat teszen 
[Burjánosóbuda K; JHbK XXXV/27] * négy - rúd. 1754: 
Erdő ... az alljan 4. ölös rudal 7. rud ... az kŏzepin 4. ölös 
rudal 8 [Mezőmadaras MT; Berz. 18] * négy magyar -
rúd. 1754: meg hataroztatot hompoztatot az ut mellet 4. 
magjar ölös rudal 11. rud | egy igen szép gjűmölcsŏs helj, 
hoszsza magjar 4. ōlŏs rudal 37 [Mezőmadaras MT; Berz. 
18] * nyolc ~ kötél. 1741: az Néhai Borsai N Páll Vram 
Udvarház hellyét kezdvén mérni ... egy három singü őll 
fával Csinált 8 őlős kőtélből, meg mérvén lett... 8 kőtél és 
6. öle [Veresegyháza AF; DobLev. 1/193] * nyolcvannyolc 
~ kötél. 1724: az patak mellett való lapalyos térséget fel 
mérvén, lött 88 öles kötéléi nr.4 [Tűre K; Told. 21] * /íz ~ 
kötél. 1771: considerálván a' földnek jobbságát, és alávalo-
ságát, ahozképest, a' nevezett 10 öles kötéllel ...jutott... az 
a' rész, mellyet elöbbis birtanak ... a' Lugosi Familiának | 
Ezen ... darab Buza termő föld ... 10. öles kötéllel keresztül 
mérettetvén lett egészszen 115. öl [Fejér m.; DobLev. 
11/428. 18b] * tíz ~ lánc. 1815: magunk mellé vévén ... 
Ohábai Simon Péter nevű erdő Gornyikot ... kaszállo 
hejjeket erdővel együtt 10. ölös lántzal fel mértük [H; Ks 
111 Vegyes ir.] * tizenegy ~ kötél. 1717: Az Uton fellyül 
való részből juta Suki Laszloné Aszszonyom(na)k, tizen 
egy öles kőtellel, het meres [Kük.; DobLev. 1/108] * tizen-
három ~ kötél 1699: Az eordögh kútban az Bodon kutnal 
leuö uerö fenjben ualo földit... megh meruen az szelljesse-
ge lón negj kötél az tizen három eolös kőtellel, es ket eoll 
[Gyula K; SLt AK. 7]. 1747: égj 13. öles kőtelet tsinálván 
azzal égj égj Darab lábakat tsináltunk ... azután két részre 
osztottuk, és ... arra nyilat vontunk [Mezőbodon TA; JHb 
XI/31. 1]. 

4. vhány négyszögölnyi kiterjedésű; cu o întindere de un 
anumit numär de stînjeni pätraţi; von der Ausdehnung 
einiger Quadratklafter. 1658: Vagyo(n) egy 14 Eolósz 
Zalagos szanto Földem, kit en hozzam vetet volt zalogba(n) 
Borbély Mihalne hugo(m) Assony [Mv; Nagy Szabó Fe-
renc végr.]. 1770/1771: 8 dik Tábla a' Dugástol el kezdve, 
a' Faluig fel mérettetvén találtatott 1090. öles Táblának 
[Fejér m.; DobLev. 11/428. 14a]. 1771: Második nyilazás, 
vagyis Táblázás, a' ... Somlyai rész Possessor Urak részek-
re jutott Tábla szomszédságában ... meg mérettetvén lött 
180. öles | innen mindjárt ismét egy végtiben, a' 29. öles 
darab helyhez még mérettetett 551 1/2 öl hely [uo.; i.h. 
18b, 27a]. 1824: egy Boranafábol jo móddal el-készült 
Nád fedelű két s fel öles Sertés Hizlaló oll [Mezőbodon 
TA; Ks 89]. 1845: égy 4 őlős Csűrt Epittett arra elegendő 
Materiálétt ád, az Udvarház foldozására 's az árnyék Szek-
re elegendő Dészkakat ád ... az Istálo fedelit Szendélyel ki 
foldoztottya [Borsa K; BetLt 1 Topler István kezével]. 

5. vhány köb-ölnyi; de un anumit număr de stînjeni 
cubi; von einer bestimmten Zahl Kubikklafter. 1817: A 
Csűrös Kertbe menve jobbra vagyon két Rendbéli Törők 
Buza tartó Kas mintegy 5,5 öles, oldalai sas fák kőzè rakatt 
Lèczekből készültek zsendelly fedél alá ... Ezekkel szembe 
Vagyon a nagy csűr [ÖrdöngösfÜzes SzD; ÖrmMúz. 5]. 

6. vhány ölnyi kazal/szakasz (széna); stog/şiră (de fîn) 
de un anumit numär de stînjeni; Heuschober/Heufeimen 
von einer bestimmten Zahl Klafter. 1731: aszt az széna 
füvet egészszen az uraság szamára kaszálták havasi jobbá-
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gyokkal csináltatták az szénát mikor jo fö volt csinál-
ta(na)k 15 ölös kazal szénát [M.csesztve AF; JHb XXVIII/ 
33]. 1774: Zöld András Uram ... az elöt való Esztendöbéli 
Termésből adott el egy 8. ölös Szakasz Szénát; 9 rf. ölit. 
Eszt onnat tugyuk, hogy mŭis vettünk azon szakaszból fél 
fél ölet ötöd fél forinton [Mocs K; KS Conscr. 69]. 1776: 
a' Czikudi Határon ... lévén 6. őlős kaszaj széna ... Eb-
ből attam egy őlőt Záhra [Mezőméhes TA; WassLt]. 1797: 
A Széna Fűbe a Szénát egybe rakattam igen Jo Széna 
gyúlt tiz ölös Szakasz jo rakodatt [Banyica K; IB. 
Gombos István kezével]. 1813: egy félbe lévő 4 Ölös kazal 
Széna 4 [Veresegyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata 
lelt.]. 

7. nagyméretű; maré, uriaş; groß, riesig. 1634: Fekete 
Eölés ladaban ... 10. Egyben iaro fejer czapa pohár apró 
[Kv; JHbK XVII/15]. 

ölés gyilkolás; omor, asasinat, omucidere; Mord. 1710 
k: Rabutin rákülde3 egy nagy lovas companiát; az ott mit 
követett rajtok, úgy hiszem, a gyermekek is meg tudják 
akárkinek mondani. Szomorú keserves példa volt minden-
nek, executio sine prosecutione; ölés, vágás ugyan nem 
volt, de egynéhány napig tartó vendégség, saccoltatás. 
Szájokban az ízi [Bön. 931. — aVizaknára|. 1765: akár-
melyik A ... nem tartozott el várni, hogy aztis meg vágja", 
hanem magát ártatlanul oltalmazhatta ütéssel sőt ŏlésselis 
[Torda; TJkT V. 254. — aA vagdalkozó Murvai János]. 
1825: (Veszutz Vaszilikát) a Főidőn lehurtzolták egészen a 
Borbokár Juon lapango barlangjához, s ottis minden ke-
gyetlenséget rajta elkövetvén ki őlésel ki szeme ki szúrásá-
val, ki meg lövései érdekelvén, s életének tsak vgyan meg 
kegyelmeztek [Kötelesmező SzD; TSb 47]. 

o Hn. 1713: a Falun felöl Varga ölés tető [Vista K; KHn 
270]. 

Szk: -~sel fenyeget. 1570: Kęlęmęn Lwrinczet, wlesűel 
Es Egetesuel fęniçgethy valla, mind felesegestwl gierme-
kęstwl [Oroszfalu SzD; BesztLt 114]. 1596: Az al peres 
Ithon maradoth, nem tudom mit chielekezik Jobbagimal 
zolgaimmal, vgy Ertem penig hogy eölessel feniegeth 
benneök [UszT 11/69]. 1599: Kowachj Janosne Anna 
azzony Imre kowach zolgaloia ... vallja ... az à Taligasne 
engemet(is) eölessel feniegetett [Kv; TJk VI/1. 310]. 1689: 
à szegeny jobbagiokot is szüntelen fenyegeti Száczvaini 
hogy mégh fogattya Monar Andrást pedigh ölessel fenye-
gette [Nagykászon Cs; BCs]. 1751: ha az Marhás ember 
kinek Marhája kezekben vágjon kérdi miért cselekeszitek 
ezen törvénytelen dolgot, arra fel támadnak3 megh verik le 
tagolják, öléssel fenyegetik ezt mondván, elég pénzem 
vágjon megh ölöm s le tészem az dijját [Balázstelke KK; 
IB. Mich. Rempler (60) jb vall. — aVándorék]. 1783: mos-
toha Fiam ... égetessel s ölessel fenyegetett, vgy hogy egesz 
étzaka sem én sem házam népe nem nyugottunk, szüntelen 
való rebegésben vo<ltun>k [Mv; MbK XI. 68] * ~sel 
fenyegetőző. 1771: Kiket tud a Tanú Verekedők(ne)k Vé-
ſengezök(ne)k uton vagy måsut szemben al lókat Öléssel 
veréssel vagy égetéssel fenyegetodzŏket? [Dés; DLt 321. 3a 
vk] * ígér. 1809: Kissebb Ketskes Mihálj ... mások-
iakis ölést igér... az aristombais orditt kiált fenyeketőzzik 
0) [Rava U; UszLt ComGub. 1602]. 

Ölet 1. gyilkoltat; a dispune/face să fie omorît; jn 
ermorden lassen. 1662: Az Lápos vidékieket ne hagyja Ke-
gyelmed nyugodni, fogdostassa, ölesse, ha kaphatja [TML 

II, 259 Ebeni István Teleki Mihályhoz]. 1669: Montecuculi 
... Magyarországban jővén hadaival ... kimondhatatlan 
pusztítást tön az országban, sok embereket is öletet ártat-
lanul [TML IV, 524 Gyulafly László ua-hoz]. 1770 k.: ... 
Elküldé ... báron Tige-t, Aranyosszéktől fogva kereken 
Besztercéig égeté, öleté s vágatá az országot, de kurucot 
keveset, mert az akkor vagy elfutott üdéjén, vagy Guthival 
a székelyeket kóborlotta [BÖn. 964-5]. 

2. (állatot) fogyasztásra levágat; a puné (pe cineva) să 
taie (un animal); (Tier) schlachten lassen. 1621: Nyolcz 
Tiukat őlette(m) ... /40 [Kv; Szám. 15b/IX. 190]. 1687: 
Disznó Aprólék küldesetis parancsol Ngd, de ... csak any-
nyit öletek, a menyi nélkül ne(m) lehet az udvar tartas, 
mivel sok látogatok járnak, nagyubbára kelletlenek is [Ba-
lázsfva AF; UtI]. 1754: Tiz szalannának való Sertést ölet-
tem ... ött BÖres pecsenjínek valót ölettem [Szentmargita 
SzD; Ks 18. CII Kosa Sigmond tt kezével]. 1793: mikor 
ked Sertést öletett nem bánt így véllek [Dés; DLt az 1799. 
évi iratok közt]. 

öletés kivégeztetés; executarea cuiva; Hinrichtung. 1710 
k.: (A generálisnak) első furiájában sokszor sem esze, sem 
ábrázatja helyén nem volt, de mégis jó volt, hogy az öletés-
re nem fakadott, kivált magyar ellen [Bön. 852]. 

Szk: vérben 1628 u.: az Leanzot cziak kenzeritessel, 
kenzassal, igirettel is az nem haznalua(n), mint affele roz 
Leanzot verben õletesselis feniegetuen, halaitól való 
felteben olliat mondathatot velle à kit eö akart [SzJk 31]. 

öletett megölt/gyilkolt; omorît, ucis; ermordet, umge-
bracht. Szk: vízbe 1710 k.: Én egy hétre meggyógyulék, 
s megudvarlám Scherfenberget... Ekkor hozá elé a... vízbe 
öletett kurír dolgát, Bethlen Gergely ellen nagy fenyegetö-
dzéssel [BÖn. 784]. 

ölettetik 1. gyilkoltatik; a fi omorît/ucis; ermordet 
werden. 1662: Kiket a mieink kopjákkal, hegyes tőrökkel a 
gaz és bokrok közül is igen kikeresvén, nagyon öldökleni, 
ölni, vágni, űzni, kergetni nem szűnnek vala. Az ellenség-
nek amelly része másfelől bocsáttatott vala, azoknak is 
hasonlóképpen eszeket vesztvén az Úristen, ugyan az hajdú 
és székel atyafiaknak némelly része által megfutamtatván, 
vágatnak és ölettetnek vala [SKr 339]. 

2. vízbe ~ (zsákban) vízbe dobással kivégeztetik; a fi 
executat prin înecare; durch Ertrinken hingerichtet werden. 
1597: Miért hogi az vetket eomaga az azzony sem tagadgia 
... p(rae)tendallya chiak hogy betegsege miat keowetkezet 
be az abortús ... Teczik az theorwennek hogi ... az faitalan 
gonoz eletert az keozeonseges bewntetesnek helien az 
perenger alat ereosse(n) megh vezzeoztessek es az varosról 
ki ewzettessek, soha penigh teobe az varosson magat ne 
talaltassa, mert ha it tapaztaltatik sakba bútassek es az 
vizbe eolettessek minden(n) theorwennelkewl [Kv; TJk 
V/l. 134]. 1599: az azzony ... kj az vra agyat hwthy ellen 
het eztendeigh való zolgaiawal stupralta sakba butassek, es 
az vizben eolettessek azonkeppen az legeny ... az perenger 
ala vitessek, es ott mindeneknek peldaiokra feje el 
eottessek [Kv; TJk VI/1. 372]. 

3. halálra gyötörtetik; a fi chinuit (neîncetat); zu Todege-
quält werden. 1710 k.: hogy a világ szemére pókhálót von-
janak, gráciának nevezték ezt az ítíletet... mind énnékem, 
mind a feleségemnek ezer testi lelki halált adtanak, mert 
hiszen mü minden nap ölettetünk [BIm. 1013-4]. 
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ölſa 1. (1—1, 20 m hosszúságú) vastag hasábfa; lemn 
(de foc) despicat, lemn de spărtură; Holzscheit | ölbe rakott 
hasábfa; lemne în stînjeni; in Klafter gestellte Holzscheite. 
1744: az őll fákot prefigált időben Dévára szálitassa [Déva; 
Ks 78. XIX. 1]. 1746: krajnyik uram mind ezen fűrészhez 
kévántató tőkéket az fürészhez, úgy a dévai udvar szüksé-
gire administrálandó ölfákat is úgy disponálja és igyekezze 
administraltatni, hogy in Ianuario, Februario et cum exitu 
mensis Mártii a competáló fílrésztőkék az fürészmalomnál, 
az ölfák penig az dévai udvarban administrálva legyenek 
[Déva; ErdO II, 34]. 1773: M: Igenben2 Commoralo Vrika 
Peter B: Incedi Pal vr Jobbágya ... kére és léválais ... Polik 
István Vr(am)tol Tiz Vonás Farintakot a jövö karátsonig 
egy ŏlfa interesre [DobLev. II/451 Beregszászi István ns 
kezével. — aAF]. 1784: Jol emlékezem hogy ezen fen 
specifikált személlyek néhai ... B. Alvintzi Gábor ur eo 
nagyságától vettek kŏltsen ... 100 Forintakat, de meg fog-
ták adni mivel quietantiăt producálnak az emiitett Pénzről 
... Ugy tudom, hogy a midőn még nállak volt a Pénz öl 
Fákat adtak interesben [Szelindek Szb; Mk IV. 35/ 
16 Michael Meltzer (63) vall.]. 1793: az Ekla és a' Colle-
gium Fejérdi határon lévő közös Erdejekben le vágott öl 
fáknak aestimatiojok véget három becsületes Consistorialis 
Személyek ... ki küldettettetvén a magok Relatiojokat 
írásban bé adták [Kv; SRE 292]. 1830: a mostani erdőt... 
nagy őrizet mellet neveltük, hogy a Berendi útba lévő öt 
hidakat ... légyen honnot conserváljuk, az eztendönként 
administrálni szokot 8 ől fát honnot adjuk ... ha pedig az 
erdőnek jobban felnevelt része tŏllŭnk el vétetik se őlfánkot 
se hidainkot nem administralhatjuk s conservalhatjuk 
[Somb.II]. 1839: A Portzellán Fábrika fél Esztendei 
arendaja ... A Portzellán Fábrikás őll fák árrábol adotbé 
100 Rft [Görgény MT; Bom. G. XXIVb]. 1840: Bőikén/ 
... Gyalagassai őllfát készítettek a Motsáron ledült tőkékből 
[Bom. G. XXIVb. — aMT]. 1878: a curátor vegyen ölfát 
hol jutányosabban vehet [M.bikal K; RAk 343]. — L. még 
VKp 128-9, 187, 289. 

Bogdán (1987) 109 meghatározása szerint a faöl v. erdei öl nagysága 3 láb x 
1 x 1 öl, a bécsi mérték esetében 0,95 x 1,896 x 1,896 m = 3,42 m.. 

Szk: tűzi 1841: az érdeklett királyi hivatalok által 
tett és itten helybenhagyott észrevételeket tisztelettel ide-
foglaljuk, szintén úgy annak megjegyzése mellett, hogy 
a sem légyen igaz, miszerént követelni bátorkodtak, mint-
ha a magazinalis tűzi ölfák vágására — melyek minden-
kor önkéntes egyezés szerénti fizetés mellett szoktak 
készíttetni, erőltetnének —, midőn igen tisztán ki len-
ne mutatva mindaz, hogy a panaszlók egyáltaljában in-
gyen semmit sem, hanem csakis készpénzért szokta-
nak légyen minden földösúri szolgálatot megtenni [VKp 
64]. 

2. öles mérőrúd; präjină stînjenească; Meßstab von 
einem Klafter. 1741: az Néhai Borsai N Páll Vram Udvar-
ház hellyét kezdvén mérni ... egy három singű őll fával 
Csinált 8 őlős kőtélből, meg mérvén lett... 8. kőtél és 6. őll 
[Veresegyháza AF; DobLev. 1/193]. 

ölſa-csinálás hasábfa-vágás; fâcutul stînjeni lor în 
pădure; Holzschlag, Abholzung. 1847: a templom előtt 
egybengyűlt népet fölszólítván, kérdezte, hogy mivel ter-
heli meg őket a királyi fiscus, mire azt felelvén többen, 
hogy ölfacsinálással s az offenbányai szolgálattal [VKp 
200]. 

ölfa-féle ölfa/hasábfaszerü; asemenea lemnelor despi-
cate; holzscheitähnlich. 1844: Katro Mosesnit, és Fülöp 
Győrgynit ollyan őlfa féle száraz fát meg is találtunk | 
hoztak őlfa féle fát ... hozták gyalog szánnal [Selye MT; 
DE 4]. 

ölfa-pallér favágási felügyelő; supraveghetor la fåcutul 
stînjeniior în pădure; Aufseher bei der Abholzung (ftlr 
Klafter). 1847: Tizenötödik tanú Tuhucz Juon, görög nem 
egyesült vallású, 36 éves abrudfalvi királyi uradalmi úrbé-
res és ispánsági ölfapallér, meghütöltetése s kikérdezése 
után annyit vall [VKp 192]. 

ölfa-vágás hasábfa-vágás; făcutul stînjeniior în pădure; 
Abholzung. 1677: A' Belényes vidéki Vas Kohoz, és Réz 
Bányához a' régi Usus szerént, Bihar Vármegyének az a* 
Belényes vidéki része, ki eleitől fogva bizonyos ől fa vá-
gással tartozot; ennek utánna-is azon szerint praestállya, 
ugy hogy ... minden külön házu, és külön kenyéren élö s' 
lakó ember, az egy egy öl fa vágással tartozzék [AC 49-
50]. 1842: aki rajta tanáltatnék a megnevezett helyen kívül 
a fennálló nyersfa vágáson, aszaláson, annyivei inkább ölfa 
vágáson, valahány nyers fát valaki elpusztít, minden fáért 
külön-külön ... 12-12 ezüst Rforintokot töstént a nemes 
falu a maga hatalmánál fogva ... exeqválja [Taploca Cs; 
RSzF 120]. 

ölſa-vágatás hasábfa-vágatás; făcutul stînjeniior în 
pădure; Abholzung. 1847: Továbbá a királyi uradalmi tiszt 
urak pénzzel fogadott munkásokat küldvén ki a nagy hegyi 
erdőre ölfa-vágatásra, Varga Katalina a falut végigjárta 
maga mellé embereket gyűjteni, kikkel a pénzen fogadott 
munkásokat a királyi fiscus tulajdon erdejéből kikergesse 
[VKp 198]. 

ölhet kivégeztethet; a putea dispune executarea cuiva; 
hinrichten können. 1592: Hogy ez varos minden ghonosz 
teweőket Nemest es Nemtelent Coloswary hatarban ratione 
facti Criminalis, megh fogtathasson Eolhessen, akaztathas-
son, egethesse, czionkasithassa [Kv; Diósylnd. 24]. 

ölnég vhány ölnyire; cam pe o lungime de un anumit nu-
măr de stînjeni; in der Weite von einer bestimmten Zahl 
Klafter. 1760: meg mérők mint egj husz ölnég az ö kglmek 
reszin [Kilyén Hsz; LLt]. 

ölnyi 1. vhány öl (hosszúságú/szélességű); cu o lungime/ 
lăţime de un anumit număr de stînjeni; von der Län-
ge/Breite einer bestimmten Zahl Klafter. 1595: 18. January 
... Biro W. paranczolattyara, attam korczolyas Istúannak az 
Toonak gondgya viseleseert es veek vágásáért: Miért hogy 
illyen termeszet ellen való hideg iar vala, Tartót 45 Veekęt 
mellyeket mindennap fel kellet vágni: És tartót az 
follyamon nyitua egy hozzú veeket, 4 ölnit, hogy az hall el 
ne hallyon, miért hogy keesen boczatottak el az vizet. 
Attam f. 2 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 115 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1614: Egy kalmar kárpit egy ölnie 1 Rezes kárpit 
visselt [Kv; PLPr 1612-15. 113], 1623: az palank es 
estallo kózeőtt Egy Eolny tagassaga legyen, azertt hogy 
Zwksegnek Ideyn Puskás Legenyek forgódhassanak ott | 
Az JstaIlok(n)ak minden faytt zep fakboll Czyenaltassa ... 
az louaknak zekely modon allasokott kell czyenalny Mely 
allasfakott az gerendakb(an) kelletik be vesny es zegezny, 
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fen alatt meghint talp faczykab(a) mellyet az feoldb(e) kell 
be swllyezteny zepen az feoldell zenűltigh minden Lora 
Egy Egy Eolny helt kelletik merny az alias be veteleuel 
Egewtth [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1652: Az Harcsa 
Fark Bástyára, vagyon egy bolt formán faragot kűbül rákot 
kapu forma bejáró hely, hat fog' fa lépcső grádics előtte ... 
belől egy ölni szélességű Tomácz [Görgény MT; Törzs.]. 
1680: szegekre fel téve egy heted fél ölni hosszúságú uj 
ŏrög fa lajtorja [A.porumbák F; ÁLt Inv. 25]. 1732: vágjon 
az Kűköllön egj által járó, jég hasittós, cserefa Czöveke-
ken, jó erős gerendákra cserefa deszkával padolt két felöl 
karos, egj őlnji szélességű jó erőss palló [Kóród KK; Ks 
12. I]. 1753: az ország uttya ... leg alább két őlnyivel szél-
leseb vala [Nyárádsztbenedek MT; Told. 28]. 1767: egy fel 
Holdné Szŏllŏ az helly ... mint egy hat ölné széllyességü 
[Cserefva MT; Told. 37]. 1770: (Az alsó malomnak) hány 
ölni distantiája légyen a felsőtől nem tudom [Ádámos KK; 
JHb LXVII/120]. 1795: adott mintegy mas fel ölni 
hoszszusagu tizenhárom szál vastag száraz tseter Kōrisfát 
[Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1797: vagyon egy fél ölni ... 
labakra keszittett kollátotska [Kőrispatak U; Pf]- 1801: a' 
meg tsonkittatott gát foldozása ... meg mérettetvén találta-
tott Más fél ölnyinek, innen az el hányattatás hellyetöl 
kezdve [A.jára TA; BLt 12 Ujhellyi János (66) zs vall.]. 

Szk: öreg 1715: Az merő rud(na)k az hoszsza volt 
kett ōregh ölni s kett arasz ket ujni hoszu [Kide K; Kidéi 
lev.]. 

2. vhány öl mélységű; cu o adîncime de un anumit 
număr de stînjeni; einige Klafter tief. 1653: Az elmúlt 
1641-k esztendőben hatalmas nagy munkával a gőrgényi 
kutat szépen megtisztíttattam, két ölnyi sár és undokság 
volt benne. A kútnak mélysége 67 ölnyi [ETA I, 149 NSz]. 
1810: boros pintze ... Csere fából Csinált hordo alá való 
ászok fák benne. A' pintze nedves lévén circiter 10 ölnyire 
a' káposztás kertbe ístaly van ki vive, melyen a* pinczéből 
való viz ki fojván a' végib(en) lévő kis kőből rákot égy 
ölnyi mejségú kútban meg állapodik [Doboka; Ks 76 
Conscr. 289]. 

3. vhány négyszögöl nagyságú (terület); (teren) cu o 
mărime de un anumit număr de stînjeni pătraţi; eine Fläche 
von einigen Quadratklaftern. 1598: Petrus Éppel ... fassús 
est eode(m) modo, ennywel teobiti ... igaz lelkem esmereti 
zerint mondom hogi három eolnywelis kewllieb zantottak 
az Monostori hatar fele [Kv; TJk V/l. 191]. 1647: Az 
Czürön kiuül az patak mellet vágjon egi husz ölnj tégla 
vető szin újonnan eppíttetett, az alat mosíis vagion vetet 
tégla, mellette egi tégla kemencze, szin alat, fedeletlen 
[Marosillye H; VLt 55/5415]. 1750: az tzinterem mellet 
lakván égy Kálvinista Nemes ember meg lesvén, hogy az 
Páter el mennyen házul, az tzimeteremben (!) égy ölnit el 
foglal és kertet tétet réá ... az Páter... az koltsártol embere-
ket kére és levágatá azon fel tsinált kertett [Mocs K; Ks 83 
Csegezi T. Gergely lev.]. 1753: ezen földbből ... az ugor-
láskor hat őlnyit el szántót [Szentbenedek MT; Told. 28]. 
/ 758: egj kis szegeletetske, tiz tizen négj ölni helj vágjon 
[KarácsonfVa MT; Berz. 15. XXXII/11]. 1763: adott... egj 
4 Ölni benn való Joszágotskát [UdvarfVa MT; Told. 44/14]. 
1776: ezen kérdésben forgo Földböl Néhai Simon Gábor 
Uram Posteritasi alattamban foglaltak el és Santzaltanak bé 
mint egy hat, vagy hét ölnyi Földet [Marossztgyörgy MT; 
MkG 36. 5/4]. 1781: fél ölni Gyep föld [Kissolymos U; 
Márkos lev.]. 1788: Ezen Föld nem lévén a' kőzepin min-
denűt egy aránnyu, söt az Árak miatt Csorbaságok lévén az 

alsóbb oldalán ... a Csorgonál való Csorbasága 11 - tizen-
egy ölnyinek ... találtatott [Melegfóldvár SzD; SLt XLI]. 

Szk: német 1816: Contractus mellett közősleg biro 
helj volt a két viz köze is mégis abból hírűnk nélkül... a F. 
Sinfalvi Közönség 170 öl szélességű 200 hoszszuságu 
Német ölnyi heljet fel szántat [Várfva TA; Borb. II Rákosi 
Borbélly János, a szék assz. kezével] * öreg 1743: (Az) 
erdöhez szakosztának az atyafiak 130 eŏregh eŏlni jo ép 
erdőt [Kál MT; Berz. 2. 41/124] * vhány -re való. 1643: 
adgjanak az orosz falviak az Zent Katolnaiaknak három 
eolnire való lokeoteo hellyet [HSzj lòkötö-hely al.]. 

4. vhány öl (fa); de un anumit număr de stînjeni (de lem-
ne); von einer bestimmten Zahl Klaftern (Holz). 1764: 
adott... a városi malomhoz talám 80 darab talpat és 3 ölni 
Czŭvekeket [Méra K; AggmLt C. 30]. 

5. -re vhány ölnyi távolságra; la o distanţă de un anumit 
număr de stînjeni; in der Entfernung von einigen Klaftern. 
1623: Az Jstallok(n)ak minden faytt zep fakboll Czyenal-
tassa Ereős Talpban allassa labaytt, azokott megh 
beőteőzzek Joli az karokotys mind az Talph fakb(an) ves-
sek, zepen megh gerendazzak, de az gerendakott vgy 
haniassa hogy mind(en) keth Eőlnere három három geren-
da Jusson [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1716: Az Ud-
varról nyilik az Csúres kertb(en) egy kis kapu ... ezen 
Csűrés kert io tágas, melly(ne)k Szelességét az udvarral 
edgyűtt meg mérvén, extendál 81: id est nyolczvan edgy 
őlnire [Doboka; JHb 111/68]. 1756: (A kúttól) 4 ölnére és 
egjfertalynéra által ellenbe Vagyon a Kotsis Ház [Branyics-
ka H; JHb LXXX/2. 26]. 1756 k.: Egész kő Bányákan, vgy 
porond Bányákanis szabad hellyen kiki á más Bányájától 3 
ölnyire kezdhessen ortat magának, vagy Bányát [Born. 
XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok törv.]. 1759: az 
Patak magát az hegy alá tsapván az utt bé szakadozott, 
melly miatt az oldalt hoszszan hat ölnyire kell ásnunk és ág 
töltést tsinálnunk [Csákigorbó SzD; JHbK XL/8]. 1771: a' 
Gát kötésben esett volt hiba ugj hogj ha még csak két őlni-
re, mint a' régi Gát volt, meg nyúlhatott volna, sokkal jobb 
móddal lehetett volna a' Malomra vizet venni [Ádámos 
KK; JHb LXVII/166]. 1774: E mellett nem tagadhattyuk 
aztis, hogy az emiitett Láb föld állyában, mint égy égy ölnire 
... Pápai István Uramék a malom gáttyát az Exponens 
Aszsz(ony) ö nga földire vetették [A.jára TA; BLt 12]. 

Vö. a három-, hal-, kétölnyi címszókkal. 

ölnyikora ölnyi hosszúságú; cu o lungime (cam) de un 
stînjen; von der Länge eines Klafters. 1803: a' Templom 
nap kelett félöl való véginél lévő ölnyikora gyepű kert 
[Betlensztmiklós KK; UnVJk 47]. 

ölő-csirke levágni való csirke; pui bun de täiat; 
Schlachthühnchen. 1683 k.: A' Decima melle mind(en) 
ember egy egy jo őleő Csirkevei tartozik [Hadad Sz; SzVJk 
140]. 1816: Anya Lud 2. Pipe 7 ... Ölő Csirke [Varsolc Sz; 
Born. IV. 4 Bornemisza Krisztina conscr.]. 

ölöget öldös; a omorî rînd pe rînd; metzeln. 1782: ö 
Nsága aszt parantsalta, hogy az Léánykámat a Faluban 
küldjem ki az udvarban ne tartsam, mert az Majorságat 
őlegeti s pusztittya [Koronka MT; Told. 20]. 

ölpálca öles pálca; băţ de un stînjen; Stáb von einem 
Klafter. 1705: Az úr szolgái öszveháborodván, azt kiáltot-
ták egymásra, hogy el akarnak egy néhányan szökni. Ki 
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mia az úr parancsolatjából hármat... a vártára vitték. Meg 
is parancsolá az úr, hogy darabontok és ölpálcák legyenek 
készen, hogy őket erősen megverjék [WIN I, 572]. 

ölszám 1. az ölek száma; numărul de stînjeni; Zahl der 
Klafter. 1675: Széna Az csüres kerben egy darab kazalban 
ől szám ... no. 9 [Komána F; UF II, 654 Recsey István 
kezével]. 1765: az Aszszony szalmája féle 1 Kaszalyb(an) 
9 ölben vagyon Gel. 500 széna... vagyon a' felső tsűrnél... 
rakatott Kaszalyokb(an)... 1 kaszalyb(an) vagyon ől szám 
szer(int) ől Nro 5 [Nagybarcsa H; Ks 71/52 Szám.]. 1808: 
az Erdőt... örökös Biradalmakban áltól botsátták e' victiot 
(!) vállólánok magokra ..., hogy az Erdőnek békességes 
Birodalmában, és annak őll-szám szerint való mértékiben 
vagy-is Határában békességes Biradalmában meg-tartják 
[Vaja MT; SLt 12. V. 20]. 1812: Az egész Udvarhely kőről 
lévő Lászás Kertek ől Szám szerént véve tanáltattak 313. 
ölök [Sorostély AF; Bom. XXXV. 66 gr. Teleki Pál 
conscr.]. 1820: Házul is öli Szám Szerént adnak fát, ab-
rantsat, karót [Szkoréj F; MvÁLt Fogarasvidéki úrbéri 
összeírások 602. 11]. 

2. - r a az ölek száma szerint; după numărul de stînjeni; 
nach der Zahl der Klafter. 1756 k.: Ha valamelly Gazda 
akár hant, akár öllszámra mivessének szakasztva ád dolgát, 
tartozzék a' mives a' rendelt időben a' Gazda kívánsága 
szerint a' dologra ki menni [Bom. XXXVIII. 8 az abrudbá-
nyai bányászok törv.]. 1771: 7dik Tábla tsináltatott az 
hatodik Táblán felyül a' dugásig vagy régi töltésig, melyis 
hoszszára a' Falu felé meg mérettetvén öl számra constituál 
330. ölet [Fejér m.; DobLev. 11/428. 13b]. 1772: A' Malom 
árkára óldalaslag follyó patakocskának árka3 öl számra 
három singes öllel 39 [JHbK II/17. — aKisfenes és O.léta 
(TA) határán]. 1786: az egész Biró Lábból légyen a' ki 
szakasztás ... és ki mérettettvén, s intéztettvén az 56 vékára 
való Patzalai rész föld ki barazdáltassék és haladék nélkül 
öl számra ki métáztassek [Nagylak AF; DobLev. 111/619]. 
1817: nem pászma szerént, hanem imit amot szálanként 
valogatva, a' dőlt fákot 's veszendőben hagyva erdőitek az 
Üveg Csürhez dolgozo emberek, ittenis határ tétetődöt, 
meddig mehessenek a' vágással, és a' vágandó pázma is ől 
számra meg határoztatik az arra rendelt Valdschaffer által 
[F.árpás F; TSb 46]. 

ölszámos ölszakmányos (ölben mért teljesítmény szerint 
bérezett bányamunkás); miner (angajat şi) plătit în acord 
pe baza realizărilor măsurate în stînjeni; nach in Klaftern 
gemessener Leistung bezahlter Bergmann. 1806: Nevei az 
őll Számosoknak ... Őll Számosok Nevei a Szelelőknél 
[Trestia H; Ks 109 Vegyes ir.]. 

ölt ige (vmilyen fonállal) szö/bever; a ţese (cu o anumitä 
bätătură/băteală); (mit einem Faden) fàdeln/weben. 1819: 
az alsó harmadik fiában szőszszel őtet Kender vászon 4 1/2 
sing ... Kender vászon szőszszel ötve újra 38 1/2 sing csepŭ 
vaszonon (!) 70 ... sing [Baca SzD; TSb 6]. 

ölt in megölt, elpusztított; ucis, omorît; ermordet, 
getötet. 1764: Midőn réá talált volna az irt fatens ... az ölt 
sertésre; u[jabban szollitotta a sertés téringetŏ három embe-
reket [Torda; TJkT V. 205]. 

Hn. 1734: Beczei és Vadveremi határak(na)k Kis Akna 
felöl való terminatioiban Nagy vőlgjben az Ember ölte 
dombtól fogva [M.bece AF; EHA]. 

öltő I. mn 1. (vhány) rend/rendbeli; (un anumit număr 
de) rînduri de ...; (eine bestimmte Zahl) Schwaden von ..., 
einige Gänge von ... /600: 5. Octobris Veóttem az haro(m) 
Jnas giermeknek három éolteó halisniat d 33 [Kv; Szám. 
9/XII. 74 ígyárto Simon isp. m. kezével]. 1700: Az Hala-
szaknak ... Per Annum kett kett ōltŏ botskarak 2/2 Az 
Csikaszoknak mi kor az csikaszason vadnak napjaban kóz 
czipojok negy negy no 5/4 Per Annum ket kett őltõ botska-
rak no 2/2. Az Vinczelernek ... per Annum kett őltö 
batskara no 2 [Radnót KK; UtI]. 1703: Negy Beresek(ne)k 
és egy Bihállyásnak ... Minden Holnápra Egy-egy öltő 
bocskorok Par l-l [Fog.; UtI] | alkuttam meg ... kétt öltő 
bocskorban [Katona K; Ks]. 

Szk: egy ~ sarun elad. 1662: Ámos, ki ő is azelőtt csak 
kevéssel élt, hogy megtudjuk, hogy nem most Manasse 
idejében kezdte volt az a gonosz nép ez istentelenségeket, 
illyen keserves tudományt teszen ellenek: Pénzen adták el 
az igazat, a szűkölködő szegényt egy öltősarun; sietnek e 
földön a szegényeknek fejére, a nyomorultaknak igazságo-
kat elfordítják [SKr 707-8]. 

2. - köntös női (felső)ruha; rochie; Kleid. 1779: égj 
réndbeli öltö köntös a Jobbak közül [Kisesküllő K; RLt a 
Sombori cs. oszt. lev.]. 

I I . ſn öltöny, (felső)ruha; costum; Anzug. 1700: Moldu-
vai Sinta Péter nevü oláh ... egj őltőmett el lopta [Mind-
szent Cs; BálLt 85]. 

öltöny (férfi v. női) felsőruha; costum, veşmînt; Anzug, 
Gewand. 1847: Varga Katalina midőn legelőször is Bú-
csúmba jött, mintegy 6-7 éve, s akkor jelen volt a tanú 
Dánts Stéfan házánál, midőn bészállásolt oda, s oly ron-
gyos öltönybe volt, hogy minden öltönye öszvesen I váltó 
rénes forintnál többet meg nem ért, még megszánva, saj-
nálva a tanú, egy ezüst húszassal megajándékozta [VKp 
188]. 1850: Miklósnak nints párja ... egy régi mántsester 
szaknyám volt abból van egy bō öltönye [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 1855: színehagyott avatég öltöny [ÚjfE 
223]. 

Szk: katonai ~ egyenruha. 1851: a' Katonai öltönyöket-
bakkancsokat a' Vaspályán Gőz szekeren Szolnokig le 
hoztuk [Dés; DLt] * nyári 1857: Nyári öltönynek való 
kelme [Bodola Hsz; BLt II. 11] * oláh 1843: Akim 
Volyán ... visel oláh öltényt [DLt 1210 nyomt. kl]. 

öltött (vmilyen fonállal) szőtt/bevert; (care este) ţesut 
(cu o anumită bătătură/bătealä); (mit einem bestimmten 
Faden) gewebt. 1682/1687: Attam kett len uaszon Uy 
lepedőtt, eggik giapottal, az másik len Cemaual öltött, 
mindenikben szelies feier Receek uadnak [Fog.; Borb. II 
Rákosi Anna kel.]. 1728: Egj zabolai veressel ötŏtt kendő 
[Lisznyó Hsz; SVJk], 1755: szöszsel öltött ványolatlan 
záknak való poszto [HSzj szösz al.]. 1819: szőszszel őtet 
Kender vászon 4 1/2 sing [Baca SzD; TSb 6]. 1834: Egy 
vég Páttzal őtőtt maradék Kender vász(ony) ... Egy vég 
Csepüvel őtőtt szősz szála3 [Sáromberke MT; TGsz 54. — 
a Vászon]. 

öltözés öltözködés; îmbrăcare; Kleidung. 1657: másnap 
tettetvén az fejedelemasszony reggel induló szándékját, az 
fejedelem commissariusi és az Munkácsból eleiben jüttek 
elindulának, én pedig nem, az fejedelemasszony simulál-
ván későn kelését, öltözését [Kemön. 143]. 1779: Kolozs-
várra érkezém éppen Húshagyókedden ... vacsora után 
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megsúgják nekem, hogy a kisasszony férfiköntösbe akar 
öltözni. Én addig mesterkedem, hogy amikor az öltözéshez 
fog, felserkentem, minthogy lefeküdtem volt s szépen be-
megyek a mellette lévő házban, melyben öltözött s mind 
rendre nézem, miképpen vetkezik le az leányi köntöséből s 
miképpen öltözik a szegény bátyja ... testszín köntösébe. 
Midőn elvégzi az öltözést, én is kisuhanok s az ágyamban 
lefekszem [RettE 404-5]. 1806: egész nap gaz ember 
voltam tsak a rosz tanulással evéssel öltözéssel [Dés; KMN 
326]. 

öltözet 1. (férfi v. női) felsőruha; costum; Gewand | ru-
házat; îmbrăcäminte, hainä; Kleidung. 1526-1528: es fel 
wéwe ... ōltōzetyth, es liliomyt, fVleybevalo éékes 
čerčel'eyth, es g'vrŏyth, es myndenekwel megh éékesyté 
önön magat, az ö éékessegyvel [Nytár XV, 15 SzékK]. 
1558: ha az wr Isten Énnekem leyany Magzathot adand ... 
hogyom Mynden rwhaymat es Egyéb eltezetymet, Ennek 
ez gyermekemnek az kyt az Istentul varando wagyok 
[JHbK XLIII/21 Mikola Ferencné Melyk Anna végr.]. 
1573: Anna nehaj Pokos Peteme hity vtan azont vallia, 
Aztis twgia hogi Mind Menegzeoy Aiandekyt, Egieb 
eoltözetyt Arany es Ezwst Marha valamy volt kiket 
Darochy Mathias az felesegenek chinaltatot volt, Az 
leanianak mykor ely Bochatta Teole Mindeneket neky adot 
[Kv; TJk III/3. 157]. 1600: Zabo Jstwanne Ersebeth azzany 
... vallya: Amikor ... herczegh barbarat zolgaltam Akkor 
thwdom hogy zepen vala eolteozety ket kamuka zoknyaya 
vala, tafotays vala vgy tettczik ketteoys, egy veres scharlat 
zoknyaya ket kesenthyeoye egyk teorkeses, ket partha eowe 
Annakis eggyk theorkeses vala, Zep hernach palasthya 
gyeóreys voltanak [Kv; TJk VI/1. 513]. 1613: mikor Koua-
czoczy Janosne Azonyom moga Judjth megh hala Annak 
eleötte egj keues eödeőuel monda ... mjnde(n) fele Aranj és 
azeöst marhamat, mjnd Aranj lanczyaymath feöggeöymeth 
... eölteözeteimeth feyer ruhaimath ... Kouaczy Susanazonj-
nak hagjok [Nagysajó BN; JHbK XXIII/31]. 1628/1635: 
Azzonj ember óltőzetihez ualo Arany miek: Vágjon ket 
bokor egi forma uelenczebol hozot óregh gjongj fülbe ualo, 
araniba foglalua | Az zegeny Azzonj eolteozeti ... Kws 
Subák8 [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt. — 
aFolyt. a fels.]. 1652: Zalanczi Istuanne Azzonyom ... Az 
meli bonumokat Res mobiliseket, ugj mint Eólteozetet es 
fejér ruha Nemwt ad eó kgme szerelmes leaniaual... Zalan-
czi Anna Azzonyal mostan ki hazasitasahoz, Annak Re-
gestuma igj keóvetkezik [MihályfVa NK; JHb XXII/41]. 
1701: Néném ... minden édes Anjanktúl maratt öltözeteket 
fejér ruhákat és minden egjéb házi Portékakat az mi vólt az 
Aranjos felé lévén az kert hátolján egj ajtó ki, azon mind el 
horta s takarította [Pólyán TA; JHb XVI/7]. 1736: az 
menyasszony lakadalma napján három rendbéli különb 
különbféle öltözetben volt [MetTr 387]. 1757: Mikor Ke-
szeg György az Attyától meg külőnezett ... őltezetinél 
egyebet el nem vitt [Gálfva KK; Ks 66. 45. 17c]. 1774: az 
Udvarban lévő Sütőnek két Rendbéli változo szokot járni, 
é s égy rendbéli öltözet Czondra Posztobol [Mocs K; KS 
Conscr. 27]. 1775: az mint az Aszszony mondja Veres 
Nézetben volna [Öraljaboldogfva H; Kf Miss.]. 1824: öl-
jözettye közönségesen egy Frak és pantalon nadrág szokott 
[enni [DLt nyomt. kl] — L. még FogE 64; KemOn. 101; 
MetTrCs 468; SKr 693; TML III, 144; VKp 93. 

Szk: A. egész 1823-1830: A Salomon jeruzsálemi 
teniplomának fából és a sátornak minden modelljei 

megvagynak ezen épületben3 más szobában. Megvagynak 
itt az áldozatra tartozó minden készületek, megvagyon a 
föpap is egész öltözetében [FogE 185. — aA drezdai Zwin-
ger Naturalién Kabinét-jében] * fejér 1793: (A Grófné) 
fejér öltőzetiben sétálgatván, még nagyobban nevették a' 
piatzon áruló Szolgálok, 's mondották nó ugyan gyászolja 
az Urát ! [Koronka MT; Told.] * fekete 1823-1830: 
Ezen öltözet csak a falusi paraszt fejérnépeké, mert a váro-
siak és felsőbb rendűek elég csinosan járnak. Az a közön-
séges hír3, hogy a falusi asszonyok a fekete öltözettel az ő 
félfiaikat gyászolnák, mivel a fejedelem azokkal kereske-
dést űz, és már egynéhány ízben sok katonákat adott el az 
anglusnak, kiket a világnak más részébe vittek, kiket soha 
többé nem is láttak [FogE 247-8. — 3Hassiában, azaz a 
németországi Hessenben] * kékbeli ~ kék katonai egyen-
ruha. 1747: jött ide két kékbéli őltőzet(ben) lévő katona, 
négy loval, és egyiknék veres nagy szőrű borzai prémezett 
süvege vala az másiknak pedig Csákó vala az fejéb(en) 
[A.hagymás SzD; Ks 27/XVIIb] * ruhanemű 1630: Az 
Annia ... Bozedi Ferencnek ... az ruha nemű eölteózetnek, 
az fejer ruhazatnak felet Bozedi Ferencnek hagja, felet az 
leanianak [Mv; MvLt 290. 211a] * skóßumos 1706: 
Forgáts láncz övek szkofiomos öltözőtök, Szűnyegek, 
abroszok, és Több egyéb portékák s öltözetek [WassLt]. 

B. asszonyemberi 1657: Itt láttunk mi magyarok első-
ben olyan asszonyemberi öltözetet, hogy mellyek mezíte-
len, kinyitva légyenek, melyekre ittas is és egyébiránt is 
igen venereus ember, az szegény Mikó Ferenc sokat 
ácsorga, de csak száraz korcsomája lön [Kemön. 57] * 
falusi 1823-1830: az Ötsém ... az Ház Ajtója mellett ült 
... az ott való szokott viselet szerént igen falusi öltözetben 
[FogEK 461] * királyi 1662: A lengyel korona 
vadászatját ami illeti, ez iránt is vádolja magát idétlen 
mentségével. Hát mire valók voltak a sok aranyas új zász-
lók s kopják? ... prémes süvegek, egész táborozásának ide-
jén királyi neve? és utolszor elfogatott három-négy vezeték-
lovának terhe, kiken a legfényesebb és csak személyét 
illető királyi öltözetek voltak külön-külön csomokba kö-
tözve ? [SKr 463-4] * kocsisok ~~e. 1839: Farkas Mihály 
... visel ... magyarországi kotsisok öltözettyek szerènti 
hányatos szederjes mellyényt [DLt 120 nyomt. kl] * papi 

1635: Gavrilas vajda Eo maga ot vala az giülisben, hogy 
mėgh beszillem Eo Nagyczaganak az dolgot, Eo azt monda 
hogy Eöve volt az a papi öltözet az püspök(ne)k atta volt 
hogy az migh ell szolgalion benne, de ha holta törtinik, 
visza szalion esmet az papi öltözet az Eo nagyczaga 
keziben [Galgó SzD; BesztLt 141 Rácz Ádám a beszt-i 
főbíróhoz]. 1720: azon Segestjének az bŏtűin Papi öltözet 
tartó lábas asztal [Sepsikőröspatak Hsz; HSzjP]. 1849: van 
ezen Conservátoriumba égy Téka több fiókjaival el látva 
— benne vannak a papi öltözetek [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55] * vincellérséghez való 1637/1639: Hideluen 
lakó Jósa Bartossal az Keomalj szeoleoknek vincellerewel 
... szamot uetuen, minden vinczelerseghez való eolteozete-
ket, ugj mint sarut sueget etc fel tuduan, Igaz szamuetes 
szerent marada meghis adossa hatuan forintal [Kv; RDL I. 
111]. 

C. kívül való ~ külföldi ruha. 1603: Mivelhogy az 
eolteozetben való Luxus mind ferfy mind azzony allat es 
Leanzo renden az my varossy allapatunkat felette megh ha-
ladta ... Tetzett eo kegeknek ... hogy ... minden városi rend 
kewl való eolteozetet (így!) ugy mint Spanyol hozzw farkú 
boronalo keonteos es zoknya Arany premes nyak ruha ... es 
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akarmi nemes renden való forma Ezeken az eo Erdemek 
zerent való Adoot vegyenek [Kv; TanJk 1/1. 460] * ma-
gyar 1619: az az frigykötés nem Németországról, sem 
német nemzetről vala kötve, hanem csak annyira, 
azmennyire az német-magyar király és Magyarországra 
nézve vagyon az az frigykötés. Kinek sok jelei vadnak ... 
mikor az német követ béjő nem úgy jő mint német még 
köntösének is öltözetivel7 hanem úgy mint magyar öltözet-
be [BTN2 289]. 1772: Őfelsége a religiót felette igen cu-
rálja, a gyalog magyar militiában a tisztek majd mind né-
metek, köntösüket is mind megváltoztatták, úgyhogy a 
magyar öltözetből éppen csak a nadrág maradott meg; az is 
csak közembereknél, de a tisztek mind német ruhában 
járnak [RettE 266]. 1823-1830: Sopron tájéki Beke és 
Benedicti evangelicus deákok itt tanulnak medicinát. Ma-
gyar öltözetben, sárga csizmában járnak, a báloknak ők a 
praesesei. Ráckevi és még más három debreceni deákok is 
itt tanulnak [FogE 193] * magyaros 1823-1830: Sok-
kal jobb lett volna tisztességes német öltözetet ígérni, 
melytől én is annyira nem irtódzattam volna. De az öreg 
gróf csak Bécsig járt volt. Ott pedig a magyarnak a 
magyaras öltözet nem csuda [FogE 144] * mokårtyos 
1817: Személlyes Leírása ... Alsó Járábol, az 1817-ik Esz-
tendőnek elein, minekutánna sokad magát meg adossitotta 
volna, el szökött Hesdetzán Farkas Pétrének ... visel 
mokányos bő öltözetet, semmi mesterséget nem tud, beszél 
tsak oláhul [T; TLt 1779 Lázár Antal szb kezével] * német 
—> magyaros ~ * németes 1823-1830: József császár 
a tanuló helyeken német classisokat állított fel, s ekkor az 
ártatlan német könyveket is vagy megcsapták, vagy meg-
égették. A németes öltözetet urakról, úriasszonyokról egy-
másnak letépték [FogE 93] * nemzeti 1848: Igen szép 
volt az úri gyermekek maszkarádája, különb féle nemzeti 
öltözetekben, kőztök a Kis Bethlen, Esterházi, Jósika pepi, 
sat — szinte megette az ember őket [Kv; Pk 7] * oláh 
1823: visel Brassai oláh öltözetet [DLt 207 nyomt. kl] * 
perzsiai 1714: Persiai öltezett, ezüst fonal szövéssel és 
aranj figurákkal, rövid, és bö uyaival, nagjob reszrül Bar-
sonj szín atlás Materiaval béllelt fl. Hung. 60. — ... Persiai 
Őltezet minium szin Török fél selyem materiaval béllelt, 
hasonló Zöld prímmel fl. Hung 24. — Persiai őltezet ... 
hoszszu Uyaival Sötetes Viola szin fel Selyem Török mate-
riaval béllelt, s baraczk szin Prímmel fl. Hung 22 [AH 22], 

2. ? miseruha; odăjdii; Meßgewand. 1672: uala szándé-
kom à mint hogi mostis uagion hogi segetseggel legyek a' 
Templomnak ualami óltózetekbol. de üdo kiuántatik ahoz 
[CsALt F. 27. 1/38 GeorgiíTy Mihalj nyitrai pléb. haza 
Csíksztgyörgyre]. 

3. fehérnemű, alsóruha; lenjerie/rufårie de corp; Unter-
wäsche. 1823-1830: Akkori ott volt mester, Paizs László 
beszélte másnap, hogy ő akkor csak öltözetébe lévén, ér-
zette ágyába feküdve, hogy az ágya ingadoz és a fogasán a 
kancsók mozognak [FogE 101]. 

Szk: alsó 1781: minden gunyájok s alsó öltözetek-
(ne)k Párkányait is megkeresvén, de semmi Portéka az irt 
két Férfiúnál nem találtatott [MNy XXXVIII, 210]. 

4. ékszememű; bijuterie; Schmuck. 1762/1763: Mlgs 
Groff Petki Borbara Melgs Aszszony Anyám eö Nga mél-
tóztatott nékem ... adni ... Egy rendbéli Gyémántos 
öltözetet, az mely áll ebből: Gyémántos Pászli, Melyben 
vagyon öreg Nagy Gyémánt tizen egy apró Gyémánt 43, 
ehhez egy pár fülben való, melyekben vagyon nagy öreg 
Gyémánt 2, kőzepszerű 6 kitsin kettő [Hsz; Ks 23. XXII.b]. 

1777: A' Gránátos öltözetek, ket nyak szorito, kézre való 
egy pár [Nsz; JHbB 406 gr. Bethlen Rozália kel.]. 1781: 
Egy rendbéli Filegrán öltözet [Koronka MT; Told. 10]. 

5. (házhoz való) tartozék, felszerelés; accesorii/obiecte 
(care ţin de casă); (zum Haus gehörendes) Zubehör. 
1637/1639: Keouetkezik az minemű Eölteozettel az Ide 
eleb megh neuezet cserepes hazat hattúk8 [Kv; RDL I. 111 
— aKöv. a bútorzat, kárpit, szőnyeg, kút, pincebeli faesz-
közök stb. leírása]. 1706: vagyon ket ház őltőzetire való 
kész aranyas Spaller [Hsz; Törzs Rákóczi inv.]. 

Szk: házbeli 1629: Ezen kívül valami pénzem, ara-
nyom, tallérom, ezüst-arany marhám nékem feleségemmel 
való holtunk után marad, házbéli öltözet, egyéb más, 
ágylepe, ruháim, azokat hagyom mind egyaránt, hárman és 
egyaránt osztozzanak, akár fegyver, akár lóra való szer-
szám [BTN2 423] * házi 1609: Az Szent Király ucza 
Szegeletin való Nagy hazat adak es perpetualak Keopeczi 
Janosnak, Az Mas hazat penigh ... az Poklos vczaban ... 
adak es Conferalak Keopeczi Thamasnak es Keopeczi 
Georgynek minden hazi eolteozettel [Mv; IB VI. 225/17]. 
1657: Ezalatt szegény fejedelemnek javait valóban kap-
dosták az belső szolgák és töltöztek ... volt rút kapzsi sze-
génynek javaiban, melyek nevezet szerént valakiknek nem 
legáltattak, és az megnevezett erősségekben nem reponál-
tattak. Sok volt pedig az, mind pénz, köntös, ezüst marha, 
házi öltözetek [KemŐn. 106]. 

6. harci felszerelés; echipament de război; Kriegsausrü-
stung. Szk: hadi 1638: ez küvül valami kulsö javai 
voltanak Vas János Vra(m)nak az hadi es loo öltözetein 
küvül az húgom Aszszonnial az feleségevei oszak két fele 
az magam javain küvül, az hadi es loo öltözetet... mind az 
vas János Vram es magamét hagio(m) az fiaim szamara 
[Cege SzD; WassLt Wass György végr. St. Mogiorokereki 
pastor kezével] * katonai 1657: conferált... gubernátor-
nak, ki öregbik Bethlen István vala, gróf Bethlen István-
nak, Péternek, Zólyomi Dávidnak ... feles pénzt, ezüst 
marhákat, katonai és lóra való öltözeteket s egyéb jókat 
[Kemön. 95]. 

7. ló-öltözet; valtrap, cioltar; Pferdedecke | lószerszám; 
harnaşament; Pferdegeschirr. 1619: az én uram azt kéván-
ja, hogy nagyságod mindjárt most egy fô kapucsi pasáját 
készítené el és küldene az én uramnak királyi méltósághoz 
való fö lovat öltözetivei, köves szablyájával, bottal 40 vagy 
50 kaftánnal [BTN2 312]. 1823-1830: Rüstkammer ebben 
láttuk a sokféle régi készületeket... Vert ezüstbe öltöztetett 
darabontokat, a tatár kán lovát fából, öltözetivei [FogE 
184]. 

Szk: lói 1596: Barat Peter vram tanq(uam) legitimus 
Tútor veot kezehez chiengettywt es loy eolteózetet 
zankazashoz valót két lóra valót mert ezeket ne(m) akarta 
Vicey Gasparne Azzonyom az kalmar Arw keozeot el veny 
[Kv; RDL I. 65] * lóra való 1657: sok ekklesiákhoz 
különb-különb beneficiumokat, sőt nagyrészént még élté-
ben is conferált, kiből máig is élnek ... gubernátornak, ki 
öregbik Bethlen István vala ... feles pénzt, ezüst marhákat, 
katonai és lóra való öltözeteket s egyéb jókat [Kemön. 95]. 
1697: Felvinczi Sigmond Ur(am) egj úttal Gernyeszegre8 

hozott egj egész lora való öltözetet, ugj mint Portai Szeles 
feket, igen szép köves orrodzójával edgjűtt, Aranjos imitt 
amott Turkessel rósa formara, csinált Katona Nyerget, 
merőben Aranyos Ezüst Kengjelestűl, egj rövid köves 
Hegjestörrel edgjütt... Portai Meröb(en) töltött Czafraggal 
edgjűtt [JHbK XXXII/25 Sig. Korda (35) vall. — aMT]. 
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öltözetbeli ruhabeli; de îmbrăcăminte; Kleidungs-. 
1829: az Alperes ... a' midőn Férjhez ment... minden öltö-
zet béli alláturája tsak annyiból állott, hogy egy ember a' 
hátán néhai Férjéhez el vihette [Ne; DobLev. V/l 155]. 

öltözetlen felöltözetlenül (rendesen fel nem öltözve); ne-
îmbrăcat; unbekleidet. 1761: mihent o Nga jelentette hogj 
el szándékozik menni, késő éjjelig dolgoztunk azon mun-
kán, reggel nap fel jőte előtt jo idején hozzá fogtunk, 
iteratōis öltözctlen, el is végeztük, s ő Ngának repraesental-
ta a társom [Branyicska H; JHb XXXV/46. 11]. 

öltözetű vmilyen ruházatú; cu un anumit fel de îmbrăcă-
minte; von einer bestimmten Kleidung. Szk: német 
1823-1830: Körmetzivel ilyen történetem volt: én előbb 
menvén Göttingába, mint ő, egy napon vakáció alkalma-
tosságával a szállásomon, német kurta nadrágban az ablak-
ba való virágokat tisztítgatván, bejön egy hasonló német 
öltözetű ember, s azt kérdi, hogy gróf Bethlen Imre itt 
vagyon-é szállva [FogE 244]. 

öltözik 1. ruháját magára veszi, felöltözik; a se îmbräca; 
sich anziehen/kleiden. 1568: St(ep)h(a)nus Kowacz 
iur(atus) fass(us) est... hogy ezth latta hogy az darabantok 
zalast kemek az szQchtQl, es Eyel Nyikogast hallek, Tol-
way Jwçltest ky Menek hat az szçch kyalt tolwayt kerdem 
my dolog ... tehát az darabontok Jgen Qltçznek az hazban, 
En az szçchyQt Jgen pirongatam és bé kwldem az hazba ... 
azt monda hogy ne(m) tutta hogy az felesege kurua [Kv; 
TJk III/1. 225]. 1631: akkor vasarnapra viradolagh ot hala-
nak az my pajtankba(n) egiütt Uasarnap reggel ala mentek 
Baczki Giőrgynehöz ot kezkeöneödtek ismeg be ot eölteő-
zeőt abba az ruhabanis az kiben most vágjon [Mv; MvLt 
290. 247a]. 1653: Azok a választott szép ifjak mind jó 
lován, aranyos szerszámban s kamuka bársony és vont 
aranyban valának öltözve; de csak egy dolmányban valá-
nak, aranyos nyergek és kengyelek vala, nem patyolatjok 
hanem egyéb-forma vala a fejekbéli süvegek [ETA I, 134 
NSz]. 1710: (Béldi Pálné) kevély, pompás asszony lévén, 
ritkán udvarolja vala a fejedelemasszonyt, mikor néha-néha 
udvarhoz megyen vala is, mentől cifrább köntösi valának, 
azokban öltözik vala, s kevélyen úgy mutogatja vala magát, 
melyért a több úriasszonyok is irigykednek vala rája [CsH 
127]. 1747: Pap Mihály ... falumbéli ismérem, ábrázattyá-
ban fejérszeg, Szőke Sárga bajuszsza vagyon, termetében 
közép rendű, szederjes dolmányban és tnentében Veres 
hoszszu kalpagban öltözve vala, az állán pedig egyik felől 
forradás forma jegyecske vagyon [Csicsópoján SzD; Ks 27. 
XVII]. 1749: midőn edgyik fatens bé ment a' fogadob(an), 
mar akkor azon személy szürke czondráb(an) volt öltözve 
[Torda; TJkT III. 255]. 1843: Varga Katalint láttam ezelőtt 
valami hat vagy hét héttel, a vásárban Abrudbányán. Ki is 
egy középkorú és -termetű, barnaszeg, himlőhelyes fejér-
nép, öltezve volt sárgás vigánába, feje sárga keszkenővel 
bekötve [VKp 87]. 

Szk: tisztába 1640: hazament Török András, s mind-
járt levetette ingét s lábravalóját s tisztában öltözött [Mv; 
MvLt 291. 233a átírásban]. 

2. vhogyan öltözik/öltözködik; a se îmbrăca într-un 
anumit fel; sich auf eine bestimmte Art kleiden. 1705: 
Ugyan ma reggel fel küldvén az úr az fejedelemasszony 
látogatására, kit is igen cifrán öltözve találék [WIN I, 587]. 
1736: De az urak, főrendek, nemesek temetésire még az 

idegen emberek s asszonyok is czifra köntösben nem men-
tenek, hanem mentől közönségesebben lehetett, úgy öltöz-
tenek, sőt azféle alkalmatosságra nem csak gyászköntöst, 
hanem szines posztóból valót külön tartottanak, szederjes, 
violaszín posztóból valót [MetTr 406]. 1819: a' Decan ... 
az halattas Házoknál idején jelenjék még, ott amik Szüksé-
gesek azokrol gondoskodjék ... és mindenképpen arra töre-
kedjék, hogy mindenek Szép rendel, és hellyesen follyanak 
... vigyázván arrais hogy a halatos háznál minden Mester 
ember tisztességesen öltözve jelenjen meg ... [Kv; 
MészCLev.],. 1823-1830: Abban az időben igen pompás 
lakodalmak és temetések estek az urak között, a lakodalom 
egy hétig is eltartott, akkorra mind magok, mind cselédjeik 
igen pompásan öltöztek [FogE 63]. 

Szk: feketébe 1704: Ma újítottuk meg Istennel való 
szövetségünket a szent sacramentum által. Ugyan ma öltöz-
tek feketébe az úr leányai, mind kicsinyek s mind nagyok. 
Prédikált Zilahi uram, az udvari pap, Josue 24:24 [WIN I, 
62]. 1705: Ma reggel az úr felmene a generálhoz condo-
leálni a császár halálát, és immáron mind a német tisztek-
nek, mind a magyaroknak az elejek feketébe akarván öl-
tözni, a fekete posztókat és matériákat a görögöktől igen 
elszedték, úgyhogy az mi urunknak és az asszonyunknak is 
csak valami színes matériákat és posztókat kellett megfes-
tetni. Az úr úgy beszél, hogy rea fognak vigyázni, kik gyá-
szolják meg a császárt magyarok és kik nem. Melyre nézve 
aligha magamnak is feketébe nem kell öltöznöm, melyet itt 
költséggel viszen végbe az ember, aki is itt felette szűk 
[WIN I, 446-7] * fekete posztóba 1736: Az keservesek 
mentől durvább fekete posztóban öltöztenek ... Az asszo-
nyok kendervászonból burkot csináltanak az fejekre, azt 
megfeketítették, hamuszin volt, azt az hátokon leeresztet-
ték, hogy az földön vonszolódott az farka, azt penig az háta 
közepin még egy helytt az közepin felakasztották, ott egy 
darabig hármason függött az burok [MetTr 405] * köny-
nyen 1736: Épen nem nagyzották akkor az emberek 
magokat; úrfiak, elévalo fö és nemes emberek, húsvét 
másod napján az az vizben vető hétfun rendre járták az 
falut, erősen öntözték egymást az leányokot hányták az 
vízben, sőt az elévaló embereknél csak magok házoknál is 
estve az frajok az leányok házában kádakkal hordották fel 
az vizet, reggel csak könnyen öltöztek, tudva már az jöven-
dőt [MetTr 359] * magyar formában 1671: Akartam 
Nagyságodat alázatosan tudósítanom, hogy Szathmárról 
jöttenek valami katonák és németek, magyar formában öl-
tözvén, kiket hová expediáljon Strasoldo, írván mellettek 
nekem és Pelei uramnak [TML V, 478 Teleki Mihály a fej-
hez] * magyar köntösbe 1677: az magasabbik titkon 
magyar köntösben öltözvén, haját elvettetvén, valamelyik 
magyarnak szolgája képiben kimenvén, hogy csak meglás-
sa az hadakat [TML VII, 427 ua. Baló Lászlóhoz]. 1806: 
öltöztem magyar köntösbe [Dés; KMN 327] * német 
köntösbe 1710: II. Rákóczi Ferenc ... a hassiai landgrá-
vius leányát vévén feleségül, német köntösben öltözik, s 
szüntelen Bécsben lakott [CsH 328]. 1710 k.: Német kön-
tösbe öltözénk s felmenénk Linz, Ratisbona, Norimberga, 
Würzburg ... és Heidelbergába [Bön. 571]. 

3. vminek/vmibe öltözik, vmilyen (ál)ruhát ölt; a se îm-
brăca în ceva; sich verkleiden. Szk: farsangos ruhába 
1570: Agotha Bakó Myhalne, Azt vallya, hogy ... mykor 
halalos Agiaban fekwnnek az János azkor Bezellete neky 
hogy Egy farzangba farsangos Rwhaba Eolteztenek volt az 
Cristinawal More Ambrws felesegewel, Es az kyral vcha-
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ban Mykor eleget farsangoltak volna haza Mennek, Es az 
kwzeobre leh fekeznek, Addegh nem hagy Bekeseget Nekj 
Cristina Myglen Megh kellet dolgát vele zerzeny De az kor 
Neotelen volt, Ezt azért Bezellete volt megh neky hogi 
Nem akart gywnatlan Megh halny [Kv; TJk III/2. 148] * 
férfiruhába/köntösbe 1600: Vargha Caspar ... vallya: 
Ferfy rwhaban Nem latta hogy eoltteoztek volna | Egy ifíjw 
zemelt Jlona neweott ky ferfy ruhaban eolteozeott volt, eo 
k(e)gmek egez Tanachyul egyeott lewen Sententiaztak 
hogy az Perenger melle keottessek es ereossen megh vere-
tessenek (így!) Annak vthanna ky kergetessek, es ha valaha 
ez varoson talaltatik megh eoletessek, es vizben butattassek 
[Kv; TJk VI/1. 394, 404]. 1779: vacsora után megsúgják 
nekem, hogy a kisasszony férfiköntösbe akar öltözni [RettE 
404] * maskarába/maskarának 1764: Azt is hallottam 
felölök, hogy Szebenben a többi között maszkarában lévén 
öltözve mind a kettő úgy, hogy egyik, úgymint az asszony 
nem ismerte az urát, Haller Pált, mivel úgy tettette, hogy ő 
nem megyen a bálba [i.h. 168]. 1823-1830: az Hazai 
Maszkarásokba az a' fò mesterség, hogy magakat ugy el 
rejtsék, hogy meg ne esmertessenek; — Már ez az a' mi 
irtozatos dolog! ugyan is nem könnyen meg történhetöé, 
hogy egy néhány gonosztévők Maszkarába öltözve, estve 
be menjenek gonosz szándékkal valamely házhoz, és ha az 
alkalmatosság szolgál, fel tett gonosz szándékjokat tökélle-
tességre vigyék; ha pedig láttyák, hogy a' kőrnyül állások 
nem kedvezők, mint fársángosak ugy nézettetnek, 's sza-
badon el mennek [FogEK 425]. 1827: a' Fonoba jöttek 
még Katona Fejjérgyán Tyifor és ... Josziv Maszkarának 
öltözve — ezen két Maskarások, egy kevés ideig bent 
voltak az Házba — de azután mind a ketten ki mentek 
[Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110 Ketzán Szijá (16) haja-
don léány vall.] * parasztember köntösbe 1704: Azt is 
beszélik, hogy a Rácz Gyurka nevü kapitány, parasztember 
köntösbe öltözve, odament volna tegnap a kuruc táborra 
szilvát árulván, és megcirkálta volna, voltaképpen mint és 
mennyien vannak a kurucok Toroczkai urammal, és úgy re-
ferálta volna voltaképpen [WIN I, 219] * zsidónak 
1823-1830: Komédiákat játszottak régen a kollégiumbeli-
ek, én is gyermekkoromba emlékezem egyre, midőn a prae-
ceptorom, Szigethi Mihály zsidónak volt öltözve [FogE 
104]. 

4. katonának beöltözik; a se înrola; sich einreihen. Szk: 
fegyverbe 1823-1830: míg Bécsben mulattam, az 
inszurrekciónak némely maradványait láttam. Mindenféle 
mesteremberek, kereskedők és legények fegyverbe öltöztek 
volt Szabad Sereg (Freiwilliger) név alatt [FogE 259] * 
kuruc bőrbe 1710: Én szintén mikor Bethlen Sámuelt 
felverék a kurucok, akkor Fejérváratt voltam, onnan haza-
kéredzém, hogy cselédimet valamely secúrus helyre köl-
töztessem ... A paripáimot két szolgámmal együtt Ajtára 
beküldém, mert még oda akkor nem hatott vala a kurucság, 
azokat sem látám soha többször, mind szolgáim, lovaim 
kuruc bőrben öltözének [CsH 337]. 

5. zsákba ~~ zsákba bújik; a se băga într-un sac; einen 
Sack überziehen. 1710: Ez is eleget praedicállott szüntelen 
Teleki Mihály sok practicái ellen, és ugyan olyan darabo-
son, hogy felállott az emberek haja belé ... „ugyan istente-
len ember volt Acháb király, de bizony meg tudtam volna 
téríteni, mert az Isten egyszer fenyegeté meg Achábot a 
próféta által, mégis mindjárt sákban öltözék" | Muffti pedig 
a török papokkal együtt aznap sákban öltözvén s magokot 
megláncozván, arccal a földre leborulnak vala ... minden 

utcákon ... jajgatással úgy menének, míg a török templom-
ban bemenvén ... az égre kiáltottak török nyelven [CsH 
192, 199]. 

6. magára ~ vmit átv magára ölt/vesz vmit; a lua ceva 
asupra sa; etwas annehmen. 1814: Makai Miklós azt Tör-
vény szerént nem tehette volna, hogy Tutorság alatt lévő 
árva ... Testvér őtsének Makai Mihálynak ... sorté Divisio-
nis obvenialando részét is abalienálja: Azért ... Sogorunk 
Nzts Betze Lázlo uram ... a* Nsgod édes Attyát az irt Jok-
(na)k rehabéalhatásáért törvénybeís fogta vala, a' mikor 
emiitett Sogorunk ... a* Nsgod édes Attyátol superléválván, 
a' Nsgod ... édes Attyával ujabban tránsigalt, mely azon su-
peradditio által, a' régibb emiitett Makai Miklós által tett 
örökös vásár zállognak természetén öltözött magára [Dés; 
Borb. I]. 

öltözködik 1. vmibe öltözik, vmit magára ölt; a se 
îmbrăca cu ceva; sich mit etwas bekleiden. 1811: Végre, 
tsak a' tiltott Paraditsom' fáját Említem, jol tudjuk annak 
az almáját, Melybe első Apánk hogy belé harapott, Attól ő 
élesebb szem világot kapott; Meg-látta magán a' mezítelen-
séget, 'S érezni kezdte a* szemérmetességet, Isten előtt el-
buvt a' szégyenletibe 'S öltözködött fige-fa leveleibe [ÁrÉ 
33]. 

2. vmilyen módon öltözik; a se îmbrăca într-un anumit 
fel; sich in einer Art kleiden. 1811: Az özvegy' sírása, 
mint a' sebes zápor Hamar jő- és múlik: ha el-telik a' Tor 
... Egyszer kezdi látni a' Férjit gyérebben, Néha már mo-
solyog, 's öltözködik szebben [ÁrÉ 203]. 1823-1830: 
Azonban az úrfi zsimbelt, hogy miért csináltattam posztó-
ból, hiszen abból csak a kocsisok viselnek. De én mint sze-
gény legény azt gondoltam, hogy örökké csak posztót kell 
viselni. Még attól is féltem, hogy egy kisség színes volt. 
Csakugyan el is adtam ezeket, s látván más ottan tanuló 
szegény legények hogy öltözködnek, én is ahhoz alkal-
maztattam magamat [FogE 169]. 

öltöző I. /w/f 1. felvevő, viselő; de purtat; zum anziehen/ 
tragen. Szk: - egyetmâs ruhanemű. 1735: öltöző edgyet-
mási iránt azt mondom ... az edgyikben8 holmi récék és 
fejememű edgyetmások vadnak [Nyárádgálfva MT; Sár. — 
aTi. ládában] * - gyolcsszalup. 1788: Galléros öltöző 
gyolts Szolup kettő ... Gallératlan gyolts Szolup 2 [Mv; 
TSb 47] * ~ kesztyű. 1588: 6 die Novembris veottem 
eolteoze keztiutt d. 9 [Kv; Szám. 4/V. 43 Gr. Veber sp 
kezével] * - köntös. 1634: Suki Benedek vra(m) Suki 
palne azzoniomnak ... az iobbik eolteozeo keonteosen hat 
zekeres loua(n) kwuwl, mind(en) hatas louaytes hadi 
zerzamit fegiueret, az ki engemet illet, kezemb(en) adgiaie 
auuagj ne(m) [SLt S. 43]. 1756: lévén ... egy darabb 
örökségetskéjek, mellyetis ... minthogj oly nagy szükségre 
jutattak hogy mivel éljenek, és mivel ruházkodjanak majd 
éppen nintsen, de nevezetesen már szintén eladó Személy 
lévén ... Iglai Kisanna Aszszony nagj szüksége vagyon hogj 
magának tisztességes öltöző köntöst szerezzenek és 
végyenek [Ne; DobLev. 1/269. la]. 1829: a Gabonának is 
kevés termése à Jég essö által is el Károsodott Termése 
által csupán a' Ház, és Cselédek tartására el kelvén a jöve-
delem még öltöző tiszteséges köntösöimre sem maradván 
Jövedelem, és igy kevés Joszágomnak meg tsonkittása ve-
xábol kéretik [Ne; DobLev. V/1155] * - portéka. 1776: 
Aszszonynak öltöző, Arany es ezwst portékák [M. köblös 
SzD; RLt Sombori Klára és Sándor lelt.] * menyasszonyi -
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köntös. 1772: adott... a Méltoságos Ifîu Aszszony ő Ngá-
nak ... Uri Familiájokhoz illendő Uri Jegyet, mellynek né-
melly része állott Meny Asszonyi őltőző köntösből [Drág 
K; TSb 21]. 

2- (egy) öltő/rendbeli; un rînd de ...; eine Reihe von ... 
Szk: egész ~ gúnya. 1780: Nagy excessus tapasztaltatván 
a" szolgák fizetésenek egymásra, kivált a' szegenyekre 
nézve lett meg sokasittásával... a' kik ... Tavasszal állanak 
szolgálatra, a' leg első vagy jobb karbelieknek egész öltöző 
gúnya mellett harmincz Vonás forint, ezen alóli kik meny-
nyit érdemelnek, és mint alkhatnak ahoz képest légyén 
[Torockó; TLev. 8] * (egész) - köntös. 1675: 1672 esz-
tendőben adtam János deák fiamat az Kendi János ítílö-
mester uram udvarába. Akkor vöttem neki jó paripát, egy 
szép pár pisztolyt, kardot ... csináltattam neki egy öltözo-
köntöst, nyusztfarkkal bélelt süveget... Második esztendő-
ben is ez szerént egy egész öltözököntöst, kék posztó remek 
dolmányt. Harmadik esztendőben is ez szerént egész öltö-
zőköntöst, dolmányt, mentét, nadrágot, süveget, övet [Kv; 
KvE 193-4 LJ]. 

3. öltözködéshez használt; (care a fost) folosit la 
îmbrăcat; zur Kleidung benutzt. Szk: - abrosz. 1857: 
Öltöző gámiros abrosz [Bodola Hsz; BLt II. 11] * ~ kád. 
1596: Egy eolteozeo kád vagion es egy feredeo kád [Kv; 
RDL I. 65] * ~ kasztén. 1835: Egy polit(urozott) diófa 
öltöző kasztén 5 Schildel [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.] * 
- láda. 1754: Egy lakirozott Varró Láda ... Egy feketén 
lakirozott Öltöző Láda [Nsz; Told. 19] * ~ medence. 
1681: Egy finum Ezüst Drothbol Csinált avagy kötött 
óltözö medencze [UtI] * - tükör. 1732: asztalra való 
öltöző tŭkőr tokban [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 4]. 
1850 k.: Egy öltözö nagyocska lábos tükör a* kasztenen 
[Pk 2]. 

U.fn 1. öltözködő személy; persoanä care se îmbracă; 
sich ankleidende Person. 1823-1830: A válnak elöl volt 
melltartója, olyan széles, hogy a válat összehúzhatták, mert 
a válnak kétfelől voltak sürün ilyenforma kapcsai, abba 
pántlikát, paszomántot, lapos zsinórt, kitől mit lehetett, 
aggattak, és amely tartott mellén tartván az öltöző, egy más 
azon kötőkkel úgy egybefűzte és szorította, hogy bátran 
még nem is beszélhetett a benne lévő [FogE 66]. 

2. ruhanemű; haine; Kleidungsstücke. 1768: Fejér őltő-
ző. Tíz hoszszu gyolts ing. Aranyos Fátyol ing Előruhástol, 
Tászlístol, Gallérostol ... Négy rendbéli Slésiai gyolts ing, 
hozzá tartózó négy Előruhával együtt [Császári SzD; 
WassLt gr. Wass Ágnes fehérneműje]. , 

3. ruházat; îmbräcäminte; Kleidung. 1836: Marusan Juon-
nak ... Elszökésekor volt öltözője: kerek tetejű széles karimá-
jú kalap, — friskó, — uj szűr, viseltes harisnya, bornyú-bőr 
csizma, piros új gyűszü a' derekán, — öt, vagy hat csattos 
nyári vászon újjas friskó [DLt 505 kv-i nyomt. kl]. 

öltöződik öltözködik; a se îmbrăca; sich kleiden. 1749: 
Isten kegyelméből még vasárnap reggeli hét orakor ide Sze-
benbe érkeztünk, de akkoron még tsak Méltoságos Guber-
nátor Urunk eő Excellentiája volt ide bé ... ma kezdettek 
gyűlőgetni ... az Urak most erkezödvén ki mosdodik ki öl-
töződik ki nyukszik és Semmi dologhoz nem fogtunk 
[ApLt 2 László András lev.]. 1849: kezdettem öltöződni, és 
midőn köntösömet felvettem, békapcsoltatás végett felaka-
rék sietni a Vendler szakácsnéjához, mire Kelemen azt 
mondá: ne menj mert békapcsolom magam [Kv; Végr. 
Vall. 37]. 

öltözött 1. vhogy/vmilyen módon öltözött; care este 
îmbrăcat într-un anumit fel; auf eine bestimmte Weise 
bekleidet. 1662: Mely fegyvernek és belső köztünk való 
hadakozásnak zörgési és csattogási közt a szerencsének 
elegyes forgásával, megbúsulván s keményedvén és teljes-
séggel dühösségre fordulván az idegen nemzet, láthattad 
volna fenyíték nélkül való kegyetlen ... külömb-külömb 
színű köntösben öltözött ellenséget a keresztyének közt ze-
nebonával fenyegetést kiokádni [SKr 103]. 1823-1830: 
Onnan hazajővén, ment egyenesen Nagyszebenbe ... Mikor 
már itt azon gondolkodnék, hogy élet módjára találna, a 
piacon megszólít egy cifrán öltözött udvari inast, s tuda-
kozza attól, hogy nem tudna-é valamely úrnál munkát 
[FogE 61]. 

Szk: bársonyba 1779: Hallottam beszélleni, de kitől 
arra nem emlékezem, hogy Székely Ferentz milyen kedves 
mutogatta, hogy milyen Barsonban öltözött fia volna, akin 
értette Báró Kemény Miklós urat [Szászzsombor SzD; Ks 
Geor. Cs. Ajtai de Vajasd (55) insp. bon. vall.] * fekete 
gyászba 1662: Az ország szamosújvári gyűlésén a sok 
kesergő édes anyák és rabságban levő férjeket nagy zoko-
gással sirató, fekete gyászba öltözött úri, fö és nemes ren-
dek, becsületes asszonyállatok keserves siránkozásokra... a 
szegény hazánk megmaradón része majd azt is felejteni 
láttatik vala ... az országnak közönséges megmaradásárul 
gondot viselni miképpen kellene [SKr 389]. 
# 2. felöltözött; care este îmbrăcat; angekleidet. 1710 k.: 
Én felöltözém s megmondám még félig sem öltözött, de a 
fraucimmerétöl elijesztett feleségemnek: ne féljen [Bön. 
765]. 

3. magára - magára vett/öltött; îmbrăcat; angezogen. 
1786: magára öltezett téli köntessét nagy hideg lévén, az az 
bundáját hátáról sokaknak láttokra le húzta [Szőkefva KK; 
Told. 76]. 

4. felszerszámozott; echipat; ausgerüstet | felöltöztetett; 
îmbrăcat; bekleidet. 1668: Jött a váradi Szokolovit 
Mehmet pasa követe hozzám, egy öltözött lovat hozván 
ajándékban [AMN 145]. 

Szk: bakacsinban - ló. 1736: az kinél az fekete zászló 
volt, az ment az bakacsinban öltözött lón [MetTr 410]. 

öltöztet 1. ruhát ad rá, felöltöztet; a îmbrăca; jn anklei-
den. 1572: nehay Somogy Andrasne Martha, Azt Vallya 
hogy az Kis boldyzarnetwl Bekennetwl hallota ezt bezelly 
volt az Thakachne mykor Igen beteges vala hywatott hozza 
hogi be kezkeneodiem Eolteztesse(m) [Kv; TJk III/3. 43]. 
1671: Die 12 Octobris Doctoráltak égy Déákot az, Jusban, 
et solennit(er) in choro Templi majoris kappázták ... pa-
lástot ad(na)k réa az alsó Cathedrátol fel szólítván az 
Professor maga mellé, ott vetkezteti, öltözteti, az Pándectót 
bé fedve eleib(en) teszi ... Arany lánczat vetvén az nyaká-
b(a) ... és egy arany gyűrővel meg ajándékozzák [PatN 
50a]. 1806: Koporsom Bakatsínnal boritassék bé, belől is 
semmi Selyem vagy Fátyol ne aplicáltassék; hanem vala-
mint születésemkor ruhákban poláltattam, ugy halálom 
utánís Gyolts ruhákban Slafrokban öltöztessenek [Dés; Ks 
14. XLIIIb gr. Teleki Károly végr.]. 

Szk: aranyos papi ruhába 1710 k.: a mü fejérvári 
scholánkban grammatikát tanuló ifjacskát, bábolnai oláh 
pap fiát... tette püspökké ... Apor István aranyos papi ruhá-
ba, mitrába öltöztetvén ... maga hintaján solennis proces-
sióban vivé az oláh templomba, és instellálák püspöknek 
[Bön. 873-4] * asszonyember-köntösbe 1705: Ugyan 
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ma reggel exequálának egy német asszonyt és egy orosz 
leányt, kiknek a piacon vövék fejeket. Okának mondották, 
hogy németeket öltöztettek volna asszonyember-köntösbe, 
és úgy akarták volna őket elszöktetni, azért ölték volna 
meg őket. Ezekkel már 30-nál több holt meg mióta itt 
vagyunk [WIN I, 423] * katonaköntösbe 1657: Vissza-
jüttömben Fileken két franciskánus barátok ... igen hoz-
zánk ereszkedének ... jelenté az egyik titkon, hogy meggyő-
zettetvén lelkiesméretitől, mind az baráti állapot, s mind az 
religio mellől el akarna állani, kénszeritvén Istenre, lelkem-
re, hogy vinném el... megcselekedém ... lóra ültetvén kato-
naköntösben öltöztetve más úton valóban szaporán elrán-
dulék vele [Kemön. 117-8] * katonának 1761: A töb-
bit, akik ifjabbak voltak, katonának öltöztették, az örege-
ket, pedig ad perpetuos labores Fehérvárra damnálták 
[RettE 124] * koldus ruhába 1657: Egy tizedest koldus 
ruhában öltöztetve expediálván az várból kassai generális-
hoz levéllel, és azt intercipiálván, megértettem vala, hogy 
élésből nemsokára megszűkülnének, éshogy az magyar s 
német praesidium között egyenetlenség volna [Kemön. 
198] * magyar köntösbe 1672: mikor tavaly ... az fiacs-
kámat kereszteltettem, küldvén ő egy németet, magyar 
köntösben öltöztetvén, be Erdélyben ... kémnek [TML VI, 
18-9 Teleki Mihály a fej-hez] * mitrába • aranyos 
papi ruhába 

2. ruhaneműt (bábra) ráhúz; a îmbrăca (o păpuşă/mario-
netă); (eine Puppe) bekleiden. 1582: Berekzazy Lukach es 
Zabo Leorinch ... valliak, Láttuk az Babota hog eg kerezt 
módra chinalt karóra eolteoztettek vala, eg foztan vala 
raita, de Immár hog oda Iutank az eorizeo Drabantok kézé-
nél vala [Kv; TJk IV/1. 33. — aFarsangi bábot]. 

3. fejérbe ~ tisztába húz; a primeni, a îmbrăca cu rufe 
curate; überziehen, mit sauberer Kleidung bekleiden. 1781: 
Papi anyós ágyat is tartott az Aszszony Kapitány Urnák 
minden szombaton én öltösztettem fejérbe az ágyat 
[A.csernáton Hsz; HSzjP Fazakas Andrásné Birtalan Máris 
(30) jb vall.]. 

4. átv vmilyen formába önt; a formula într-un fel, a da o 
anumită formă; irgendeine Form geben. 1811: ne tsudáld, 
ha nem találsz minden ki-fejezést inyed szerént... ne itélj-
-meg ... hogy Énekeimet Városi köntösbe nem öltöztettem, 
mert én Falusi Ember vagyok, tsak Falusi módon irtam 
[ÁrÉ IV]. 

öltöztetés felöltöztetés; îmbrăcare, îmbräcat; Kleidung. 
1666: (Ebeni István) az éjjel... keserves kínokkal meghala. 
Ha az asszony, generál isné asszonyom, itt nem lett volna, 
talám csak öltöztetése is nem lehetett volna tisztességesen 
[TML III, 607-8 Veér György Teleki Mihályhoz]. 

öltöztetett 1. felöltöztetett; care este îmbräcat (în ...); an-
gekleidet. 1823-1830: Rüstkammer ebben láttuk a sokféle 
régi készületeket, úm. különb-különb hámokat, lószerszá-
mokat, lótakarókat, címereket ... Vert ezüstbe öltöztetett 
darabontokat [FogE 184]. 

2. (díszesen) felszerszámozott; echipat (frumos); (schön) 
ausgerüstet | (díszes) lótakaróval takart; acoperit cu valtrap/ 
cioltar; mit Pferdedecke bedeckt. 1704: Reggel... az úr ad-
ván két öltöztetet paripát, egyet ismét Apor uram, és az 
Apor uramén vitte a zászlót szokás szerint Haller György 
uram [WIN I, 203]. 1736 u.: Mikes Mihály, maga meg-
hagyta, egy ingben lábravalóban nyujtóztassék el, a kopor-
sóját is kívül vastag gyolcscsal vonják be, úgy is vonták; 

azt is meghagyta, semmi pompa, sem öltöztetett lovak, se 
zászló ne legyen; nem is volt [MetTrCs 479]. 

3. díszített; împodobit; geschmückt | felszerelt; înzestrat; 
ausgestattet. 1657: (A házigazda) elsőben istállójában vűn, 
holott hatalmas szép lovait... mutogatná ... azután vűn fel 
igen frissen épült s öltöztetett házaiban [Kemön. 56]. 

öltöztethet bevonhat; a putea îmbrăca; kleiden können. 
XVIII. sz. eleje: Mikor Nagy Ember hal meg ... Az nyuto 
deszkán a Theatrumát ugy kel csináltatni, hogy két grádics 
légyen kőrős körül s a Theatrum pedig ne légyen magasabb 
egy asztalnál, szélyeseb s hoszab légyen a Testnél ... Az 
Theatrumat ki mint szereti, ugy öltöztetheti, csak a Theat-
rum fája ki ne lássék [Ks]. 

ölv 1. örv, eltérő színű (világos) szőrzet alkotta csík az 
állat fején/nyakán; dungă albä pe cap/în jurul gîtului (la 
animale); heller Streifen auf dem Kopf/Hals (von Tieren). 
1814: Egy vén sárga Ló ... a' Homlokától fogva le az 
ajakáig lámpásos, vagy hodos, az jobb fülén fejér ölv va-
gyon [DLt 336 nyomt. kl]. 

2. nyakörv; zgardă; Halsband. 1755: Láttam bennea ... 
két Kapuczánt, két s.v. kutya nyakára való Csigás ölvet 
[Gemyeszeg MT; TSb. — aA ládában]. 

Vö. az örv címszóval. 

ölves világos szőrzet alkotta csíkos nyakú állat; cu o 
dungă albă în jurul gîtului/în dreptul spetelor; Tier mit 
einem hellen Streifen auf dem Hals. XIX. sz. köz. : ölyves 
disznó megbugott [HSzj búg al.]. 

ölvesnyakú világos szőrzet alkotta csíkos nyakú; 
gulerat, care are/cu o dungă albă în jurul gîtului; mit einem 
hellen Streifen auf dem Hals. 1758: egy ölves nyakú fekete 
szörü millora bárányát ki vetette potentiose, el becsültette 
[Firtosmartonos U; Pf]- 1821: égy Hajtásban ... 14 medve 
jőt ki vagy 6 sebet kapott de el ment kettő égy égy lövésre 
el eset, a harmadik égy ölves nyakú s fejér szűgyű homlo-
kán és kitsi fejerség volt egyébb aránt Tiszta fekete de 
rettenetes Nagy állat volt ... directe rám jöt azon meg 
veszet álapattyáb(an) [A.porumbák F; RLt Kállay János 
Rettegi Sándorhoz]. 

ölyv a sasok családjába tartozó ragadozó madár; uliu; 
Bussard. 1571: ele zamlalhatatlan rajtok való ado es birsag 
zedes ... karul ioknak eol veknek solmoknak keresesekre es 
zerzesekre fogsagokkal birsagvetelekkel ereoltetessek es 
kynzasok [SzO II, 330 a székely nemzet foly.]. 1676: Bar-
csai szolgainak kik három karulyt és egy ölyuet hosztanak 
f. 4 [UtI]. 1710 k.: Egyszer a szőlőben Búnon egy szaka-
dásban nyúl-süldőkre igazítának; el én mindjárt a szegény 
Pál öcsémmel a szőlőbe az ölyvvel csak gyalog ... Menénk 
a szőlőszakadásban, kerestetjük a vizslákkal, az én ölyvem, 
rettenetesképpen rí, mely a madarászásnak üdéjén szokás 
és majd csaknem természet ellen vagyon. Én haragomban 
levetém az ölyvet a kezemről a földre [Bön. 549]. 1766: A 
szegény fogolymadarak is majd mind elveszének az ölyvek 
miá ... Kár ennek a jó kis madárnak elveszni amiá a gaz 
ölyv ragadozó madár miá [RettE 195]. 1816: 20 Tyúk ... 
hat az Ulűk által vesztek el [Majos MT; Told. 47]. 

Sz. 1796: mindgyárt osztán meg és fogták tépték, húzták 
vonták Nyíkolájt s hozták mint az ôllyü a tsirkét egyenesen 
Panitba, hogy pedig valakit agyon akart vólna Nyíkoláj 
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vágni azt nem láttuk de módgya sem vólt nékie abban 
[Pánit Sz; TSb 2]. 

ölyves I. mn 1. (eredetileg) ölyvben gazdag; (iniţial) bo-
gát în ulii; (ursprünglich) reich an Bussarden. Hn. 1450 kJ 
1761: quandam vallem Ewlvesbika vocatum [TelO II, 44. 
— aMihályfva (NK) táján, Szakácsi határában]. 1642: az 
ölveság patakán alól. ölvesáe és Pisztrangos patakan feljűl 
[BikfVa Hsz; EHA]. 1739: Ŏlves Patakban (k) [Vista K; 
KHn 270]. 1772: Ŏlves Fejben [Kászonújfalu Cs; EHA]. 

2. ? ölyvet szelídítő; care se ocupă cu îmblînzirea uliilor; 
Bussardbändiger. Szn. 1588: Eolues János desi biro [Dés; 
DLt 222 Temesvári János reg.]. 1596: Apahjdj Eóliweŏs 
Antal [Kv; Szám. 6/XXIX. 154 Bachi Tamas sp kezével]. 
1603: Th. ölves szab. [Galambod MT; SzO V, 268]. 
1612/1687 k.: Ölvős Tamás [uo.; MMatr. 418]. 1614: 
Eőliueos Imre jb [Fiátfva U; BethU 170]. 

II . ſn (eredetileg) ölyvben gazdag hely; (iniţial) loc bogát 
în ulii; Gebiet (ursprünglich) reich an Bussarden. Hn. 
1616: Eolves neweo havasunkon leveo Ezthenankban 
[HSzj juh al.]. 1637: Őlyvesben (r) [FolyfVa MT; EHA]. 
1647: Hetbiket es Eolueost az Ueczkei iozagot adak Balas-
si Mihalynenak Petki Ersebethnek [Vécke U; BálLt 82]. 
1715: az öllyves hidgánál (k) [Sárd K; KHn 228]. 1719: 
Az olvesben (k) [uo.; i.h.]. 1740: Olljves (e) [Vista K; KHn 
270]. 1749: Ólves Lokán (sz). ölves Kuttya mellet (k) 
[Etéd U; EHAl. 1758: az Ölves mellett (k) [Selye MT; 
EHA]. 1772: Olvesben (k) vicin(ussa) kereken az Erdő 
[Tusnád Cs; EHA]. 1782: Az Ŏlves Mellett lčvŏ orotvány 
kis kaszáló egy Merekjényi [Magyarós MT; Told. 76]. 
1808: Kis Ölves és Nagy Ölves (e) [Méra K; EHA]. 1814: 
Ollyves oldala (k). az öllyves Tsupja [Pusztakamarás K; 
EHA]. 1826: Ŏlves Pataka mellyéke [Korond U; EHA]. 

ölyvesi a (Nagy)ölyves (MT) tn -/ képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -/ al toponimului (Nagy)ölyves/Ulieş; 
mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON 
(Nagy)ölyves. Szn. 1590: Eolueosy Balint [Bács K; GyU 
19]. 

őmagában ön/egymagában; aşa cum este/se gâseşte; an 
und fllr sich. 1650: az Castelyka eő magaba(n) keo kerite-
seuel eggiut alkolmas ... az benne való lakasra [Folt H; BK 
sub nro 117]. 

őmellé, őmelléje melléje, vki oldalára/pártjára; de partea 
cuiva; auf die Seite von jm. 1614: Mikor Géczi András ki-
jőve az Portáról, adá öszve magát a brassaiakkal, azkik 
akkor teljességgel ellenségi valának Báthorinak ... De 
őmelléjek az ország népe nem méne | meg is mondúk neki, 
hogy csak heába lészen az Bethlen Gábor dolga, mert mi 
tudjuk, hogy az ország őmellé nem áll [BTN2 61, 76]. 
1619: És valameddig Ferdinandus az ő királyságában ben-
ne lészen ... nekünk addig semmi módunk nincs, hogy övé-
le frigyet bontsunk, innét őellene segítséget adjunk, őmel-
léje sem adunk, ha csak egy embert kéme is, mert az 
fri<gy>|evélben nincs, hogy mü néki segítséggel tartozunk 
[i.h. 298]. 

őmellette 1. mellette; lîngä el/ea; neben ihm/ihr. 1653: 
Szezarma(n) lakó Jacob Mihalytol az mostani Felesege De-
meter Mihalne Ferenczi Marta akar el válni ferjetól propo-
nalua(n), hogy Uranak semmi Ferfisága nem volna az ö 

velle való kózósülesevel, azért akar cziak egi Tőke mellet 
fekünnek akar eő mellette [SzJk 26]. 

2. vki (közvetlen) szomszédságában; în (imediata) 
vecinătate a cuiva; in der unmittelbaren Nachbarschañ von 
jm. 1568: Genes (?) Varga Jmrene Margaréta georgy l(i-
te)r(a)ti iurati... fassi sunt, hogy Q melletek vagion szçleye, 
bor egeteo Martonak es szemekel lattak hogy az eg maga 
szçleyet ky asta es az puzta fçldre horta a kyt szabó 
ferenctQl w<?th [Kv; TJk III/l. 242]. 1572: Zemlye Syteo 
Istwan, Es dorotya felesege, Azt valliak hogy lakot Ezten-
deig Keomies gergh eo Melletek, De semmyt felesege elety 
feleol Nem latak, talalta egynehanzor az keozt ky bontwa 
Nem twgia kyk Jartak Beh Rajta [Kv; TJk III/3. 5]. 

3. (harcban) vki oldalán/rendelkezése alatt; (în luptd) la 
dispozifia cuiva; (im Kampf) im Auñrag von jm. 1618: 
Daut pasa mellé még csak egy hadat is nem adtak, hanem 
csak maga szolgáival vagyon ... ha olyan nagy expeditióra 
kellene vagy kellett volna Daut pasának menni, haddal, lö-
vőszerszámmal kellett volna lenni, de őmellette az csak egy 
is nincs [BTN2 116]. 

4. vki pártján (vall); (a depune ca martor) în favoarea 
cuiva; zu js Gunsten (aussagen). 1570: Nicolaus Kolb, 
Michael Zeoch, Joannes palocky ... vallyak, hogy ez ely 
mwlt Karachon Napjayban hytta volt fwzessy peter Radnay 
Anthalt Ew eleyekbe, ky eo eleotek ... Azt Montha Jo 
vraym en Thwdomant Tezek kegek Elewt hogy Engemet 
fwzessy peter pénzért Nem fogadot, Egy penzet sem 
latta(m) sem veottem hogy eo Mellette en azért vallotta(m) 
volna, hane(m) Az my (!) Thwttam es lattam azt Montam 
es Igazan vallota(m) [Kv; TJk III/2. 39]. 

őméltósága méltóságos címmel megjelölt személy; exce-
lenţa sa; Seine Exzellenz. 1852: eő Méltósága erdőssze 
[MNy XXXVIII, 131]. 

őmia, őmiája őmiatta, az ő hibájából; din cauza lui/ei; 
seinet/ihretwegen. 1593: Kotloczi Jmre vallia ... Tudom ezt 
hogi az haifono az en hazamtol veze el gonozul, ammikor 
ezwnkbe veuwk, gianosagunk mingiarast Bachi Leoriczre 
leon, kit annak vtana megh ertetem hogi eo dolga volt, es 
eo mia vezet volt el, kit vizzais hoztanak minekwnk [Kv; 
TJk V/l. 341]. 1625: hogy ez giwmolcziot eretlen kora-
ba(n) le uertek karomra ... gianakodom hogy eö mia eset 
azis ... mint hogy az giúmolcz le ueres felöl czak gianoual 
keresem ha az giano ellen mentj magat absolualtassek abol 
a rezbol [UszT 64a]. 1658: megfogatók az tiszteket, holnap 
megöletünk bennek ... ő miájok romol Erdély, romiunk mi, 
romol ez darab fôld s magyar nemzet, az áruló ebek miá 
[RákCsLev. 559 Rákóczi György anyjához]. 

őmiatta 1. miatta, az ő hibájából; din cauza lui/ei; sei-
net/ihretwegen. 1572: eo k. varoswl ky adot regula az Safar 
vraimnak, hogy eo k. Byro vramhoz vgi halgassanak es vgi 
Beochwlliek hogy az eo k. paranczolatyara kessek es Enge-
delmessek legenek Minden Ideoben hogy seh az feyedelem 
sem az varos dolgaiban eo Myattok fogiatkozas ne Essek 
[Kv; TanJk V/3. 54b]. 1573: veres Marton Azt vallia hogy 
Mywlta darochy Ianos asast teot az Eo kertebe az vtan zar-
mazot ky az Fodor Istwanne towabol az vyz es vgi holtak 
meg az toba az halak, byzonial Tugia hogi eo myatta leot 
kara [Kv; TJk III/3. 181]. 1584: Ersebet Zegedy Georgne 
vallia hogy fennegette Danch Leorincz Viczey Andrást, es 
tudomis hogy gonoz ember ... Teglas Antal is azt monda 
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hogy eo miatta kel hazat el vesztegetny [Kv; TJk IV/1. 
359]. 1590: Actor p(ro)testat, hogy az feo Byzonjsagh ki 
wolna, az Byro wram pechietire ell nem Jeoth, ha mi 
defectus Esik dolgomban eo miatta Esik [Gyerőmonostor K; 
KP. Th. Kabos de Giereo Monostra vall.]. 1591: az 
borbelinak eo miattok fizettem fl. 5. ez zolga(m)nak etere 
itara keolteottem fl 2 [UszT 13/67]. 1597: Bek Peter... wallia 
... Elek János ... ige(n) el zegeniedet az tarsasagh miat, seot 
vgia(n) azt mondotta hogi atta volna Jste(n) hogi soha ne 
tarsalkodhatot wolna Baniai Janossal mert eomiatta 
zegeniedet el [Kv; TJk VI/1. 13-4]. 1604: ualamire ualo 
gondoltaba(n) el ne(m) kwlde az eokret eket, es igy eo miatta 
uetetlenvl marada feoldem [UszT 18/43]. 1646: eö semmjet 
el ne(m) lopatta, se ökre megh nem halt eö miatta [Kv; TJk 
VIII/4. 131]. 1710: Sőt inkább akarom, 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]. 

2. felőle; din partea lui/ei; von ihm/ihr aus. 1646: Nem 
azért mondgya hogy az Vrat haragra ingerellye de sembes 
haragos volt eo hozzaja jo akarattyat nem mutatta egy feore 
valonal teobbet nekie nem veot, Mostanis penig it fogva 
tartua(n) etellel nem taplalta eo miatta ehelis megh halhatot 
volna ha ã sok jámborok nem táplálták volna [Kv; TJk 
VII/4. 54]. 

ömlődik ömlik, tódul; a năvăli; sich drängen. 1672: 
Látom, mindennap ömlődik Neszter Fejérvár felé az török 
[TML VI, 44 Nemes János Teleki Mihályhoz]. 

ömöltet (vizet) vhová elvezet; a deriva/abate (o apă 
curgătoare); (Wasser) ableiten. 1826 k.: a Kelementelki 
szomszéd hellységgel ... békességbe éltünk ... most nem 
tudjuk mitsoda ösztönböl a Kelementelki Csulak ágy nevü 
Patakot, melly ... a Természettol jo Ágyába, mint minden 
vizek lefelé Nap nyugot felé folly ... a harmadik határból 
ide a Gyalakuti Határunkba, s még pedig a Nagyságod 
Buza Lábjának közös közepettére Uj ágyat akarnak árkol-
tam i, hogy ... a meg nyitandó Küküllöbe ömöltessék [Gya-
lakuta MT; GyL]. 

ön1 1. ő maga, saját maga; el însuşi, ea însăşi; er/sie/es 
selbst. Szk: ~ közöttük/köztük saját maguk között. 1570: 
Ersebet Bothos Jstwanne, Azonkeppen val mynt az eleotte 
való valló, eo Ne(m) Thwgia hogi oztoztak volna, hane(m) 
ha Eon kezeottek leot volna [Kv; TJk III/2. 138]. 1593: 
Ach Matias, es Ach Gergeli ... valliak: Semlieswteo Jstuan 
es Keoteluereo Lukachne, egienleo akaratból hiűanak min-
ket Kis Mester vczaba az eo hazok bechwlleni, kit mi 
mégis bechwllenk, de nem tudgiuk mint s hogy oztoztanak 
egimassal annak vtanna ... igi zolanak vala, hogi ha menel 
fellieb el adhatnak az bechwuel az hazat, azt aequaliter 
diuidalliak eon keozteok [Kv; TJk V/l. 348]. 1606: mikor 
meg az pénzt meg ne(m) oztotak wala lattam az chiomoiat 
..., de mikor meg oztotak ... be rekezkettek az hazba s ot 
oztotak meg ön kőztek minket oda ne(m) Ereztetek [Mede-
sér U; UszT 20/210 Lazlo Imreh medeseri vall.]. 

2. saját, tulajdon; propriul lui/ei; sein/ihr eigen. 1584: 
Ilona Zekel Marton felesege vallia ... Elseoben mikor chehi 
Caspar az Darochy Istwanne hazara Ieowe Eyel ... Nem 
vala hon Daroczy Istwannę ... megh Jeowe Daroczine Az 
zonzedsagbol es raita mingiarast ez Caspar, eon wgiewel 

hatalmaual az zablia lapossaual vgy megh verę hogy a 
kariat a1 feieheóz Ne(m) vihette Daroczine [Kv; TJk IV/1. 
345]. 1615: az vén szentdemeteri Balassi Ferenczet beküldi 
az fejedelem fökövetségbe, ön helyembe kapitianak Dániel 
Deákot [ToldE 224]. 1838: A' T: Fő Biro Ur parantsolattya 
nyomán az Áléra Czéhunk tagjai ön zsebekből őszve tévén 
16 Rfr: 15 xrt [Kv; ÖCLev.]. 1847: Szükségesnek láttatik 
azon rendetlenség korlátolása is mi szerént több csak ön 
jelenbeni hasznokat nezö személlyek, a közönség kárára 
Constitutionk meg tapodására ugy is igen kicsi határunkba 
több rendbeli foglalásakat tettek [Torockó; TLev. 10/9]. 

Szk: - feleletére saját felelősségére. 1840: A' ... kezesek 
ön feleletekre és tellyes kifizetés terhe alatt az egy eszten-
dőre illő 500 - öt száz váltó Rforintokat pontosann nékem 
fizessék bé két versen [Torockó; Bosla] * - hitével sa-
ját/tulajdon esküjével/esküje erejével. 1606: az mit az A. 
Imreh Lukacz talalt, el kel tyrni, de az mit eó az A. chéle-
kedett az J(uctus)on osuat Jánoson, Azért valami faidalmat 
Intental Arrúl eón hitiúel ket forintot vehet, az keòuyl 
mi(n)den fori(n)trúl egy egy embert alasson [UszT 20/205]. 
1610: az Actomak iobban sonal az vallas, Az Actore az 
teórúeny eön hitiúel, s az utan teóruinjek lezen [i.h. 35b] * 
- kárára saját/tulajdon kárára/kockázatára. 1599: Az 
minemeó tilalm<at> teöttek wolt kadachiak walami erdeö 
es mezeö wegett ... Dobofalwa es Wagas elle(n) azt eön 
karokra megh zabaditottam. Zalasdi Dániel [i.h. 15/188]. 
1602: Kereztur falwi peter georgi Zabadittata magat rekez 
belj zenafwbe Timafalwi hatarban sardi balint cziouaia 
Ellen, Eon karara [i.h. 16/84]. 1603: medeseri lazlo 
Imrehét is Zabadittotta mattias peter wram törwinrę Eön 
karara, az kert fel chinalasaba, lörincz János Ellen [i.h. 
16/85] * - kezével saját kezével. 1555: kelth ez lewel feyr-
warath Zonbaton aldozo Napnak vtanna ezer et zaz etwen 
eth eztendeben Malom wyzy Kendefly Gaspar wn kezywel 
[Gyf; GyfKápt. A.I. V. 101]. 

o Hn. 1723: az Ön föld nevű helyben (sz) [Bárót Hsz; 
EHA]. 

ön2 udv egysz 2. szem-ü nm; pronume personală, pers. a 
2-a sg.; Personalpronomen, 2. Ps Ez.: dumneavoastră; Sie. 
1843: Melyre én megjegyzém, hogy ezt nem szabad meg-
tenni, ő pedig azt mondotta nekem: „Úgy tetszik nékem, 
hogy ön is egy afféle fiscus embere". A többire semmit 
[VKp 109]. 1848: Jol emlékezhetik ön, hogy ezelőtt mint 
egy két évvel intető aszszonynál 'Siboi Krisán Mária részé-
re szállást fogadott... Ígérvén ön maga részéről, hogy ezért 
illendöleg meg fizeténd ... de a' szállás és kosztbért ... é 
mái napig se adta meg [Kv; Végr. Vall.]. 1849: (A podgyá-
szokat) ... Krizsán Mária ... titkos uton elhordogatta, és 
azok az ön és Wendler Károly közbe jöttével egy rendbe 
meg találtattak volna [Kv; i.h. 8]. 1853 k.: el kŭldendem 
Önhez M. Vásárhelyre [GálfVa MT; DE 3]. 1855: A' Hor-
vát Katától való három darab helyeket, a* zállog summa, 
építmények és javíttatások ki fizetése mellett átadom ön-
ként értetődvén hogy az érdőnek idei növése is mely — 
mivel az idén az én pénzem hevert a' joszágon — engem 
illet, őnn által kifizetendő [Káptalan AF; DobLev. V/1394 
Molnár Pál Dobolyi Bálinthoz]. 1861: nem a' leg jobb 
neven vészem hogy őn tudva kötolességet, tőstént be nem 
periette [Komolló Hsz; BetLt 4 Sylvester Dávid lev.]. 

őnagyméltósága 1. magas rangú tisztségviselő címe; 
titlu acordat mari lor demnitari de stat; Titel großer Staats-



161 őnagysága 

beamter: excelenţa sa; Seine Exzelenz. 1845: Felső Szilvási 
Napcsa Elek Érdéllyi Udvari korlátnok Ur eö Nagy 
Méltósága Saját kérelmére korlátnoki hivatalától felmen-
tetvén, hiv szolgalati meg esmeréséűl Léopoldi (!) Császár 
jeles Rendje Nagy Keresztyével meg ajándékoztatott 
[UszLt XI. 85/3. 5]. 1849 u.: erdélyi fö comendirazó tábor-
nok Bucher Antal ő nagy méltósága rendelést bocsátott a 
háromszéki székely gyalogezredhez [EM XLIX, 547 Zeyk 
Károly kezével]. 1867: Május 1 én jövő Kir. Biztos eö 
Nagy Méltosságat a' T. Esperes ur fogadándja N. Kapuson, 
mire a T. Papok is palástosan meg jelenni köteleztetnek 
[Gyalu K; RAk 132 esp. kl]. 1869: a miniszter ur ő nagy 
méltósága azt javalja, hogy a tanítóknak írásban tétessék 
szoros kötelességekké a mulasztó gyermekek és mulasztási 
eseteknek az egyházi hatóságokhoz időnkénti feljelentése 
[M.bikal K; RAk 175 ua.]. 

2. e címmel megjelölt személy; persoanä căreia se adre-
seazä prin acest termen; Person mit diesem Titel. 1849 u.: 
a' b. Vay ellen fel dühült nép tömegtöl csak éltem koczkáz-
tatásával sikerült ő nagy méltóságát a legnagyobb méltat-
lanságoktól talám a' haláltól is megmenteni [EM XLIX, 
549 Zeyk Károly kezével]. 

őnagysága 1. az erdélyi fejedelem, ill. más uralkodók, 
valamint főurak címe; titlu acordat principelui, respectiv 
domnitorilor şi persoanelor de rang înalt; Titel des Fürsten 
bzw. anderer Herrscher und hochadeliger Personen. 1558 
k.: forgach fcrench ö Nagysága, doctor Blondrata es az töb 
vrak ... zouokert el Inditam Bölchessegemnek titkát ky 
Jelenteny, tudny Illik az Cementnek Minden Rendy zerent 
való lucromot [Nsz; MKsz 1896. 294]. 1574: Ryr Adam 
Dypsebe lakozo wayda wrwnk w nagsagha Jobbagya ... ezt 
valla3 [Erked K; LLt Fasc. 29. — aKöv. a vall.]. 1577: Az 
Dewa vara prefecturayat es annak yewedelme administrala-
sat Wrunk ew Nagsaga meg nyugodwan Regtewl fogwa 
meg tapaztalt hywsegebe gondviselesebe rea biztaa [Ks 
Báthory Kristóf aláírásával. — aTi. Apafi Istvánra]. 1585: 
26 No: Vrŭnk ö Nagsaga Jndúla el Jnnet Az kowet Jt mara-
da mert Igen meg Betegúle [Kv; Szám. 3/XVIII. 32 Gellien 
Imre sp kezével]. 1591: Battory Boldysar eo Nadsaga Jwtot 
Byro vram akaratyabol attam ... Az Konyha Mesternek Saf-
farnak zakachyoknak Trombyttasoknak 12 Eytelt f — d 36 
[Kv; i.h. 5/1. 30-1]. 1642: vrunkot s asszonyunkot ő nagy-
ságokot kelletett megtalálnunk [Gyf; SzO VI, 170]. 1656: 
írja Stefán vajda ő nagysága az dusmánya dolgát istenre 
hagyja [RákDiplö 443 Balogh Máté erdélyi kapikiha 
Kostantinápolyból a fej-hez]. 1670: Az Aszszonyunk ű 
Nagycsa(ga) szoknyaja ala adtam három sing kőz landist s 
eg fertalt [UtI]. 1702: Méltoságos gubernátorunk Banfi 
Gjŏrgy Ŏ Nagytsága kŭlenesen tsak maga egy alkalmatos-
sággal Privilegialis Levelünket kivánta látni 's meg is 
mutattuk [Torockó; TLev. 4/3. 2a]. 1709: méltoságos kom-
mendérozó gyeneralis uram ő nagysága engemet Szabolcs 
vármegyébe meghagyott [SzZs 767]. 1746: a' Kiss Kŭkŭl-
lŏbŏl ki szakadott ér viznek a' hason fele ... Gróff Csáki 
Sigmondné Aszszonyom eö Nagjsága széna fūv hellyen jár 
[Ádámos KK; JHb XIX/6]. 1765: Az Urak eö Natságak 
Gratiajakbol számamra erogalodatt Cub 10 [Nagybarcsa H; 
Ks 71/52 Szám.]. 1796: a Néhai Grofif Ur eö Nagysága de-
cessusa után maradtanak ... két helyt lakó Czigányai, ugy 
niint Jankó és Sándri, kik is mind ketten külön külön huru-
bákba laknak [Szentegyed SzD. WassLt]. 1798: egy felöl 
•• Bornemiszsza Anna Maria Ur Aszszony ŏ Natsága sze-

méllyesen, más felöl... Zágoni Mlgos L. Báró Szentkeresz-
ti György Ur ö Natsága ... bennünket kéz bé adással meg 
birálván mi előttünk illyen állandó meg másalhatottlan, fel 
bonthatottlan egyezésre cserére lépének [Ádámos KK; JHb 
XIX/61]. 1813: Mi is ... jo idővel az előtt még ennél na-
gyobb Tábla erdött fogtunk volt Földes Urunk eö Nadsága 
számára [F.berekszó Sz; BfR III. 12/9 Koza Ursz (45) col. 
vall.]. 

2. e címmel megjelölt személy; persoanä căreia se 
adreseazä prin acest termen; Person mit diesem Titel. 
1569/1571: Egy olykor mikor eo nagysaganak Joakarattya 
leon oda Swkra Jozaga es Maiorsaga látni, vala akor eo N: 
Molnaba(n) feomester andras mester [Dés/Székelyvásár-
hely; SLt XJ. 24]. 1570: Teob Jo Engezteleo zokalis keryek 
hogy ez dologban legen Bekeseges eo Nagsaga [Kv; TanJk 
V/3. 16a]. 1572: az kegelmed lewelere ... az tégla vetewk 
dolga felewl ... walazomjs Jewe ew Nagysagatol melyet 
kegelmedys meg ert az ew Nagysaga parancholattjabol 
[Csicsókeresztúr SzD; BesztLt 3697 Thorma Jannos 
Vywary Vdwar byro mp Dawn gergely Bezterchey few 
Byrohoz]. 1648/1723: Mivel ... az Hesdáti Jobbagjok 
számmál nem adeqvaliak a Léthai Jobbagiokot, Létharul 
adnak ő Nacsagok három Jobbagiokot, hogy Suppléalod-
gyek ki az Jobbagszam [O.fenes K; JHb XIV/13]. 1658: im 
egy könyörgő leveleesket küüldŏttem kegyelmedhez ... 
cselekegyek kegyelmed anyi irgalmassagot en vellem ol-
vassa el kegyelmed ezt az könyörgő levelet es ha mod 
vagyon benne ... levelet küldene ü nacsaganak [Beszt.; Ks 
90 Cseffey László kezével]. 1664: bíztam, hogyha gonosz 
akaróm vádol is ű nagysága előtt, Kegyelmed leszen men-
tőm [TML III, 333 Boldai Márton Teleki Mihályhoz]. 
1746: A meg nevezet egész Hejségnek alsó nagjabik részit 
... eö Nagjcsága részére valónak Tugjuk lenni [Monor BN; 
Ks 7. XX. 19]. 1757: mondám miért hatalmaskodnak, s 
miért szedik az eó Natsága tőrök búzáját [Omlásalja SzD; 
Ks 19/IX. 12]. 1766: Tugyaé a' Tanú ... valaki Más ö 
Natságán kivŭl birtaé ezen kis hellyetskét? [Dob.; WassLt 
vkj. 1782/1799: A' mi a' Buza Vámolás dolgát illeti eddig 
az ö Nagyságok Malmába a' Molnárok egy kupát vettenek 
egy véka gabonábol [Torockó; TLev 5/16 Transm. 380]. 
1801: ezen Just, a mely vagyon itten Zabolán és Körülbé 
eő Nagysaga birta mind addig a míg a fiának ... nem 
régiben által adá, s ma eő Nagysága birja [Zabola Hsz; BLt 
6 St. Remány (40) col. vall.]. 1802: minekutánna ... Illyčs 
György a* Tzéjbol fel szabadul egyenesen tartozik az eö 
Nagyságok Udvarában menni, és mesterségével eö Nagy-
ságokat illendő fizetésért hiven szolgálni; de ő Nagyságok 
is tartoznak ö nekie illendő házat lakására adni, mihelyét 
fel allitani ... mindennapi praemondaval vagy asztallal 
tartani [Ne; Incz. XII. la]. 

3. úri nő megnevezése; titulatură datä unei doamne; 
Nennung einer Dame. 1891: Kedves asszonya őnagyságá-
nak alázatos tiszteletemet mondja meg [PLev. 157 Petelei 
István Ferenczi Zoltánhoz]. 1896: Kedves Gyalui! Ajánljon 
a felesége őnagysága jóindulatába, s maga, édes fiam, a 
régi vonzalomból őrizzen meg egy kicsit az én részemre 
[i.h. 188 ua. Gyalui Farkashoz]. 

4. (levél) címzésben; în adresare (a unei serisori); bei 
Anschriften. 1667: Czím: Méltóságos erdélyi fejedelem-
asszonynak ő nagyságának [TML IV, 46 Teleki Mihály 
Bornemisza Annához]. 1815: Méltoságos R.Sz. Bhéli 
GrofT Széki Teleki Domokos Urhaz Nemes Torda Várme-
gye Nagy erdemŭ Fo Ispannyahaz, Eő Nagyságáhaz, Nagy 



őnála 162 

Kegyeségú Jo Patrónus Urához alázatas Instantiája Csipkés 
Albertnek [TLt Praes. lev.]. 

őnála 1. nála, az ő házánál; la el/ea, în casa lui/ei; bei 
ihm/ihr, bei seinem/ihrem Haus. 1568: Emericus Sala ... 
fassus est, hogy mikor az lean Calara Q nalla lakik volt vez-
tet volt egy kapat Sala Imre el, es mayd mynd egy fel 
eztendeyg sem leltek [Kv; TJk III/l. 199]. 1570: Maradék 
peterne Anna, ezt vallia hogy eo Nala zolgalt ez Borbara 
New lean es my (!) egy kort kerettzett volt Teole az predi-
catiora es sokáig keset oda | Orsoliázzon Eotthwes Jm-
rehnę, Ezt vallya hithy zerent hogy ez ferench lakot eo 
Nalok eotthwes Jnas volt [Kv; TJk III/2. 89, 109]. 1573: 
Anna geobel Andrasne azt vallia hogi zolgalt eonallok 
Kadar Andras Legen koraba betegenis fekwt otth [Kv; TJk 
III/3. 151]. 1598: lakik nala en neke(m) egy eóchem ... ky 
megh hala ... kinek maradott eo nallok kez penze ... Ezeket 
megh keuano(m) teólle, merth engemet illet ne(m) eôt 
[UszT 13/79]. 1628: Annak felette hogi az gjurőt neki 
attakis hat el nem veőtte® hanem Marha Thamasne votte el 
es ő nalla allot mind addegh mig ereővel megh eskűttek 
velle [SzJk 24. — aTi. a leány]. 1639: Mészáros Imreh 
Minden latornak helt ad, s minden or, toluaj ot talalia 
heliet, az kik az eö lovat el loptakis ot voltak szálláson eo 
nala [Mv; MvLt 291. 203a]. 1681: Onadi János ... Mint 
hogi Zavidoczki Pal ennek nagi annyat vette el; igi mos-
toha Unokaja leven; ō nalla lakik [Vh; ÁLt Urb. 8]. 1770: 
Ianko ... kerdette ... eötsetől, minemű idegeny Cziganyok 
lennenek eö Nálla [Pagocsa MT; SzentkGy]. 1840: megint 
délig ö nálla mulattam [Dés; DLt 1073]. 

2. őhozzá, házához; la el/ea, în casa lui/ei; zu ihm/ihr, zu 
seinem/ihrem Haus. 1574: Eottwes Lazlo ... vallia hogi ... 
Ieotvolt Ide ez varosra Zabo Bertalanne Nagibaniarol zallot 
volt Eo nalla [Kv; TJk III/3. 396]. 

3. az ő kezénél/birtokában; în mîna/posesia lui/ei; in sei-
nem/ihrem Besitz. 1546: Arannyon, es Gernyezegen, zam 
zerenth, wagyon negyven kylencz, eke, azokbol agyanak, 
Banfly Bernaldnak negy Eketh, ahoz, az ki mostan nala 
wagyon, az thyzen nyolcz eke kywel lezen, oztan, Ew nala, 
hvzonkeeth eke [Radnót KK; JHbK XXXVIII/19]. 1569: 
Az leweleknek eleó Adasarwl Jgy Jgyenesedenek hogy 
Kwn ferencz Ew maga ezen megh Eskedgyek, hogy Min-
den leweleketh kik Iztrigj Jánost Jllethnek, kik Ew nala 
wolnanak, Awagy Egyebwth Ew birtokaban, megh Adna 
Jztrigj Janosnak [Mányik SzD; IB VI. 225/13]. 1574: 
Ferenchy Antal Es Hwszar ferench hitek vtan IIlen vallast 
tesznek hogy ... Emlékezet meg Eottwes orban hogi 
Eonalla volna egi Arany keszentyw az Arwaktul [Kv; TJk 
III/3. 322]. 1584: Zabo Miklós Es Szeòch Peter valliak, 
Minket ketten kere Bakj pal hogy Mennenk Balassy 
Gergelyheóz, es aminemeó ezewst marhay kj vesztenek 
volna az eo Beór Zepetebeól azokat teorwennelkwl Adna 
megh ... el Menenk Balassy gergelheóz, és meg mondwa(n) 
a Bakj Pal Izenetit, ezt felele ... EoNalla Bakj palnak 
semmye Ninche(n) [Kv; TJk IV/1. 197]. 1600: allegaliak 
azt az Inctak hogy eo nallok az Tilalomnak Jdejen Gábor 
deaknak semmynemeo marhajok (!) nem volt, kit hitekelis 
confirmalni akarnak: Tetczyk azért az theorwennek hogy 
az Inctak azon meg eskeodgyenek hogy ... Akkoron eo 
nallok semmy marhaya Gábor deaknak nem volt [Kv; TJk 
VI/1. 397], 1610: Nagi Gasparnak volt adossaga ... melljet 
fel zedet es eó Nalla Maradót [UszT 4/2a]. 1625: egj darab 
széna fwve volt Dombi Balasnak eo nalla azt az széna 

fwvet szalagjaval egjetemben megh senkeli Dombi 
Balasnak [Ikafva Hsz; HSzjP]. 1670: Páter János az csip-
két megküldte, de egyéb, az mirűl írt Kegyelmed, ű nála 
nincs, azt mondja [TML V, 144 Székely László Teleki 
Mihályhoz]. 1831: Azután hogy a' Lovak ellopattattak a 
nevezet Gujás ... hol szokott éjszakánként mulatni? mi féle 
csomo pénzt látott a' Tanú ŏ nálla 's azon Gubát mellyet 
azután viselt, kitől szerzette? [Dés; DLt 332. 2 vk]. 

Szk: - áll. 1574: Maradék peter hity vtan azt vallia hogy 
... Eois vgi ertette Zabo Sebestien zowabol hogy Zabo fe-
renche az Marha, aztwl fogwa eo Nalla al [Kv; TJk III/3. 
311] * - zálogban/zálogon van. 1556: dorothya ázzon 
nagy sebestyenne Nehay vas gergelnek leanya ... az ew 
Jozagat Magiar es olah frathan Mynd az ky Ewstol 
maradót, es az vas János rezet ... ky Ew nala zalagon 
vagion es az ew vranal, tyzen hat ñba es almadj tamasnak 
eg haz heljet ... kyn Mostan az w Jobagia Anthal kenez 
laknék, ky Ew nalok tyzen hat ftba volna zalago(n) akarna 
Jsmeg valamy summa penzbe el zalagosithany [Fráta K; 
SLt V. 26]. 1572: meg gondoluan ... Wysseleny Myklos-
nak hozzánk való Jo akarattiat... Septerbeli Ryezewnknek 
... hasonfelet, mely ew nala zalogban vagion, Mind 
Thoiaual eozwe ... megh hihatatlanul attuk [Szászzsombor 
SzD; Ks] * zálogjára van 1687 k. : Szilos kútnál vadnak 
két földek, két délig járok . .. ezeket hadta Kápolna számára 
Bőlkenyben lakó Fábján Jánosné illyen formá(n): mivel 
zálogjára 3 forintb(an) volt ő nálla, tehát úgy hagyá Kápol-
na számára hogy mikor igaz Vér találkozik ã Márkodi 
Kápolna számára adgyon flór. 3 [Márkod MT; MMatr. 
229]. 

4. kb. az ő részéről; din partea lui/ei; seinerseits, ihrer-
seits. 1617: eö nallak ugj uagyon tudua hogy keözelljeb 
ualo attja fiays uadnak Boljaj Gasparnenak Paczolaj Ist-
uannal kiknek dossatt hagyhatta volna [Benedek AF; JHb 
XXI/14]. 

5. ~nál kf-ú mn v. hsz mellett hasonlítás/viszonyítás kif.; 
urmat de un adjectiv sau adverb la gradul comparativ 
pentru a exprima o comparaţie; neben einem Adjektiv oder 
Adverb im Komparatív zum Ausdruck des Vergleiches: 
mint ő; ca el/ea; wie er/sie. 1618: Csodálom én, hogy az 
urad olyan követet küld az hatalmas császár Portájára, azki 
az urának s országnak akar ártani, nem az ura dolgát 
beszélli, hanem csak azt beszélli, hogy az ország jobb 
részént övé, s az országban őnálanál nagyobb úr s eszesb 
nincsen, valamit ő akar s parancsol, az országban mind az 
lészen [BTN2 145]. 1648: Tiltata ... szabó János Vram en 
altalam ... Erszentkiralj János Vramot Burjanos ó Budán ... 
az Török reztul ... hogj rajta ne ippeczen semmit... melire 
ellen ualazt teön Erszentkiralj János Vram igenis ippetek 
mert keózelleb ualo uir vagiok eo nallanal megh bizonitom 
az Teóreók rezhez [Burjánosóbuda K; JHbK XXII/33]. 
1653: Ezekre Nyerges János ismét ezeket monda Mészáros 
Páter8 felől Főldesi Mihálynak: ... Soha vitéz ember ne(m) 
volt; kűlömbeket talált volna arra a' Tisztre az Var(me)gie 
eo nálánál; ha reám attàk volna, bizony czak enis kwlőm-
ben viseltem volna az Vice Ispansagot nálánál [Ne; 
KemLev. 1394. — "Fejér megye közelebbről meghalt vi-
ceispánja]. 1710 k.: Keresztúri Pálnak az a boldogsága 
nem abban állott, hogy ő, amikor élt s tanított, minden-
nél tudósabb lett volna, mert nagy professzorok pré-
dikátorok voltak az ő üdejében őnálánál tudósabbak Er-
délyben s Magyarországban, csak akiket én ismertem is 
[BOn. 533]. 
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önállólag önhatalmúlag; cu de la sine putere; selb-
ständig. 1843: Egy hajdoni fejedelmi engedmény nyomán, 
melyet ők privilégiumnak lenni képzelnek ... az uradalmi 
szolgálatot önállólag vakmerőn megtagadták [VKp 119]. 

őneki 1. neki (magának); lui, ei; ihm, ihr. 1540: Báthory 
András es Dragffy wram ... Azt es mondaak, hogy ez wraic 
ymar Nadasdytol, Bebektel es myndaz egyeb kewethekthel 
myndent meg erthetthenek, azért az wrak the k: ew nekyk 
myndent yzenhethnek [Kv; LevT 1, 9 Petrus Literátus Nic. 
Thelegdyhez]. 1568: Catherina vxor Elię Kalmar ... fassa 
e(st), hogy e<? neky azt monta seres Anna, hogy három fc?be 
Jaro dolga vagyon [Kv; TJk 111/1. 228]. 1570 k: Mi azért 
... egyenlő vigezetbül és akaratbül (!) ünekik, hogy céhet 
szerezzenek es tartsanak megengedtük [Dés; DFaz. 6]. 
1572: Zekel Margit azt vallia: Ez eozzel vgymint 10 orakor 
Jeottek volt 13 ... az kyket Esmerhetet keozzwleok Kalmar 
peter es Bwday Georgh volt ... Es kezdenek ott Ideztowa 
Nezny, Mond Eonekyk myt kerestek It Illenkor, Byzon 
megh Mondom hogy Ezt mywelitek [Kv; TJk III/3. 7-8]. 
1573: Zambo gergel azt vallia hogy Twgia azt hogy Az 
Santa Imre Boryat teleltette Tamas ... Azvtan az Tawasra 
kelwe panazolkodik volt Eoneky Tamas Illenmodon lm vgi 
Mond az Batia(m) felesege Santa Imrehne az teleltetest 
sem fyzette meg [Kv; i.h. 243a]. 1591: En eo neki abbalj 
keresetemre eleg valaszt ne(m) tehettem [UszT]. 1613: 
mely Summaczykanak hatra maradót Tizen hat forintiat my 
eleottwnk veüe fel... es igy Aztalos Miklós vallast teón my 
eleòttwnk, hogy Radnothy Jstua(n) vram Jmmar egy 
penzeuel sem uolna eô nekj ados [Kv; RDL I. 92]. 1638: 
eo neki az Desi Biro ne(m) paranczol, az haztolis se adot 
nem ad, sem rolla nem szolgai [Dés; DLt 402]. 1744: eö 
neki kerkedet egy Flóra Lupuly nevű pakulár hogy anyi 
mézet ett hogy a hasa miat nem is mehet el [Gyeke K; Ks]. 
1819: Madarasi! A Mikor a feleséged innen Batzàba most 
viszsza mene, megparantsaltam volt ö nekie hogy három 
hét múlva a proventusambol pénzt várok [Gyalakuta MT; 
1B] 

2. őhozzá; către/la el/ea; zu ihm/ihr. 1570: Neste Pays 
Iarto Illyesne ... vallya hogy egy korba Az piachon Talalta 
az Darochy Tamasnak Az annyat, Eo neky Iliién Modon 
zolta [Kv; TJk III/2. 178. — aKöv. a nyil.]. 1574: olayos 
vinche Meg elteben volt ados valamy Mezarosoknak fl 58 
Addegh Eszedezet eo neky Mind Annyawal Egetembe hogi 
Eo fyzettet meg Erte az mezarosoknak [Kv; TJk III/3. 325]. 
1597: Ifiabik Zigiarto Balint... wallia ... /Cz teob vendegek 
keozeot penigh semmi vizza wonas sem zobol sem chele-
kedetbeol semmi nem wolt ... minniaian nyaiaskottúnk 
chiak zinte Sarkeozy Janostol eset minde(n) haborússagh 
eonekys penigh senki chiak egi lelekis ellene walo zot 
semmit ne(m) zolt [Kv; TJk VI/1. 29]. 

3. az ö számára; pentru el/ea; fllr ihn/sie. 1560: En tho-
rouk (!) Marton ... vewtten (!) kezzemhez Ez — tyzteletes 
zemeltewl Zewch Lenartwl ... három aranyas kwpat ... 
kiktwl w neky Ez en lewelemeth adom Erewke walo mene-
dekewl [Beszt.; BesztLt 27] | ez en lewelemet Attam en ew 
nekje ennek emlekezetyre es byzonsagara pechetemmel 
meg pechetlettet kywel zoktam ylnem [Ketesd K; SLt J.l 
Bethlen Gergely jb - adományozó lev.]. 1584: Annak 
°kayerth eőnekik sem jar semmy iowedelmek az keózeón-
siges iokbwl [Torda; DLt 212]. 1589/XV1I. sz. eleje: Be-
ſeczk Mihály Berkeniesi Mathe Ceh mesterek ... Keoniör-
gçnek ennek okaert, hogi mi ... újonnan iratot Articuluso-

kat, kegiesen Atyai engedelemmel vennők, megh ęrtenŏk, 
es ... eönekiek egesz Cehul edgi bizonios erŏssegwl 
Priuilegiumul, ki adnok [Kv; KőmCArt. 1]. 1633: Hallot-
tam aztis Zabo Jacabnetol hogy eö nekj karmasin sarut 
adot Abrugi [Mv; MvLt 290. 122b]. 1681: Bugyul János 
nevű nemes ember Dragics Peter nevű jobbagitol foglalt el 
egi szöllöt hatalmasul; valamely helytelen praetextus alatt 
... de à mint à jobbagi referallya, se eö neki azo(n) szölö 
árra megh nem adatott, se penig mások kezehez nem 
deponaltatott; azért czak bitangh leven azo(n) öröksegh, 
mais Bugyul János usuallya [M.brettye H; VhU 118]. 
1711: o nem fegyverkezni ment Biro Sándor Ur(am) hazá-
hoz, hanem gratiat nyerjen ő neki... s ugy könyőrgőt, hogy 
őtőt az ő szavaib(an) megh tartsák, mert ha fegyverkezni 
ment volna, fegyver ki húzva ment volna be [DánfVa Cs; 
Born. XXXIX. 50 Danfalvi Bőjte Peter vall.]. 1796 k.: A 
Toroczkojak antecessori 1291 ben hozottattak ki a vas 
munkanak giakorlásara a mint az őnekik adat privilegjium 
Copiaia mutattja [Torockó; TLev. 5/9]. 1827: az Istentelen 
gonosz Cselekedetű Gergeljfi Borbej Ihmre aztat híresztel-
te, hogy itt ö nékie igazságot nem Szolgáltatván ... Bétsben 
mégyen a hol nékie ís igazat tésznek, meljet mí meg 
siratunk [Nagylak AF; DobLev. V/l 125]. 

4. az ő javára; în favoarea lui/ei; zu seinen/ihren 
Gunsten. 1570: Borbara Ázzon Bachy Gčrgne ... vallya, 
hogy Zylagy Myhalne eo Neky haytotta volt Az Myhal 
Deák adossagat [Kv; TJk III/2. 95]. 1584: Zekely Balasne 
vallia ... Zabo Catonak Zaiabol hallotta sokzor hogy Azt 
mondotta... hogy az en Aniam Bozorkany volt es adig meg 
nem halhatot hanem Eoneky hatta az Bozorkansagot [Kv; 
TJk IV/1. 220]. 1630: hiszem nagj dologh az menjt szol-
g a i m ) en eö nekiek [Mv; MvLt 290. 220b]. 1654/1681: 
megh tekéntven ... Hunyadi Peternek hűséges jámbor szol-
galattyát, ö neki, es ő altala maradékinakis ... minden Job-
bágyságát örökösen megh engedtem ... es manumittalom 
[Vh; VhU 264 Nic. Zolyomi ad. lev.]. 

5. az ő kezéhez; lui/ei (personal); ihm/ihr (persönlich). 
1570: Zeoch Jmrehne orsolyazzon azt vallya hogy ... az 
András New legen ky Zabo Balinthne Marhaiat ely lopta 
volt... eo neky vytthe az gywreot adossagaert fyzetny [Kv; 
TJk III/2. 66]. 1570 k.: Anna Coniunx Johannis Ban ... 
fassa est, hogy wneky Adot ez Bornemiza Janosne ... 
wtedfel chyö Aranyat Ez elmúlt farsang farkaba kybeol 
Zeot hat Arany parthat [Kv; i.h. 102c]. 1573: Aztalos Leo-
rinch ... vallia hogy Minekwtanna ely temetek volna Mol-
nár Boldysamet... az my haz keozbely Marhaia Marat volt 
az felseo kis hazban hantak be, Es hogi be zegeztek Aytaiat 
az kwlchion Nem alkhatnak volt megh ky tartna, hane(m) 
vegre eo neky attak tartani | Erzen Iarto Myhal azt vallia, 
hogi Tavaly Eztendeoben Torozkay Meg íratta volt az my 
Marhaia Palochinak az eo hazaban Maradót Es az regestu-
mot atta volt eoneky Tartani [Kv; TJk III/3. 72, 84]. 1629: 
eo nekie teobbet eoteod fel forintara premnel nem adot 
[Kv; TJk VII/3. 145]. 1705: És őnekik olyan orderek ment, 
hogy Tordától forduljanak és Gyalu felé kinyomuljanak 
[WIN I, 595]. 

Szk: - zálogba vet. 1578: Meg kerwk az Jozagot az pa-
ranchyolat tartasa zerent ... tholalagy Balas twl de my-
nekwnk ez walazt thewe hogy wneky chyak zalogba 
wethette Thodalagy Ferencz 57 forynthba [Póka MT; Thor. 
VII/2]. 

6. az ő részére/birtokába; pentru el/ea; für ihn/sie. 1545: 
En Sombory János vallom Ez lewelnek zeribe hogy En az 
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en atyamffyanak Sombory Mihalynak Somborbely es az 
dalbeli rezt az ky nalam tewle zálogon aloth keth zaz fo-
rinterth ma zent Matyas bewytin en ew neky meg 
bochatom azon keth zaz forinterth az kiben nalam zálogon 
volth kyrewl menedeketh ez en lewelemel adok pechetemel 
meg erewssetwen [Zsombor K; MNy XL, 137]. 1550: En 
Kemenj Ferencz jelentem ... hogy Az Éghez reznek ... 
hasonfelet: eztrigj Myhalnak: Megh <e>reztettem Az kep-
pen Az Mykeppen thordan Az fogot Emberek Megh Leltek 
wolth Az Massodyk hassony felet kedygh Az folyo Bechert 
zalagol Addygh tartom Áz Mygh Az Nemes Eztrygy 
Myhaly kez penzewl En Nekem hwz foryntot le nem tezen 
Mellyet le tewen Az yozagot En es Ew nekye tartozok Meg 
Ereztenyi Mynden Pernelkwl [Berend K; BfN VI. 28/2. — 
L. MNy LVIII, 490 Kemény Ferenc bizonyságlev.]. 1573: 
Katalin azony Keomyves gergelne azt valya ... balog Ja-
nossne mongia volt Keomyves gergelynenek hogy mond 
meg borbély Janossnak hogy En az hazbol Eönekie harma-
dot nem adok [Kv; TJk III/3. 159]. 1592: vete zalogban asz 
vitezleó versendy János ... Az Pokafaluj hatarban való 
zanto feoldejtt, mellyek Jutottanak Eo nekje [Pókafva AF; 
JHb XXV/38]. 1621: ennek utanna Vincze Andras sem a 
fia Vincze István söt megh posteritassokis Beke Marthat 
avagj posteritassat a gjŭmölcz kert(ne)k birasab(an) ne(m) 
haborgattyak ellenb(en) Borbelj Gergeljneis Beke Mar-
thaszszonj avagj posteritassais Vincze Andrást es Istvánt 
avagy az ö posteritassokot az ö neki adot öröksegnek bira-
sab(an) megh nem haborgattjak hanem bekesegesen bimi 
engedik [Asz; Borb. I]. 1631: Ha peniglen azt difficultal-
nak az ezer forintért Hideg Kut nevű Falumat adgyak eö 
nekik [Nagyteremi KK; Ks L. 5. Sükösd György végr.] | 
uagjon arania ... de azt bizony nem adgja sem Palnak sem 
Peternek ... mert azt eö nekie hatta az Annia [Mv; MvLt 
290. 259a]. 1714: Az Fatensék közül edgyik ... fateallya 
hogy eö nekije ez Széna réteth Horvát Peter, atta engette ... 
Senki birásáb(an) nem haborgatta [Nagylak AF; DobLev. 
1/88]. 

Szk: - köt örökségül hagy vkinek. 1628: Azt keuanua(n) 
Seres János hogy az mely kertet eő neki Eletebe(n) keöteot 
volt Kosa Miklós hogy mi azt eö nekie keziben adnok ... 
Azért eö teöruent keuanna [Kv; RDL I. 18] * - száll örök-
ségként rámarad. 1620: Ezeknek vthana az Eöreöksegeket 
fel keresuen; talaltuk hogy Vrbeöger Gergelyne az eö 
zwkölkedésse miat bizonios zemelyeknek eöreök aran el 
atta, hanem az keözep vczaj hazat melj eö nekj elejteöl 
zalot uolt ... beöchwltwk megh vérek keözeött kétt zasz 
f(or)intra [Kv; i.h. 97 Junck András kezével]. 

7. őiránta; faţă de el/ea; ihm/ihr gegenüber. 1573: En 
Bekes Gaspar ... megh tekynthwen Zolgalattyath az wytez-
leo Kamwthy Balasnak ... myes azokrol eo neky nem Akar-
thwnk halaadathlanok Lenny [Fog.; Törzs], 1579: chŭkat 
(!) peter ... Jelente hog ö fó Capitan volna es ó felsege 
lengell kyral hyvata lengel orzagban ... Es en ó Neky semy 
tyztesegel nem vagyok ayandekokat tartoznam Neky adny 
[Kv; Szám. 1/XVIII. 12]. 

8. - úgy tetszik neki úgy tűnik; aşa i se pare lui/ei; es 
kommt ihm/ihr vor. 1568: ach Georg' Jllyen walast twn 
hog' twgya ... dimientwl keoweth wot eo nag' pinzen, mely 
dolog Ew nekiye wg' techyk hog' wagion 25 Eztendeye 
hog' birta dimien az Eoroksegot [Abrudbánya; Törzs]. 
1573: Zabo Marton polgár Balasy Georgy olah Mihal 
Istwan deák, Azt valliak hogi mykoron feierwary Imre 
halala vtan gywltenek volna Andras deákhoz Nemy dolgo-

kért, Azomba Ieot Be Iffiabik Bwday Georgy egi ados 
lewelel Andras deák Eleyben kiben fl 99 volt Irwa ... Mon-
da Bwday Georgy hogi Regestumais vagion róla, Aztis 
latny kewanta Andras deák, mykor oda hozta volna es meg 
Nezte Andras deák, Mond hogi kylembez az ados leweltwl 
Mert Ninchen Annye Benne Irwa ... Eonekikes vgi Theccet 
hogi Nem Illik Eozwen (!), Ezen meg haborodot Bwday 
Geórgi es ely Ment onnat [Kv; TJk III/3. 296]. 

9. - van/nincs/sincs a avea, a nu avea; jd hat etw./nicht. 
1539: az Sombori benedek az Sombor mellett walo 
rythbely rezyeth, wetthe zálogon az ew atyafyanak Sombori 
mihalnak huzonharom forynthba es az feleth kewtthe 
magath hogh az my zalagossa ew Neky Sombory Mihalnal 
wolna, egy masnal kewl Megh nhe (!) watthathna, ha nem 
ha echyersmynd mynden zalagossanak le thenne az 
penzyth, az kor thartozzyk megh adny [MNy XL, 137]. 
1568: Thomas budai... fass(us) e(st), Tudom azt hogy ez el 
mult esztendçbe ... karaczon elçth, akor volt az çzue vezes 
Jtues (!) orban es Qtues gergel kçzçt es harmad napra meg 
bekeltettwk <?ket, es az vtan Egy nehanzor p(ro)testalt Rola, 
hogy ... vagyon Q neky biraya, es Jg zege meg Qtues orban 
az zerzest [Kv; TJk III/l. 179]. 1570: Az Lw nyomoth 
vyveok az vermessy hathara, Az wermessyek ... Azt mon-
dák hogy ... W nekyk levelek vagyon hogy Nyomot el ne 
vegyenek [Vermes BN; BesztLt 77 Val. Ekler de Bongarth 
jb vall ] | Orsolya ázzon Nyreo ferenchne ... vallya ... Zabo 
Janosne ... Montha hogy az wra ely very kergethy az haztwl 
hogy pénzt keressen neky, Es eo neky Ninchen Myhez 
Nyulny egyebhez hane(m) az my hazatayan vagyon | Racz 
fey Krestel, Stephen otth ... vallyak, hogy Eonekykes volt 
Lenek es keolesek [Kv; TJk III/2. 22, 191]. 1579: Vneky 
vagio(n) chak keozel eordeongeosheoz eg faluckaia Bozed 
[Néma MT; Told. 31/1]. 1591: az oculatorok megh lattak 
az kert fóliást hogy ott nem volt eo nekj kertj s eo nem 
kertelj [UszT]. 1602 k.: halottam az Aniatoll hogi eó neki 
ninchen semj marhaia mertt azok megh holtak [i.h. 16/62 
Antall Andras Marefalvj zabad zekel vall.]. 1605: eó nekj 
egy penze sinch el keóltette [i.h. 20/133 Catherina Rlcta 
quond(am) Leonardi Varga In Vdúarhely vall.]. 1612: à ki-
nek az Berekzazj Lukacz reszen küuül valamj resze volna 
az hazban öröksegben varosunknak tőruenye szerent muta-
todgyek kj: Mint hogy az Attyafiak azt praetendallyak, 
hogy ő nekiekis abban portioiok volna: Kiknek mi igassa-
gok legyen mutatna az törueny megh [Kv; PLPr 23]. 1673: 
azt mondják, ö nekik csak csizmára való pénzek sincs 
[TML VI, 416 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1678: 
magatol Sükösd Mihály Uramtol hallottam egy néhányszor 
... hogy ō neki egy is ninczen örökös Jobbágya [Somosd 
MT; Ks]. 

10. birt. szr-os névszók mellett nyomatékosító részesha-
tározóként; lîngă nume cu sufix posesiv ca complement 
indirect; neben Nomina mit Possessivsuffixen als Dati-
vobjekt: neki magának; lui însuşi, ei însăşi; ihm/ihr selbst. 
1550: w nekj Jarth Barma az Cyllan wys wolt otth [Körös-
fó/Damos K; MNy XXIV, 290]. 1570: Kwpas Isthwan ezt 
vallya ... ew neky8 Teort volt ely faragó Zekerceye kywel 
Mywelt | Lakatos peter es Bernald peter Ezt vallyak ... ha 
zinthen eoket oda hittak volnais, de eonekyk Ezekben Nem 
Jwth [Kv; TJk III/2. 85, 133. — aEotthwes Lwkacznak]. 
1585: Keoteles peter vallia ... Keoteles Brecz Ides Mester 
vgia(n) bankodot raita hogy Tamas Az Ides Mesterek 
Akarattiat mo(n)ta hogy el vigiek a' ladat holot Nem volt 
Akarattiaűal eo Neky [Kv; TJk IV/1. 440]. 1595: az J. 
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ollyan valazt teón hogy feizetis vitt el hatalmasul eô nekj 
hyre nelkil, mellyet az A ne(m) tagad, de ollyan okoth ad 
hogy Attiatul maratt zabadon el vihette [UszT 10/49]. 
1610: ieot uolt uele egj rab az ieott uala az Templu(m)hoz 
hogj kj iööuenk a p(rae)dicatiorul kezde bezelleni sirúa 
hogj eö nekj 50 forint arra marhaianal teöbbet uittek el az 
Toluaiok [i.h. 4. 9e]. 1615: ha w neki holta történnék, es az 
felesege vagy maradeki el akarnanak az Vari Miklós 
földéről menni, bekevel bocziassa Vari Miklós [Vaja MT; 
Törzs]. 1616: hallotta(m) azt Bagosinetol hogy eo neki egj 
hordo borát el votte volna Banfíy János [Bh; Told. 1.]. 
1630ŝ- en monda(m) neki hogj ne men(n)ie(n) ki mert 
semmi jaroja ninczen eö neki ot [Mv; MvLt 290. 194b]. 
1642: Sz. Lazlaj Nagi Giörgi ... azt monda olykor hogy ő 
nekj ket ökre volna az batthia hazanal [SzJk 59]. 1769: 
Popa Danila beszéllette nékem, hogy ŏ nékie az Istenit 
egyben káromolta volna ... Tyu (!) György [Bukuresd H; 
Ks]. 

11. a kell, lehet, szabad-fè\c áll-ok mellett álló fn-i in-ek 
részeshatározójaként; ca complement indirect al infinitive-
lor de lîngä predicate de tipul a trebui, a putea, a avea 
voie\ als Dativobjekt der neben dem Prädikat stehenden 
Infinitive sollen, können, dürfen: neki kell/lehet/szabad 
vmit tenni(e); a trebui/a putea/a avea voie sä facă ceva; 
etwas tun sollen/können/dürfen. 1568: Elia Tóth ... Gaspar 
varga ... fassi sunt ... az azzony azt forgattya vala hogy 
(?neky hazot kel venny [Kv; TJk III/l. 232]. 1569: nincz ky 
az zegeny niomorodott Eoczeokre Leanyokra gondott 
wiselnie (!), hanem Isten wthan eo nekyek kellene [BesztLt 
104 Georgius Bartor a beszt-i bíróhoz]. 1573: Ersebet 
Zabo Martonne zolgaloia Azt vallia ... vgian halaiig mynd 
Azt kyaltotta8... hogi Eo neky az Irmes Bor Miat kelj meg 
halny | Nilas Mate ... vallia ... az Biro Illen tërwent teot 
keoztek hogi valamykor az kowachok Idegen mywet arwl-
nak Eo nekyes zabad legen az piachon arwlny [Kv; TJk 
III/3. 114, 180. — aBorbel Bálintné]. 1592: Zabo Marton 
vallia ... Mihal ... azzal mente magat; hogi eo neki ketelen 
kellet akkor az hazbol ki menni [Kv; TJk V/l. 287]. 1603: 
az torueny ugj tallala hogy w nekyk el kel Igazyttany az 
louoth uagj az lo marad Torok Istuannal uagj az arra [UszT 
17/73 benkó lórync Almassy szabad szekély vall.]. 1662: 
miért kellene önekiek másoknak erősséget csinálniok [SKr 
493]. 1741: Bok Bumbultul hallottam hogy ő néki ... az 
fogados Kindai Ferencz miá tsak ide kell ez falut hadni, el 
kell bujdosnia [M.fráta K; BLt 1 Pajus Gjermán vall.]. 
1794: eö Nékie lehetetlén tovább gazdáját szolgálni [Bet-
lensztmiklós KK; BK Szászvölgyi ir. Aván Torna (34) 
vall.]. 

önelismerés beismerés; recunoaştere; Erkenntnis, Be-
kenntnis. 1858: a' Tekintetes ur ... elesméri hogy Dobossal 
ki bekült ... én tahát az érintett Levelet ide zárva küldőm, 
ez ön elesmérés, s az ellen nem lehet ki fogás [Komolló 
Hsz; BetLt 4 Sylvester Dávid lev.]. 

önerő saját erő; forţă/putere proprie; eigene Kraft. 1843: 
a kérelem legyen kérelem, nem erőszak, mert mézzel több 
legyet fogtak, mint ecettel, s ne bízzatok tü önerőtökbe, 
mert van a kormánynak annyi bajonettja, hogy minden 
országok ereje csekélység a kormány hatalma előtt. [VKp 
119-20]. 1862: oly szükséges lett volna arra: hogy gyenge 
magzatait táplálja, és oltalmazza2 mind addig mig maguk 

képesek lettek volna önerejükön az élet viharaival megküz-
deni [Kv; Végr. — aAz apa]. 

önſejűleg saját akaratából; din voinţă proprie; aus eige-
nem Willen. 1849: a' t. Rendőrséghez bé adott jegyzékben 
foglaltakat is mint miket maga Kelemen Beni őnfejüleg tar-
toztatott le, mint sajátaimat kiadatni ... kérem [Kv; Végr. 
Vall. 56-7]. 

öngyilkos sinucigaş; Selbstmörder. 1879: Te nem kép-
zeled azt, mennyire bántott engem az a sok rosszakarat, 
gyűlölködés, amellyel találkoztam azolta, hogy öngyilkos 
nem lévén, nevem mégis megjelent egyszer-másszor nyom-
tatásban [PLev. 52 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

önhatalmával önhatalmúlag; cu de la sine putere; eigen-
mächtig. 1856: a tulajdonos Úrat is felhatolmazzuk, hogy a 
pásztori Dijján fejjul — minden tiszti közben jövetel 
nélkült (:a tény el követön:) 6 váltó Rftokat Ön hatalmával 
fel vehessen [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1405]. 

öniskoláztatás saját maga iskoláztatása; instruirea lui/ei 
în cadrul şcolii; Selbstausbildung. 1854: A szegény fiút a 
tanodába viszik, átvonczolja sok éveken át az öniskolázta-
tás nehéz terhét [ÚjfE 92]. 

önkéjen önként; benevol, de bunăvoie; freiwillig. 1570: 
Vernyka Taligas Janosne, Erzebet Dabo Thamasne ... 
valyak ... More Ambrus ... Az ew Rezere Jwtot Marhaba 
adot Zabad akaratya zerint vizza az azonnak egy paplant... 
egy Nozolyat ... egy kendeo kezkeneot, ezeket ewnkeyen 
megh engette az azzonnak [Kv; TJk III/2. 69]. 1662: A 
magát könnyen megcsalni engedő s elkétségített nép is 
osztán önkéjen egyetértett istentelen királyával s gyönyörű-
séggel gyakorlotta magát a szörnyű vétkekben [SKr 706]. 
1743: mind két részről ön kéjén (!) való szabad aka-
rattyokból senki sem kenjszeritvén ... tőnek mi előttünk 
közönséges megh egyezésből illyen alkalmat és vásárt2 

[Torockó; Bosla. — aKöv. a részi.]. 1744: ă meg irt Vendi-
torok ön kejen magok joakarattyokból magokot kéz bé 
adással, s áldomás itallalis obligalák [uo.; i.h.]. 

önként 1. önszántából, saját akaratából; de bunăvoie, 
benevol; freiwillig, von selbst. 1710 k.: nagy külső tisztein 
kívül az erdélyi reformata ecclesia s kollégiomok fökurá-
torságát maga3 önként vállalta fel [Bön. 487. — aBethlen 
János], 1737: látván ezenn szükségét8, s megszorult 
állapottyát a Nms Városnak Nzetes Bónis János atyánkfia 
ő kglme, igére, önként a Nms Városn(a)k költsönn 30 ~ 
harmintz M. forintokat [Dés; Jk 484a. — aA malomgát 
építési költségének hiányát]. 1745: Magok renuncialtanak 
önként à processusnak [Torda; TJkT II. 56]. 1795: Soha 
nem is tagadtam én azt, hogj nékem az Jószág nem Kalá-
kázot falunként... a kik akartak délben vagj délután akkor 
jőttenek, de Semmi erőltetést én rajtok nem tétettem, ha-
nem önként jőttenek [Dobra H; Ks Dévai urad. Mixtae 
relatoriae et documenta XXVI/1-12]. 1801: Kádár János ... 
önként állott Katonának [DLt nyomt. kl]. 1812: Tudom 
hogy a Groff urtol mais itt hejt lehetne a' Groflſne a' Groff 
el sem kergette, hanem önként ment el [Héderfája KK; IB. 
Magyari János (19) grófi kertészlegény vall.]. 1877: Tamás 
Pál és Mátyás Kata hibájukat elismervén önkint ajanlkoz-
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tak eklesia követésre [M.bikal K; RAk 336]. — L. még 
VKp 98. 

Szk: - való önkéntes, kényszer nélküli. 1764: mely 
Summát el vévén ... Fodor Győrgyné Aszszanyom Gyer-
mekei négy egyenlő részekre fél osztván őnkent való kezek 
be adásával obligálák magokat8 [Asz; Borb. I. — aKöv. a 
nyil.]. 1779: jol ismértem ... Székely Ferentzet, és tudom 
bizonyoson hogy önként való jo akarattyábol hadgyta el 
néhai idősb Báró Kemény Sigmondné ... szolgálattyát, és 
nem tsapás képpen tsapták el [Nagysajó BN; KS. Blasius 
Thott de Angyalos (79) ref. pap vall.]. 1807: a fenn írt két 
testvérek önként való magok jóakaratjokból ... békességre 
lépének [Szárhegy Cs; RSzF 242]. 

2. szántszándékkal; dinadins, intenţionat; absichtlich, 
vorsätzlich. 1738: (Az Inctának) nem egj(gj) Quindena, 
hanem négj adatott, úgy hogj száz mértföldrol is, ha lett 
volna hunnan maga mentségére való igasságát el-hozhatta 
volna; de nem; hanem, önként ... engemet Contra Leges 
Patriae hurtzol [Dés; Jk 264b]. 1766: az I ... a Hŭttōl a' 
Conjuratorokat el nem tiltotta, hanem önként el halgatta 
[Torda; TJkT V. 300]. 1805: a Birak negligentiaja a leg 
hasznasobb rendeléseket is ... füstbe menni el nézi a 
Tarsasag pedig maga kárára önként által hagja meltan el 
lehet mondani, hogy magadtol vagyon romlásod szeren-
csétlen Tarsaság [Torockósztgyörgy TA; TLev.; 9/41 br. 
Thoroczkai Joseff kezével]. 

3. átv is önmagától, beavatkozás nélkül; de la sine; von 
selbst. 1780/1804: Belső részei valamely Bányák(na)k ön-
ként vagy töltögetés által bé omladozván ... mely állapot 
közönségesen Törésnek szokott neveztetni... arról is hitele-
sen demonstrálnak, hogy nem magok öntötték töltötték el 
Bányájokat, hanem önként magától romlott vagy mások 
által öntetett bé [Torockó; TLev. 2/4-5]. 1813 k.: a' Felpe-
res Tanúi ellen tett Ellenvetései az Alperesek(ne)k önként 
el-enyészn(e)k [Dés; DLt 56]. 1835: ha meg nézettetik 
máji állása a Temető Helynek és az Ujj sírok Hányása, 
önként ki tettzik hogy az Jármaianus Successorok Lábja 
végében arra temetkeznek ma az M Dellei Lakosak 
[M.dellő TA; DobLev. V/1209 K. Dobolyi Sigmond Kiss 
Sámuel ref. esp-hez]. 

Szk: ~ értetődik. 1855: A' Horvát Katától való három 
darab helyeket, a1 zállog summa ... ki fizetése mellett át-
adom önként értetődvén hogy az erdőnek idei növése ... 
engem illet [Káptalan AF; DobLev. V/1394 Molnár Pál 
Dobolyi Bálinthoz]. 1862: csak az ideiglenes haszonélve-
zeti jogra nézve teszem e' rendelkezést, önként értetődik, 
hogy hasznát élvező léányaim arra semmi nemű terüht nem 
fektethetnek [Kv; Végr.] * - következik. 1790: Helvetiai 
Confessiot tartó Vallásunk a' több bé vett vallásokkal 
egyenlővé tétetvén, azon egyenlősítésből önként követke-
zik, annak szabad gyakorlása [Kv; SRE 267-8]. 1818: 
ezeken az erötelen s ä valósággal ellenkező Princípiumo-
kon fundálván meg kedves Öcsém Ur(am) további fele-
letyeit, önként következik hogy kéntelenek lészünk a ma-
gunk jussunkat és részünket a maga uttyán ki keresni ked-
ves ōtsém Ur(am) kéziből [Szentbenedek AF; DobLev. 
V/1014 Mohai Lőrincz Dobolyi Sigmondhoz]. 

4. állatra von.; referitor la animale; in bezúg auf Tiere: 
magától; singur; alléin. 1765: az pásztorak Hadaró Nyikula 
által kezek alá adatt tulkát, fizetés mellet, őrizték, a mikor 
eltevelyedet, akkor is az edgjik pásztor látta s még is meg 
nem téritette, hanem önként hadta bodorogni [Torda; TJkT 
V. 293]. 1810 k.: azon Sertéseket Magok önként a' kutyák 

Zaklatták fel űzték és marczangoltak [Dés; DLt 82]. 1819: 
Sibiseli Stéfán Merintzát két ketske keresetére magam 
eleib(en) hozatván ... az ketske meg njuzásáért 6 palcza 
ütésekkel meg buntetven mint hogy a ketskét nem lopta, 
hanem az ö Turmájába önként ment [H; JF 36 Prot. 28]. 

5. egyénenként; individual, fiecare în parte; einzeln, 
individuell. 1719: Tudgyák é nyilván és bizonyosan a Ta-
núk önkéntt vagy Falunként, hogy ... [H; BK sub nro 262 
vk]. 

önkéntes I. mn 1. saját magából fakadó/saját akaratából 
eredő; benevol; freiwillig. 1812: Dobolyi Josef Ur ... ön-
kéntes ajánlása szerint ... által is adá a tisztelt Collegium-
nak Nemes N.Enyed városában ... lévő egész Fundussát, 
rajta lévő minden epületekkel kő házakkal [Ne; DobLev. 
IV/944. 2a]. 1840: egy felőli Bosla Ferentz Uram; más 
részről pedig ... Fülep András ö klme ... egy más között 
mentenek légyen e következendő önkéntes állandó es meg 
másolhatatlan eg(g)yezésrea [A.szentmihályfva TA; Bosla. 
Kövendi Kováts János a szék bírája kezével. — aKöv. a 
megegyezés]. 1841: A nevezett szolgának ... az előbbi ... 
önkéntes szelid vallomása ... a gazdája most le irtt vallomá-
sával sokakban nem lévén egyező — a gazdát... a szolgá-
jával szembesíttyük [Dés; DLt 1541. 9a]. 1845: Halász 
Franciska 18 éves hajadon R. Catholica önkéntes meg győ-
zödésből lépett által vallásunkba [Burjánosóbuda K; RAk 
129]. — L. még RSzF 246; VKp 110, 218, 224. 

2. magától (külső ok nélkül) bekövetkező; acceptat de 
bunăvoie; von selbst eintreffend. 1818: kész vagyok a* 
halálra, de önkéntesre, vagy természet szerint valóra, de ha 
erőszakos halált kell szenvednem, azért a Te Lelked fog 
számodolni [M.régen MT; TLt 321 Palatzkai Anna fiához]. 

3. vmire önként vállalkozó; voluntar; freiwillig. 1810: 
eleintén Fizi Mihálly kévánta Mivhellyébe viszsza rendel-
tetni; minekutánna pedig látta volna, hogy kedve nem 
volna az önkéntes viszsza menetelre, ottan a gyűlésben le 
mondott ezen Kévánságárol [Kv; ACLev.]. 1842: Ezen 
bizonyittás magában is bár két Regius irja alá nagyon 
simplex — önkéntes vallok' mese beszédjek után a' szo-
kott pecsét egy hellyen nem létez — s csak azért se jo 
Levél [Szászrégen; DE 2], 

Szk: - katona. 1869: a májor ... kimondotta rám a ka-
rom gyengesége miatt az untauglichot. Csak képzeld, most 
azért hogy egy évig kényszerített önkéntes katona lehessek 
... folyamodnom kell Szebenbe super visitatiora [Pf Pálfly 
Károly lev. Kv-ról]. 

II. fn önkéntes katona; voluntar; Freiwillige(r). 1848: az 
önkéntesek számára hoztak ... 5 harisnyát | az önkéntesek 
számára hoztak ... 2 pár Csidmát [Kézdisztlélek Hsz; 
HSzjP] | hoztak gúnya némüt aztot ide haza ki osztottam az 
önkénteseknek [Lemhény Hsz; i.h.]. 1869: Jelenleg itt 17 
önkéntes van | A kik egy évi önkéntesek meg van engedve, 
hogy év végivel tiszti vizsgát tehessenek [Pf Pálfly Károly 
lev. Kv-ról]. 

önkéntesen 1. saját akaratából/elhatározásából, önként; 
benevol, de bunăvoie; freiwillig. 1812: melj iljetén önkén-
tesen való declaratioja ... acceptaltatván mindenik rendbéli 
adósság ... a következendő modan legitimáltatnak [Ne; 
DobLev. IV/944, lb]. | Tudom hogy a Groff Ur eö nsga az 
Aszszony eö Nsgát einem üldözte és kergette, hanem 
önkéntesen ment el [Héderfája KK; IB. Bordi István (32) jb 
vall.]. 1826: Dobollyi Sigmond Ur önkéntesen igére T. 
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Vizi Joseff Umak 150, Száz ötven valto tzédula forintokat 
[Nagylak AF; DobLev. V/1116, lb]. 7850: Praediumomat 
... Árendában tartó Lengyel Simon eö kegyelme ... Zállogos 
és Arendatitius Contraktusokrol önkéntesen le mondván, 
nékem a' Praediumot ... remittálta [Nagyikland TA; TLt 
Közig. ir. 1748]. 1843: Török Pista, önkéntesen elment az 
öreg Váró Mózes Úrhoz feleségestől együtt azért, hogy az 
általa ellopatott méheket elbékélje [Bágyon TA; KLev.]. — 
L. még VKp 219. 

2. ellenkezés/kényszerítés nélkül; de bunăvoie; ohne Wi-
derstand, freiwillig. 1829: a Dnalis Biro az Ajtót ki nyitván 
önkéntesen bé botsátott mondván parantsolatom vagyon 
hogy az Executiot botsássam bé [Felfalu MT; DE 2]. 1837: 
önkéntesen ajánlotta magát a' büntetés meg fizetésére [Kv; 
ACLev. Perc. 26]. 

önkénti önkéntes; benevol, de bunăvoie; freiwillig. 
1840: Ha a pásztorok a fenn írt modot s magok önkénti 
előttünk való lekötelezéseket nem teljesítenék ... azon hibá-
jokért a megígyírt szénafűrésztől elmaradva nemes falunk 
hasznára fordítassék [Taploca Cs; RSzF 201]. 

önkény önkényeskedés; samavolnicie; Willkür. 1847: 
En a királyi fiscus jogait soha nem boncolgattam más-
képpen, hanem mindig csak azt mondottam nékiek, hogy 
a királyi fiscus önkénye szerinti szolgálattal nem tartoz-
nak | Jogot, törvényt önkénye szerént tapodott [VKp 175, 
202]. 

önkényes 1. a törvényt/szokásjogot semmibe vevő; 
samavolnic, arbitrar; willkürlich, selbstherrlich. 1847: 
Nemkülönben az úrbéri szolgálatnak, a maga által helyes-
nek állított régibb szabály szerinti tételére és a korcsmárlási 
jognak önkényes használására ingerelte [VKp 296]. 1854: 
Báró Wesselényi Miklós ... némi bátor honfi nyilatkozatai-
ért, József császár önkényes parancsára Bátoson elfogatván 
német katonaság által M Vásárhelyre hurczoltatott [ÚjfE 
32]. 1862: a' Nyárszoi ... nép igen szabad és önkényes 
kezeket vetett az Ekkla erdeire [Gyalu K; RAk 67]. 

2. szándékolt; fåcut în mod intenţionat/voit; absichtlich. 
1837: A Czél arányos hasznos, Szükséges külső vagy belső 
gazdasági önkényes, és szabados építményekben, és elke-
rülhetetlen jovittásokban, a zállogban vevő Urat gátolni, és 
korlátozni nem akarván, ez oly formán engedtetik meg: 
hogy azoknak értéke ... a ki váltó által fordittassék meg 
[Dés; BetLt 5]. 

3. makacs; încăpăţînat; eigensinnig, stui*. 1847: Biri ... 
mostanság erősen önkényes, durtzás lett... nyelvelt, mint a 
legutolsó kofa, órákig [Kv; Pk 7]. 

önkényesen önként; benevol, de bunăvoie; freiwillig. 
1847: Én ... a bucsumi közönséget ezen ellenszegülésre 
sem nem ingereltem, sem nem biztattam, hanem ők magok 
önkényesen szólítván fel engemet, beszélettem helyettek és 
érettek az oltalom terhét ők magok önkényesen vállalták 
magokra [VKp 171-2]. 

önkényesség a törvényt semmibe vevő magatartás; 
samavolnicie; Willkür. 1841: (A) tudatlan, együgyű ... 
emberek ... mivel illető tisztviselőiknek vélek való báná-
saik módja miatt az azok eránti hiteleket már elveszítették, 
csak egynémely elöljáróik önkényességét vélték lenni 
[VKp 61]. 

önképzőkör cerc literar; Selbstbildungsverein. 1870 k./ 
1914: Önképzőkör: a felsőbb osztályok tanulóiból alakult, 
rendesen az irodalmat tanító, vagy arra hivatottabb tanár 
elnöklete alatt szavalásban ... prózai és verses munkák írá-
sában, bírálásában magukat gyakorló és egymást képző, 
mivelö társaság [MvÉrt. 29-30]. 

önképző társaság művelődési egylet; asociatie cultu-
rală; Selbstbildungsgesellschaft. 1879: Jakab Ödön! Én 
mind énekelhetem az egész világnak, hogy a Kem. Zsig. 
önképző társaságról szóló bolondságot nem te írtad [PLev. 
40 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

önkívület inconştienţă; Bewußtlosigkeit. 1879: Nem 
szabad semmit dolgoznom. Bolond szédüléseim vannak. 
Néha önkívületbe esem [PLev. 38 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

önmaga 1. ő maga, saját maga; el însuşi, ea însăşi; 
er/sie/es selbst/selber. 1561: illyk hogy az mesterek feien-
kent az halottaknak temetesre ualo kesereseben ielen 
leg'enek. Az sirasas peniglen az iffiw mesterek gong'a 
legen, es o tiztek auag Qnmagok meg' assak a* uagy penig. 
Ewnmagok tartozzanak az iffiw mesterek az Sirhoz vinny | 
Senkit penig az Cehbe ne veg'enek ha nem ha elozor 
çnmagat tiztesseges hazassagra kötelezi [Kv; öCArt.]. 
1575: Balog Márton sódost adott a Békés hadába; wn 
maga véres nyársot hordozott selel, azzal támasztotta a 
népet Békés mellé [Barabás,SzO 311]. 1604: ha az meg 
neuezet Kantor János az kezessegbe bele hadna ... minden 
marhaiabol Jozagabol, az mig fel Erj Jgazat wehessenek 
Anak fölötte Eon maganakis ha Jozaga fel nem Ery az 
feyehöz múlhassanak [UszT 18/140]. 1606: Fel peres nagi 
petternç Kereztur warossj Annazonj bizonitia Timafalwa 
ellen, hogi az cziăko simo nillat nagi peter birta az wra, ön 
maga is birta az hazbais azrol maradót; az falutis megj 
kinalta hogy ha ki ne(m) agiak ne(m) megien arol hadba az 
falu meg Jgierte. I. Timafalua bizonittia hogi sem nagi 
peter sem az felesege soha nem birta [i.h. 20/297]. 1662: 
Nadányi Mihály ítélőmesternek ... felesége ... az öreg feje-
delemasszonyt ... supplicálta, alázatos könyörgésével a 
grátiáért megtalálta vala. De a fejedelemasszonyai is nagy 
keményen exprobráltatván ... válasza csak az lett vala: az-
kik őnagyságok romlásokat nem szánnák, sőt annak szerző 
okait adnának, hogy azok is elvesznének, önmagoknál 
kárabb nem volna [SKr 512]. 

2. szn előtt v. után; înainte sau după nume de persoane; 
vor oder nach Personennamen: ő maga személyesen; el/ea 
personal; er/sie persönlich. 1603: ön magays mondotta Tot 
mihalj hogy keressek Jol meg mindenwt [UszT 17/22 
Koronkaj Peter Etedi Zabad Zekel vall.]. 1609: aztis hal-
lotta^) ... bech Imrehteol, eön magatol hogy montan hogj 
meg ueötem eztisa [Szentgyörgy Cs; BLt Mattias János 
Zent martoni lofeö ember (40) vall. — aTi. a tanorokot]. 

3. birt. jelzőként; ca atribut posesiv; als Possessivattri-
but: saját (maga), tulajdon; propriul său, propria sa; eigen. 
1604: az ön magok lowokotis mjnd haza hoztak wala, s az 
ö lowokal egiwt Tartottak az fwn, Égikor raiok Jönek az 
raczok. akor mind el wizik az ö lowokat, cziak ezt az simo 
martonet wonzak Jgen hamar az Bokorba [Kecsed U; UszT 
18/125 Palfi János fia János Czikj Illiesne Keczieti vall.] | 
az eon maga palántíat ki zedegette masnak atta s az lopot 
palantot wltette heliebe hogi az Job wolt [i.h. 20/320 Kosa 
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Boldy menessj maroszekben lakó (16) vall.]. 1606: Ke-
rezturfalwi sipos gergelnę borbara zabaditata magat az ön 
maga buzaianak el cziepelteteseben Zent Ersebeti János 
diak elle(n) [i.h. 20/243]. 

Szk: - hitével meghitet saját/tulajdon esküjével megbi-
zonyít. 1603: Jtellie meg az ktek Zeki wagy ön maga 
hitiwel uagi másod magaual ... hitesse meg welwnk az Jo 
azonj hogy az kis giermek az mi attiank fia weretöl walo 
[i.h. 17/65]. 

4. ~tól saját magától (beavatkozás nélkül); de la sine; 
von sich aus. 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]. 1609: Váradon a várvirrasztónak az süveg 
az fején önmagától meggyúlt, a fején semmi nyavalyája 
nem lött [Kv; KvE 140 SB]. 

önmeggyőződés saját meggyőződés; convingere proprie; 
eigene (Jberzeugung. 1856: az itteni birtokkal cserét nem 
remél lem hogy tehessünk mert ... véleményeink nem ösz-
hangzók ... ön meg gyözödésemet pedig más birálatánakis 
nem örömest vetem alá [Gagy U; Pf Pálfi Mihály lev.]. 

önmegismerés saját beismerés; mărturisire proprie; 
eigenes Geständnis. 1840: nyilvánságra jött az hogy Báto-
riné ... részegecske volt' s vgy szintén ... a' panaszlonak 
későbben i, s hosszas fatsarasságai után ön meg esmérésé-
böl — hogy rab Kováts Gyurit a' pricsröl le taszította, 
lárma támadatt [Dés; DLt 36/1841 Dósa István városi szb 
kezével]. 

önmegtartás önvédelem; autoapărare; Selbstverteidi-
gung. 1855: Látva a sükert, mely első léptein nyillott, 
békén haladott a fölébredt óriás, s rémületesnek látszott 
kezében a fegyver... az önmegtartás fegyvere [ÚjfE 336]. 

önnön 1. saját, tulajdon; propriul său, propria sa; eigen. 
1542: Az my kegyelmes azzonywnknak adassék ez lewel 
Qnnen kezybe [LevT I, 20 Olah Balas és Mottnoky Layos 
lev.]. 1566: Eok az Beszterczey piaczon 30 pinzen veottek 
wolna keoblet3, Annak felette az Eonneon zekereken oda 
Deesre keoldeottek wolna [BesztLt 6 fej. — aA zabnak]. 
1568: Marta Bwday Qtues Janosne ... fassa e(st)... Andras 
Kato valamy pénzt kezd keresny ... Es Talal az gazda szol-
gaya meg negyed fel talert, s' mond Andras Katho hogy 
eQue, Es az Arnyek szeken lelte ... vgy dugta volt el, egy 
tQrsQk ala, az QnQn Erzenyebe [Kv; TJk III/l. 236]. 1572: 
az Bezterczey tartomanbelj olahoktwl wetteek wolna el az 
Jwhokat az ewnen hatarokbwl [Bongart BN; BesztLt 3684 
Lukas Pisthaky a beszt-i bírákhoz és esküdt polgárokhoz]. 
1584: Melnek erössegere attam ezen leuelemet enneny 
kezemel Jrtat pechettemel meg eróssyttettettet ez felywl 
Meg Irtt nemes Szemelyek előtt [Csapósztgyörgy TA; Ks 
Myske András kezével]. 1587 u.: Raita keónieriluén Embe-
remeth fel yltettem az Attia helyen az enne(n) keólchege-
men vgj wittem az hadba [UszT]. 1592: a felseo plébános, 
Az magyar Vczaiak templumaban, mind eyel Nappal tar-
tozzék sayat eonnen fizetesen egy predicatort tartani [Kv; 
Diósylnd. 44]. 1597: praesentalak az Demeter Deák Testa-
mentum) tetelereól való leúelet mely eónne(n) keze Irasa 
[UszT 12/129]. 1603: Varga Istwan zolgaloia Ersebet 
vallia: Hallottam Nyreo Martontol hogy monta az eoneon 
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giermekenek hogy az Gergel Antalne hazahoz ne men-
nie(n) [Kv; TJk VI/1. 642]. 1829: a' Felperesek ... a' mel-
lett is hogy tudások Szerint Testamentaria özvegy vagyok 
... még is önnön tudások, s' a dolog valósága ellen ... mint 
Simplex Dotálistát ugy kívánnak perelni [Ne; DobLev. 
V/1155]. —L. még ETA I, 12. 

Szk: ~ nyelve vallásából saját/tulajdon vallomásából. 
1591: mind az bizonsagokbol, s mind az eoneon nieluek 
vallasabol világoson megh teccik, hogi... Bathor Simon, es 
zappanios Jstuan, eoltek megh Zeoleos Gáspárt [Kv; TJk 
V/l. 109] * ~ nyelvével saját szájával, személyesen. 1584: 
eonneon nyelvevel zabad akarattya zerentt teon JIlyen 
vallast [Dés; DLt 211]. 

2. önmaga, saját maga; el însuşi, ea însăşi; er/sie/es 
selbst. Szk: - közöttük/köztük önmaguk között. 1561: the 
k. Jntenee Jketh ... hogy Jnen kezetthek Megh alkonnanak, 
es zerzednenek megh [Dés; BesztLt 6]. 1578: Azért 
latwa(n) es Ertwe(n) eó kgmek egez varassul, hogy az 
engedelem zerzet it ónne(n) keoztekis valamy mod nelkwl 
való bátorságot... wegeztek voxot kerdwe(n)... hogy ennek 
vtanna minden zaz ember... tiztessegesse(n) zollyon ithen 
az gywleosbe egy masnak [Kv; TanJk V/3. 169b]. 1589/ 
XVII. sz. eleje: Áz Ceh Mesterek tartozzanak minden hol-
naponkent az Cehet bę giwteni, hogy eőnneőn keőszteők 
minden irigisegeket niaualiakat, boszusagokat ... ei igazi-
czianak [Kv; KőmCArt. 23]. 1592: Birot eonneon keoz-
teok egienleo akarattal chinallianak [Kv; Diósylnd. 42]. 
1597: Ifiabik Zigiarto Balint... wallia ... mint ollia(n) lako-
dalom helie(n) az vendegek wigan lewe(n) ... ot eoneon 
keozteok trefalodtak hogi aki ne(m) izik megh ewssek az 
bottal [Kv; TJk VI/1. 29] * - közülük önmaguk közül. 
1586: Kérik Biro vramat... valazzanak Negy vraimat eon-
neon keozzwleokis az Vonás Igazgatasara [Kv; TanJk 1/1. 
21]. 

önnönmaga 1. önmaga, saját maga; el însuşi, ea însăşi; 
er/sie/es selbst. 1526-1528: es fel wéwe ... ōltōzetyth ... fV-
leybevalo éékes čerčel'eyth, es g'vröth, es myndenekwel 
megh éékesyté önön magat [Nytár XV, 15 SzékK]. 1566: 
A királynak ugyan a volt az akaratja, hogy önnönmaga sze-
mélye szerént császárhoz menne [ETA I, 24 BS]. 1580: 
azon possessioban Eormenzekesson lakok pariformi(te)r 
consentialtak azmy diuidalasunknak mely diuisionak ... 
Eorokke walo meg allasat meg Tartasat minden fel Eon-
no(n) magokra Liberç assum(m)alak [Pókafva AF; JHb 
XXVI/8]. 1595: Biro Wram önen maga vitetet 2. Tyúkot 
varosét, az zedes alat hogy en hon nem voltam [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 188 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1610: (Az 
alperes) eóneón maga kj haniatot tizet az iuhokban [UszT 
34a]. 1698: ă Czinteremre is vágta(na)k eōnnõn magok ä 
Falubeliek8 [Andrásfva MT; BálLt 50. — "Fát]. 1737: 
Minden Czehbéli Emberek őnnőn magok(na)k szerzéseket 
szerezhetnek a Fejedelem engedelméből [Dés; Jk]. 1781: 
ha ö maga8 deficialna s a Szőllőt nem dolgozhatná fogadá-
sa szerint: tehát... magok a kezesek tartozzanak a Szöllöt 
mivelni, a mig a 90. Veder Mustb ki pótoltatik: vagy önön 
magok meg fizessék [Borosbocsárd AF; DobLev. III/560. 
la. — aA kölcsönző. bA kölcsönvett 30 vforint ellenértéke]. 
— L. még FogE 242; SKr 489. 

2. szn v. foglalkozásnév előtt v. után; înainte sau după 
nume de persoane sau nume de ocupaţii; vor oder nach 
Personen- oder Berufsnamen: ő maga személyesen; el/ea 
personal; er/sie/es selbst. 1586: Eccer ... bot lörinc Jde 
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iwue azt haliam tŏlle sogor en onnot szerzenek ha megh 
uenned ... önön maganak bot lörincnek latam ket darab 
onniat [Kv; TJk IV/1. 551a]. 1591: Eoneon maga az 
Korchyolias volt ott hatt napigh Egy napra kywant d 20 f 1 
d 20 [Kv; Szám. 5/X. 85]. 1612/1613: Orsolia őnnón maga 
beszellette megh nekem minden velea való dolgát [Mocs K; 
KJ. — aCzereny Gáspárral]. 

3. birt. jelzőként; ca atribut posesiv; als Possessivattri-
but: saját maga, tulajdon; propriul său, propria sa; eigen. 
1558: az mel pénzt w fel weoth volth farkas vrtol ... 
Myszaros peternek farkas vr az wnneon maga Embersigre 
Atta, Igh hog Ezwsteoth Aggyon Jrette [BesztLt 30 Felső-
bánya tanácsa Beszt-hez]. 1582: Gialaj Molnár Jstua(n) 
leania Anna Azzony ezt mo(n)gia ... szilagj Mihály ... ugy 
czapa az pallossal hozzaa hogi az giertia kette szakada 
keziben ... az eónneón maga giermekehez ugj rŭga az 
labaŭal, hogj az kw fal tarta meg [Kv; TJk IV/1. 60a. — 
aFeleségéhez]. 1588: Vegheztenek eó kgmek varosul, hogy 
Matol fogwant eo kgmek senkiwel in similib(us) Casib(us) 
az eonneon maghok feiekteol Ne chelekeggienek [Kv; 
TanJk 1/1. 91]. 1589/XVlI. sz. eleje: Ez illien mesterek ... 
Inast es Legént ne tarthassanak, hane(m) cziak saiat, 
egiedwl való, tulaidon eőnneőn maga keze munkaiaual 
éllienek, mind addigh miglen az Cehet nem keuethetik 
[Kv; KőmCArt. 21]. 1597: sem az ew Annuentiaiokhoz 
melliet az bodogh emlekezetew Istwan kiralitol impetraltak 
wolt, sem az eonneon magok igireti, magok ayanlasahoz ... 
magokat3 nem tartottak, hanem mind ez ideighis vak-
mereokeppen viseltek magokat ew kegek ellen varosul [Kv; 
TanJk 1/1. 297. — aA mészárosok]. 1600: mondék neki, 
Niawalias Palo(n) bizony Istennek nagy ostora wagyo(n), 
Monda arra Chiki Marta, a ne(m) Iste(n) akarattia, hane(m) 
eönne(n) magha wetsighe [UszT 15/124 Pos Mihály 
Almassi vall.]. 1809: munkanknak, mind az önnön ma-
gunk, mind a* Publicum kárára állani kelletik [Torockó; 
TLev. 9/43]. 

Szk: - hitével saját esküjével. 1646: Miuel a foglyok 
nem tagadgyak hogy... eczakanak idejen eggyüt nem lettek 
volna ... az A kewansaga szerént tartoznak magokat egy 
eonneon magok hwteokkel expurgalni hogy egymástól eok 
tiszták [Kv; TJk VIII/4. 141]. 

4. ~/ó/ saját erejéből; de la sine; von sich aus. 1589/ 
XVII. sz. eleje: Minek utanna az Heti Beres szolga az eo 
tanusaganak Remeket önneőn magatol el keszituen ... 
mesterseget megh bizonittia, Mind az egesz kęt fęle 
Cehbeli mestereket edgi tisztesseges Uaczioraqpl meg ven-
degellie [Kv; KőmCArt. 10]. 1714: 20 esztendeje, avagy 
több is, hogy az viz, őnnőn magatol erre szakadott... laxi 
Gábor ur(am) Malma felé [Romosz H; BK ad nro 434 
Georg. Apoldi (60) vall.]. 

önszeretet kb. kölcsönös szeretet; iubire reciprocă; 
gegenseitige Liebe. 1827: Sogor Vram a minapiban azt 
mondotta ... hogy a Zabolai fiai kevés idö múlva engem 
meg kinoznak ... mert a Sogor Ur nékiek, ha jol meg ver-
nek 200 forintot igért... ha edgyŭt ualo bajunkat ön szere-
tetből nem tudjuk igazittani van Tőrvény [Asszonynépe 
AF; DobLev. V/1122, lb Borbereky József Dobolyi Zsig-
mondhoz]. 

Önt 1. (folyadékot) vhová/vmire tölt; a túrna (un lichid) 
în/peste/pe ceva; (Flüssigkeit) in/auf etw. gießen. 1558 k.: 
Meg tçltod az tegelth es tapazd be Jol, es ... agy çnekye 

elçzQſ lassú twzeth, annak vtanna Nagiobich meg ... es az 
Meg oluadoth allatoth çsd az vaz zomorloban az kçz 
olayban es lach chodalatos feiersegeth [Nsz; MKsz 1896. 
284]. 1570: Recepta contra frigum dolorosa Vegy apiomot 
partém 1, Petrisoliomot partém la ... Törd özwe Jol, es 
annak utanna ös erős echetet Reaia es fachard meg [Nsz; 
i.h. 372. — aFolyt. a fels.]. 1573: Fabian Zeoch Mate Zol-
gaja ... vallia ... latot otth ket legent egyk yyzet Mer volt, 
Másik Eotty volt [Kv; TJk III/3. 189]. 1574: Margit Broz 
Swtterne, Ángalit Varga Martonne, Ánna Varga Symonne 
Azt vallyak hogi ketteyt vicey Antalne tanytotta volt rea ... 
hogi Beteges germekeket kyn az Ebagia New betegseg 
vagion, Az eb keolyeknek feiet meg feozek, Es azban 
feressek ... Nemellyik az vtan az Zamosba eotette [Kv; TJk 
III/3. 370]. 1584: Halász Gergelne vallia ... Monda feyer 
Kalmannę: Mennyel es ha chak egy marokai lehetis fey 
teyet beleollea es eós bort bele, tedgiem (!), a twzheóz, es 
meg twrozik velleb [Kv; TJk IV/1. 2 6 3 ^ . — aA beteg 
tehénből. bFolyt. a gyógyítás leírása]. XVIII. sz. eleje: Az 
melly lovat ă follyŏ keh háborgat ... ó hájat tyukmóny 
fejérel, eczettel ... egybe kell keverni... kétt tyúk tojás haj-
ba kel önteni ... s belle kel az orrába tölteni [JHb 17/10 ló-
tartási ut.]. 1736: mivel az darvak többire szürkék, kiszed-
ték az tollokat szép gyengén s fa olajat öntöttenek az tollú 
tokjában s ismét helyre rakták az kiszedett tollakot, úgy 
fejéredtenek meg [MetTr 347]. 1823-1830: a gazdaasz-
szony ... szalonnát aprított, a bográncsba hányta, megol-
vasztotta, a légelyből vizet öntött reá [FogE 265]. 

Szk: nyakon ~ (ételt) vmivel leönt. 1760: Murok, répa és 
egyéb Leguminakbol a' Cselédek(ne)k főzetni kell, ugy 
árva Laskát és Kását, meljeket egy egy kis Sirral nyakon 
lehet önteni [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 

Sz: alája -~i(k) a forrót/forró vizet. 1659: ha most ö 
nagyságát kitehetik az fejedelemségből, soha bizony többé 
be nem ül, mert most az szép szín alatt alája öntik a forrót 
ő nagyságának [TML I, 325 Teleki Jánosné fiához, Teleki 
Mihályhoz]. 1676: Bánfi György ... Bethlen Páltól ... hal-
lott volna ilyen szót Kegyelmed felől, hogy az német csá-
szárnak igérte volna kegyelmed Husztot és Kővárt, csak 
kegyelmednek adjanak hasonló jószágot az magyarországi 
birodalomban ... Azért akarám idején értésére adni Ke-
gyelmednek, hogy ártatlanul az forrót alája ne öntsék 
[TML VII, 259 Haller János ua-hoz]. 1710: amennyiben 
lehet, igen csendesen s óvást bánjék minden occurentiák-
kal, mert a német hamar alátok önti a forró vizet [CsH 413] 
* olajat ~ a tűzre. 1710 k.: Én mondám ... Elég énnékem 
ez az excellentiad szava, azzal az írással ne öntsünk több 
olajat a tűzre [Bön. 853]. 1811: igy szóllnak magokba: Itt' 
bé telik: öntnek olajat tüzire, És tesznek eleven szenet a' 
fejire [ÁrÉ 59]. 

2. (folyadékot) vkire ráönt; a vărsa (un lichid) pe cineva; 
Flüssigkeit auf jn schütten. 1573: Hombár Ianos azt vallia 
hogi latta azt Nagy peter egi fillerara Bort Teoltetet es azt 
egi aztal Nepe keozybe Eontette az mertekbeol | Koncha 
Ianos azt vallia latta hogi keozykbe Eontette peter az Bort 
es azon Indwltak fely ... de nem twgia mellik zertette meg 
[Kv; TJk III/3. 203]. 

Szk: arcul 1584: Sophia Borbély ferenczne vallia ... 
Lattam aztis hogy Arczul eotte Balassy Sándor Katalint 
valamy Rut vizzel | Marta Jstwa(n) deakne Zolgaloia vallia 
... Arczul eotteotte az Moslékai András Katalinth Balasy 
gergely [Kv; TJk IV/1. 196]. 1601: Kowach Ferencz vallya 
... ele Ieowe az drabant az chapzekhez es egj bor Iwh (!) 
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chiupor vala kezeben kezde mondanj az chaplarnak hogy 
Aggyon bort mert archul eothy az chiuprot hozzaya ... az 
chaplar monda vaj ne eosd mert ennekem pénzt nem adtai 
[Kv; TJk VI/1. 547] * nyakon 1771: Zilahiné Aszszo-
nyom a mint haza ment volna ... észre vévén hogy az Urá-
nak Kurvája mellette fekszik forro vizet vive bé, és mind a 
kettőt nyakon öntvén, a kurvának köntösét a mint le 
vetkezet volt, Zilahi Ur(am) ki hánta az ablakon [Dés; DLt 
321. 46-7 Anna Szabó (28) vall.]. 1772: hallottam ... hogy 
... Zilahi István Uram Gázmér Kriskát égy Eczaka maga 
mellé fektette volna égy ágyban, és a Felesége rajta kapván 
nyakon öntötte foro vizzel [Dés; i.h. 64a Mich. Szazvai 
(48) ns vall.]. 

3. (pénzt/kavicsot) tesz/halmoz vhová; a turna/pune în 
ceva (bani/pietrişuri); (Geld/Kieselsteine) in etwas gießen. 
1584: En penig Zigiarto Jacabne ezt is tudom hogy Az 
Margit Azzony Zanizlo Benchelne ... hozza hiwt, mert Ko-
mám Azzony wala, Es Arany tallért eotteót az Eleo 
rühamba hogy aligh kelhettem volna fel az feoldreol de 
ne(m) tuggyuk hol veotte [Kv; TJk IV/1. 343]. 1636: az 
suteo kemenczieben hammat fazékból ontottenek, de nem 
uolt tüzes [Mv; MvLt 291. 64a]. 1776: (A bányászok) 
tavaszra két ló követ hordhatnak a' régi usus szerént, de ezt 
sitt felett különös rakásban önteni tartozzanak [Torockó; 
TLev. 7/5]. 

4. (olvasztott fémből) kiönt/készít; a turna/face (din 
metál topit); (aus geschmelzenem Metall) etwas ausgießen/ 
anfertigen. 1635/1650: Zilahi Pal Vra(m) Inassais Darotzi 
Ferkeo ebben az dologban reszes volt, miuel hogy az Sarga 
rezbeol való Giürwt eo eontótte, ki reszelte ... annak vtan-
(n)a ... Darotzi Ferkeo megh araniozta [Kv; öCJk]. 1653: 
hozának három öreg faltörő ágyukat Szamos-Újvárból Gör-
génybe, annak az egyiknek Basiliscus neve az öregbiknek, 
és az a vers vagyon reá öntve3 [ETA I, 147-8 Nsz. — 
3Köv. egy latin nyelvű verssor]. 1656: vágjon az ablak keö 
melljekeben onval eontve 4 rendbeli vas sark [UF II, 128]. 
1710: Onnan a hadak kioszolván ... Bánfíy Dénes jószági-
ban szörnyű praedálást cselekesznek ... az ezüst tálakot, 
nem tudván a paraszthad, mire való, egybeolvasztván s 
golyóbisokat öntvén belőle [CsH 117]. 1762: csak Áront 
vegyük fel, ő önte legelsőbben bálványt az Izrael népének, 
melyért az Úristennek nagy haragja felgerjede ellenek 
[RettE 140]. 1838-1845: Musta ... csizmadia-pöröly ... ón-, 
réz- vagy vasból öntve [MNyTK 107]. 1840: a' Felesegem 
aztat hogy en hamis húszast csináltam volna; ki nem kiá-
bálhatta; mert én soha sem öntöttem [KLev. Szász István 
(30) székely vall.] 

5. (mészből és fövényből készült anyaggal) bevon/önt; a 
túrna (un strat dintr-un amestec de var şi nisip); einen 
Überzug gießen (aus Kaik und Sand). 1681: Ebédlő nagy 
Palota; Az allya öntött... egy darab helyen az öntés ighen 
fel bomlot, rút gödrös, azo(n) helyen újonnan kellene önte-
ni [Vh; VhU 543]. 

6. átv tölt; a insufla; einblasen. 1663: azon való gondol-
kodásim öntenek elmémben sok kételkedéseket, hogy Ke-
gyelmed ha mit ért is, de nekem vagy igen ritkán keveset 
vagy semmit sem ír [TML II, 657 Teleki Mihály Kászoni 
Mártonhoz]. 1710 k.: az ördög a kevélységet önti a 
lelkébe3, a nyalákságot szótétetlen csak a szemére, szájára 
bízza [Bön. 473. — 3Évának]. 1811: Jó kedvel, és nyájas 
engedelmességgel Szoktak viseltetni hozzátok3 oly' véggel, 
Hogy meg-szeliditsék hatalmasságtokat, S' szivetekbe 
öntsék öröm bal'samjokat [ÁrÉ 129. — 3Az asszonyok]. 

1812: a Groffné eö naga ... a számtartót kérdezte hol lé-
gyen, ámbátor nem volt meszsze mégis Zugalódásával 
félszet öntött mondván: mért hagyja az udvart pusztán mért 
nem ül Hejt [Héderfája KK; IB. Varró Gyuri (29) grófi 
kocsis vall.]. 

öntés 1. (vízzel való) elárasztás; inundare (cu apă); 
Überschwemmung. 1780/1804: a' régi ŏs Gazdák Bányá-
jokat magok öntötték bé, vagy a romladozást öntésekkel 
segítették | ha ... a' Bányászok közt valami Insolentiák, 
patratumok történnének, ugy mint: Bánya rontás, füstölés, 
hajigálás, vizzel való öntés ... flór. 12 büntettessenek 's a' 
mely károkat tettek meg fizessék [Torockó; TLev. 5, 8]. 

2. kifolyás/ömlés; scurgere; Abfluß. 1710 k.: úgy talál-
tam, hogy az az Onán bűne nem abban a magnak az ö 
természeti folyása szerént való kibocsátásában és a földre 
való öntésében állott [Bön. 506]. 

3. a fémöntés művelete; (lucrări de) tumare; Gießen. 
1572: (Az arany) rezes es felette slakos es az Massaban 
öttesben sokat apadot [Msz; MKsz 1896. 359]. 

4. (olvasztott) fémből való kiöntés/készítés; tumare din 
metál topit; Gießen aus geschmolzenem Metall. 1591: 
Kadar Mihalj es a Harangeottheo, En magam, es zolgakis 
voltak, egy Nap estigh forgottunk, az Tarazk Golyobis 
Eontesseben [Kv; Szám. 5/X. 12]. 1662: minden dolgai-
ban, oeconomiájában ... lövőszerszámok, szép harangok 
öntésiben ... szorgalmatos gondviselő vala [SKr 143]. 
1763: 13-tia Mártii 1763 fogtunk az harangunk öntéséhez 
[RettE 151]. 

5. fémöntéssel készített munka/díszítés; lucrare/orna-
ment föcut prin tumare; durch Gießen angefertigte Ar-
beit/Verzierung. 1596: Egy parta ew 12. boglarw eöttes m 
2 p 38. Eot kalan Eöntes az nyele nyom m 0 p 42 1/2 [Kv; 
RDL I. 65]. 1629: Ket gieőngieos dupletos öntés virágos 
kapoczi nyom az ketteo m. — p 24 1/2 ér tt f. 13. d. 25 
[Kv; i.h. 143]. 1816: Egy ónos Bokáj kanna ... fedelének 
felső felén a' Passarovitzi Békesség emlékezetére vert 
monéta formáját mutató öntés vagyon [Szentgerice MT; 
UnVJk 19-20]. 

Szk: virágos 1711/1770 k.: Egy ... kisded on Pohár ... 
Az Ajaka kívülről virágos öntésekkel alább veres abrontsal 
[SzConscr.]. 

6. (mészből és fövényből készült) padlóbevonat; strat 
turnat (dintr-un amestec de var şi nisip); (aus Kaik und 
Sand) gegossener Belag. 1681: Ebédlő nagy Palota; Az 
allya öntött ... az ajtón belől egi darab helyen az öntés 
ighen fel bomlot, rút gödrös, azo(n) helyen ujonna(n) kel-
lene önteni [Vh; VhU 543]. 

öntés-monéta öntött érme; monedă turnată; Gußmünze. 
1624: Ezüst Marhabol Jutott Andorkonak ... Az Attia ... 
ada lo Akarattiabol Egi Ontes monetatt, kin az Ch(rist)us 
fel tamadasa, es az Jonas historiaia vagio(n) nio(m) p 5 f. 1 
d. 25 [Kv; RDL I. 123]. 

öntésű fémöntéssel készített; care a fost turnat; ge-
gossen. 1662: egy igen szép mesterséggel öntetett Farkas 
nevű öreg álgyú, olly mesterséges öntésű, hogy annak 
mását akárhol is valaki alig láthatná [SKr 524]. 

öntet 1. töltet; a puné să toarne (un lichid în ceva); 
gießen lassen. 1595: És mégis fejerettettem az egez Nagy 
zobath: Mezzet hozottam ... 4 vedreth ... d 20 Teyet 
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öttettem az mezben p(er) d. 3 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 255 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 

2. (olvasztott fémből) öntéssel készíttet; a puné pe 
cineva să toarne (din metál topit); (aus geschmolzenem 
Metall) gießen lassen. 1578: az romlot harangokbol eottes-
senek wyat [Kv; TanJk V/3. 163a]. 1585: Marttont az 
Lowasz Legenit kuldek feierwarra az puska pör Chinalowal 
hogy walamj Rezmiet ottessenek az puska por Malomhoz f 
— d 87 [Kv; Szám. 3/XVI1I. 9a Gellien Imre sp kezével]. 
1652: Ez Kerek Bástya mellett ă Folyaso alat egy Réz 
Taraczk, Ferdinánd Császár öntette, 1545 esztendöbe(n) 
[Görgény MT; Törzs]. 1662: szép három harangokat ... 
öntetett | Ali pasa egy igen nagy mozsárt" ... mellyet a 
fejedelem Rákóczi György ... maga címerére öntetett ... 
portára bevitette vala [SKr 293-4, 455. — aÉrtsd: mozsár-
ágyút]. 1724: öntetet harmadik kis harangot à Csit Sz Ivani 
Eccla [MMatr. 328]. 1754: A Bői Reformata Ekklesia in A 
1754 Öntetet maga kőlcsegevel hatvan hat forintban egy 
harangot [i.h. 265]. 1797: Két romladozot lapos tálból, és 
6. ollyan tángyérokbol őntettem 2 lapos tálat, és négy tán-
gyért [Déva; Ks 96]. 1870: óhajtaná az egyház ... egyetlen 
hasadt csengettyüjöket újból és nagyobbra öntetni [Noszoly 
SzD; ETF 107.31]. 

3. pénzt veret; a puné pe cineva să bată monede; 
Münzen prăgen lassen. 1582: Desi Janoswal eottettem eg' 
gira pogan pénzt mellinek az ezwsty tt f 8 [Kv; Szám. 
3/VIII. 1]. 

4. fémanyagot beleolvasztat; a dispune să fie adäugat la 
ceva după topire; etw. sich verschmelzen lassen. 1700: 
Mikor az Zoányiak ... az Harangot öregbítettek volna ... Az 
ket On kannát es egy On Pohárt az Harangban öntették 
[Zovány Sz; SzVJk 54]. 

öntetendő fémöntéssel készíttetendő (harang); (clopot) 
care urmează să fie turnat; zugießend (Glocke). 1791: a 
meg hasadozott nagy Harangunk hellyében öntetendö 
Harangnak készítését ki akarván idevaló betsületes Ha-
rangöntö ö kegyelmével... olly conditioval. hogy a Harang 
matériáján kivül minden egyéb hozzá tartózó készületeket 
s materiálékat... tartozzék a' maga költségén meg szerez-

ni, és el készitteni [Kv; SRE 274]. 

öntetés olvasztott fémből való öntés; tumare din metál 
topit; aus geschmolzenem Metall angefertigter Guß. 1657: 
(Stanislaus Lubemierszkihez) azért expediála, küldvén is 
feles rezet néki ajándékon akkor építendő várában lövő-
szerszámok öntetésére [Kemön. 83]. 1767: Emiité Tek. 
Curator Pataki István Uram, a' régi Nagy harangnak 
üÜolag való öntetésenek szükséges voltát [Kv; SRE 223]. 
1791: ă mostani meg hasadozott nagy Harang ... tartassék 
mcg továbbra, a midőn annak is újra lejendö öntetésébe(n) 
m*g mod találtathatik [Kv; SRE 275]. 

Öntetett fémöntéssel készíttetett; care a fost turnat (din 
jfietal topit); gegossen. 1662: Fejérváratt, a Kendervárban 
lévén egy igen szép mesterséggel öntetett Farkas nevű öreg 
'̂gyú | (A törökök) Az három oszlopokon álló és IV. 

J-ászlóa király lovas nagy mesterségesen öntetett statuáit... 
trióról darabra roncsolták vala [SKr 524, 633. — aHelye-

Szent László]. 1702 w.: Nemzetes Sándor Mihály 
J-Mam) Szilágy Bagosi akkori lakos maga költségén öntetet 
J^ririadik kis harangot ... c(on)ferálIya az Ecclesia szolgá-
j á r a [Bagos Sz; SzVJk 48]. 

öntetik 1. olvasztott fémből öntéssel készíttetik; a fi 
tumat din metál topit; aus geschmolzenem Metall ange-
fertigt werden. 1662: huszonnégy mind egyforma közép-
szerű lövőszerszámok öntettek s készíttettek vala [SKr 
201]. 1791: a' mostani meg hasadott nagy Harang öntessék 
é újra, vagy pedig azon nagy Harangnak félben maradott 
darabja ... fordittassék a' mostan készítendő nagy Harang 
öntetésére [Kv; SRE 274-5]. 

2. átv teremtődik; a fi creat/fàcut; geschaffen sein. 1811: 
Nem öntetett minden ember égy formára; A' ki hát nem 
ilyen, ne vegye magára [ÁrÉ 74]. 

öntetlen nem öntéssel készült; care nu a fost fäcut prin 
tumare; nicht durch Gießen angefertigt. 1788: öntetlen 
nagy Réz gyertya tartó négy roszszak jukatosok [Mv; TSb 
47]. 

öntetszéséből kénye-kedve szerint; după bunul piac al 
säu; nach Lust und Laune. 1847: Varga Katalina ... a vár-
megyei kisbírót, Dáncs Juont is hivatalából lecsapta, s mást 
nevezett ki helyette öntetszéséből [VKp 198]. 

öntettetett fémöntéssel készíttetett; care a fost tumat; 
durch Gießen angefertigt. 1662: (A faltörő ágyúk) újak és 
igen szép virágos mesterséggel öntettettek valának [SKr 
256]. 

öntettetik 1. bocsáttatik, töltetik; a fi turnat; gegossen 
sein. Sz. 1662: Tudná jól maga is a csausz ... mint biztatta 
volna ugyan hittel is! de még a fővezér maga ő nagysága is! 
Mindazáltal hogy azalatt csak forró akart alája öntettetni, 
ím! nyilván tapasztaltatik [SKr 185]. 

2. fémből kiöntettetik; a fi tumat din metál topit; aus 
geschmolzenem Metall gegossen werden. 1662: Egyháza is 
... újonnan megépíttettetvén, és amellé szép alkalmatos 
harang is öntettetvén, hogy akármelly úrember is gyönyör-
ködve ellakhatnék benne [SKr 201]. 

öntő I. mn (gomb)öntéssel foglalkozó; care se ocupă cu 
tumarea nasturilor; sich mit Knopfgießerei beschäñigend. 
1736: Az on Gombokat öntő Ember ki nem mehet ha Ngod 
onat küd ... akar mentekre akar dolmanyokra valókat pike-
lyésén meg önti [TL. Mihály Deák lev.]. 

II. fn fémöntő mester; turnător; Gießer. 1803: égy 
Nagyobbatska sima On Tángyér, mely(ne)k feneke köze-
pére kívülről égymás mellett lévő két küs Mezőtskében az 
öntőnek Czimerei égyik bütüs, a más sima [Harangláb KK; 
UnVJk 167]. 

öntődik 1. vhová befolyik; a se vărsa în ...; hineinflie-
ßen. 1662: háromfelé deriválhatnék az víz ugyan réz 
csövökön ... jól távul való forrásokra ... és ezen forráson 
kiöntödvén, innét ismét ugyan a föld és az új torony alatt a 
Diga vizében öntődnék [SKr 263-4]. 

2. szerteszét folyik; a curge în toate părţile; überall 
fließen. 1662: egy nyárban egy nagy zápor és égszakadás 
lévén, azon tónak gátját az árvíz elszaggatná, és a sok szép 
kecsegék, a tó vizével együtt, mind az érben s annak nádas, 
sásos rétségére öntödtek és szélleztettek vala [SKr 297]. 

öntőfogó ötvösszerszám; unealtă de aurar; Goldschmie-
dewerkzeug. 1622: Egj ollo, Lapis orrú fogo No 6 hegies 
oru fogo No 7 ... Egj drot uono fogo ... Egj eöntö fogo [Kv; 
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RDLI. l 19 néhai Tótházi Eötues Mihály ötvösműszereinek 
lelt.]. 

Öntőforma fémöntéshez használt forma; formă de turnă-
torie/tumare; flir das Gießen gebrauchte Form. 1632: Ta-
raczk goliobis eönteö forma ... N. 2 [Fog.; UF I, 136]. 
1673: egy álgyú golyobis öntő forma [CsVh 44]. 1691: Az 
hámorban uagyon ... Egy álgyu golyóbis eönteö forma [i.h. 
114]. 

öntöget fémből egyre önt/készít vmit; a tuma/face într-
una/mereu; öfters gießen. 1650: Dauid Weymberg is pana-
szolkodek egy Legeniere Ebei Janosra ... nagy gianossaga 
vagyon rea hogy az Kreczet ki mosta, miuel hogy ollyan 
forma esólek Aranyat lattak volna nalla, es giúreoketis 
Eontógetett volna [Kv; öCJk]. 

öntött 1. vhová töltött; care a fost turnat în ceva; in 
etwas gegossen. 1802: Tálba öntött egyenlő Nagyságú há-
rom darab Viasz meg olvasztva [Ne; DobLev. IV/858. 7]. 

2. leforrázott/öntött; opărît; verbrüht. Szk: - saláta. 
1840: a' Feleségem Testvére Molnár Tamás hozzám jőve 
... jol ett puliszkát, Rátottát és öntött salátát [Homoródszt-
márton U; KLev. Szász István (30) szabad székely vall.]. 

3. vmilyen fémből öntéssel készült; care a fost turnat/få-
cut din metál topit; aus geschmolzenem Metall angefertigt. 
1648: Vagion rézbeöl eönteŏtt szakaszos wveghnek való 
egy forma [Komána F; UF I, 938]. 1652: egy rövid füles 
Fejér Vart idvezült Ur(unkna)k öntőt Agyú [Görgény MT; 
Törzs]. 1656: az eleb megh emiitett torom tetejeben vágjon 
velenczei reszbeől önteöt eoregh gomb [Fog.; UF II, 136]. 
1679: Öntött kis rez csengetyu nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 82]. 1714: Gyermek(ne)k való öntett 
Agyú két Delphin halakkal 3//60 [AH 48]. 1747: Ló nya-
kára való öntőt harang Nro 8 Ugyan Lo nyakára való öntöt 
kolomp Nro 1 [Spring AF; JHb XXV/88. 3]. 1768: Fánk-
nak való öntőt réz forma 1 [Mezősztgyörgy K; Ks 23. 
XXIIb]. 1789: Négy öntött réz gyértya tartó ket vas Kop-
pantoval Rf 4 [Mv; ConscrAp. 3]. 1797: Egy öntett réz 
gyertya-tartó [Koronka MT; Told. 34]. 1839: Égy — 
vasból öntött 3. czilinderes ujj kementze [Dés; DLt 87/ 
1840]. 1851Ě. Két öntött kásztron [Dés; DLt 2284]. 1861: a 
díszszobába az öntött füttőhez ... csö ... 5 fl 20 xr [Kv; Újf. 
1]. 1869: égy, 5 öntött plattból álló vas ajtós kemencze 
[Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

Szk: - ónbetū. 1737: AÍz Unitaria Ecclesianak lévén egy 
néhány Mása öntött ón Betűje ... azokat a' Tiszt, és Ns 
Consistorium végye-meg | Az Unitaria Ecclának öntött Ón 
Betűit az Reform. Ecclesia számára meg-vészi [Kv; SRE 
164, 166] * virágokkal 17U/XV1II. sz. köz.: egy régi 
fejér onbol mesterséges virágokkal öntött keresztelő Pohár 
[SzConscr.]. 

4. üvegöntéssel készült; (care a fost) turnat/fåcut din 
sticlă topită; aus geschmolzenem Glas angefertigt. 1646: 
Egj öntött üveg kari gyertyatartó [Dés; Berz. 20]. 1714: 
Üveg Kanna vörös festékkel öntett... fl Hung 10 [AH 32]. 

5. olvasztott szuroíból/viaszból készült; (care a fost) 
fåcut din răşină/ceară topită; aus geschmolzenem Pech/ 
Wachs angefertigt. 1637: Vagion Lampas szwrókal eónteot 
n 3 [EbesfVa; UtI]. 1681: Nebojsza Bástya... Bástyára való 
kesz, öntött faklya vas abronczai vas méczelö vas serpe-
nyőjével [Vh; VhU 558]. 

6. (mészből és fövényből készült anyaggal) bevont; care 
este turnat (dintr-un amestec de var şi nisip); (mit einer Mi-
schung aus Kaik und Sand) überzogen. 1681: Számtarto 
Ház Szobája. Keő boltos, az allya öntött | Ebédlő nagy 
Palota; Az allya öntött | Aranyas ház allya öntett | hoszszu 
folyoso. Keöböl eppettetett; az allya öntött, feli gerendás 
[Vh; VhU 521, 543, 552, 582]. 

7. (mészből és fövényből készült anyaggal) bevont pad-
lójü; cu podea turnatä/fäcută (dintr-un amestec de var şi 
nisip); mit einem Fußboden, der (mit einer Mischung von 
Kaik und Sand) überzogen ist. 1705: A belső öntött házban 
pedig egyedül eszik vala a fejedelemasszony egy kisasztal-
nál, kinek a lovászmester udvarol [WIN I, 598]. 

öntött-ón ónöntvény; plumb turnat; gegossenes Zinn, 
Gußzinn. 1604: Vagion wuegh tanier mely az ablaktol 
megh maradót... Marattak ehez az wuegh tanierokhoz da-
rab eóntheót ohnok [Kv; RDL I. 77]. 

öntöttréz 1. rézöntvény; cupru turnat; gegossenes 
Kupfer, Gußkupfer. 1586: az mit az Malom hazra es az 
poorhosz valóra keólteottem ... Eótweós Andrástól veot-
tunk egj Teolgi fa deszkát, kiben az nilak altal iamak attam 
f 1, It(em) hat nil faert kiben az Eontot reész vagion attam 
Kerekes Palnak —/60 [Kv; Szám. 3/XXIV. 23]. 

2. rézöntvényből való; de/din cupru turnat; aus gegosse-
nem Kupfer. 1789: Supíádák, mindenik(ne)k öntött réz a' 
Fogantyúja [Mv; ConscrAp. 87]. 

Szk: - harangocska. 1732: (Az oldalkamarában) talál-
tunk ... egi öntött réz harangocskát cir(citer) huszonöt font 
njomót, tengeljivel edgjütt [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc]. 

öntöttvas 1. vasöntvény; fontă (de tumătorie); 
Gußeisen. 1802: Egy jo Simitto réz öntött Vasával [Ne; 
DobLev. IV/858. 8a]. 

2. öntöttvasból készült; de/din fontă; aus Gußeisen. 
1852: a korong fazék öntött vas, perselye vásott, a garat 
viseltes gyenge [Km; KmULev. 2]. 

Szk: ~ fűtő. 1793: Az első házban ... vagyon egy öntött 
vas fuj tő [Kosesd H; Ks 78. XVIII. 1]. 1823-1830: nem is 
meleg a szoba, pedig külfŭtő öntöttvas fütő vagyon benne; 
rendszerént reggel és estve fűtik be [FogE 225] * - kemen-
ce. 1812: en ugyan annyiszor félre taszítottam Grantzkit 
látván hogy a' Grófot mégis taszigálta dőjtvén az öntött vas 
kementzéhez [Héderfája KK; IB. Takáts Joseff (45) gr. I. 
Bethlen Sámuel tisztje vall.]. 1849: van ezen Kerteszi szo-
bába, egy öntött vas kis kementze [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55] * - plattén. 1850: három nagy öntött vas plattenek 
el vitettek [Dés; DLt 879]. 

öntöz 1. locsol; a stropi/uda; gießen, spritzen. 1617: az 
azalast elvegheztem vgyan eonteozthemis az tüzet az Azalo 
torkaba vgy indultam az zalad levenny [HSzj aszaló al.]. 
1679: Vetemeny öntözni való, paraszt rostás korso nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 12]. 1704: a han-
tok megszáradván vizet öntöztek, hogy inkább kiződüljön 
[WIN I, 95]. 1724/1779: Az kertész szüntelen dolgozzék, 
az meleg Ágyakat, és Veres hagymát, az palántot öntözze 
[Gerend TA; KS. Bethlen Ágnes lev.]. 

Sz. 1679: Nagod levelét csudálkozással olvastam, kire 
való válaszomat szánszándékkal mulatom el, nem akarván 
az tüzet olajjal öntözni [TML VIII, 554 Teleki Mihály 
Lónyai Annához]. 
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2. (vízzel) leönt; a uda (cu apă) pe cineva; jn begießen, 
übergießen. 1765: míglen az parancsolt summát az után ki 
tölthettük, addig rajtunk ültek az Executorok, s ottan 
gazlottak, szidtak, kötöztek, öntöztek [Ompoica AF; Eszt-
-Mk Vall. 19]. 

Szk: nyakon 1657: az ajtó felett vala egy muzsikáló 
hely, deszkás, kiben felhágatván szolgámat, s vizet bővön 
adván kezéhez, jelt adtunk az mikor alkalmatlan időben al-
kalmatlan emberek jüttek bé, nyakon öntözvén őket [Kem-
ön. 84]. 

3. —/Ar egymást (húsvétkor) locsolkodnak; a se stropi re-
ciproc; sich gegenseitig begießen. 1736: Épen nem nagy-
zották akkor az emberek magokat; úrfiak, elévaló fö és 
nemes emberek, húsvét másod napján az az vizben vető 
hétfün rendre járták az falut, erősen öntözték egymást, az 
leányokot hányták az vizben [MetTr 359]. 

öntözés 1. locsolás; stropire, stropit; Begießen. 1621: Az 
nagi Eóregh Czebret mellyet njarba az Czinterembe tartunk 
az Templomok Eotteozeseyert Zironios abronczal keoteotte 
megh Pocz János d 10 [Kv; Szám. 15b/IV. 18]. 1729: egy 
közönséges kő kutacska, vize mind(en)kor lévén szűkség-
(ne)k idején alkalmatos a' vetemeny öntözésre [Buza SzD; 
JHbK V/2]. 

2. reáöntés; turnarea unui lichid peste/pe cineva; Über-
gießen. 1662: a mieink is ... sürü lövöldözésekkel, olvasz-
tott forró faggyúnak víznek szemközben való rájok öntözé-
sével nagy keménységgel és bátorsággal fogadják és viselik 
vala őket [SKr 607]. 

öntözget rendre reáönt; a túrna rínd pe rînd peste 
cineva; jn nach und nach begießen. 1818: Ifjabb Hegyesi 
Elek ... Puskát, pistollyt ragadott réája, tejet ... etzetet va-
lamit tsak elöl hátul kaphatott mind a Nagy Annyára 
ŏntōzgette [Vajdasztiván MT; TLt Praes. ir. 321 Budai 
István viceispán kezével]. 

öntöző I. mn 1. öntözésre szolgáló; folosit pentru stropit; 
filr das Begießen gebraucht. Szk: - cső. 1746: öntöző tsű 
[Borsa K; Told. 49] * ~ ſakártya. 1780: Öntöző fa kártya 
félig borsoval 1 [Bethlen SzD; BK] * - kártus/kártya. 
1735: Öntöző Kartus nem igen jok 2 [Kóród KK; Ks 66. 
45. 171]. 1747: Öntöző kártja báldog Csövei [Királyhalma 
NK; Ks 23. XXIIb]. 1786: Öntöző kártyus 1 [Nagyalmás 
K; JHbK XXIX/36]. 1804: Két Uj öntöző Kártya [Benedek 
AF; SLev. 1 Somlyai János inv.]. 1852: Kertéiz pinczéjébe 
... egy öntöző kártya [Görgénysztimre MT; Bom. F. VIHb 
br. Bornemisza cs. lelt.] * - pléhkártus/kártya. 1780: 
Öntöző pléh kártus [Bethlen SzD; BK]. 1837: Egy öntöző 
pléh kártya [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * vetemény ~ 
ſenyõkártos. 1794: Vetemény öntöző avatag fenyő kártos 
Pléhestöl [Nagyfalu Sz; CU] * vetemény ~ pléhes kártyus. 
1810: Egy vetemény öntöző pléhes kártyus ... Rf 2 xr 2 
[Mv; MvLev. Trincséni Mihály hagy. 20]. 

2. - kertész átv vmit ápoló/fenntartó ember; persoană 
care susţine ceva; etw. behauptende Person. 1710 k.: soha 
azt a mérges plántát szívéből ki nem vehetném, melyet a 
sátán és az én társaim odaültettenek ... mert ugyancsak 
magok lőnek annak szorgalmatos öntöző, nevelő kertészei 
szüntelenül való vádiások, rágalmazások által [BIm. 994]. 

II. fn öntözőkanna; stropitoare; Gießkanne. 1716: hat 
cseber, egy ötōzö, egj vaj kŏpüllō két medencze [Kv; Pk 6]. 

öntöződés húsvéti locsolkodás; stropitul de Paşti; Oster-
begießen. 1705: Ugyan az elmúlt húsvéthétfőn az öntöző-
désért kiprédikálván bennünket Zilahi uram, kiért az úr 
megneheztelvén, benn a házban kemény szókat szólott 
Zilahi uram iránt [WIN 1,417]. 

öntözőkanna locsolókanna; stropitoare; Gießkanne. 
1757: két öntöző Kannára s égy kártosra fl. Ren. 02 xr 48 
[TL. Teleki Ádám költségnaplója 119b]. 

öntöztet leöntet; a puné să stropească (pe cineva); jn be-
gießen lassen. 1629: oly rezegen ieöt ki hogj el deŏlt az ka-
pun kvul rutul fel foztozodva en az kapuból tizedes leuen 
Vizel eöteoztettem hogy el nem menth ... kwleömben [Kv; 
TJk VII/3. 62]. 1765: valami rancorbol a Komis Uram Pa-
rancsolattyábol ... az emiitett Birámnak Feleséget kis 
gyermekivel, telnek hideg idején s. v. az sertés ólba rekesz-
tette, s marha ganéjos vizzel öntöztette eöket az sertés ól-
ban [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall.]. 

öntöztetés locsoltatás; stropire, stropit; Begießen. 1742: 
Alázatoson köszőn(öm) Ngod gratiaját az Tuba Rosa 
untőztőtése (!) iránt [ApLt 4 Apor Anna Apor Péternéhez 
Brassóból]. 

öntudat conştiinţă; Bewußtsein. 1854: nemzetünk régi 
álmából kiócsudva férfias öntudatra ébredett [Kv; BLt 12 
nyomt. kl]. 

öntudatlan félálomban levő; în stare de somnolenţă; be-
wußtlos, im Halbschlummer. 1868: Kudor Ferencz... öntu-
datlan állapotában kiáltott fel, a mint elszunyodván álmá-
ból hirtelen felrázatott [M.bikal K; RAk 269]. 

öntudomás vki saját tudomása; cunoştinţele cuiva; js 
Kenntnisse. 1857: az alólírt tanúkot... Varga Katalina bűn-
tényeire nézve kikérdeztük, a következendőkben tették meg 
magok öntudomások szerénti vallomásaikat3 [VKp 182. — 
3Köv. a részi.]. 

önvédelem autoapărare; Selbstverteidigung. 1888: Te 
kierőszakoltad azokkal a védelmekkel a mi önvédelmünket 
[PLev. 137 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

önzés egoism; Selbstsucht. 1879: írj sokat — s ne vádolj 
önzéssel, ha ennyiszer ismétlem ezt a szót [PLev. 44 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

önző egoist; selbstsüchtig. 1863: nehogy ... megörzött 
javaimban érdemetlenek részesüljének, s azok felett önző 
czivakodások támadjanak ... végrendeletemet a követke-
zendőkben kívánom megtenni [Kv; Végr.]. 

őr 1. őrködő/őriző, vkit/vmit szemmel tartó személy; 
paznic; Wächter. 1681: Békességes ideöben, ennek az 
eőrnek áll utait, csak két ember állya, mind az eőrrel3 

edgyütt [CsVh 104. — aA címszónak ez az előfordulása 
tartozik ide. — A teljesebb szöveg 2. alatt]. 1809: az Hatá-
runkon az Héjjasfalvi marha döge kerülése aránt éjjel nap-
pal keményen ört állíttattam eddig [UszLt ComGub. 1638]. 
1846: a* jo záros mészárszékből el oroztatott pénz meg 
fizetése senki máson nem fenekülhet, mint azon örökön kik 
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azon éjjelre a' ns Város piattzán, és uttzáin ki rendeltetve 
valának [Dés; DLt 810]. 

Szn. 1579-1581: eor Peter [Kajántó K; GyU 2]. 
2. (székely) határőrség/őrhely; post de grănicer, strajă; 

Grenzwache. 1680: tudgyuk azt, hogy Máthé Bálás, Becze 
Márton, Kuti János, Pál János az őrben szolgáló szeméilyek 
voltanak | ez a Kosa Miklós ... örög (!) Rákóczi idejében az 
hadban szolgála, annak utánna az őrben szolgált [CsVh 
81]. 1681: Én Emdes Miklós adom emlékezetül az kiknek 
illik mindeneknek, hogy ... szabad jó akaratom szerént 
uállaltam fel az csíki fiscalis uas hámor és ahoz tartozó 
uám és eörheöz kiuantató gonduiselésének tisztit | Szépvízi 
harminczadnak és eőrnek álloji ... Békességes ideőben, 
ennek az eőrnek áll utait csak két ember állya, mind az 
eőrrel edgyütt; háboruságos, sokadalmas és egyéb ideőben 
penig tíz ember is állya, az végre, hogy mind Moldova felől 
ide bé jőni akaró, s mind innen ki szándékozó embereket 
mindenképpen meg próbálván szorossan meg visgállyanak 
és az igaz ügvben és kereskedésben járó embereket ... 
taxával, vectigállal, harminczados czédulája mellett béké-
vel bocsássanak, effélével ellenkezőket penig ... méltó és 
tartozó büntetésre vonnyanak [i.h. 86, 104]. 

3. -t áll a. őrködik; a sta de pază; Wache haltén. 1839: 
minden fazakas mester katlannyát ugy készítse hogy az 
megne gyuladhason ... egeteskor a katlanyok mellet mind 
addig aljanak őrt mig a tüz merőbe meg alszik [ZFaz. 
katlan al.]. — b. határőrszolgálatot teljesít; a sta de stra-
jă; Grenzwache haltén. 1677: Békességes időben az ha-
tár szélyben Molduva felől Ghemes váránál minden hé-
ten ketten-ketten szoktak őrt állani, avagy strásálni [CsVh 
63]. 

4. -be fogva őrizet alatt; sub escortă; unter Haft. 1592: 
Eorbe fogua be vittik volt [Dés; DLt 235]. 

o Hn. 1797: Szŏllō Őriben (sz) [TordátfVa U; EHA]. 

őrajta 1. rajta, az ő testén; pe el/ea, pe corpul lui/ei; auf 
ihm/ihr, auf seinem/ihrem Körper. 1572: Zigarto Georgy 
azt vallya hogy ... lakatos Peteme fatywnak zydia volt 
lakatos leorinchet, Meg fogya leorinch eo rayta az keontest 
es vgian Megh tartoztaya (!) [Kv; TJk III/3. 29]. 1594: Hoz 
Leorencz es Zabo Georgi vramek ... valliak, mikoron min-
ket ketten az tanach az sebes legini látni kwldeot volna, 
megh kerdwk kiteol esset volna eo raita az az halalos seb 
[Kv; TJk V/l. 464]. 1599: ha elegh Nem volna az bjzon-
sagh hwtre is fogh Jobbagiom hogy Kan pal chelekette w 
rajta ezeket [Szinye SzD; Ks]. 1630: En az Fazakas 
Gyeorgy elöbi Felesege betegsegeben mentem látni es 
kerdem mi lelte, de en egiebet nem ertettem teolle hane(m) 
agiaban fekwuen fel fedte magat es mutatta hogi eo raita 
niczen (!) semy Verés hanem az madraia miat monda hogj 
meg kell halni [Kv; RDL I. 20 Szabó Gyorgine Borbara-
zony vall.]. 1647: az I... igerte magat arra be adua(n) azo-
katt, hogi megh biszonittia Szigethi János ellen, hogi eo 
rajta violentiatt czielekedett [SzJk 66]. 

2. az ő személyén; de el/ea; an ihm/ihr. 1570: Nagy 
Neste ... valya aztis ... hogi felette haborgo és Nywkhatat-
lan Mind az kernywle valokal, Eo raytais sok zydalmas 
dolgokat mywelt gyakorta [Kv; TJk III/2. 79]. 1573: Brozer 
Anna zekesfeyerwary Borbei Janosne ... vallia ... Mond 
eoneky Boncidaine De haly zep dolgot Myt Mond ez leány, 
hat azt Bezelly, hogy ez dolognak8 Mind azzonyom oka Eo 
Rayta al megh ez dolog [Kv; TJk III/3. 59. — aA Sánta Er-
zsébet elfogása]. 

Szk: - áll. 1671: az mi ő rajta állana dolgunkban, csen-
desíti [TML V, 658 Szilvási Bálint Teleki Mihályhoz]. 
1704: Toroczkai István uram a besztercei németek iránt azt 
írta, hogy nem őrajta áll elbocsátása [WIN I, 157-8] * ~ 
múlik (el). 1588: en kez voltam minden igassagomal rajtam 
nem mwlt hanem eo raytok mwlth [Zsákfva Sz; WLt Lucas 
Barlas jb vall.]. 1710: De Teleki Mihály sokakot megfo-
gata s megsaccoltatá, mintha őrajtok múlt volna el, hogy a 
németet ki nem verték az országból [CsH 196. — 1686-ra 
von. feljegyzés]. 

Sz. 1662: Melly szenvedhetetlen rút dolog volna, ha mi 
itthon nem simánk, nem nyegnénk ... Megemlékezvén 
mind a közönséges sorsrul, hogy ha ma őrajtok, holnap mi-
rajtunk ... és végezetre hogy a seregeknek ura Istene ez 
nagy romlás által minket hív sírásra, jajgatásra [SKr 699-
700]. 

3. az ő kárára/rovására; în detrimentul lui/ei; auf 
seine/ihre Kosten. 1570: Katalin néhai pintér Lwkachne, 
Mostan Varga Janosne, Azt vallya hogy ... az eo elseo vra 
pintér Lwkacz 12 flon vett volt egy hazat hoz Bartostwl ... 
Twgya azt hogy Gereb Balase volt ... De eo Rayta senky 
Restantiat Ne(m) kert mygh Benne lakot | Repas Myhal ... 
vallya, hogy ... Illyen modon zolt Mogioro Esthwan Nagy 
Salanenak ... en azt Mondom hogy ha K. en Raytam Soha 
nem keressy8 En sem keressem eo rayta [Kv; TJk III/2. 
156, 175. — 8Az adósságot]. 1576: soha Thamas vaida az 
varos Neŭe alol el nem aggia magat, seot ha mas vr Neŭe 
ala adna magat, tehát eo raitok az kezesŏkeon megh vehes-
sék az zaz forintot [Dés; DLt 193]. 1592 k.: Megh fizetett 
volt az J. az kezessegert, nalla tartotta, eó vétke hogy megh 
ne(m) atta az ideigh migh megh dúltak az Adósságért 
Ahogy azt lattattia az J. hogy meltatla(n) kereskedik eo 
rajta [UszT]. 1606: az melj egi wneó tehenet keres az A. eó 
rajta ... azt az tehenet az Tizt tartó ... atta eò neki [i.h. 
19/25]. 1711: azon adosagban vagion hatra tizen hét forint 
az meljekét is eö rajtok vesznek megh [Ksz; BCs]. 

4. őellene, ellenében; pe el/ea; gegen/wider ihn/sie. 
1741: Sipos István ... hihető hogy ennek előtte haragudott 
volt meg Balog Lászlóra 's most... akart boszszút állani ő 
rajta [Szilágycseh; IB. III. 106/16 G. Bálint (28) jb vall.]. 
1769: Tobias György-is ellenem áskal de ő rajta ki kaptam, 
mert a feleségit meg basztam [Bukuresd H; Ks]. 

Szk: erőt vehet - legyőzhet. 1619: te magad látod, ezek 
is ez mostani német követek mint futják az Portát, nem két 
várat-hármat igímek, hanem magatokat egész Magyaror-
szágot az hatalmas császárnak, csak ... az magyar ne vehes-
sen őrajtok erőt [BTN2 369]. 

őrállás őrködés; pază; Wache. 1809: az Határunkon az 
Héjjasfalvi Marha döge lehető el kerülése aránt éjjel nappal 
keményen őrt állíttattam eddig ... de égj jo hír jött fel ... 
méltóztassék meg tekinteni és további őrállás vagj félbe 
hagyása aránt parantsolni [UszLt ComGub. 1638]. 

őrálló I. mn (székely) határőr/határőrségi szolgálatot 
teljesítő; care stă/face de strajă; Wache stehend. 1684: 
Csik széki szent Miklósi Gegő Peter Primipilus an(norum) 
60 ... Erős Marton Felsó de eadem Eőr allo szemely an(no-
rum) 48 ... Erős Istvanne Margith de Eadem Eőr allo sze-
mely an(norum) 32 ... Petei Istvanne Ersebeth de Eadem 
Eőr allo szemely an(norum) 45 [Borb. II]. 

II./rt 1. (székely) határőr/határőrségi szolgálatot teljesítő 
személy; străjer; Wächter. 1647: Az Gyirgyai Eőr állok 
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allapattya feleöl tálaltattunk megh Vitezleö Ghurzo Istuan 
hivünk által [Fog.; LLt Fasc. 69]. 1659: Kupás Geőrgy Eőr 
állo, Annor(um) cir 70 [Gyszm; LLt]. 1677: Ferencz Mi-
hály, Szakács Ferencz Simon eőr állók [Szépvíz Cs; CsVh 
61] | Valaki penig közökben áál az eőr állóknak, esztendeig 
szolgálni kel, onnét addig közüllök ki nem álhat. Mikor 
penig zászló alól, vagy nemes emberek közül akarja magát 
be íratni az eőr állók közzé, avagy ki az eőr állók közül, az 
főtiszt és harmincados hirivel kel lenni [i.h. 63]. 1680: 
Tudod-e hogj az őrállók, kik az vámhoz szolgáltak, azokat 
ki szabadította ki s ki szabadulásáért ki mit ſizetet és kinek 
[CsVh 80 vk] | tudgjuk hogj Máthé Bálás őrálló volt, to-
vábbá Becze Márton, Kuti János és Pál János. Ezek mind 
az őrállók között szolgáltak, de ki által szabadultak ki és 
még most is ki mentegeti, nem tudgjuk [i.h.]. 1681: az 
hámor és eőrhöz is elejteől foguán rendszerent tartozó szol-
gákot... nem fogiatom, seőt ha kik eddigh is ki Íratták ma-
gokot uagy másképpen is elidegenedtenek, hellyekre hozni 
s számokot az jó míueseknek, bányászoknak s eőrállóknak 
... szaporítani ... igiekezem | Ezen eőr állóknak fizetések 
semmi sincsen. Hadi mencséggel élnek az ő nagysága ke-
gyelmességébül [i.h. 87, 104]. 1738: lévén székünkben 
őrállók, vagyis plájások, a kik is fele adójokból és extra-
ordináriákból immunisok ... és minthogy a mostani idők-
ben az passusokot nem az plájások, hanem az ő fge militiá-
ja őrzi, nem annyi hasznot ő fgének, mint az harminczado-
soknak dolgozásokkal hajtanak [Meggyes; SzO VII, 396]. 

Szk: ~k bírája. 1711: Az Molduvaban járó Passuson 
lévő Vice Vámos, hasonloképpe(n) az Ör állok Bírája 
exemptusok [Bom. XXXIX. 52]. 

2. őrhely; strajă; (Grenz)wache. Hn. 1720: Ör állob(an) 
(k) [Menaság Cs; EHA]. 

őrdomb őrző domb; deal de strajă; Wachhügel. Hn. 
1740: Őr Domb oldalán (sz) [Sztána K; EHA]. 1758: Az őr 
Domb Farán (sz) [uo.; EHA]. 

ördög 1. gonosz lélek, sátán; drac, diavol; Teufel | átv a 
gonoszság megtestesítője; răutatea întruchipată; die ver-
körperte Schlechtigkeit. 1582: akor az Ideobe hallottam 
vala hogy vadnak Eordeongeos keonywek es ha ember 
olwas benne tehát eleo Jeonek az Eordeogeok [Kv; TJk 
IV/1. 106]. 1584: vgy chelekedek giermekemmel hogy oly 
éppen ada kezembe hogy semmi Niaualiaiat Ne(m) esmer-
hetem mingiarast el hiuem hogy amely Eordeogteol volt 
Niaualiaia, Azon eordegh volna giogitoia»Immár Mint 
Negh hete vala, hogy A másik Iabatis megh veoztek, mon-
dám Azt, No az Vristen ream bochatta ostorai az eordeo-
geot, de myert hogy vgia(n) ez tehet rolla hiuassuk ide | 
Nem tuggyatok thy Azt sem lattiatok hogy mikor a chorda 
be Jeó az tehenek hatan egy egy eordeogh wll [Kv; i.h. 258, 
280-1]. 1630 k.: ugj mond, mind eltigh az en segge(m) 
ragod ... eois arra azt mondotta hogj ragja menyi eordeogh 
Pokolba vagyon [Mv; MvLt 290. 43b]. 1631: testet lelket 
?z ördögnek adta ugj eskŭtt az aszony s el kellet hinni [Mv; 
' h. 55b]. 1653: Ezt tudom az kerdésben, hogy néhai Mé-
száros Peter3 temetesekor ... Nyerges János ... monda ne-
kem: lm mely nagy szel vala, de megh álla, mert Mészáros 
Petert el kisirek immár az eordőgők pokolban [Ne; 
KemLev. 1394 St. Borbély Varadi (26) ns vall. — 3Fejér 
JJ1 volt viceispánja]. 1670: az Incta I(sten) elle(n) való 
Káromkodását tagadgia, hogy a' mint az A. vadollya, ne(m) 
'ste(n) teremptette volna Gábort hane(m) az őrdőgh, az 

ördög 

nem mondta volna [Kv; TJk XI/1. 20]. 1674: In causa 
Pauli Mondre ... Delib(eratur)... meg visgalüan eő Kglmek 
Tanaczul... az Inek I(sten)telen gonosz czelekedetit... mely 
I(sten)nek tőrvénye, és az közőnséghes társaság(na)k tiszta-
sagh(n)ak ellen va(gyo)n, speciesse leve(n) czelekedeti az 
ördöggel való correspondentia(na)k váráslàs(na)k, büjős 
bajoskodas(na)k [Kv; i.h. 335]. 1746: Hlyen act(i)om va-
gyon az I3 ellen ... hogy ... sokakat bŭvŏs bájos mestersege-
vel meg kuruslott, ördögök segittsegivel sok keresztyén 
emberek(ne)k ártott [Torda; TJkT III. 48. — aSophia 
Szakáts Stephani Csukás cons.]. 1775: a szolgállo ... az 
ellene tet panaszt Nem tagadta, hanem hogy ördög Un-
szolta arra feleletül adta [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1779: 
Mikor az Adám Czigány Leánya haza jött Csesztvéről a 
volt a híre hogy ördög butt volna beléje, a mely baja leány-
korában nem volt meg [M.lapád AF; Mk 5/3 Tzigány Híma 
cons. Tzigány Vaszi (20) jb vall.]. 1796: a' Circulusnak 
közepében állította T Ambrus Gedeon Uram, a' Mester 
jobb kezében a' Bibliát adván, oly meghagyással, hogy a' 
Circuluson kivül ne lépne, mert az Ördögök Fejedelme 
Terafi el-ragadná [K; KmLev. 1265]. — L. még BIm. 
1033; Bön. 473, 475, 477; Ethn. XXIV, 165; Kemlr. 335; 
Kemön. 125; SKr 436, 703; TML III, 288, IV, 419, 589, 
VI, 33, VII, 238, VIII, 92, 156; 473; VKp 158; WIN I, 112. 

Szn. 1492: Johanne Ewrdeg de Naghfalw3 [BfO II, 306. 
— 3Sz]. 1550: Simonem Eordog [SzO III, 302]. 1559: er-
deogh antal [Kv; Szám. I/IV. 178]. 1564: Ewrdeg Dániel 
[Kv; i.h. 1/XII. 10]. 1583: Balthasar Ördög [Kőrös Hsz; 
Szentk.]. 1583/1584: eordeogh János [Újfalu K; Ks 42. B. 
9]. 1591: eordeogh farkas [Szkr; UszT]. 1592: Martinus 
Eordeogh [Kozárvár SzD; DLt 235]. 1596: Ördeg 
Andrasne [Kv; Szám. 6/XVIIa. 7 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1597: Eordeog Istuan [Kv; i.h. 7/XII. 100 Filstich 
Lőrinc sp kezével]. 1598: Eordeógh ferencz [M.fodorháza 
K; Ks]. 1608: Eőrdogj Istuan aknai fw birő [Dés; DLt 
302]. 1614: Eordeogh Jan(os) [Madaras Cs; BethU 476] | 
Eordeogh Benedek zs [Szentmihály Cs; i.h. 459] | Eor-
deogh Peter ppix. Eordeogh Tamas Czionka lib. [A.cserná-
ton Hsz; BethU 297-8] | Eórdeógh Andras ppix [Feldoboly 
Hsz; i.h. 217] | Eórdeógh Mihalj ns [Feltorja Hsz; i.h. 309] 
| Eordögh János pp. Eordögh Gergelj pp. Eordőgh Tamas 
lib. [UdvarfVa MT; i.h. 39]. 1651: Órdeőgh Imre [Zoltán 
Hsz; HSzjP]. 1698: Ördögh Mihály Uram fia Ŏrdögh Istók 
[Kv; ACJk 27]. 1849: Falusi biro f: ördög Mihály 
[Magyaró MT; DE 2]. 

Hn. 1578: az Eordeogh kútthyanak [Borzaszeg MT]. 
1614/1616: az Colossi hataron az mely Szenafúet ördeg 
nyomanak hjnak [Torda; RDL I. 100]. 1648: az Ördög Ke-
menczéje alat (sz) [Hidalmás K]. 1653: Eördeőgh gat 
pataka [Szováta MT]. 1676: Őrdőgh Árkara [Gyalu K]. 
1699: Az eordögh kútban az Bodon kutnal leuö uerő 
fenyben [Gyula K; SLt AK. 7]. 1715: az Eordŏg orra neuü 
ut alatt [Kide K; BHn 87]. 1722: Az ördögek Széna filve 
mellet ördög János és Kelemen szom(szédságában) [Cso-
makőrös Hsz], 1729: Az ördög árkában (ku) [Dányán KK]. 
1737: Ördög szántásb(an) (sz) [Bh; KHn 13] | Az Ördög 
Szemnél (sz) [Széplak KK]. 1738: Ördög nyaláb alatt (sz, 
k) [Bözödújfalu U]. XVIII. sz. köz.: Ördög szántásán (k) 
[Gyalakuta MT]. 1753: Az Ördög órán (sz) [M.décse SzD]. 
1756: az Ördög halmánál (sz) (Farnas K; KHn 287]. 1758: 
Az Órdőg juknál (sz) [Bh] | Ördög Kűlű tetejin (sz). Az 
Ördög Kővin (sz) [M.kiskapus K]. 1766: Ördög lik felé bé 
menőben [Szentkirály Cs]. 1767: az őrdőg ágygya alatt 
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[Dányán KK]. 1774: az őrdőg nyomán [Kolozs]. 1776: Az 
ördög ereszkedő tetején [Maksa Hsz]. 1799: ördög Szegi-
ben (sz) [Fiátfva U]. 1803: az Őrdőg Tövissé nevezetű 
hellyben (sz) [Dicsősztmárton]. 1815: Ördög pataka [Lisz-
nyó Hsz]. 1826: Az ördög Seggben (k) [Pusztakamarás 
K;]. — A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

A hn-ek egy része nem közvetlenül az ördög köznévből, hanem a hasonló 
szn-bõl származhat. 

Szk: ~~gel való cimborálás/társalkodás. 1726: Ördögök-
kel való társalkodásátis subinferállyák az fatensek [Dés; 
Jk]. 1771: Hát Bövöléssekben bájolásokban Ördöggel való 
Cimborálásokban Boszorkányságban kik elegyítették ma-
gokat ? [Dés; DLt 321. 2a. vk] * az - incselkedése. 1749: 
az uton Dumitru haláláról felesen beszéllettem s kérdezős-
kettem, hogy miért Cselekette volna aztat... azt feleié hogy 
az Ördög intselkedéséből Cselekette vólna [Korolya H; Ks 
101] * az -nek él. 1691: Ca(us)a Szekiensis György 
Miklós Judith kiván separatiot Posoni György Mátkájátul, 
ez okon hogy az legénytől mindenképpen meg hűlemedett 
... jó most meg válniok egy mástul, mint sem ez után őr-
dőg(ne)k ellyenek [SzJk 249]. 1775: A leány is észrevévén 
a nagy bűnt, az apácák közé ment. Melyet midőn mások 
dissvadeáltanak néki, azt felelte, hogy eleget élt az ördög-
nek, már azután akar Istennek élni [RettE 346] * az -őket 
vendéggé hívja. 1593: Borbara zabo Jstuan deák zolgaloia 
vallia: Hallottam hogi Niari Martonne azt mondotta az 
vranak Niari Martonnak, az te aniad vgi mond, az az ... 
bwueos bauos bozorkani kurua az ki az eordeogeoket 
vendegge hitta [Kv; TJk V/l. 332] * -öt űz vkibõl. 1710: 
Ennek a Tofeusnak idejiben akarának űzni ördögöt egy 
emberből a fejérvári pápista papok, de rajtavesztek [CsH 
192-3] * - tagja. 1629: Uarbeli Mathene ... azon eskeszik 
vala, hogj eó nem úteótte az gjermekett, Ne eskedjel go-
nosz aszony mert ... nem Jstennek hiue uagj hanem ór-
dóghnek tagja uagy hogj illien igen eskeszel [Mv; MvLt 
290. 142b]. 1694: Mivel Gergely Ersebet(ne)k sok rendbeli 
varaslati kuruslasi ördögi Practikai mellyek szerint Uranak 
veszedelmére sőt halálára is igyekezet ... comprobaltatot. 
Azért az artatla(n) félt (!) az ördög(ne)k ily(en) gyilkos es 
hitetlen tagjavai ne(m) tartatik, hanem absolvaltatik ... az 
infedelis őrdőgh Taghja Felesege vinculaltatik [SzJk 279] 
* csúfabb az -nél. 1846: a mikor magát ki festi... hasonló 
az Isten Angyalához a mikor ki mosdik tsufabb az ördögnél 
[Ilyefva Hsz; HSzjP] * elviheti az -. 1591: Kalmar 
Janosne vallia ... Jeoue ele Dabo Erse ... Mondek nekj, el 
vihet az eordeog hogi adossagert eskwttel megh [Kv; TJk 
V/l. 126] * elviszi az -. 1573: Sophia néhai varga Peter-
ne, Ilona néhai Karacon Janosne, Ázt valliak ... ott volt az 
leaniais, hogi hallia Mond oh vristen ha meg eskesik byzon 
ely vyzy az Eordeg Mert byzon Igen vere anyamat [Kv; TJk 
III/3. 107]. 1653: Nyerges János ... monda nekem: Am el 
vittik az eőrdőgők az bestye hamis lelek kurva fiat Mészá-
ros Petert... nem szánnám magamis a' testet megh egetni 
[Ne; KemLev. 1394]. 

Sz: - a komája bűnös ember. 1840: Én sémit nem tudok 
az Üstről, Ördög volt komája [Kvh; HSzjP. — aA cigány-
nak, aki üstöt lopott] * az -nek lámpást tart. 1720: tovább 
is az ördögnek Lámpást kiván tartani [MNy XXVIII, 304] 
* az - nem aluszik. 1750: kűlömb(en) nem lehet ha csak 
meg nem fogatik, mert ugjanis szabadon lévén, egj vagj 
más fegjverhez kapvan az ördög nem aluszik [Bölön Hsz; 
ApLt 3 Donáth György Apor Péterhez] * az -ök elszag-

gatják lelke a pokolra jut. 1710: Carafa nagy haraggal azt 
izeni ... húszon négy óra alatt Fogarasból az urakot mind 
oda hozassa, mert az ördögök elszaggassák ötet, ha úgy 
nem bánátik Teleki Mihállyal, példa lesz örökké Erdélyben 
[CsH 208]. 1759: hallottuk, hogj éjtszakának idejin az 
ablakára mentenek volna ijeszgeték hogj te vén Boszorka 
itt ne lakjál mert az ördögök el szaggatnak [Albis Hsz; 
DobLev. 1/292. 3a]. 1760: erre Mihály fel haraguván azt 
kezdé mondani, hogy az ördögök szaggassák el a ki a 
máséban lakik [Ditró Cs; LLt Fasc. 149] * az -ök taligán 
jönnek a lelkéért biztosan elkárhozik. 1645: ã fogoly ... 
maga vallotta maga feleol, hogy ă kire eo megh haragszik 
el anillya s hamissannis megh eskeszik reaja, ha az 
Eordeogők taligan jeonenekis a lelkejért [Kv; TJk VIII/4. 
29] * -öt fog rajtaveszt. 1750: az mint mondotta is hogy 
ugj nyulljon akárki valamijéhez hogj ördögöt fogh [Bölön 
Hsz; ApLt 3 Donáth György Apor Péterhez] * az - s a 
hamis ember mindent feltalál. 1676: Nem kétlem, hogy 
eleget nem mondanának Kegyelmed (felől), hiszem én 
felőlem is mit nem mondanak ? az ördög s az hamis ember 
mindent feltanál [TML VII, 187 Székely László Teleki Mi-
hályhoz] az - sem szánt, sem kapál. 1644: ragada 
Csiszár Andrasne az kést... En megh zolita(m) hogj tegje 
el ez kest, mert az Eórdeogh sem zant sem kapai [Mv; 
MvLt 291. 430a] * aki -nek szolgál, kínnal fizet. 1674: 
Úgy látom, ebnek eb barátja; az ki ördögnek szolgál, kinnal 
fizet etc. [TML VI, 579 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1704: Aki ördögnek szolgál, kínnal fizet [WIN I, 180] * 
lator az -. 1667: Bánfi uram ... Gyaluban megyen az 
innepre. Nekem az ugyan nem tetszik, de még is Kegyel-
med, ha ő nagyságának nehézségét látná, csendesítse ... 
Hidd el, Koma, lator az ördög [TML IV, 246 Teleki Mihály 
Naláczi Istvánhoz]. 1676: Az törökök indulása sem volt, 
Uram, higyje Kegyelmed, ok nélkül; lator az ördög, s nem 
szűnik munkálkodni [TML VII, 280 Mikes Kelemen Teleki 
Mihályhoz] * mester az -, sokképpen is mesterkedik. 
1676: Az Haller János uram levelei hadd legyenek Nagy-
ságodnál. Mester az ördög, sokképpen is mesterkedik. 
Megvilágosítom én jobban is Nagyságodnak, ne tudja sen-
ki is, hogy oda küldtem őket [TML VII, 265 Teleki Mihály 
Bornemisza Annához] * nem olyan szörnyű az - mint 
írják. 1659: bizony bánom is, az jó sógor, hogy annyira 
ijesztett, mert nem szintén olyan szörnyű az ördög, az mint 
írják [TML I, 472 Teleki Mihály feleségéhez, Pekri Sófiá-
hoz] * úgy féli az Istent, hogy az -öt meg ne bántsa. 
1772: Noha életében a reformata igaz evangelica religiót 
tartotta, de igen kevés jelét mutatta ... azaz ne tudja senki 
valósággal mit hiszen, hanem accomodálja mindenekhez 
magát, hogy mindeneknek eleget tenni láttassék. Egyszóval 
úgy félje az Istent, hogy az ördögöt meg ne bántsa [RettE 
285] * úgy kerül, mint az - a keresztet. 1665: úgy kerül, 
mind az ördög a keresztet [SzO VI, 296] * a világot az -
nyargalja. 1626/XVIII. sz.: Ez világát szerte az ördög nvar-
galja [IK 1931. 85]. 

2. gonosz/rossz ember; om rău/hain; böser Mensch. 
1590: Latam hogy leowe, s az kereztett ... szida Eoreos-
se(n) Eordeogeok vattok este lelek kwrwak ... Ennekemis 
mo(n)da tejs Eordeogh vagy az en hazomhoz ne Jeoly (!) 
[Szu; UszT]. 1592: Georgy Eotweos Marton Inassa ... 
vallia Jgy zidta Kalmar Tamasne a' Njari Marton Anniat: 
Megh egettetem Az Bw Bajos bestie lelek Curwat Eordeog 
volt ne(m) ember volt... mert eo keoteotte meg leaniomat 
hogy gjermeke Ne(m) leze(n) [Kv; TJk V/l. 300]. 1639: 
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Hallottam az Csizmadia Lőrincnétől, hogy oly ördög ez az 
Kállai Gyurkáné, hogy nagyobb nem lehet [Mv; MvLt 291. 
188 átírásban]. 1663: magam is úgy értem, bizonyos és 
meghitt emberétűl, az elébbi fejedelemasszonynak egy 
ördöge van, ki avval biztatja, nemsokára Haller Gábor 
uram leszen az fejedelem és ő nagyságát elveszi feleségül 
[TML II, 639 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez] | Félő, a 
magyarországi ördögök profetiája nem telik be, mivel én 
soha szabadulását nem vároma [i.h. 645 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz. — aHaller Gábornak]. 1710 k.: Hintzing 
collegám, vagy mondjam dis-legam, megtestesült ördög 
volt [Bön. 756]. 1794: Muntyán Gligort jol esmérem ... 
éppen távol vagyon attól, hogy roszra való hajlandóság 
volna ö benne, hanem minthogy Szomszédjai is Nyelve-
setskék, az Felesége pedig annál nagyobb ördög, nem 
enged ö senkinek [Déva; Ks]. 

Szk: vén 1666: ihon jő az Vén eordögh utánnom [KJ]. 
1783: Ládd vén ördög, most árulkodol, tsak nézek a' mit 
nézek mert meg vernélek, de sajnállatta ütni [Szőkefva KK; 
Ks 92]. 

3. szitk kb. az 1 v. 2 alatti jel-ben; în sensul dat la 
punctul 1 sau 2; im Sinne von 1 oder 2. 1590: Pribék Ger-
gely ... Ereossen szida à papas Balwaniozo Eordeogh lelek 
kwrwak Eordeog az à kerezt... azokis mind Eordeogeok az 
kik alatta vadnak [Szu; UszT]. 1698: akkori feleseget csak 
halala elot is nem sok idővel ... őrdőgh tőrdellye megh 
belleit, és tőb hasonlo tilal(ma)s szitkokkal szidalmazta 
[Dés; DLt 476]. 1704: a Medgyesre szorult németet, nro 
2000, ott akarják rekeszteni4; kiknek generálja báró Tige, 
szarjék az ördög a fazakába [Kv; KvE 285 SzF. — aA 
kurucok]. 1743/1747: Vass Ádám Uram ... öszve káromlá 
Ördög Szántson a Lelkeden, s baszom à Lelkedet nem tu-
dod a' Törvént [Császári SzD; WassLt St. Ladányi de Sze-
rents (35) servus aulicus vall.]. 1771: En Verekedőnek 
Verengezönek és Isten ellen szörnyen káromkodonak tu-
dom Imbrefi szöts Ferentzet... a leg közelebb mult Tavasz-
szal ... kutya Baszam Ördög és a mi száján ki fért atta 
Teremtettével káromkodot [Dés; DLt 321. 26-7 Dániel Tot 
(45) ns vall.] | Imbrefi Ferentz is ... mondá az Inaskának 
hat te mért buttál el előlem ... Lantzas Disznó Ördög 
Menkö Kutya Teremtette? ki mondotta hogy ide jöj ? [Dés; 
i.h. 39 Lad. Mak (26) vall.]. 

4. indulatos kifejezésekben elhomályosult jelentéssel; în 
expresii vehemente cu sens neprecizat/vag; in heftigen 
Redewendungen mit verdunkelter Bedeutung. 1570: 
Golnar peter... vallya, hogy ... Ezt halwan aaázzon, Mond 
Simon(n)ak Bestie kwrwa fy legy, vganis Mindenkor az 
Eottues Adorian Marhaiara eyhezel, De ky vonzak aztis az 
Erdégegh (!) thorkodbol [Kv; TJk III/2. 166]. 1582: Marta 
Consors ... Martini Daly ... fassa est ... Monda Kalman 
vramnę En Immáron oly Nag keserwsegben vagiok ez 
Lucza miat az en zolgalo leaniom miat... Mert az eórdeog 
mindenkor oda be hewertety, eo lat wramhoz en semmire 
Nem kellek ... eo az Azzony vram vthan [Kv; TJk IV/1. 
39]. 1609: monda az posta akar kj Eordeoge legen de en el 
vizem3 [Dés; DLt 313. — aA lovat]. 1619: Mondának ... 
nem kell az hatalmas császárnak az ti pénzetek ... de ha 
adót kellene rajtatok kérni, hol ördögbe adhatjátok meg 26 
esztendőtől fogva való adótokot ? [BTN2 207-8]. 1672: az 
magyarországiak azt mondották ő nagyságának, consen-
hens voltam dolgokban. Hogy ördöggel lehettem én con-
sentiens, mikor nem is tudtam ? [TML VI, 171 Teleki 
Mihály Székely Lászlóhoz]. 1710 k.: Ö megharaguvék 

ugyan valójában s mond: Az ördög látott ilyen mátkájával 
megesküvő legényt [Bön. 752]. 1756: halgas ördögbe ne 
legyen arra gondod hanem az Uraság szolgalatyara légyen 
gondod [Ilondapataka SzD; TK1 Silam (!) Mafte (32) vall.]. 
1758: úgy alkalmaztassa a dolgot, hogy én ne lássam a 
levelet. Ördögöt! ő alig várta szegény, hogy hozzám küldje 
[RettE 74]. 1794: mondottaé aztis Hogy az ördögöt akarná 
fel perselni ? azonn szolga altal fel perselendő ördögön is 
Semmiképpen nem mást tsak egyedül a Gazdáját lehetetté s 
kelletté érteni [Kük.; BK Szászvölgyi ir. vk]. 

Szk: az ~ bújt bele. 1667: Kisebb dolgot sem tudok én 
avval az rossz emberrel véghez vitetni; azokban Sármásival 
az ördög butt beléjek [TML IV, 10 Teleki Mihály felesé-
géhez, Veér Judithoz]. 1847: Hallottam, hogy Varga Kata-
lin a szolgabíró urat szidta, mondván: Bújjék az ördög 
beléje, csak húzni, vonni szereti a szegény embereken 
[VKp 271] * az ~ hoz vkit vhova. 1666: ha az ördög 
Soljom Mártont oda nem hozta volna, ugy bánta (!) vólna 
velle, hogy soha nem prokatorkodott volna [Buda K; Ks 
65. 43. 10]. 1770: Ez az ember igen sok kárt tett nekünk az 
apahidai jussunk dolgában. Ugyanis ha az ördög oda nem 
hozta volna, Apahida egészen kezünkbe esett volna [RettE 
232] * az ~~nek ad. 1559: Zent Mathe nap wtan hetffen 
ôrdoghnek attam ... d 50 [Kv; Szám. l/V. 178] * ki (az) ~ 
... 1662: ki ördög mehetne ennyi cseléddel ki három lovon 
? [TML II, 245 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1672: Ki 
ördög jovallaná urának, fejedelmének, hogy porta ellen 
valamit cselekedjék ? [TML VI, 171 Teleki Mihály Székely 
Lászlóhoz]. 1787: Ki az ördeg hidgye meg már honnan 
irtad a Levelet [Szászalmás NK; IB gr. Toldi Sigmond gr. 
Bethlen Sámuelhez] * menjen -be. 1582: Elisabetha 
consors Sth(eph)ani Kadar fassa est... Mondám Neki, the 
Rut kwrwaneo ha ig Akarz zolgalny Nem kellez ennekem, 
eregyi eordeogbe [Kv; TJk IV/1. 3]. 1670: az ki nem akar-
na megesküdni, menne ördögben innét [TML V, 38 Teleki 
Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1678: adgyák meg pénzét az 
mivel adossok Eordögbe menjenek ö nem busul töbet miat-
tok [Kisgörgény MT; Ks] * mi -... 1621: Egeresi Jstuanis 
... vgyan megh zolita Pocz István tenekedis vgy mondo(m) 
mint az teôbinek nem tudom ha tanacz vagy vagy mi 
eôrdeôgh vagi de nekedis szinten vgy mondom [Dés; DLt 
345]. 1623 k.: egykor az gyermeke kezde fuladozni mon-
da(m) Kata Kata mit czinalz megh fulaztod az gyermeket 
monda nem tudo(m) mi eordeogh leölte [Mv; MvLt 290. 
29a] * mi -öt cselekszik/csinál/keres. 1572: Lattam hogj 
Eggik az Monostory Nemeos wraym keozwl vyzza Mene 
Es Monda hogj hew (!) My Eordeogeoth celekeoztok, 
wgmond [Jákótelke K; KP. tolway orban jb vall.]. 1592: 
Catus Bek Janosne zolgaloia vallia ... be Ieoue az legini, es 
fekwnek mellem, mondek nekj, nem tudo(m) mi eordeo-
geot kerez it [Kv; TJk V/l. 270]. 1632: mj eõrdeōgŏt keres 
illien kor it az iffiu legeny [Mv; MvLt 290. 81b]. 1772: 
Gazdag István ... élte Töröknét sok időktől fogva melyet 
nékem maga Törők Mihály Uram panasz képpen panaszolt 
e szerint: Elné s akár mi ördögöt csinálna vélle, tsak a 
Feleségem ne innék [Dés; DLt 321. 78b St. Sarosi (46) ns 
vall.] tudja (az) 1567: Ad que rursus hoc dixisset 
Phile Ferenczne Twgia ordçg ha iambor uagi uag' ne(m) 
Mert en nem wltem labodnal [Kv; TJk III/l. 104]. 1633: 
égikor jöue hozza(m) az Zabo Jacabne szolgaloja egett 
borért es mo(n)gia vala tugia az eördógh hogi Aszonio(m) 
mindennel le fekszik [Mv; MvLt 290. 123a]. 1761: 
Darabán Vonulné ... adott holmi ördög tudta mi féle port s 
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arra tanított hogy aztat az Vram(na)k adgyam bé s meg 
nem verhet [Gyeke K; Ks 4. V. 20] * vigye (el) az 
1573: Orsolia Mezaros Balíntne Azont vallya ... hogi 
paloczinak az felesege Mongia volt hogy az Eordeg eotet 
ely vige ha az hazban lakyk [Kv; TJk III/3. 237]. 1697: 
uittek volna el az ördögök s szaggatták volna el, mert soha 
nem szerettem mint hamis lelkűtt, nemis szeretem soha 
[Szentgyörgy Cs; CsJk 7 Szeben Győrgyné Katalin (40) pp 
vall.]. 1761: A bátyám ... Arra ismét mondá: „Vigyen el az 
ördög" [RettE 128]. 1812: A mikor pedig vala hová indult 
a Groff ur eö naga nagy felszoval azt kialtozta eö nsga 
után' — Mennyel, meny el vigyen el az Ördög [Héderfája 
KK; IB. Nemes Kolumbán Imreh (21) vall.]. 1847: Az 
idevaló uradalmi ispány úrról Varga Katalin annyit mon-
dott: „Ördög vigye!" [VKp 272]. 

5. szegény ~ nagyon szegény ember; un biet om/ne-
norocit; armer Teufel/Kerl. 1899: Egy igen szegény, jó fiút 
szeretnék kenyérbe tenni Kolozsvárra ... Ott van maga. Jó 
erős és hosszú keze van; szegény ördög volt, tehát tudja, be 
kutya nehéz dolog az első lépést megtenni; segítség nélkül 
... hát, ime, írok magának: tegyen valamit [PLev. 202-3 
Petelei István Gyalui Farkashoz]. 

6. tagadó m-ban; în propoziţii negatíve; in Verneinungs-
sätzen. Szk: - baja sem semmi baja sem; nu are nimic, nu 
are nici pe dracu; er hat nichts. 1835: Tudom azt is hogy 
Kovátsnak másnap ördög baja sem volt [Zsibó Sz; WLt] * 
az ~ sem senki sem; nici dracul, nimeni; niemand. 1759: 
Sokféle encsembencs módi vagyon még az úri asszonyok 
között, melyeket az ördög sem győzne elészámlálni [RettE 
91]. 1763: A continuum judicium felálla ... ez a mi főispá-
nunk ... azon instált, hogy ne Széken, hanem Nagysajón le-
gyen ... melyre nézve a kimondhatatlan rossz út és messze-
ség miá az ördög sem megyen [i.h. 154]. 1842: Sem a 
marhának sem p(e)d(ig) a bornak nintsen árrok 's kivált-
képp a bort az ut roszszasága miatt az ördög sem vészi 
[Bözödújfalu U; Pf Kovács Sándor lev.]. 

7. jelzői haszn-ban indulatos beszédben; cu funcţie de 
atribut, în vorbirea vehementă; in attributivem Gebrauch 
bei heftigem Gerede: mi ~ (ember/dolog) kb. miféle/micso-
da különös/nem tetsző (ember/dolog); ce fel de (om/Iucru), 
ce drăcie; was fílr ein (Mensch/Ding), was zum Teufel. 
1602: Nemez gyarto Jstwan ... vallia ... vgy talalek egy 
zoknyat monduan magamban mj eordegh zoknja ez [Kv; 
TJk VI/1. 618]. 1638: hallank nagi rikoltást ... es mi ker-
dwk miczioda ember uagi; es monda az az legeni hat ti mi 
órdóg emberek uattok, es intwk hogi ne kiáltozzon mert az 
kalikaban (!) uiszik [Mv; MvLt 291. 139a]. 

ördögadta I. mn alávaló, semmirekellő; netrebnic, mize-
rabil; nichtsnutzig. 1707: Peter Deakne aszonyomat... ör-
dög atta kurvaja(na)k Szitta [Dés; DLt 488]. 1711: ördög 
atta fekete kurvájá(na)k szidott [Dés; Jk]. 1716: Kertész 
Istvánt szidalmazta ördög adtával teremtettével mondotta: 
Házába égetem az ördög adta teremtette Sodomita fiát [MNy 
XXXVI, 269]. 1752: Ördög adta nagy Urai a Szegénységgel 
nem gondol(na)k [WLt]. 1754: meg veri az ördög adta czi-
gánynyát [Mezősámsond MT; Berz. XIX/11]. 1756: Kútja 
ördőgatta Teremtette Disznó Pásztori tŭ még az én udva-
romban jötek portio kérni [Petek U; Hr 3/15]. 1785: No 
ördög adta huntz futtya meg szántád a' földemet ... de 
annak meg adod az árrát [Kv; AggmLt B. 26]. 

Szk: ~ lelkű. 1670: Levay Ferents megh ragada melly-
b(en) s monda No te Ŏrdögh atta Lelkű miért szidod megh 

anyámat [Görgénysztimre MT; RLt Petri Szilágyi cons. 
Margerita Nagy (32) ns vall.]. 1686: haliam hogy hijja vala 
ki Gáspárt, mondán jer ki ördöghatta lelkű bajra [Mező-
sámsond MT; Berz. XVII/15]. 

II. ſn 1. szitk rendsz. megszólításban; de obicei în 
adresări; in Anrede: ördögfajzat; diavol; Teufelsbrut. 1721: 
Latám szemeimmel hogy az Béréi Szabadi Mihály odajőve 
és azt mondgya ördögh atták miért pusztittyátok az nyira-
somot [Torboszló MT; MvLev. Bereczki Lev. 96. — Pál 
Sándor kijegyzése]. 1745: Fő Biro Urt meg Szidá egy 
hosszú Sárga bajuszu katona mondván ... nékem nem 
parantsol mert nékem nem Ur(am) Sōt inkab meg érdemel-
ném én hogy ö Süvegelne meg mit (!) sem én az ördög 
adtát [Kiscég K; Ks 3. K. 6 Kerekes János (24) zs vall.]. 
1763: nagyot riaszkodik nékik ezt mondván után (!) az 
ördög illyen 's amollyan adtának etc. öllyŭk meg 's tegyük 
le az dijját [UdvarfVa MT; Told. 44/15]. 1768: azt mondá 
Drágus Márkully: V.V. Ördög atta ne álly az ökrök eleiben, 
mert ugy meg útlők hogy soha sem eszel több kenyerett 
[Madaras MT; BK. Kalánvos Miklós (30) jb vall.]. 

Szk: láncos / 742: ördög lánczos atták ugy mennye-
tek az Plébánosra®, hogy meg veretlek és az Ispotállybul ki 
tsapatlak benneteket [Kv; AggmLt C. 12. — Panaszkod-
ni]. 

2. az ördögadta szó mint szitokszó; cuvîntul ördögadta 
folosit ca înjuräturä/sudalmă; das Wort ördögadta als 
Schimpfwort gebraucht. 1672: Egy captivust vádolnák az 
Directorok azzal hogy őrdőgh lelkűjevel, ördögh adta 
lelkűjevel, eb adta, őrdőgh adtaval szidkozodott volna [Kv; 
TJk XI/1. 247]. 1675: az ördög lelküuel, őrdőgh attaual 's 
tőb effele szitkokkal elők megh köueztessenek [Fog.; UF II, 
677]. 1680: Az I. az I(ste)nt, Ördögh atta szitkozodassal 
karomlotta mely cselekedetiert a Nemes Ország Törvényé 
szerint vitessek ki az piaczra, es az Henger igen kéményén 
... palczazza megh [Dés; Jk]. 1722: Pap Peter ur(am) ... 
engemet meg fogott, majd meg vert; ördög attával őszve 
baszván az Anyámért ... fenyegetett [Keçsed SzD; TL. 
Sepsorán Thoma (36) prov. vall.]. 1739: Ács Gergelynek 
ördögadtával káromkodását az Ősszel egynehányszor hal-
lottam [Bözöd U; Ethn. XXIV, 86 Koncz Péter (19) ns 
vall.]. 1759: az I. Liszkai Benjámin ö kglme, nagj Isten 
ellen való káromkodásokkal, ördög és Eb-attával 's terem-
tettével ... káromkodott... Azért, noha ... Halállal bűntetet-
hetett volna ... Deliberáltatott, hogj ... a* Nms Város 
Piattzán ... a kalodában, Hóhér által keményen meg pál-
czáztassék ... és a Szent Eklat ... kövesse meg [Dés; Jk 
319]. 

Szk: kutya ~-val megszid. 1771: Széki Persi ... hogy 
meg szidta kutya ördög attával az édes Anynyát fülemmel 
hallottam [Dés; DLt 321. 18b Elisabeta Cziro cons. Joannis 
Imbre (50) vall.] * tüzes ~nal káromol vkit. 1728: Constal 
hogy az I: Citatoriamb(an) deciarait ... szemelyt Tüzes 
Ördög attával ... káromlotta [Dés; Jk 39a] * tüzes ~val 
szitkozódik. 1717: Hallotta(m) hogy Becski Ur(am) tüzes 
ördög attával szitkozodat [M.köblös SzD; RLt Dolhai Ist-
ván (20) ns vall.]. 

III. isz az ördögbe!; drace!; zum Teufel! 1752: ördög 
adta mind tolvalyok vagytok [MNy XXXVI, 269]. 

ördögfí szitk ördög-származék; pui de drac; Teufelkerl. 
1644: mondám en Cziszar Peternek hogj ne veszekedgjek s 
en nekemis azt monda eregi teis eördeőgh fi ne jüi hozzam 
[Mv; MvLt 291. 422a]. 
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ördögharapás ördögharaptafu; Succisa pratensis; ruin; 
Teufelsabbiß. 1726: Ördög harapást nem küldhettem mert 
még sem(m)i jövése nincsen, hogy Leveleiről megis-
merhetné az Ember; aszt az Ördeg harapást az oláhok 
Rujen, annak híják ... a Levele hoszuko mint egy petye-
getet, a karója magassan nő fel, a tetein uagyon kék virág-
ja, akkora mint egy poltura kerek s mint egy Szurosocska 
[LLt]. 

ördöghitű szitk kb. hitetlen; necredincios; ungläubig. 
1688: egy Seres Gyurka nevü Inas menten hazamhoz jővén 
... ott ijutt vendégeskedett ... magamat ördög hitŭ(ne)k, 
hamis lelkŭ(ne)k szidott [SzJk 229]. 

ördögi 1. ördögtől való; diabolic; teuflisch. 1584: 
Takach Jeremiás vallasa ... az giermeknek talpa fel fordul-
wa(n) es ky tekeredwe(n), ez Azony hiuatla(n) oda me(n)t, 
es eordeoghy hatalmawal illien veszet Niaualiat vgy hozot 
chak harmadnapra helire hogy semmit a' giermeken tizta 
epp testnel Ne(m) esmertek [Kv; TJk IV/1. 259]. 1710 k.: 
Hogy nem ördögi illúzió vagy diabolicum somnium ezek-
ből concludáloma [BIm. 1033. — aKöv. a konklúziók]. 
1765: Elfelejtkezven az I. maga emberi tartozásáról... nem 
hogy Isteni félelemmel élt volna, hanem ördögi practikakat 
tartott, ördögi segittséget advocalt s ezáltal bŭjes bajos 
boszorkanyi varaslásokot vitt véghez [Torda; TJkT V. 284-
5]-

2. bűbájos, boszorkányos; de vrăjitoare; hexenhaft. Szk: 
- mesterség. 1694: Gellert Győrgy Procurator(ána)k vallya 
Lázár Győrgyöt Felesege Gergely Ersok elle(n) Divortiu-
mot kivá(n)... mert ördögi mesterseggel varáslassal Uranak 
halálára igyekezet [SzJk 279]. 1748: Déván ... Haller János 
Ur eő Exja Középső Malmában lakó Molnár János ... ma-
god el felejtvén mind Isten, és Nemes Haza afféle bujos 
bajos ördögi mesterséggel élő emberekről irt tőrvénjeiről 
magadot a rosz életben elegjitetted ... azzal kérkedtél hogy 
olly ördögi Mesterséget tanultai az Német Molnártol, hogy 
az Malom el bomlik meg nem marad Semmi [Déva; Ks 
112 Vegyes ir.]. 1756: Mátyás Juonra egész falustol nagy 
gyanuságunk vólt, hogy ördögi Mesterséggel, boszorkány-
sággal elő gonosz ember let volna [Valyebrád H; Ks 62/22] 
* - praktika. 1712: Ki volna Boszorkány; ördögi Prakti-
kával elő, vagy kuruslassal fenyegetőző? [MúzBethlen vk]. 
1765: El felejtkezvén az I. maga emberi tartozásáról... nem 
hogy Isteni félelemmel élt volna, hanem ördögi practicakat 
tartott ... sokaknak per incantationes veszedelmes nyava-
lyákot, tsonkaságokat okozatt [Torda; TJkT V. 284-5] * -
tudomány. 1614: teczik nekwnkis orzagul, hogi az Nezeok 
Jeouendeo mondok, varaslok, Beobaiosok, ugi mint 
Eordeogi tudomaniok, seot nem cziak azok, hanem az kik 
Istennek kemeni paranczolattia ellen azok utan iarnakis, 
Jeouendeoltetnenek, varasoltatnanak uele ... teorueni zerint 
bunte<t>essenek [Ks 87 ogy-i végzés]. 

3. gonosz; diabolic, demonic; teuflisch, dämonisch. 
1668: Az én atyámfiával éljen jól, ne ördögi gyűlölséggel 
'egyen hozzájok, ne szidja szokása szerint őket [TML IV, 
401 Szalánczy Krisztina Teleki Mihályhoz]. 1699: Eördegi 
haragot s gyúlölsegget ne(m) tart senkivel [SzJk 316]. 
A a ördögi kevélységgel felfuvalkodván, a 

Jó és hasznos tanácsot megveté | Jankó Boldisárt, kire 
neheztelt4... a házánál megkapatván, ördögi kegyetlenség-
e n ' a p ú j á r a felakasztatja [CsH 167, 234. — aMikes 

4. ravasz; şiretlic, viclean; listig, schlau. 1710: midőn a 
koronázás után a koronát, amely ládában szokták volt 
tartani, bé akarnák tenni, ördögi szemfényvesztő mester-
séggel megcsalja az előtte álló urakot és az üres ládát bepe-
csételtetvén velek, a koronát ellopja4 | A pápa nem lön 
contentus a császár választételével, hanem ördögi negéd-
ségből manifestumot bocsátván, hogy a császár ... az Isten 
örökségit pusztítja, excomunicálja mind a császárt, mind 
az Olaszországban levő egész ármádáját [CsH 62, 411. — 
aAz özvegy királyné]. 

ördögkép ördögábrázolás; reprezentarea grafică a 
diavolului; graphische Darstellung des Teufels. 1582: Ez 
Kassay Kalmar Thamasne Borbara ázzon ... veon egy 
keonyweth eleo ... Es kepek valanak Irwa benne, hol király 
kepe hol eordeog kep, hol zerenchye kereke, es kileomb 
kwleomb fele kepek [Kv; TJk IV/1. 106]. 1662: Azon 
toronynak négy szegletiben3 négy emberi formában, de 
emberi staturákot, termetbéli mértéket meghaladó ördög-
képek valának ki csinálva igen nagy mesterséggel [SKr 
262-3. — aLichtenstein herceg kastélyában]. 

ördög-koma szitk ördög a komája, cumătrul dracului; 
Teufels Gevatter. 1729: ördög koma, kutya koma Tüzes lo-
bogos, lánczos Menykő Teremtettével és attával káromko-
dott [Dés; Jk]. 

ördöglelkű I. mn szitk ördögien gonosz lelkű; cu suflet 
rău/hain; mit teuflischer Seele. 1664: bizonj megh öllek ma 
őrdőgh lelkű olaha [A.szovát K; SLt R. 28 Kádár István 
(32) vall.]. 1671: edes Atyamuram hazanal ... szidot őrdóg 
lelkű hugyi pici leanyanak [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1679: 
Horsa Gábor... az Biro Házánál sidalmaza hogj megh ölj a 
Birakat az Òrdògh lelkuűeket [Iklód SzD; RLt 1 Pap 
Laszár (25) vall.]. 

U.fn 1. szitk ördögien gonosz lelkű ember; om cu suflet 
rău/hain; Mensch mit teuflischer Seele. 1647: az Actort az 
J Eb lelkűnek, Eórdeógh lelkwnek Eordeogh Aniatol 
fajzotnak, fel faszszal Czinalt Esse lelek fianak szidalmazta 
[Kv; TJk VIII/4. 216]. 1660: Tóth Istók ... Colosmonostor-
ra reszegen felniargalvan ... be szidogatvan ott az Pincze-
ben az kik mulattak Monostorj emberek ... mindgjart megh 
szida eőrdeogh lelkűnek [Kv; TJk X/3. 313]. 1670: Az 
captivus J ... engemet rut I(sten) elle(n) való szitkokkal, 
őrdőgh teremtettének, őrdőgh lelkűnek ... szidot [Kv; TJk 
XI/1. 14] | Szilagyi Janosne ... monda Kotsis Ferentz(ne)k, 
no te hamis lelkű, Ördögh lelkű, Kutya lelkű, miért mon-
dod azt hogy az en fiam csak kenyer héjjal tartya az 
szolgaloját [Görgénysztimre MT; RLt 1 Petri Szilagyi cons. 
Margerita Nagy (32) ns vall.]. 1671: mondá nekünk ördög 
lelkük, rosz emberek vadtok, mert engemet majd meg 
ölnek vala, nem vadtok en Baratim [Nyújtód Hsz; HSzjP 
Farkas Gergely ppix de Kezdi Lemheny (28) vall.]. 1697: 
Kérdém, hová mégy Sogor Aszszony monda ... az Iskolába 
megyek, ma Kotormányba halni nem mégyek ki vonom az 
Ördög lelkűt ma Szebenit az Agyból [Szentgyörgy Cs; 
CsJk 6 Bánkfalui Szebeni György (53) pp vall.]. 

2. az ördöglelkű szó mint szitokszó; cuvîntul ördöglelkű 
folosit ca înjurătură/sudalmă; das Wort ördöglelkű als 
Schimpfwort gebraucht. 1665: Tudo(m) hogy Eőrdőgh lel-
kűvel szitkozodat [Szúv; Bom. XXXIX. 5 Szilágyi János 
(40) vall.]. 1668: Eórdogh lelkű, Eördögh teremtetet, es 
egieb ... karonkodasokat halotaki [uo.; i.h. vk]. 1672: (St. 
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Szoboszlai) Isten ellen való szitkokkal, őrdőgh lelkű, eb lel-
kű ... és ezekhez hasonlo ... szitkokkal szitkozodott [Kv; 
TJk XI/1. 250]. 1675: Az lelek mondok megh uerettesse-
nek ... az mas kőzőnseges szitkokkal egy mast illetők ha-
szonlo keppen, az őrdőg lelküuel, őrdőgh attanal s' tőbb 
effele szitkokkal élők megh keöueztessenek [Fog.; UF II, 
677]. 1688: soha Istent meg nem káromollya. Eb, Ŏrdőg 
lelkű Atta, Teremptette, születette és ehez hasonlo szitkok-
kal nem szidkozodik [Dés; Jk]. 1715: ő Szent Felsége ellen 
káromkodott őrdőg Teremptettevel őrdőg Lelkűvel, irtóz-
tató keppen szitkozodott, morgolódott [Vaja MT; VH]. 

ördöglelkűz ördöglelkünek mond vkit; a numi/face pe 
cineva om rău/hain; jn zum Teufel machen, jn Teufel 
nennen. 1668: (A hadnagy) miszáros Simont az nyuzásírt 
Eőrdőg lelküzte szidta s rutolta [Szúv; Born. XXXIX. 5]. 

ördöglelkűződés ördöglelkünek mondás; faptul de a nu-
mi/face pe cineva om rău/hain; die Tatsache, jn Teufel zu 
nennen. 1686: én magam vetettem ki a' vizböl két 
kalongya s tiz kéve virágos kendert, mellyet Imreh Jancsi 
nagy ördög lelküzödéssel el vűn azt mondvá(n), senki 
ne(m) parancsol az ördög lelkű az én Joszágomo(n) [Mada-
ras Cs; BK]. 

ördögnemzetség szitk ördögfajzat; diavol, drac de om; 
Teufelsbrut. 1675: Citaltattam az It, hogy ... engemet tisz-
tességbéli Nemes személyt hamis hitünek, es nyilvá(n) való 
eszsze lélek kurvának szidott, ördög nemzetséghnek [Kv; 
TJk XI/1.369]. 

ördög-praktikálás bübájolás; vrăjitorie; Hexerei. 1657: 
Fűzesen lakó Birtha András ... felesege Löke Kata ellen ily 
dolgot proponál: Mivel elsöbenis egybe kelesünk haszassa-
gunk, nem löt I(ste)nes uton modon, hanem körpiczeles, 
ördögh practicalas altal ... Azért tűle való valast kivanok 
[SzJk 84-5]. 

ördögrokolya fehér zászpa; Veratrum Album; stiri-
goaie, steregoie; Nieswurz. 1843: Török Ilona ... egy évig 
kínozván öt a hideg — égy dongái olánné ajánlá, hogy meg 
gyógyítja harmadnapra, és ördög rakolyát s kigyó füvet 
össze főzvén, annak levibül 3 jo pohárral ... meg itatott... 
harmad napra meg is gyogyitotta — mert akkor halva volt 
[Nagykapus K; RAk 11]. 

ördögség bübájoskodás; vrăji torié; Hexerei. 1667: A 
császár Prágába készül. Sok ördögségeket találtak körülötte 
[TML IV, 61 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

ördögszülötte szitk ördögfajzat; diavol, drac de om; 
Teufelsbrut. 1688: soha Istent meg nem káromollya. Eb, 
Ördög-lelkű, Atta, Teremptette, születte es ehez hasonlo 
szitkokkal nem szitkozodik [Dés; Jk]. 1698: (Az asszony) 
Urát éktelenül rut szitkokkal egész házasságokba(n) szi-
dalmazta ... sok izben ördögh szülötté(ne)k, kutya lelkűnek 
[SzJk 310]. 1722: haliam mikor azt mondá Szilágyi Foga-
rasi Uramnak ... ördög születte baszos fia [Kv; BíN X. 
2/113 gr. Teleki Miklós (18) vall ] | hallottam egy nihány 
izben füleimmel, hogy űdvezűlt Bethlen Istvá(n) Uramot 
szítta Kováts Mária Aszszony, ezt mondván: nem kellesz 
nekem soha, ördög születte dadogo fia [Mikefva KK; i.h. 
Maria Vajda provodo Michaelis Molnár cons. (32) vall.]. 

ördögteremtette I. mn alávaló, semmirekellő; netrebnic, 
mizerabil, ticălos; nichtsnutzig. 1721: Csak azért haragszol 
reám ördög Teremtette Kurvája hogy az éczaka nem tehe-
tem meg ugy néked a mint kevántad vala [Kál MT; Berz. 
12. 90]. 1738: László Pista ... fenjegette Pálffí János Ur(a-
ma)t, illjen szókkal: hogj várjon meg a s. v. Ördög Menko 
Teremtette Pálfia, mert nem fizete meg, de bizony az 
Házáb(a) égetem [Ádámos KK; Ks 17/LXXXII. 2]. 1772: 
Egy alkalmatossággal haza jővén Szilágyi Josef ittason a 
maga szájából hallottam tudniillik Nyisd Ördög Teremtette 
kurvája miért Zárod bé az ajtót előttem [Dés; DLt 321. 80a 
Jos. Sarkadi (48) ns vall.]. 

II. ſn 1. ördögfajzat; diavol, drac de om; Teufelsbrut. 
1670: Az captivus J ... engem rut I(sten) elle(n) való szit-
kokkal, őrdőgh teremptettének, eőrdögh lelkűnek, kutya 
lelkűnek ... szidot [Kv; TJk XI/1. 14]. 1696: ördög adtanak 
ördög teremptettenek szidának [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP 
Chüdör Mihály vall.]. 1717: Azt látta(m) hogy azon 
furiajáb(an) a Pataki Ura(m) ablakát Becski Ura(m) bé 
ütötte ezt mondván, Gyere ki ördög teremtette [M.köblös 
SzD; RLt Balogh Mihály (54) ns vall.]. 1762: Tudom 
világoson s szemeimmel láttam hogy ... Kaffai János ... az 
Iffiu Pétsi Pált tépi hurczolya vala, s Disznó s őrdőg te-
remtettének káromolya vala [Geges MT; IB. Joannes Bokor 
(42) jb vall.]. 1772: egy Bálás nevezetű Verbunkos kato-
nának szájából hallottam ... hogy égyben veszvén a Mlgos 
Grof Haller Peter Ur ö Nga Inassával Mózessel ... szidta ... 
Te ördög teremtette Vincze Ersokhoz ne járj töbször [Dés; 
DLt 321.72a]. 

2. az ördögteremtette szó mint szitokszó; cuvîntul 
ördögteremtette folosit ca înjurătură/sudalmä; das Wort 
ördögteremtette als Schimpfvvort gebraucht. 1668: Eór-
dogh lelkű, Eördögh teremtetet, es egieb ezekhez hasonlo 
karomkodasokat halotaki [Szúv; Bom. XXIX. 5 vk]. 1700: 
mind az Istennek mind a' Nemes orszag(na)k törvényé erős 
tilalommal tiltya az ... őrdőg attaval s őrdőg teremtettevei 
való szitkozodasokat [Dés; Jk 315b]. 1723: Szidalmazván 
I(ste)n ellen való rut karankkodasokkal, ugj mint Salva 
venia ördög teremptettéhel (!) ugj egyébb rút Szitkokkal 
[Told. 2]. 1737: hallottak égyszer ördög teremtettével lőtt 
szitkát [Torda; TJkT I. 134]. 1761: mindennel szidalmazta, 
nevezetesen az ördög teremtettét talán százszoris el mon-
dotta [Majos MT; Told. 35]. 1771: Zilahi István Ur(am) ... 
jö Lo háton mindenűt utánnam a barázdán és a puska a 
pofájánál hogy meg lőjjŏn haragjában, akkor szórt el anyi 
Lanczos Menkö ördög Teremtettet hogy az földnek nehéz 
volt tartani [Dés; DLt 321. 33b St. Gyöngyösi (67) ns 
vall.]. 1772: hallottam ... Hogy Borbély István Menkö 
ördög Teremtettével káromkodott mikor kivált részeg volt 
[Dés; i.h. 51b Eva Dobai Relicta Vidua Nobilis quondam 
Michaelis Zilahi alias Gombkötő (50) vall.]. 

ördögtojta becsm ördögfajzat; diavol, drac de om; Teu-
felsbrut. 1710: Apor István és a gubernátor, Bánfly György 
... nem vigyázván a haza törvényire s a következendő rossz 
consequentiákra, minden ördögtojta görögöt felfogadának, 
s a jó fizetésért azokot tévék rationistáknak, árendátorok-
nak, udvarbíráknak, dézmásoknak1 [CsH 271. — aKöv. 
több név fels.]. 

ördöngös 1. ördöggel cimboráló, boszorkányos; posedat 
de draci/diavoli; vom Teufel besessen. 1614: Varady Szeö-
czy Gergelynek zayaból hallottam hogy bezellette Egykor 
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Vinczen Imrephinenek egy Kis Subayat fercele(m) vala 
Egy eördeöngeös Azzony vala ott es egy kezkeneöt 
Czyauargat vala az kezeben [Medgyes; VLt 53/5267 Fr. 
Bodogh de Varad (20) vall.]. 1624: Szakacz Thamast az 
Ecclesia ... parazna es őrdeőngeős felesegetöl fel szaba-
di<to>tta [SzJk 16]. 1687: Causa Varallyaiensis Fazakas 
János Feleségétol Gáspár Katától divortiumot kiván, mint 
ördöngös és Boszorkány személytől [i.h. 218]. 

Szn. 1854: Asztalos Ördöngös András [ACJk IV. 42]. 
2. varázserejű, kuruzsló; de vrăjitoare/vrăji; zauberisch, 

kurpfuscherisch. 1584: Immár mint Neg hete vala, hogy A 
másik labatis megh vesztek3... El hivatokb ... az Zegeny gier-
mekel vgy Banęk hogy tizen eggyed Napra kewes hogy vgian 
kezebe Ne(m) hala megh Azért minthogy Nem lathatta(m) 
eyel Eordeongeós Chelekedetit, Nem tudom valóba Monda-
ny, de telliesegel rea gianakodom beleolle [Kv; TJk IV/1. 
258. — aA gyermeknek. bA bübájoskodó asszonyt]. 

3. ördögi praktikákról, bűbájoskodásról szóló (könyv); 
(carte) de vrăjitorie; Zauber- (Buch). 1582: Borbara ázzon 
... az hona alol veon egy keonyweth eleo ... akor az Ideobe 
hallottam vala hogy vadnak Eordeongeos keonyvek es ha 
ember olwas benne tehát eleo Jeonek az Eordeogeok | 
Kuthos Iacab vallia hogi hallotta mastol hogy volt ez 
Cassay Azzonnal egy Eordeóngeós keónyw [Kv; TJk IV/1. 
106, 108]. 

o Hn. 1579: keozel eordeongeosheoz [Néma MT; Told. 
31/1]. 1600: Ethedi hatarban Eŏrdenges hidnal walo Zanto 
feöld [Etéd U]. 1604: Eorde(n)gesbe(n) vagion egi feoldem 
[Bögöz U]. 1606: ördöngös patakaban [Bözödújfalu U]. 
1645: Tudok az Eőrdóngós Tóban egy darab széna füvétt 
[GyörgyfVa K]. XVII. sz. köz.: Ördongós marton (sz) 
[Szentmárton Cs]. 1656: Az eördöngŏs tonal [CsobotfVa 
Cs; CsÁLt F. 28. 1/1]. 1657: ördöngös szer labián való 
kurta föld [TarcsafVa U]. 1665: Az Eőrdöngősbe(n) (sz) 
[NyárádgálfVa MT] | Ugyanott a Mart alatt, melyet 
ördongosnek hinak (k) [Várhegy MT]. 1684/XVII1. sz. 
eleje: Az Ördöngös tóban (sz) [Komjátszeg TA]. 1687 k.: 
Ördöngös tónn alol [Bere MT; MMatr. 225]. 1690: 
ōrdenges Szer (sz) [TarcsafVa UJ. 1695/XVIII. sz. köz.: Az 
ördöngös Szegben (k) [Balavásár KK]. 1711: Ördöngös 
nevű helj ben (sz) [Menaság Cs]. 1726: Ördöngös To mellet 
[Vajdasztivány MT]. 1729: Ördöngös árok labjan (sz) 
[Hidvég Hsz]. 1737: Az Ördenges Tóban (r) [GyörgyfVa 
K]. 1748: az ördöngösb(en). az Ördöngös föben (k) [Tor-
da]. XVIII. sz. köz.: Az Ördöngös Tóban (k) [Szentlászló 
TA]. 1757: Az Ördöngös Tónál (sz) [Csbmortán Cs]. 
1758: Az Őrdőngosbŭl [Boroskrakkó AF]. 1761: ördöngös 
Pataka (k, p) [Székelyjó K]. 1775: Az ördöngös nevezetű 
hellyen (k) [Csapó KK] | Az Ördöngös To alatt (sz, k) 
[Oklánd U]. 1796: Ördöngös [Póka MT]. 1797: Az 
Ördöngös Hegyen alol [Ajtón K]. XVIII. sz. v.: Az ördön-
gösre menő nevezetű hellyen (sz) [Ozsdola Hsz]. 1806: 
Ördöngus (k) [Székelyjó K]. 1820 u.: az Ördengesbe. az 
Nagy ördőngősbe [Egerbegy TA; Tolvaly lev.]. 1821: Az 
Ördöngösben (sz) [Málnás Hsz]. — A jelzet nélküli adalé-
kok az EHA-ból valók. 

Ördöngösbeli az Ördöngös nevű helybeli; care se află în 
'°cul denumit Ördöngös; aus dem Ort Ördöngös stam-
mend. 1579: az Kus órdeongeosbelj rizt... engedeok Tol-
dalagy Balasnak [Néma MT; Told. 31/1]. 1808: az Örden-
gesbéli praediumatská [Bezéd és Mezörücs (MT) kömy.; 
Berz. 17]. 

őreá, őrá 

ördöngösködik boszorkányként viselkedik/árt; a 
practica vrăjitoria; Hexerei praktizieren, zaubern. 1759: 
Tudgyae ... ki volt az a Kis Asszony aki mezíttelen a Ház-
ban az Asztalt kerülte ördŏngŏsködvén ? [Altorja Hsz; 
HSzjP vk]. 1822: a Sokszer említett boszorkánysággal tele 
Bernárd Benedek ... az ő Sok Ördöngös Társakkal etc. 
Szakadatlan beszédekkel, tsufoló elmét fárasztó, gyengítő, 
álmát, minden nyugodalmat meg-gátaló, ezernyi ezer is (!) 
a Füleimbe Fejembe az ő boszorkányos modgyok Szerént 
kiáltozó Ördög, kutya, veszett (:castis omnia casta:) ba-
szom teremtettekkel rajtam ördőngőskődnek ... Bernárd oly 
Bűbájosságokat praktizál rajtam, a mellyjekkel a boszor-
kányságot tudo Olánnék másokat meg-rontnak tagjaikbanis 
[Kv; RLt ismeretlen rk pap panasza]. 

ördöngösködő boszorkányságokat művelő személy; per-
soanä care practicä vrăjitoria; Hexereien praktizierende Per-
son. 1822: A minden istentelenséggel, boszorkánysággal, 
tolvajsággal etc. etc tele, telyes Mar(us) Széki Bernárd Bene-
dek. A gonoszságokban Semmitt sem engedő Társával G. 
Mikes Joseffel s hát Menynyi Czinkus Poroszlo boszorkány-
sággal egygyet értő Darabontokkal! ... bizony itten Vannak 
ezek a Szemfényvesztő boszorkánysággal őrdöngösködök 
Számoson Kolosvárt [Kv; RLt ismeretlen rk pap panasza]. 

ördöngösség boszorkányság; vrăjitorie; Hexerei, Teufels-
kunst. 1573: Kathalin Feyr Benedekne, hity vta(n) azt Mon-
gia, hogy Eggywt Lakot Kathowal, de eo Eördöngesseget 
ne(m) Latot sem hallót hozzaya [Kv; TJk III/3. 86a]. 1629: 
monda Uarga Mihály Takacznenak ... te szerzed eozue az te 
kurva atiadfiat az latorral ... nem tudom szinte mellik azt 
monda, hogj eőrdeöngessegevel avagj boszorkansagaval szer-
zette eőzue eökett az katonaval [Mv; MvLt 290. 17a]. 

ördöngöz ördöngösnek nevez; a numi/face pe cineva 
vrăjitoare; jn Zauber/Hexenmeister nennen. 1792: egyebet 
nem tudok mondani, hanem hogy egy más közt az expo-
nensek veszekednek, edgyik a másikát illetlen Szókkal, 
Szidalmazásokkal illetik egy mást Ŏrdöngözik [F.Iapugy 
H; Ks XLVIII/7. 11 Méda Nyikora (60) vall.] | egymást 
Szidalmazták, Péter is Szidta ŏrdöngŏzte az Anyát, akkor 
reám is Puskát rántott az özvegy Papné [uo.; i.h. 6 Gura 
Jósa (38) vall.]. 

őreá, őrá 1. reá, az ő személyére; pe el/ea; auf ihn/sie. 
1570: Erzen Jarto Peter, es erzen Jarto Symon ... vallyak ... 
Az Másik ely Bwtth volt eleotek, Es hogy megh zolal hogy 
Neh Bantanak az Tarsat eoreyais Rea Tamattak es eohozais 
wteotek [Kv; TJk III/2. 72]. 1600: Akarya Kgtek töllőnk 
erteny ha ide iwyone wagy pedigh eö rea vigiazzon [Dés; 
DLt 264]. 1619: fordítám őreá az beszédemet s mondám 
[BTN2 385]. 1623: az mj keues uagion job rezet az Annja, 
kereste az Attia holta vta(n), es eo reajsa vgian alkolmas 
summát keolteot [Kv; RDL I. 120 Joh. Éppel vall. — aA 
fiúra]. 1653: a seregek ura Istene gondot viselt volna ő reá 
is, mi reánk is [ETA I, 145 NSz]. 1672: még ennek az 
gyalázatja ö reájok tér vissza s egyébiránt sem szenvedi 
Isten ezt a nagy gonoszságot el [TML VI, 369 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1741: Mi ok vitte erre Sipos Istvánt 
maga tudja ... eleg hogy akkoron Balog László semmit se 
vetett ellene, lehet hogy az előtt haragudott volt meg ŏ reája 
[Szilágycseh; IB III. 106/16]. 1776: ő réa azon kivűlis 
haragutt [Szentbenedek MT; Told. 28]. 
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Szk: - gyanakodik/van gyanúsága. 1568: Ágnes Bar-
tholomei Nagy R(elic)ta ... fassa est ... három sing vázon 
veze el hazamnal... ennekem bizon <? rea volt gyanosagom, 
merth senky egyeb hazamnal ne(m) lakoth | egy golchy 
Jngem vezet vala el, es o rea gyanakotta(m) de bizonyai 
ne(m) tutta(m) [Kv; TJk III/l. 199, 200]. 1573: Eo Rea 
gyanakodom hogi ely vitte az Inget [Kv; TJk III/3. 135]. 
1604: eo reaiais gjanakodik Teoreok Mihály [Ks 38. I. 16 
Melch. Bogatty Komis Boldizsárhoz]. 1629: az eő leania 
igen betegh s igen niomorultul vagjo(n), mert sem keze 
sem laba az leannak mert megh ueztettek, hanem gjogjicza 
auagj giogitassa megh mert eörea gyanakodik; miuel ennek 
eleötte megh feniegette voltt hogi az leaniat az ő fianak 
nem atta volt [Mv; MvLt 290. 167a] * ~ marad. 1584: 
Domini Senatores ... deliberarunt ... Miért hogy az eggik 
valló ... sokzor hallotta azt Zabo Catotol, hogy eo rea az 
Anniarol marat volna halala vta(n) az Bozorkansagh es 
attól az Bozorkansagot meg tanolta, Mely vallasa tantum 
facit hogy Bozorkannak mongia magat, Ez vallasahoz pe-
nigh hogy eo ollia(n) zemely volna, illien dolgay accedal-
nak es ereossitik tudomaniarol való vallasat hogy az faza-
kasnet meg feniegette hogy chontorkaiabol ky vagattia 
nyelwet addeg Ne(m) Niugzik [Kv; TJk IV/1. 222]. 

2. (kötelezettségként) reá/az ő terhére; (ca obligaţie) în 
sarcina lui/ei; (als Verpflichtung) zu seinen/ihren Lasten. 
1634: Hallott<am> Kerekes Zabo Istvántól, es Uyhely 
Nagy Marthontol, hogy az mi eo rajok haromlik, kezek fel 
igazitani es megh adni Zechy Istvannak [Mv; MvLt 291. 
10b]. 1681: Akar mely fele nevezetes naponis semmi fele 
ajandekkal nem tartoznak; hanem ha mikor à Földes Vrnak 
... rend kivül való expensajanak kellene lenni (rhazasodas, 
kereszteltetés ...:) iIlyenkor ha mit eö reajokís limitálnák, 
supportalni es administralni tartoz(na)k [VhU 69]. 1709: 
az nadg(o)d szlobosyájjabeli Ember... panaszolkodik hogy 
ő réjájjokk adott vetettekk [Bukurest H; BK. Lugosi Ferenc 
Bethlen Ferenchez]. 

3. átv is ellene; asupra/împotriva lui/ei; gegen ihn/sie. 
1585: Ilona Molnár Georgnę ... vallia ... monta, hogy sok 
varga kwrwaſia teor eó raia de vgian senky nem vezy el az 
eo konchat [Kv; TJk IV/1. 398]. 1599: Érti megh Job-
bagiom hogy zegeny Vramra vertik felen az harangot Alpa-
rethon es feggueres kezzel eó rea Jeónek kj az Alparetiak 
[Dés; Eszt-Mk]. 1619: Az palánkok dolga szinte hasonló. 
Az németek indították azelőtt is azt, és hogy látják, hogy 
rosszkor fogtak volt hozzája, ők azért kévánják annak 
fennmaradását, csak hogy most az hajdúság öreájok fel ne 
keljen érette [BTN2 310]. 1654/1670: fát4 vők kezemben 
hogy Nádasra mennyek s megh foganak engem, azt fogák 
benne, hogy eö reájok fogtam én fát [Szénaverős KK; LLt 
Henczel Lénárt (65) jb vall. — aBotot]. 1705: a dán király-
nak egy maga fö lakóhelyét obsidiálták nagy erővel és neki 
megizenték hogy mindjárt a svéddel megbékéljék, mert 
bizony ha nem ... őrea fordulnak és őtet debellálják [WIN I, 
401]. 1756: meg találván dögölve sertésemet ... meg be-
tsültettem ... Kalákosim Juramentumok mint hogy ō rájok 
eset 's károm miattok történt fizessék sertésemet, juxta 
aestimationem [Bukuresd H; Ks 62/4]. 

Szk: ~ vall. 1573: Brozer Anna zekesfeyerwary Borbei 
Janosne ... vallia ... Mond eoneky Boncidaine Da haly zep 
dolgot Myt mond ez leány, hat azt Bezelly, hogy ez dolog-
nak8 mind azzonyom oka ... mind eo Rea vallanak [Kv; 
TJk III/3. 59. — "Sánta Erzsébet elfogásának] * - vallhat. 
1573: Katalin Rostás Antalne ... vallia ... Kerte eotet Zok 

ferenchne hogi kéneregien az Istennek hogi megh Swrya 
Swet giarfasnenak hogi Eo rea Neh valhasson [Kv; i.h. 68] 
* - vet. 1704: Kaszást pedig kergetik, hogy megfoghat-
nák, mivelhogy csak őrea vetnek, hogy megverték őket a 
németek, minthogy ő szaladott először meg köztök [WIN I, 
274]. 

4. őneki, az ő számára/birtokába; în posesiunea lui/ei, 
pentru el/ea; fllr ihn/sie, in seinen/ihren Besitz. 1559: ez 
witezleo Rakosy Antal Rakosy János es Rakosy Ferencz. 
keótek my eleottunk magokat ... hog ... Az okleueleket, 
Mindeneket, Az melyek Az Zengiely Jozag feleol wolna-
nak, mely leueleknek Az Bizonsagaual es Ereieüel Az 
Zengiel myklostol es Zengiel Andrástól es Az Sarkan 
reznek felereol, Eo Reaiok, weer zerenth Minden Jgassagal 
zallot wolna, Barchaj Farkas kezebe Zengielbe tartozzanak 
Adnya [Mezőszengyei TA; BfR VI. 304/29]. 1560: Azért 
az ewreksegeknek kezehez kelese moggya zerentis nem 
suki Jstuannera sem az Ew gyermekyre hanem Az my 
Atyankra Leppeni Jstuanra zallot es Ew Reaia nez Ew 
vtanna my Reánk [Kv; SLt ST. 6]. 1591: Demeter Pal 
Kouaczy Pal Demeter fia ... eo rea maradhatot az eo atia 
eoreoksege [UszT]. 1599: Chyerenj Lazlo ... az eó maga 
Nemes haza vthan való Nemes eoreokseghyth ... Ezeken 
kwueól, keózeónsegeskeppen minde(n) keozepfaluba(n) 
való Jussát, az mi eo rea ot Nizendeok volnanak, zallogba 
adtha ... Theke Ferencznek, es az eo kgme felesegenek 
Chyereni Orsolyazzonnak, es az eo kegmek fiaynak leanj-
nak es maradekynak [Dés; SLt 29. J. 10]. 1625: az az 
eóreoksegh ... eo reaiók szallóth meltan ... es fabian marton 
... vgj idegenítette el [UszT 86a]. 1670: Varady Istva(n) 
vra(m) is ... az Salffi Joszághbol magának ... jussát... ada 
Eőreőkeőseőn miden eő ra nezendeo igasságaval es tulaj-
donságával ... Mikola Sigmond Vr(amna)k [Kv; JHbK 
XXIV. 25]. 1672: Az Tőruenj mind kett felet bizonsagra 
bocziata. Az Actort, Doceallia hogj eö rea az eö Uer attya-
fiarol szállót, es eö mint uerus haeres magais bírta az peres 
földet [Ksz; BLt 3]. 1715 e.: A melly öreg Ferfiu emberek, 
kiknek nintsen Felesegek és fiók árnyékában nyugosznak, 
mivel az örökség is ő reájok néz ... fiókkal edgyutt lévén, 
fél bérrel tartoznak a Praedikátornak Mesternek [Göcs MT; 
MMatr. 112]. 

5. az ő kezére/gondviselésére; în grija lui/ei; in seine/ihre 
Fürsorge. 1572: eo k. varoswl ky adot regula az Safar 
vraimnak, hogy eo k. Byro vramhoz... halgassanak ... keol-
cek az eo reyaiok Byzot varos Jeowedelmet az howa Byro 
vra(m)... paranchollya [Kv; TanJk V/3. 54b]. 1618: az en 
eó rea bizott Molnomban kett lopott Disznott tartott 
[A.csernáton Hsz; HSzjP]. 1662: Balling János ... maga 
kívánta volna fejedelemtül: bízná csak őreá ott a szomszéd-
ságban Ungvár állapatját, ő arra ... gondot viselne [SKr 
233]. 1705: Vay László uramat a kurucok ... kemény rab-
ságba tartanák, azért, hogy miért bocsátotta bé báron Tige-t 
a lovas haddal Medgyesről, holott őreá volt bizattatva, 
hogy rea vigyázzon [WIN I, 394]. 1710: mind szép szóval, 
mind sok ajándékokkal a török basát rávevé a fejedelem, 
hogy szálljon el a város alól és bízza őreája, mert... a vá-
rost a németek kéziből kiszerzi [CsH 57]. 

öreg I. mn 1. nagy; maré; groß. A. bútorzatra, berende-
zési tárgyakra von. 1585: fizettünk Aztalos Imrenek hogy 
az Scholaban egi tablat eoreget chinalt attúnk neky f 0 d 50 
[Kv; Szám. 3/XIX. 29-30]. 1627: Kepek ... Charitas kepe. 
nagy eőregh | Ket feyer Lada Égik io Eőregh [Kv; RDL I. 
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132-3]. 1681: Szakadozot Oregh vadasz kárpit Nro l [Vh; 
VhU 555]. 1714: Feketere festett Almariom 15. kis fîokok-
kal, azon kivül felöl s alul egy egj őrög fiókkal, mostaná-
ban) külömbféle irasokkal lévén meg töltve fl. Hung. 6 
[AH 46]. 

Szk: - ágy. 1685: belső ház ... Ebben ... Öreg deszkás jo 
ágy Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 3]. 1688: Fenyő 
deszkábul csinált két öreg fejér ágy [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 
2] * - almárium. 1628: Az Legh belseö tárházban. Vagion 
egy eóreógh Almariumban Sargha Viaz eóreógh kozep es 
kisseb darabok Nro. 46 [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 1] * ~ 
asztal. 1585: Ket Abroz, A ket templumbeli Eőregh 
Aztalokra való [Kv; Szám. 3/XIX. 5]. 1601: 1 Gywrny való 
eőregh aztal [Kv; AggmLt A. 41]. 1653: Egi öregh aztal 
lábastól [IlencfVa MT; DLev. IIB. 12]. 1753: Egy öreg 
Asztal a' kis ebédlő palotan [Marossztkirály AF; Told. 18] 
* - fekvő láda. 1611: Egj zeöld eöreögh fekkeö lada vy 
[Kv; RDL I. 88]. 1637: Eleoben attunk az ket arua szamara 
egy Eőregh fekü ladat, amelyben feier ruhaiokat tarchyak, 
aestimaltuk f. 1 d. 25 [Kv; i.h. 24]. 1708/1719: adá ... 
Segesvárt levő őrög fejér fekūvö ladaját, egész benne tele 
levő fejér nemű bonumokkal [TarcsafVa U; Pf] * - kárpit. 
1669: Ezen palota(na)k ... Három öregh iratos kárpit a fal 
oldalan [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a] * - kemence. 
1598: Hogy a Scholaban az ket eoreg kemenczet ... meg 
foldoztattük, Ment arra 12 ket penzes kalya tt f — d 24 
[Kv; Szám. 7/XVI. 28]. 1669: (Az ebédlő palotában) 
vágjon egy öregh veres kályhából rákot kemencze, kinek 
homloka faragot kö [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 
1699: edgj faragott kő labakon álló kivül füjtö jo nagj öreg 
Uj Mázos kemencze [O.csesztve AF; LLt] * - kép. 1634: 
Egy eoreg Ramas kep ... aest(imáltatott) f. 1 [Kv; RDL I. 
105] * - láda. 1570: Kerekes Mathias, Azt vallya hogy ... 
az Gereb Balastwl Marat Marhat egy Low zekeren vytte 
volt hoz Bartos az Keres Andrasne haza eleybe ... Egy kad 
egy Bochyka Es Bwzas kas es egy Eőregh Lada kyben 
Minden approlek beh volt Rakwa [Kv; TJk III/2. 156]. 
1588: Egy Eőregh rákot lada záros Iutot Az ket Arwaknak 
[Kv; KvLt Vegyes 1/2. 26]. 1674: Az Luts János Ur(am), 
ezüst s arany marháiat tartó, vas ajtós alsó boltb(an) vágjon 
egy nagy eőregh feiér ládám [Szászvárosi ref. It Halics 
Mihály lelt.]. 1713: Nagy Öreg Veres Bécsi Ládában ... 5. 
Lengyel Országi onos iratos Bokájok, egy hojagos meczet 
üveg pohár Srofos [WassLt id. Wass Györgyné Nemes 
Mária hagy.] * - nyoszolya. 1615: Egy io Eöreögh Nio-
zolia az Eöreögh boldba(n) [Kv; RDL I. J7]. 1633: Egy 
Zeöldes eőregh nioszolia ... f. 1 d. 50 [Kv; i.h. 103]. 1637/ 
1639: Vágjon az első nagj szobaban egy Nemet Orszagy 
°agy Eőregh rakott menyezetes nyoszolya [Kv; i.h. 111] * 
^ óra. 1613: Küldettünk egy szép örög Orat melynek Az 
Ara tesze(n) f 100 [Kv; PLPr 1612-15. 128] * - p a d s z é k . 
1656: mely konyhaban vagion negy darab eőregh czövek 
lábakra csinált boronakbol való pad szek [Fog.; UF II, 177] 
* pohárszék. 1632: Komanai Udvarház ... Felseő rend 
Paloták ... Egy Eőregh Pohár szék N 1 [UC 14/38. 126]. 
1745: egy öreg paraszt Pohár Szék [Veresegyháza AF; 
Told. 18] * - szék. 1583: aztalos Benedeknek az Jschola-
°an: a Lectornak chynaltatt (I) ... keótt orog zekett [Kv; 
Szám. 3/1X. 12]. 1621: Egj Azlal fedelet, es Egj Eóreg 
Zekét [Kv; i.h. 15b/IV. 24] * - szekrény. 1594: Az Var-
fcli hazakban ualo Inuentarium ... Az Ázzon* Thar haza-
kan ... vagion hozzw eőregh zekreni No 1 [Somlyó Sz; UC 
78. 7/22. 34]. 1694: Kisseb őrög Szekrén [Kv; Berz. 2. 
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29/76] * ~ szekrényláda. 1585: Egj Eőregh zekreny Lada. 
Rosas f 1 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 4]. 1615: Egj zep rákot 
eöreögh zekren lada fodor faual boritot f. 10 [Kv; RDL I. 
97] * - szőnyeg. 1585: Az Nagy templumban vagion az 
Aztalon eg' Eőregh veres Zwniegh 1 [Kv; Szám. 3/XIX. 5]. 
1597: Az Gialwy pwspok wramnak Adtanak w kegelmek 
wy Esztendeo Aiandekaban Egy Öreg weres szwnieget 
[Kv; i.h. 7/1V. 127 Masass Tamás sp kezével]. 1629: Egy 
falraualo Eőregh szeoniegh aestimaltuk tt f. 32 [Kv; RDL I. 
132]. 1764: Négy szűnyeg, égyik nagy öreg Szünyeg, más 
kettő közönséges [Kál MT; Berz. 6. 54. L. 2] * - tükör. 
1703: Edgj nagy öreg tükör [Zabola Hsz; HSzjP]. 1711: 1 
Öreg fedeles Tükör... —//90 [ApLt 5 Apor Péter inv.] * ~ 
tűzhely. 1679: Pitvar vagi Konyha ... Teghlaval rákot öregh 
Tűzhelje nro. 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 8 -
9] * - ütőóra. 1652: Balkéz felöl az kapu félen cserfából 
jo kőtözessel csinált ora láb, fen benne eoreg ütö ora min-
den készségéuel [Görgény MT; Törzs] * ~ virginás nagy 
zongora. 1720: Ezen boltban egj öreg virgjnás, más küsseb 
virginás [Köröspatak Hsz; HSzjP]. 

B. edényneműre, házi használati tárgyakra von. 1591: 
On talak iok s alab valowak Eoregeok es aprók XXII | Vas 
Nias Apró s eóregh [Kv; AggmLt A. 53]. 1596: 3. Mazas 
fazakat attam az püspek kochnyáj ara, szép öregeket [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 7 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1625 k.: 
hat keozep tal ki eőregh ki kisseb [Kv; RDL I. 126]. 1629: 
az talak(na)k penigh harma eőregh volt, az teöbbi keözep 
es apró volt [Mv; MvLt 290. 157a]. 1656: Beles swteő Rez 
Tepsia ... Edgik nagy eoreg, kettej kisseb [Doboka; Mk 
Inv. 3]. 1657: az fejedelemnek valának huszonnégy darvas 
jegyű legöregjebb kupái [Kemön. 121]. 1660: Három rez 
kondér, egyk eőregh, kettey kisseb [Lázárivá Cs; LLt Fasc. 
117]. 1714: Öreg s kitsiny vas fazekok No 15 [AH 49]. 
1736: Gróf Apor Istvánnak Ezüstből való borhütője volt 
nagy öreg, egy hat esztendős gyermeket megfereszthettek 
volna benne [MetTr 318]. 

Szk: - abáló. 1716: Makfalvi föld édényeket e szerént 
hoszta a Fazakas ... Öreg abállo, vagy porsolo Mázos No 5 
[Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1761: Öreg 
abárlo ép réz Medentze Nro 1 [Vessződ NK; JHb XXIII/31. 
26] * - bárd. 1737: Egj csont vãgō öreg bárd [Brassó; 
ApLt 5 Apor Péter inv.] * ~ bélyegzővas. 1637/1639: 1. 
Eőregh. Lo beljegeznj való beljegzeo vas, az Geljen Imre 
vram neuere csjnalua(n)... f. 1 [Kv; RDL 1. 111] * — ber-
bence. 1589: Vagio(n) mostan kit en Idemben chinaltak 
haro(m) eoreg berbencze [Kv; Szám. 4/XI. 12] * - bocska. 
1593: 1. Eoreg boczikat weotem f — d 35 [Kv; i.h. 5/XXI. 
35]. 1614: Egi Jo szapullo Eőregh Boczka vy f — d. 27 
[Kv; RDL I. 95] * - bokàfykancsó. 1727: Vágjon egj öreg 
kék Bokály Kanczois [Kv; ACJk 135] * ~ capapohár. 
1648: Kivül Belől megh Aranyozatt egyb(e) jaro örög 
czapa poharok Nr 12 [Mk Kapi Kata kel. 5] * ~ cseber. 
1586: Czinaltatot... három eoreg Cziebret kiért att(am) — 
/65 [Kv; Szám. 3/XXIV. 25]. 1592: Veóttem Kadar Antal-
tol, ket Nagi eóregh chiebret az konihara f 0 d 24 [Kv; i.h. 
5/XIV. 130 Éppel Péter sp kezével]. 1687: Apro Cseber 
nro 1 Eörögh Cseber nro 1 [Csapó KK; Berz. 1]. 1688: 
öreg cseber nrö 5 Apro nrõ 7 [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 4]. 
1738: Az Fa Edények száma... öreg Csöber 4 [Papolc Hsz; 
ApLt 2). 1763: Kis cseber No 2 Öreg cseber No 2 [Mezö-
sámsond MT; Berz. 14. XIX/23] * - csésze. 1673: hat 
örög fejer holyagos csészék [Fog.; UtI]. 1679: Fejér Kris-
tály Két ftlű öregh Csesze nro 14 apróbbis nro 7 [Uzdi-
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sztpéter K; TL. Bajomi János inv. 24] * ~ dagasztótekenö. 
1591: Jspotalybely keöltseg ... 1 Eöreg dagazto tekenöt az 
Jspotalba f — d 45 [Kv; Szám. 5/VII. 9]. 1669: három 
öregh dagasztó tekenjŏ [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 
1694: Vagyon egy Ket kőblősnyi öreg Dagasztó Tekenő 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 1757: Kőznek való őrőg dagasztó 
Tekenyők kettő [JobbágyfVa MT; BálLt 71] * ~ de berke. 
1647: Két őregh deberke [Marosillye H; VLt 55/5415] * ~ 
dézsa. 1679: Feresztő Öregh Désa nro 1 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 74]. 1683 k.: A' kinek buzaja nincs 
s nem terem ad d(en). 40 vagy egy őregh désa bort, 
mellyb(en) vagyo(n) Just. Nro 11 [Bagos Sz; SzVJk 45] * 
- ezüstcsésze. 1703: hat öreg lábas ezüst csésze [Zabola 
Hsz; HSzjP] * ~ ezüstkalán. 1637: három Eöregh mereő 
Ezüst kalanok [Kv; RDL I. 24] * ~ ezüstkanna. 1595: Egy 
eoreogh Sjma ezwst kanna az zelj Aranjas M 5 p 26 
[Zsombor K; SL] * ~ ezüstpohár. 1551: Az keth Gyermek 
Rezere Jwtot ... eg ewreg Ezwst pohár es keth kjs Ezwst 
pohár [Mezőszengyei TA; BfR 304/108. — L. MNy LVIII, 
492 Gerendi Ferencné Dienessi Kata és gyermekei 
osztozólev.]. 1674/1676: Eormenyest meg' vőve Kamuthi 
Farkas vra(m) ő Naga, Golopi Farkastul két eoreg' ezüst 
pohárokat (:a' kik vedresek vo!ta(na)k:) adának érette [Kv; 
JHbK XX/21] * - ezüstserleg. 1697: Fejér Sima hasatt 
szélű öreg ezüst selleg [KGy]. 1719 k.: Egy öreg ezüst 
Sima Selleg tzapa [LLt Fasc. 115] * — ezüsttál. 1681: 
Eoreg ezüst talat 2. közép ezüst talat 32 Apro ezüst talat 2 
[UtI]. 1688: 3 éóregh ezüst tál negyedik egy kicsinké 
[Beszt.; Ks S. Mise. 27] * - fakalán. 1679: Zsendicze 
merő őregh fa kalán nro 1 | Konyhára való, őregh uj fa 
Kalan nro 8 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 30, 
54]. 1681: konyhara való Öregh fa kalan Nro 4 [Vh; VhU 
517] * ~ſakupa. 1679: Banyai viaszszas őregh es apro fa 
kupa hata fedeles nro 29 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 34] * - fapalack. 1593: teoreok János Jowaibol 
a ky Registralva vagion ezek a Waros zamara valók ... Egi 
eoreogh fa palazk [Kv; Szám. 5/XX. 167]. 1594: Az Nagi 
Pinczeben Vágjon Oregh fa Palazk No 7 [Somlyó Sz; UC 
78. 7/22. 26] * - fazék. 1590: Veottem Eoreg fazakakat es 
keozep zereoket Báthory Boldysar kochyniara (!) ... d. 24 
[Kv; Szám. 4/XXI. 48 Kis István sp kezével]. 1598: Nagy 
Eóreg fazakakat keózep zereot es Approkath ueottem tu-
dom czjak három forintra f 3// [Kv; i.h. 8/V. 110], 1699: 
Pohár szekre való Őregh Fazék no 1 [O.csesztve AF; LLt 
Gyulafi László inv.]. 1746: Nagy öreg fazék [Marossztki-
rály AF; Told. 19] * ~ fenyõbodon. 1652: Vajnak való két 
öreg fenyeo bodon [Görgény MT; Törzs] * -ſenyõcseber. 
1679: Füles, őregh, fenjő Cseber nro 5 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 58] * - fenyökád. 1594: Az másik 
Gabonas hazban. Vágjon egi eőregh fjrdo feneö kad No. 1 
[Somlyó Sz; UC 78/7. 22] * ~ fenyőlégely. 1660: Eóreg 
fenyeŏ legel nro 7 [LázáríVa Cs; LLt Fasc. 117] * -
feredõkád. 1695: Öreg feredő Kád nro 1 [O.Csesztva AF; 
LLt] * - földfazék. 1595: Biro W. hozatat... 28. örög föld 
fazakat ... Iarabol, mondúa czjnaltatta 1 p(er) d 20 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 198 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1679: 
Két fülű őregh föld fazék nro 1 | Oregh föld fazék 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 9, 88]. 1681: Két 
fűlü öregh föld fazék Nro 1 [Vh; VhU 530]. 1696: óreg 
Föld Fazék nó 14 [Bethlen SzD; BK] * ~~ gazdálkodó 
kalán. 1703: Edgj öreg gazdálkodó kalán [Zabola Hsz; 
HSzjP] * - iskatulya. 1615: Jútot Soffikanak ... Eöreögh 
kerekdit Iskatolya f. — d. 25 [Kv; RDL I. 97 Junck András 

kezével]. 1679: Romladozott őregh Iskatulya nro 2 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 27]. 1711: 2 Öreg 
záros Iskatulya... 4//20 1 öreg Tuttzínos Iskatulya... 3// — 
2 [ApLt 5 Apor Péter inv.] * ~ ivócsésze. 1697: Öreg 
Aranyos ajakú gerezdes holyagos ivo Csésze [KGy] * -
kalán. 1627: Jutót három szép Eöregh Kalan [Kv; RDL I. 
132] * - kancsó. 1681: Belső Sáfár ház ... Vagyon itt ... 
Sos Tárkony Egi öregh kancsóval [Vh; VhU 562-3] * -
kanna. 1633: Egy eöregh 3 Ejteles labas abro(n)czios 
kanna [Kv; RDL I. 103]. 1658: Eőregh kanna uagion nr. 2 
[Kv; JF]. 1714: Egy öreg Angyalos lábos haroi» cjíc.cs 
kanna [Kv; Pk 6] * - katlan. 1679: Eget bor főzeshez való 
öregh katlan nro 2 | öregh katlan ... vas pàrtázatos, öregh 
réz üst 32 vedres nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 15, 136-7]. 1692: enyv föző haz ... Vagyon ebben egy 
öreg katlan, abban egy öreg rez, enyv főző üst, egy enyvet 
szürö kad [Görgénysztimre MT; JHb Inv.] * - kés. 1687: 
Apró késekre f 2/1 öreg kesekre f 1 [UtI] * ~ kondér. 
1600: Veottem az ház szwksegére egy eöregh kondert [Kv; 
Szám. 9/XII. 65 Igyártó Simon isp. m. kezével]. 1645: 
Eőregh kanderokot es vas fazakokot tudok hogj ualanak 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 1720: Konyhára való öregh 
kander nrō 4 Kuseb Kander nrō 3 [Szurduk SzD; JHbK 
XXVI. 12] * - korsó. 1690: Kűs Kamara ... örögh Bugyo-
ghos mázos korsok nrö 2 [Kentelke SzD; BK. Bethlen Ger-
gely inv.]. 1703: Edgy öreg korsó [Zabola Hsz; HSzjP] * 
- kristályüveg. 1679: viznek való, hoszszu szárú, gom-
bolyégh fejű őregh kristály ŭvegh nro 2 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 55] * - kulcs. 1600: Czinaltattam 
az Ag ház zárjához egy eöregh kolezot, es az zárt megh 
foldoztattam [Kv; Szám. 9/XII. 67]. 1708: Egy öreg költs, 
kettő küsseb [HSzj kulcs al.] * ~ kupa. 1595: Egy eöregh 
eozve Jaro Aranjas kupa M. 7. p 26 | Egy eöregh fedeles 
Aranjas kwpa M 6 p 29 [Zsombor K; SL. Sombori László 
reg.]. 1642: Egy eóregh kupa [Koronka MT; Told. 26]. 
1674: adtak ... Az barassaiak egy örög kupát [Fog.; UtI]. 
1688: Egy öreg ezüst virágos kupa, kívül belőll Aranyas 
Bethlen Gábor hadta volt Testamentumb(an) az Szüle 
Apámnak öreg Kamuthi Farkasnak [Born. II. 18 Mikola 
László inv.] * - lakat. 1583: chynalthattam egj orogj 
Lakathott a' czyn terimb aythayara d. 32 [Kv; Szám. 3/IX. 
6]. 1587: Lakatos Janossal Czinaltatunk az Tar haz aitaiara 
Egi eoreg lakatot [Kv; i.h. 3/XXX. 31 Seres István sp 
kezével]. 1652: Az belső régi oh kapu ... ez kapu alat az 
kapu előt való árkon altal egy kis emelcsős híd, vas retez 
retezfö, öreg lakattal kulcsai [Görgény MT; Törzs]. 1720: 
edj öreg Lakat kultsával edgyüt [Sepsikőröspatak Hsz; 
HSzjP] * - lámpás. 1657: Vottŭnk az Torőnjhóz egj öreg 
lámpást [Kv; SzCLev.]. 1676/1681: à várban mindenkor, 
apro es óregh Lámpások legh alab à Czejk házban légyen 
szazigh való [Vh; VhU 666] * ~ liu. 1637: Az elseö pin-
czeben vagyon ... egy eöregh liu kin egy uas abronczy [UF 
I, 425] * ~ lóvakaró. 1711: 1 Öreg Lóvakaró ... — //68 
[ApLt 5 Apor Péter inv.] * ~ (mosdó)medence. 1627: 
Jstoknak Fa szerszámból Jutott... Egj Eöregh lapis fenekw 
Izkabalt medenche f — d. 3 [Kv; RDL I. 134]. 1637/1639-š 
Egj Eőregh mosdo medencze korsoiaual egjütt aestim(al-
tuk) f 2 [Kv; i.h. 111]. 1648: Egy őrőgh mosdo medencze 
korsostol Nr 1 [Mk Kapi Katalin kel. 5]. 1658: Egy Eőregh 
sarga rez mosdo medencze teort szélű [Kv; KJ] * - nyárs. 
1675: ket őreg nias három kisseb nias [Mezőmadaras MT; 
Borb. II]. 1681: öregh Nyárs alá való vas bak Par no 1 
[Vh; VhU 555] * - ónkanna. 1551: Dienessy Katha ázzon 
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rezere ... Jwtot ozlas zerent... eg oreg on kanna [Mezőszen-
gyel TA; BfR 304/108. — L. MNy LVIII, 492 Gerendi 
Ferencné Dienessi Kata és gyermekei osztozólev.]. 1604: 
Vagion egy eöregh ohn kanna mellyen vas karika vagion 
eot eyteles [Kv; RDL I. 77] * - ónpalack. 1594: Az Vár-
beli hazakban ualo Inuentarium ... Áz kwlseő Zenes hazban 
... Öregh hituan on Palazk No. 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 22, 
23]. 1719: Két öreg on Palaczk [TSb 26] * - óntál. 1551: 
Dienessy Katha ázzon rezere ... Jwtot ozlas zerent eg ewreg 
on tal, eg kozep tal, eg kjs thai [Mezőszengyei TA; BfR 
304/108. — L. MNy LVIII, 492 Gerendi Ferencné Dienessi 
Kata és gyermekei osztozólev.]. 1605: Volt ezen kwyl 
három on kanna, egy on Palazk, egy Eoreg on tal [UszT 
19/56]. 1628: On szerszámból ... Borkanak iutot ... Egy 
Eöregh vy on tál [Kv; RDL I. 139]. 1681: Őregh ón Tál, 
közönséges ónból való Nro 4 [Vh; VhU 539] * - rézfazék. 
1664: Ket filŭ eoreg Rez fazék Nro 1 [Dés; Hr 2/3]. 1685 
e.: Füles öreg réz fazék Nrō 1 [Borberek AF; MvRKLev. 
Urb. 6] * - réz gyertyatartó. 1588: Az hazban vagyon e|y 
fwggeo eoreg Rez gyerta (!) tartó [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 
13]. 1637/1639: Egj Eőregh fel fllgezteo rez gjortjatarto, 
kett rend cseokkel... aestim(áltuk) f. 20 [Kv; RDL I. 111]. 
1657: Vagio(n) egy rez Őregh giórtia tartó Gerendab(an) 
való hat aghaval egywt [Kv; SzCLev.]. 1678: Uzonbol 
vitte(ne)k el ... Eőregh srofos Réz gyertya tartót nr. 1 [BLt 
I] * - rézharang nagy rézkolomp. 1761: öreg rez harang 
Nro 12 Kissebb rendű harang Nro 20 [Spring AF; JHb 
XXII1/31. 38] * ~ rézmedence. 1560: Egy Eöregh rez Me-
denche [JHb QQ Temesváry János reg.]. 1615: Egj Eöreög 
rez medence f. 1 [Kv; RDL I. 97]. 1679: Borbély fö moso 
szekire való öregh réz medencze no 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 63] * - rézmozsár. 1629: Egy io Eöreg 
rez mosár tt f. 4 [Kv; RDL I. 132]. 1655: Egy őregh Réz 
mosár tōrŏsteől — f. 5 [Kv; i.h. 29]. 1674: egy öreg rez 
mosár [Beszt.; WassLt 72/6]. 1677: vagyon egy hitván 
őrőg réz mosár [Mezőmadaras MT; Borb. II] * - rézüst. 
1591: Ser feòzeò haz ... Vagion abban egi eőregh Rez wst 
katlanba be rákot kiben a' sert feòzik de nem felette Jo 
[Kv; AggmLt A. 53]. 1651: Vágjon egj eöreg hitvan szerű 
rez Ust f. 1 [Kv; RDL I. 28]. 1679: Feredő viz hevető 
öregh réz Üst nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
3] * ~ rosta. 1647: Vágjon egi őregh Casvai Rosta [Ma-
rosillye H; VLt 55/5415]. 1725: vas rostávall rostált búzát 
... vettettem el Metr. 129 ... Öreg rosta bérbenn Metr. 10 
[Kv; Szám. 54/IV. 3] * ~ sajtár. 1596: Vay uetel ... 
veöttem ... Bosi Demien peterneteöl egi eörégh sajtarral f 
— d 58 [Kv; i.h. 6/XXIX. 156 Bácsi Tamas sp kezével] * 
- serleg. 1578: (Adának) Eött Ezewst pohart, kynek kettey 
Eoreg Selleg wala [Kv; Thor. V/14]. 1598: Gerendj 
Georgynek hattam egy feyer eöregh Serleget | Az mi keuez 
ezwst marhaczkam volt, azokbol hattam az Gazda Azzon-
nak, egj eöregh Serleget [Gerend TA; Törzs. Gerendj Pál 
végr.]. 1627: Egj eöregh fehér ezwsteos sellegh [BLt]. 
/644: (Hagyott) egy óregh óze iaro aranias serleghet [LLt] 
* - serpenyő. 1587: Egy Eöregh Serpenyeo d 32 [Kv; 
KvLt Inv. 1/2. 4]. 1615: ualamj vas zerzamok egy eöreög 
Serpenieöuel egywt f 1 d 25 [Kv; RDL I. 97]. 1658: Was 
szerza(m)... Egy Eöregh foltos serpenjó Est. d 80 [Kv; KJ] 
* ~ szita. 1595: vöttem az Nemeteknek ö fge kochnyaiara 
1 örög zitat zürtek vele p(er) d 12 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
^02 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1703: Nyolcz öreg szita 
[Zabola Hsz; HSzjP] * - tál. 1588: Három egy Araniu 
visselt Oregh talak [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 24]. 1611: Egj 

sima regj io Eöreogh tal [Kv; RDL I. 88]. 1668: Radnóthon 
Tálmosó Sándor keziben adtam ezüst talakat közepeket 
harmincnégyet ... öreg tálakat négyet [AUt 3]. 1714: 
Nagjob Tál No 6 ... Öreg Tal No 21 [AH 4 3 ^ ] * - tányér. 
1630: Egy őregh es kiseb Cifras talnierok [Kv; RDL I. 
147] * - tekenõ. 1590: Vgian az Swteö házhoz esmet 
veöttem egi eöregh tekeneöth fl. — d. 38 [Kv; Szám. 
4/XIX. 17-8]. 1602: Egi rósz Eoreg tekeneo, dagaztanj 
ualo [Marosjára MT; Berz. LXV/9]. 1677: Eörög Tekenők 
nro 11 [A.komána F; UtI]. 1687: Eöreögh Tekeneö nro 1. 
Apro Tekeno [Maroscsapó KK; Berz. 1] * - tölcsér. 1582: 
weottem egy keotes willat d. 13. Egy eoreg teolchyert d. 6 
[Kv; Szám. 3/V. 20 Lederer Mihály sp kezével] * - üst. 
1596: Egy eöregh ewst [Kv; RDL I. 65]. 1599: Egy vy 
eöregh feoggeo eóst [Kv; Szám. 8/XV. 18]. 1632: Koma-
nai Uduarhaz ... Egy eöregh Serfeözeö wst N 1 [UC 14/38. 
121]. 1685 e.: Viz melegítő öreg ŭst Nrő 1 [Borberek AF; 
MvRKLev. Urb. 7]. 1699: Egy örőgh üst hat vedres törők 
országi [Boroskrakkó AF; BfN dobozolt anyag VI] * ~~ 
üveg. 1652: Egy romladozott pincze tok, ket öregh ŭvegh 
benne Egyik(ne)k sutuja benne ninczen [Nsz; IB X. 2 
Bethlen István lelt.] * - üveglámpás. 1666: Eöregh 
Eővegh lámpás [MNy XXXVIII, 304] * - üvegpalack. 
1679: Öreg, Sotus, (:egyik Csíkos, másik tiszta:) ŭvegh pa-
laczk nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 105-6] 
* - üvegtányér. 1722: Voillay Sorban Gábor ur(am) Alsó 
Porumbaki Udvarbirosàgab(an), magam lévén az Üvegesek 
mellett hűtős és vigyázó, poroncsolt eő kglme, hogy csinal-
tatam (!) az Üvegesekel... őrőg Üveg Tanyerokatt nŏ 1000 
mellyek(ne)k az ara Hung fl 30 // [Aporumbák F; BK] * -
vágókés. 1678: Vöttem egy Jo öreg vago kest egy part egy 
forinton f 1 [UtI] * - vasfazék. 1590: Veottem egy Eoreg 
vas fazokat onozot f. 5 [Kv; Szám. 4/XXI. 30 Kis István sp 
kezével]. 1596: Egy eöregh vasfazek [Kv; RDL I. 65] * ~ 
vaskondér. 1594: Az Várbeli hazakban ualo Inuentarium ... 
Egj Őregh was kondér [Somlyó Sz; UC 78/7. 22, 27]. 
1637: három Eőregh Vas kondér [Teremi KK; Ks 69. 50. 
44] * ~ vasmacska. 1588: Egy Nagy Eöregh wasmachka 
[Kv; KvLt Vegyes 1/2. 24]. 

C. élelmiszerre von. 1575: ket penzes kenyereket Beo-
weben Swssenek hogi Nem Mint Eoreget, az ket penzest 
ket feleh zelhessenek ... De Eoregb kenieret meg Ne dara-
bolianak [Kv; TanJk V/3. 114a]. 1625: Veottem Sajtott 
szepett eőregett nro: 2 ... f 1 d 50 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 
138]. 

Szk: - cipó. 1609: Swttettem 2 keobeol liztet megh ... 
Swlt beleolle eöregh cipó Nro 314 [Kv; Szám. 12b/IV. 
413] * - dercekenyér. 1596: Az zwretre vettunk ... egi 
eoreog derche kenyeret... d 25 [Kv; i.h. 7/II. 42] * ~ házi-
kenyér. 1691: Örög Házi Kenjeret öttek nro 200 [M.bece 
AF; Told. 25] * - kalács. 1621: (Vettem) Egy eoreog 
kalaczot ...16 [Kv; Szám. 15b/IX. 222] * ~ kenyér. 1587: 
Eóreg feier keniereket veottunk f 1/80 [Kv; i.h. 3/XXX. 36 
Seres István sp kezével]. 1606: az korczomarlasaert adunk 
flo. 2 egi eöregh kenieret es az bornak sepreiet [Miklósvár 
Hsz; HSzjP]. 1664: attunk ... az szeoleo pásztorok(na)k 2 
eöregh kenyeret [Kv; SzCLev.] * ~ (kõ)só. 1594: Az Vár-
beli hazakban ualo Inuentarium ... Áz belseö kapu mellet. 
Wagjon Oregh kerek Soo No 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 22]. 
1597: veottem ... Egy Eoreog keo Sot, mégis eoreoltette(m) 
f — d 10 [Kv; Szám. 7/XII. 99 Filstich Lőrinc sp kezével]. 
1711: 1 1/2 Font Üreg (!) sóó ... 1//53 [ApLt 5 Apor Péter 
inv.] * - mézespogácsa. 1618.ã parancsolná meg Nagysá-
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god az brassai bíró uramnak, hogy vagy ló középszerű jó 
sajtot szerezne és vagy 20 öreg mézes pogácsát... kedves-
kedhetnénk, Kegyelmes uram, véle [BTN2 122]. 1704: 
Ugyan ma írtam levelet Golescul uramnak, és két nagy 
öreg mézes és füszerszámos pogácsákat is vöttem számára 
[WIN I, 255] * - pecsenye. 1589: kwltem Bathori Jstuan 
vra(m)nak eo Naganak ... Ket eóregh peczeniet d. 24 [Kv; 
Szám. 4/X. 4]. 1590: Attanak ... 2 Eoreg pechyenet... d. 18 
[Kv; i.h. 4/XXI. 38 Kis István sp kezével] * ~ sajt. 1654: 
ada neki ... egy eőregh tauaszi es egy eöszi szép saytott 
[Msz; LLt]. 1681: minden havastol (:a' kin Esztena vá-
gyóin):) nyárban tartoz(na)k haro(m) haro(m) jó öregh 
Sajtot, az D(o)m(in)us Terrestris szamara, adni [JHb 
XXXII. 56] * ~ szalonna. 1589: hozattam ... Egi eóregh 
zalonnat az Konihara f. 3/32 [Kv; Szám. 4/X. 40]. 1640: 
Ostor adot mind(en) harmadik Eztendeoben adnak ... Egy 
eoreg szalonnatol d. 2 [Daróc K; GyU 51]. 1677: vagyon 
két Eőrög Szalonná [Mezőmadaras MT; Borb. II] * -
tömlõ(tűró). 1623: 9 fejős juh tejiből egy jó öreg tömlőt, 
egy sajtot, egy veder ordát várj a gyűjtőtől őszig [EM IX, 
622 Bethlen Gábor ut. a fogarasi ub-hoz a havasi juhgaz-
dálkodásra]. 1675: Ket őrégh Tőmlő Turo [Dés; Borb. II] 
* ~ vámkenyér. 1596: Az zwretre vettunk egi eoreg vam 
kenyeret p(er) f — d 20 [Kv; Szám. 7/II. 42]. 1600: Egj 
Eoreogh Vam kenieretis Attam [Kv; i.h. 9/XIII. 9 Damakos 
Máté isp. m. kezével]. 1621: Juta Teoreok János K eo fel: 
loaz mestere ... B. V. h. kultem Tiz Czipot es egy eoreog 
vam kenjeret f — / 1 9 [Kv; i.h. 15b/IX. 86]. 

D. ékszerre, díszítésre, dísz/kegytárgyakra von. 1560: 
Tyzen Negy gomb aranias Ewregek Bčrtčsčk [JHb QQ Te-
mesváry János reg.]. 1625: Wagyon elegy belegy gyeongy, 
egy nehani szem eoreg, az teobbi keozep szerű [Kv; RDL I. 
126]. 1637/1639: Egy bokor palastra való Gyeongyös Tur-
keses Kapocsy, nagy Eőregh, nyom p: 39 [Kv; i.h. 111], 
1648: Egy giemantos Torokra való, kib(en) vagio(n) tizen 
eőt giemant s giőngiőkis őrőgek [Mk Kapi Krisztina kel.]. 
1651: Egy eöregieb köuü Giemantos Giürüh [SzamosfVa 
K; JHbK XVIII/27] | ezüst kapcziok palastra való eoregek 
[Torda; Borb. II] | Egy fejer Orozlanos es Sarkanios fögö, 
meliben Vagion Apro gemant Tizen Egy Eőregjeb Eőt 
[WassLt Perc. 72/2 Vaas Judit kel.]. 1710: Három rend 
Gyóngj az elein igen Szép öregek, az kett vegin apróbbak 
egj egj Szem apro gjöngj a nagj gjöngjök között fűzve 
[Told. 19]. 1716: egy Vas Czimeres Medálly gyémántos 
három őregjebb 21 apróbb [WassLt]. 

Szk: ~ (arany)boglár. 1628/1635: Az Zegeny Azzonj8 

eolteozeti ... Egi fekete barsonj parta, kílencz öregh aranl 
boglár rajta [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv. 
— aNéhai Uzoni Béldi Kelemenné Bánfi Mária]. 1633: 
Szóld mecczet kis Suba, eóregh es Apro arani boglárok 
raita [Ks Vesselini Kata kel.]. 1694: Eőt öreg Arany boglár 
[IlyefVa Hsz; HSzjP]. 1750: Vagyon egy öreg boglár, az 
mellyben vagyon egy nagjotska Rubint [WassLt Wass 
Danielné ékszerei közt] * - (arany)csipke. 1629: Egj 
zeold tafota eleo ruha eóregh arani czypke keorvlle [Gysz; 
LLt Fasc. 155]. 1664: Egy Tenger szin Tafota Előruhát, 
körül öregh Csipke rajta [Beszt.; SL] * ~ aranygyűrű. 
1629: Egy öregh Arani giwrw Amatiszt keo bele foglaiua 
[Kv; RDL I. 143]. 1658: az Aruanak Ferkeönek ... Jutott 
egy Eőregh Gamahos Arany Giurű [Kv; KJ]. 1659: az en 
kis Fiamnak Mihalcz Miklósnak az öregh arany tŭrkeses 
giúrút hagiom [Altorja Hsz; Borb. I] * - aranylánc. 
1628/1635: Arany Myuek. Egj óregh forgacz zemw aranj 

lancz [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.] * ~ 
ezüstgomb. 1693: Vagyon Pappyrosban takarva, valami 
ezüst Portéka, ugy mint Tizenöt gombolyag öreg sima 
mentere való ezüst gomb [Ne; DobLev. 1/38. 8b] * -
(ezüst)kapocs. 1560: Egy Bokor Eóregh Ezusth aranias 
kewesa kapch [JHb QQ Temesvary János reg. — aÉrtsd: 
köves]. 1589: Vagion egy Eóregh Beortews kapoch pa-
lastra való ... beochwltetet Ad f. 7 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 
2]. 1674: Tizen-négy bokor Aszszony ember(ne)k való 
eőregh ezüst aranyos kapots [Szászvárosi ref. It. Halics Mi-
hály lelt.] * - föggõ. 1651: Egy óregh Orosz Leány 
formara czinalt Gyémántos Függő melyb(en) vagyon nedgy 
óregh Gemant Aprob gyémánt 2 [WassLt Wass Judit kel.]. 
1681: Edgy öreg függő, mellyben három öregh kek safir 
vagyon [Altorja Hsz; HSzjP] | Egy öreg függő [WassLt]. 
1761: Egy Mejre való öreg Rubintos függő, öreg Rubintal 
és öreg Gyöngyei rakott, ă kőzepin vagyon egy nagy Kék 
öreg Sáffir [Nsz; Ks 73/55] * - fülbevaló. 1703: Edgj pár 
öreg fülben való [Zabola Hsz; HSzjP] * - gomb. 1628: 
Egj galléros zederies skarlat nestel bel let mente vitéz kotes-
sel czinalt öregh tizen ket gombok rajta [Bodola Hsz; BLt] 
* ~ gyémánt. 1628/1635: Egj nagj gemantos fuggeo, 
meljben uagjo(n) tizenniolcz óregh gemant [Bodola Hsz; 
BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 1651: Edgy gómbólegh 
fejú Gyúrú óregh metczet Gyémánt benne [WassLt Wass 
Judit kel.]. 1692: Egy pelikános arany függő, egy óregh 
gyémántal és őt gyöngyökkel rakva [Bilak BN; JHbK L. 
36]. 1706: Fejer lilium arany reszkető tő kinek az tetejen 
vágjon egy öregh kün ülö gyémánt [LLt Fasc. 108] * -
gyöngy. 1589: Mwbe való eőregh Giéngj [Kv; KvLt Ve-
gyes 1/2. 46]. 1596: Egy wy gieongieós him kiben zep 
eóregh gyeongieok vadnak [Kv; RDL I. 65]. 1648: Egy fe-
kete Barsonyra csinált füzér eőrőgh gyöngiökkel [Mk Kapi 
Krisztina kel. 2]. 1692: Egy arany haj nyomtato, harmincz 
négy valogatot öregh gyöngyökkel belé foglalva [Bilak 
BN; JHbK L. 36]. 1694: kétt rend nyakra való Fejér örög 
gyöngyét ... vett vólt eö kgme f. 100 [Homoródsztpál U; 
BálLt 71] * - gyöngyszem. 1611: vagio(n) Eott eöreög 
gjengj Zem bechwltek ... f 6 [Kv; RDL I. 88]. 1628: Aesti-
maltanak eo keglmek az Aruanak illyen Aranj marhat ... 
Egy Arany gyureot kiben vagyon egy eóregh gyeongy szem 
foglaiua ket Aranyat nyom. f. 8/ [Kv; i.h. 123]. 1648: 
Eötve(n)ket eőrőgh giőngy Zem torokra való mint egy egy 
bab zem [Mk Kapi Krisztina kel. 1] * ~ gyűrű. 
1628/1635: Egi fekete barsoni tokban uagjon 12 gjwrw 
hoc modo ... egj óreg tabla gemantos gjwrw [Bodola Hsz; 
BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 1652/1655: Egy öregh 
Türkéses győrü fl. 17 [Kv; CartTr II. 875]. 1703: Edgj kék 
zafiros öreg gyűrű [Zabola Hsz; HSzjP] * - kaláris. 1657: 
Vagion húszon negj szem fwzetlen Eőregh kalaris, approb 
Eőtt szem [MihályfVa NK; JHb XXII/42] * - kalárisöv. 
1651: Vagyon edgy öregh Kalaris Eőve, kett ret óvedzik be 
velle [WassLt Wass Judit kel.]. 1692: Egy jo féle öregh 
verés kaláris öv apro veres kalárisokkal fűzve [Bilak BN; 
JHbK L. 36] * ~ keresztelő szerszám. 1585: Egy eóregh 
kereszteleo zerzam rezbeól chinalt melj az templumban 
Allot [Kv; Szám. 3/XIX. 5] * - koronka. 1629: Egj 
eoreogh arani bogláros gjengjeos koronka 1 [Gysz; LLt 
Fasc. 155] * - medál. 1716: egy öreg gyémántos medálly 
63 gyémánt benne [WassLt]. 1735: Egy Gyöngyös Gyé-
mántos öreg medaj melyre való [MNy XXXVIII, 210]. 
1736: Az Gubernátor maga első nap* hamuszín bársony 
mentében, dolmányban volt ... a süvegében gyémántos 
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medály, az melyin, bal felől ... gyémántos öreg medály 
[MetTr 397. — aGr. Bánfi György a leánya esküvője első 
napján 1702-ben] * ~ rubint. 1651: Rubintos Rosa melibe 
vagion Eöregh rubint Egy, Apro Tizenhat [WassLt Vaas 
Judit kel.]. 1661: Egi őregh Rubintos Rosás Giürő, kilencz 
őregh Rubint vagion benne [Ks 90 Komis Gáspár lelt.]. 
1750: Egy igen szép tsinalatú Arany Médálly, mellynek 
közepiben vagyon egy igen Szép öreg rubint [WassLt Was 
Danielné ékszerei]. 1768: 18 öreg és két kicsiny Rubint 
[Nsz; TGsz 51] * ~ smaragd. 1634: 3 Eöregh Smaragd 
[Kv; JHbK XXVI1/15]. 1676: adtam ... őrőg smaragdot no. 
1 [UtI]. 1758: Egy Smaragdos nyakba való, gyémanttal 
elegy, mellyben vagyon 25. óreg Smaragd aranyba foglalt, 
és 56. apró gyémánt [Nsz; TSb 2 1 ] * - türkisz. 1585: Egy 
Czapragya igen zeep es draga eöregh gyeöngyekkel es thör-
kesekkel chinalt [BáthoryErdLev. 271] * - virág. 1710: 
Egy hollo szin granatt kek bagaziaval bel let három öreg 
viragokra egeszszen kŏrŭlis ezüst s arany szkofiummal 
gazdagon varratt Czafrog [Told. 19] * ~ zafír. 1628/1635: 
Egi homlokra ualo fuggeo, meljben uagjon egy óregh 
saphir, három zem gjongj benne [Bodola Hsz; BLt 5 néhai 
Béldi Kelemen inv.]. 1687: adott volt... ajandekban ... egj 
hadi szerszamos Függött, melj gyémántokkal, rubintokkal 
rakva, és az közepin nagj öregh mettszett kék Safir vágjon 
[Körtvélyfája MT; BálLt 1]. 1761: Mejre való ... függő ... ã 
közepin vagyon egy nagy Kék öreg Sáffir [Nsz; Ks 73/55]. 

E. ruhaneműre, lábbelire von. 1644: atta(m) ket parta 
Eóueth ... az leania Visele, edgjk kisseb Vala, a másik 
eoregb [Mv; MvLt 291. 437a]. 1654: Egy Czeh Süueg 
Eöregh [LLt 100. C]. 

Szk: ~ csizma. 1740: Constál világoson, exhibeált 
Inquisitoriámból, az Ik(ne)k sok enormitások, abususok, 
úgj mint ... Talp Formájokn(a)k felette kicsinységek, 
mellyböl rendes, öreg; vagy második Csizma ki nem tölt 's 
ki nem telik [Dés; Jk] * - felsőruha. 1596: Egy granat 
eöregh felseo rúha zaras gomb rayta zeöld Bagaziawal 
bellet... f 22/50 [Kv; RDL I. 65]. 1598: Egj eöregh felseo 
ruhám vagion Scharlat, mallal bellet mind roka beorrel 
eggwt az gazda Azzonnak hagiom [Gerend TA; Törzs. 
Gerendj Pál végr.]. 1634: Thorma Christoph vr(am)nak eo 
kgnek ... hagiom az en Eöregh roka hattal berlet, felseo 
ruhamat [WassLt Cegei Vass János végr.] * ~ guba. 1688: 
Egy Eöreg Gubától f — // 05 [MvRKLev. 23 Vect.] * ~ 
lajbi. 1802: Egy Bolha szin Nagy öreg Moor Lajbi 
körüllőtte lévő fél arany paszomántal [Ne; DobLev. 
IV/858. 3b] * - mente. 1627: Egj veres4skallat eöregh 
mente aran(n)ias kaftamial (!) bellet | Egj veres skallat 
eöregh mente atlázal bellet [BLt 1 Béldi Kelemen inv.]. 
1656: hagiok Sebessi Miklós Uram(na)k egi ôregh Gallé-
ros, kek kafftannial berlet scarlat mentet veressett (!) 
[Ádámos KK; BálLt 93] * - öv. 1574: Vagion Egy nagy 
Eöreg Eöuem vonth Ezwstre czinalt ... azt hagiom az két 
ferfiu giermeknek [Gyf; JHbK XXI/12] * - övedzõ. 1703: 
Székely Andrásné Aszszonyomnak ... egy ... öregeb 
övödzött [Esztelnek Hsz; HSzjP] * ~ palást. 1667: Anno 
1667 die 25 Julii ... Adtam be az eklézsiába ilyen zálago-
kat: öt bokor öreg palástra való kapcsok [Kv; KvE 202 LJ] 
* - párta. 1575: Egy széles öreg gyöngyös parta, havaséii 
módon való [Szúv.; Veress, Doc. II, 78]. 1695: Egy nagy 
Öregh Szász párta io féle gyöngyei rákot [Berz. 2. 27/29] * 
-pártaöv. 1587: Vágjon zalogba Egy Eoreg Aranyas Regi 
dombos Partha vw ... Tezen ... f. 17 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 
6]. 1600: Ezzen kyuúl az meny Ezüst marhám vagio(n), 

hagio(m) azt az en germekjmnek Túdny Illik Egj Eöregh 
geongeös parta Eōueth [Kv; RDL I. 70]. 1629: Egj eöregh 
parta ev teorkeses gjengjeos ezvst Iancz az vegjben [Gysz; 
LLt Fasc. 155] * - ruha. 1629: Egj tarka teoreok varrasos 
eöregh ruha [Gysz; LLt Fasc. 155] * - süveg. 1599: Kam-
dort Jstwan. Hozot. Karoliboi ... Egy Hordo Ereg Jglay 
Sweget 1000 tt 5 // [Kv; Szám. 8/XIV. 7 Hj] * - szeker-
nye. 1627: A csizmadiák is mivel minden müveket képte-
len drágán adják, végeztük felőlük, hogy ... mi veket igy 
adják ... Egy öreg czombig érő kocsisnak való szekernyét 
tehénbőrből, jól készítettet, adjanak egy forinton [Gyf; 
EOE VIII, 452, 453 árszabályzatban] * ~ szűr. 1590: Az 
Zolgaknak penigh Zegeódsegek rend zerent ez wolt: ... 
Martonnak ... Egi eöregh Zwrt ki tezen fl. 1 d 16 [Kv; 
Szám. 4/XIX. 10]. 1599: Az Beresnek fizettem f 4 /. — Egi 
eöregh szwrt veottem neki f 2//50 [Kv; i.h. 8/IX. 18]. 

F. ágy/asztalneműre von. 1591: Derekai iok eóregek Iok 
es hitwanok XIII Alab valóak es aprob derekai iok ... Nro X 
[Kv; AggmLt A. 53]. 

Szk: ~ abrosz. 1624: Egj Jo Eöregh Sahos Abrosz ket 
rendel szel benne f. 1 d. 50 [Kv; RDL I. 123]. 1651: Edgy 
Czillagos tarka öregh Szent edgy hazban való Abrosz 
[WassLt Wass Judit kel.]. 1713: öreg Asztalra való virágos 
Sáhos Abrosz [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP] * ~ cserge. 
1623: Egj Jo Eöregh Chergebeol Jutott f. — d. 50 [Kv; 
RDL I. 122] * - derékalj. 1651: Egy eőregh Derekalj 
hajatla(n) — f. 2 d [Kv; i.h. 28] | Cziok Boldisarne Keres-
telj Magdo ... igi val, latta(m) haro(m) eoreg derekaljat, 
kettej hajas égik mezítelen, hat feualjat, hat kekes kendő 
[Torda; Borb. 1]. 1658: Egy Eőregh nagy mezitele(n) de-
rekalj Est f. 3 [Kv; KJ]. 1695: Négj öreg darakaly hat 
vánkos nyolcz darakaly hajat, melynek hata kekes a ketteje 
fel szédéses [Hsz; LLt] * - kecse. 1673: Egy Uy orög 
kecse. kit Juda hozott [Fog.; UtI]. 1685: Ket öreg tarka 
Kecse [Gyf; UtI] * - lazsnak. 1629: Egj agj, abban uagion 
ket kittel heiu derekalj, az derekaliok alat egj eöregh lasnak 
[Szentdemeter U; LLt]. 1660: Egy eőregh Lasnak 
[Lázárivá Cs; LLt Fasc. 117] * - lepedő. 1625: egy eoreg 
lepedeo f. — 40 [Kv; RDL I. 126] * - matrac. 1681: 
Veres szőr atlacz őregh matracz Nro 1 [Vh; VhU 540] * ~ 
vánkos. 1615: Egj eöreögh hituan vánkos f. — d. 25 [Kv; 
RDL I. 97]. 1625: Egy eoreg jo wankos er f. 1. ./. 25 [Kv; 
i.h. 126]. 1647: negy eöregh vánkos [M.királyfva KK; BK 
48/16]. 1740: Negy öreg vánkos 's egy kitsinke [Hermány 
U; ApLt 5 Apor Péterné Káinoki Borbála lelt.]. 

G. munkaeszközre, szerszámra von. 1609: tudom hogj ... 
uagjo(n) ... farkas michlosnit egj szaruas wleö eöregi de 
nagj balaszek uittek uolt el [Cssz; BLt 3 Balas benedek 
Zent martoni (32) ns vall.]. 1680: övegh csűr ... Vagyon 
rovaczkos övegek keszitessére oregjeb egy pár rezbol csi-
nált forma [F.porumbák F; UF II, 973^1]. 1681: Koh 
nyárs, három, edgyike eöreg [CsVh 92]. 

Szk: - ásó. 1627: egi Jó óregh ásó f. 1 [Kv; RDL I. 
131]. 1664: Veottünk egy jo eöregh uy ásot pro 1 d. 40 
[Kv; SzCLev.] * - balta. 1679: Topánffalvi öregh balta 
nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 72] * ~ 
bokázó fúró. 1706: egy öreg bokazo fvru [Kőrispatak U; 
Pf] * ~ csákány. 1590: veottem Razmane Azonyomtol 4 
Torozkay vassat ket Eoreg Chyakannak varos zyúksegere 
p(ro) f. 1 d. 16 [Kv; Szám. 4/XXI. 37 Kis István sp kezé-
vel]. 1621: Veöttem egi Dobsai Vasat melliet az Eöreg es 
Apro Czakaniokra czinaltattam f — d 20 [Kv; i.h. 15b/VI. 
6 Nagy Bálint mb szám.]. 1625: Az Malomra való költség 
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... Az öreg Csakant el törtek az kö lyukasztasban esmeg egi 
toroczkaj vasat kellet adno(m) az Mesternek hogi meg 
Chinaltassa [Kv; i.h. 16/XXXII. 8] * - csapozó fúró. 
1706: egy öreg csapozo fVra [Kőrispatak U; Pf] * ~ 
eresztő gyalu. 1784: egj öreg eresztő gyalu [Berekeresztúr 
MT; BLt] * - fejsze. 1587: veottem 2 Eoreg feizet... d. 64 
[Kv; Szám. 3/XXVI. 66]. 1600: eg eoreog fejze kj megh ert 
volna d. 70 [UszT 15/178]. 1647: Egj öregh fejsze [Ma-
rosillye H; VLt 55/5415]. 1765: Jo nagy örög fejsze 1 
[Ispánlaka AF; JHb XXVIII/49. 6] * ~ fúró. 1647: egi irto 
kapa, egi őregh furu [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1653: 
Vit el ... egy óregh furut egy belfa szegh furat [Ilencfva 
MT; DLev. 1. IIB. 11]. 1660: Egy eóregh fura [LázárfVa 
Cs; LLt Fasc. 117]. 1683: Mihóknak Egy jő öreg fura [Ne; 
DobLev. 1/38. 9]. 1694: 1. öreg furu [Torda; Told. 11/34] 
* - fúvó. 1681: két eöreg fúvó nro. 2 [CsVh 91] * -
gyalom. 1671: Atam az Radnóti haló kötőnek ... tiz forintot 
az Ebesfalvi öreggyalomtol [UtI]. 1679: Szakadozott öregh 
Gyalum minden köteleivel nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 133] * ~ háló. 1768: A Ház hijján 
Rongyos öreg Háló [Mezősámsond MT; Berz. 14. XIX/23] 
* ~ homorító. 1622: Egj eőregh homarito es Negj apro 
homorito f. 1 [Kv; RDL I. 119 Tótházi Eötues Mihály 
ötvösmüszereinek lelt.] * ~ korcsolya. 1632: Kocziolátai* 
Uduarház... Egy eoreg bor uono korcziolia N 1 [UC 14/38. 
137. — aF]. 1692: (Az) erkely alat kivül vagyon ket bor 
vető öreg korcsolya [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1697: 
Itt vad(na)k eoreg korcsolyák nro 1 [Alvinc AF; Mk Alvin-
czi Péter inv. 9] * - kővágó csákány. 1600: Egy 
Thorozkaj vasbul Czináltattam egy Oregh keó vago 
çzákánt az Malomhoz az kowaczal [Kv; Szám. 9/XII. 69 
ígyártó Simon isp. m. kezével] * - lécszeg. 1681: Malom 
Selyepjéhez való öregh Lécz szegh Nro 14 [Hátszeg; VhU 
597] * - ráspoly. 1680: Vágjon ez fűrész malomhoz egy 
örög ráspoly mely nyelestől ket araszni [A.porambák F; 
ÁLt Inv. 38] * - reszelő. 1622: Egj raspolj es egj eöreg 
reszeleö tt f. — d. 12 [Kv; RDL I. 119 néhai Tótházi 
Eötues Mihály műszerei közt] * ~ sajtó. 1654: Egy nagy 
eöreögh Sajtó [Vajola SzD; Ks Bánfi Anna urb.]. 1692: 
vadnak ket öreg minden keszűletivel való jo sajtok 
[Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1709: egy gyalog sajtó ... 
Egy öreg sajtó [Kv; Pk 6]. 1794: vagyon édgy ... Sajtó szin 
... ezen Sajtó színbe Lévő öreg Sajtó [Szentmargita SzD; 
Ks 68. 49. 41] * - szaruszeg. 1584: Veottem 15 Zeget az 
sylepnek eoreg Zarw zegeoket ketteyűel p(er) d 1 tezen f — 
d 75 [Kv; Szám. 3/XIII. 5]. 1621: Marton Kouaczj az mjt 
mjelt azon Kapuhoz ... 64. Eoreg zara zeget vert. attam 
teolle f —/ 64 [Kv; i.h. 15b/IX. 240]. 1655: Ueőtteőnk az 
Keözhez 10 Eóregh szaru szeget [Kv; SzCLev.] * ~ szeg-
tekerő. 1741: Egy Hat lyuku öreg Szeg tekerő 1. ket kisseb 
Szeg tekerő 2 [Kv; TL 90] * ~ tőkemetélő firész. 1688: 
Egy öreg Töke metélő föreszis volt... két sindely homyolo 
vassal edgyŭtt [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 5] * ~ (vas)fogó. 
1677: Vas verő ház ... eöreg vas fogo no. 1 [Madaras Cs; 
CsVh 50]. 1681: Eöreg fogó, mellyel vasat szoktanak 
hordani nro 2 [CsVh 92] j Ploszka Bánya ... Kóh mester 
keze alatt ... Vagyon itt: Óregh vas fogo (:mellyel az Ke-
menczeböl az őszve folyt Tüzes massa vasat ki vonszak:) 
Nro 1 | vas forgatashoz való öregh fogo [Vh; VhU 578, 
580]. 1703: Kohosok vagy fútatók eszközei: eöreg fogó es-
palnyittyával együt nro. 1 [CsVh 118] * - vasfârész. 
1692: Fűrész malom ... Egy öreg deszkamecző jo fogas vas 
fűrész [Görgénysztimre MT; JHb Inv.] * ~ (vas)olló. 

1637/1639: 1. Keo uonnj ualo Eőregh vas ollo — f 1 d. 25 
[Kv; RDL I. 111]. 1714: Posztometztzők(ne)k való öreg 
olló 4 [AH 50] * - (vas)pöröly. 1635: adtam mw szert 
nekj ... egy wllött, Egy Eóregh põrőlt ... egy Ljukasztott, 
kétt szegh fejezőit [Uzon Hsz; BLt]. 1669: Öreg vas pőrőly 
No 11 [Fog.; UtI]. 1677: Vas verő ház ... eöreg vas pőrőly 
no 2 [Madaras Cs; CsVh 50]. 1681: Úy Bánya ... Vas verő 
öregh pöröly, gerendelyestöl Nro 1 [Vh; VhU 580]. 1736: 
egjgj öreg Pörölyt, és egjgj foglaló öreg fogót [Dés; Jk] * ~ 
(vas)szeg. 1585: 3 July, vettem Eotwen lecz zeget p(ro) d. 
6. vgion akor Eóregh zeget lecz zeggel elegh egietembe 
vette(m) p(ro) d. 11 [Kv; Szám. 3/XVII. 7-8]. 1680: Hajo-
hoz való egy araszni hoszszussagu örög vas szegek no. 12 
[A.porambák F; ÁLt Inv. 17]. 1702: a Nagy Házban ... 
vagyon 14. fennyeo gerendákból állo gyalult Székelly desz-
kával padoltatott padlása, ezen ... 14. gerendák 10. öreg vas 
Szegekkel vadnak a kŏzepin fel Szegezve [O.brettye H; 
Bom. XXIX. 4] * - vasszkába. 1680: Ezen ajtónak bellól-
röl vagyon két vas Szkabakba(n) vas szegezöje az szegezot 
is egy örögh vas Szkaba tarttya ajtó mellyékeben [A.po-
rambák F; ÁLt Inv. 4] * - (vas)üllő. 1681: Ezen verő alatt 
lévő öreg vas fészekben vagyon egy nagy, eöreg vas ülö is 
jo modgyával be csinálva [CsVh 91]. 1694: Az Kovács 
mihelyben való öreg vas üllő [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1743: 
(A vasmíves cigányok) vevének kezekhez ... egy pár furot 
in flor. őtt egy nagy öreg ülőt in florenis három [Árpástó 
SzD; Ks 17/LXXXV. 128] * ~ vasvágó. 1677: eöreg új 
vas vágó no. 2 [CsVh 49-50] * - (vas)verő. 1677: Ittem 
vagyon az kamarában egy öreg vas verő cont. librae 93 
[CsVh 49-50]. 1681: Az ennekelőtte meg írt vas forrasztó 
koh előtt mingyárást vagyon egy nagy eöreg vas verő [i.h. 
91] | Ploszka Bánya ... Verő mester keze alat levő jók. Koh 
szin ... öregh verő hordozásához való vas villa Nro 1 [Vh; 
VhU 578-9] * - vasvilla. 1681: Eöreg vas villa, edgy 
[CsVh 92]. 1693: Boriczanak. Egy Széna hanyo öreg vas 
villa [Ne; DobLev. 1/38. 9] * ~ véső. 1697: Vagyon ismét 
edgj paraszt ládáb(an) Vas szerszámok ... Egj eöreg veső 
[Borberek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 5]. 

H. állati bőrökre/gyapjúra von. 1627: Jutót ... Varga 
mw szerbeől. Eőregh es Apro beöreokbeol. Kaptakbol 
Czierzeő wstbeol, Czieres kádból az melliek Egi summa-
ba(n) tesznek harmincz negi forintot d. 83 [Kv; RDL I. 
135]. 

Szk: ~ berbécsbőr. 1677: Eőrőg berbécs bőr 1 [Mező-
madaras MT; Borb. II] * ~ bivalybőr. 1741: Öreg Bihal 
bőr nro 1 [Mocs K; JHbK XLIX/25] * ~ cápbőr. 1626: Az 
bőröket mint adják gyártatlan ... öreg jó czápbőrt den. 50 
[Gyf; EOE 328 árszabályzatban] * - csáválatlan bőr. 
1632: Alsó Porumbaki Uduar ház ... Kamara ... Beőreők ... 
Egj eőregh Czaualatla(n) bial beőr N 1 [UC 14/38. 185] * 
~ csáváit bőr. 1707: Paraszt ködmönnek egy öregh csavalt 
bőr d. 40 [Kvh; HSzjP] * - disznóbőr. 1669: Öregh disz-
nó bőrök ... no. 22 [Fog.; UF II, 454]. 1676: döggel holt 
eőrőgh disznó bőr no. 21 [uo.; i.h. 705] * - gyártott bőr. 
1647: Két öreg gjartot bőr [Marosillye H; VLt 55/5415] * 
- juhbőr. 1654: Hozott be az Major ... Eőregh juh Beörtt 
nro 2 [Egeres K; Ks 70/51 Szám.]. 1677: Vadnak döggel 
holt Juh bőrök e' szerint... Eőrőg Juh bőrök 31 [Mezőma-
daras MT; Borb. II]. 1729: Adott bé ... Fejér orôg Juh Bőrt 
nro. 10. Fekete öreg Juh Bőrt nro 6 [TK1 Petki Nagy cs. 
szám. 33b]. 1745: Öreg fejér juh bőr nrō 63. Öreg fekete 
juh bör nrō 6 [Marossztkirály AF; Told. 18] * ~ 
(juh)gyapjú. 1678: Öregh Gyapjú vagyon nro 1051 [Alma-
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kerék NK; UtI]. 1679: Fekete öreg Juh gyapjú nro 23 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 11]. 1684: Az idei 
s Réghi, öreg s miliora gyapjú vagyon nro. 7880 [Ebesfva; 
UtI]. 1685: Orőgh es Notin gjapjak nrō 450 [A.porumbák 
F; UtI]. 1687: Sándor Fallajtar(na)k erog(altam) örög juh 
gyapjút nrō 3 [Bucsum F; MvRKLev.] * ~ kecskebőr. 
1679: Őregh kecske bőr nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 149.]. 1734: az gabonás ház héjján ... Öreg 
kecske bōr nō 3 [Datk NK; JHbB D. 1 gr. Bethlen Farkas 
inv.]. 1768: Öreg ketskebör éretlen 1 [Mezősztgyörgy K; 
Ks 23. XXIIb] * ~ medvebőr. 1675: égi oregh medve bur 
ki keszetet [Mezőmadaras MT; Borb. II] * - ökörbőr. 
1699: öreg őkőr bőr készületlen nro 3 [O.csesztve AF; LLt 
Gyulafi László inv.]. 

2. nagy űrtartalmú (vmennyi élelmiszer/ital tárolására/ 
szállítására való); de mare capacitate; von großem Raumin-
halt. 1585: Tanaczhy akarattyabol chynaltatta(m) az mol-
nokhoz vy merteket mert az Elebbelyek Eöregek valanak 
[Kv; Szám. 3/XXII. 75]. 1600: Keottettem az szegyniek 
zeoleyhez harmincz ... hordokat, ki öregb s ki kisseb [Kv; 
i.h. 9/XII. 86 ígyártó Simon isp. m. kezével]. 1636: uagyon 
egy szuszék eóregh [SiménfVa U; JHb Inv.]. 1640: Korczo-
man. Három bort árulnák esztendob(en) ki Eoreget [Sinka 
F; UC 14/48. 40]. 

Szk: - bor nagy hordó (bor). 1591: Zabo Ferentz 2 Ereg 
Bort 12 Ekren vizy Tordara [Kv; Szám. 5/1. 67]. 1596: Az 
Ispotalj haznal kywwl wadnak eöregh borok mind oh s 
mind wy No 19 [Kv; i.h. 6/XIX. 24-5]. 1632: ualamely 
faluban eőregh bort adnak korczomara, az ollian helieken 
mindenwt ab usu antiquo két roka beőrrel es két vago 
barommal tartoznak [Ludisor F; UC 14/38. 84]. 1634 k.: 
Kezdettem egy őregh bort Abrakosok Szamara [UtI] * ~ 
hambár. XVIII. sz. eleje: Vagyon egy öreg hambar Circiter 
metr. 400 [Kv; LLt Fasc. 71] * ~ hordó. 1594: Az Major 
haz Pinczeieben vágjon eöregh hordo No. 1 [Somlyó Sz; 
UC 78/7. 17]. 1611: Egi io eoreog hordo [Kv; RDL I. 90]. 
1625: Ket eóregh hordo ... egi kis hordo [UszT 8a]. 1681: 
Gyümölcs tartó Őregh hordo Nro 1 [Vh; VhU 561]. 1729: 
A Sajtó szinben Örög Csigerés hordo nro. 2 [Maros-
sztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb] * - kád. 1585: Egy Eóregh 
Mustos kad f. 1 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 4]. 1636: egy 
eöregh kad tele kapoztaual [Siménfva U; JHb Inv.]. 1647: 
Eóregh kad No. 4 ketteo kissebb [M.királyfVa KK; BK 
46/16]. 1732: (A pincében) találtunk négj rend cserefa asz-
kot, ezeken hat öreg kád [Kóród KK; Ks 12. I]. 1742: 1 
Öreg Kád jobbotska [Bh; Told. 25] * ~ kárt. 1609: Egy 
öreg kartot egy vedrest nyolcz pénzen® [EOE VI, 151 ogy-i 
árszabályzatban. — aAdjanak] * - kas. 1632: fia Uduar 
ház foliosoia alatt ualo alsó Tornaczban vagion ... egy 
eöreg Kas, meliben vagio(n) keőleős Cub:19 [Komána F; 
UC 14/38. 120]. 1729: Öreg nagj font kas nrō. 2 [Petek U; 
TK1 Petki Nagy cs. szám. 79b] * ~ szuszék. 1589: chinal-
tatta(m) 1 óreg szŭzekot f. 3 d. 95 [Kv; Szám. 4/XI. 23]. 
1632: Az Swteő ház megett ... uagio(n) egy nagy eőregh 
ket szakasztasu szuszék No 1 ... Ugian ezen fedel alatt mas 
eöregh szuszék N I . . . Ugjan itt egj kisded szuszék [A.po-
rumbák F; UC 14/38 175]. 1647: Gabonas haz ... benne 
egy eóregh ket reszben allo wres szuszék [M.királyfVa KK; 
BK 48/16]. 1714: Fenyő fából való vastag deszkából cse-
nyált hat eöreg szŭszékok [Kászonfelsőfalu Cs; LLt Fasc. 
85]. 

3. nagy/tág befogadóképességű, öblös; mare, cuprinză-
tor, voluminos; umfangreich, voluminös. Szk: - béressze-

öreg 

kér. 1680: ezen szeker szinben be lépvén, talaltunk ... Egy 
örög beres fakó szekeret minden fai apparatussával [A.po-
rumbák F; ÁLt Inv. 25] * ~ bőrszekér. 1595: Sennyei 
Pongratz Wram nagy örög Bör szekeret, terhessen az mint 
Lengyel Országból jöt, hoztak 8 loual [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
53 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * - hajó a. nagy komp. 
1610 k.: (A Szamoson)... hidat... nem tarthatu(n)k, hanem 
eöregh hayokat kel yáro hydasokat tartanunk [Dés; DLt 
325]. 1680: Az Olt vizén vagyon egy eőregh hajjo ... 
mellyektöl ö Ngoknak vamot szoktak adni [A.porumbák F; 
UF II, 985]. 1731: én nem tudom ... hogy ... az Keresztesi 
háznak s Famíliának itt az Maros Szent Királlyi határon, 
szabados reve lett volna, annyival is inkább hogy pénzért 
vagy egyéb keresetért apro vagy őregh hajót Tarthattanak 
volna [Marossztkirály ÁF; Told. 2]. — b. nagy csónak. 
1735: Egy jó szekér szin melyben ... Két öreg hajók [Ki-
rályhalma NK; Ks 23. XXIIb] — c. tengeri hajó. 1619: Az 
hispániai király ... megindítá Man Oglit Florenciából. Ma-
gok is az olaszok és törökök bizonyoson hoztak, hogy csak 
öreg hajók, navák voltak 100, azfelett sok gálya [BTN2 

319] * - hidas nagy komp. 1745: vágjon egy jó öreg hidas 
hozzá való ket hoszszabb 's egy kurtább lántzas horgaival 
edgyŭtt [Marossztkirály MT; Told. 18] * ~ hintó. 1748: 
Regi Modi öreg Nagj Hintó Jo nro 1 [Koronka MT; Told. 
37/29]. 1823-1830: El akarván menni Debrecenből, egy 
Szombati nevű pápista bíróhoz mentem assignatio kérni 
forspontért... s másnap elindultunk az öreg hintóban [FogE 
166] * - sátor. 1681: egy öregh sátor egy Arbocz fajú nro 
1 [UtI] * - szán. 1587: veottem egj Eoreg Zanatt d. 40 
[Kv; Szám. 3/XXVI. 65]. 1679: Udvari őregh szánnák való 
bikk ffák, czak ki nagyolva Par 6 | Ló utan való, haro(m) 
epplényes őregh uy Szán nro 4 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 96, 119]. 1690: Vagyon Hat Lo utan 
való örögh Szán nro 1 [BK Kentelki inv. 7]. 1729: Örög 
szán 4 Bak szán 2 [Marossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb] * 
- szekér. 1587: Veottem az Eóregh Zekerheoz az hordasra 
egy hozzw nywytotth d. 8 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 2-3 Zabo 
György isp. m. kezével]. 1675: Vagyo(n) Egy őrégh vasas 
szekér jo minde(n) kesegivel [Dés; Borb. II]. 1685 e.: vad-
nak. Öreg Szekerben való tengely Nrō 4 ... Talyiga tengely 
Nrō 4 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 10]. XVIII. sz. e. /.: 
Három Eōreg egész Vágasu ... Szekerek [Erdőcsinád MT; 
TGsz 42] * - társzekér. 1671: Egy öregh vasas tár szeke-
remis vágjon, mellyen el vihetik testemet [Ks 14/XLIIIb 
Csáki Istvánné Mintszenti Krisztina végr.]. 

4. hosszú; lung; lang. 1584: Az wyzet hogy el Rekeztek 
volt kerttem Eotues Andrástól egy dezkat eoreget... attam 
f _ d. 2 [Kv; Szám. 3/XIII. 3]. 1587: Egi talpfat eoregeot 
vitettem az vdwar feleth az ablakoknal való Thomachira ... 
—/75 [Kv; i.h. 3/XXX. 19 Seres István sp kezével]. 1598: 
fia. Alperes ... ram tamada egy nagy eóregh darabfa vala 
kezebe enge(m) ott le vere az feôldre [UszT 13/21]. 1599: 
ueottem 3 keòtelet eóreget [Kv; Szám. 8/XIII. 7 Szabó 
András sp kezével]. 1652: fia. Falon függenek álgyu es 
Taraczkokhoz való Esztergarba(n) meczet öreg és apro 
dőrőczkőlő fák, ki araszni s ki kissebb [Görgény MT; 
Törzs]. 1656: Ket musketa Eöreg [Doboka; Mk Inv. 2]. 
1677: Ket szaz szal deszkakat öregeket uetettem f 24 
[Berz. 17. XII]. 

Szk: - acélos puska. 1629: uagion tizenkett eóregh 
Aczelos puska, egj rez polhak, hat eóregh pistol [Szentde-
meter U; LLt]. 1647: Varadi Istvánnál az Hadnagynal egi 
öreg Atczelos puska [Marosillye H; VLt 55/5415] * -
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boronafa. 1648: Vagyon az Kertczi patakon az falu felseo 
felen egy ket kerekw felywl czapo liszteleö malom ... Az 
teöb oldala eoreg' boronafabol fel róva [Kerc F; UF I, 850] 
* ~ cövek 1581: az iobaggiok hozzanak vagy 50 Eoróg 
czóweket [Kv; TanJk V/3. 242a]. 1621: Veottunk, az fel-
seŏ Nadas hi dg iához egy eoreog Czöueknek ualo Teolgi fat 
f —/34 [Kv; Szám. 15a/VIII. 10] * - csigakötél. 1696: 
egy öregh Tsiga Kötél nō 1 [Bethlen SzD; BK] * - deszka. 
1587: veottem Tordan felliûl egj falúban 10 Eoreg dezka-
katt az Malom zúksegere 1 p(ro) 50 d. Tezen. f 5 [Kv; 
Szám. 3/XXVI. 18 Suweges Gergely isp. m. kezével]. 
1662: az Padolni ualo öregh Deszkákhoz czinaltattunk ket 
szaz ötuen, öreg Letz szegeket [Kv; SzCLev.]. 1705: (A) 
Ladaknak hozza volt 5 sing szelessege 1 sing, magassaga a 
mint az öregh deszkábul ki tölt [Kv; ACJk 61]. 1726: Hajó 
Deszkát vött nrō 10 ... Öreg Deszkát ... nro 101 ... Apro 
Deszkát nrō 73 [Kv; Szám. 54/1V. 28] * - fa. 1585: Az 
Hídkapuhoz hozattam ... Kerestely Antallal ket Nagy Erog 
fat [Kv; i.h. 3/XVIII. 35a Gellien Imre sp kezével]. 1595: 
vóttem az ttuzok mali pallohoz ... Ket öreg fatt [Kv; i.h. 
6/XV. 57]. 1600: Veottem Egy Eóregh fat az Silipen kerez-
tewl altal keoteo fanak [Kv; i.h. 9/VIII. 11] * - felvonó 
kötél. 1585: wöttem Kotelwero Ambrústol ket Erögh fel 
wonö kötelet az Monostor kapuhoz f. — d. 76 [Kv; i.h. 
3/XVIII. 20b Gellien Imre sp kezével] * - fűrészdeszka. 
1636: Az pincze padoltatott eöregh fűrész dezkakkal 
[SiménfVa U; JHb Inv.] * - gerenda. 1582: veottem az 
tanachy házhoz egy eoreg gerendát attam erette d. 42 [Kv; 
Szám. 3/V. 9 Lederer Mihály sp kezével]. 1589: vóttem hat 
zal óreg gerendát f. 8 d. 25 [Kv; i.h. 4/XI. 22]. 1722: A 
mellj öreg Gerendák vad(na)k itt az Udvaron ... ha elég 
hoszszak volná(na)k arra az szükségre lehetne forditanni 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból] * - hajódeszka. 1589: 
vóttem biro vramtol 24 óreg haio dezkat [Kv; Szám. 4/XI. 
22-3] * - istráng. 1656: meli gradicznak ket felöl való 
melljekin negi vas karikakra kŏtteŏt korfak helljen egi egi 
szal eóregh jstrangh [UF II, 162]. 1688: Egy loter* Apro 
Jstrangtol, kib(en) No 1000 szál f — //50 Száz Eöreg 
Jstrangtol f — // 37 1/2 ... Száz Közép Jstrangtol f — // 15 
[BfR Vect. — aÉrtsd: lóteher] * - kard. 1600: hazbely 
ezkeoz ... ket eóregh kardok [UszT 15/178] * - karó. 
1586: 7 Aprill: veottem az zobahoz konjhahoz ket zeker 
Eoreg karót, volt zaz es Eőtven negi meljnek 35 karaiat 
Zabo Giorgj vitette az Tarchia haznal való Gáth meg tarta-
sahoz [Kv; Szám. 3/XXIV. 16] * - koszorúfa. 1585: Biro 
vram es a Tanach akarattiabol ... a Scolaban ... az kamara-
ba vonattunk egy Mester gerendát be es megh is padaltatuk 
az felet, es az le dóit fal felet walo gerendák ala egy öregh 
koszarwfat p(ro) f — d 40 [Kv; i.h. 3/XIX. 34-5]. 1592: 
veóttem ... az palohoz ket zal eóregh kozorw fat f 1 d 32 
[Kv; i.h. 5/XIV. 139 Éppel Péter sp kezével] * - kötél. 
1582: Chynaltattam az hydkapu hídyara két Eoreg keotelet 
attam erette koetelwereo Gyeorgnek f. 1/20 [Kv; i.h. 3/V. 
16 Lederer Mihály sp kezével]. 1595: Vöttem az Hidúczai 
Kapúnak le vonásához 2. Örög kötelet, Ketelúerö DrotlefT 
Petertöl . . . f i d 50 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 123 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1745: Hajón el-szakadt öreg kötél két darabba 
[Marossztkirály AF; Told. 18]. 1810: Egy öreg kötél ... Rf 
3 [Mv; MvLev. Trencsini Mihály hagy. 23] * - lajtorja. 
1585: Minden tized allianak, egj, egj eóregh Laytraia 
legien [Kv; KvLt Vegyes 11/16]. 1598: Egi eoreg laitrat 
vettünk p(er) f — / 75 Egi kis laitrat vettünk p(er) f —/15 
[Kv; Szám. 7/XVI. 37]. 1680: Asztagokhoz való hosszú 

örög uj laitorjak vad(na)k no 2 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 
33] * - lánc. 1637: Az drabant házba(n) Eoregi lancj n 2 
[Ebesfva; UtI]. 1677: három őrőg Lánczok [Mezőmadaras 
MT; Borb. II]. 1709: János a nagy öröglánczot ellopatta 
[SzZs 270]. 1723: Egj őrőg láncz melyn(e)k 20 Szeme 
vagyon és végén örög karikája [Ludvég K; Told. 29/7] ~ 
ostorfa. 1586: Az Tawaly eztendoben wöttem wala az hid 
kapúhoz 25 Zal fat... es egy Eöreg ostorfatis wittetem oda 
[Kv; Szám. 3/XXVII. 12a] * ~ pisztoly ~ acélos puska 
* - rúdvas. 1609: Veöttem esmet eg eŏreg rŭd vasat, 
czinaltatta(m) beleőlle ket cziapot f. 1 [Kv; Szám. 12b/IV. 
57]. 1628: Huz eőreőgh rud vas [Gyalu K/Kv; JHbK 
XII/44. 13]. 1681: Udvar Birák Háza ... az kemencze elei 
áll egi őregh rud vaso(n) Nro 1 [Vh; VhU 516]. 1685: 
Eregh gōmbōlyeg Rud vas n. 132 [Gyf; UtI] * ~ szálfa. 
1589: veottem ... Niari Martontol egi eóregh zal fat d. 29 
[Kv; Szám. 4/X. 58]. 1594: az Srampokra walo kelchyeg ... 
Attam en Magom Zechy Gaspar 2 Eoreg zal fatt ... d 80 
[Kv; i.h. 6/VIII. 109]. 1625: Az Monostor Vcza Kapun 
leueo Gemnek az faja el teorue(n) hozattam ... hozza egy 
eoreog zal fat... f. 1 [Kv; i.h. 16/XXXV. 171] * ~~ talpfa. 
1582: Keowetkezik az feredeo haznal walo keoz 
chynaltatas wėottem az thanachy házhoz egy Eoreg talpfat 
d. 65 [Kv; i.h. 3/V. 28]. 1584: veottem egy Nagy eoreg 
Talpfath. az Kwthoz az kyre az heyazatot Chinaltak tezen f. 
— d. 32 | Mostansagal veottúnk az ket kamoranak egy 
nagy eoreg Talpfat p(er) f — d. 45 [Kv; i.h. 3/XV. 10, 14] 
* - támasz. 1634: veottem Huszár Peter uramtol az felseő 
yasol gáthoz No 84 eóregh támasokat [Kv; i.h. 19/XIII. 
345] * - tengely. 1587: veottem három Eóregh Tengelt az 
zekerheoz ... d. 18 [Kv; i.h. 3/XXXIV. 2-3 Szabó György 
isp. m. kezével] * - vasrúd. 1599: Egy varadi Aszontol 
veóttem egy eôreg uas rudat az malom szwksegere emel-
getni ualot d 85 [Kv; i.h. 8/XII. 1 J. Chanadj mb kezével]. 

Valószínű, hogy az ide sorolt adalékok egy részében címszavunk a .hosszú' 
jel. mellett a .vastag' jel-t is hordozza. 

5. súlyos; greu; schwer. Szk: - ágyúgolyóbis. 1620: Az 
Alsó Varban ... a Czayth hazba eőregh Algiu Golyobis 
kihez Algiu ninchje(n) vagion No 181 [Kővár Szt; Borb. II] 
* - golyóbis. 1637: Eòregi Giólióbis Tarazhoz ualo n 23 
Keözep szeórw Tarazk Gioliobis n 200 [EbesfVa; UtI] * -
kögolyóbis. 1681: Nebojsza Bástya ... Vagjo(n) ezen 
hoszzu boltban ... öregh keö golyobis 1 [Vh; VhU 557-8] 
* ~ tarackgolyóbis. 1652: Öreg s-apro Taraczk golyobis 
N. 277 [Görgény MT; Törzs]. 

6. nagy kaliberű; de calibru mare; großkalibrig. 1652: 
Két réz Taraczk. Edgyik öregebb, másik kissebb [Görgény 
MT; Törzs]. 1657: légyen helyben Brassóban, és ott 
semminémü fegyver és lövőszerszámok, akármely öregek 
is, Havasalföldéből meg nem sérthetik [Kemön. 22]. 

Szk: - ágyú. 1594: 2 die octob(ris) hozak vyza Az Erog 
adgwkatt hûnyodrol [Kv; Szám. 6/VIII. 42 Caspar Semel 
sp kezével] | Ratio Istrumentorum bellicorum ... Vágjon 
Eőregh Algju No 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 15-6]. 1620: Az 
Felseő Varba minden szerszamostol Leöveö szerszamok: // 
Eőregh Algiu. No. 1 ... Kett rakas eöregh Algiuhoz való 
golyobis [Kővár Szt; Borb. II]. 1652: Az Vár közepin ã 
Tőmlőcz előt, arczul ä kapu felé fordítva egy Sorjába hat 
öreg czifrázot Ágyú [Görgény MT; Törzs]. 1667: Vagyon 
ezen bástyán eöregh agyú sendely héjazat alatt nro. 6. 1. 
agyú 5 fontos. 2. agyú 10 fontos ... 6-dik 12 fontos [Fog.; 
UF II, 336] * - falkon. 1620: Keöwarban leveő Leőveő, es 
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Tüzes szerszamoknak ... lnuentalasa ... Eőregh Falkony No 
1 [Kővár Szt; Borb. II] * ~ faltörő ágyú. 1662: az árok 
szélibe kasok közé állattak vala két-két öreg faltörő 
álgyúkat [SKr 595] * - lövőszerszám. 1710: A német 
pedig Komáromból, Budáról öreg lövőszerszámokot hozat-
ván, derekasan kezdé Érsekújvárat ostromoltatni [CsH 
498-9] * - mozsárágyú. 1665: Vágjon ezen kasamataban 
... egy eörög mosar algju [Fog.; UF II, 312] * - szakállas. 
1659: Vagio(n) mindenestol fòghva Eórég s apro Szakállos 
nro. 28 [Kv; SzCLev.] * - tarack. 1595: Az Algyúkat 
vittek ... 1. örög Taraszkot, kinek mind à 4 kereke el rom-
lot vala [Kv; Szám. 6/XVIIa. 80 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1620: Keöwarban leveő Leőveő es Tüzes szerzamok-
nak ... lnuentalasa ... Az Belseö Varban ... a' Kozla bastian 
vagion ... Eőregh Forgo Taraczk No 1. Kis Forgo Taracz 
No 1 [Kővár Szt; Borb. II]. 1673: Az Tomori bastjan vá-
gjon öreg taraczk nro. 3 [Fog.; UF II, 545]. 

7. széles; lat; breit. 1621: varsoczi Lector pinczeyere 
fellwl Egj kett fele nyilo ajtó fedelet io Eóreget d. 35 [Kv; 
Szám. 15b/IV. 25]. 1652: Az Torokbol vagyon be az Pin-
czére egy Ajtó hely ... vagyon két ablaka, az edgyik kicsiny 
lövő lyuk forma, ă másik őregeb [Görgény MT; Törzs]. 

Szk: - ablak. 1573: Mattheus L(ite)ratus Tarnochy Iura-
tus fassus est, Ez ely mwlt Napokba estwe Mint Niolcz 
hora vtan állott fely az Eoreg ablakba mely Az Scholaba az 
kamarak keozet vagion [Kv; TJk III/3. 275]. 1692: Ezen 
haznak ... öregh ablaki no. 2 [Mezőbodon TA; BK Inv. 9]. 
1839: vagyon égy avaték rámájú öreg ablak [Dés; DLt 
1840/87] * - ajtó. 1596: Chynaltattúnk a' scolaban az 
alsó gradich eleibe egi eoreg aitot... d 85 [Kv; Szám. 7/II. 
20]. 1647: Vágjon más egj öreg Ajtojs Tőlgj fabol való 
[Marosillye H; VLt 55/5415]. 1676: Nyílik ezen megh irt 
tornaczbol az eőregh palota előtt való pitvara ... eőregh uy 
ajtó [UF II, 731]. 1685 e.: Az pinczere nyilik jo vas sarkos 
pántos öreg ajtó [Gyf; MvRKLev. Urb. 26] * - (galamb-
búgos) kapu. 1621: Az schola Eóreg kapúiara zegeztunk 
Egy Fwrez dezkat 16 Lecz zeggel [Kv; Szám. 15b/IV. 13]. 
1632: Komanai Uduarház ... Az Ucza feleöl nilik be az 
Uduarra egy eőregh dezkas kapu, az fele Sindeliezett [Ko-
mána F; UC 14/38. 118]. 1636: (Az udvarháznak) uagyon 
nagy eőregh festett három temerdek oszlopokon allo keö-
teött Galambugos kapuja | az haz vegibe(n) vagyon egy 
daraboczka keŏ kerités es az mellett egy eőregh Galam-
bugos kapu [Siménfva U; JHb Inv.]. 1646: vagio(n) rajta 
Egi Eőregh Dezkas kapu Galambhazas [M.bükkös AF] * 

leeresztő kapu. 1647: Az őregh le eresztő kapun két Vas 
Lantz czigakon jaro [Marosillye H; VLt 55/5415] * -
leveleskapu. 1688: Montekukuli eo Nsaga Regimentjebol 
való Soldatok, hostatbol való hazamat kertemet Eoreg Le-
veleskapumot hortak pusztítottak el [Kv; UtI] * - út. 
1764: hallottam hogy az utrízált Exponens urn(a)k utrizált 
erdeje ... az Mikloslakara, es Tsesztvere menő öreg utig 
extendalodnek s az az igaz hatara az Szen Királyi erdő 
[Szászújfalu AF; JHb XXVIII/64] * - üvegablak. 1647: az 
eóregh haz ... vagion benne egy hat tablaiu eóregh wuegh 
ablak [M.királyfva KK; BK 48/16]. 1656: Ezen haznak 
vágjon 3 eóregh üvegh ablaka [UF II, 132]. 1676: Az ház-
nak vagion negj nyílású egi eőregh üvegh ablaka [Fog.; UF 
H, 709]. 

8. magas, magasra rakott; înalt; hoch (gestapelt). Szk: -
Wtag. 1589: volt Tauazal Zab kobol 90 ... Ebeol vagion ... 
egy Eoreg Aztag 1 [Kv; Szám. 4/XII. 4]. 1605: Marat volt 
3 2 Attyamtol ket eóregh aztag buza, mellyekben volt hat 

zaz kalongia buza [UszT 19/56]. 1630: negi eoreg aztag 
[Hídvég Hsz; BLt] * ~ buglya. 1675: Kuczulati szigetben 
eőrőgh bugllya széna vagyon ... no. 1 [Komána F; UF II, 
654] * - búzaasztag. 1647: Vágjon egesz őregh Buza 
Asztagh Nro 6 1/2 [Marosillye H; VLt 55/5415] * ~ ka-
langya nagy/magas szénabuglya. 1590: Vagion Mostan Az 
Varos kerteben zena ... Eoreg kalongya 6 [Kv; Szám. 
4/XVII. 12]. 1732: Vagyon öreg kalongya széna nro 3 
[Nagyiklód/Szentjakab SzD; TSb 51]. 1746: Látánk nagj 
öreg uj kalangya Szénát nro 6 [Borsa K; Told. 49]. 

9. magas, magasra épített/emelt; înalt; hochgebaut. Szk: 
- kő kéményalj. 1676: Ezen pitvarban vagyon egy eőregh 
eő kemeny alya az melyre megyen az egesz hazaknak füsti 
[A.szombatfva F; UF II, 759]. 1681: Pitvar ... Szenelő 
helye az öregh keö kémény allya [Brettye H; VhU 590] * 
- kőláb. 1656: Az gabonas haznak az felseö reszen vágjon 
egi jo keöből rakott pincze ... az közepin kett eóregh keö 
lab [Fog.; UF II, 143] * ~ kőoszlop. 1690: Vagyon ezen 
Konyha Nagy Erős örögh kö Oszlopokon, kö kemenyevel 
együt [BK Kentelki inv. 4-5]. 

10. nagy, tágas; maré, spaţios, încăpător; geräumig. 
1636: Az Istálo jo eőregh kett rendbeli lóra való [SiménfVa 
U; JHb Inv.]. 

Szk: - bástya. 1694: az Tömlőcz es az Tomlocz Tartó 
haza penig mind az Tőmlőczőkkel edgyüt va(gyo)n az Var 
Kapuja mellet való őreg Bastyanak alsó reszeben [Kővár 
Szt; JHb Inv.] * - cselédház. 1677: egy őregh Czieled 
hazat, fundamentombol az kerüllette ualo palankjaval 
eppen fel allattak 29 Jun(ii) [Berz. 17 Fasc. XII] * ~ csűr. 
1589: Chinaltatta(m) Meraba eg' io eoreg chŭrt [Kv; 
Szám. 4/XI. 26]. 1632: Cziwres kertth ... Az kert keőzepin 
vagion egj hozzu eőregh Sindelies Cziwr, az oldala keőreős 
keőmiwl dezkazott [A.porambák F; UC 14/38. 190]. 1648: 
nagi eóregh zendelies Cziŭr, es igen io leszas kert uala 
keorülle [Tűre K; JHbK L. 12]. 1675: Az Kertben vagion 
egi jo őregh Csűr [Mezőmadaras MT; Borb. II] * - ebéd-
lőház. 1650: az Castelyba ... az Eőregh ebedlő ház [Folt H; 
BK sub nro 117] * ~ ebédlő palota. 1692: 2 Haz ... őreg 
ebedlő Palotanak hivatik [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 
1693: az őregh ebedlő palota [Abafája MT; Told. 8] * ~ 
egyház. 1662: Az vár előtt amelly öreg egyház vagyon 
belől a palánkon, annak éjszak felől való szegeletinél vet-
tetvén sáncot egy éjszaka, a kapitány onnan kezde lőtetni a 
vár kapujára | Ezekután Rákóczi Zsigmond ... fejérvári 
öreg egyházban, édesatyja temetőhelyében ... nagy solem-
nis pompával temettetett vala [SKr 234, 314] * - gabonás 
ház. 1677: epitettek egy őregh Gabonas hazat mind őregh 
tölgy fabol ki faragua [Berz. 17. XII] * - ház. 1584: 
Volffard Istwa(n) vram vallia ezt, Emlekezem arra hogy 
Tar Jstwan minek vthanna az Magiar vczay Eóregh hazat 
... beóchwltete Kendy Ianosnak be Ieowe égikor Biro 
letemkort eleombe, Es Azt monda eleottwnk ... hogy azt a' 
ket hazat meg Ne(m) valtia Thar Istwa(n) [Kv; TJk IV/1. 
356]. 1685 e.: mentünk az vegso őreg házra ... Ebben vad-
(na)k ... So ŏrlö hozá való keszűletivel Nrõ 1 [Borberek 
AF; MvRKLev. Urb. 8]. — Vö. az öregház címszóval * -
istálló. 1717: sendellyel fedett két nagy öreg istálló egj 
fedel álat, és egy Contiguitásban [Nagyrápolt H; JHb 
XXXI/6. 3] * ~ konyha. 1679: Öreg uy konyha. Ez ... az 
Ifjú Aszzonj lakadalmi szűkségere czináltatott volt 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 93]. 1681: Öreg 
Konyha; Ez Keő boltos, Keregded Kő Kéménye Nro 1 [Vh; 
VhU 518]. 1692: kezdettek most köböl egy öreg konyhát 
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épitteni [Mezőbodon TA; BK] * - (kőjbolt. 1604: Vagion 
eóregh keobolt az kenier Zer feleol [Kv; RDL I. 77]. 1621: 
Immár keouetkezik a mit az Eóreg keo Boltok felet, az 
haro(m) Aczj ... Myeltenek [Kv; Szám. 15b/IV. 21]. 1647: 
az őregh Bóltban be menven ... Ablakiaj jok; Edgyikben 
vágjon töredezés [Marosillye H; VLt 55/5415] * - ma-
lomház. 1699: a Küköllőn ... öreg malom ház [Szentdeme-
ter U; LLt] ~paj ta . 1680: Vagyon ... egy örög disznókat 
hizlaló Pajta [A.porumbák F; ALt Inv. 25] * - palota. 
1637: Az Eóregh palotaba(n) ... Három Giontaros berlet 
pad, egy berlet pad parazt [Teremi KK; Ks 69. 50. 44]. 
1669: Az öreg palotában két renddel végig volt az asztal, 
mégis nehezen fértek le mind [TML IV, 491 Székely 
László Teleki Mihályhoz]. 1679: Hoszszu, öreg, Uy Palota. 
Ennek belől szelessege öt őt ől; hoszszasaga 18 1/2 ől 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 48] * - pitvar. 
1665: vagyo(n) ... régi ház az kűlseo falán kűvűl ... az 
eóregh palota(n) kivűl eg őregh pitvar [Bethlen SzD; BLt] 
* - sütőház. 1605: Thorda útzaba(n) ... örög Sütő hazat 
akarna Biro W. epitenj [Kv; TanJk 1/1. 507] * - tornác. 
1636: az kis Tornaczbol uagyon mas ayto hely egy eöregh 
Tornaczra | Ez eöregh Tornacz padgyara most hanyattak 
eppen ualo meg padlasara uy furesz dezkakatt [SiménfVa 
U; JHb Inv.]. 

11. kiterjedt, nagy kiterjedésű; întins, mare; ausgedehnt. 
1571: egy zantho feold Jo eoreg [Marossztgyörgy MT; 
BálLt 78]. 1576: De myert hogy az kuty peter zanto feolde 
... eoregb nagiobbis vala az Lazlo pap zanto feoldenel, 
annak supplementumara ada azon Lazlo pap ... Kuti peter-
nek ... Tizen eott magiar forintoth [Uzon Hsz; Kp I]. 1654: 
Egy jo Eöreögh puszta Too hely [Ks Bánfi Ánna urb.]. 
1766: Az Szilágy nevezetű hellybena tud é hallott é vagy 
annál inkább ért é a Tanú egy ojjan Öreg gyŭmöltsős bon-
gordos hellyet melly régen Zakariás kovátsé volt...? [BSz; 
Ks 33. II. 15 vk. — aSzásznyíresen (SzD)]. 1842: minden 
öreg ülésü Telek után ... három ezüst xr. fel vétetvén [Dés; 
DLt 622]. 

Szk: ~ erdő. 1810: a Birtalanok Erdeje, ez Cserés öreg 
Erdő [BibarcfVa U] * - föld. 1588: Az Balas Caspar 
feolde ... Esmet egy nagy eoreg feold ellenbe [Kv; Szám. 
4/IV. 5]. 1633: Zah Peter eöreg földetis nekj atta az edes 
attia rezeben [Mv; MvLt 290. 139b/2]. 1641: Vagion az 
Berek alat egi nagy őregh föld [Csepegőmacskás K; SLt 
AM. 19]. 1711: Vagyon ... ä Kis Pad nevú helyb(en) égy 
öreg föld [Csittsztiván MT; MMatr. 333] O Hn. 1645: Az 
Szent egyház felet való Eóregh fóld [Póka MT]. 1820: Az 
Öreg Főidbe [Buza SzD] * ~ halastó. 1675: Egi öregh 
Halas toh azon egi rosz malom haz kett küre forogh [Me-
zőmadaras MT; Borb. II]. 1680: Szarataj Halas To. Vagyon 
... egy örög halas Tovok [A.porumbák F; ÁLt Inv. 37] * -
házhely. 1736: Meg mérvén penig az egész faluban az 
Bánffi részből állo falu hellyet... szaggatatott és borozdol-
tatott ki 26 öreg ház helly [Záh TA; Mk V. VII/9] * ~ nyíl 
nagy/egész nyílföld. 1735: (Felosztatván) A széna fu ... 
Nyilakra ... és azon Nyilakbolis az eddig biratott három 
Nyilatskákhoz ... egy egész öreg Nyil excindáltatvan ... a 
Mező Csáni két olã Papok számara szakasztatván a Má-
hully részre hagyatott [Mezőcsán TA; DobLev. 1/260. 8-9]. 
1758: a' két Sessio után 8 nyilnak kellene lenni 6 öreg 
nyilnak, 's két kissebnek [Gyéres TA; Born. IX. 43 Paulus 
Pataki (46) ns vall.] * - rét. 1637: A Vár alatt való öregh 
retth [Fog.; MNyTK 132. 48]. 1640: az Goczi Hatarban 
levó Eőrőgh Ret [Msz; Törzs. Vajai Daczo István vall.] * 

~ szántóföld. 1600: az Dello zegibe(n) egi eoreogh Santho 
feold [Fintaháza MT]. 1669: egy nagy eóregh Szanto föld 
[Sámsond MT] * ~ szénafű. 1750: Az Hideg völgy nevű 
Széna fűben vagyon egy öreg Széna fű a borozdolt nyilak 
között [Mezöbánd MT] * ~ szőlő. 1651: egj őregh kerek 
szőlő [Désakna]. 1784: azon Kis Szőlő mellett... az öreg 
Szőlőnek jobb része [Galambod MT; Told. 29] * ~ 
tanorok. 1669: Ezen Udvarhaz eleõtt vágjon egj óregh 
tanorok be kerteltetve az elei Sátoros, fedeles kertel [Ki-
rályhalma NK; Ks 66. 46. 24a] * ~ tó. 1632: Az Sorompo 
mellet való öreg to [Fog.; MNyTK 132. 48]. 1647: Vagion 
az Uduarhaz mellett egy eóregh Tho, de igen sáros, az 
halais apros — rosz [Drassó AF; BK 48/16]. 

12. nagy területen fekvő; (cu suprafaţă) mare, întins; auf 
ausgedehntem Gebiet liegend. 1632: Zolgalattioknak 
Adozasoknak, es minden jeőuedelmek be szolgaltatasanak, 
azon foliasa, rende es teőruenje, mint felseő Uczianak, az 
uagi akar mellik eöregh falunak, kiket ide eleb specifice 
lathatni, miczoda proventusok legienek [Dridif F; UC 
14/38. 46] | Adaiokat, Dezmaiokatt, Eles be szolgaltataso-
katt, korczoma tartast, es akarmi Proventust, az szerent 
administraliak mint eőregh es egesz falu [Lesza F; i.h. 79]. 
1680: Munera et Onopolium. Mivel ez örög Falu, azért ket 
annyitt szokat (!) adni ezekben mint az Korbiak [F.ucsa F; 
ÁLt Urb. 78]. 

13. környezetéből kimagasló; înalt; hoch. Hn. 1702: 
Czigány hegy. Öreg hegy (sző) [Balla Sz; MNyTK 132. 
117]. 

14. nagyra/magasra nőtt; mare, înalt; hochgewachsen. 
1551: kyrem ... k: Mynt Jo Apamat hogh the k: Aggyon 
Egh Emberth Veleka, ky Mwtasa megh Az helyet holott 
Eóregh fakat talalnak [BesztLt 49 Joannes Dobai Vincen-
cius swch beszt-i bíróhoz. — aAz ácsokkal]. 1647: az Falu 
mellett, es Maros mellett vagion egy Teolgyes Erdois nagy 
Eóregh fak vadnak benne [Megykerék AF; BK 48/16]. 
1728: vágjon edgj darab erdő Csere erdő, öreg fák vannak 
benne [Zalán Hsz; SVJk]. 

Szk: - almafa. 1625 U./1687 k.: Fodor Mártha Havadi 
ada égy öreg édes alma fát ... égy ház számára [MMatr. 
159] * ~ borostyánfa. 1712: öreg borostján fák [MNy 
XXXVIII, 304] * - cserefa. 1696: edgy erdoczke imit 
amot nem igen sűrűn vadnak benne örégh agas bogos edgj-
néhány Csérfak [Gyeke K; LLt Fasc. 75]. 1778: Ezen Erdő 
... nagy öreg, és apro fiatal Csere Fákból allot [Koronka 
MT; Told. 79] * - diófa. 1699: vagyon tiz öreg dio fák, 
ket Barkocza fa ... es Silva fák felesen [Szentdemeter U; 
LLt] * - fűzfa. 1604: Marat vo<lt> ozlas kwwyl egy darab 
fwzes ret kin nagy Eoreg fwz fak voltanak [UszT 18/3] * 
~ körtvélyfa. XVIII. sz. eleje: Az Eöregh keörtevelj fat 
tudom, hogi az galok Birtak raztak [HSzj körtefa al.]. 

15. a szokásosnál nagyobb szemű/termésű; cu fructe mai 
mari (ca cel obişnuit); von größerer Frucht als gewöhnlich. 
1595: 24 Octobris ... vöttem vala ... 4 pfont Gesztennyet 
öröget Samúel Deaknetol ... d 24 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 22 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

Szk: - alma. 1596: veottem ... Egi cheber eóregh almat 
... d 16 [Kv; i.h. 6/XXIX. 149 Bachi Tamás sp kezével] * 
~ bab. 1725: Sz Pali István Vr(am) ... ajandekoza az 
Fel(esé)g(éne)k ... mint egj tyúk tojasni aranyot... megint 
ezen ... hajadon Leánya(na)k ... termés aranyat akkorat 
cir(citer) mint egy öreg bab [SzentkGy Gabr. Toldalagi de 
N: Iklod (53) vall.] * - citrom. 1671: két őrég Czitrom 
[UtI] * ~ hagyma. 1595: 3. Júly ... 2. veka zep örög hagy-
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mat vöttem p(er) d 32 [Kv; Szám. 6/XVlla. 200 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével] * ~ körtvély. 1595: vöttem ... örög 
körtúelt p(er) d 17 [Kv; i.h. 214 ua.] * ~ malozsa szőlő. 
1597: Eoreog malosa zeoleot ... d 8 | Eoreog Malosa 
zeoleot... d 6 [Kv; i.h. 7/X1I. 3, 6 Filstich Lőrinc sp kezé-
vel] * - narancs. 1595: vasarlottam ... 21 Naranczot... f 2 
d 62 7. Örög Naranczot... p(er) f 1 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 315 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * - pomagránát. 1595: va-
sarlottam ... 3. örög Pomagranatot p(er) f 1 [Kv; i.h. ua.] * 
~ szőlő. 1587: Mondolat hordottanak 12 fontot az arra f. 
2/40 Eoreg szeoleot 14 fontot az arra f 1/40 apro szeoleot 
Belesheoz valót... 18 ... pensen fontiat [Kv; i.h. 3/XXX. 39 
Seres István sp kezével]. 

16. vmiből jókora/jelentékeny nagyságú/mennyiségű; 
(foarte) mare/mult din ceva; beträchtliche Größe/Menge 
von etw. Szk: ~ csomó. 1737: két öreg csomö viasz [Bras-
só; ApLt 5 Apor Péter inv.] * - koszorú. 1679: Ez idei 
Fokhagima, őregh koszorúval nro 55 [Uzdisztpéter K; TL 
Bajomi János inv. 34] * - matring. 1679: Varrani való 
veres fejtő Őregh motringh nro 1 1/2 [uo.; i.h. 81]. 1727: 
vették ki ... Arany fonalat másfél öreg matringot [Koronka 
MT; Told. 29/9]. 

17. kifejlett (állat); (animal) maré; (Tier) entwickelt | 
nagynövésü; bine dezvoltat; von großem Wuchs. 1578: Az 
lábos marhaara mind eöregre apróra olly gongya legyen, 
hogy wagy niawolia miatt, wagy gonoz ember miatt 
bennek kar ne essek [Kisfalud AF; OL M. Kamara Instr. 
E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. Kovachoczy ut. 
Mathias Niary gondv-höz]. 1590: Attanak ... eo keglmek 
dyznokat 29 ... Azon (!) kozul holt meg 3 dyzno Eoreg 
[Kv; Szám. 4/XVII. 14]. 1595: Adam haitotta az Monos-
torj vtzaj kö kertben: 22 Lúdfiat Jo öröget . . . f i d 76 [Kv; 
i.h. 6/XVIIa. 194 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1598: Js-
meg kelletek 4 tiúkfiat oda adnom ezek Eóregbek ualanak 
azeleobbinel... d 24 [Kv; i.h. 8/V. 26]. 1623: Moldouaboll 
az Neszter és Prwt melleöli, hauaselfeoldebeöll az Duna 
melleöli jgen jo fele eóregh zeöke disznokott vetessen 200 
tenezteny valokot tauazall jo kanokotis vagy 10 igen 
eöregeket es arra viseltessen emberwl gondot [BGU 121]. 
1653: Vágó marhat az konyhámra illendő jo husu marhát 
adgyanak annuatim eggyet az négy falukból3, de harmad-
fvvnél eőregjebbet, azért pénzel bár ne fizessenek [Cege 
SzD; WassLt. — 3Lápos vidékén Debrik, Ünőmező, 
Ungurfalva és Kupsafalva]. 1660: Jarmas okrok öregek 
Nrö. 6 [Mv; MRLt]. 1663: Harjnnaj Ferencz Ur(na)k juta 
egj eokeor eóregh, s egj teolgyelleö tehen [Erdőcsinád MT; 
Told. la]. 1696: volt 1 lovász paripája, 2, hatas kanczaja, 
nienesse öregh 9. aprois volt de azokat nem tud(om) meny-
nyi [Buza SzD; LLt Fasc. 146]. 

Szk: ~ agár. 1680: Talaltattak az Istálló vegehez ragasz-
tót egy hitvan ólban ... egy Tissza nevű örögh nőstény agar 
[A.porumbák F; ÁLt Inv. 25]. 1696: öregh par agár 3 
[Buza SzD; LLt Fasc. 146] * - ártány. 1637: Uagyon 
eőregh artany ... nro. 46 [Fog.; UF I, 415]. 1657: percipial-
tam ... Eóregh Artant, N. 3 [Borberek AF; WassLt Perc. 
15]. 1696: őreg Artany nó 10 [Bethlen SzD; BK]. 1761: 
Fejér Farkas szőrű es Tarka őrőg ártány 11 [Branyicska H; 
JHb XXXV/39, 19] * - barom. 1592: Ez el mult 1591 
Esztendeobe Zent marton nap tajat ... hoztak el Johaynkot 
vgj mynt ket falykat Jde ala ola faluba ... az ket falyka 
Johnak vagyon 40 Eóreg barom hija [UszT] * - berbécs. 

47: Eóregh Beorbecz No. 32. — Taúalyi Beorbecz No. 
36 [Megykerék AF; BK 48/16]. 1687: Eorögh Berbecs nro 
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10 [Csapó KK; Berz. 1 Fasc. 21/11]. 1735: Öreg fejér 
Berbécs 4 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1766: Fejer 
öreg Berbécs ... Nro. 3 Fekete öreg Berbécs ... Nro 5 [Me-
zőcsán TA; Ks 26. X] * - bika. 1627: Eóregh bika vagion 
Nro 3. Harmadfw bika Nro 1. Tauali kis bikaczka Nro. 1 
[Rücs MT; BLt 1]. 1632: Eőregh zeöke Bika N 2 [A.po-
rumbák F; UC 14/38]. 1647: Eóregh bika No. 2. Harmad-
fw bika Nro 3 [Nagyteremi KK; BK 48/Ic]. 1729: Mohárol 
hajtottak szarvas marhákot ez szerént öreg Bikát nrö 2 
[TK1 Petki Nagy cs. szám. 86a] * - bikaszarvas. 1720: 
edgy őreg bika szarvast lőttenek [Ks 96 Apor Péter lev. 
Kézdisztlélekről (Hsz)] * ~ bivalybika. 1680: Extractus 
Buballor(um)... Eoreg Bivaly bika no 2 [Fog.; UtI]. 1684: 
Eórógh Bial bika [Drassó AF; LLt 13/5]. 1700: Bihalyak 
számmá ... Öreg Bihálly Bika nro 1 [Fog.; UtI] * - bivaly-
borjú. 1684: Oreg bialy borjú nō 6 [EbesfVa; UtI] * ~ 
bivalytehén. 1684: Eőrőgh bial tehen [Drassó AF; LLt 
13/5]. 1688: holt megh megint döggel örög bialy Tehen 
nro 1 [Bucsum F; MvRKLev. 7]. 1729: Két örög Bial 
Tehen [Marossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb]. 1793: 
Bihalok; 1. Öreg Bihal Tehén [Bodola Hsz; BLt 2] * ~ 
borjú. 1584: Eg Jo kedwes tehene vala az Aniamnak es 
annak egi Eoreg Boria vala [Kv; TJk IV/1. 278] * - cáp. 
1687: Eöreg Czápok nro. 3. Az idei Czáp nrö 2 [Mocs K; 
JHbK LVI/6]. 1690: Eŏrōg es miliora czap vagyon nrö 3 
[Küküllővár KK; UtI]. 1696: Öreg Czap nó 5. ez idei Czap 
nó 5 [Bethlen SzD; BK]. 1735: Oreg Czáp 8 Tavalyi Czáp 
gidó 11 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb] * ~ csík. 1595: 
fel Eyttel valagatot örög Czik. p(ro) d 25 [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 16 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * - csirke. 
1621: Veottem ... Három eoreog Czirket d 12 [Kv; i.h. 
15b/IX. 212] * ~ csődör. 1679: Ménes száma ... Czigány 
lovának is mondatik egi őregh Csődör nro 1 [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 119-20] * ~ csuka. 1585: ket 
Eöreg Czhyukat penze(n) vöttem az pyaczho(n) [Kv; Szám. 
3/XXII. 64]. 1586: Veegj Giorgnenek attam eoreg Cziwka-
kert f. 1/25 | Egi Eoreg Cziwka 12 fontos —/48 [Kv; i.h. 
3/XXIV. 9, 78] * - disznó. 1592: Az Zamuetó Vraim 
attak mi kezünkben az Jnuentalaskor, Eóregh diznokat es 
Swldókett No 60 [Kv; i.h. 5/XII. 6]. 1600: egy swldutis ad 
wala az I de ne(m) weötte el az felperes azzony, eőregh 
diznot kewa(n) wala [UszT 15/267 Hadnagy Jakab Far-
kaslaky, Lofeő vall.]. 1627: Eóregh dizno vagion Nro 20 
[Kozmás Cs; BLt 1 Inv.] 1693: A Testamentum szerent egy 
maladzo öreg disznó adassék a Relictanak [DobLev. 1/38. 
6b] * ~ eme. 1676: Eőregh eme nro 48 [Szúv; UtI]. 1678: 
Vagyon jelen Eőrőgh Eme nro 8. Esztendős Eme nro 13 
[Radnót KK; UtI]. 1696: öreg eme nó 27 ... Teli eme no 21 
[Bethlen SzD; BK]. 1718: Eőreg Eme nr. 14 [Hosszúaszó 
KK; Szentk. II] * ~ emedisznó/sertés. 1647: Vagyon 
eóregh Eme disznó No 3 [Sólyomkő K; SLt GH. 5]. 1675: 
Eőregh es esztendős eme disznók ... nr 40 [Mezőmadaras 
MT; Borb. II]. 1700: Vöttem Magnak két Eoreg Eme 
disznót [Kv; Szám. 40/1. 25]. 1747: Öreg eme sertés 8 ... 
Esztendős eme 25 [Borsa K; Told. 24]. 1753: Majorság 
Sertések találtatt(anak) Eőrőg Eme Disznó nro 25 ... Eme 
Süldők Ideiek nro 4 [Záh TA; Told. 18 gr. Toldalagi Ferenc 
inv.] * ~~ fejőstehén. 1627: Eóregh feiős tehen ... eot 
[Mezőrücs MT; BLt]. 1673: Majorság őrőg Fejős Tehen 
húszan hét [Fog.; UtI]. 1678: Eörögh Fejős Tehen vagyon 
nro 22 [Radnót KK; UtI] * - gácsér(réce). 1697: Ez Ud-
varon ... vad(na)k szárnyas majorsag(na)k való olacskák és 
szin. Ebben vágjon szárnyas majorság ez szerint... Eőreg 
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Gacsér nro 6 [Borberek AF; Mk Urb. 6]. 1755: Öreg gátsér 
Rétze 2 [Bencenc H; BK sub nr. 1020 Naláczi conscr.] * -
galla. 1674: Disznók, Eőrőg Galla nrō 28 [Radnót KK; 
UtI] * - golda. 1646: Disznók ... Eóregh golda ... no. 176 
[Örményes TA; RákGIr. 601] * ~ górkakas. 1595: Tyúkot 
szettem be ... 1. örög Ghor kakast Kappanert p(er) d 7 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 209 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * ~ 
gölye. 1632: Disznók. Eőregh Golie No 106 [Komána F; 
UC 14/38]. 1744: Eöreg Gōje nro 4 [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 
12]. 1770: öreg Gólye rideg nro 19 [Királyhalma NK; Ks 
23. XXIIb] * - gölyedisznó/sertés. 1633: Öregh gölie 
dizno No. 129 [UF I, 315]. 1744: Öreg Gője Sertes nro 13 
[Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 1759/1779: Öreg Gőllye Sertés 
nro 11 [O.andrásfva K; Mk]. 1761: Öreg Gōje Sertés Nro 5 
[SiménfVa U; JHb XXIII/31. 17] * - gönne. 1717: Öreg 
Gőnne nro 34 [Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 7]. 1756: 
Magyarországi öreg gőnne 3 ... Tavallyi Gōnne 13 [Déva; 
Ks 92. I. 32 Kúrialeír.]. 1764: Öreg Gőnne 2 Tavallyi 
gönne 2 [Csapó KK; Berz. 7. 72] * ~ hal 1597: Halaz 
Marthonneteol Eóregh feier halat f — d 29 [Kv; Szám. 
7/XII. 128 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1680: Szarataj 
Halas To ... mely (!) örög halakot szoktanak tartani 
[A.porumbák F; ÁLt Inv. 37] * ~ harcsa. 1633: hallot-
ta(m)... magatol Szabó Mihalitol hog' ótet Bandi Ferencz 
igazgatta hog' az halazok igen szép óreg harczat kòtenek 
az tulso hid ala | monda Bandi Ferencz minekvnk az 
vra(m)mal az tulso hid ala bezzeg szép eőreg Harczat 
keótenek az halazok [Mv; MvLt 290. 119b] * - juh. 1587: 
Restal még a' Ieouendeo Zamadasra óreg Jŭh kossal, 
kechkeŭel, Miluaraual es barannial egietemben 312 [Kv; 
Szám. 4/XI. 10]. 1627: Eóregh feiós Juh vagion Nro 217 
[Kozmás Cs; BLt 1 Inv.] | Az Juhoknak Zamok. Feiós 
eóregh Juh vagion Nro 91 [Rücs MT; BLt 1 Inv.]. 1658: 
bŏczŭllenk ... egy tavalj millyorat három eóregh juhot, ket 
tavalj kost [TarcsafVa U; Pf] * - kacola (ló). 1585: valami 
hituan El vetet kaciola louakat ha adna Miske Thamas el 
ne tartozzék vennj Dechey Mihalj hane(m) Eoreg kaciola-
kat [M.csesztve AF; Told. 27]. 1594: Ratio Equorum ... Az 
Somlioi feöldeön vágjon az Menesben eóregh kaczola lo 
No. 16 [Somlyó Sz; UC 78/7. 13-4] * - kakas. 1588: 
Veres Peteme Ázzoniomnal volt egy feo olaz Eoteod 
magawal biro Vram akarattiabol kwlte(m) egy Eóregh 
kakast neky es Egy Tikot veottem d. 11 [Kv; Szám. 4/1. 30] 
* - kakaspulyka. 1784: Öreg Kakas Pujka [Vingárd AF; 
MkG] * - kan. 1656: Disznók Dobokan. Eőregh kan 
vagion Nro 2 [Doboka; Mk Inv. 11]. 1677: Sertes Marhák 
Száma. Eőrőg Kan no. 1 [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 
1681: Disznók száma. Öregh kan Nr 3. Tavalyi kan süldő 
Nr 12. Ez idei kan Süldő Nr 14 [Vh; VhU 569]. 1744: 
Sertések. Öreg kan nro 2 [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 12] * ~ 
kanca (ló). 1627: Az Meneseknek szamok. Feiĕr kek eoreg 
kancza vemhes Nro 5 [Rücs MT; BLt 1 Inv.]. 1638: 
Maczkasi Ferencz Vramnak egj òreg kancza louat es ket be 
fogo Tulkot hagiok [Cege SzD; WassLt Vass György végr. 
St. Mogiorokereki pastor keze írása]. 1680: ada ... édgy 
eóregh barna holdos Kanczát czitkajával [Vágás U; Pf]. 
1699: Ménes. Eöreg kancza Lovak nrŏ 10. Ezekben 
Csitkos nrō 6 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.] * -
kappan. 1753: Öreg Kappan N 4 Idei Kappan N 10 
[KarácsonfVa AF; Told. 18] * - kápra. 1632: Hauasalfòldi 
hatarban leueő maiorsagh juhok ... Eöregh kapra ... no. 36 
Millióra kapra ... no. 6 [Fog.; RákGIr. 454]. 1711: hajtot-
tak Eöreg Fejős Kaprát no 3 ... Eöreg meddŭ kaprátt no 10 
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[Fejér m.; LLt 33. C] * - kárász. 1584: Aggiak ... Eóregh 
karaznak ky Egy egy fontot Niom Awagy nagiobat Lib. p. 
d. III [Kv; KvLt Vegyes III/7-8] * ~ kecske. 1582: Hét 
öreg kecske s hét tavalyi [Simontelke BN; TT 1879. 559]. 
1610: Az eőregh keczke N 37 ... Holt megh benne N 4 
[Gyalu K; Sennyei 47/11]. 1745: Öreg ketske 32 Notin 
ketske 3 [Marossztkirály AF; Told. 18] * - koca (disznó/ 
sertés). 1681: Disznók száma ... öregh kocza Nr 26. Ta-
valyi kocza Nr 24 Ez idei kocza Nr 20 [Vh; VhU 569]. 
1687: Két őregh kocza disznót, Tiz süldőivel együtt [Déva; 
Szer.]. 1765: két öreg katza Sertés [Mv; Sár] * ~ kos. 
1627: Eóregh koos Nro. 3 Dizke koos Nro 2 [Rücs MT; 
BLt 1 Inv.]. 1679: Morvái Öregh Kos nro 12 ... Magyaror-
szági Öregh Kos nro 28 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 123]. 1698: Eőrőg kos numero 2 [Cege SzD; WassLt] 
* - lábasmarha. 1673: mikor valaki juhait vagi egieb 
öregh labas marhait az havasra fel szaliitotta czedulat 
valtot az udvarbiraktul [UF II, 569] * - ló. 1598: Az roh 
paripat, es az eóregh louat, az koczis louakat, koczim<al> 
egietemben az Gazda Azz<onna>k hagiom [Gerend TA; 
Törzs. Gerendj Pál végr.]. 1611: Egy öreg kek lo [Taploca 
Cs; LLt Fasc. 155]. 1621: Gubernátor vra(m) Eóregh 
Louay [Kv; Szám. 15b/XI. 149] * - lúd. 1647: Öregh Lud 
nro 9 [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1680: Szarnyas 
Majorsag. Talaltunk itt ... Eörŏgh Ludokot Gunarokkal es 
Ludfiakkal nō 33 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 30]. 1729: 
Örög Lud nrő 25 [Marossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb] * -
medve. 1662: Szerdahely és Szászsebes között egy Sina 
nevü havas erdején többi között egykor csak medvét egy 
nap huszonnégyet veretne, kik közül csak négy vagy öt 
lévén középszerű s nevedékenyek, mind hatalmas nagyok, 
öreg medvék voltanak [SKr 282] * - méh. 1807: a' mult 
Tavaszszal el dőglett őt Kosár öreg méh [Kiscég K; Pf] * ~ 
ménló. 1656: Vagyo(n) ... egy öreg Fejer menlo körme 
szorulonak mondgyak [Dob.; Mk Inv. 7]. 1677: Menesek 
Száma ... Eőrőg Fakó mén lo no 1 [Mezőmadaras MT; 
Borb. II]. 1684: Örög szürke Törők Mén Lo, kettő [UtI] * 
- miórajuh. 1682: Eőrőg Miliora Juh vagyo(n) nro 357 
[UtI] * - ökör. 1587: Az Jobbagiomnak Nagy Kozma 
Tamasnak attam 2 Tulkot p(ro) f. 3 ... Es eo adot ... egj 
eoreg ókreot [Kv; Szám. 3/XXVI. 15 Suweges Gergely isp. 
m. kezével], 1680: Eőrőg jármos ökör... 8 [A.porumbák F; 
ÁLt Inv. 37]. 1687: Eőrögh bika Vagyon Nro 3. Eōrŏgh 
Eökör Vagyon Nro 2 [Küküllővár KK; UtI] * - pipe. 
1595: vittem ... 2 Örög pipet... d 16 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
181 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1621: Vittem eo Naga-
nak Ajándékot ... Egy eoreg pypet kit veottem ... / 9 [Kv; 
i.h. 15b/IX. 209] * - pisztráng. 1637: Vagyon egy szép 
haltartoys, kiben szép eőregh piztrangokatt mond(na)k 
lenni [F.árpás F; UC 14/42. 181]. 1650: Főzettem Eőregh 
pisztrángon Nro 12 ... d. 72 [Kv; Szám. 26/VI. 414] * -
pulyka. 1680: Szamyos Majorsag. Talaltunk itt ... Eöreg 
Pujkakot kakassokkal nō 68 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 30]. 
1714: Őregh Pujka n. 2 [Kászonfelsőfalu Cs; LLt Fasc. 
85]. 1725: Öreg pujka n 5 [Pókafva AF; Told. 18]. 1784: 
Öreg Tojo Pujka [Vingárd AF; MkG] * - réce. 1753: 
Öreg retze N 3 [Szászbesenyő AF; Told. 18]. 1763: Öreg 
Récze 11 [Szakatura SzD; TGsz 70]. 1770: Öreg Récze 2 
[Esztény SzD; Told. 29] * - retke. 1590: Attanak Ayande-
kot 1 Eoreg Retket... d. 18 [Kv; Szám. 4/XXI. 38 Kis Ist-
ván sp kezével]. 1595: vöt... Egy örög retkeet... d 40 [Kv; 
i.h. 6/XVIIa. 28 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * - sertés. 
1722: Vágjon öreg Sertés elegj ártány és eme nō 34 
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[Algyógy H; Bom. XXIXa. 8 Bornemisza János conscr. 4]. 
1730: ada ... Két öreg Sörtes hejen, hasonlo ket öreg Sör-
test, Három Süldőkért [Usz; Pf]. 1735: Sertesek ... Rüdeg 
Öreg Sertes Nro 3 [Mezősztjakab TA; JHb XI/9. 11] * ~ 
suta. 1761: Czapok. Őrőg Suta 1 Szarvas őrőg 1 [Kéménd 
H; JHb XXXV/39. 31] * - süldő. 1649: Eóregh Swldeok 
nro 19 [Kv; Szám. 26/VI. 499] * - tehén. 1598: Eóregh 
tehen nro. 5. Harmad feowek nro 8 [Kv; i.h. 8/1V. 30]. 
1627: Az eóregh meddw Tehenek keozeot vagio(n) egj fel 
kertt Valazuti Jobbagjnak egj szeoke tehene [Mezőrücs 
MT; BLt]. 1692: Öregh Tehén, Kormos fenn-állo szarvú 
bellyeges [Mezőbodon TA; BK Inv. 21-2]. 1761: Öreg 
Tehén Nro 4 [SiménfVa U; JHb XXIII/31. 16] * - tehénbi-
valy. 1689: Bialyok extractussa. Vannak jelen őrőg Tehén 
bialj [A.porambák F; UtI]. 1698: Eoreg Tehen Bial 
[O.csesztve AF; LLt]. 1720: Öregh tehén Bial nrō 4 [Szur-
duk SzD; JHbK XXVI. 12] * - tulok. 1676: Örőg Tanult 
Tulok nrö 3. Tanulatlan örőgh tulok nrö 5 [Porumbák F; 
UtI] * ~ tyúk. 1589: 2 Eoreg tykot d. 10 [Kv; Szám. 4/VI. 
34 Stenzely András sp kezével]. 1669: Eőregh Tyúk vágjon 
Nro. 80 [Kőhalom NK; Ks 67. 46. 21a]. 1697: Eőreg tyúk 
nro 26. Ertze tyúk nro 16 [Borberek AF; Mk Urb. 6] * -
tyúkfi. 1589: Giulai Pal it letebe kwltem nekj ... három 
tykfiot d. 13 ... Bathori Jstuan vram it leteben veotte(m)... 
Negi eóregh tykfiat d. 16 [Kv; Szám. 4/X. 19]. 1729: Öreg 
tyúkot és tyukfiat adtunk nr. 100 [Ádámos KK; TSb 36] * 
- ünő (barom). 1551: Tyzen hat Ewreg Ewnç [Mezőszen-
gyel TA; BfR 304/108. — L. MNy LVIII, 492 Gerendi 
Ferencné Dienessi Kata és gyermekei osztozólev.]. 1589: 
Az Alseö (!) Jspitalban ... Járó Ekeor Zam Zerent No 24 ... 
Eoreg Vnò Barom No 14 [Kv; Szám. 4/VIII. 3] * - ürü. 
1598: Az hawasely kozákok es Gialogok Agaianak ... 
kwltem 2 Oreg wrwt f 2 d 10 [Kv; i.h. 7/XVIII. 67 Masass 
Thamas sp kezével]. 

18. vén; bătrîn; alt. XVIII. sz. eleje: Ha lehet Őrőg Men 
Lovat ne vegy ä Menesedbe, mert fáját (!) nem veheted, 
akar mint röhögjen eo, de tsak fejét sem emeliti, à Sárhoto 
Kancza [JHb 17/10 lótartási ut.]. 1768: Pénzen distráhál-
t(am) ... Öreg, el esett, és Járamban nem alkalmas béres 
Òkrőt Nr 02 [K; DobLev. 11/390. 11a]. 1795: A Kosesdia 

Posta Háznál ... Vagyon Hat Posta Ló mellyek gyengék, és 
öregek [Ks 78. XVII. 13. —aH]. 

Szk: - szám vén, öreg számba menő. 1735: öreg szám 
ollózó kecske 14 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb] * ~ 
számban levő. 1684: Eőregh számban lévők: Kann nrō 4. 
Artany nrō 32. Eme nrō 67 [Szúv; UtI]. 168*7: Örög szám-
ban lévő 3d és 4dfü Tehen nrö 16 [Fog.; UtI] * ~ számban 
való. 1733: Meddŭ Tehen öreg Szamba valók Kesely szőrű 
Nro 1 [Szárhegy Cs; LLt] * ~ számú. 1627: Eóregh szamu 
wneo vagion Nro 74 [Bodola Hsz; BLt]. 1649: Eóregh 
szamu Elegh beliegh Disznó vagio(n) Nro: 19 [Kv; Szám. 
26/VI. 490]. 

19. idős, vén; bătrîn, în vîrstă/etate; alt, bejahrt. 1578: 
wegeztek ... egienleo Értelemmel ... hogy ennek vtanna 
minde(n) zaz ember vagy Nagy, vagy kichin, vag iffiu vag' 
órógb, tiztessegesse(n) zollyon itben az gywleosbe egy 
masnak [Kv; TanJk V/3. 169b]. 1596: fogattam Bajusz 
Gáspárt zakaz rakni 6 nap fizettem f — d 72 Esmet hogj 
°em gieözi vala egjedwl az igazgatast es heazast, hivattam 

Molnár Albertot ... Esmet volt egi eőregh olah, ezek 
kellet zakaz igazgató [Kv; Szám. 6/XXIX. 171 Bachi 
Tamas sp kezével]. 1614/1615: az Christoph deakne Azzo-
n'o(m) Zolgai ... eoteot kezen foghua uezettek ki à kapun, 

megh à hajatis megh fogtak uolt, ugy akartak ki vetni de az 
ki eoregieb volt keózteók az ne(m) hatta [Györgyfva K; Ks 
M. 20a]. 1631: mezei Katonainknak haggiuk es paron-
czolljukis, hogy mikor Desi uarosunkba Eoket be szalitani 
akarjak ... Senki semmi uton es modo(n)... Eóregh beteges 
ven Emberekre szalani ez leuelwnk latuan ne mereszelljen 
[DLt 365 fej.]. 1638: az az eőregh Monar, az nap mind 
iddogált euel az Padocz Istua(n)nal [Mv; MvLt 291. 170a]. 
/ 703: én ló haton nem iárhatok, mivel igen őreg, Sérvéses, 
beteges ember vagyok [Ksz; KaLt Apor István ir. Kászoni 
Imreh deák Apor Istvánhoz]. 1726: az Győrgj Szimionnak 
is az édes Apját értem ... tudom hogy igen örög Ember vala 
[Bongárd BN; Szentk. Bulz Vaszily (79) vall.]. 1765: 
nállomnál örōgöb emberek meg tudgyák mondani [Csávás 
KK; LLt]. 

Szk: A. - állapot. 1638/1647: eo kegl(m)e nalamnal if-
fiab ember, en penigh eoregjeb allapattal való beteges 
ember vagiok [Noszoly SzD; WassLt]. 1700: Méltó consi-
deratioban veuen Csatari Csőrke Varucsuj Janosnak, ked-
vetlen öreg allapotra jutott erőtelen vénségét... circumscri-
baltuk ... esztendeig való immunitaltatasanak allapottyat ad 
fl. 3. Hungaricales [Dés; Jk 302a]. 1767: Kováts Margit... 
Öreg allapottyaban egeszen meg tiboljodot vala [Medesér 
U; Ks 20. XIV. 1]. 1768: (Flóra Pétert) őrög allopattyában 
magam is esmertem [F.borgó BN; BK. Styop András (73) 
jb vall.] * - idejű. 1657: Nem Komis Zsigmondnak még-
is, hanem vala egy Petneházi István jenei kapitány, kisded, 
módos, immár öreg idejű, de híres vitéz úrember, annak 
parancsolá2, hogy azalatt az seregeket rendelné [Kemön. 
70. — aA fej.] * - korában. 1734: Belső Közép Uttzában 
Szintén 15 tizen őtt Esztendők alatt nyomorgó; Váradi 
Varga Ersók Váradon lakott Varga Istvánnak tsetsemő ko-
rában el-hagyatott árvája ... el eset hetven Esztendős őreg 
koromban, folyamodtam a Kolosvári Tktes Refta Ekklesiá-
hoz, hogy engemet venne ... Szarnyai alá [KvRLt IV. 321] 
* - napjai. 1815: TérjJ meg azért már valahára ... menny 
bé Wásárhelyré Iskolában 's Tanoly jol ... hogy ha már 
egyéb nem is, leg alább hogy lehessen egy jo tisztességes 
Balavásári Disznó Pásztor belőlled; s az által, hogy lehes-
sen nékem is őrőg napjaimban; örömöm benned [Kóród 
KK; Ks 101 gr. Komis Gábor lev. fiához]. 1854: fiam 
Szentpály Sándor által ... öreg napjaimra minden tulajdo-
nomtol ... meg fosztattattam [Kv; Végr.]. 

B. - asszonyunk idős úrnő/fejedelemasszony. 1595: 19 
Augusti hogy örög Azzonnyúnk vizza mene ... Gazdalko-
dot János W(ram) hazatol, az Tanaczhazban | 16 Aŭgŭsti 
Zekel Andrást az Loas Legent, kültek Biro U(ra)mek 
Thordara az kamora Ispánhoz tudakozni, mikorra varyak 
Wrúnkat örög Azzonnyunkkal egyetemben vizza menőben 
1 lora ... d 25 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 20, 90 ifj. Heltai Gás-
pár sp kezével]. 1654: öreg aszszonyunk, a decedált bol-
dog emlékezetű Rákóczi György fejedelem relictája, a 
fiához látogatni Erdélybe béjöve [ETA I, 157 NSz]. 1659: 
Az Márton lova nem akarván úgy az dolgot, mint tegnap, 
majd későn jöhettem be, mely miatt sem Boldvai uramék-
kal, sem öreg asszonyunk ő nagysága szolgáival nem be-
szélhettem [TML I, 407-8 Rhédei Ferenc Teleki Mihály-
hoz] * - atyafi idős rokon. 1660: én nékem úgy tetszik, 
hogy Kegyelmeddel emberséges ember megalkhatik, de 
minthogy Kegyelmed lakott közelebb, az szegény húgom is 
tudom megmondotta, mint tartotta Kegyelmed, öregebb 
atyafi is lévén, szóljon hozzá [i.h. 524 Veér Mihály ua-
hoz]. 1731: e meg mondott négj őreg Atyafiak égj 
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Testvérik voltak de az Atyokat kik(ne)k (!) hitták ... nem 
tudom [Ilondapataka SzD; TKI]. 1766: a' hellyetskének a 
Felső szegeletiben ... Pap Todor ... egy házatskát epitett 
volt Pománában egy el esett óreg attyafijának Pap Stéfán-
nak [Szentegyed SzD; WassLt Molduván Kratsun (80) zs 
vall.]. 1781: ezekről soha Hugam Aszszony el ne felejtkez-
zék, és rosz nevenis Ne vegye az Örőg Atyafinak jo intésit 
[Mezőkövesd MT; Kp III. 206 Újfalvi János lev.] * ~ atyái 
vkinek felmenők, elődök. 1663: Jó fiaim, nem akarvám ezt 
is elmulatni, hanem az ti öreg atyáitokról emlékezetet 
akarok tenni JſKv; KvE 173 LJ] * - eleink. 1769: ugy 
halottuk régi öreg Eleinktől hogy még mikor ezen Falut a 
Magyarok lakták akkoris ezen Telek Ecclesia Fundussa 
volt, és mikor az oláh Ecclesia itten fundáltatott, az akkori 
Possessor uraktolis Ecclesia részire hagyatott [O.horváti 
Sz; BfR 88/5 Avosan Silimon (77) jb vall.] * - hajdú. 
1794: Szolga Biro Korponai Sámuel Vram ... az őreg Haj-
dút a' ki a' pitvarba volt, ugy verte, mint a' marhát [Ne; 
DobLev. IV/728. 1] * - pap. 1635: az Eóregh pap fia ... 
En vellem Eggiwt Egi hetigh zimboraban zantot nozalia 

feóldeón [Cente SzD; Ks 72. C. 15. — "Noszoly SzD]. 
1751: teczet a Judiciumnak, hogy ... Sztrencz Mihaila azon 
földecskét bírhassa és az J. nyakosságáért, azon Szegénj 
örög Pap meg motskólásáért poenam fl. h. 12 incurálni [H; 
Ks 62/5] — Vö. az öregpap címszóval * - szolga. 1600: 
Mi zolgalonk wolo Farkas Antal felesigenek az annia, kett 
eöreögh zolgank wala, eö azokhoz zimboralt [UszT 15/37]. 
1710 k.: Látván azért én a hirtelen vak indulatnak rajtam 
való uralkodását... mindenképpen igyekeztem orvosolni és 
ellene állani ... embereimnek meghagytam, hogy ... ne ha-
ragítsanak, káraimat bízvást mondják meg ugyan, de oko-
san, vagy feleségem, prédikátor vagy olyan öreg szolgám 
által, akire méltán ne haraghassam a megmondott kárért 
[Bön. 496] * ~ úr idős földesúr. 1701: Az Buga Dávid es 
Gergely Moldvabol való ki iővetelét s ez eőreg ur keze alá 
való adását iobbagyul ugy vallya mint az első valló [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 69]. 1734: Igenis adtanak Gabonát 
költsön az Jobbagyok(na)k de mennyit bizonnyal nem 
tudom az árát fel is Szedtük, és az ŏrŏgh ur(na)k beis adtuk 
[Kővárhosszúfalu Szt; TKhf] — Vö. az öregúr címszóval 
* (a falu) ~ elöljárói. 1821: megkérdeztetvén mtl, a ditrai 
és szárhegyi commonitások bírái, hűtősei és öreg elöljárói 
az aránt: hogy szárhegyi méltóságos gróf Lázár József úr 
Borszékba házat és egyéb épületeket szándékozván építeni, 
a két birtakos commonitások bírái és esküttei az aránt 
tettenek-e protestátiót [Ditró/Szárhegy Cs; RSzF 140] * a 
falu ~ rendei falusi vénség. 1820: a 7 Számból állo örög 
Falu rengyei ütök (!) után a fen irt modon adták légyen ki 
[A.hagymás SzD; KCsl 5] * (falusi) ~ emberek 'ua'. 
1597: ezen may Hatar iarassukba mwtogattak az Alpretty 
eoregg wín emberek mynekőnkis az kereztes hatar fakat 
[A.csobánka SzD; Ks]. 1751: az Uraság bíráját az Falu 
Eskütteivel és leg örögöb Falusi két embereinket azon 
hellyem el igazítása véget az föld színére Sallarium mellet 
... ki vittem volna [H; Ks 62/5]. 1769: a Falusi Òregb 
embereket... kéményén meg hŭteltettvén [Váka H; Berz. 7. 
62. V. 6]. 1821: a Tekintetes Exponens Ur... a' processua-
lis Szolga Biro Ur jelen létében a Falusi Öregebb Embere-
ket a Hely színire ki vitette, és ki jartottatta ... és azon le 
kaszált fÜ az Exponens Urnák keltetett és járattatott [Apa-
hida K; PLt O. 2 Tyikos Vaszilika (70) vall ] * határiga-
zító ~ ember. 1645: Beodeőni szomszidsagbeli hatar iga-
zító eőregh ember [Szentjakab TA; Told. 27] * hiteles ~ 

ember. 1764: Mŭ mind hárman ugy tudgyuk és régi hiteles 
öreg emberektől is mindenkor ugy értettük s hallottuk bizo-
nyoson hogy az utrizált Faluban ... antiqua Colonialis 
Sessio, vagyis régi ülő házhely ... tsak tizenkettő tartatik 
regi ülő ház hellynek [Gyurkapataka SzD; JHbK LIV ad 
28. 6]. 

20. ~ uraim a kv-i százférfiak tanácsának tagjai, cen-
tumvirek; centumvir; Centumviren (Mitglieder des Hun-
dertmännerrates). 1584: Értettek Biro vram panazolkodasat 
minemeò Modnelkwl es lagia(n) fognanak az Monostor 
vczaj Epitesheóz, De hogy ... vegheóz Mennyen, valaztot-
tak eo kgmek keozewleok ket Eóregh vraimath [Kv; TanJk 
V/3. 283b]. 1595: 24. Octobris: Biro Wram őkme Egez 
Tanacz akarattyabol, hiúata be melleie az örög Wraimat Az 
Jo hírnek mellyet Hawas elö földéből hoztak vala örömere: 
Tudnia illik hogy Szjnan Bassa meg fútamodot volna 
Wrúnk ö fge hada elöl | Az örög Wraimat be gyütúen 
Tanaczúl eggyüt vegezek ö km(e)k, hogy altalam fogwa az 
Birak Wraim Wrúnk eleiben ... gratificalny mennyenek | 
Az 2. porozlo faratsagat, es keúes fizetesset vetúen, pana-
zolkodanak Biro Wramnak: Ö kegyelme az egez Tanaczot 
és az örög Wraimat rea gyütúen. Ó kem(e)k egy akarattal 
el vegezek ... hogy fizetesseket esz esztöndöben meg 
Jobbjczák úgy mint egynek 2. köbei búzaúal [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 21, 153, 232 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1597: 
Biro vram ... az eoreogh vraimat gyewche be [Kv; TanJk 
l/l. 303]. 1603: minek útanna ó kmk Basta Wram ö 
Ngahoz ket Tanaczbeli Attyokfiat boczatottak wolna, 
keúanta ö Nga, hogy az örög Wraim közzül sziuessen kül-
denenk hozzaia, tellyes tanúsagúal, okat meg ertúen, miért 
attak volna meg az varast modnelkül ... irúa okait ő Nga-
nak viúen [Kv; i.h. 453]. 

21. céhen belüli fontosság/(rend)fokozat jelölésében; 
pentru indicarea importanţei pe scara ierarhică a breslei; 
für die Bezeichnung der Wichtigkeit/des Dienstgrades 
innerhalb der Zunft. a. idős; bătrîn; alt. Szk: - bejárómes-
ter. 1811: Örög béjárómester: Szász István. — Ifjú bejáró-
mester: Tot Zsigmond [Dés; DFaz. 40] * ~ mester (ember). 
1645/1650: Devay Matyas eóregh ven Mester leuen 
halalakor, az koporsoia be szegezesere Gyulaj Sámuel 
semmi intesre kérésre nem akarvan bemenni az vakmeróse-
gert vetettek eo Kglmek Cehwl rea ket lott Ezüst búntetest. 
soluit [Kv; öCJk]. 1655/1754 k.: Eöreg Mester emberek 
observáltassanak rend szerint haton, Ifjú fen-szolgálo 
Mesterek négyen ... Mikor pedig az öreg Mesterek között 
Vácántia esik ... a le-ült közép Mesterekből suppléáltassék 
a vacantia [Kv; ACJk 17-8]. 1701: Valamelly Mester 
ember az Eorögjebbek közzül Legény dolgabol meg fogyat-
koznék, tartozzék ä Céh Iffiab Mester ember Műhelyéből 
fel kövedzeni és Eorōgjebb Mester embernek Műhelyében 
fel ültetni [Kv; PosztCArt. 32] — Vö. az öregmester cím-
szóval * - számban levő mesterember. 1764: az nemes 
céh számához képest tartatván az alkalmazta<tott> 6 - hat 
öreg számban lévő mesteremberré ne ingrediáltatna és bé 
se vétetödhetné<k> [Dés; DFaz. 22]. 

b. nagy; mare; groß. Szk: ~ mesterasztal. 1698: mostan 
egy őregh Mester Asztalt imponált volt a B. Ceh büntetés-
ben) reaja | (Megrészegedvén) Boldisar Ur(am) ... tehát 
úgyis ezen egész öreg mester Asztal büntetese fel állyon 
[Kv; ACJk 29]. — Vö. a mesterasztal címszóval. 

22. kf testvérek közül az idősebb; mai mare în vîrstä 
dintre fraţi; unter den Geschwistern der altere. 1657: az 
fejedelemasszony ... engem igen szép gyémántos, szüfor-
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mán metszett kövü arany gyűrűvel megajándékozván (kivel 
jedzettem is el az feleségemet magam, azután öregjebb 
fiam is feleségét), elmenék [Kemön. 61]. 

23. felnőtt, nagykorú; aduit; erwachsen. 1588: miwel 
hogy ennekem negy eoreg fiam vala hazas annak az kettey 
akaranak kwleon kwleon egy egy hazat czinalny Mégis 
czinaltak wala [ZsákfVa Sz; WLt Mich. Talas jb vall.]. 
1593: Anna Azzöni, feierdi Balintne vallia ... Eo magais 
bezellette ferenczi Istuan, hogi eo neki nagi eoreg fiais 
vagion [Kv; TJk V/l. 383]. 

Szk: ~ emberkor nagykorúság. 1598/1635: Mely ingó 
jouaimat mind azo(n) altal mégis hagio(m), hogy az kett 
megh neuezett gyermekimnek ha ualamellyike, az en hala-
lomnak ideigh (!) megh halna, tehát annak rezzett az Testa-
mentumosok, avagy Tutórók megh tarcziak es mikor annak 
gyermekit Jsten öregh emberkorban jutattia, akkor adgiak 
éppen megh nekik [Mv; APol. I. 68/3]. 

24. nemzedékviszonyító jelzőként; ca atribut adjectival 
indicînd relaţia dintre generaţii; als Attribut im Vergleich 
von Generationen: idősebb; mai în vîrstă, senior; älter. A. 
aſ a. vn + kn előtt. 1596: örög Palastos Istúan [Kv; Szám. 
6/XVII. 4]. 1614/1687 k.: Öreg Farkas Mihály [Harasztke-
rék MT; MMatr. 117]. 1623: Eóregh Kerekes Janosne [Kv; 
RDL I. 122]. 1627: Eoreg Kanta Mihalne [Kv; i.h. 134]. 
1632: abba(n) az hazba(n) az kiben most Szabó András 
lakik az eöregh fazakas Balas lakik vala [Mv; MvLt 290. 
72a]. 1639: Eöregh Kanta Mihalne ... Kanta Mihalne 
Iffiabbik [Kv; RDL I. 116] | eöregh Monar Janosne [Mv; 
MvLt 291. 188a]. 1654: sokszor vöttem fúvet az eőregh 
Záz Jakabtol s Kus száz Jakabtol [Feketelak SzD; WassLt 
Bari a János (50) jb vall.]. 1668: Őregh Sukj Pal [Kályán K; 
SLt D. 12]. 1673: Eórőg Redai Ferenczne [Marossztkirály 
AF; IB]. 1674: öregh Rákóczi Georgy [Mezőörményes K; 
JHbK XX/20]. 1683 k.: böcsűlletes hűtős ember Őregh 
Szabó Mihálly [SzVJk 61]. 1726: Pokafalvi Paraszt Sze-
mélyek ... Jffjabbik Buzaféjü András ... Eörōg Buzafejű 
András [PókafVa AF; JHb XXV/46]. 1741: eöreg Vass 
Györgj [Mezősályi TA; Ks]. 1793: néhai öreg Serbán 
Mojsza [Kerestelek Sz; TKhf 13/34 Rátz Simon (80) zs 
vall.]. 1800: Örög Polgár Gábor [Zágor KK; Ks 67. 47. 
27]. 1854: Öreg Varga Sámuel [Kv; ACLev. Kül. Perc. 
72]. — b. vn + kn után. 1640: Petri Balint Eóregh [Km; 
GyU 46]. 1657: Thökölyi István, az öreg [Kemön. 228]. 
1670: Kende András az öreg [TML V, 406 Keresztes And-
rás lev.]. 1753: Értük életben Néhai Csáki Lászlót az 
öreget [Nagyalmás K; JHb XXX/9]. 1772: Borbély István-
né az öreg [Dés; DLt 321. 51b]. 1782: Tóth Márton Uram-
nál, az őrőgnél [Torda; KW]. 

B. kſ a. vn + kn előtt. 1657: öregb Rákóczi György feje-
delem [Kemön. 171. 1662: öregebb gróf Csáky Istvánnak 
[SKr 459]. 1764: Öregebb Hoszszu Vonu [Dob.; JHb IV/ 
13]. 1767: Méltoságos Groff őrőgőbb Bethleni Bethlen 
Gergely Ur [Bethlensztmiklós KK; BK]. 1780 k.: Mélgos 
Gróf öregjebb Bethlen Gergelj Ur Ö Excellentiaja [Szász-
yáros; BK]. 1803: az Öregebb Moses János [Szenterzsébet 
u ; Borb. II]. 1806: Öregebb Papp János [DLt 730 nyomt. 
W]. 1816: Öregebb Fodor Sándor [Kv; Bom. IV. 41]. — b. 

+ kn után. 1573: Hoszw Jacab Eoregb [Kv; TJk III/3. 
1793: Ns Kozma Gábor Uram öregebb 75. Esztendős 

A.csernáton Hsz; HSzjP]. 1856: Doci András öregebb 
[Gyalu K; RAk 35]. 

25. régi; vechi; alt, von früher. A. emberre von. 1730: 
Mind ket Esztendőkbéli Ratioimat ... commendalom az 

Tisz. Exactoria szokot irgalmassággal és igassággal folyta-
tandó Ventilatiojára ... consolaltatásomat tellyes bizoda-
lommal Várván vagjok és maradok ... alázatos őreg szolgá-
ja Füzéry György mpr. [Kv; Szám. 56/X1X. 29]. 1735: 
néhai Szilvasi János ur(am) gondolván hogj a' Patai határ 
talám az emlitet helljeken kivülleb fog lenni, feles öreg 
commetaneusokat, és vicinusokat convocaltotvan ... azok 
... mindenütt a töllem elö mondot terminusokig, és hellje-
kig mutottak a' Patai és Deszméri határokat [Szamosfva K; 
JHbK XLII/27]. 

B. tárgyra von. 1681: Az örögh palaczkok nyomnak 
Lib: 35 ... Az Uyok nyomta(na)k Lib. 45 [Radnót KK; 
Törzs]. 

C. épületre von. 1810: (Az) örög megromlott szín desz-
kával való megfedését határozzák [Dés; MNy XXXV, 
122]. 1857: azon Telken lévő el<a>vult igen őreg háznak 
a* bütüjét ő épitvén meg, — az egés<z> ház még is oly 
gyenge állapotban vagyon, hogy a' merőbe meg építést 
kíván [MárkosfVa Hsz; BetLt 4]. 

26. mértékegységek megnevezésében; în denumirea 
unităţilor de măsură; in Benennungen von Maßeinheiten: a 
hasonló nevű mértékegységek közül a nagyobbik; cea mai 
mare dintre mäsurile cu acelaşi nume; der/die/das größere 
von den mit gleichem Namen benannten (Maßeinheiten). 
Szk: ~ hold. 1639: Berke szilvája mellett egj nagj őreg hod 
föd [M.köblös SzD; DHn 47]. 1641: Vagion ... Ez mellet 
mindgiart egi őregh hold feold [Csepegőmacskás K; SLt 
AM. 19] | alsó Árok keoze neuo heliben az Nyarad uize 
folyasa keozot egy eoreg hold parlag szanto feolde 
[Jobbágyivá MT]. 1686 k.: Vagyon Vecze átallyáb(an) fel 
hágóra menőleg égy jo öreg hold föld [Tompa MT; MMatr. 
257] * - icce. XVII. sz. v.: Minden Paraszt ember, adot, 
Tiz TÍZ Őreg Desa bort, melyben volt Tíz Tiz öreg itcze 
[Ilosva Sz; SzVJk 177] * - köblös. 1667 k.: ez ã föld ugy 
tudom huzon hat eöreg kóblós [Kv; Ks 11. XLV. 10]. 
1708: (A) föld négy öreg köblös [Kv; ACJk 69]. 1713: 
három eöreg köblös szántó föld [Kv; Pk 3]. 1734: három 
eoreg köblös szántó földe [Kv; Pk 6] * - köböl a. nagy 
köböl mint űrmérték. 1563: a búzának a szépinek öreg-
köble járt huszonkét pénzen [ETA I, 20 BS]. 1609: Erdeos 
Martonnak ... Eott Eóreg keóbeól bwza, Eótt eóregh keó-
beól keoles, Egy eóregh keóbeol arpa [Torda; TJkT I. 63]. 
1640: Az Ostor adóban ... Egy eoreg keobeol buzatol d. 2 
[Gyalu K; GyU 56]. 1656: (Hagyok az) otvalo kuldusok-
(na)k husz őreg kőből buzatt [Adámos KK; BálLt 93]. 
1675: Eorőltette(m) megh a' szegenjek szamara ... husz 
eóregh köböl buzat [Kv; Szám. 35/1. 13]. 1676: Ezek mind 
őrőgh köblök [Mezöharasztos K; Told. 8]. 1695: Az Tanító 
Aszszonyoknak fizetések leszen, három őreg kőből buza, 
Hatt magyar forintok [Kv; SRE 28]. 1696: edgynéhány 
örégh kőből buza [Gyeke K; LLt Fasc. 75]. — b. nagy 
köböl mint területmérték. 1627: Vetesek. Az almasi hata-
ron buza vetesem vagion eöregh keöbeölel eoz buza cub. 
236 [Nagyalmás K; CsákyO 1/2. 676-7 A vár lelt.]. 1647: 
Vetetlen Vgar Vagyo(n) kit be ne(m) vethettek az mir(i)gy 
halai miat husz eőregh kóbőlre való [Solyomkő K; SLt GH. 
5]. 1722 k.: Ket őreg köböl Buza vetes [Ölves MT; GörgJk 
179] * - lépés. 1767: három Öreg lépesre ä kerten innen 
[Csapó KK; Berz. 3. 7. C. 6] * ~ mérföld. 1783: Három 
öreg Melj földniről jártak Szent Ivánba perelni [Szentiván 
Hsz; HSzjP Gábriel Pogádi (30) ns vall.] * - ölnyi. 1715: 
Az merő rud(na)k az hoszsza volt kett öregh ölni s kett 
arasz ket ujni hoszu [Kide K; EMLt Kidéi lev.]. 1743: (Az) 
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erdöhez szakosztának az atyafiak 130 eőregh eőlni jo ép 
erdőt [Kál MT; Berz. 2. 41/124] * ~ pint. 1683 k.: egy 
őregh pint — bort ad [Hadad Sz; SzVJk 140]. 

Vö. az ŏregvéka címszóval. 

27. pénznem/érme megnevezésében; în denumirea unitä-
ţilor băneşti/monedelor; in Benennungen von Geldsorten/ 
Münzen: a hasonló nevű pénznemek/érmék közül a na-
gyobbik/nagyobb értéket képviselő; cea mai mare/preţioasă 
dintre monedeie cu acelaşi nume; die größere/wertvollere 
von den mit gleichem Namen benannten Münzen. 1628: 
Keörmeoczi pénz iutot tizenket forint... Vy garas mostani 
eőt penzes iutot tizen Egy forint... Degradalt garas Eőregh 
es aprob fçle ... f 64 [Kv; RDL I. 137]. 1691: kert volt az 
néhai Uram kezessegen ... talleros kettőt öreget [Barátos 
Hsz; HSzjP]. 

Szk: - arany. 1595: Egy Lisimachus, egy eóregh Aranj, 
3 Arany pénz [Zsombor K; SL. Sombori László reg.]. 
1634: Páter Generális Vr(na)k, eo Atyasaganak, maganak 
hagiok egy eóregh Araniat, három keozep araniat, es három 
darab Gostyant [WassLt Cegei Vass János végr.]. 1637/ 
1639: Egj Eőregh arany tizenket arany nyomo Bathorj 
Sigmond kepe raita [Kv; RDL I. 1 1 1 ] * - gostyán. 1595: 
Egy eóregh gostian megh er keonye(n) aur. p. 3 [Zsombor 
K; SL. Sombori László reg.] * - imperiális tallér. 1689: 
Petrityevit Horvát Miklós Uram ada meg ... Jármi Ersébeth 
Aszszonynak száz öreg jo ezüst két forintot erő Imperiális 
Tallérokatt [Búzásbesenyő KK; SLt AU. 41] * ~ pogány-
pénz. 1638: 8 oregh pogan pénz es egj kiczid [Nyújtód 
Hsz; HSzjP] * ~ tallér. 1651: Kére költsön Béldi Pál ur ō 
kegyelme Sattzáb(an) 445 őreg Tallérakat [Árapatak Hsz; 
BLt]. 1653: még vagyon száz forintom egy zatskoban hat 
vagy hét arany, husz öreg Tallér azzal Boros Imre érje meg 
[SiketfVa MT; DobLev. 1/1. 95a]. 1799: méltóztasson az 
Alperes méltóságos Groffné, minémü es valoru Tallérok 
voltanak azok, meg-bizonyittani: öreg Tallér é ? vagy 
oroszlányos? [Magyaróság TA; JHbK LX/6. 27] * - tízes 
aranyforint. 1637/1639: mas Eóregh tizes Aranj forint, 
azonis Bathorj Sigm(ond) kepe [Kv; RDL I. 111]. 

28. nagy méretű/formátumú; de formát maré; von 
großem Formát. 1589: Vagion egj Eóregh constos keönyw 
harthias ... Mely keony egiembe megh Eeme f. 4 [Kv; KvLt 
Inv. 1/2. 47]. 1681: Templomban való varadi Nyomtátás 
egész Impressum, öregh [Vh; VhU 542]. 1687 k.: az Ur-
ba(n) ki mult Atyánkfia ... Uzoni Balas hadta Tes(tamen)-
tumb(an) a Gyalakuti Ecclesiahoz A 1661 esztendőben 
Váradon az öreg formába(n) ki nyomtattatott Bibliát az 
Umak ditsőségére és az Eccla(na)k epületire [Gyalakuta 
MT; MMatr. 136]. XVII. sz. v.: Öreg könyv 2. Apro 4 
[Berz. 12. 92/50]. 1714: Csávási János kovács adott az 
Csávási Ecclesia(na)k fl. 3. mellyel vőttenek Eccla számára 
egy őreg Impressumot [Mezőcsávás MT; MMatr. 413]. 
1718: Adott Miklós Boldisárné ... egy Váradi Bibliát 
öreget Templom számára [Havad MT; MMatr. 161]. 1812: 
Egy Biblia öreg [M.gyerőmonostor K; KCs 11]. 

Szk: - katekézis. 1667: Ket psalteriumott kotast f. 3// — 
Ket kis Kátekesist f. — // 40. Egy öregh Catekesist fl. —II 
60 [UtI] * - váradi Biblia. 1680: öreg Atyám Mihály Pap 
ő kegyelmének adott egy-egy öreg Váradi Bibliát [Marton-
fva Hsz; HSzjP]. 1695: a mely Öreg Varadj Bibliát, 
idvezültt Mogyorosj Esther Aszszony eő kglme hagyott eő 
kglme(ne)k eleteig, arra szorgalmatas(an) gondot visel eő 
kglme [SzJk 294]. 1714 e.: Pápai Sigmond Ur(am) hagyott 

Eccla számára flór. 5. ... Ez őt forintokon egy őreg varadj 
Bibliát vőttek [Mezőcsávás MT; MMatr. 412]. 

29. - Isten nagy Isten; Dumnezeu-Tatăl; Gottvater. 
1846: szidta az Nagy Ur Istent, öreg szakállas Istenét Ap-
jának, Anyának [Dés; DLt 965]. 

30. régebbi keletű, előbbi; anterior, precedent; vorherig, 
vorig. Szk: ~ divizionális régi/korábbi osztozólevél. 1781: 
azon rész Joszágotskát... a kezünknél lévő őrőg Divisiona-
lisbol, melly kőit Die 31ma Mensis Április ezenn follyo 
1781 dik Esztendőben ... köz akarattal ... osztottuk meg ... 
negy egyenlő Részekre ... nyil vonás által [Mezőcsán TA; 
DobLev. III/560a] * - dolog régi ügy. 1590: Az Waros 
pereynek gongia Wisselesere valaztottak az eleobby vrai-
math ... De ha mely eóregh dologh talaltatik, tanach kér-
désre talalliak megh ez vraimat3 [Kv; TanJk l/l. 128. — 
aKöv. négy név fels.] * ~ levél régi/korábbi oklevél. 1842: 
Ezen vallomasaimat a' nalIámnál régibb emberektől tu-
dom, és Öreg levelekből olvasni hallottam [Páncélcseh 
SzD; RLt Kimpán Antónia (60) vall.]. 

31. kb. fontos, nagy jelentőségű; important, însemnat; 
bedeutend. 1669: mutassa meg öreg cselekedettel, hogy jó-
akaróm, s bizony itt is barátjára talál [TML IV, 611 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

32. - hit nagy/erős eskü; jurămînt hotărît/puternic; gro-
ßer/starker Eid. 1805: Elé állíttatvan az all-peres ... az öreg 
hitet offerál, melyre a' Feli peres is réá állván, az öreg hitét 
le tészi [Petrilla H; JF 36]. 

o Hn. 1666: Az öreg főben két nyil föld [Kóródsztmár-
ton KK; Ks 13. XVII. 4]. 

U.fn 1. öregember; (om) bătrîn; der Alte, Greis. 1671: 
igen szűkséges(ne)k lattyuk hogy tartozzanak a 
p(re)dikatori rendek minden Ecclesiakb(an) az ifţjakat s 
öregeket is a' kik nem tudnak az Cathecismusra tanitani 
[SzJk 116-7]. 1718: Pestis alkalmatosságával... Tessék az 
Magistratusnak delegálni bizonyos betsűlletes Embereket 
Tanácsból ... és kőz jora intentus Eőregek kőzzül hármat 
vagj négjet [KvLt 1/225 gub.]. 1732: Thót János Feleséget-
len gyermeketlen őreg circit(er) 60 esztendős ... mással 
lakik [Szásznyíres SzD; Ks 40. XXVIIIc]. 1749: az öregek-
től hallottam ... Nemes földeket a' Szilasb(an) [Szind TA; 
DobLev. 1/236. 13b]. 1753/1781: az Őrőgek által adásából 
jol tudjuk, hogy azon Bogya László ... Fiának lett Fia 
Ignáth [Nagyaranyos AF; JHbK LII. 4. 55]. 1757: Ugj 
ertŭk az ōrögektőlis ugj hallottuk [Csüdőtelke KK; Ks 66. 
45. 17f). 1763: En mind ugy hallottam az ōrögōktöl, hogy 
az hidra a' Falu az tulajdon maga Erdejéből vágót volna fát 
[Gambuc AF; BK. Jepure Györgye (19) jb vall.]. 1778: 
magani le hozok mind a ket öreget, es ot tisztessegesen 
lattak, gondjokot viseltek [Albis Hsz; BLev.]. 1797: Hal-
lottam az öregektől hogy Backor Kornya adta légyen Zeszt-
rába az emiitett földeket edgy Leányának Lábas Marhák 
hellyet [F.árpás F; TL]. 1814: mentől hamarab Kolos vara 
mégyek az Orőghőz [Sárd AF; KmULev. 3 Szilágyi Ádám 
lev.]. 

Szk: régi (ős) -ſeink). 1757: amint Falunkb(an) elt 
régibb öregeinktől sokszor hallottuk beszélleni ... Falunk-
(na)k ... nagyobb része a ... Méltoságos Uraságok idejében 
kezdettek újra kőzinkb(e) származni és megtelepedni 
[Guraszáda H; BK ad nro 144] | en a régi őrőgektől hallat-
tam hogj ... ezen heljen melljen allak ... Nagj Erdő volt 
[Búzaháza SzD; Ks 36. V. 20]. 1776: az régi ős, őrőgőktől 
s eleinktőlis ugy hallattuk ... hogy ezen végit terminállya ... 
a* ... Közönséges Ut [Ádámos KK; JHb X1X/18]. 1807: 



199 

Ugy értettem a Régi őrőgőktől [M.bölkény MT; Born. G. 
XIII. 14 Nagy Ferentz (57) ns vall.] * szava bevehető 
1769: hallottam pediglen mind a Néhai édes Atyámtol 
mind pediglen szava bé vehető idős öregektől [Kászonja-
kabfVa Cs; LLt Csáky-per 299 L. 3. 13]. 1804: Tudgyaé, 
értetteé szovak bévehető régi öregektől hallottaé a' Tanú? 
[MakfVa MT; DLev. 5 vk]. 

2. tbsz a (falu)közösséget irányító vének; sfatul bătrînilor 
satului; Mitglieder des (Dorf)rats der Ăltesten. 1715: hiva-
tam az Hidegvizi örőgōkŏt ... es examinálam ezen ōrö-
gŏkôt... azon hogy mi formában birja Mihaila Tolcs az pa-
duricsa alatt való földet [Hidegvíz NK; JHb XXVI/53]. 
1722/1826: Esküdtek, és òrögök a' két egész Falu képek-
ben Kezünket egymásnak béadtuk, és betsületes Colla-
tionkba áldamást is ittunk [SzentkZs Lodormányi dézma 
85]. 1762: ki idéztetvén a' meg irt Czegei Eskŭttek és ōrō-
gŏk, égy darab kaszál lo Hellyetskének el igazittása véget... 
Néhai Szolga Mihálly nevezetű Sellére Házhellye után, és 
Nyilába jutott Földé avagy nem? [Cege SzD; WassLt vk]. 
1772: az egész Circulusb(an) lévő Faluk Birái Eskŭttei, és 
örögjei részszerint egyebet nem felelnek3 [Algyógy H; JF 
36 Ferentzi Ádám szb kezével. — aKöv. a nyil.]. 1801: ha 
az M. N. Sombori öregek az Commune Terrenumok ki-
járásában hibáztak ... azon hibás munkájok az Öregeknek 
... meg változtassék [M.zsombor K; Somb. II]. 1803: más 
égy vasárnap estvé felé a' Topplitzai Öregekkel, hogy a 
hellyet ki metáztassam oda mentem [Szászrégen; Born. 
XVc. 1/63 Joannes Frittsch (43) cívis vall.]. 

Szk: falu ~~ei. 1708: En a' Sarkanyi Folnagyot, Ispánt a' 
Falu örögeivel edgyŭtt be hivatva(n) fatealtattam és 
Testimonialisb(a) vévén fassiojokat subscriptio alatt kgd 
kezehez kűldött(em) [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1739: 
Nalatzi Maria Aszszony az akkori szolga birott... az Falu 
örögjeivel edgjŭtt ki vitte az meg nevezett helyre, és az belé 
rugó földek(ne)k vegeket meg hatarazták [Hidegvíz NK; 
JHb XXIII/149. 9]. 1747: azon hellyet ... az Falu Örőgei 
Dobrely Nyikula őrőksegehez excindaltak, kiis metáztok 
[Branyicska H; JHb]. 1791: a' Folnagj Házához hivattam 
a' Falu öregeit és első Emberit [Gergelyfája AF; LLt 
19/17]. 1799: az Birák, az eskűttekkel, es Falu öregeivel 
edgyütt, a' Szőllőben ki menvén, asztat ... kí métázták 
[Szászerked K; LLt 67/1858] * falusi ~ek 1766: (A ház-
helyet) ennek előtte Cir(citer) két esztendeje az Falusi 
Öregek ki mutatták [Csapó KK; Berz. 17. XII]. 1776: (Az) 
odavaló két Régiusokkal a Falusi őrőgőkis ad faciem loci 
•• kijöjjenek [Fejér m.; DobLev. 11/477. la]i/794: edgyŭtt 

való egyezésből a Falusi Örögököt ki vittük, es az régi 
szokott mértéke szerént ki jártottattván a Tiszt jelenlété-
benn akkoronn Semmi Difficultást nem talált [Ádámos 
KK; JHb XIX/41] * hiteles ~ek. 1762: az régi hiteles 
ŏregektŏl hallottam annak elŏtteis örökké Szent Lászlai 
Határhoz valónak tartatott [JHb XXXIV/l] * tisztes ~ek. 
1798: Ezen ... 13 számból állo tisztes öregjei Gergelyfájá-
nak hitek után vallának e' szerint [Gergelyfája AF; 
DobLev. IV/797. 3a] * választott ~ek. 1817: Légyenek a' 
nemessi Rend és Civisek közül egyenlő Számmal húszon 
négy választott öregek, azoknak egy Praesesse vagy oráto-
fa, kik is a' Magistratussal együtt léve, a' mit a' városnak 
Jovára végeznek a' Szent és állandó légyen [Szu; UszLt 
VIII. 68]. 

3. tbsz a céhet irányító idős mesterek; meşterii mai în 
vîrstä ai unei bresle, care conduc bresla; die Zunft leitende 
a,te Zunftmeister. 1655/1754 k: Mikor... az öreg Mesterek 

öreg 

között Vácántia esik, ezekből a le-ŭlt közép Mesterekből 
suppléáltassék a vacantia; az a Közép Mester penig mikor 
az öregek közé bé lépik, tartozzék az öreg Mestereknek 
borral, egy tál étellel ... petsenyével [Kv; ACJk 17-8]. 
1748: (A mesterasztal taxája) légjen a' közönséges Czéhé, 
ne(m) az öregeké | A' Király is a Privilégiumot nem hat hét 
ember(ne)k, hane(m) az egész Czéh(ne)k adta, és a' 
nevezetis: Mester asztal magaval hozza hogj nem privatus 
embereké hanem az Czéhé, mivel nem öregek asztalá(na)k, 
hanem közönséges Mester asztal(na)k neveztetik [Torda; 
TJkT III. 222-3]. 1764: érkezvén ehhez a nemes céh öregei 
részéről bennhagyott becsületes személyeknek votumok és 
megégyezett akaratjok is, nevezett Madarasi János őkglme 
az öregek számába vétetett | mostantól fogva ... minden 
inas szegődségben esni szokott jövedelem az nyolc öregek-
nek és catalogussok szerint béhivattatandó két-két céhbeli 
ifjaknak menjen részekben [Dés; DFaz. 22-3]. 1838: A 
Czéh Mester ... a Czéh Öregeit Kik a Czéhnek felét for-
málják ezen hiba el látásáért ... égyben hivátta [Kv; 
ACProt. 8]. 

4. ~e a. emberek vmely csoportjának az idősebbje; 
bătrînii grupului/unui grup; die älteren einer menschlichen 
Gruppé. 1589: eo kgmek ... Weottek eszekbe(n) az Rut, 
Izoniw zitkoknak el aradasat... melyben Nem chak az Nep-
nek eoreghy de mégh az Jffiusagh seot az Azzony Allathy, 
leanzoy Rendis ektelenewl vetkezik az Jstennek tiztesseghe 
ellen [Kv; TanJk l/l. 94]. 1662: siralmas vala nézni a sok 
ártatlanoknak ... főképpen a nép öreginek fegyverre való 
hányattatásokat [SKr 437]. 1710 k: a fejedelem nem ad-
mittáláa, melyen az embereknek eszese és örege elbámult 
[Bön. 687. — aAlvinczi István megkegyelmezését]. 

b. állatok vmely csoportjából a nagyobbak/kifej-
lettebbek; animaiele mai mari/dezvoltate dintr-o turmă/ci-
readă; die größeren/entwickelteren von den Tieren. 1561: 
Zenttyéssy Luckachoz haytata vala az dyznot toth estuan 
aztys twdom hogy az çregy oda marada az malachyaban 
[Ráton Sz; BálLt]. 1604: ez mostani maknak ideje(n) diz-
najnkat legeltettwk ... Mind apróstul wztek be három zaz 
diznajukat, seot talam teobis uolt, es azok keozzwl, az 
eoregibe es iouaba tizet kj hantak [UszT 18/59]. 1721: 
hajtottak Almasra harmincz hetet es husz ideji Barant... a 
Dezma mindenestül mind ŏregi Apraja in summa 19 | van 
Lesneken Majorsagh Disznó nro 35 Az öregi het a kannal 
egjgyütt a Süldője nrő 28 [Lezsnek H; Szer.]. 

c. a szóban forgó dolgoknak a nagyja; exemplarele mai 
mari dintre obiectele în discuţie; unter gleichartigen 
Dingen die größeren von Ausmaß. 1590: 5 Legeny vagot 
fath az Tanaczy hááznal Az Eoregyt valogatak. fyzettem f. 
— d. 60 [Kv; Szám. 4/XXI. 39 Kis István sp kezével]. 
1593: vgian Ezen ouar szorosaban valló padimenttomo-
szasra kelletett szajatt maga(m) szuksigjre Hozott köuett 
oda Adnom ttunj Jllik padimonttom kouett melliett Ez fol-
líamra felliŭll Bollttozasara kellettett az öregiben raknuk (!) 
az ttobiuel az sorosatt padimonttomosttattam Es Ipittettem 
meg velle [Kv; i.h. 5/XXIV. 6]. 1705: (A fejedelemasszony 
házában) oly cifra székek vannak újak készítve ... kiknek 
az öregi kettő amaz gazdagon szőtt török cafrangokból 
voltanak készítve és bevonva [WIN I, 587]. 

5. a család tagjai közül az idösebbik; cei mai în vîrstă 
dintre membrii unei familii; der altere von den Familien-
angehörigen. 1848: ezen rész Jószágát mindenkor a Mlgs 
Famíliából az őrőgebb használta [Görgény MT; Born. 7. 
VIIc]. 



öreganya 

6. -ékül öregemberekként; cei bătrîni; als die Altén. 
1791: Othonis marasztattak volt bennünket őrögökûl 
[F.tők SzD; WassLt Logyin Korián (64) zs vall.]. 

7. -iestõl (az aprók) a nagyokkal együtt; (şi cei mici) şi 
cei mari; (die kleinen Dinge) zusammen mit den großen. 
1589: 8 Lada mind eoregesteol Aprostol [Kv; KvLt Vegyes 
1/2. 70]. 

8. biz megszólításban; ca termen de adresare; in Anrede: 
kb. barátom!; bătrîne!; altér Freund! 1879: öreg! Hidd el 
nekem, hogy Tolnai8 az összegyűjtött téglából, malterból és 
fövényből lépcsőt rak — lépcsőt egyetemi tanárságra 
[PLev. 49 Petelei István Jakab Ödönhöz. — 8Tolnai Lajos, 
író]. 

o Hn. 1762: Az Alsó Határb(an) az őregb(en) az Irotvá-
nyok véginél (k) [Ilencfva MTJ. 1772: öreg nevü Hellyben 
(k) [Csekefva Csl. 1826: Az Ŏrögbe (sz, k) [Mezőmadaras 
MT]. 1836: Az Örög nevü hellyen (k) [Harasztkerék MT]. 
1838: Az Őrőgben (sz) [Mezőmadaras MT]. 1840: Az 
Öregben (sz) [UdvarfVa MT]. 1842: az Örög nevezetű 
rétek végei [Ilencfva MT; DLev. 1. II. 30]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EH A-ból valók 

öreganya 1. nagyanya; bunică; Großmutter. 1680: 
Lupul Kriczul ... Egy örög annyaval egjütt L(akik) [F.ucsa 
F; ÁLt Urb. 76]. 1796: Szegény öreg Anyám ... Ngoddat, 
es Kegyes Groffnéjat eó Ngát alázatoson Tiszteli [Vaja 
MT; Ks 101 Balla Imre Komis Gáspárhoz]. 1824: Az őreg 
Anyámékrol való megemlékezéseket Édes Atyám Uraimek-
nak alázatoson köszönöm [Hosszútelke AF; DobLev. 
V/1084. 2a]. 

2. anyós; soacră; Schwiegermutter. 1810: egy derekajt, 
két vánkost, egy tsergét... és a' feleségétől most a temetés-
kor meg maradót par tsidmát viszszá adja8 az Öreg Anyá-
nak [F.rákos U; Falujk 49 Sebe János pap-not. kezével. — 
aTi. a férj]. 

öregapa nagyapa; bunic; Großvater. 1757: hallottam az 
eöreg Apámtol [Erdőalja KK; Ks 66. 45. 17g]. 1823-1830: 
Az öreg doktor szívesen fogadott... a több beszédek között 
mondja, hogy az ablakon ki az öregapámat látta, s kérdez-
te, hogy miért nem vittem ki magamhoz [FogE 290-1]. 

öregasszony 1. idős asszony; femeie bătrînă; alte Frau. 
1585: Benchel Andras8 ... latta(m) az eoreóg Azzonnal A 
Marhakat [Kv; TJk IV/1. 326. — 8Vallja]. 1600: Veres Le-
nart8 ... mind az ket fiat Razman Jstwant es palt segitgette 
... seott az eóregh azzonys panazolkodot hogy az pal chyak 
kezt keolt, de Jstwan megys mezarlasabol segitsegel va-
gyon [Kv; TJk VI/1. 450. — 8Vallja]. 1615: Az Sugár 
Gergely örökségét harme ózzak és az harmad reze az öregh 
azzonnak maradgio(n) [Szentimre Cs; LLt]. 1630: ez az 
Halom Gieörgj ... ereössen megh uere ezt az eőregh Aszont 
... mind korbaczal, s mind egj nagj palczaval [Mv; MvLt 
290. 223a]. 1657: Egy eőreőg aszszoni asztalosne holt 
megh harangoztak keczer atak f. 1 [Kv; KvRLt I. C. 3: 19]. 
1765: Az Őrög Asszony Pinczejébe(n) Rez Gyertja Marto 
vas 1 [Kóród KK; Ks 19/1. 6]. 1783: az őrőg Aszszony ... a 
Templomatis nem gyakorolhatta [KarácsonfVa MT; Told. 
76]. 1832: nyughatatlan örög Aszszony az őrőg Zoja Sára 
Bálás Istvánné [Kissáros KK; DLev. 2 XIIA. 2]. 

2. (nemesi/föúri háznál) belső, bizalmi szolgálatban levő 
idős asszony; femeie mai în vîrstă angajată In serviciul 
cuiva (într-o casă nobiliară/domnească); vertraute alte Frau 
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(in einem adeligen/aristokratischen Haus). 1621: Azzo-
niunk Eóregh Azzonynak es Leani Azzonynak aztalokra 
Feier Cipót 8 [Kv; Szám. 15b/XI. 147]. 1625: az Vrunk 
Leány mellet való eőregh Azzonj es kett Leány Azzony, es 
ezek mellet egj Jnas Vrunktol Erkezwe(n) Egj hintóban 
hatt Lowal... Attam Etelt es Jtalt [Kv; i.h. 16/XXXIV. 82]. 
1670: Szent Pál iné asszonyom commendál egy öreg asz-
szonyt, ki Bethlen Ferenczné asszonyom vagy Haller 
Györgyné asszonyom öreg asszonya volt [TML V, 94-5 
Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 1724: Anyám 
Asz(o)nytúl hallottam (:mivel ö kglme öreg Asz(o)nya vólt 
Pekri Ur(am)nak:) hogy ö kglm(ene)k Sem(m)i betsŭleti 
nem vólt egy tatskó Leány (:Susi:) miatt, mivel minden 
éjjel véle hált Pekri ur(am) Susival [Harcó MT; BK. Makai 
Mihályné (23) ns vall.]. 1735: jó őreg Aszszonyt s szol-
gálot tartott az Néhai idvezült Ur a p(rae)titulalt urffi szá-
mára [Kendilóna SzD; TK1 Anna Gyulai quondam Fran-
cisci Detsei de Nagy Doba rel. vidua (54) vall.]. 1736: Az 
mely úrnak, fö rendnek két hintaja volt, az kétfelé eresztős 
az úré volt, az orsós az asszonyé; mikor együtt mentenek 
valahová, az kétfelé-eresztősben az úr ment s az asszony s 
az gyermekei, az orsósban az öreg asszony az frajokkal | (A 
vőlegény) az öreg asszonyt és az leány apjának az cselédei-
nek az eleit megajándékozta [MetTr 373, 377]. 1791: 
Éppen most karátson hetib(en) érkezett Tűrből V. Ispány 
Gyújtó Úr indításából ide egy özvegy Papné öreg Asz-
szonynak, ez előtt volt Magyar Brettyén a B. Bornemisza 
Joseff Ur udvarába gazdasszony [Bencenc H; BK. Bara Fe-
renc lev.]. 1813: Tresi Kis Aszszony csak egyedül dajkálta, 
's tartottak egy öreg Aszszonytis a' tisztelt Ur mellett se-
gelytségre [Sszgy; HSzjP Bogos Ignátz Asztalos felesége 
Keresztes Klára (40) vall.]. 

Szk: udvari 1780: a fenn tisztelt Nagy Aszszony 
GrofT Bethlen Kata Aszszony eö Nsga Udvari őrőg Aszszo-
nya Nztes Kovásznai Rachel Aszszony Nemzetes Körösi 
Elek Uram házas Társa [Mv; BetLt 5]. 

3. bába; moaşă; Hebamme. 1737: Hadnagj Atyánkfia ő 
kglme a Désenn lakó öreg-Aszszonyokat; avagy Bábákat, 
a jövő Péntekre hivassa a Nms Tanáts eleibe, hogj be es-
kettessenek a Bábasàgra [Dés; Jk 471b]. 

öregatya nagyapa; bunic; Großvater. /680: az öreg 
Atyám Mihály Pap ő kegyelmének adott egy-egy öreg 
Váradi Bibliát [MartonfVa Hsz; HSzjP]. 1750-1760: va-
gyon nekem is egy fiam ... aztis hívják Pistának velem a 
feleségem Öreg átya Demeter Peter [Nagykend KK; Kp III. 
106 Junior Koncz István (36) jb vall.]. 

öregbed nagyobb; mai maré; größer. 1592: 24. Nouem-
(bris) Hozanak vrunk zamara 43. altalagh borokat 4 eòreg-
bed attunk zekeret alaya Tordaigh [Kv; Szám. 5/XIV. 99 
Éppel Péter sp kezével]. 

öregbedés (számbeli) növekedés; sporire, creştere 
(numerică); Vermehrung. 1591 k.: Az Nemessignek zamok 
eoregbedése [Dés; DLt 233]. 

öregbedik 1. (haszon) növekedik; a creşte/spori (profi-
tul); (Gewinn) sich vermehren. 1597: az vasarbirak ... 
hiwatalliokban Zorgalmatosban el iaryanak, es az varos-
nakis hazna eoregbedgiek [Kv; TanJk 1/1. 296]. 

2. súlyosbodik; a se agrava; sich verschlimmem. 1621: 
Megh tekintüe(n), annak okajert feő Biro Gellien Jmreh 
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vramnak eő kglmenek sok wdeőkteől foghwa(n) való 
sullios tereh wiseleset... es hogy ennelis inkab niavaliaja es 
beteghsege eő kglmenek ne eőreghbedgiek, hanem inkab 
keserwes es fajdalmas szjwe megh enjheődgiek. Azért 
megh engettek eő kglmek, hogj az Templumba(n) az eő 
kglme Jo emlekezetw Attia koporsojaba(n) temettessek az 
Istenben el niŭgot Gellien Jmrehne Ázzoniomnak holt 
Teste [Kv; TanJk H/l]. 1643 k.: Mivel az magyar orszaghi 
urak, nemessek, feö nepek, Varasok, az nemettöl szabadsa-
gokban ighen megh bantodtanak ... talaltak megh nemeth 
Czaszart... de ... eöketh megh ne(m) halgatta, napról napra 
eöreghbedven haborgattatasok az nemet miatt... talaltanak 
megh minket, hogy fel kelven ... seghitsegekre mennenk, és 
eöket vennők az mj oltalmunk es gondviselésünk ala 
[Törzs. fej.]. 1653/1655: Csepreghi T. Mihály Ur(am), az 
el mult esztendőb(en) sokat betegeskedvén, midőn egy 
alkalmatossággal Veres Marti Gáspár Uram(m)al eő 
kgl(ne)k látogatására mentünk volna, kézdé beszelleni pa-
naszolkodo szókkal, mi nemű nagy busulása érkezett, mely 
miat nyavalyajais öregbedet volna rajta [Kv; CartTr II. 874 
Igaz Kálmany Kolosvári Orthodoxus Schola Mester kezé-
vel]. 1743: Mi ... Torotzkó Várossában lakó Hites sze-
méi Ijek ... némŭ némü fogyatkozásokat Hazánknak nagy 
kárára naponként öregbedni tapasztalván, akartuk hivata-
lunk szerént idejen korán meg előzni [Torockó; TLev. 
10/1]. 

3. (atyafiság) szorosabbá válik; (despre legăturile de 
rudenie) a se întări, a deveni mai strînse; (verwandtschaft-
liche Verbindungen) enger werden. 1659: Régtül fog-
va Kegyelmedhez viselt atyafiságom Kegyelmed árva aty-
jafiaival való megismerkedésemmel annyival is öregbed-
vén, akarám ez alkalmatossággal is Kegyelmedet levelem 
által látogatnom [TML I, 437 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 

öregbedő súlyosbodó; care se agravează; sich ver-
schlimmernd. 1678: Én Uram, még eddig Isten kegyelmé-
ből enyi szerint szerte uralkodó s naponként öregbedő 
pestis között is élek ... tűrhetőképpen [TML VIII, 234-5 
Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

öregbeli az öreg nevü helybeli; în partea de hotar numit 
Öreg; im Ort namens öreg liegend. Hn. 1838: Az őrőgbeli 
helyen (sz) [Mezőmadaras MT; EHA]. 

öregben nagyobb darabokban; în bucăţi mai mari; in 
größeren Stücken. 1614: Mi feyedelmi keg(iel)messegwn-
ket szemwnk eleot viselúen ... megh engettwk hogy ott az 
Zent Pali Hataro(n), Negy szaz forint ereő sót vagatwan, 
abból az Bomemizza Diznay Jozaganak váltságát leüalhas-
sa De igy hogy az Sot Eőregbben szokasaúal ne vagassa, 
Millienel, darabokkal (így!), az keőzel való tartomant megh 
ne beoúiczie s leys ne teolczie [Gyf; Törzs. Bethlen Gábor 
Szentpáli Komis Ferenchez]. 

öregbéres a béresek munkáját irányító idősebb béres; 
vătaf pesté argaţi; Altknecht. 1667: Deo adjuvante. Die 5 
Jan. A. 1667. Szegödem megh eőregh béresnek Bethleni 
Juvont az Olah Karaczonigh. adok neki8 [UF II, 252. — 
Köv. a járandóságok részi.]. 1668: A. 1668 die 5 Jan. 

Eőregh beresnek fogadám megh Mondrai Marian Grapila 
fiat Románt esztendőre8 [UF II, 253. — 8Köv. a részi.]. 
1746: Cselédek Conventioja ... Semesnyei Mososán Juvon 

öreg Beres fizetése ... Málé m. 1/2 egy szűr, egy szokmány 
két pár harisnya [M.köblös SzD; RLt Rettegi István,Diar-
Oec. 40]. 

Szk: udvari XVIII. sz. e. / : Uduari Eőreg Biresek 
[Erdőcsinád MT; TGsz 42]. 

öregbik, öregebbik I. mn 1. (két v. több dolog/tárgy kö-
zül) a nagyobbik; care este mai mare (dintre lucruri/obiecte 
de acelaşi fel); (von zwei od. mehreren Sachen/Gegenstän-
den) der/die/das größere. 1574: az Eöregbik Saphylt 
hagiom Vramnak w kgnek [Gyf; JHbK XXI/12]. 1595: 
Weres Tamas W(ram) ... hatta meg Kerekes Palnak, hogy 
az örögbik kereketis meg falaza, czjnalta meg ... d 36 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 119 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1652: 
Kovacsnak való két vas verő, az öregbik(ne)k nyele N. 2 
[Görgény MT; Törzs]. 1656: hagiom ... Hiusz lábbal ber-
lett, hay szin mentemet, veres Scarlat, nustal berlett, õregh-
bik szüvegemmel edgiütt [Ádámos KK; BálLt 93]. 1666: 
szalanczi Janosnak hagyom az öregbik fŭggömett Aranny 
Ianczal edgjűtt [Radnótfája MT; BLt]. 1679: kolczos, vas 
sarkas, vertes, őreg Láda, egi másb(an) téve nro. 2. az 
öregbik(ne)k szegeletin foglalo vas pánt. 8 [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 22]. 

2. a nagyobbik befogadóképességű; care este mai 
mare/încăpător; an Rauminhalt der größere. 1592: Kerekes 
Mathiasnak fizettem, hog ... Egi sarwgliat chinalt az 
Eóregbik kuchihoz f 0 d 16 [Kv; Szám. 5/XIV. 115 Éppel 
Péter sp kezével]. 

3. a hosszabbik; care este mai lung; der längere. 1592: 
Keówetkezik az Waros Towahoz az Siliphez walo fak hor-
dattasa az Meraj Erdeóreól... Chiapo Balas fodor Janossal 
esmet eozwe fogwan 16 Eókeòrrel az eóregbik fenek 
dezkat el hoztak f 0 d 80 [Kv; Szám. 5/XIV. 169 Éppel 
Péter sp kezével]. 

4. a magasabbik; care este mai înalt; der höhere. 1632: 
ez eóregbik toronnak teteje eppen plehel boritot [Fog.; UF 
I, 172]. 

5. két vagy több épület(rész) közül a nagyobb méretű; 
care este mai mare dintre douä sau mai multe (părţi de) 
clădiri; von zwei od. mehreren Gebäuden an Maß das 
größere | a tágasabbik; care este mai spaţios/încăpător; das 
geräumigere. 1584: Margit Molnár Gergelne vallia, Ámi-
kor megh Árult volt Bokor Caspar Kos Istwannal ily Con-
ditio volt benne, hogy ez Jstwan a' hazba bátor bele keól-
teozzek, de Bokor Caspart benne haggya Bodog Azony Na-
pigh az eóregbik zobaban [Kv; TJk IV/1. 319]. 1596: az 
eoreogbik auditóriumnak chynaltattúnk nyolcz ablak ramat 
[Kv; Szám. 7/II. 33]. 1632: Koczolatai Uduarház ... Har-
madik ház. Az Eöregbik Uduarlo Palotara nilik egy fejer 
bellett vas pántos sarkos parazt Záros aito [UC 14/38. 
135]. 1648: Be menvén az megh irt felseo folyosorul az 
eöregbik Udvarló házban ... vagyon rayta három üveges ab-
lak [Komána F; UF I, 829]. 1662: az öregbik egyházba die 
29. Mártii nagy solennitással és tisztességgel temettetett 
vala8 [SKr 285. — aBethlen István]. 

6. a nagyobb kiterjedésű; care are o întindere mai mare; 
der umfangreichere. 1584: Anna Daroczy Balinthne ... 
vallia, Bizonnial tudom hogy Mynekeónk az eóregbik Tóth 
es kerteket, Az Daroczy Ianos Adósságáért beóchwllek 
[Kv; TJk IV/1. 309]. 1638: Petki Farkas uramnak attuk 
Czykban az Danfalui hatarban levő Eöregbik Tobçli re-
szwnket örök arron [Nagyteremi KK; BálLt 61 Georgius 
Fiattfalvi kezével]. 
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7. idősebbik; care este mai în vîrstă; der/die ältere. 1595: 
Az eoreogbik zolganak Balintnak attam penzúl f 16/® [Kv; 
Szám. 6/Xin. 6-7. — aFolyt. a fels.]. 1637: Wass Ferencz-
nek az annyat szolgalta ... Getzi Jstvan ... mikor az Atyám-
nál szollottak, akkor eoregbik szolgaia volt Getzi Jstwan 
[Kv; LLt St. Seres (45) aurifaber vall.]. 1640: Mü Kőszve-
nyessen lakó Eöreghbik Páter, Stephanus de Salanis Vaiaj 
Harko András, es Harko Peter Nemes emberek minnyaian 
Marosszekben lakok; Ez ide alab meg Jrt dologban Testa-
mentomos birak® [Msz; Törzs. — aKöv. a végr.]. 1736: 2. 
Ián. ... fogadtam meg őregbik szolgálom(na)k Szőts Erso-
kot [ArJk 33]. 

Szk: ~ asszonyunk idősebbik úrnőnk. 1650: Érkezek 
Foltj Ferencz Eczedből Eöreghbik Asz(onyun)k eő Naga 
Innya adója [Kv; Szám. 26/VI. 262] * - fejedelemasszo-
nyunk. 1654: En Hidueghy Georgy mostan, az mi kegls 
eőregbik fejedelem aszonyunk eö Naga Komanay Uduar 
biraja [Szád.] * - urunk. 1593: Zabo mihalj wizj tarsawal 
az eoregbik wrunk Taar zekeret 8 lowon tordaig f 2 [Kv; 
Szám. 5/XXI. 122] * vki - bátyja. 1642: inditatek ... 
Trauzner Kata, az őrőgbik Battyahoz Confugialni ... az ... 
Ugrón Andrásnál levő Iobbagyoknak el Zalagositasokert 
való Summajert [Hadrév TA; DobLev. 11/12] * vki ~ fia. 
1577: Vágjon Jaraban Wago Mihal hazastol Eoregbik 
fjawal Janossal [Vajdasztiván MT; BfN 71/19]. 1584: az 
Qregbyk fjamath ew Nnak atham es <?r<?k zolgawol (!) 
komendaltam [Komlód K; WLt]. 1598: Az Gerendj haza-
mat penigh hagiom az ket kwssebbik fiammal Petiuel es 
Istokal felesegemnek Heasfoluj Annanak, ha az ket 
Eoregbik fiam megh akar oztoznj vellek, az ket kwssebbik 
fiam felesegemmel eggwt tegiek kj őket [Gerend TA; 
Törzs. Gerendi Pál végr.]. 1657: Ez táborozás alatt ha-
gyattam szakállt; immár pedig született volt öregbik fiam, 
Simon, az mint említém 1633-ban karácson hetiben 
[Kemön. 169] * vki ~ unokája. 1616: iutott ... Pokafal-
wa(n)a, Az Kompsa Danda haza helye Zithian Eoregbik 
vnokaiaual... wersendi Margitnak [JHb XXV/25. — aAF]. 

8. nemzedékviszonyító jelzőként; ca atribut adjectival 
indicînd relaţia dintre generaţii; als Attribut im Vergleich 
von Generationen: idősebbik; mai în vîrstă, mai bătrîn; 
der/die altere. a. vn + kn előtt. 1597: Eoregbik Bek Janos-
ne [Kv; TJk VI/1. 63.]. 1625: Kereztűrfalwy eoregbik gyer-
fy Janosne Cata nemes zemely [UszT 178c]. 1629: 
Eőregbik Philep Paine Anna aszony [Mv; MvLt 290. 
186a]. 1630: Eőregbik Kadar Mihály [Mv; i.h. 216a]. 
1632: Eőregbik Groff Betthle(n) Istua(n) Ur(am) [UC 
14/38. 110]. 1633: Eőregbik Kraitsar András [Kv; RDL I. 
101]. 1655: Őregbik kolosvári Rázmány Jstván Ur [Gyf; 
CartTr II]. 1658: En Marus Vásárhely Eőregebik Szabó 
Ferencz [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1674: Nagy szaju 
Balas az Eöreghbik I(ste)nb(en) el nyugut Lazar Istuan 
Ur(amna)k jobbagya vala [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 68]. 
1679: Néhai òregbik Nagy Pal, küssebbik Nagy Pal [Hévíz 
NK; JHbT]. 1684: Vitezló órógbik Barannyaj János [Msz; 
Told. 8]. 1698: eórógebbik Kemeny Peter [M.bükkös AF; 
BálLt 71]. 1710: Karatnai őregbik Könczei Mihály Ur(am) 
[Hsz; LLt]. 1748: őrőgbik Tisza László Ur(am) [H; Born. 
XL. 20]. — b. vn + kn után. 1598: Zigyarto Balindtwl az 
Oregbiktwl [Kv; Szám. 7/XVIII. 43 Masass Tamás sp 
kezével]. 1630: Kanta Mihalne Eoregbik [Kv; TJk VIII/1. 
117]. 1638: Bácsi Istuan Eoregbik [Kv; RDL I. 107 And-
reas Junck kezével]. 1646: Keöteles János Eőregbik [Mv; 
MvLt 291. 246a] | Kabos Gaspar Eorregbbik [WassLt]. 

1649: Leczmerj Mihalynč, Őregbik [Nagyfalu Sz; Eszt.]. 
1732: Szász István az öregebbik [Feldoboly Hsz; DobLev. 
1/146]. 1785: Rátz Mihály az Öregebbik [Varsolc Sz; Born. 
XXIXb 20/383 Komis Krisztina conscr.]. 

9. - pecsét város nagyobbik pecsétje; sigiliul mai mare 
al oraşului; größeres Petschaft der Stadt. 1628: Mivel hogy 
pedig mindenféle mesterség és tudomány Istentől vagyon, 
főképpen pedig az borbélyság felette nagy dologban jár és 
gyakorta sok tudatlan borbély mesterek miá sokaknak ha-
lálok is történik; mi ... az ő kévánságokot jóvallottuk, 
approbaltuk, méltónak és illendőnek itiltük és nekik az ő 
kévánságok szerént való articulusokat és rendtartásokat 
irva kiadtuk ... és várasunk öregbik pecsétivei megerősítet-
tünk [Mv; SzO VI, 82]. 

W.fn a szóban forgó személyek közül az idősebbik; per-
soana mai în vîrstă dintre cele pomenite; der/die ältere von 
den erwähnten Personen. 1598: Balassi Balint... wallia En-
gemet kert wala Weres Balint hogi Palastos Istvánhoz men-
niek ... az eoregbiket hon ne(m) talala(m) hane(m) menek az 
fiahoz [Kv; TJk V/l. 198]. 1657: Bethlen Gábor ... öccse is, 
István, fejedelemséget viselt. Másik István, ez öregbiknek fia 
váradi kapitán | derekas jó emberek valának, de az öregbik 
igen virtuosus [Kemön. 14, 53]. 1660: melljjk Boytos István 
eoregbike vagy JfTiabik? [Kv; TJk X/3. 281]. 1662: négy fia 
lévén ... azok közül főképpen az öregbiket bécsi jesuiták 
collégiumokban taníttatta vala [SKr 159]. 

öregbít 1. nagyobbít; a mări, a face să devină mai mare; 
vergrößern. 1578: Az Z<?l<?kre gondot wiseltessen, hogy 
minden myweket yol es ydeyen megh adassa, epiche es 
eöregbiche eöket [Kisfalud AF; OL M.Kamara Instr. E-
136 Fasc. 34 Fol. 105-6 V. Kovachoczy ut. Mathias Niary 
gondv-höz]. 1700: Mikor az Zoányiak I(ste)nhez való 
buzgosságokbul az Harangot öregbítettek volna ... Az ket 
On kannát és egy On Pohárt az Harangban öntettek, mert 
fejér onát nem kaphattak [Zovány Sz; SzVJk 54]. 

2. átv növel; a creşte/spori; erhöhen. 1569: Az Hatalmas 
Wr Jsten ... nevelie elthesse az kthek zerenczeyetth es 
eoregbicczye [BesztLt 104 G. Bartor a beszt-i bíróhoz]. 
1664: ez mostani Kegyelmedben megtapasztalt hozzánk 
való jó akaratja s hűsége ... meg újította s örögbítette ben-
nünk Kegyelmedhez való jóakaratunkat s indulatunkat 
[TML III, 88 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 1677: mivel 
a' mi szegény hazánk minden felöl kŭlömb kŭlŏmb Nem-
zetekkel vétetet kōrnyŭl, és történhetnék oly repentinum 
imminens periculum, melyben csak egy óráig való késede-
lem-is az hazára következendő veszedelmet öregbítené, 
annál inkáb hoszszas tanácsra való idö ártalmas lenne [AC 
36]. 1710 k.: Az építésre nagy hajlandóságom, melyet 
öregbített az, hogy az architecturát, mind civilist, mind 
militarist tanultam volt az academiákban [Bön. 502]. 

Szk: hírét nevét -/. 1676: a Jaxó uram ellen való felin-
dulását is a katonaságnak lecsendesítvén Kegyelmed, maga 
jó hírét nevét öregbíti [TML VII, 230 Teleki Mihály 
Vesselényi Pálhoz]. 

3. (adót) felemel; a creşte/mări; steigern. 1573: Eo k. 
Meg beochwllyk az eo k. Igazitasat Nemis Akaryak ky-
leomben valtoztatny, hanem ez Eztendeo altal keleyeben (!) 
akaryak tartany, sem zallitany sem Eoregbiteny3 [Kv; 
TanJk V/3. 73a. — aAz adót]. 1590: Eo kmeketh kerem 
hogy eo kmekis atyay indulattal legjen hozzam, es az haz-
nak adayat tarcha megh abba az allapatba az mibe ekkedig 
volt, hogy ne eoregbitené eo kmek [Kv; i.h. 1/1. 131a]. 
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4. (betegséget) súlyosbít; a agrava (o boală); verschlim-
mem. 1664: Kegyelmed itthon létében is elég alkalmatos-
ságom vagyon az búsulásra. Higgye Kegyelmed, az én 
nyavalyámat az is öregbíti [TML III, 27 Veér Judit férjé-
hez, Teleki Mihályhoz]. 1727: A Mlgs Aszszony beteges 
állapotjan ... szívesen szánakozom; melyet nem kevesse 
nevel s öregbít ä bu bánat s keserŭseg [ApLt 2 Henter Elek 
Apor Péteméhez Kv-ról], 1730: De mivel Huszti Mihály 
Ur(am) már hoszsas üdőtől fogvást, nehéz betegségben 
sindik, a' mely nyavalyáját hogy ne mondhassek ez általis 
öregbíteni, nem prosequalhattya [Kv; TJk XV/7. 92]. 
1732: a kinos köszvény ... ugy annyira el kínzott, s na-
ponkint öregbítvén sullyát anyira vagyok hogy semmi 
tagomat nem birom [Ks 99 Petki Dávid lev.]. 1818: az 
effélék engemet érdekelvén mostani betegségemet öregbí-
tik az orvosságok erejét semmivé tészik [Vályebrád H; Ks 
111 Vegyes ir.]. 

5. szaporít; a spori/înmulţi; vermehren. 1592/1593: az 
derek zamos nem Annjra fekzik vala Zent Benedek fele, de 
az víznek az ereje addigh verekedek egyczeris mazzoris, az 
porondot kezde eoregbitenj es hannj fellieb Dees fele 
[Décse SzD; Ks]. 

6. gyarapít, tökéletesít; a îmbogăţi, perfecţiona; vervoll-
kommnen. 1755: Bartos Kelemen ... igyekezik a' külső Fő-
vebb Oskolák(na)k látogatására ki fordúlni, és ottan el kez-
dett szép Tudományát öregbíteni [Ne; BLev.]. 

7. kiegészít; a completa; ergänzen. 1592/1593: Chyko 
Fabian3... azont vallja minden chikkelyben azmint Chyko 
Thamas chiak hogy ezzel eoregbeti, hogy az mikor megh 
feoueniesedettis keseore, iol tudgia, De egy keuesse Dees 
fele ... kezdet vala feóueniesednj [Ks. — 3Áípástóról (SzD) 
való]. 

8. fokoz; a intensifica; verstärken. 1818: Kedves Fiam! 
... az Unokám ... az előtt is gyakorlott gonoszságait el 
meneteledtől fogva, kétszerte inkább kezdette öregbitteni 
[M.régen MT; TLt Praes. ir. 321 Palatkai Anna fiához]. 

9. tetéz; a amplifica; überhäufen. 1797: a Menyetske is 
bárdolatlanságát durva makatssággal, engedetlenséggel ne 
öregbítse [Szilágycseh; IB. Dombi János prédikátor kezével]. 

öregbítés 1. növelés; creştere, sporire; Erhöhung. 1634: 
(Az udvarbíró) azt köuesse es czelekedgie mindenekben 
valamit jószágunknak iauára, óltalmazására ... hasznunk-
nak jöuedelmünknek öreghbétésére ... és kárunknak ... 
eltauoztattásara legh iobbat feltalalhat [UF I, 338]. 1662: 
tárháza jövedelme öregbítésében ... váraknak... muniálásá-
ban ... szorgalmatos gondviselő vala3 [SKr 143. — aI. 
Rákóczi György]. 

2. felemelés; mărire; Steigerung. 1701: a' Soos Ur(am)3 

fizetésenek öregbítése, szükitette a* köz jövedelmet [Kv; 
SRE 74. — 3A kv-i harmadik pap]. 

3. átv gyarapítás, tökéletesítés; îmbogãţire, perfecţio-
nare; Vermehrung, Vervollkommnung. 1755: Bartos Kele-
men ... érdemesnek és méltónak ítéltetett ... a' külső Tar-
tományokban lévő Académiákon, maga Tudományának 
öregbittésére [Ne; BLev.]. 1792: Az oskolákban fojtatni 
Szokott Tanulásnak módja, és a Tanuló Ifjaknak Tudo-
mánnyok Öregbítése végett idegen Országokra Szabados ki 
bocsáttatások [Zilah; Borb. II]. 1813: Nemes Háromszéki 
Körösi Csorna Sándor tanítványunk ... Végezvén már itt-
hon tanolását, szándékoznék eddig gyűjtött tudományának 
öregbítése véget még azon a' nyáron valamelyik Felső 
országi Universitasra menni [Ne; NylrK XII, 137]. 

öregbíthet 1. nagyobbíthat; a putea mări; vergrößern 
können. 1788: (Egy) szántó földét ... adá ... Somai Ger-
gelyné Kolosvári Susánna Aszszonyom(na)k ... örökös 
Cserében ... hogy ... Allodiális szántó és kaszállo Terrénu-
maikat öregbíthessék, és az által hasznossabbakká tehessék 
[M.köblös SzD; RLt]. 

2. átv növelhet; a putea creşte; vermehren können. 1672: 
Minekokáért ilyen nagy és terhes dolgok lévén fenn mostan 
is, azonban csak egy óra is mindezeket mivel öregbítheti és 
nehezítheti, igen szükségesnek itíltük Kegyelmeteket az 
böcsületes tanácsi rendet convocáltassuk [TML VI, 288 a 
fej. Teleki Mihályhoz]. 

öregbítő előmozdító; susţinător; Förderer. 1654: En, 
Uduarhely széki Fülei Dániel ... szabad ioakarato(m) sze-
rint kőtelezém magamot ... hogi ... mindenekb(en) eo 
Ngokhoz egész obs<e>quiumot praestalok, es tellyes tehet-
segem szerint karok(na)k el tauoztatoja; s eo Ngok melto-
saganak ... eoreghbitője ... leszek [Fog.; KemLev. 1430 Dá-
vid János kezével]. 

öregbül 1. növekedik; a creşte; sich vergrößern. 1836: 
Érzem gyengesegemet s hijjánim ösmerete a telő üdővel 
öregbül [Zsibó Sz; WLt Kelemen Benjámin lev.]. 

2. átv gyarapodik vmiben; a se spori; sich vermehren. 
1666: Én, Uram, eddig sem voltam ő nagyságoknak ezen 
az portán vak s süket szolgájok, annál inkább ennekutánna 
tanúságomban s ismeretségemben is öregbülvén, az ő 
nagyságok kegyelmességekből többre mehetek [TML III, 
597 Rozsnyai Dávid Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 

3. kb. erősödik; a se întări; sich verstärken. 1652: Az itt 
való Reformata Ecclesianak Curatori es Moderátori ... 
vigiazanak hogy ... az Ecclesia meIlynek tarsosagaba(n) 
vágynák naponkent eoregbullien es tisztán tartassek [Kv; 
KvRLtX. A. 1]. 

4. súlyosbodik; a se agrava; sich verschlimmern. 1668: a 
ki pogány fogságra esik, az minden keresztyén embertűi 
szívesen szánatik, gyalázatjára nem szolgál ... egyedül 
Istennek könyörög dolgaiért, lelkének csendességével tűri, 
nyavalyája naprúl napra nem öregbül [TML IV, 379 Paskó 
Kristóf Teleki Mihályhoz]. 

5. átv gazdagodik; a se îmbogăţi; reicher werden. 1662: 
ha az országoknak virágzó állapotjok mind külső-, belső-
képpen, azaz midőn magistrátusok, gondviselők igazgatják 
azokat, mikoron a nép jó szóhalló, az igaz vallásra s annak 
Istentül rendelt eszközeire serény gondviselés vagyon, 
azokra terjed az, öregbülnek s gyarapodnak a lakosok az 
üdvességes értelemben [SKr 695]. 

öregbülés 1. növekedés; creştere, sporire; Zunehmen. 
1591 k.: feoldi Gabonanknak Nem termise Zeoleo he-
gieinknek el vezise Az Nemessignek zamok eoregbeolise 
miat el fogyatkoztwnk [Dés; DLt 233]. 

Szk: híre-neve ~e. 1589/XVll. sz. eleje: Az Ceh Meste-
rek penigh iol rea vigiazzanak, hogi... az fel fogadot miuet 
szép takaroson, es az eő tisztessegeknek, io híreknek 
neueknek öreghbwlesere, dicziretire, vegezzenek el minden 
fel fogadot epitmenieket [Kv; KömCArt. 19]. 

2. gyarapodás; îmbogă(ire; Vermehrung. 1657: Ha kik 
vagy a gyermekek, vagy a succrescensek közzül bővebben 
való öregbülésért a tudományban a deáki scholaban akar-
nak promoveáltatni, az oláh scholában végezvén dolgokat 
... promoveálják is örömest a kik arra illendők [UF II, 188]. 
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1662: Megkötődött a mennyei szent tudományban való 
öregbülésnek s annak terjedésének és az élet megjobbításá-
nak sok szép hasznos útja [SKr 715]. 1663: Készen és jó 
karban lévén azért, Istennek hála, Nagyságod dolga az 
kereszténység és ő felsége előtt, melynek öregbülésére 
kívántatik csak az Nagyságod jó maga alkalmaztatása és 
ajánlása [TML II, 590 Teleki Mihály a fej-hez]. 

3. súlyosbodás; agravare; Verschlimmerung. 1678: fele-
ségem nyavalyájára nézve, melynek öregbüléseért tegnap 
majd nyargalva jöttem haza, el nem mennék ki nem 
Írhatom mennyiért, de mind az közjó, mind magam kicsiny 
becsületi ösztönöz [TML VIII, 192 Vesselényi Pál Teleki 
Mihályhoz]. 

öregbülhet kb. fontosságában növekedhetik; a putea 
creşte în importanţă; an Bedeutung wachsen können. 1666: 
csak eddig látott sokszori szükségimtül lehessen megmene-
kedésem, s azomban az Ö nagyságok s szegény haza javára 
nézendő hivatalom is naponkint öregbülhessen [TML III, 
638 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 

öregdeák felső osztályos diák; elev din clasele mai mari; 
die höheren Klassen besuchender Schiller. 1572: eo k. azt 
kewannyak hogy az Mester az germekeket az Eóregh 
deákok keozybe ozsa tanitasra, Es megh hogia nekyk hogi 
zorgalmatossaggal tanichak eoket [Kv; TanJk V/3. 57b]. 
1584: az Nagy eskolaban ... az hon az eoreg deakoknak 
Leczket olwasnak othys Kemenczit meg Chinaltatúk [Kv; 
Szám. 3/XV. 18]. 1621: Az Tordaj eoreog Deakoknak re-
cordalasert f — /. 20 az mendicusoknak f — /. 6 [Kv; i.h. 
15b/IX. 191]. 

öregded nagyocska; mai mare; hübsch groß. 1549: My-
korth Ideye lezewn Eleozewr Napyaban Egy saythoth kel 
chynalny ... Annak vthanna hogy az Baran Ewregded 
lezen, Napyaban keth keth saythoth kel chynalny [Fog., 
NylrK VI, 375 Daczó Máté Nádasdy Tamáshoz]. 

öregebbik 1. öregbik 

öregebbszerű nagyobbszerű; cu ceva mai mare; 
ziemlich groß. 1680: aszú olti hal, es Pisztráng no. 200. 
ŏrŏgeb szerű asszu hal nō 3 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 4]. 

öregecske nagyocska; (cu ceva) mai mare; ziemlich 
groß. 1685: Egy öregecske Réz ŭst [UtI]. 1713: Egy elő 
párta aranbol, rubintos, öregecske jo fele gyöngy közbe 13 
boglárbol állo [WassLt id. Wass Györgyné Nemes Mária 
hagy.]. 

öregember idős ember; (om) bătrîn; altér Mensch. 
1567: Anna, Rita Pauli EothwQS ... fassa est... Magdaléna 
dixisset Ez e a io leány a' ky el rantottha a laytrat az en 
Anyám ahol eleg ebçl thanitottad hogy el ranchia çreg 
ember alol a laytrath [Kv; TJk III/l. 94]. 1568: Ágnes 
R(elic)ta Mattéi biro ... fassa est... hogy eç meg zolytotta 
volt az Kodory Gasparne gyermeketh, hogy ne zydna vg az 
e<?reg embert [Kv; i.h. 223]. 1617: magos ember kerekded 
abrazattia vala, de imar eóregh ember vala [Szövérd MT; 
BfN Cath. Caspor relicta Ioanis Czibi de Bordos (65) 
vall.]. 1645: ezen Eőrégh embernek kerítettek uala egy 
hazacskat Szent Mikioson [GyörgyfVa K; Told. 26]. 1653: 
ō kegyelmenek meg mond, mind az ketten öreg emberek 
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vagyunk, gondolkodgyek, tegye le az oknel kűl való hara-
got [SófVa BN; Ks 41. E. 31]. 1684: halottam ezzek(ne)k 
az örög emberek(ne)k szájokbol ... Mikor meg esküvenek 
énis jelen voltam [Ribice H; Ks 93. 23/3 Clis Kosztin (80) 
jb vall.]. 1731: égy ide Való igen őreg Mik Gligor nevű 
őreg Ember... akivel atyafiságos is Vólt, erre Való nézve 
mondott a le az ide Való örökségéről [Ilondapataka SzD; 
TK1]. 1763: hallottam egy őrőg embertől mondani, hogy ez 
a' Patak régentén még azon ă rozoron tul való kerten felől 
folyt [Şzecsel Szb; JHb Dán Grip (55) jb vall.]. 1799: őtet 
mint Örög Embert talám szégyenlette meg verni [Náznán-
fVaMT; Berz. 4.31.N. 27]. 

Szk: elesett 1703: külgjon annyi számú Lovasokat 
megint ... a mennyi szamut előszer parantsoltunk volt ... 
nemis erőtlen gjenge gjermekeket, vagj el esett öreg Embe-
reket, hanem erős és egeséges, az Csatázasra és Haza ol-
talmára alkalmatos Embereket [UszLt IX. 77/77 gub ] * 
erőtlen 1627: ereőtelen Eóregh Ember leuen, annak az 
Haznak epitesere elegtelennek itele magát [Kv; RDL I. 
130]. 1652: Beres Mihály ... Ereotlen benna eoreg Ember 
[M.zsuk K; GyU 142] * gutaütött 1673: Adtam egy 
szegenj Guta űtet őreg embernek hatvan pénzt, Eperjessi 
Andras(na)k —II60 [UtI] * időtöltött 1764: en magam 
is Lőrincz Jánosnit voltam, kgle már idő töltőt őreg ember 
[Oltszem Hsz; Mk II. 2/65] * rėgi(bb) 1625: ugj iteltwk 
... mind kett feleknek az Gat feleól beöveben való uetelke-
deseket es feleleteket ertue(n), es ott lakos negj óregh em-
bereknek uallasokbol es szauokbol az dolgot iol megh 
ertue(n)... Akar hua follion az uiz de ez okon, senkj annak 
házon ueueŏ helieteòl molnatol ... megh nem foztatik 
[UszT 176]. 1628: Az rigi Eöreg emberektwl vgi hallotam 
hogi az meli riz jozagot it Zent egeden es pulionban ... 
Macjkasi Ferenc vram bir mostan felesige es Mustoha fia 
Buni Betlen janos vram utan azok az riz jozagok vas 
jozagok uoltak rigen [WassLt Helena Haceki de Zenteged 
rel. Val. Toluaj (50) ns vall.]. 1741: a' nállamnál régibb 
öreg emberektói is mindenkor azt hallotta(m) hogj ... Szár-
hegyi Lázár Ferencz ur(am) az első Felesége jussán az itt 
való Kornis részt birja vala [Ks; 69. 50. 44] * sok időt 
töltött 1753: Nyikula ... Abrug Bányai Oláh Popa ... 
meg halván a' fia Succedált Stefán ki most is Abrug Bá-
nyai Oláh Popa, noha már sok időt töltőt őreg ember... fia 
... Nyikulucza ... Abrug bányán Oláh Popa [Bukuresd H; 
Ks 72] * szavabevehető 1748: Tudgyaé a' Tanú ... 
hallotta-é Szava bé vehető régi örög emberektől ...? [T; 
Bom. G. XI. 3 vk]. 1791: régi Szava bé vehető Örög embe-
rek [Kecset K; Told. 73]. 

öregemberség idős állapot; bătrîneţe; Altér. 1673/1681: 
V. Hunyadon Lakó Takacz Jstvan Egiház fia Supplicatio-
jara való válasz ... Ezen Supplicans(na)k megh tekentven 
őregh emberségét, megh engettem hogi életeigh fizessen 
esztendönkent öt forint Taxat, de asztis oly Conditioval, 
hogi ha bár az Egihaz fiúi Tisztben lészenis megh adgya 
[VhU 441]. 

öregen 1. ? egészben; în întregime; im ganzen. 1599: 10 
Tikmoniat feóztek eóregen petreseljmet czinaltak rea d 4 
[Kv; Szám. 8/XIII. 17 Szabó András sp kezével]. 

2. darabosan; vulgar; grob. 1751: Nohát jo öregen (!) 
mondom Ha magamat le is fingom3 [Hétfalu Br; EM LI, 
124 betl. játék. — aE szó kihúzva és talán más kéz írásában 
utána írva a birom szó]. 
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o Sz. 1668: nem érthetem az Inczédi uram hozta dolgo-
kat, de az mint Kegyelmed irásábúl is coliigálom, úgy hi-
szem, öregen sült az [TML IV, 285 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

öreges idős; mai în vîrstă; alt, bejahrt. 1770: (Br. 
Inczédi Sámuelnek) Maradott négy fia ... Sámuel gárdista 
volt s kapitányi titulussak lejövén vette Vitéz György leá-
nyát, Vitéz Évát... de nem neki való lett volna, mivel ő ifjú 
szép ember, az asszony pedig öreges s rút is [RettE 230]. 

öreg-ſalnagy falusi főbíró; jude mare; Dorfschulze. 
1739: Öreg Fónagy Herbert Sámuel [NylrK XVI, 100]. 
1764: Csern(at)f(alusi)a Küs János ör(eg) Folnagj [i.h. 99. 
— aBr]. 1771: Szász János Türk(ösi)a Or(eg) Falnagy [i.h. 
— aBr]. 1774: Davis István Őr(eg) Faln(a)g(y) [i.h.]. 

Vö.: a falnagy címszóval. 

öregfejű nagy fejű; cu cap mare; großköpfig. 1694: (A 
kapu) hosszú szal deszkakkal bel letet meg, ket ket rendel, 
mindenik meg is veretet nagy őreg fejű Lecz szegekkel 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 1713: A Kalamáris Ládában vadnak 
e szerint... Nagy őreg fejű arany Gyűrű kék Türké (!) a kö-
zepin, körül tiz gyémánt. Nagy őreg fejű arany gyűrű ege-
tetlen, Safir fen benne körül hat gyémánt [WassLt Vas 
Györgyné Nemes Mária hagy.]. 

öregféle nagyobbfajta; mai mare; ziemlich groß. 1586: 
Váas Giorgnek vittünk aiandekot ... ket cziwkat, az arra 
/29. Az Eoreg fele retkeben eggiet /20 [Kv; Szám. 3/XXIV. 
10]. 1595: Palastos Jstwan hogi az zakallosokat be hordata 
maradt meg hatra nalla egi zakallos, eóreg fele [Kv; i.h. 
6/XI. 39]. 

öregfôld-váltság ? földbér; cens; Ackerzins. 1607: Ke-
rekes Marton Tizes Kadar Gábor Tizedes Eőregh Főid 
Valtsagh [Mv; APoI. I. 179 D]. 

öreggyűlés (céhbeii) nagygyűlés; adunare generală (în 
cadrul breslei); Zunftversammlung. 1777: Anno 1777dik 
die 9bris öreg gyűlése lévén a Nemes Céhnek, amikor 
Getse János őkglme inasságra megszokott mesterségünk-
nek megtanulására bészegődtette ifjú Székelyhídi Sámuelt 
[Dés; DFaz. 29]. 

öregharang nagyharang; clopotul mare' große Glocke. 
1585: Mikor az eóregh harangh kiweol az teobit eozwe 
vonzak ... Egyetembe fizessenek d. 60 [Kv; Szám. 3/XIX. 
6]. 1604: Mikor az nagy harangot az teob harangokkal 
ketczer vonzak eozze, akkor varosę f. 1 ... Mikor az eóregh 
harangh kyweol az teobbit egybe vonniak ... fizessenek ... f 
— / 60 [Kv; RDL I. 77]. 1662: a régi királyok idejebéli 
szép öreg harangot is... meglőtték és elrontották vala [SKr 
594]. 

öregharangszó nagyharangszó; sunetul clopotului mare; 
Geläute mit der großen Glocke. 1603: Ha derek dologh er-
kezyk tehát az szaz vraimis czedulat ne varianak, hanem az 
eóregh harangzot halúan mingyarast gywlyenek be [Kv; 
TanJk 1/1.442]. 

öregház (utca felöli) nagyszoba; camera mare (dinspre 
stradă); großes Zimmer (zur Straße). 1647: Ebbeol esmet 

az eóregh hazra nap nyugot fele nyilik egy ... festet... Cza-
po záru ... Aito | az eóregh haz ... vagion abban ... Egy fes-
tett Aztal | Az megh irt eóregh hazbol megien egy boltra 
egy Uy bogláros Záros kolczos aito [M.királyfVa KK; BK 
48/16]. 

öreghimlő hólyagos himlő; variolă pustuloasä; Blattem. 
1658: írhatom Kegyelmednek, hogy az szegény Boricza 
asszony meghimlősedik; most kezdett kiütni rajta ... örög 
himlő leszen [TML I, 169 Bornemisza Kata Teleki Mi-
hályhoz]. 

öregkapu nagykapu; poartă mare; großes Tor. 1680: 
Nyilik ezen Gabonás házra ... fenyő deszkákból való őreg 
kapu [A.porambák F; ÁLt Inv. 20]. 1690: Egy fele nylo 
örögh kapu hasonlo kis kapujával egyben [BK Kenteiki 
inv. 3]. 1694: az öreg Kapunak ... közepe iránt egy kes-
keny Palló formara fel vono Hidacskajais van [Kővár Szt; 
JHb Inv.]. 1699: faragot, és hornyolt bik fa deszkából csi-
nált eőreg kapu mely jo szarvazásu, és rosz sup fedelű [Ke-
lementelke MT; LLt]. 1732: ezen major udvarra az Uczá-
rolis nyilik kétfelé egy ... galambug alatt állo, négy szegre 
faragott kapu lábakon állo, vas sarkokon forgo ... öreg 
kapu [Kv; Ks 40 Varia XXVIIc gr. Komis Zsigmond lelt.]. 

Szk: emelcsõs 1665: harmadik auuagj belső emelczös 
eörög kapun vágjon három fel vono lancz [Fog.; UF II, 
309]. 

öregleány 1. nagyleány; fată mare; erwachsenes Mäd-
chen. 1588: Az Leanioknak megh Zegeodeot ruhazatiok-
nak megh fizetese ... 2 die Janúary Zegeottem esmegh egj 
eóregh leant meljnek neve ugia(n) Ersebeth [Kv; Szám. 
4/V. 39 Gr. Veber sp kezével]. 

2. vénleány; fată bătrînă; alte Jungfer. 1788: Kováts Kis-
anna nevű öreg Leány (me)g holt [Vista K; RAk 90]. 

öreglegény 1. nagy/vénlegény; flăcău (bătrîn); er-
wachsener/alter Bursche | idős szolgalegény; slugă bătrînă; 
altér Knecht. 1574: mykor egy vasarnap Iaczany ki Mente-
nek volna az Leoweo helyre ... koezettek volt az Inassis ky 
meg holt ... Mas Ayton karokal Nagy zok Eoreg legenieic 
ky Ieottek es Reaiok Indwltanak es eok latwan azt Megh 
fwtanak eleotek [Kv; TJk III/3. 350]. 1599: Witzei Mathe 
szolgaia Mihály Móga Deuaj fy... ugya(n) eze(n)t valya kit 
az rúdas es örög Legeny, Meszel János [Kv; TJk VI/1. 
385]. 1600: Andrást, az eóregh Legént fogatta(m) megh 
esztendeigh f 22 ... Kçtt Jnghbe, kett gattyaba31 23 Marcy 
veottem az Eóregh leginnek egy hozzu szárú sarat d 70 
[Kv; Szám. 9/XII. 65 ígyártó Simon isp. m. kezével. — 
aFoIyt. a fels.]. 1621: Mez keóuerók keo hordok mez hor-
dók 4: Eóregh Leghinjek ... d. 48 [Kv; i.h. 15b/lV. 19]. 
1657: az atyám valamely öreg legényt mellettem nem 
tartott, hanem csak magamhoz hasonló hitván inast 
[Kemön. 37]. 1710 k.: Szállásunk, asztalunk az atyám 
házánál vala egy Nyitrai Pál nevű öreg legény gondviselése 
alatt, szakács volt, szolgáló s minden [Bön. 546]. 1765: A' 
mi G. Károlyival való Tractát nézi alázatoson meg követem 
Excellentíád kegyelmes személlyét én abban Semmi hebe-
hurgyaságot nem cselekedtem, nemis hozzám illik a hebe-
hurgyaság már mind öreg Legény Lévén [Aranyosmeggyes 
Szt; WLt]. 1823-1830: praeceptor volt Telegdi Mihály, 
egy öreg legény | öreg legény volt az apám, ifjú leány az 
anyám, mikor egybekeltek [FogE 79, 81], 
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2. (öreg) mesterlegény; calfö bătrînă; (altér) Handwerks-
geselle. 1561: Akar melly ewreg legenis penig neg' ezten-
dot kel zolgalni hog' azt ky tölti tartozik az Q ura neky eg' 
forintárrá Rwhawal [Kv; ŎCArt.]. 

öreglegénység agglegénység; starea de burlac; Hagestol-
zentum. 1816: (Meghalt) Ják(ótelki) Miklós Bandi öreg 
Legenységében éhségben [Damos K; RAk 103]. 

öregmama ? nagymama; bunică; Großmutter. 1850: a' 
fattyak mind künn ülnek őreg Mamával a' kitsi színben | 
Nem csuda tehát, ha őreg mama váltig kívánkozik Ádá-
mosra, hogy Miklós úrfit az udvaron a* kertben pajkoskod-
ni 's betyároskodni láthassa [Kv; Pk 7]. 

öregmarha szarvasmarha; vită (cornută); Homvieh. 
1652: Vagyon egy fel Vam is. Gyalog Embertwl ketteőtul 
1 pénz Egy terhes szekertwl 4 penz. Vrestwl 2. ket eöreg 
marhatul 1 penz [Tűre K; GyU 97]. 1668: tudom azt bizo-
nyoson hogy ebben az elmúlt veszedelmes údőben ugy 
mint 1659 esztendőben Bethlen János Uram szállá be 
novayban az Szentpáli János Uram ioszàgàra Udvarhely 
széki, és haromszeki székelyekkel ... maga parancsolta ne-
kik Bethlen János Uram, hogy csak az eöregh marhát ne 
báncsák, egyebet semmit se hadgyanak [Novaj K; BfR 
57/1 Paulus Sos (38) prov. vall.]. 1672: Ha valamely Mes-
ter Ember őreg marhát akar vágni: azt tartozzék elsőben a' 
Nemes Varosnak Hadnagyatul és Assessoritol arra rendel-
tetett lato mesterrel meglattatni hogy ha alkalmatosé [Dés; 
Jk]. 1677: szabadoson béhajthattyák az idegen marhákat a' 
nyomásrol-is ... egy öreg marháért, egyszeri bé-hajtásért két 
pénzt, apro marháért, egy pénzt exigallyanak [AC 107]. 
1688: hol, kik micsoda karokat vallottanak, buzajokban, 
gabonajokban, Borokban ... eóregh és apro marhájokban 
...? [Kv; UtI]. 1699: a' Mészárosok ... őreg marhakatis 
elegyesleg vagjanak, minden heten kettőtt harmat sub 
poena fl. 3 [Dés; Jk 286a]. 1705: Az rácok ... sok szám-
talan marhát hajtottanak, többet kétezernél bé, juhokat és 
öreg marhákat, kik mind a szegénységé voltanak [WIN I, 
442]. 

öregmester (céhbeii) idős mester; meşter mai în vîrstă 
(inclus într-o breaslă); altér Zunftmeister. 1655/1754 k.: A* 
szegödés után tartozik az az Ifjú a' két Czéh Mestert Notá-
riussával és akiket az öreg Mesterek közül mellejek 
hivatnak egy asztalra tisztességes collatioval és szabad 
borral meg-vendégelni | Mikor ... az öreg Mesterek kőzött 
Vácántia esik ... a le-ŭlt közép Mesterekből suppleáltassék 
a vacantia; az a' Közép Mester penig ... tartozzék az öreg 
Mestereknek borral, egy tál étellel... Mikor penig valamely 
Ifjú collatioját a' lé-ŭlésért meg-adgya tudni illik flor. 5 az 
légyen tsak a' hat öreg Mesteré [Kv; ACJk 13, 17-8]. 
1684: Mikor az öreg mesteremberek el akarnak menni, 
tartozik az szolgáló mester házához késérni... az hazakésé-
rés után tartozik az céhben visszamenni, izenetit az öreg 
mesternek az céhben megmondani. Minden ifjú mester ha 
az ellen cselekszik, elmarad érette [Dés; DFaz. 11-2]. 
1764: Sitter Ferenc őkglme is contentumot tévén nemes 
céhének ... ugyan az öreg mesterek száma közzé bétetetik 
[Dés; i.h. 22]. 1768: A Le űlö Mesterek pedig minden 
hibákat Czéh Mestereikre kívánnak hárittani, s az öreg 
Mesterek, és Legények között való ... differentiák(na)kis 
okát oda rejiciálják [Kv; ACJk 35]. 1770: Székely Mihály 

uram őkglme ... mikor megitasodik sem céhmestertől, sem 
öregmester társaitól semmi dépendentiát... nem tart [Dés; 
DFaz. 28]. 

Vö. az öregmn 21. és fit 3. alatti adalékokkal. 

öregmesterség átv nagymesterség; perfecţiune într-un 
anumit domeniu de activitate; Meisterschaft. 1710 k.: a 
világ inasesztendejéből, a scholából, mesterlegénységre 
kimehetsz, de bizony öregmesterségre nem, halálodig kell 
azt tanulnod, mint én hatvanhat esztendeig [Bön. 483]. 

öregpap nagypap; primul preot; Oberpfarrer. 1760: oly 
fösvénységbe ejtette magát szegény®, hogy nem átallotta el-
mondani, hogy Bonchidán nincs mit egyék, s a szegény bá-
doki öreg papot, Vásárhelyi Istvánt, ki is kevés gabonát in-
stált tőle, egy szem nélkül bocsátotta el [RettE 112. — 
®Barcsai Gergelyné Naláczi Sára]. 

öreg pecsét fej-i nagypecsét; sigillum magnum/maiesta-
tis; marele sigiliu; fürstliches größeres Petschañ. 1662: (A 
levélre) a fejedelem öreg pecsétje rá vala sutólva | az város® 
assecuratóriáját... Stépán Ferenc többekkel Székelyhídra, a 
fejedelemhez vivén ... maga is subscriptiója, fejedelmi öreg 
pecsétje alatt, die 25. Augusti sub verbo suo principali, 
illyen punctumokról való assecuratóriát küldött vala [SKr 
169,497.—®Várad]. 

öregpolgár városi tanácstag; consilier orăşenesc; Mit-
glied des Magistrats. 1694: Medgyes Székben Szász Sáro-
son lakó ... Bálás János mostani Folnagy, Fulcza Peter mé-
száros György Czink István, mind hárman Eöreg Polgárok 
... kénszeritteténk kérni... Száz magyari forintokat [SLt 14. 
A. 4]. 1696: My Rosnyai Szabó István B iroság viselt, 
Halmágyi Mihály mostani Fő Biro, Kovács Szőcs Miklós, 
őreg Polgár, Kis Kádár Márton, Borbély Szőcs István Ta-
nácsbeli, es olajos György Déák hites Notar(ius) minnyájan 
... Maros Vásárhelyen lakó tisztessegbéli Személlyek es az 
Becsülletes Tanácstol exmittaltatott Divisorok [Mv; MbK 
80]. 

Szk: hites 1715: My Töke Márton hütös öregh Polgár, 
Borbélly István hütös Nótárius, mind ketten Maros Vásár-
hellyen lakó tisztessegbeli szemellyek [Mv; Mv-i lakatos 
céh lev.]. 

öregrend 1. nagyobb méretű; mai mare; größer. 1692: 
Egy fôre való gyöngy csipke gazdagh őregh közép és apro 
rend gyöngyökkel fűzve, hat apro arany boglárral együtt | 
Egy arany medály tizen kilencz őregh közép rend és apro 
gyémántokkal meg rakva [Bilak BN; JHbK L. 36]. 

2. idős; bătrîn; alt. 1693: őreg rend emberek [Gergely-
fája AF; LLt 19/9]. 1735: jővén énis az Rettegi Sokada-
lombul, aszt az Kővár vidéki öreg rend ősz szakált borot-
váltató ködmőnös kisded embert ... it az Gyōrgjfalvi tilal-
másb(an) ... találván ... énis meg szállék hozzájok 
[Gáncs/CsicsógyörgyfVa SzD; TK1 Pintye Petre (22) jb 
vall.]. 1736: (Étkezéskor) egy öreg rend szolga, mint egy 
hopmester lassan jött előttök | Az öreg rend asszonyok 
fekete selyem bíborból csinált nyári palástot viseltenek 
[MetTr 324, 343]. 1775: jött hozzám egy zászlótartó 
öregrend ember ... egy káplár, ki bárónak mondotta magát 
[RettE 351]. 1779: én azt bizonyoson nem tudom hogy ki 
mejik másikat ütötte mivel örög rend ember lévén s távul 
eszett létem az verekedés heljétöl nem szemléltem őkett 
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[Záh TA; Mk V. VlI/12 Gramma Puj (60) jb vall.]. 1823-
1830: Ez az esperes ... feleségestül együtt ügyes termetű, 
nemigen magos, közép, de hasos emberek voltak, szép öreg 
rend emberek [FogE 273]. 

öregrendű vén; bătrîn; alt. 1811: A Tehén öreg rendű ... 
bal füle hegye el-van tsonkázva, jobb füle meg hasított 
[DLt 168 nyomt. kl]. 

öregség 1. öregkor; bătrîneţe; Altér. 1683: Mikoron vol-
nak (!) uduarhelyszekb(en) Karaczon falua(n) ... jelente 
Gedo János hogy eo maghtalan ember leue(n) hadakozasra 
eleghtelen, mivel mar az Eoreghsegis szinten közelgetet ta-
lalta megh az Urat Tekintetes Nemzetes Redej Ferencz 
Urunkot eo kegjemet hogj szerezne neki az mi Kegjemes 
Urunktol eo nagtol Exemptiot hogy eleteigh hadi expedi-
tiokb(an) hagjattat(ne)k nekj (így!) [Karácsonfva U; BLt 
11]. 1693: Viski Pál... ratioját... exhibeálák Nemz. Szám-
vévő Uraimék ... a' Tiszt. Eccla nagy boldogtalanságát, 
öregségét és gutta ütésből való erőtelenseget ... látván, es 
hogy a második gyermekséget el érven alkalmatlan majd 
minden dologra [Kv; SRE 20]. 1704: lattja mar Páter 
Gyórgyfi Peter Vram hogy mind az eóregseg mind Pedig 
sok sanyarusagibol szarmazot fogyatkozások naponkent 
inkab erdekük eletinek pedig hatarat nem tudhattya [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 71]. 1765: Tudgyuk hogy a Monoste-
riaban lakó Popa Von az örög Kotoj Todor Hazában lakik 
mellyet ... oly veggel epitett hogy örogsegenek nyugalma 
lenne azon haziko [Szászbanyica K; BfR A. XXI]. 1778: 
mind Etzken Andras Uramat mind utolszori Feleségét 
ismértem gyenge állapotra jutottak volt öregsegekre [Albis 
Hsz; BLev.]. 1786: En öregségem miat el erótlenedvén a' 
mostani terhes szolgálatat nem vihetem [Mezőmadaras 
MT; TLev. 5/5 Medve Mihály prókátor lev.]. 

Szk: -re hajlott. 1863: fiam Szentes Károly azon véle-
ményben, hogy én mint öregségre hajlott anya tán előtte fo-
gok elhalni, s igy ő a köztünk létre jött mutua fassionál 
fogva az én vagyonomat is öröklendi ... egy codicillust ha-
gyott hátra, melyben nem csak kőtelességi részemet meg-
sértette, hanem saját összes vagyonomrólis végrendelkezett 
[Kv; Végr.] * elesett 1705: Az éjszaka 12 órakor egy 
Tyukodi nevü öreg emberünk ... kinek is esztendei 70 esz-
tendőknél sokkal többek voltak, most már elesett öregségé-
ben elnehezedvén, meghala [WIN I, 374]. 

2. idős céhbeli mesterek, a vénség; meşterii mai în vîrstă 
din breaslă, care conduc bresla; Zunftvorstand. 1764: (Az 
öregmesterek közé választottak) az több öregekkel az eddig 
obveniált szokott jövedelmekből két-két just vehetnek, tar-
tozván mindazonáltal mindketten őkglmek a nemes öreg-
ségnek béköszönéskor ... szokott onust megadni [Dés; 
DFaz. 22]. 1769: Ami penig az öregséget és nemes céhet 
illeti, hogy az ily tagjait jó tanács-adásokkal és articulus-
soknak igaz magyarázásával éltessék, hozzája illendő en-
gedelmességgel viseltessenek, az arbitrativa sessio az 
egyenességet atyaiképpen intimálja [Dés; i.h. 26]. 

Szk: ~~ gyŭlés(e). 1770: az inctus őkglme ... ittas fővel 
jővén bé az öregség gyűlésben haszontalan esküvésével, 
ördögatta, disznószülette mondásával és nagy zajgásával az 
ottan levőket nagyan megsértette [Dés; i.h. 28]. 1813: Egy 
alkalmatossaggal öregség Gyűlése lévén ... eo Klme égy 
kevéssé ittas lévén magát igen helytelenül viselte, neveze-
tesen à Czéh Mesterünket ... Competàlt, Teremtettödzödett 
Baratosi Joseffné Aszszony ... Nemes Dobolyi Mihály Ura-

mot, égy bizonyos örőgség Gyűlésében, öszve teremtet-
tézte, s ã Feleségét pedig öszve kurvazta, és mutskolta min-
denek [Dés; DLt 8-9, 24]. 

3. végelgyengülés; inaniţie; Altersschwäche. 1816: (Meg-
halt) Id. Péter János örögségben [Damos K; RAk 103]. 

öregségbeli (a céh vezetőségét alkotó) vénségbeli; care 
revine meşterilor bătríni (din conducerea breslei); vom 
Zunftvorstand. 1764: Sitter Ferenc őkglme ... (ámbátor 
nem kívánta légyen is az öregségbeli gradust, mindazonál-
tal, hogy gradussában ne változzék) ugyan az öreg meste-
rek száma közzé bétetetik [Dés; DFaz. 22]. 

öregségi öregkori; de bătrîneţe; vom Greisenalter. Szk: 
- elgyengülés végelgyengülés. 1855: halt meg Benkő 
Mária özv. Szőcs Istvánné ... 90 éves koraban öregségi el-
gyengülésben [Dés; RHAk 71]. 1860: halt meg Kozta Gyu-
riné Bódi Juliska 77 éves Czigánné öregségi elgyengülés-
ben) [Dés; i.h. 111]. 

öreg sütő sütőmester; brutar; Bäcker. 1691: Egy Eőrőg 
es Inas Sütok(ne)k Czipajak nro 7 [Kővár Szt; UtI]. 

öreg szabású nagyméretű; mare; ziemlich groß. 1585: 
Az Gatnak epwletire vegienek valamy eóregh zabasü fwze-
ket a' berekbe(n), es Az gat Ala wltessek Az Gáthoz lato 
vraim [Kv; TanJk 1/1. 13], 1625: Az Asztalos vrajm, há-
rom eőregh szabasu Taltokhoz való lo fat faraghva(n), es 
Enyvezven egjbe(n), Vrunk eő felge szwksegere ... Attam f 
2 d. 60 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 272]. 

öregszerű nagyocska; puţin mai mare; ziemlich groß. 
1585: Eóregh Zerew on talak vadnak Nro 15 vyseltek 
beochwltek ... f 10/33 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 3]. 1589: 
Eóregh szerw gyeongyeok [Kv; i.h. 33]. 1688: Három 
őregh szerű arany Láncz Egy öreg szérű arany Médaly 
gyémántos rubintos [Bom. II. 18 Mikola László inv.]. 

öregszoba (utca felőli) nagyszoba; camera mare 
(dinspre stradă); großes Zimmer (zur Straße). 1648: Az 
eoreg szobabol ismét az emietet pitvarra ki jwuen nylik az 
hátulsó pincze felet való hazra egy felszer reghi ... vas 
kelinczw ayto [UF I, 848]. 1651: ada ... Zallaghban ... az 
elseo eóregh szobát, kamarastol Boltostol [Kv; Ks 90]. 

öregszUlő tbsz nagyszülők; bunici; Großeltern. 1794: 
Ezen két Curialis Hellyeket még az őreg szüleimtől is ugy 
hallottam, 's magam is ugy értem hogy őrökké Curialis és 
Nms Hellyek voltak [M.bagó AF; DobLev. IV/734. 3a Kri-
sán Flóra (87) jb vall.]. 

öregtemplom nagytemplom; biserică mare; Haupt-
kirche. 1657: Cselekedék sok építéseket, többek között 
nevezeteseket: az fejérvári öreg templumnak és toronynak 
is renovatióját; csonka toronynak építését | csináltatá az fe-
jérvári öreg templumban az új prédikáló széket [Kemön. 
32, 52]. 1677: a' Dési öreg puszta templomnak-is meg-
építése, azon religion lévőknek bírására engedtetett, 
mellyek mostan-is helyben hagyattatnak, és confirmaltat-
nak [AC 4]. 

öregtestű nagytestű; cu corp mare; beleibt. 1653: 1610 
esztendőben die 18 augusti délután jutának a sáskák ide 
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hozzánk, kiknek az idén mind hallottuk az híreket: nagyso-
kaságu sáskák, öreg-testű állat — a mi sáskáinknál na-
gyobb — szőke szinű, a szárnya szép tarka vala [ETA I, 
103 NSz]. 

öregujj hüvelykujj; degetul gros (de la mînă), policar; 
Daumen. 1 753: látám hogy az kezin lévő kis ujja ketté volt 
vágva, az oregújátis meg vágta volt, az Kis Ujját én magam 
kŏtém bé [Erdőalja KK; Ks 38. X. 10]. 

öregúr 1. idős férfi; domi^ărbat bătrîn; altér Herr. 
1657: Cseleküdte vala azt is az fejedelem, hogy Bethlen 
Gábortól az fejérvári collegium épületeire legáltatott né-
hány ezer forintokat kölcsönzésnek színe alatt azon öreg 
úrtól, Bethlen Istvántól extorqueálván, semmiképpen meg 
nem adá sok unszolására is [Kemön. 168]. 1662: a becsü-
letes öreg úrnak is tekintetes, nagyságos ruszkai Komis 
Zsigmondnak radnóti házánál lött szomorú halála nem 
kevéssé újította vala a szegény haza szomorúságát [SKr 
304]. 1667: Édes Bátyám uram, nem tudom, ha hallotta 
Kegyelmed az szegény öreg úr gróf Rédei Ferencz uram 
halálát [TML IV, 122 Bornemisza Anna Teleki Mihály-
hoz]. 1670: Vagyon itt az vármegyében egy Bocskó nevü 
jószág, melyet a szegény öregúr valami úton módon Kor-
dának adott volt [TML V, 40-1 Teleki Mihály Naláczi 
Istvánhoz]. 1736: Nyárban penig az öreg urak matéria kön-
tösben jártanak, az vagy bibor vagy kanavácz vagy kamuka 
volt [MetTr 352]. 

2. egysz. 1. szem-ü birt. szr-os alakban; cu sufix posesiv 
la pers. 1. sg; mit Possessivendung in 1. P. Ez.: apósom; 
socrul meu; mein Schwiegervater. 1580: Ezeket hatta 
Oereg Vram Miklós Vramnak az melliek az ladaban vad-
nak mind aranj miet es mind ezwst miet [MNy XXXV, 
56]. 1602: kerem eöreög Vramat Bogati Andrást az en 
szerelmes Vramnak Bogati Janosnak edes Attiat az Istenre 
... fizessen megh ... az szolgaknak [Márkod MT; BálLt 93 
Varadi Zsuzsánna végr.]. 1722: Felső Veniczén micsoda 
Metalis reambulatio lött légye(n) sok volna le imi, az öreg 
Ur(am) jártatta ki határat [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

öregvéka 1. nagyvéka (régi gabonamérö űrmérték); oca 
mare; Großscheffel. 1683 k.: A Nemessek kőzzől, minden 
házas ember ada az Reghi őregh vékával ket ket öregh veka 
búzát sine ulla limitatione [Mocsolya Sz; SzVJk 168. — aA 
papnak]. XVII. sz. v.: Minden Nemes ember adot Nyolcz 
őreg véka búzát ... mely öreg véka tett Somlyai más-fel 
vékát [Ilosva Sz; i.h. 177]. 

2. vmiből vhány öregvékányi; cu un anumit număr de 
ocale mari din ceva; einige Großscheffel (viel) von etw. 
1683 k: A' kinek dezmaja ne(m) leszen egy őregh veka 
buzat vagy Erdélyi két veka búzát ad [SzilágyfÖ-keresztúr 
Sz; i.h. 77] | az Pastomak ... Az kőssegh ád illyen béért: 
Minden házas ember ád az Prédikátornak d. 25. Ismét ad 
minden ember négy négy pint bort, egy egy őregh veka 
buzat melly nem csak az Erdélyi, hanem az Somlyai es 
Marghithai vekanalis nagyubb [Nagyfalu Sz; i.h. 50]. 

Vö. az öreg mn 26. alatt felsorolt mértékegység-megnevezésekkel, a bátyai 
2-vel, ±11. a kis- és nagyvéka, valamint az erdélyi véka cimszókkal és az utóbbi-
hoz csatlakozó jegyzettel. 

őrhalom őrdomb; movilă pentru paznici/străjeri, movi-
lă/ridicătură folosită ca loc de strajă; Wachhügel. Hn. 
1725: Az Ŏr Halom csupjánál (sz) [Mezőbánd MT; EHA]. 

1777: Ŏr halom tsupján belől [uo.; EHA]. 1807: az őrha-
lom Csupjánál (sz) [uo.; EHA]. 

őrhegy őrző/vigyázó hegy/magaslat; dealul paznicilor/ 
străjerilor, deal folosit ca loc de strajă; Wachberg. Hn. 
1377: (Meta) iret versus meridiem in radicem cuiusdam 
montis Eurhyg vocati [Kozmatelke K; BfO I, 336]. 1399: 
montem Eurhegy vocatum [M.bikal K; KHn 70]. 1675/ 
1687 u.: az őr hegyben (sz) [Csejd MT; MMatr. 292]. 
1712: Az Őr hegyre mégyen végei (sz) [Borsa K; BHn 
111]. 1715: az Őr hegj alat az uton fellyül (sz) [M.sárd K; 
KHn 228]. 1737: A(z) ör hegyin (sz) [Nyárszó K; KHn 121]. 
1738: Ör hegy oldalán (sz) [Ketesd K; KHn 62]. 1744: Az 
Őrhegy csupja alatt (sz) [Marossztkirály AF; EHA]. 1753: ör 
hegy oldalában (sz) [M.nádas K; RLt]. 1757: Az Őrhegy 
Sorkán a Havason (k) [Szentmihály Cs; EHA]. 1765: az Or 
hegyb(en) a Körtély fa n. Lábban (szö) [Ne; EHA]. 1767: az 
az őr hegyben oldalas közönséges hellyen (sz) [Csejd MT; 
EHA]. 1802: Az Őrhegy oldalan [Ajtón K; EHA]. 1855: 
Kondor tájánál (:Őrhegy:) [uo.; EHA]. 

őrhely őrzésre kijelölt/vigyázó hely, rég várta; loc de 
pază/strajă; Wachposten. 1662: midőn az ellenség a Me-
szesen általköltöznék ... már a mieink lesben nem messze 
lévén, strázsájok az ellenségnek érkezését, megtelepedését 
egy őrhelyből mind végig jól nézné [SKr 444]. 1677: Az 
vámnak penig és eőr hellyeknek vigyázására ... mindnyájan 
kötelesek3 úgy amint az harminczados nekik parancsolja 
[CsVh 63. — aAz őrállók]. 

Hn. 1696: Őrhely oldala [M.nádas K; KHn 222]. 

őriz 1. őrködik vki/vmi felett; a päzi; wachen. 1566: 
császár ... követek által a királynak azt hagyá, hogy orszá-
gában veszteg lenne és az országot őrizné [ETA I, 24 BS]. 
1570: Anna Jemey ferencz deakne, Hithy Zerent vallya, 
hogy ... eccher... hatta wolt Ez More Ambrwsnet Sathora-
ba wrzeny, myglen eomaga Egyéb dolgayt zerzenę [Kv; 
TJk III/2. 146]. 1573: Eothues ferench hity vtan vallia, 
hogy ... talalia Eotet Kappa Myhal es Mond neky Jol vryz-
tetek Ide haza hogy Kerestury Petert megh vagdaltak | Fe-
nessy János azt vallia hogy Eoryzeo volt es hogi Balassy 
lazlo es golnar peter hittak ely meg fogny az legent ky 
Tamas deákot Meg zertette ... es ott talaltak valamy teob 
Emberekel wlwe, otth Eottwes Ambrws Igen zidogatta ... 
Eotet ott hattak Eorzeny ez haznal [Kv; TJk III/3. 53, 
llOd]. 1650: Attam az Varos Drabantjnak kik az Vrunk 
posztoiatt Eőrzőttek Ebedre Vaczorara, V. Czipot Nro. 8 
[Kv; Szám. 26/VI. 424]. 1697: hallotta(m) mondotta3, csak 
héyáb(an) uersz s Őrzesz, mert ha rea uetem magamot, csak 
oda lesz dolgom egj órában [Szentsimon Cs; CsJk 10 Göve 
(?) Mihály (38) pp vall. — 3A fiú az anyjának]. 1710: 
(Mátyás király fegyveres és könyvtartó házait)... a törökök 
... nagy vigiliával őrzötték mindenkor [CsH 55]. 1748: en 
az ház őrzesére nem mentem, s másokat sem tudok, hogy 
őrzötték [Mv; SLt 16 MV. 13 Iffiabb Lakatos Mihály (21) 
vall.]. 1795/1800: Groff Toldalagi Farkas Úrfi ... Rákosi 
Istvánnét ki akarta hányatni a1 ... Jószágból, újra meg 
égyeztenek ismét, hogy éltéig lakhatnék benne, s midőn 
meg-holt, Osváték Puskával őrizték a Joszágot [Told. 30]. 
1820: ítélet... minden ... köteles a magáét3 őrizni és meg 
tartani [F.rákos U; Falujk 100 Barrabás Áron pap-not. 
kezével. — aTi. a folyóvíz által elmosott föld-részét]. — L. 
még RSzF 245. 



209 őrizhet 

2. katonaságot kirendelve/őrt állítva védelmez (várost/fa-
lut/országhatárt); a păzi/străjui/apăra (oraşul/comuna/hota-
rul); (Stadt/Dorf/Staatsgrenze) bewachen. 1540: az Balassy 
Sygmond zolgay, kik akor Hwnyadon3 thwl Remethen az 
wthat alyak es eryzyk wala, engemeth megh thartoztattak 
wala [LevT I, 9 Petrus Literátus Nic. Thelegdyhez. — aBh]. 
1586: Meg emlekeznek Vrunknak illie(n) parancholattia-
rolis hogy Sarampokat kewan lenny az hostatok veghin ... 
Minden Vczakat azon vczabeliek vagy Seowennel vagy 
theowissel... be chinallia(na)k, es Eorizzekis minde(n) nap 
ket ember hywsegesen senkyt, deogeos helyreol Ieoweot, 
be Ne bochassanak [Kv; TanJk 1/1. 33] | Boldis Jakab 
viszen tisz drabantot gwniaiokkal kik az keoreosben az 
halai vtiat eorisztik az három lóra tordaig —/75 [Kv; Szám. 
3/XXIV. 51]. 1600: Veres tornyot diligenter akarják 
őrzeni, őrzik is [SzO IV, 137]. 1608: vegeztük aszt is, hogy 
az faluth mjnden Eyel eoryzzek sub poena fl. 12 [HSzj 
falu-őrzés al.]. 1619: ez nyáron félig, vagy ha egészen is az 
hatalmas császár hadai őrzik a Fekete-tengert [BTN2 264]. 
1657: Jutván azért az Jablonka havasára, tehát azt az 
passust császár praesidiumja őrzötte [Kemön. 60]. 

Szk: kaput 1600: Hamis, álnok csalárdság szívében 
lévén, mondván, hogy azok az jancsárok őrizvén az kaput, 
hogy már az töröktől semmi bántódásunk ne lehetne [Kv; 
KvE 180 LJ]. 1676/1681: Porkoláb ur(am) se hamorokra, 
se egyebüve az Joszágb(a) ki ne járjon, hanem ă várat s ă 
kaput őrizze [Vh; VhU 665]. 1756: György Szimu a 
Matsukással a más kapuban nem vólt, noha velem vólt 
rendes hogy őrizzük a kapukat... de velem ezen az Estvén 
nem Strásálott [Bencenc H; BK Mise. 1143 Tot Marián 
(37) jb vall.] * passzust 1671: Küldünk mi oda hadakat, 
a kik őrizzék ott az huszti passzust [TML V, 577 a fej. 
Teleki Mihályhoz]. 1753: eö FIge a regi szabadságot meg 
igirvén, ennek utánna Passusokot Plajokot fogunk szabad 
szekellyekül örzeni [Maksa Hsz; Törzs. Sig. Márk (38) ns 
vall.] * plájſájt 1753: Passusokot Plajokot fogunk ... 
őrzeni [uo.; i.h.]. 1757: mŭ itten a' Piáját őriztük, s akkor 
Gáborfi uram ... meg parantsolá hogy ha ezen Controver-
sias hellyen sertések járnak meg lövöldözzük [Gyszm; DE 
3 Franciscus Gábor (51) pp vall.] * vámot 1705: mikor 
a generális azon a völgyön ment a hadakkal, a hegyeken 
akkor takarodtanak egynéhány zászlóalja kuruc<ok>, akik 
a vámot őrizték Verestoronynál [WIN I, 616] * várat 
1619: Azt soha ne gondoljátok, hogy az én uram őrizze vá-
ratokat, mert az bizony soha nem lészen [BTN2 232]. 
1677: Szatmárban is kevesebb németet hagyták; azoknak is 
parancsolatjok az, az várat őrizzék [TML VI, 409 Teleki 
Mihály a tanácsurakhoz]. 

3. tlan strázsál, őrt áll; a străjui/veghea, a sta de strajă; 
Wache stehen. 1558: Nagy János Megh eskewen azth walla 

• Mykor ewryz wolth Annak wthanna az ewrzeketh oda 
hytta hogy lassak Az dolgot [Kv; TanJk 1/1. — aAz előzők-
ben leírtat]. 1575: Az Magiarwchay es Zenwchay Kis 
Aytok Nitasanak Meg, Es ... egi egi drabant legien rajtok 
Horzeny [Kv; i.h. V/3. 127b]. 1593: Zekel Antal vallia: 
Mikoron eörzenenk, toluai kiáltást hallank [Kv; TJk V/l. 
364]. 1602: Kupás Georgy ... vallia ... En ewel az Farkas 
Mihaliall azon etezaka ... egywt eoriztem ... az thoronynak 
felseo feleben igazitam megh hagiam neky minth vigyáz-
zon, en it Alat vigyaztam [Kv; TJk VI/1. 622]. 1678: Ko-
Patseli Plajasok tudhattyak az dolgot mert ők őriztek akkor 
[Sebes F; BK]. 1703: Aranyasszéket és egynéhány várme-
gyéket ... gróf Bethlen Sámuel commendója által küldi 

Szamosujvárhoz, hogy a végeken őrizzenek [Kv; KvE 241 
VBGy]. 1742: egy Eczaka magamis őrzettem [Bernád KK; 
Sár.]. 

Szk: (híd) kapuban/kapun 1570: Zigartho Andras 
hithy zerent vallya hogy Mykor az kapw(n) wrzenenek 
Aznap latta hogy ... az Lean meg Teert Zeoch Demeterrel 
[Kv; TJk III/2. 82]. 1573: Thakacz Andras, Takacz Antal, 
fazakas peter... azt valliak hogy zent Antal nap Eleot va-
sarnap az hid kapwn Eorzenek volt, Lattak hogy ky Ment 
Nyreo Andras felesegestwl | feyr tamas ewel meg teobbyte 
wallasat, hogy egezer eoryz volt eo az hyt kapuba(n), azon 
Megie(n) ky adam Jstwa(n) | Takach gergj Falk Ambrus, 
strayfert gergel, Emrich Nekel Azt valliak hogi egi Nap az 
kapwba wrzeottek Iacab Kadaris keoztek volt [Kv; TJk 
III/3. 77, 198, 264]. 1574: Minden kapun Minden Nap egy 
egy tyzed Eoryzzen ... senky keozzwlek keowetes nelkwl 
ely Ne tawozzek az kapuról Es egyzer eginel teob ely Ne 
Mehessen [Kv; TanJk V/3. 103a]. 

4. (erdőt/mezőt/szőlőt) kártevő embertől/állattól (meg)-
véd/oltalmaz; a păzi (pădurea/cîmpul/via); (Wald/Wiese/ 
Weinberg) bewachen. 1568: 13 July ... Áz Eleott Molnár 
Istwannak az Drabantnak, az ky ott alat az Kyralj Rétin 
eorzeott attam keet kynyeret3 ... 23 July Attam az Ret 
Eorzeonek Lukachnak Masfel Kynyeret húsra d. 6 ... 
Eorizte Myndenesteol fogva Mas fel Egez holnapig teott 
fizetesse f. 8 [Kv; Szám. 4/1. 60-1. — aFolyt. a fels.]. 
1594: Keouetkezik rend zerentt az eorizeo Darabantokra 
való keőltsegh, az kik Biro Vram, es az Éghez Thanacz 
akarattiabol Zeoleoheggetth, zenafwuetth, Dinnyes ker-
thetth, zenas kerthetth, Es Tilalmas Erdeoketth etc Eoriz-
tenek [Kv; i.h. 6/X. 1]. 1595: Könyues Bálintot és Ianos 
Deákot, kültem ala az rętre hogy az kalongyat igazgassak, 
és azokat örüzek [Kv; i.h. 6/XVIIa. 273 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1675: Ez mező pásztor ... ne(m) gondolvá(n) 
... kötelességével... hogy azt igazán őrzi mindenektől... az 
Váras(na)k mezeire idegen Juhokat fogadott bérb(e) [Kv; 
TJk XI/1. 371]. 1756: ejjel nappal botokkal s dorongokkal 
kelletet az Uraság Maleját őriznünk [Remete Sz; TK1]. 
1782: Az határt az határpásztorok Szent György-naptól 
fogva az más Szent György-napig tartoznak örzeni [Orosz-
falu Hsz; RSzF 152]. 1786: ha magak nem őrizték volna ... 
s most is nem örzenek ... nem volna erdejek olly allapai-
ban, mint vagyan [Torockó; TLev. 4/13. 10]. 1790: a* 
Pásztor a' mikor a Szőllő kezd érni a* Kutyáktol és Mada-
raktol Puskaval Ostorral, Tsergettyüvel, Serényen és Farad-
hatatlanul őrizze [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 
1802: a' Puszta Szöllőb(en) Szilvát örzet [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 1816: gabonáit, Szőlőit ... erdeit sat miként 
őrzette, vedelmezte? [Mezőmadaras MT; Bom. XVb vk]. 
— L. még RSzF 177. 

Szk: búzát 1723: ha az Szégeny Bátyám őrzötte volna 
is az buzajat En s Ifjabik Vass György vr(am) nem őrzőttük 
[Ks 7. XVII. 5]. 1869: hétfőn délután férje a búzát őrizvén 
elaludt [M.bikal K; RAk 276] * dinnyét 1621: Attunk 
Biro V. hagiasabol az Darabantnak a ki az Keo mail allat 
az Dinniet eorezte Puska port Libr. 1 [Kv; Szám. 15b/VIII. 
3] * erdő -ni. 1594: Rendeltek eo kegmek az Thilalmas 
Erdeok Eorizni huzon három Darabantokath [Kv; i.h. 6/X. 
11] * erdőt 1580.ė ekedygh is az varas Zolgay eorzettek 
az erdeot [Kv; TanJk V/3. 207b]. 1684: hogy ki az erdőt 
nem őrzi, hanem könyörög az falu előtt csak forinton bün-
tetödjék [HSzj erdő-őrzés al.]. 1779: Ezenn Erdőt tiz Esz-
tendőktől fógva, mind magam őrzöttem, és még, mostis 
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magam Őrzöm [Kosztesd H; BK sub nro 306]. 7856: az itt 
való Kakasdi Erdökett őrizni magamatt kötölözöm [DE 2] 
* gabonát -. 7870: Fola Gligor ... Hajtás is Lévén az 
Mlgos Uraság gabonáját Nagyon Őrizte [Sóakna MT; 
Bom. G. IX. 4 Roska Vaszilika (35) vall.] * határ -ni. 
1782: Az határpásztorok<nak> határőrzeni egy lovon nem 
is több<ön> lészen szabad menni [Oroszfalu Hsz; RSzF 
152]. 1843: a' szomszédomtol, ki éppen Határpásztor volt, 
midőn Határ ürözni hivtam, hallottam, hogy a más három 
Udvar lekaszáltatta, azt felelvén nékem, midőn Határ 
örözni hivtam: Nem menyek [Bodola Hsz; BLt 12 Gál 
János (38) szolgáló ember vall.] * határt -. 1768: már 
annyira meg ijedet töllek az Sitaramis hogy nem meri a 
határt őrizni [A.karácsonfVa AF; Told. 5a]. 1784 k.: Voltak 
Birák, Polgárok és Határ pásztorok, kiknek volt kötelessé-
gek a határt örözni, a Tõrvénteleneket büntetni, károkot 
meg fizetetni [Zetelaka U; UszLt XII. 89]. 1835: A Felső 
Sinfalviak(na)k gondviselések alá, ugy engedtetett vala az 
Alsó Sinfalvi Praedialis Hely hogy a Határt őrizzek [Asz; 
Borb. II] * havast 1632: Istuan király idejeben, Foga-
rasj Kapitan Horuat Kozma telepitette elseőben az Poiana-
maruliokatt, lattua(n) az Hauasok(na)k es Erdeőknek nagy 
pusztulását, hasonlokeppen az halas patakoknak hazon-
talan woltat, akkori wdeőben semmi egjeb szolgalattiok 
nem uolt egjeb hanem cziak az Erdeoket hauasokat es 
halas vizeket eőrzettenek [Poianamarul F; UC 14/38. 16] 
* kertet -. 7 796: Csepekkel őriztek a kertiket [TarcsafVa 
U; Pf] * szénát -. 1582: Zekeres Gyeorg'nek hogy az 
waras zenayat Eorzette Eot hetyg attam f. 3/25 [Kv; Szám. 
3/V. 22 Lederer Mihály sp kezével]. 1592: A wendegles 
vtan attam ... ket Darabantnok Melyek az varos Zenayat 
Eryztek ... Tezen hett Nap ... d 56 [Kv; i.h. 5/XIV. 341 
Éppel Péter sp kezével]. 1597: kwltem ... az Király Ritire 
az ket darabantnak az kik az szinat Orisztik ... kenieret ... 
/08 [Kv; i.h. 7/XIV. 46 Masass Tamás sp kezével] * szőlő 
-ni. 1570: Seuerinus Brozer, Azt vallya hogy Mykor az 
Borsaj Petert megh fogattak volna az zomzedsagal zeolew 
Eorzeny Monta hogy egyedwl Nem birna, hane(m) egy 
Jnas kellene Mellye [Kv; TJk III/2. 108] * szőlőt -. 1570: 
Bozy Isthwan, Azt vallya hogy Nem Mezze az zakal Amb-
rus zeoleyet eorzeotte Eo Mykor Jaray János az ferencz 
deák zeoleyet wrzy volt, De eo Nem lathot semy kar tethelt 
[Kv; i.h. 200]. 1598: attam a zekeleknek kik az zeóleóketh 
Eòriztek Ebedre waczjorara ital pénzt f —//50 [Kv; Szám. 
8/V. 69], 1603: Osdj Jstwan ... vallia ... az eo zeoleiet fogta 
eorzenj [Kv; TJk VI/1. 648]. 1805: (A fákat) a mig ö a 
szőllöt örzette el lopták [Buza SzD; LLt Csáky-per 124. L. 
31] * törökbúzát -. 1842: én az Apám hellyébe botáskod-
tam, őrizvén a tőrök búzákat [Bábony K; KLev. Bódis 
Pista (13) vall.]. 

5. pásztorol; a păstori, a păzi în timp ce paşte; Herde 
hüten. 1568: Henteler simone ... fassa est, Ezt hallottam 
hogy monta Czyehy Balintne, az fianak haych el fyam 
gyorson az tehent ... az Veres Tamaseth ... nem akarom 
hogy Qrizd ... az Annya azt monda az Veres Tamas gyerme-
kenek Ne haych oda mert beste kurua legiek ha az en 
gyermeke(m) eprizyj (!) [Kv; TJk III/l. 224]. 1591: Az 
myert penig be haytattam3, oka ez hogj hatalmasul szép 
uiragzo buzaban eorzeotte [UszT. — aA marhát]. 1597: 
meg kerdeok ... Peter Ismerede eztt: Az ficzyortt monda Az 
hogy nem Jsmerem es monda ez Az ficzyor hogy nem Js-
merz ha ez nyaronys egjuth eoryztwnk [i.h. 12/66]. 1618/ 
1729: az Gőcsi Marhának ... szabad légyen az Küküllőre az 

Balavásári határban bč Járni innya, és ott is ha akarják ... 
az oldalra ki hajtani és ott addig őrizni, Jártatni ... meddig 
akarják [Balavásár KK; Ks 13. XV]. 1711: Néhai Solyom 
Thamás ur(am)nális volt 4 fejér fennálló Szarvú Tehen, a 
Fiam Csorda Pásztor lévén, őrzŏtteis, ugjan azon Njáron, 
mikor ă fiam őrzőtte, egjik meg holt vala [KilyénfVa Cs; 
WLt]. 1744: Egy Tavaszszal az ő kglme Szőllejébe szalad-
ván a' nyomásból valami Ketskék, a Fitzko aki őrzőtte 
utánnok bé szökött, hogy ki hajtsa [Szentegyed SzD; 
WassLt]. 1782: A gyepeken és utakon egymás mellett 
három vagy négy marhánál többet jártatni és őrizni szabad 
ne légyen [Oroszfalu Hsz; RSzF 171]. 

Szk: barmot -. 1500: w Iflyw koraban mykor walkon 
lakot volna a Cylla mezőn barmot örizöth mynd az beles 
twygh [Nagykapus/Damos K; MNy XXIV, 292 Melchior 
Czyde de Nag' kapós jb vall.]. 1574: Koznar pal Jday 
harinnay János Jobbagya ... ezt walla hog mykor az mold-
wayak beztercet meg zallottak vala, akkor apamwal erkedre 
fwtottwnk wala, es ot az Barmot oryztem es akkor mw-
tattak az erkedyek hog az was kwt folyamya vermen twl ne 
erezzem az barmot mert be haytyak az tekeyek [Erked K; 
LLt Fasc. 29]. 1600: tudo(m) azt hogy az keórnieól ualo 
faluk eoriztek barmokat teólle mind niomas ideien mind 
egjebkor kértnél kul ualo zena fw volt mind eóreókke 
[UszT 15/99 Sos Mihalj zent Marthoni (60) vall.] * bi-
valyt -. 1869: Okos András ... a Martonban volt Bivalyát 
őrizni [M.bikal K; RAk 275] * (borjú-, meddő-, ménes-, 
ökör-, sertés-, tehén-, tulok) csordát -. 1586: (A) pász-
torok az Menes Cziordat eorisztek | Az kik az Tulok chor-
dat örzottek az quartas vraimmal adatanak Tanaczul egy 
Köböl Búzát [Kv; Szám. 3/XXIV. 12, 3/XXVII. 11b]. 
1696: ma bizony lepedöb(en) hozzák haza ha megh kap-
hatom soha csordát nem őriz4 [Mikháza MT; Berz. 17. XII. 
— aPásztorral kapcsolatos fenyegetőzés]. 1715: az 
kerdőben forgo hellyeken mindenüt szabad az sertés Csor-
dát őrzenem [Szemerja Hsz; LLt]. 1758: a ficsor és Léány 
kik akkor a Csordát örzettek mindenik Legitimae aetasu, 
magok mutattak ki a Tehenet [Doboka; TL]. 1806: A pász-
torok a közönség ökör-, tehén-, ménes-, meddő- és borjú-
csordáit karácsontói fogva a más karácsonig híven és iga-
zán őrizik [F.rákos U; RSzF 195]. 1810: (A pásztor) felfo-
gadá a közönség Burju Csordáját... hogy híven és igazán 
őrizi | Az ökör és Tehen Csordákot, együtt a* lovakkal 
őrizik [uo.; Falujk 58, 64 Sebe János pap-not. kezével] * 
disznót -. 1569: dyznayat... Ith öryzyk vala toth Janosnak 
[Kr; BálLt 78]. 1604: Vagio(n) 16. uagy huz eztendeje 
hogy en Hannagy Leórincel eggjt eoriztem Vala az malom-
falúj diznot [UszT 18/78 Georgius Menihart de Malom-
falúa (50) lib. vall.]. 1606: Az moharos mezeón Koro(n)di 
Vas Peter latta(m) diznot eórizett [i.h. 20/72 Paulus Kys de 
Jlke (50) lib. vall.]. 1641: Diznot ŏrzōttem ott [Görgényszt-
imre MT; Sár.] * juhnyájat 1856: (Az) igért bérét neve-
zett Duma Vaszilia pakulár tartozik ... hogy a keze alá 
adott juh nyájt jol őrzi, gondozza [Torockó; Bosla] * juhot 
-. 1572: Doche (!) Ianos Azt vallia hogy eo tawaly Nyar-
ban Eorzette Iwhait [Kv; TJk III/3. 47]. 1592: Zent georgy 
napba rege(n) eorzeott Juhot az Nywladban, es egy Jst-
wa(n) András newu Ember, ki orozhegy volt, ki kergette 
volt onnét, azt mondotta volt hogy nem engedj hogy ott 
őrizze [UszT]. 1630: Eyel az Juhot Eörizuk vala s Egi Vi-
zoliai Ember az Sariut Eörizuen ot fekzik <val>a [Nagycég 
K; VLt 16/1527]. 1717: itt hazasodtam meg Czelnán mind 
Pásztorkodtam juhokot őriztem ezen a Havason [TGsz 51 
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Trucza Mihaila (80) csáklyai jb vall.]. 1735: az Venczel 
Fia Mátyás ... mikor ot közéi az Juhokot őrzötte mí képen 
ieztette meg [Kézdisztlélek Hsz; ApLt 2 vk] * lovai 
1598: az louakott ŏtt öreztem az szepuiz mellet [Pálfva Cs; 
BálLt 81]. 1757: én 20 Esztendőkig Lovászkadtam az eő 
Nga Lovait gyakorta itt őriztem Czōvŏkōn [Gyeke K; Ks 4. 
VII. 6 Lovász Kira (44) zs vall.] * marhát 1603: Ste-
phanus Perecheny ... vallia ... Kerenek engemet egienleo 
akaratból hogy eyel ... eorzenem az Marhat [Kv; TJk IV/1. 
650]. 1765: Az pásztorok ... márháimot ot őrzőttek 
[CsobotfVa Cs; Ks Csikcsobotfalui Bartalis János lev.]. 
1801: Erdős Pált ... a kaszaloban kaptuk az eő Nagysága 
Erdő Pásztorával most a nyárban hogy ott ŏrŏzte a 4. Mar-
háit [Koronka MT; Told. 10 Pap Gábor (36) erdőpásztor 
vall.] * ménest 1731: magok lovokon őrizzék a ménest | 
a ménest a magok lovokon tartoznak őrizni [Dés; Jk] * 
ökröt 1589: En az okreoket eorzeom vala [Szentkirály 
U; UszT]. 1606: Az J Bizonicza azt meg hogi ahol az ökrét 
őriztek tilalmasba wolt [i.h. 20/289]. 1752: Boér Sámuel 
Vr... azt mondotta hogy által lövi, miért őrzi ott az őkrőkőt 
[Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 32]. 1761: láttom az utrizált 
személyeket hogy egy jó Tsaport ökröt őrzőttek [M.herepe 
AF; BK Herepei lev.] * sertést 1728: mikor Sertéseket 
őriztünk itten ... Soha Senki nem bojgatott [Hidvég Hsz; 
Mk I Fasc. I Math. Pap (61) zs vall.]. 1771: (Bágj Juon) a 
maros mellet valami Sertéseket őrzet de hogj ki Sertésit 
őrzette nem tudom [A.gáld AF; JHb Száva Juon (65) jb 
vall.] * tehenet 1568: Catharina Magiary Tamasne ... 
fassa est, hogy oda J<?ue Veres Tamasne es azt monda, 
Myre hogy azt montad hogy ne Qrize a te fiad a bestie 
kúrúa a tehenet, es mond chyehy Balintne ha montamis 
Nem Neked monta(m) hane(m) az en gyermekemnek Mert 
ne(m) akarom hogy senky tehenet <?rizy (!) [Kv; TJk III/l. 
224]. 1596ã' te tot János, ne őrizd az Janosj görgy tehenet 
ha örzeöd ha az falún talallak wagy az mezőn addig el 
verlek az mig eggiet rughacz [UszT 11/70]. 1729: ennek 
apjával ōrzŏttem az teheneket [Kiskájon SzD; BK. Michael 
Lupán (100) jb vall.] * tulkot 1765: az pasztorak 
Hadaró Nyikula által kezek alá adatt tulkát, fizetés mellet 
őrizték [Torda; TJkT V. 293]. 

6. méhet ~ méhre felügyel/vigyáz; a supraveghealbinele, 
a avea grijă de albine; Bienen hüten. 1584: Rosa Ambrus 
Deakne vallia ... Égkor hagia Az Ania(m) hogy az meheket 
eorize(m) [Kv;TJk IV/1. 265]. 

7. (meg)óv/oltalmaz (vkitől/vmitől); a feri/proteja/ocroti 
(de cineva/ceva); schützen. 1585: Sophia eg' Santa leány 
••• vallia ... mj legie(n) az oka hogj Nem ellenzettek Azzo-
nomek ez ket zemelt3 azwagy Nem eoriztek az egy haz-
ba(n) való halasert Ne(m) tudom [Kv; TJk IV/1. 451. — 
aErzsébetet és a legényt]. 1619: Ázt akarják csak pana-
szokkal, hogy az én uram őrözze őket várokban is minden 
latortól [BTN2 237]. 1778: A hasnak pedig meg szorulása 
mindenkor ártalmas ... Ettölis azért a' beteget őrizni kell 
[MvÁLt Mátyus,ConsSan. gub.]. 1795: a Felesége el nyo-
morodván ... örökké örzeni kellet a Feleségit mind haláláig 
[Elekes AF; BK]. 1803: ezen pásztorok ... számadások és 
kezek alatt lévő nyájat ... minden megeshető veszélyektől 
szorgalmatoson őrizni tartoznak | Az ökör-, tinó- és ménes-
pásztorok a kezek alatt lévő nyájat igen jó vigyázással 
minden megeshető veszélyektől őrizni és a pásztoroktól 
kitelhető nyavalyákot szorgalmatoson orvosolni tartoznak 
[M.hermány U; RSzF 191-2]. 1804: én a Joszágçt ... el 
nem pusztittom vala mint magamét ugy őrzem [Ádámos 

KK; Pk 5]. 1831: mivel a' Gyertyános meszszire van el ka-
nyaradva, a' Ferentzi Károly ur lovai hol lehettek, nem 
ügyeltem, és mivel a' Guja mellett jol aludtam, kivált ha 
szemesen nem őrizték könnyen el lophatták azokat [Dés; 
DLt 332. 8]. 

8. foglyokra/rabokra felügyel/vigyáz; a păzi/supraveghea 
prizonierii/deţinuţii; Gefangene bewachen. 1590: Az az 
Mihalj my nekònk azt mondotta hogj azt bar ne eórizzetek, 
Mert oth lakat vagion Azon az pinczien | Az falus Birot 
oda hyttuk, teob polgarokkal egyete(m)be, Azt mondottuk 
nekik, Ez pincziben vagion egj fogsagh myatt megh holth 
olahne, Az gylkosis itt vagion az ki keze myatt megh holt, 
Azért hyuattunk vgjmond Ide Jo Attyamffiaj, Eoriszetek 
Addigh migh tizt tartónak hirre tehetiúk, Az falus Biro azt 
monda mind az falúúal Egjetembe hogj eók nem tartoznak 
eórizni, mert ez nemes Ember hazanal es zolgay keószt 
esset az chėlekedet, my nem tartozunk eórizni [UszT]. 
1600: Georgius Theolchieres ... fassus est ... az Byro azt 
montha eórizzetek ne hadgiatok el menny ... Reggel ... el 
zeokeót [Kv; TJk VI/1. 412]. 1671: Székelységen az hol 
kevés az Drabant, a' Lófejek-is tartozzanak foglyot őrzeni 
és késémi [CCI]. 1687: Soha az előtt Rabokot szőlő mű-
velni, kertek kapálni ki nem vittek, hanem Tavalytól fogva 
Udvarbíró Vr(am) kezdette el, és Drabantot kévánt kísérni, 
de most Rab Pásztor van, az őrizi [Szilágycseh; GramTr 
VIII Somogyi István (50), a csehi lovas sereg zászlótartójá-
nak vall.]. 

Szk: fegyveres kézzel 1712: egy nehany napokig fegy-
veres kezzel őrzóttek [Dés; Hr 6/28] * szoros őrizet alatt 

1704: az cancellariust, úgymint Bethlen Miklós uramat 
maga szállásán megfogván a németek, vitték a commen-
dans házához, oda, ahol Szász János volt fogva, és ott 
szoros őrizet alatt őrzik a németek [WIN I, 110]. 

9. (állandóan) szemmel tart vkit; a supraveghea (în 
permanenţă) pe cineva; ím Auge behalten. 1776: ă M.Prae-
post Ur ezen punctumokat ... a' tett Terminusra ... nem 
subscribálta ... azt vélem okának, hogy attyafiai, és tőbb 
Méltóságok szüntelen ide 's tova hivattatták, és őrizték 
[GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csík Kartzfalva nunc 
residens in Pago Csokfalva vall.]. 

10. átv megvéd/oltalmaz vmit; a apăra ceva; schützen. 
1764: tsekély Gavalérsagomat ollyan emberséggel őrzőm 
mint a leg nagyobb Generális [Középlak K; BfR]. 

Szk: Istennek tisztességét őrzi. 1587: Towaba lathwan 
Az Varosban az bwnnek el Aradasath Valaztottanak ket feó 
vraimat, tablara Iarwan, tudni illik Eotweos Andrást 
Benchel Andrást Hog' ez ket feo vraim az Istennek tíztes-
seget melynek otalmara megh eskuttenek eo kgmek ... eori-
zek otalmazak [Kv; TanJk 1/1. 48] * saját tisztességét 
őrzi. 1606: en kurua sem uagiok, es kuruafia sem uagiok. 
ualamiuel szokta ember s iambor az eó tiztesseget eórizni 
es oltalmazni mindennel eórizni es oltalmazni akarom az 
en tiztessegemet [UszT 20/143]. 

11. szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktionen: Isten 
~ (vkit vmitől) Isten megőriz/óv vkit vmitől; Dumnezeu 
ocroteşte pe cineva de ceva; Gott bewahrt. 1675: ha Isten 
nem örzött volna, most fekünném az sírban [TML VII, 37 
Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1679: Ezzel Istennek ajánlom 
Kegyelmedet, Isten minden boldogtalanságtól őrizze Ke-
gyelmedet, kívánom2 [TML VIII, 446 Wesselényi Pálné 
Béldi Zsuzsánna ua-hoz. — aLevéízáró formulában]. 1695: 
Bajcsi Sámuel uram sok keserves bujdosási után Isten 
segedelméből indult ez sovány földről édes hazánkba, kit 
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Isten vezéreljen szent lelkével, őrizze minden gonoszoktól 
[Kv; KvE 237 VBGy]. 1737: Havasaljfóldet teli mondgjak 
vellea lennj. Az Isten őrzőte eddighis Erdelit tüllők [Kv; Ks 
83 Mikola László lev. — aA pogánnyal]. 1738: (Egy béres 
szolga) égy kolosvári Hűvejes Gyurka nevű legényt halálo-
son meg vert sebhetet, ugy annyira hogy ha I(ste)n nem 
őrzőtte volna, meg is holt volna [Torda; TJkT I. 174]. 
1749: elég dolgunk van az tőbb Atyafiakkal, perelnek az 
Guberniumb(an), az Isten tudgya csak micsoda Atyafisag-
talanság van itt. Isten őrizzen minden Familiat ez féletői 
[Buzd AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. XVIII. sz. köz: 
még most négy esztendeje tsak az Isten örzött hogy a ka-
szával egybe nem vagdalt [LLt Fasc. 69]. 1797: egy kezé-
ben lévő darab fával agyba főbe annyira kezdett ütni verni, 
hogy szinte meg ölt, az Isten őrizzen is mindenkit ollyan 
durva pogány embertől [Berz. 3. 3. N. 21] * az (Úr)Isten 
-zen (attól, hogy ...) Isten mentsen (attól, hogy ...); 
Dumnezeu să ne ferească de ...; Gott schütze uns vor ... 
1697: hamisan irja hogy az en kglmes ur(am) jobbágya 
ellen volnék I(ste)n őrizen sőt ijel napal melletek futok fá-
radok oltalmazom [Szilágycseh; BK. Kümives Gergely 
Bethlen Gergelyhez]. 1761: (:latván ő Ngok kőzt dishar-
moniat:) jovallottam Dániel Úrfi ő Ngának hogj hellyesebb 
lészen az Udvar házok iránt atyafiságoson végezni, hogy 
sem atyafiságtalanság (:kitől Isten őrizzen:) származzék 
belölle [Branyicska H; JHb XXXV/46. 18]. 1809: En, az 
Ur Isten örözzen, hogy fortélyai kiványak senkitölis költsö-
nözni [Marosjára MT; Berz. 11. 75]. 

Sz. 1676: Noha az igazakot megsegéti az Isten, de az 
Isten is azokat szokta őrzeni, kik magokat őrzik [TML VII, 
280 Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz]. 1676/1681: pa-
raszt peldabanis szoktak mondani: hogi I(ste)nis aszt őrzi, 
aki magát őrzi [Vh; VhU 664]. 

12. őrzi magát a. (meg)védi/védelmezi magát; a se 
apăra; sich verteidigen. 1619: ha ország kell, szablyátok 
legyen s őrizzétek magatokat | Ha vitéz emberek ... kimen-
jenek az várból, s őrözzék magokot [BTN2 232, 237]. 
1663: ha amazoknak valahonnan segítségek leszen, ha nem 
is, tudom őrzik magokat [TML III, 414 Bánfi Dienes Tele-
ki Mihályhoz]. — b. óvakodik vmitöl; a se féri de ceva; 
sich hüten. 1761: (Bányai Ferencz) Feleségeis ... ennek-
utánna a* Férjét jobban meg betsülje, szavát fogadja, és a 
másokkal való gyanús Conversatiotol magát őrizze [Kv; 
SRE 200]. 

13. fenntart; a menţine/păstra; aufrechterhalten. 1618: 
sem az hatalmas császár, sem az vezérek csak meg sem 
gondolták azt, hogy az római császárral való frigyet fel 
akarják bontani, sőt igen akarják azt örözni | az hatalmas 
császár és az vezér az német császárral való frigyet és 
békességet fölbontani nem akarják, hanem erősen őrizik 
[BTN2 115-6]. 

14. (pénzt) félretesz/megőriz; a păstra, a puné de o parte 
(bani); (Geld) sparen. 1695: Ezt pedigh a' pénzt, ugy kell 
őrizni hogy jövendőb(en) szönyog vetetodgyek vele [SzJk 
292]. 

15. vmi védelmet nyújt; a proteja ceva; Schutz bieten. 
1800: az Mlgos Udvar ... az eddig jo móddal való gyepûtt 
le vágván, mely is eddig a szőlőt őrzette, most gyepű nélkül 
hadták [Ádámos KK; JHb XXI19]. 

16. (kutya) őrködik vmi felett; (despre cîini) a păzi ceva; 
wachen (Hund). 1764: talaltanak ... az lik szállásokhaz 
kózél ... egy búgjában uj sertes hájot, veséjével ... melyet 
egy fejér kuvasz örzett [Torda; TJkT V. 206]. 

o Szk: ágyat - betegként ágyban fekszik; a zăcea în pat; 
im Bett als Kranke(r) Hegen. 1881: Az oka annak, hogy 
nem írtam, az vala, hogy 10 napig az ágyat őriztem otthon 
[PLev. 90 Petelei István Jakab Ödönhöz] * korcsomàt -
kocsmázik; îşi petrece timpul prin cîrciumi; standig in der 
Kneipe sitzen. 1604: zwksegh megh tartany az lowasokat 
de ollyanokat a' kik az zolgalatra elegsegesek lehessenek 
ne az korchyomakat eorizzek [Kv; TanJk 1/1. 442]. 1605: 
Az teob tilalmas erdeokre es el adot erdeokreis paran-
chiolia megh az erdeo paztoroknak legyen zorgalmatos vi-
gyazasok, ne chyak az korchyomat eorizzek [Kv; i.h. 511]. 

őrizés 1. őrzés 

őrizet 1. őrzés, vigyázás; pază; Bewachung. 1592: Felek 
fundalasat az Wt eorizetiert, paranczolta Lajos király a1 

Coloswariaknak [Kv; Diósylnd. 56]. 1657: kezdenek taka-
rodni is ki az várasról... Ez vala felette nagy megszomoro-
dásomra, látván az álnak hütetlenségeket, féltvén pedig 
táborunkat... mert nagy őrizet alatt voltunk [Kemön. 182]. 
1675: Az pócsai hidhoz jöttek volt éppen az ellenség, de 
látván mind az vizet s mind az őrizetét, csak visszatértek 
[TML VII, 106 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1677: 
Az Oláh Országi határok felől való szély helyekben ... a' 
Várakban és utakon való örizetek és vigyázások-is, az ed-
dig való usus szerint, continualtassanak [AC 156]. 1711: A 
fövezér ... praesídiumot hagyván a híd őrizetére ... nagy 
hirtelenséggel a muszka cár tábora eleiben megyen [CsH 
469]. 1737: a Tktes Nemes V(á)r(me)gjékröl Congerált 
magazinalis szénák(na)k örizetire ... strásák állíttassanak 
Nms Városunkból is [Dés; Jk 472b]. 

2. (város/falu/kapu) örzés/strázsálás; străjuire/päzire (a 
oraşului/satului/porţii); (Stadt/Dorf/Tor) Bewachung. 
1585: Ha mely tizedes az eorizest el halgattia, es az eó 
tizede alatt való keosseget, Vagj wakmereosegebeol, Vagi 
gonduiseletlensegebeol az eorizetre es egieb keózeónseges 
Akarminemeó Zolgalatra el nem Vetne, tehagh az Tizedest 
hüzon eot penzel bewntessek [Kv; PolgK 16]. 1588: Amit 
a kis Aytok feleol vegeztenek abba maradgion, Nytua(n) 
legienek de az eorizetinek moggiaban Biro vra(m) lellien 
rendet [Kv; TanJk 1/1. 75]. 1603: varosunknak kapuit az 
Nemeth gyalogok kezdettek allany ... Eo kgmek ... az ka-
puknak eorizetit magoknak akarjak tartany warosul az 
Jnstructio tartasa zere(n)t biro vram azért Tanachyawal 
izennye megh ez varos vegezeset az nemeth Hadnagyok-
(na)k hogy az nemeteket az kapukról el vigyek es az vthan 
oda ne menníének az eorizetre [Kv; i.h. 442]. 1604: 
valamély Tizedes awagy egyeb rendbely Zemely rezegen 
megyen az eorizetre tehát az affélékét mingyarast biro 
vram awagy arra rendeltetet Vraim, az kalitkaba tetessek 
[Kv; i.h. 485]. 

Szk: ~et tesz. 1605: Tetzet ezis hogy mint szinten egyeb 
lakos, hogy sem(m)j szedes védéstől nem im(m)únis, ha-
nem mind adot, örüzet és zolgalatot tezen Azonkeppen az 
Sütő hazok is im(m)unisok ne Iegye(n)ek, hanem mind 
örüzetre, mind penig egyeb szolgalatra hirdettessenek és 
szolgáltattassanak [Kv; i.h. 507]. 

3. (erdő/mező/szőlő)őrzés; păzire (a pădurii/cîmpului/ 
viei); Bewachung (von Wald/Wiese/Weinberg). 1741: 
Hogy ha ... olly quantitásb(an) 's nagj mértékb(en) vettet-
nék az málé, a gabona földekbe, hogj ketten3 nem lennének 
elégségesek örizetekre, tehát, in tali Casu, szabadságáb(an) 
fog állani a Nms Városnak, többeket is azon málék(na)k 
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örizetekre adhibeálni [Dés; Jk 549-50. — aA mezőpászto-
rok]. 1776: Bodi István ... azon Erdőt... az Mikala Részre 
Kemény őrizettel Vigyázta [Ádámos KK; JHb XIX/18]. 
1781: ŏ Nga a Malaistyát... a Fadsét Árkától a Malaistye 
Árkáig el métáztatta ... Az erdős részét meg tiltotta, Pászto-
rokat tett őrizetére [F.nádasd H; JHb XXXII/32]. 1830: az 
erdőpásztorok az mely falusi lakosokat megtanáltak erdei 
praevaricátióba, azért semmi jutalmat nem kaptak; s az 
mián az őrizet is igen gyengén van az falus feleink aránt 
[Árkos Hsz; RSzF 118] | a mostani erdőt ... nagy őrizet 
mellet neveltük, hogy a Berendi útba lévő öt hidakat ... 
légyen honnot conserváljuk [K; Somb. II]. 

Szk: alá vesz. 1832: a Pityókás Kert őrzése, az eddig 
való usus szerént károsnak esmértetett... Végeztetett, hogy 
ezentúl a Nagy Avasi Pityókás Kert őrizete a falu határ-
pásztoraié légyen; kik is esmerjék kötelességeknek azon 
kertet őrizetek alá venni, őrizni [Árkos Hsz; RSzF 155] * 
(erős/szoros) ~ alatt tart. 1785: (Az erdőket) erős őrizet s 
tilalom alatt tartyuk [Torockó; TLev. 4/11. lb]. 1793: azon 
erdötskét ... Szoros őrizet alatt ... tartottuk [Kakasd MT; 
DLev. 2. XIIIB. 16]. 1794: Erdőket Szőllőket, Kaszalokat 
nagy fenyíték, és őrizet alatt tartom [Vingárd AF; TSb 24] 
* szoros - alá tétetik. 1840: Én szeméilyem szerént aka-
rom, hogy az Erdő szoros őrizett alá tétessék [Tarcsafva U; 
Pf]. 

4. pásztorolás; păstorire, păzit; Herdehüten. 1734: Kim-
pan György Bács és Kimpan Jeremia Pakurar kezek, örize-
tek alatt... ö Nga juhai közzūl, hanj juhot, vagy berbétset, 
kik(ne)k cseréltek által nagyobbakért [Szentmargita SzD; 
Ks LXXVIII. 14. 15 vk]. 1760 k. : annak is végire járjon a 
Dékány hogy ha oljan Emberé az Marha hogj aki szokásos 
marháját kardalészára hadni, és szánszándékkal el hadja 
minden ôrózetnél kŭl az illjen Gazdát ... bé jelentse a Te-
kintetes Hadnagy Urnák [Torda; KWJ. 1831: ha ott nem 
voltál és háltál, magad helyett a Guja Örizetére kit hagytal? 
[Dés; DLt 332. 2 vk]. 1840: senkinek nem lészen szabad 
amidőn szénáért megyen, az ökreit szabadosan elcsapni. 
Ha el akarja csapni, úgy bocsássa el, hogy a maga tulajdon 
helyén őrizet alatt, úgy őriztesse, hogyha másnak kárában 
mégyen, akkor a tulajdonos minden egy ökörtül egy váltó 
magyar forintot vehessen [Jenőfva Cs; RSzF 157]. 

Szk: ~e elé befogad. 1807: az ökör Pásztorok(na)k bün-
tetés alatt nem lészen szabad lo márhát maga őrizete elé bé-
fogadni [F.rákos U; Falujk 27 Sebe János pap-not. kezével] 
* vki -e alá ad. 1821: (Gruja) ö Sertésseit a' Sertés pász-
tor őrizete alá adta [H; JF 36 Prot. 26]. * 

5. (fogoly/rab) őrzés/felügyelet; păzire, supraveghere (a 
prizonierilor/deţinuţilor); Haft. 1657: akkor mondották 
meg néki3: rab vagy; s leódták fegyverét, és szállására őri-
zet alá vitték [Kemön. 161. — aKékedi Zsigmondnak]. 
1662: (Barcsai Ákos) Szegedi Péter, Jármi János nevü 
nemes emberek rendeltetvén bizonyos praesídiummal őri-
zetire, minden javaival együtt Görgényben, a maga várában 
őrizet alá vetetett vala [SKr 646]. 1675: ha mi foglyok kezi 
ala bízatnak azokot ... jo gondviszelés alat tartassa, őrizet 
alat, dolgoztassa [Fog.; UF II, 676 Bornemisza Anna feje-
delemasszony ut.]. 1702: ez Hazab(an) sok felöl halatnak 
tolvajok ... ha el foghat bennek, jó őrizett alatt küldgje ide 
Peiervarra [UszLt IX. 77/50 gub.]. 1704: Ugyan ma vitték 
a Toroczkaiakat is keményebb rabságba, németek őrizeti 
alá [WIN I, 63]. 1776: ez két Detentus kemény őrizet alat 
tartassek [Déva; Ks 111 Vegyes ír.]. 1818: az Unokám 
legnap ... Mint hegyi Tolvaj ... erőszakoson pénz adásra 

szorongatott ... nagynehezen elfogattam ... a' Vice Ispány 
Urnák ... legottan írtam, hogy mig veled ennek mikénti 
meg orvoslásáról végezhetek, addig tartassa ... őrizet alatt 
[M.régen MT; TLt Praes. ir. 321 Palatkai Anna fiához]. 

Szk: szoros ~~ alatt. 1704: az cancellariust, úgymint 
Bethlen Miklós uramat maga szállásán megfogván a né-
metek, vitték a commendans házához, oda, ahol Szász Já-
nos volt fogva, és ott szoros őrizet alatt őrzik a németek 
[WIN I, 110]. 1836: (A béres) megtaláltatása' esetében 
elfogatván, mint kivilágosodott Gyilkos szoros őrizet alatt 
kisértessen a Tordai Praetoriumhoz [DLt 505 kv-i nyomt. 
kl]. 

6. (katonai) felügyelet; supraveghere (militară); Schutz-
geleit. 1809: mint azon személyeket, kik magokat fizetésért 
el-kötelezték katonaságra, bátorságos őrizett alatt Dallyába 
Com(m)issarius Tűri Simon Uramhoz késértessűk [Kőha-
lomszék; UszLt GomGub. 1746]. 

Szk: katonai 1817: a Roskányi Krájnicális Státionak 
bátorsága fenn tartására nézve nyoltz számból állo katonai 
örizetet az ide való Compagnia Commendánsátol ki esz-
közölni méltóztassék [H; Ks 91. C. 8]. 

7. -ül őrzőként, felügyelőként; ca supraveghetor; als 
Wächter. 1838-1845: Macsukás ... 1. neve azon földészek-
nek, kiket falukról a megyebörtönbe kísérendő rabok mellé 
őrizetül rendelnek [MNyTK 107]. 

őrizettétel őrizés, strázsálás; pază, păzire, străjuire; Be-
wachung. 1799: Már egy néhány esztendőktől háborús 
idők lévén ... az Arestans Katonák Sztasálása, a' Falusi 
éjjeli és Nappali őrizet tétel (Matsukalás)... felette igen sa-
nyargatnak bennünket [A.árpás F; TK1 BB. IV. 5 Számoila 
Mándá (50) col. vall.]. 

őrizget őrizet alatt tart; a păzi mai tot timpul, a tot păzi; 
in Haft haltén. 1796: Tudom hogy Tilalmaztatott Kis Pál 
Uraméktól azon hely de hogy a Kosakot onat ki üldözték 
volna valaha azt nem tudom s nem hallottam Noha öröz-
gették s üldözték onnan a Marhával járó gyermekeket 
[Uzon Hsz; Kp IV. 288 Mich. Kadar (53) lovas kat. vall.]. 

őrizhet 1. (mező/határ)örzést végezhet; a putea păzi 
(cîmpul/hotarul); (Wiese/Flur) bewachen können. 1756: 
ital közben a sitár panaszolni kezde hogy ŏ nem őrizheti a 
határt, mert sok marha és ember vagyon a határban [Ben-
cenc H; BK Mise. 1148 Makis (?) Lazer (50) jb vall.]. 

2. pásztorolhat; a putea păstori/păzi; Herde hüten 
können. 1629: mégis izentük Szeöcz Mihalynak hogj ki 
fogja az menesbeöl mert nem eorizhetjük [Mv; MvLt 290. 
164a]. 

3. állatra felügyelhet; a putea supraveghea animalele; 
Tier hüten können. 1748: mikor nappal az Vram ... a maga 
hizo sertéssinek enniek adatott, szüntelen ott kellett ōrze-
nünk a' mig ŏttenek, mivel a' Tatar Vr(am) sertéssi ki 
ŏtték elŏllök, étszakánként pedig, hogj ott nem őrizhettük, 
mindenkor azok ŏtték meg elŏllők [Torda; TJkT III. 240]. 
1843: (A falusiak) kérték az ott volt gornyikokat, hogy oda 
erdőt ne vessenek, mert a marháinkat nem őrizhetjük, hogy 
oda ne menjenek [VKp 103]. 

4. - / magát magát óvhatja/oltalmazhatja; a se putea féri/ 
ocroti/păzi; sich verteidigen können. 1676: én feci, quod 
potui; már mi következik, csak az úr Isten tudja, csak 
magam őrizhessem [TML VII, 275 Vesselényi Pál Teleki 
Mihályhoz]. 
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őrizkedés védekezés, óvakodás; ocrotire, protejare; 
Schutz. 1809: (A marhák között) a' meg vetel után dőg 
ütötte ki magát. A' mellyis a' Szükséges tudás, és attól való 
őrizkedés végett, ollyan meg hagyassa! adatik kegyelme-
tek(ne)k is ezennel tudtokra, hogy ... azon roszsznak ... 
tovább terjedhetesit ... meg akadalyoztatni igyekezzenek 
[UszLt ComGub. 1750 gub.]. 

őrizkedhetik óvakodhatik; a se putea päzi/feri de ceva; 
sich hüten können. 1745: Azért hogy minden keresztény 
Jámborok az Jnek szokásos kár tételitől őrizkedhessenek 
(:remittaltatván ex Gr(ati)a sedis respectu aetatis. enittal a 
felakasztás:) hogy meg béjegeztessék s órra tudniillik el 
vágattassék ... itiltetett [Torda; TJkT II. 58]. 

őrizkedik 1. óvakodik vkitől/vmitől; a se päzi/feri de eine-
va/ceva; sich hüten/schützen. 1619: (Az) inas minden actáit, 
leveleit Báthori fejedelemnek s Felségednek is in paribus ki 
küldte ... Ugyan studio admoneála is, hogy Felségednek íijak 
felőle, hogy Felséged ezféléktől igen őrizkedjék [BTN2 326]. 
1671: noha Kegyelmed kigondolni nem tudja, kiktől kell 
azon materiában őrizkedni, melyről világosabban írnom sem-
miképpen nem bátorkodhatom [TML V, 429 Rhédei Ferenc 
Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 1705: attól igen őrizkednek 
a szászok, hogy a magyarok meg ne szaporodjanak Szeben-
ben [WIN I, 546]. 1710 k: Szitok nélkül lévő, halovány, 
hallgató, mosolygó haragú embertől Isten oltalmazzon min-
den keresztyén felebarátomat, emgemet is, és az én gyerme-
kem attól őrizkedjék leginkább [Bön. 498]. 1796: Gyermek 
koromban Kispál Uraiméktol ís őrízkettünk mikor a Marhák-
kal otton járogattunk [Uzon Hsz; Kp IV. 288 Andreas Béres 
(30) col. vall.]. 1800: a Grófné ö Nga Fogadosneja idevaló 
Danyilanea túl lem őrizkednek mind a kortsomarosak [Som-
kerék SzD; JF. Andrejka Jankó (46) újparaszt vall. — 
aMondja]. 1804: a * szökött Katonák dugattásától, és lappang-
tatásának meg-engedésétöl ... örizkedgyék [DLt nyomt. kl]. 
1843: Minthogy én Varga Katalin és a falu előtt ezen cél el-
len nyilatkoztam, én sem a falu, sem Varga Katalin tanácsába 
meg nem egyeztem, tőlem őrizkedtek, s velem a dolgokat 
nem közölték [VKp 112]. 

2. őrzi/védi magát, védekezik; a se päzi/feri de cineva; 
sich verteidigen. 1653: Gyulafi is itt a medgyesi némettől 
és ráczoktól őrizkedett, és alájártak csatára reájok [ETA I, 
94 NSz]. 

őriző 1. őrző 

őriztet 1. őrködtet, vigyáztat vmire; a puné (pe cineva) 
să päzească ceva; bewachen lassen. 1657: addig megért-
vén, hogy az vajda az tatrosi Ojtoz útját Soldán nevü bojér 
sógorával néhány ezer emberrel őriztetné, én arra indulék | 
Őrizteti vala pedig az ojtozi utat Lupul | jégverem is lévén, 
mely nélkül az fejedelem csaknem halálban nem lehet vala: 
ezt igen őriztettem számára [Kemön. 186-7, 284]. 1662: a 
generálok és az ármádabeli fö-fö tisztviselők ... az ármádát 
Aszaló várasára és mezejére, az Hernád mellé szállítván, 
magokat igen-igen erős sáncban vötték vala; úgy a váras-
nak az Hernádon négy forgó, igen fö malmát az ármádának 
közepette ejtvén, és azt a folyóvíznek mindkét felől való 
részén igen erős sáncba befoglalván, nagy szorgalmatos-
sággal őriztetnék, hogy valamint a mieinktől fel ne égettet-
nék [SKr 251]. 1679: most is elég passus vagyon ide alá, 
nem győzem őket őriztetni [TML VIII, 443 Naláczi István 

Teleki Mihályhoz]. 1704: (Henter Mihály) volt az első a 
székelyek között, amint az harcról elszaladott és Havasal-
földébe szaladtanak volna által, a passusokat őriztetvén az 
vajda, ugyan megfogták [WIN I, 82]. 

Szk: plájt 1763: a plájokat, hol katonák nem lesznek, 
őriztessék a régi plájások | kérte a sanitas commissio a gu-
bemiumot, hogy állítsa fel a gubernium a régi plájokat és 
az akkori mód szerint őriztesse [HalmNIr. 72, 83]. 

2. - vki után leskelődtet vki után; a puné (pe cineva) să 
pîndeascä ...; lauern lassen. 1778: Groff Toldalagi István 
Ur eö Naga erőssen féltett, ha el szököm, és ugy leseltetett, 
őriztetett utánnam, mint égy el szökő gyilkos után [Jedd 
MT; Told. 6]. 

3. (erdő/határ)őrzést végeztet; a puné (pe cineva) să 
päzească (pădurea/hotarul); (Wald/Flur) bewachen lassen. 
1578: Az Erdeöket mindenik falw hataran, a kik tilalmas-
sok eöriztesse, wagny es hordany senkinek az en engedel-
mem nelkeöl ne hadgya [Kisfalud AF; OL M.Kamara Instr. 
E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6. V. Kovachoczy ut. 
Mathias Niary gondv-höz]. 1586: emberek valaztassanak, 
kik hyt zerent Inquiraliak az Zena reteknek epiteset, vala-
mely Ret penig epitetet eot eztendeotóól (!) fogwa ez 
napigh, Azt mind el vegiek es Varos zamara el tilchak, 
Erdeo Neowesre eppen megh tarchak, eoriztessek zorgal-
matoson [Kv; TanJk 1/1. 29]. 1640: ezt a falut István Kirali 
be iovetelekor, Maylad Gábor Ideieb(en) ültettek es telepi-
tettek volt megh elsőb(en) ez vegre hogy az Barczasagiak 
az hauasokon sok karakat teven, tői lök azakat oltalmaztat-
nak es Eoriztettnek vellek [Holbák F; UC 14/48. 45]. 
1700: Kezdettem az Spotaly Buzajat őriztetni ket Gyer-
mekkel [Kv; Szám. 40/1. 20]. 1762: az ... erdőt ... az ... 
Komis Urak birták mellyet ... Sz: Iványi Sigmondné Asz-
szonyom embere által a Le vágás Után Ugy hallattam 
örőztetett is [Gyula K; Ks Basa Péter (40) zs vall.]. 1768: 
a mü itt laktunkban, mindenkor Legény Birot tartottunk s 
annak kelletett őrizni, és őriztetni a marha Legeltető helyet 
[Szentlászló TA; JHb XXXVI/17]. 1786: nem praedallyak 
itten az Erdőt sött nagyan feltik és őriztetik [Torockó; 
TLev. 4/13. 35]. 1847: ellenőri erdő Biztosokot válaszszon, 
akiknek kötelességekké tétetik az hogy ... Pásztorok által, 
hiven és a leg nagyobb szorgalommal őriztessék, pasztorol-
tássák3 [uo.; i.h. 10/9. — aAz említett erdőket]. 

4. pásztoroltat; a puné (pe cineva) să päzească anima-
lele; Herde hüten lassen. 1587: Az mely 11. kost az Johok 
keozzwl ky walaztottak mellyet az feleken kwleon Eoriz-
tettem Attam ... d. 33 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 16 Zabo 
György isp. m. kezével]. 1591: Atta(m) az paztor Eleiben 
az diznokatt Eörzettettem Mig az Magra hajtottak fyzettem 
Neky — f — d 80 [Kv; i.h. 5/IV. 16]. 1768: az külső 
possessorok is tartoznak őriztetni, akiknek marhájok vagy 
sertések vagy akármi marhájok az falu csordájában járnak 
[Oroszfalu Hsz; RSzF 187]. 1831: a mely iga vono Marhá-
kat a Mészárosak ejtzakara a Gujába ki hajtatnak, az essék 
meg estvéli harangazás előtt, külömben a mellyeket azután 
későbbre hajtanak, azokat reggelig a Mészárosak tartoznak 
őriztetni [Dés; DLt 332. 2]. 1836: minden Lovat tartó 
Gazda és 'Sellér Ember a* maga hámos, hátas, meddü Lo-
vát, Kantzáját, Csitkoját... a' Ménes pásztor által őriztetni 
köteleztetik [F.rákos U; Falujk 130]. 1840: (Az ökröket a 
gazda) a maga tulajdon helyén őrizet alatt úgy őriztesse, 
hogyha másnak kárában mégyen, akkor a tulajdonos min-
den egy ökörtül egy váltó magyar forintot vehessen, a kár-
tétel megfizetése mellett [Jenőfva Cs; RSzF 157]. 
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Szk: barmot 1584: Ersebet Daroczy Istwanne vallia, 
hogy ... Barmatis eoriztettewk eze(n) Daroczy Petemek a' 
fianak [Kv; TJk IV/1. 230] * bivalyt 1729: Bialokot 
ŏröztették velle [Berend K; Bom. V. 41] * juhot 1765: 
egy néhány Juhamott az Fiammal őriztettem [Marosbogát 
TA; Mk V. V/97 László János (58) jb vall.] * marhát 
1843: erdőgomyik Zsurka Juon ... arra inté a falu közön-
ségét, hogy marháit őriztesse s a vetésre menni ne engedje | 
a fennálló törvény és felsőbb rendelések szerént minden 
helység a maga marháit pásztoroltatni s őriztetni köteles 
[VKp 118, 123] * pipét 1696: Székely Boldisár Uram 
Udvarában pipét őrisztettek [HSzj pipe al.]. 

5. rabra felügyeltet; a dispune supravegherea unui 
deţinut; Gefangenen bewachen lassen. 1678: noha eddig 
semmi ujjabb vádak nem jöttek a portáról... Kitől lehet ez 
az ő nagyságok nehézsége, nem tudhatjuk, kik gerjesztik ő 
nagyságát, mely miatt már szegény uram oly elalélt testtel 
és lélekkel vagyon, én nem hiszem, hogy sokáig üriztesse ő 
nagysága, ha Isten nem könyörül rajta, elmegyen vele, oly 
nyavalya találta [TML VIII, 165-6 Kapi Györgyné Teleki 
Mihályhoz]. 1705: Beszéllette Acton uram azt is, hogy 
Falkenheim uramat micsoda botos emberekkel őriztették, 
hadviselő ember lévén [WIN I, 506]. 

6. oltalmaztat/óvat vmitől; a dispune să fie ocrotit/ferit 
de ceva; schützen lassen. 1657: (A) kertnél falu és igen 
szép udvarház is vala, kit elégéstől, pusztítástól mind az 
svecusok, mind mi őriztettünk [Kemön. 284]. 

7. magát oltalmaztatja/óvatja magát vmitől; a dispune 
să fie păzit/ocrotit; sich verteidigen lassen. 1827: valahára 
a mi életünk és vagyonunk felett való rebegésűnk lelhessen 
már enyhülést, és nyugodalmat, ne kellessék továbbis ma-
gunkat vagyonunkot Ellenségünk rosz szándékától ejjel 
nappal őriztetni [Nagylak AF; DobLev. V/l 125]. 

őriztetés pásztoroltatás; păzire, păstorire; Herdehüten. 
1575: vagion Nagi panazolkodas az Bwza vetesben ze-
na fwben való Zena rakasokban Mynemw Nagy kart tetet-
nek az Jwhokal Eo K. kérik Biro vramat Es az Thanaczot 
hogi legien gongiok rea Mind meg kialtassal mynd 
Eoryztetessel Be haytassal es meg Bwntetessel [Kv; TanJk 
V/3. 109b]. 

őriztetik 1. védelmeztetik; a fi păzit/apărat; bewacht 
werden. 1662: És így a kapukra elegendő grabantokat 
állattatván, a váras kapui éjjel-nappal őriztetnek [SKr 579]. 

2. (erdő/határ) kártevéstől oltalmaztatik; á fi päzit (pădu-
rea/hotarul); (Wald/Flur) bewacht werden. 1765: megtilta-
tott, tsováztatott, őriztetett is volt1 a két... Udvar szükségé-
re [Zentelke K; BfN. — aA kaszáló rét]. 1847: nagyobb 
Ügyelettel őriztetvén mind az erdőség, mind a határ sérthe-
tetlen maradgjon [Torockó; TLev. 10/9]. 

3. pásztoroltatik; a fi păstorit/păzit; Herde gehütet wer-
den. 1841: nyári dologüdőig s annak elteltével mindenkor 
a fenn írt pásztorok által őriztessék a csorda [Taploca Cs; 
RSzF 202]. 

4. oltalmaztatik/óvatik vmitől; a fi päzit/ferit de ceva; 
beschützt werden. 1803: A borjúk különösen őriztessenek 
a sertésektől, midőn makk lészen Szentmihály-nap előtt 
[M.hermány U; RSzF 191]. 

őriztettetés oltalmaztatás; ocrotire, păzire; Bewachung. 
1792: a Tilalmasnak egész őriztetetése az udvaran fuggett 
[Déva; Ks 73. 74. VIII. 98]. 

őrködik 1. ügyel, vigyáz; a avea grijă de ...; wachen. 
1848: A helységek minden lakosai, nevezetesen — a falusi 
biro, esküdtek és gomyikok, — szorosan őrködni, s éber 
figyelemmel lenni tartoznak [RLt II/1 nyomt. ki], 

2. ts megőriz; a păzi; bewahren. 1796: a dohányára ment 
volt hogy el lopja Kováts Josi de őrkőtte s nem lophatta el 
[TarcsafVa U; Pf]. 

3. ~ vmi felett ellenőrzést/felügyeletet végez; a asigura 
controlul/supravegherea unui lucru; Kontrolle/Über-
wachung leisten. 1865: Tisztelettel fel keresem az Erdélyi 
Mélt. ev. ref. Főegyháztanácsot, méltóztat e tőkésített 2000 
f. felett őrködni, hogy annak évenkénti kamatja, a kijelelt 
uton a fennebb ki jelelt két czélra és nem egyébbre fordit-
tassék [Kv; Végr. 5]. 

őrlés (gabona)őrölés; măcinare, măcinat; Mahlen. 1578: 
Valamikor yde be az haz zçksegeere eöroltet, mindenkor 
wagy az byro, wagy eggik hytes polgár legyen mellette, 
hogy az eörles modgyawal es Zerewel legyen [Kisfalud AF; 
OL M.Kamara Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. 
Kovachoczy ut. Mathias Niary gondv-höz]. 1592: Az tali-
gasnak Minden hetre Attam eg' eg' cub zabot. Ahol 
peniglen az eorles meg zorgosult, Attam masfel cub zabot 
[Kv; Szám. 5/XIV. 57 Éppel Péter sp kezével]. 1635: Eb-
ben az esztendőben ... az búzavetés is későn költ az száraz-
ság miá; az őrlés is igen szűkön lehetett [Kv; KvE 167 SB]. 
1689: meg szűkült allapottyat latvan az falunak3 ... interce-
dalanak ... Boer Thamas Uram(na)k ö kglmenek, hogy ő 
kglme ujolagh erigalván az malomhoz való Eszközöket, ő 
kglme inditassa megh; hogy az őrőlés mia ehel halasra az 
falu ne kenszerittessek jutni [Szád. Szilágyi Mihály fej-i 
íródeák kezével. — 3F.venicének (F)]. 1695: kevés respec-
tusba veszik3 az Ecclesiának becsületes tagjait Praedicatorit 
Professorit Cantorit es mas rendbeli szolgait... hanem holmi 
hitvan Sütŏnéket a' kik egetborozzák őket elől bocsáttják az 
őrlésben, amazok penig sok várakozással jutnak az őrléshez 
[Kv; SRE 41. — 3A molnárok]. 1722: A Malmokb(an) való 
őrlösnek (!) is modgya és duplás vám vétel óbserváltassék 
[Ks 83 gub.]. 1761: Sztána Vaszilia, és Győrgy nevezetű 
Emberek(ne)k vagyon a Falun alol ... egy kővű s kerekű 
felyül Csapó Malmok, a mely Csak mikor eső vagyon akkor 
jár nemis íiuctifical annuatim, a magok őrleseken kívül töb-
bet, 10 véka gabonánál [Boz H; JHb LXX/3. 179]. 1796: A 
mi pedig ezen Malom hasznát illeti ... midőn ideje vagyon 
az őrlésnek, nincs rostok, és olyankor minden 24 órák alat 
tiz köblöt kijár [Verebes Cs; Berz. 7. 66. V. 1]. 1809: az 
két Molnárok, tetemes károkot tésznek őrlésekkel [F.rákos 
U; Falujk 31b Szepesi Sándor szb kezével]. 1851: ottan a 
Molnár szert adván nékem az őrlésre mi előtt szerem el 
következett volna történt azon eset, hogy a' malom el 
romlott [Dés; DLt 87]. — L. még WIN 1,440,481. 

őrlésbeli örölésbéli; de mäcinare/măcinat; vom Mahlen. 
1723: Maga a Fatens akarjaé a Malomnak meg maradását, 
és ha mi kár miatta volnais Tűrhetőnek Tartyaé, az 
ŏrlésbéli Kōnnyebséghez képest...? [Kük.; MbK 150 vk] | 
Tudom az egész Falu is akarja ennek a Malomnak meg 
maradását; méltónak ítélem azt a kárt el szenvedni, mely 
ennek Gáttya miatt eshetik, az ŏrlésbéli Kōnnyebséghez 
képest [Sövényfva KK; i.h.]. 

őrlet ige (meg)őröltet; a da/duce la mäcinat; mahlen las-
sen. 1593: 3 weka sernlie liztet weotem Mert nem ereok 
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meg az haro(m) keobeol buzawal az kit Eorletunk wala 
[Kv; Szám. 5/XXI. 35]. 1596: minden nap sakkal hordotta 
az kopoknak az eb peczer, mind faggiat, kinieret, korpát, 
varos zabiatis haro(m) keobleot eorlettwnk nekik [Kv; i.h. 
6/XIX. 137 Bachi Tamás sp kezével]. 1600: Tudom hogy 
az mustra vtan iart az malom, eorlettemis benne maga(m) 
zamara [UszT 15/266 Nobilis Michael Damakos (Lengyel-
falva) vall.]. 1664: nem régen őrlettem volt két kis zsák 
cipónak valót, de azt úgy el vesztegették, semmire sem jól 
őrlötték [TML III, 42 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1740: 
az Utrumban fel tett Molnár nékünk jol ŏrlŏtt, miolta... mi 
ott örlötunk semmi panaszo(m) nincs ellene [Papolc Hsz; 
SzentkGy Kös Davidne Anna (34) ns vall.]. 1798: Kozma 
Mihállynak ... a Tavaszai két Sákkal emlékezem hogy 
őrlettem4 [Méra K; AggmLt C. 108. — aBúzát]. 

Vö. az őröltet címszóval. 

őrlet ſn őrlemény; mäcinätură, măciniş; Mahlprodukt. 
1765: fel öntette Urszuj az egy véka búzát az Patru hire 
nélkült az Garatban, az hová Patru is fel akart volna önteni, 
s osztán mondotta volna Péter Urszuj(na)k haragason hogy 
merje ki mingyárt az fel öntet búzáját az kasból mert ... 
nékiek nintsen Semmi örlettyek az Udvarban [Záh TA; Mk 
V. VII/19 Gramma Stéphán (52) jb vall.]. 

őrletés őröltetés; măcinare, mäcinat; Mahlung. 1682: Az 
Eörletesből lőtt Liszt Köb(öl) 222 [Szúv; UtI]. 

őrletlenség az őrölés lehetőségének hiánya; imposibilitatea 
de măcinare; Unmöglichkeit des Mahlens. 1782: azon mal-
mok ... hoszas idők alat nem forogván, az őrletlenség mián, 
kivált kik(ne)k marhájok nintsen, külső hellyekre nem me-
hetvén éjségre is Jutottak [Déva; Ks 75. VHIb. 122]. 

őrlető őröltető, őrlést végeztető; client al morarului, per-
soanä care duce cereale la măcinat; Mahlenlassender. 
1842: se az őrletők marháinak sem a' taligás lovainak 
Jstálója vagy szinje nincsen [Kv; KmULev. 3]. 

őrlettet őröltet; a da/duce la măcinat; mahlen lassen. 
1595: Miért hogy ekkor is Saffran kel vala, hozottam és ör-
lettettem 12 lotot... f 4 d 20 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 292 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 

őrlő I. mn 1. őrlést végző/végeztető; care duce cereale la 
măcinat; mahlend, mahlen lassend. 1590/1593: az peres 
feoldet mindenkor az Serienj Miklós eleji birtak ... chiak az 
Eorleo emberek barmanak volt zabad rajta Jarnj [Bálvá-
nyosváralja SzD; Ks]. 1662: bizonyos compániabéliek a 
magyar katonákkal egybetanálkodván ... a nagybányai vá-
ras kőfalon kívül levő város malmát éjszaka felvervén, öt 
vagy hat ártatlan őrlő embereket az övék mellett egy ma-
lommesterrel együtt meglövöldözvén, valamennyi lisztet, 
gabonát a malomban találnak takarítva, mind elvitték vala 
[SKr 674]. 1704: Rákosi Péter uram majorja is meggyúl-
ván, megége. Ott való őrlő embereket, a malomban akiket 
találtak ... csak erővel felgyújtották8 [Kv; KvE 286 SzF. — 
aA kurucok]. 1840: a* Benedeki Malomba lévén örölni, 
oda jott égy idegen örlö Ember [Dés; DLt 116]. 

Szn. 1570ă. Erlew Myhal [Kv; TJk III/2. 84j]. 
2. - barom őrlést végző/végeztető személy barma; vitele 

persoanei care duce cereale la mäcinat; Vieh des Mahlen-
lassenden/Mahlenden. 1592/1593: hajtotta ide az peres 

feoldre eorleo barmat az Christoff vra(m) molnabol de 
chiak akkor mikor az teób Dirik Deesi Rett niomas volt, de 
mikor tilalmas volt akkor soha ne(m) mertik Ide haitanj | 
meegh egyszer az feietis be teortik volt ez vallónak eyel 
érette az Deesi riz eorizeok hogy rea haitottak volt az erleo 
barmokat az Christoff Vram Molnabol [Bálványosváralja 
SzD; Ks] | mindenkor zabad volt az porond vetis ... Az 
eorleo barom rea iart, mikor few volt rajta, nem volt tilalma 
sem Zent Benedekieknek, sem az Deesi Malomba Jaroknak 
[Mikeháza SzD; Ks 35. V. 12] | ha tul az Reti Malomban 
eorleottewnkis, akkoris zabadon iart ... az eorleo barom 
rejta, Az zent Benedekjnekis zabad volt rejta dillenj 
[Szásznyíres SzD; Ks]. 

o Hn. 1641/1687 k.: Szilvásban az Őrlő út mellett egy 
hold föld [Székes MT; MMatr. 286]. 1679: Az őrlő Kúton 
fellyül (sz) [Vajdasztiván MT; EHA]. 1680/1825: Az ÖIlő 
Kútnál [uo.; EHA]. 1754: az Őrlő út Pataka fejin (sz). Az 
őrlő út Szeriben (sz). Az Őrlő Pataknál (sz) [Sárpatak MT; 
EHA]. 1759: Az őllö ut mellet (sz, k) [Székes MT; EHA]. 
1783: in Faeneto pláne örlö Ut dicto [Szék SzD; EHA]. 
1874/1906: Régi örlö pallónál [Buzaháza MT; EHA]. 

W.fii 1. őrlést végző/végeztető személy; client al moraru-
lui, persoanä care duce cereale la măcinat; Mahlender, 
Mahlenlassender. 1578: (A molnárok) az eörloket az mol-
noktol, walamy hamis magok hazna keresesewel el ne ide-
genichęk igaz mertekkel ęllyenek [Kisfalud AF; OL M.Ka-
mara Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. Ko-
vachoczy ut. Mathias Niary gondv-höz]. 1590/1593: Soha 
az zent Benedekyek az peres feoldet bekessegesen nem 
ilhetik, hanem chiak az Deesieknek es az eo eorleoyeoknek 
volt zabad, es ada eltik mindenkor [Mikeháza SzD; Ks]. 
1592/1593: (A porond) hogy megh kezde fwüesednj ... 
zabadon élthe az eórleó marhaja ... keoz poronda leon 
[Szásznyíres SzD; Ks] | Az eórleókis ot Itettek Mindenkor 
[Szentmargita SzD; Ksj. 1630: ászt3 pedigh valami kiczid 
ut nélkül nem lehet az hun az örlö el Járjon [Fehéregyház 
BN; TGsz 51. — aTi. az egyezséget megkötni]. 1742: 
mostis elég őrlők vadnak [Méra K; AggmLt C. 12]. 1765: 
a drága és igen sok költséggel epŭlt malmaiban az őrlők 
nem igen mehetnek, mivel a' Réven meg merülnek [Náz-
nánfVa MT; Berz. 13. V. 13]. 1773: azon tsegelj minden-
kor az őrlők Marhai szamokra tartatot [Szentháromság 
MT; Sár.]. 1790: mostis jönek feles őrlők az Malmaink-
ban) [Sztrezakercsesora F; TL. Wessényi Dániel jószágig. 
Teleki Józsefhez]. 1851: Még van a* malom udvarán egy 
15 cserefa lábakon álló eresz; ez az őrlők számára készítte-
tett [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

2. őrölnivaló; cereale de măcinat; Getreide zum Mahlen. 
1636: (A malomnak) minden koro(n) elegedendeō eörleöje 
Jo uidikje uagyon mind telben nyarban forogh [Siménfva 
U; JHb Inv.]. 1791: a Nagy Szamosnak Vizén vagyon ... 
egy Hajós Malma, mely-is ha maga idejében mindenkor 
forogna és őrlője is Szüntelen volna több jövedelme-is le-
hetne [Búzamező SzD; Ks 74/56 Conscr. 10]. 1814: Mikor 
az Nemes Uradalom Tisztyei őrlőt fognak od (!) vitetni, azt 
minden vám fizetés nélkül köteleztetik meg őreltetni [Dé-
va; Ks 117 Vegyes ir.]. 

3. őrlési rend; rînd la moarä; Mahlreihenfolge. 1765: az 
birois ... Mingyárást kénszeritteni kezdé Urszulyt szép 
szóval arra hogy merje ki az kasból az gabonáját mert Sem-
miképpen meg nem engedi hogy az ö Aszszonya őrlője 
előtt meg örellye [Záh TA; Mk V. VII/19 Blága Györgyitze 
(43) jb vall.]. 
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o Hn. 1748: az belső fordulob(an) az Nagj Tekenyő őr-
lőben [Mezömadaras MT; EHA]. 

őrlőbíró malombíró; gociu; Mühlrichter. 1700: István 
őrlő bíró [Bonchida K; EMLt]. 

őrlődik átv emésztődik; a se frămînta/consuma; aufge-
rieben werden. 1710 k.: A gubernátor osztán kéré Seaut... 
hadd mehessen haza a leánya lakodalmához való készület-
re. Libenter,*fiat. Meglőn; mü is mind elolvadánk, őrlő-
dénk, Eckler, Simonfi, Sándorra hagyván a dolgot [Bön. 
909]. 

őrlőkerék őrlő malomkerék; roata morii; Mahlmühlrad. 
1823-1830: a' viznek tsak a' vizén való Partyán is husz Ma-
lom, vagyis örlö, és Fürész Kerekek vágynák [FogEK 262]. 

őrlőkő őrlő malomkő; piatră alergătoare (la moarä); 
Mühlstein. 1817: A Kis Malom ... a kő pad meg van re-
pedve, mellyen a felső őrlő kövek jok az alsók el váltak egy 
mãstol [Ördöngösfüzes SzD; örmMúz. 9]. 

őrlőmalom lisztelő/lisztörlő malom; moară de mäcinat 
(fäină); Mahlmühle. 1640: Az Sarkani vize ... Fűrész ma-
lom. 2 vagion raita ... Eorlö malom, Vagion edgy ket keöre 
[Sinka F; UF 1,717]. 

őrlőpad malompad; podul morii; Mühlendachboden. 
1817: vagyon az Ujj Malom ... az őrlő Pad végig jo, és ép 
mellyre két rendbéli jo graditsakan mennek fel [Ordöngös-
ftlzes SzD; ÖrmMúz. 8-9]. 

őrlő-rezsnyice kézimalom; rîşniţă; Handmühle. 1766: 
egy jo örlö resnyitze [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 

őrlött I. mn (meg)örölt; măcinat; gemahlen. 1642: 
Farináé Keszen eörleött feier es keöz cziponak való liszt 
vagion cub. minor. nro. 4/2 [Porumbák F; UF I, 816]. 
1787: hat véka őrlőt Buza Liszt... Hf 4 Dr. 62 | Találtatott 
a Pitvarba egy Szuszékba circiter más fél véka közönséges 
házi kenyérnek való Buza... Ugyan ott egy szekrénybe más 
fèl Véka örlőtt Tőrőkbuza Liszt [Mv; MvLev.]. 

Szk: durván 1815: Napjában leg-alább egyszer forrá-
zott kevertet adni, Korpából durván ŏrlŏtt Árpa, vagy Zab-
lisztből [DLt 168 nyomt. kl]. 

I I . ſ n őrlemény, őrölt gabona; măcinătură?Mahlprodukt. 
XIX. sz. eleje: Bölcsen tudja Nságtok a mostani Malmok 
mijén szűkülésben vágynák viz dolgábol melly mián én is 
Másokkal együtt örlőtt dolgábol meg szorultam [BfR 88/18 
O. Horváthi Süle Szimion kérése gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 

Örmény1 I. mn 1. armean; armenisch. 1668: az mely ör-
mény legény eleitül fogva ebben a dologban admittáltatott, 
legalább sok fáradsága és költsége után remél ötszáz tallért 
[TML IV, 359 Rozsnyay Dávid Teleki Mihályhoz Konstan-
tinápolyból]. 1702: Rabutin generális ő excellentiája regi-
mentjéből lévén az vicecolonellus uram ő nagysága 
compániája, azok közül egy katona erősen megvagdalt egy 
örmény szőcsőta [Gyszm; SzO VII, 110 a gyergyóiak pana-
sza. — aFolyt. a részi.]. 1731: János Albert nevü Örmény 
Regényt... meg korbácsla maga kezivel [Gysz; LLt]. 1761: 
Ersébeth Városi örmény Compágniákhoz tartózandó és 
lakó ecustor (!) Csiki Emmanuel és Péter uraimék [BálLt 

örmény 

92]. 1773: Katso Sára ... Ebesfalván ... az Örmény Ur(na)k 
a' borát lopva illogatta [Selye/Magyaros MT; BetLt 7 Bar-
bara Balog (16) vall.]. 1823-1830: (Zilahon) szállottunk 
báró Kemény Miklós fogadójába, ahol örmény fogadós volt 
[FogE 163]. 

Szn. 1616: Eormeny Balintt. Eormeny Matias [Kentelke 
SzD; KCs IV/91]. 

Szk: - árendátor. 1803: Mind ezen erdők ma el vágy-
nák pusztulva mert a' különöst a' volt örmény árendátor, a 
közőst pedig a' részesek el élték [Berekeresztúr MT; BetLt 
5 Mart. Sinka (50) ns vall.] | Ezen erdők ma el pusztult 
állapottyakban vágynák ... az örmény Arendátorok itt lété-
ben élték el [Márkod MT; i.h. Ioannes senior Kacsó (67) ns 
vall.] * - bíró. 1732: Akármely Nemes Ember mennyenis 
lakasra az Örmény Városb(an) az Örmény Biro palczája 
alá, mig ott lakik, nem tartatik Nemes Ember(ne)k [Dés; 
Jk] * - kereskedő. 1792: Örmény kereskedők: Olá 
Thodor, Pap Lukátsa [Dés; DLt. — aFolyt. a fels.]. 1823-
1830: máris Remeteszeget örmény kereskedő ezerekbe 
birja [FogEK 28]. 1831: Alsó Járai Dávid Antal nevezetű 
örmény Kereskedő... Cridázhatása meg engedését kérte [T; 
TLt Közig. ir. 403] * - tanács. 1739: az örmény Tanács 
előtt... Férje éle(té)ben, nyilván való kurvának pronunciál-
taa [Dés; Jk 299a. — aFeleségét, Kibédi Máriát]. 1764: Azt 
is hallám ugyanott az örmény tanácsban, hogy procurátor 
Simon János uram megholt [RettE 177] * ~ város. 1739: 
öt, hat Fatensek világoson subinterferallyák az I Kibédi 
Mária Asz(szo)nyn(a)k, ezen Nms B. Szolnok V(ár)r-
(me)gjeb(en) Örmény Városon3; Néhai Férjével... egygyütt 
lakásokb(an), férjén kivül való paráznaságát [Dés; Jk 299a. 
— 3Ti. Szamosújváron]. 

2. örmény gyártmányú; de fabricaţie armeană; von 
Armeniern hergestellt | örmény módon készült; armenesc; 
auf armenischer Weise. Szk: - járom. 1761: Két pár hámra 
való örmény járom Semmirekellő Nro 4 [Vessződ NK; 
JHb XXIII/31. 25] * - kocsi. 1793: A Kotsi Szinben égy 
jo fedeles örmény kotsi melynek Két kerekei roszszak 
[Gyalakuta MT; TSb 17] * ~ matéria. 1715/1720: Edgj 
paplan borítéknak való őrménj ma(teri)aból és bagaziából 
[Cege SzD; WassLt Vas György hagy.] * ~~ sátor. 1823-
1830: A teátrum volt építve a kollégium udvarán ... felül 
fedél helyett az örményektől kért sátorvászonnal volt be-
húzva ... A nézőhely alatt volt a földön, ez is elöl az urak 
feje felett örmény sátorral bevonva [FogE 106] * ~ süveg. 
1763: in hoc anno 1763 kezdének némelyek viselni fejér 
vagyis hamuszín berke- és másféle báránybőr süvegeket, 
melyek kívül-belől báránybőrből valók, félig felhajtva, de a 
külső része kihasítva s cifrán pántlikával összekötve úgy, 
hogy mikor akarja leeresztheti. Eddig is volt, de posztóból 
volt a külső része. Ezt örmény-, a másikat lengyelsüvegnek 
mondják [RettE 103] * ~ vászonlepedõ. 1705: Egy bokor 
készitetlen vékony örmény vászon lepedő [LLt Fasc. 146]. 

3. örmény kat. szertartású; armean; armenisch. Szk: ~ 
püspök. 1710: Csíkban is két híres tolvajt fogának el a 
labancok a moldovai erdőn ... az örmény püspök grátiát 
kére nekik, ne karózzák fel, hanem fejeket vegyék [CsH 
431]. 1710 k.: Juta ... eszembe in anno 1652. az örmény 
püspök Oxendiu Verzirescussal is mint jártam volt. Ez az 
ember valóságos és apertus romanocatholicus püspök volt, 
Bécsben a császár capellájában is szolgáltatott misét [Bön. 
882] * ~ templom. 1773: a közép Tízesben a Magyar 
Templomon ... alóli az örmény Templom mellett [Gyszm; 
GyHn 37-8]. 
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M.fn 1. örmény személy; armean; Armenier | örmény ke-
reskedő/iparos; comercîant/meseriaş armean; armenischer 
Kaufmann/Werkmann. 1591: 29 die Janûary ... Kozma 
Matyas hozat Ermenynyeket Lengyel orzagbol, ketten 
voltak, Menttek ... Tordara f 1 [Kv; Szám. 5/1. 17]. 1621: 
valami Eórmenjeknek akaruan az puzta boltok keozzwl 
adni, Mint hogi Gellien vram Zamara regteol fogua allot 
hiaba Egi bolt [Kv; i.h. 15b/IV. 21]. 1653: Galatában 
Konstánczinápoly mellett... Mostan immár a törököknek is 
vagyon mecsetjek, de a keresztyének is békével viszik 
templomokban végbe isteni szolgálatjokat minden innep-
nap és vasárnap, s a törökök is az ő mecseţjekben. Annak 
felette egyéb nemzet is, úgymint: görög, örmény, sidó és a 
gregoriánusok — kiki az ő rendjét tartja | És mostan a 
templom közepén vagyon a szent koporsó, és a templom-
ban körül esmét rekeszek vagy kápolnák s oltárok vágynák 
... Legnagyobb részek azért a catholicusoknak vagyon ott, 
azután a görögöknek, örményeknek, georgianusoknak is 
vagyon [ETA I, 118-20 NSz]. 1671: holmi Rabok ki váltá-
sára némely Eörményektöl maga kezességére kért volt fel 
bizonyos summa pénzt ſRadnót KK; DLev. 3. XXXIA. 
14]. 1677: Görögöknek, Örményeknek, Ráczoknak, Bolgá-
roknak, Dalmatáknak, és egyéb nemzeteknek-is kik ki-
váltképpen a' Török birodalmából szoktak jōni, menni, és 
kéreskedni ... ez után-is ... azoknak az Országban szabados 
járásoknak, kereskedéseknek meg-engedése, vagy némely 
időkben meg-tiltása, ál a' Fejedelmeknek dispositiojokban 
[AC 135-6]. 1726: Tudatja, hogy a gabona szük termése 
miatt a pálinkafőzéstől a zsidókat, örményeket, ráczokat, 
bolgárokat, muntyánokat eltiltották [Kv; SzO VII, 321]. 
1755: Idvezőlt édes Feleségen (!) fizettem adósságát egy 
ürménynek Rhf. 30 xr 34 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 
8b]. 1766: az emiitett napon esendő Sokadalom ezen Váro-
sunkban lévén, a' szokás szerent, a Circumspectus ide 
gyűlt Ormenyek meg fogadtak volt Szekelly Jánost Etzakai 
Őrzőnek [Szilágycseh; BfR 104. 2 Jos. Szabó (26) jb vall.]. 
1840: utamba Deésen felkerestem Prokátort s beszéllék 
vele — Jónak gondolok, hogy az Örményt, (kinek neve 
Novalits Bogdán) illasztanok meg, vagyis admoneáltatnok, 
hogy mostani lakhelyiről ki fogjuk tenni [A.ilosva SzD; 
Kf]. 

Szk: dévai 1780: az Dévai őrményektül ... Szokták 
venni az Titkon Áruló kurta korcsmárosok az Pálinkát | az 
kérdésben forgo kurta korcsmárosokat az Dévai örmények 
Szokták pénzes Pálinkával tartani [Déva; Ks 113 Vegyes 
ir] * gerlai 1729: Az Kordovány kiszitő Szamos Újvári 
vagy Gerlai örmenyeket az látó pénz exigalasokkal az 
Kordovány, vagy szattyán iránt országos sokadalminkbol el 
idegenítették [Dés; Jk] * gyergyói 1769: valami Gyer-
gyai nyigotz örmény oda menvén ... a lova riá ismére 
[Nagyercse MT; Told. 3a]. 1788: Gyergyai örmény [Báld 
K; BLt] * kereskedő 1823: most nem régiben egy 
Mulattságba, a Mulató Házhoz bé Szálván egy Kereskedő 
örmény ... a mulattsák közbe láttam hogy az aszszony az 
örmény térgyire ült [Radnótfája MT; TLt Praes ir. 65/827 
Csarvasi Péter (35) ns vall.] | (A mulatságban) ott láttam 
egy kereskedő örmént... odajött Nms Szabó Josef Uram is 
Feleségivei, s együtt az örménnyel ittak [uo.; i.h. Baróti 
János (44) ns vall.] * kordoványos 1768: Pénznek 
Percept(ioja) ... Szamos Újvári kordoványos Örményektől 
4. Sokadalmokkor kapukőzi bért Hf 12 [K; DobLev. 
II/390. 19a] * marhahizlaló 1838-1845: Hódály ... 
nagy marhalegelö, milyen a Mezőségen sok van s többnyire 

marhahizlaló örményeknek adatnak bérbe [MNyTK 107] 
* szamosújvári —> gerlai 

2. vn + kn előtt v. után az 1. alatti jel-ben; înainte sau 
după nume + prenume cu sensul dat la 1.; vor oder nach 
Familien- und Vornamen mit der Bedeutung von 1. 1644: 
Dioson ... lakó eörmeni laszno petert Inteneök, hogi Kova-
cziban az szente János Joszaganak hatalmasul uolo elfogla-
lasatul es birasatul szwnek megh [Diós K; Ks 65. 43. 10]. 
1646: Ipo Marton ... Burianos ő Budán3 lakó Ipo Margit 
Aszszonial Eörmeny Lazar Peternek kedue elle(n) megh 
nem bekellik [Ks 65. 43. 10. — aK]. 1651: Eormin Lazar 
Peter [Diós SzD; JHbK XVI/25]. 1667: Dioson lakó Vitez-
leo Örminj Lázár Péter Ur(am) [Ks 65. 43. 10]. 1749: Ebes-
falvi Örmény Krátson Gergely protestál ... Örmény Jakab 
Márton ellen [Torda; TJkT III. 251]. 1757: én a' tájb(an) 
Szólgáltam Thódor Gergélly őrmént [Gyszm; DE 3]. 1789: 
Kifizetendő Adósság ... Csiki Mártonnak az Örménynek Rf 
1900 [Mv; ConscrAp.]. 1840: ottan tanáltam örmény Cziffra 
Gergélyt, ki a fortyogo fördőt mereti vala ki [Bereck Hsz; 
HSzjP Finta Moyses (37) városi tanácsos vall.]. 

örmény2 örvény, vízforgás; vîrtej, vîltoare; Wirbel | 
mélyvíz; apă adîncă; Tiefwasser. Hn. 1643 U./1770 k.: in 
Oris Nagy Örmény (sz) [Kozárvár SzD; EHA]. 1690: 
Vizeivé való hatarban Ormeny nevű helyben (sz) [Kökös 
Hsz; EHA]. 1736: Örmény Szegb(en) (k) [Várhegy MT; 
EHA]. 1746: A Hoszszu őrményb(en) (sz) [Hagymásbodon 
MT; EHA]. — A hn-i adalékok lehetséges kn-i jel-eire 
nézve 1. FNESz. 

örményes1 örmény fajtára emlékeztető (ló); specific/ca-
racteristic calului armean; für die armenische Pferderasse 
charakteristisch. 1821: A kantza ... hátulsó lábán lévő 
körme balog, nagyon tsikozo ... járása örményes [DLt 
nyomt. kl]. 

örményes2 örvényes; cu vîrtej/vîltoare; mit Wirbel. Hn. 
1587 k.: Eormjnyes [Mk]. 1637/1778: Örményes [Erdöszt-
györgy MT; EHA]. 1638: Eörmenisben (sz) [Kőrispatak U; 
EHA]. 1681/1748: Őrmenyesb(en) (sz) [Szancsal KK; 
EHA]. 1713: ormenyes szádában (sz) [Körispatak U; 
EHA]. 1731: Küs Őrmenyesben (sz) [uo.; EHA]. 1756: A 
meg nevezett Örményes Patak nevezetű Erdőben [Kóród 
KK; Ks 17/LXXXI. 15]. 1774: az Örményesben (sz). Az 
Örményes tetejin (e) [Erdősztgyörgy MT; EHA]. 1811: 
örmenyes elő nevezetű hellyben vitzinussa belől ... az 
örményesre járó ország ut [Körispatak U; EHA]. 

örményesen örmény módon; ca armenii; für Armenier-
typisch. 1839: Kis János, Debreczeni születésűnek adta ki 
magát ... magyar beszédbe örményesen beszél [DLt 893 
nyomt. kl]. 

örménygyökér örvénygyökér; Inula helenium; iarbă-
mare fnimoasă; Helenenkraut. 1719: Valamikor Hazabol 
Dögös időben Emberek kőzi kimegyen az Ember Szegeny 
Legeny Dohant. Basalicumot, mellyet biszioknak is hinak 
vagy örmény Gyükeret, vagy Livisticum Gyűkeret vagy 
tsak Fenyő magot ropogasson [Ks 54. 84 Medica 
instructio], 

örményné örmény asszony; armeancă; Armenierin. 
1808: Sibai őrmenyne Majorsagra 10 — [WLt Cserei 
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Heléna jk 108a]. 1830: egy gazdag ifiju örménynét temet-
tek ... nagy pompát látott [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjé-
hez]. 1834: Egeresi Mihály Katalin Örményné [Nagykapus 
K; RAk 30]. 

örménység örmény kereskedők; comercianţi armeni; ar-
menische Kaufleute. 1829: Az örménység penig se Bá-
rányt, se egjebet valami enni való Az szek húson, es Tész-
tából állo enni valón kívül se 12 oraig, se az után ki mene-
telekig is ne vehessenek ha penig vesznek Vasár birák 
Atyankfiai töllök el vegyék, és Hadnagj Atyánkfiához eö 
kgímehez vigjék, ha penig eö kglmeknek vigjazatlansagok 
miatt akarmi enni valót vennenek ... az őrmenyék, s el is 
vinnék Tehát eö kglmek Cum fl. 6. büntettessenek [Dés; Jk 
386a]. 

örményül örmény nyelven; armeneşte, în limba ar-
meană; in armenischer Sprache. 1775: Ennek a Vaji 
Ádámnénak a leányát ... elvette volt már örmény Dániel 
Tódor fia Dániel (örményül Aszrádur) János [RettE 355]. 

őrmezei az Örmezö (Sz) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Őrmező/Var; mit dem 
Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Őrmező. I. mn 
Őrmezőn levő; din/care se află la Őrmező; sich in Őrmező 
befindend. XV1L sz.: Az dési czellireknek vigezesek ngos 
Gyulafi Laszloval eőrmezey portusrol [GyK]. 

II. Jn Őrmező lakosa; locuitor din Őrmező; Bewohner 
von Őrmező. 1772: Úgy tett Tihón is, hogy jó alólcsapó 
malmát elrontá, felülcsapóra csináltatá ... Azután ismét 
alólcsapóra vette, úgy kinozza azokat a szegény őrmezeie-
ket [RettE 273]. 1782: a Galgaiaknak és Örmezeieknek 
közös sövénnyek [Almásgalgó Sz; EHA]. 

őróla 1. róla, az ő testéről; de pe el/ea; von seinem/ 
ihrem Körper. 1573: Pocz Ianos Azt vallia hogi ... chisar 
Ianos ... Mond hogi Am egy bestie kwrwafi hayta Zabo 
gergiet Eo rolla reám pattana [Kv; TJk III/3. 209]. 1597: 
Herczeg Gasparne Calara azzony ... wallia ... en ezeket 
hallottam ackor az leantol, megh en kerde(m) ha túdgiae az 
vra monda hogi iol túdgia mert az firistis eo rolla le wonta 
s az leannak atta vgi bochiatotta el [Kv; TJk VI/1. 84]. 

2. róla, az ő személyéről; despre el/ea; über ihn/sie. 
1602: Vgi uagio(n) az eóczé Bal int Deák newe wolt 
nagiubban az otalomsaghnak newe, de eó rolla errea 

szállott [UszT 16/3. — aAz alperesre]. 1&18-1619/XV111. 
sz. köz.: Egi Nemes Uduarhaz helys uagion Az Uduarhaz 
heljet birt a Sziluasi János, felesege utan ő rolla maradót 
Eördögh Ferenczre [Kovácsi K; BLt 11]. 1705: Gombos 
generál... minden rebelliókban tökéletesen megmaradott az 
őfelsége hűségében, mondá azért őróla nékem Virmond 
generál, hogy sok kéne ilyen magyar híve a császárnak, 
mint ez az ember [WIN I, 651]. 1710 k.: bezzeg már akkor 
kezd szenvedni, megillettetni az, akiről a szó vagyon, 
amint a szólók őróla jól avagy rosszul szólanak [Bön. 
410]. 

örök I. mn 1. vall időben végtelen, folytonosan létező; 
etem; ewig. Szk: - (Atya)isten/Úristen. 1562/1567: Az 
eoreok Isten tarchya meg felsegedet Nagy Sok eztendeyg 
[PókafVa AF; JHb XXVI/33]. 1584: Forma iuramenti 
Exactor(um) Rationu(m) Colosuarien(sium). Az eóreók 
mindenható Isten, Mennek feoldnek terempteoie titeoket 

vgy seghillien hogy amy kis repositumot az vristen ez 
varosnak Adot es Adandó, azt senkinek megh Nem 
Jelentytek [Kv; Szám. 3/XIV. 1]. 1637: Mw Toroczko(n) 
... lakok, Ekart Mihály es Tot Andras Eskeszwnk az Eőrők 
Attya mindenható Istennek1 [Thor. — aFoIyt. az esküszö-
veg]. 1665: Esküszóm azért enis az elö Istenre ki Attia fiu 
sz. lelek egy bizoni örök isten3 [Récse F; Szád. — 3Folyt. 
az esküszöveg]. 1671: En Kemény János Erdély Országnak 
Fejedelme, Magyar Ország hozzá tartozó részeinek Ura, és 
Székelyek Ispánnya, Esküszöm az élō Istenre, ki Atya, Fiu, 
Sz. Lélek tellyes Sz. Háromság edgy igaz örök Isten3 [CC 
18. — 3Folyt. az esküszöveg]. 1678-1683: edes mara-
dekim, s, nemzetim ajanlok mindjajon benneteket, az 
telljes szent Haromsagh egi bizonj őrők Ur Is(te)n kegies 
gondviselese ala [Ks Komis Gáspár kezével]. 1713: 
Esküszöm az elö, igaz és őrök Istenre [Hsz; ApLt 2. — 
3Folyt. a szöv.] * - boldogság. 1605: az lélek fubb része 
az embernek, ki az eoreog (!) életre és boldogságra való 
[Nsz; SzO VI, 16]. 1662: De ha úgy tetszenék is Istennek, 
hogy mindnyájan a kegyetlen ellenség miatt a szép végház 
oltalma mellett halált szenvednünk kellene is, úgy is ez 
életben is jó hírünk-nevünk dicsíretes szép emlékezetben 
maradna, leikeink pedig örök boldogsággal koronáztatnak! 
[SKr 586]. 1695: Anno 1695 die 25 Augusti múlt ki ez 
világból boldog emlékezetű Brozer Péter uram, kinek adjon 
az Úristen az örök boldogságnak elvételére üdvösséget 
[Kv; KvE 221 GM] * - dicsőség. 1635: Kiért az Jsten eó 
felsege, mind ez Életben, mind az Eóreók ducsusegben, 
tegie boldoga kigielmeteket [Kv; Céhir. I. 13 a varga céh 
lev. a tanácshoz], 1736 u.: az én Istenem is nyugassza meg 
mind testiben a fôld gyomrában, mind lelkiben az örök 
dicsőségben [MetTrCs 482] * ~ halál. 1710 k.: a halál 
kapuján az üdőből örökkévalóságra általment lélek bizo-
nyos arról, hogy amely állapotba ö akkor tétetik, az osztán 
soha nem változik, sem el nem végeződik, ez már az örök 
élet, vagy örök halál, pokol [Bön. 465] * - idők. 1710 k.: 
Az elsőt méltán tarthatjuk és nevezhetjük, avagy csak 
tanúságnak okáért, egész örökkévalóságnak, a másikat 
pedig fél örökkévalóságnak avagy örök üdőknek [Bön 
459] * ~ idvessėg. 1725: kié hát az haereditárium, és 
proprietarium jus azon házb(an) ... örök idvességed, és jó 
Lelkiisméreted alatt mond meg [Ne; DobLev. 1/113 vk] * 
~ kárhozat. 1710 k.: Adom mindezek után tanácsul gyer-
mekemnek ... ha az Istennek ajándéka nagyobb nem lészen 
nála, mint énnálam volt, mocskolódjék inkább a két gonosz 
között a kisebbel, mintsem az paráznáktól francut és egyéb 
sokféle nyavalyát, és az Istentől gonosz kurva feleséget, és 
végtére az örök kárhozatot nyerje [Bön. 507-8]. 1806: Én 
esküszöm az egy igaz Istenre és az ő Szent Evangeliomára, 
aki Atya, fiu, Szent Lélek, hogy engemet úgy segéljen, úgy 
adja ezen világban való szerencsémet, más világon pedig 
tegye örök kárhozatra a lelkemet, valamicsoda igazán én 
esküszöm, hogy Kari Ferenc huszár őkegyelme lopta el az 
én pénzemet [Szárhegy Cs; RSzF 263] * - nyugodalom. 
1720: üdvez(ült) Csengeri Peter ur(am) e világból az őrök 
nyugodalomra ment [Kv; SRE 133-4] * - rendelés. 1657: 
Felségednek kiáltunk Tehozzád, szíveinknek nagy szomo-
rúságával és orcánknak pirulásával emlékezvén örök ren-
delésed szerént születésünk idejétől fogva közlött lelki és 
testi bőséges áldásidról [Kemlr. 331]. 

2. soha meg nem szűnő/véget nem érő; veşnic, etem, ne-
pieritor; ewig, unendlich. Szk: - emlékezet/emlékezetre. 
1676: Lelkem Uram, munkálódjék Kegyelmed benne, hogy 
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én közöttem s Kegyelmed között, az én s Kegyelmed mara-
déki között maradjon mindenkori egymás szeretetire ösz-
tönző okúi köztök az Kegyelmed ez iránt való hasznos 
szolgálatja s hadd legyen örök emlékezetre nálok [TML 
VII, 227 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1710: Mely 
dolognak4 örök emlékezetire a harc helyén nagy kőoszlopot 
emelének [CsH 354. — aTi. az előbb leírt harcnak (1704)]. 
1710 k.: Ehhez az árnyékhoz kapdostak az épületben örök 
emlékezetet kereső hatalmasok is | Ami nehezebb, maga az 
Isten Dávid által... a barmokhoz hasonlítja, a koporsóba, a 
pokolba igazítja őketa. Ez a jó hírnév, becsület, örök emlé-
kezet? [Bön. 421. — aAz említetteket] * - emlékezetére 
ad. 1816: adgyuk tudtára, és örök emlékezetére mindének-
nek mostaniaknak és jővendöbélieknek ezen Contractuális 
Levelűnknek rendiben4 [Szentimre MT; BalLev. — aKöv. a 
nyíl ]. 1841: Mü kik aláb neveinket leírt személlyek 
adgyuk tudtára és örök emlékezetére mindeneknek akiket 
ezen dolog illet mostaniaknak és jövendőbélieknek ezen 
mü általunk készült örökös tserevásárról irt Kontraktuális 
levelünknek rengyeíbena [Bözöd U; Borb. II. — aKöv. a 
nyíl.] * - emlékezetnek okáért. 1700: (A) harangot fel is 
csinaltatta eő klmea cum omnibus appertinen(tiis) tisz-
tessegesse(n) a' mint kivantatott a' Déési Nagy Toronynak 
Dél felől való oldalara a' felső ablakba(n) őrök emleke-
zet(ne)k okáért [Dés; Jk 31 la. — aNemz. Diószegi Jstván] 
* - emlékezetre méltó. 1736: Fundált vala ... academiát 
Kolosvárrá ama dicsőséges örök emlékezetre méltó lengyel 
király Báthori István [MetTr 424] * - emlékezetül. 1807: 
Hallottam az Néhai édes atyámtol, és egy Német Márton 
nevezetű 100. Esztendős őreg Embertől ennek előtte mint 
egy 40. Esztendőkkel beszélleni, hogy az Határjáráskor... 
el menvén a' Kőrősfôi Hágó vagy is Bábucz oldal tetőre, 
ottan meg állottak, és harmas Határ Dombokat tsináltanak, 
mellyeket el készítvén, örök emlékezetül ottan palínkazta-
nak, és ... a Palinkas Üvegeket a Földhöz vervén, Darabjait 
a Határ Dómba bé ásták [Körösfö K; KmULev. 3 Steph. 
Mihálly (62) jb vall.] * - feledékenység. 1653: Azt hi-
szem, hogy nagy Ígéretet is tett, nékiek3, hogy inkább 
melléje vehesse őket; sőt az elmúlt időben, hogy mellőle el-
jövének Brassótól, hiendő dolog, hogy ígérhette azt is 
nékik, hogy arról meg nem emlékezik, hanem örök feledé-
kenységben lészen [ETA I, 106 NSz. — a161 l-ben Báthori 
Gábor fej. Nagy András főkapitánynak és a többi kapi-
tánynak]. 1662: De azután hová letta, arról csak altissimum 
et perpetuum silentium, örök feledékenység [SKr 158. — 
aKovacsóczy István kancellár feljegyzései]. 1832: mert 
hogy én mint egy rosz kurva ugy csapattassam ki — ugy 
inkább vesztem volna az örök felejdekenységbe [Torda; IB. 
Demény János tt lev.]. 

3. örökké hatályos/érvényben maradó; care este valabil 
pentru totdeauna; immer gültig. Szk: - átok alatt kiátkoz. 
1710: mocskos, fertelmes szókkal az austriai házat és a ró-
mai császár directióját örök átok alatt kiátkozzák3 [CsH 
383. — al 707-ben] * - átok alatt megtiltatik. 1710: a jus 
ligatum az Approbata Constitutióban örök átok alatt meg-
tiltatott Erdélyben [CsH 132] * - törvény. 1609: megh a 
Szekelsegh kóztis cziak vsusok voltak azok, vgj mint halai 
vyttas, tetem emeles, fól buczuzas ott sem órók tórveny 
volt ez [Hídvég Hsz; HSzjP]. 

4. örökös, az ember élete végéig tartó; pe viată/vecie; 
ewig, bis zum Ende des Lebens dauernd. 1570: attiwk az 
mi leaniunkatt chereni borbara assontt az witezleo sido 
georgnek isten teorwenie zerintt orok hazas tarsswl [A.ba-

lázsfVa BN; BesztLt 104 Casparus Chereni comes com. 
Tordensis Zcheoch (!) Gaspar beszt-i bíróhoz]. 1619: én 
immár régen elszántam vala magamban, hogy én örök 
búdosásra Miszirbe menjek [BTN2 296]. 1646: (Szabó 
Jánosnak) ez mostani Pestisben mind fia, s mind penigh az 
egy Leanya melliet... Pál Gasparnak Adott volt örök fele-
ségüli megh holtanak [Burjánosóbuda K; JHbK XXII/29]. 
1656/XV1II. sz. eleje: a' Széplaki Ecclésiára való gond-
viselésemből látván a' Párochiális házatt, illetlen és a* Sz: 
Egjháztol távol való hellyen lenni... ugjan a' sz: Egjházhoz 
közel való hellyen adtam más házatt érette ... őrök Prédiká-
torság után járó háznak [SzVJk 200]. 

Szk: - rabság. 1662: Siralmas szemmel tekinthetted 
volna a keresztyéneknek gyermekeivel megterheltetett 
lovakat, kik örök rabságra vitetnek vala [SKr 103]. 

5. végleges/megmásíthatatlan érvényű; definitív, irevo-
cabil; endgültig, unverŭnderbar. Szk: - cserében (által) ad. 
1633: ez levelben meg irt eoreokseget feoldeket eoreok 
cziereben adak egymasnak fiurol fiúra meg hihatatlanul 
[Szenterzsébet U; KCs IV. 21]. 1758: Ezen kis darabocska 
földet ada Kusztos Peterne Aszszonyom fiurol fiúra Kocsis 
Pal Ur(amna)k örök cserebe meg hihatatlan keppen [Albis 
Hsz; BLev.]. 1823: meg fontoltuk volna egy aránt a más 
Határon lévő Birtokkal járni szokott alkalmatlanságokot, és 
... örökkösön fel cseréltük, adván a nevezett helyeken 
edgyik a' másiknak által minden jus szerént ottan illető s 
biro részünket örök cserébe [Szentbenedek AF; DobLev. 
V/1072]. 1840: (A) Joszágot Kitsinsége és közös volta 
miat ... használni nem tudhatván által adák örök Tserébe 
Tkts Kispál Károlly Urnák [Uzon Hsz; Kp V. 369]. 

6. fiúról fiúra öröklődő/szálló; care se transmite prin 
moştenire din tatä în fiu; vom Sohn zum Sohn erbend. Szk: 
~ birodalmában hagy. 1607: melj iozagok uadnak Czik 
zekben Kozmáson es Zent martonon es Kazonban egjebutis 
akar hol legjenek mindeneket eo kegmenek ... kezeben 
itattuk (!) es attuk ... órők birodalmába hattuk minden haz-
naiual egjetembe(n) [BLt 3] * - birodalmában marad. 
1800: 58 Jugerumnyi IrtasokboI örök Biradalmakban ma-
radott [Mv; TSb 24]. 1800/1827: ö klmeknek az 58 Juge-
rumnyi Irtásokbol örök Birodalmakban maradott 52 ~ 
ötven két egész Jugerum [Erdősztgyörgy MT/Mv; TSb 51 ] 
* ~ föld. 1591: Akkor mindenek valamik voltanak mind 
haz es Eoreokseg ... Eoreok Es nyl feoldek valamik ahoz 
valók voltak En kezembe(n) szall(an)ok [UszT]. 1592: 
Hallottam hogj monta Menihart Janosnak az Attia hogj ezt 
ez feoldett kit teolle most el akarok venni eoreok feolden 
czierelte de en ezt nem tudom ha eoreok feolde [i.h.]. 
1604: (A föld) ne(m) nyl feöld, hane(m) eörek feöld [i.h. 
18/163]. 1606: Semien miklos wram Zalita magara az 
cziakan Balas wram perit az örök föld felöl, Timafalwi 
hatarban az wölgi pataka mellet, gal Ferenczne Annazonj 
ellen [i.h. 20/297], 1615/1687 k.: Gáspár György, Gáspár 
Thamás adtak ă Sz. égyház földéhez égy őrök földet Kerek 
eger határb(an) az alsó felét ugy hogy dézmájában bírhas-
sák [Szentsimon MT; MMatr. 165]. 1633: az alá meneó 
Datkora beli eòrők fóldeőn [Szentimre Cs; EHA]. 1635: az 
mely helyen ziluas kertbe(n) mongya Nagy János zanto föl-
det lenny Nem volt ott semi birodalma Nagy Mattyasnak 
sem nila sem eörők földe [Kál MT; Berz. 2. 40/82] * -
fundus. 1771: egj darab belső örök fundussa vágjon Tus-
nád Szeretszégben [Tusnád Cs; EHA] * - irtásföld. 1591: 
az nem magwa szakat nyl volt mert en vagiok veer hozza ... 
Ezek örök irtás feoldek [UszT] * - kert. 1594 k.: A'hol 
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eórek kerteket tudom ez pereseknek egy arant tudo(m) 
kerteket [i.h.] * - (ülés)hely. 1573: aada ... Pais János, 
veres istuannak egy eórók wles heljet... meg hyuatatlan az 
orzag teóruenye szyrint [Hsz; BálLt 1]. 1597: zol hol ez 
tawazo(n) el asta nagy Gergely az arokott az feold Peter 
Janosneje en zantotta(m) me<gh> orok helljett Peter Janos-
nenak [UszT 12/75]. 

7. örökös, ős; pe vecie, pentru totdeauna; filr ewig. Szk: 
- jobbágy földesura személyéhez, ill. a telekhez külön 
hitlevél v. kezeslevél erejével kötött jobbágy. 1597: Lom-
perti giurka Matthe neuü Jobbagia ... ha uram (?) feolde-
ruly es neue aloly ely büdösnek, es eo kegelmet eoreok 
Jobbaguly nem akarna zolgalny tehatt mingiarast ugian 
ezen leuely ereieuely hozzaiok® niulhaszon Teoreok Gábor 
Vram ... megh uehesze az kulon kulon negue(n) neguen 
forintot, az utta(n) pedig ugian kergethesse teoreok gabor 
uram Giurka Mattetth mintth eoreok Jobbagiatth [Dob.; 
WLt. — aTi. a kezesekhez] * ~ jobbágynak köti magát. 
1590: Bathori Elekne Jakczy Anna Azzony nemi nemeo 
Diósadban lakozo Farkas János Neweo Jobbagyanak meg 
eoleseert Citaltatta wolta... hogy az eo ... Jobagiat Artatla-
nol Eolte volna meg ... keote magat ez meg Nevezet Azalos 
Thamas maga zemelyeben eoreok Zabados Jobagynak eo 
maga reze zerent való hazawal es minden eoreoksegewel 
Egyetembe hogy ennek vtana vgy minth eoreokeos Jobagy 
Zabadossagban Ado fizetetleneol Zolgalna Bathori Elekne 
azzonyomath es minden maradekit [Bőnye Sz; WLt. — 
aAzalos Tamást] * ~ jobbágyságra adja magát. 1628: 
Debreceni János halaira való dologba, vgj mint lopasba 
talaltatua(n) sok Jámborok teorekedesere Beldj Keleme(n) 
vra(m) megi engedi halalat noha arra melto vala illien 
oko(n) hogi eoreok Jobbagisagra adna magat [Uzon Hsz; 
BLt 5] * - jobbágyul (be)adja magát. 1573: Merigyoi 
Tott János ... Byzonyos okokbul Ada My eleottewnk, 
eoreok Jobbagywl Magat... vitezleo Hozzwtelki ferencznek 
[M.fráta K; SLt J. 4]. /580: Ada be magatth, Kozarwary 
gergelnek, racz peter... fiurúl fiúra evrevk IobagúI, il okyrt 
hog az vraís wtett még segitue(n) az w kiwansaga zerint... 
ha penet (!) tevrtinik el budosasa, mynden newezetes 
helieken hozia nülhason mykjpen w sajat Jobagiahoz 
[Melegföldvár SzD; SLt EF. 1]. 1597: My keőz birak kik 
vagiunk ez dologban8... Adgiuk emlekezetyre es tud(as)ara 
Mindeneknek Az kiknek Illik Az my leueleönknek rendi-
ben Hogy my eleöteőnk, zabad Akarattya zerinth es kezytis 
bi ada mi Nekéónk, adà eóreók Jobbagyull magat fiurull 
fiúra megh hihatatlanul. tudny Jllik Kedtelenden lakozo 
Oznay Jstuan ... Az vitezleő Baad Istuannak Alias vajda, 
pancselcsehen lakó Nemes zemylnek [Páncélcseh SzD; RLt 
O. 5. — aKöv. a nevek fels.] * - jobbágyul szolgál. 1597: 
Lomperti giurka Matthe ... ha ... eo kegelmet eoreok Job-
baguly nem akarna zolgalny ... kergethesse teoreok gabor 
uram Giurka Matteth [Dob.; WLt. — A teljesebb szöveg ~ 
jobbágy al.] * ~ jobbágyul visszamarad. 1628: Magiar 
orszaghi Istuan ... minden maraduany visza maradgianak 
Eőreők Jobbagiul Kouaczi Istuannak vagi posteritassinak 
mindennemő Ingó bingo, fel keleó marhayual es Jawayual 
[Mezőmadaras MT; Berz. 12. 92/99] * - szolga. 1584: az 
Qregbyk fjamat ew Nnak atham es Qrçk zolgawol (!) 
komendaltam [Komlód K; WLt Petrichewich Kozma vall.]. 

8. örök áron való; pentru totdeauna/pe veci la preţul 
fixat/stabilit; für ewige Zeiten auf einem bestimmten Preis 
(verkauft). Szk: - eladás. 1857: Azon esetre pedig ha 
egyik vagy másik fél jelen alkutol 14 napok alatt el allana, 

az el álo a* más felnek negy ezüst R forintokot fizesen 
banat pénzül, és az örök el adás mind a' mellett erejében 
maradjon [Szováta MT; Bereczki József lev. (Mt)]. 

9. örökre szóló, megmásíthatatlan, végérvényes; defini-
tív, irevocabil; endgültig, unveränderbar. Szk: - örökben. 
1617: Ez felliul megh irt czere leon mi eleottünk mind az 
ket felek zembe leuen, Zabad akarattiok zerent. Eoreok 
eoreokbe fiurol Fiúra, maraduarol maraduara irreuocabili-
ter [Szentgyörgy Cs; IB] * - örökben ad. 1581: ada 
Teòlgjes pal ... az w reszet Markait peternek es Antalnak 
Tudni illik egj hold. Azt ada Eõreok Eŏreőkben fiu fiuara 
(így!) mind ôreôkke [BikfVa Hsz; Törzs]. 1608: Berecz 
Lukaczi Berecz Istuannak ada ... egj hold zanto feoldet p 
flo 16 ... meli feoldeket ada Eoreok eoreokbe fiurol fiúra 
maraduarol maraduara megh hihatatlan kepe(n) [Uzon 
Hsz; BLt]. 1631: adanak ... egy belseő ereokseget... Adák 
peniglen eőreők eőreőkbe, fiurol fiúra, maraduarol ma-
raduara irreuocabiliter [Szentgyörgy Cs; IB]. 1714: adá ... 
cseréb(en) örök örökben fljurol fîjurá maradvarol maradva-
ra egy Darab Ben való heyet [Bibarcfva U; Hr 1/2] * ~ 
örökben vesz. 1623: veōt uolt Sigmond János ... egy darab 
ziluas kertet... Veres Annazzontol eőreők eőreőkbe ... adak 
ezt az kertet es földet... Veres Christina azzony Nagy And-
rastul marat Aruainak eōreŏk eoreokbe meg hihatatlanul 
fiurol fiúra mind ket agra [Megyesfva MT; DLev. 1. II. 32] 
* - örökre ad. 1665: ada ... Damokos Mihály, al(ia)s Pal 
Mihály ezt az malombol való reszet, es szenafueczket. flo. 
8 őrök őrökre fiúröl fiüra [Impérfva Cs; BCs]. 

o Szk: - búcsúját veszi végbúcsúját veszi; a-şi lua rămas 
bun pentru totdeauna; flir ewig Abschied nehmen. 1710: 
Zrínyi Péter ... így kezdé el levelét: „Anna Catharina ... 
Holnap tíz órakor nekem s a te bátyádnak fejünk elvétetik. 
Ma egymást megölelgetvén, egymástól elbúcsúztunk, azért 
tőled is e világon örök búcsúmat veszem" [CsH 90. — 
167l-re von. feljegyzés] * ~ emberi általános emberi; 
eternul/veşnicul omenesc; das Ewig-Menschliche. 1880: 
(Petelei egyik elbeszélése) nem nemzeti érthetetlen típuso-
kat, hanem az örök emberit ábrázolja [PLev. 79 Jakab 
Ödön Petelei Istvánhoz] * - ura örökre szóló ura; stăpîn 
pe vecie; ewiger Besitzer. 1542: Ez lewel adassék az en 
kegelmes wramnak Zalay Janosnak, Poson warmegenek 
Ispanyanak Fogaras waranak ewrewk wranak nekem 
kegelmes wramnak [Fog.; LevT I, 16 Petrus Orozy lev.]. 

o Hn. 1795: az őrök Erdőn (e) [Göcs MT; EHA]. 
ÍL/n 1. örökség, ősi/örökölt birtok/jószág; moşie/pose-

siune moştenită, moştenire; Erbschaft, Besitztum. 1547: 
quasdam hereditates Siculicales Zeep peter ereke vocatos 
[MárkusfVa Hsz; SzO III, 283]. 1548: quedam heredites 
Siculicales, Sypos myklos ereke vocata, in Markosfalwa, in 
Sede kyzy (!) existens et adiacens [i.h. 248] | causam 
eandem racione cuiusdam hereditatis siculicalis Zeph Peter 
wroke vocate [MárkusfVa Hsz/Prázsmár Br; i.h. 298]. 
1552: Tartazzek Barchay Georgys, meg bochathny az 
Thonak feleeth, ky Zalagwl vagian Nalla, de az feleeth, ug 
Byria annak utannays mynth Ewreket [Mezöszengyel TA; 
BfR]. 1569: En az Nagy Martont tellyesseghvel ky 
fyzettem az örökböl penzwel [Sepsisztiván Hsz; HSzjP] | 
apam, Zabo Jstwan ... az teerben kazalt, bemald balas 
fenyegette ... de aszt Ne(m) tudo(m) eóreöke volté bemald 
balassnak [Mezőbánd MT; VLt 7/692 Blasius Zabo de 
Band vall.]. 1576: Ez Esketes wtan menenk osztan az feold 
szinire mellyet az Andoryas gyeorgy eoreokihez tartozan-
donak vallanak [Eresztevény Hsz; HSzjP]. 1591: az nyl 
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feoldeket... zabadon birtwk. Nemis attwk penigh mi ez nyl 
feoldet Dersi Leorinczjnek hane(m) chiak az eoreokeot 
mert vgian nem is adhattwk mert az nylnak falwra kellet 
szallani [UszT]. 1607: Az Veres Balint eoreoksegitis 
miolta en tudo(m), az Beldiek byrtak mindeltigh. Az fozto 
Demeter es kereztes menyhart eoreoketis az Beldjek bjrtak 
miolta en emberkort emlittek [Uzon Hsz; BLt]. 1671: Csik 
Széknek volt illyen meg-bántodása, hogy a Csiki hámoron, 
harminczadokon, és örökön lévő Gondviseleok, nem akar-
nának a' vitézlő Rendnek törvényt szolgáltatni [CC 39]. 
1681: Ezen régi gazdák Jobbagiok, mindenik külön kenye-
rein) vagyo(n). mint hogi egi örökön laknak, szolga-
lattyokis csak egi szemelyb(en) determinálodik. most Lo-
vas szabadossagal szolgal(na)k ezen örökségtől [A.nádasd 
H; VhU 94]. 1687: az az helly micsoda rész nem tudom, 
azt sem tudom, ha Lippai András Felesége részszére birtae' 
azt az ülés hellyet vagy hogy maga saját örökje volt [Vaj-
dasztiván MT; Ks 90]. 1770: azon Malom ... nem de nem 
eleitől fogva az Exponens Ur Praedecessorai birtáké mint 
osztály szerént részekb(e) jutott örököket? [H; JHb XXXI/ 
17. 2 vk]. 1807: mikor ... a határ gyepű fel tsináltatik ... a 
mostani métákon ki-ki a Gyepűt ugy tsinálja fel őrökire 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. 37]. 

Hn. 1744: Az Örögbe edgj nyil (k) [Mezőmadaras MT; 
EHA]. 1754: A Sejki Istva(n) őrőkiben (k) [Marossárpatak 
MT; EHA] | a' Gyepűs őrök (k) [Sáromberke MT; EHA]. 
1762: Az őrőgb(en) az Iirotvánjok (!) betűjén (k) [IlencfVa 
MT; EHA]. 

Szk: -re való. 1593: Wadnak az kwwl az házhoz walo 
zanto feöldek nemelljek eöreökre walok nemellyek zálogo-
sok, mellyeket az my atthiank es aniank zálogosították es 
eöreökjteöttek az házhoz [Szu; UszT 9/43]. 

2. birt. szr-os alakban; cu sufîx posesiv; mit Possessiv-
suffix: -ére (nézve) örökösödési jogára nézve; cu privire la 
dreptul de moştenire/successiune al cuiva; auf sein 
Erbrecht bezogen. 1690/1731: az Kérdésben fel tett föld 
őrőkkire nézve néhai Orbán Lőrinczé vala | azon Szántó 
földet őrőkkire Orbán Péter az Lőrincz fia birá [Jedd MT; 
LLt]. 1781: Guti Kristina Aszszony azon darabotska Főidet 
... mikor fogta fel? Es azon Helly, az Aszszony által lett fel 
fogása előtt, mitsoda Hellynek tartattatott? Es az örökjére 
nézve kit illetne? [Szság; IB vk]. 

3. örök/ősjobbágyság; iobăgie pe vecie; ewige Leibei-
genschaft. Szk: -be adja/köti magát vkinek. 1614: Adorján 
Thamas ket eokórert 3 keoból búzáért 2 frtert egj teheneit 
eorókbe keotte magát [Kövesd MT; BethU 30] | Sikej 
János Zabo Dauidnak atta magat eorókbe ket eokreŏn s 
eott kóból buzan [Ménes MT; i.h. 39]. 

4. -ül ad örökre/örökös tulajdonként ad; a da în posesiu-
nea cuiva pe vecie; als ewiges Besitztum geben. 1656: ada 
... Czerebe eorökwl... az Czik széki Kozmasi hatarba(n) az 
meszöb(en) három köböl fereje földet [Szentimre Cs; BCs]. 

III. hsz-szerü haszn-ban; adverbial; in adverbialem Ge-
brauch: örökké; pe vecie; für ewig. Szk: ~ boldogul. 1619: 
az Felséged híre-neve minden nemzetek között örök boldo-
gul hirdettessék és terjedjen [BTN2 379] * - való haza. 
1705: Az kegyelmes úr Isten ... minket is ... sok bűneink-
nek méltó büntetése után az nyomorúságnak pusztájából 
vigyen által az örök való hazába [WIN I, 658-9]. 

örök-állandóképpen örökre; pe vecie, pentru totdeauna; 
fúr ewig. 1752: Annak okáért hogy az eddig lőtt, s ez után 
is következhetendŏ Controversiak Sopialtassanak az árok 

hellyet ... adá által ôrôk állandóképpen ... Benedek János 
Ur(am) ... Petki Klára Kiss Aszszony eő Ng(a)nak [Cso-
botfvaCs; Ks 65. 44. 13]. 

örök ár örökös tulajdonjog megszerzése fejében fizetett 
vételár; preţ de cumpărare plătit pentru un bun vîndut pe 
vecie; Preis fllr etwas für ewige Zeiten Verkauften. 1585: 
Zabo Marton vallia, Égikor mikor keolteóznek Olaios 
Georgy ... kerdem Minth Alkuttak, De eo sem cheret sem 
Eóreók Arat Nem emlite [Kv; TJk IV/1. 411]. 1609: Ada 
mi eleottunk ... Istók Gergelne ... egi darab eoreokseghet, 
az Nehay Kouacz Mathenenak, es Bereczk Jstuannak 
eoreok eoreokbe, fiurol fiúra ... melinek eoreok arra tizen 
egj forint [Uzon Hsz; BLt 3]. 1624: Tudode ... ha azt mon-
dotta volna Balint Kovacz írd eöreök arron czak most, az 
Utan alkudgial oztan az fiaimmal [Kvh; HSzjP]. 1733: Az 
Actor ö Kglme nem irattja meg Citatoriajaban a Lit(i)g(i)o-
sum Bonumnak örök árrával kináltatač vagy bŏcsű szerint 
való arrával, vagy Zalagos árrával, a melynek szükséges-
képpen meg kel vala lenni; mert mindenik(ne)k kűlŏn 
processussa vagyon ugy hogy az örök arr(na)k Iongus pro-
cessussa vagyon ... minthogy azért omittalta az órŏk árt 
ambiguitas leven benne mitsoda árrával kinaltat nem 
pronuncialhat a biro batran, szükségesképpen azért ezen 
Causanak cassaltatni kell [Torda; TJkT I. 19]. 1739: Balla 
András Ura(m) ö kegjelme kegyelmedet... kenaltattya egj 
tsumo penzzel, azaz a' fen meg irt szőlőnek örókárrával 
[VárfVa TA; Barla lev.]. 

Szk: -on abalienálhat. 1737: Senkinek pedig Nms Vá-
rasunk Lakosi közzül, per absolutum szabad nem lészen és 
meg nem engedtetik, hogj magok házok utánn való nyilai-
kat őrök árron abalienálhassák [Dés; Jk 478a] * -on (ál-
tal) ad. XVI. sz. köz.: En Barabassy Farkas ... en atam az en 
rezemet ky Hederffayan wolna Barabassi lenart batyamnak 
çrçk áron ket zaz nyolcy forinton [Héderfája (KK) kömy.; 
BfN VI. 125/126]. 1554: En feyerdy ferench ... sardon szaz 
istwan haza ky wala ... attam orok arron fl ... Somaj bal int 
vramnak es az w felesigynek Katalin azzonnak orokbe meg 
hihatatlan kypen [Sárd K; Törzs]. 1555: en Apafly lazlo 
attam az borzovaly rezemeth az beztechey (!) Wraymnak 
Wrwk arron es ennekem megh fyzeteth tellyessegel 
negyzaz foryntoth [Apanagyfalu SzD; BesztLt 4]. 1570: 
Borbély ferencz, Ezt vallya hogy Twgya hogy zekely 
Simonneh Az vra halala vthan attha Aztalos Myhalnak az 
Mayort Erek arro(n) ... fl. 20 [Kv; TJk III/2. 198]. 1602: 
drabant hazunkat ... zantho feoldeiuel, Erdeiuel ... János 
Deaknak es Eo neky mind ket Agon walo maradekynak 
mind eóreokke, eoreok arron megh hyhatatlanul adak, 
semmi igassagokat sem magoknak sem maradékoknak nem 
tartvan benne [Sóvárad MT; Berz. 15. XXXIX/1]. 1617: 
Leorincz Balasnak az Annya Eoreok aron adot uolt egi 
darab Feoldet az Attianak, Keleme(n) Peternek [Szent-
györgy Cs; IB]. 1624: ez megh neuezet, egez haz helt ada 
eóreók arron, minden igassagat ki ueuen beleólleók 
Zalancz Istua(n) vramnak ... megh hihatatlanul [Mihályfva 
NK; JHb XXIII/6]. 1652: ada mw elóttunk, Feliel meg irt 
Birak elót... egy Feoldet, eŏrôk arron [Tarcsafva U; Borb. 
II]. 1687: Nehay Lakatár Górőg Mihály Relictaja Pripia 
Aszony ... Ada ... Nemz(ete)s Boer Peter Ur(amna)k ő 
kglnek Egy Majlát al(ia)s László nevű Czigány Hegedűs 
jobbágyot őrök arron, meg hihatatlanul in et pro f. 27 
[Fog.; Szád.]. 1713: (A jószágot) adá ... őrök áran ... az 
mely 11 farintakat mi előttünk meg is ada Nemes Gábor 
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Ur(am) Békési Andras Ur(am)nak [Gerendkeresztúr TA; 
JHb XI/1 ]. 1760: a' ... Reformáta Ecclesiának által adá 
Temető Hellynek örök áron [Ne; EHA] * ~on bír. 1613: 
Tudgia kegld Ha Rethi István Ura(m) ó kegme az Kover 
Istva(n) Ur(am) Jószágát s ahoz tartózandó pertinentiakot 
Falun, Erdeón, mezeőn zalago(n) biria avagj eőrők arro(n) 
[Altorja Hsz; Borb. I] * -on elad. 1579: ha ky penigh 
hazat el Akarya valaky keotny a' wagy órók Arun el adny, 
az varas zokassat keowesse es kialtassa fel haromzor [Kv; 
TanJk V/3. 199b]. 1606: Az hegien való feöldet Nagy 
Sigmo(n)d el atta volt, eórek arron, s Nagy Mihály 
teórue(n)yel hoza vizza .d. 50 [UszT 20/308 Laurentius 
Nagy de Oroszhegy (50) lib. vall.] 1687: kentelenitetet ... 
egy szanto földet örök arran, meg masolhatatlanul el adni 
[Fog.; Szád.]. 1739: szölöjek ... bokros részit ki végig adák 
el örök árron ... tŏszomszédgjának Dobolyi István ur(am-
na)k [Ne; DobLev. 1/176]. 1803: égy fertálnyi Pusztátská-
mat, vagyis gyümöltsősnek való földömet... adtam el őrök 
árron [Kv; Pk 3] * -on eladhat. 1677: Hogy örök árron, a' 
Nemességen kivūl, hadban szolgálo Vitézlő rend földét és 
örökségét semmiképpen el ne adhassa, hanem csak Zálag-
ban, annak valoráig, a' kik penig adnák vagy vennék, azok 
ellen az elébbi poena és processus maradgyon, ugy mint öt 
száz forint [AC 154-5] * -on eladott. 1690: (Az) örök 
árron el adott malom helynek ... alkalmatossagit az Vendi-
torok edgjŭt oculaiván és ki járván, adá el örök árron, 
immár specificalt Hurézi Laszlo Boêr Ur(am) nyolczvan 
magyari forintokért [Huréz F; Szád.] * -on elidegenít. 
1706: Kételenittetet ... Sardi Gáspár uram ... az Kecske 
kutnáll ... lévő két Hold sovány nemes szanto földeket ... 
őrök arron meg hihatatlanul ... el adni és el idegeniteni 
[Ne; DobLev. 1/60] * -on kér. 1600: Arra azt mo(n)dotta 
az azzony, Miért io Gergelly vra(m) nam eőreők arronis 
kerted azt à helechket teölle(m) [UszT 15/87 Zakuly Peter 
Kaidichfalui Zabad Zekelj vall.] * -on megvásárlóit. 
1854: az 1854ik évre is meg marasztottam ... őrök árron 
meg vásárlott edgyik Curialis Telekben Petrutz Nyikulájt a' 
következendő Haszonbéri edgyezmény mellett3 [Maroskop-
pánd AF; DobLev. V/1374. — aKöv. a részi. Dobolyi Bá-
lint kezével] * -on (meg)vásárol. 1710: a székelység 
szabadsággal élő nátió ... minden fejedelmek szorgalmato-
son vigyáztak arra, hogy a közöttök való nemesség ... a 
székelyek szántóföldit, örökségit örökáron meg ne vásá-
rolja | A dánfalvi jószágunkot is, kit az atyám nem lófű 
embertől, hanem nemesembertől örökáron, ország törvénye 
szerint, Tatárországból váltván ki azzal a pénzzel, vásárlott 
vala, egy Bíró Márton nevü ember szintén elnyeri vala a 
commissárius urak előtt [CsH 183] * -on (meg)vesz. 
1553: Azkyk az Retnek az hatarat ky attak Megy Eskesnek 
hogy czarno akymtol Erek arron vette mega [Sólyomkő K; 
KCs. — aA szóban forgó rétet]. 1580: En Walazwthy 
Mattyas Deák, Adom Emlekezetre az en Lewelemnek ren-
dyben ... hogy En ... chyereben weóttem Varga wczaban ... 
Kodory Ghyeorgiteól egi hazat ... Eóreók Arron fywrul 
fywra [Dés; DLt 206]. 1600: Hallattom ... hogy azt mon-
dotta, hogy az Zenth Martonit p.f. 13 ... weötte eöreök 
arro(n) [UszT 15/132 Demeter Imreh Kenossi Zabad Ze-
kely vall.]. 1607: Szász Matias mondotta hogy megh weót-
te az peöreós Eőrekseget eőreők aro(n) Eőrdeógh Peterne-
teől [i.h. 16/34]. 1638: Vettem egy Martin neuv czigant 
házas fiaual egivt... Cziveß Mihalne Aszoniomtol... eörök 
arron pro f. 22 [Fog.; Szád.]. 1740: (A) Házat és Fundust 
őrök árron vette vólt meg az A. ő kglme Nagj Annya [Dés; 

Jk 339a] * -on vagyon vkinél. 1590: Az mj neszi az Job-
bagja feólde dolgath, Aszis eórek arro(n) vagyo(n) en 
nalla(m) [UszT]. 1600: az felperes azzonyth az bizonyság 
nylwan megh tartia, hogy eö neki saiat eöreksighe az 
peöres hell: es az Alperes azzonnal ne(m) eörek arro(n) 
wagyo(n), hane(m) chak Zalagkeppe(n) három forintba 
[i.h. 15/139-40] * —on våsároltatik. 1791: a' Szálas elein 
mellj is minthogy a* Nagy Fyaktol őrök árran ... vásárolta-
tott volt, Nagy Fyak erdejének hivattatott [Backamadaras 
MT; CU] * -on vett. 1728: őrrök árron vőtt Szőleje [Dés; 
Jk]. 

örökbecs a közbecs tízszeres értéke (csak ingatlanra 
von ); perennalis eastimatio; valoare estimativă perenă; 
Ewigkeitswert (zehnfacher Wert der amtlichen Schätzung). 
1586/1629: ha mit az Zalagos eoreoksegeken az megh 
valtasnak idejeigh ... az Jobbágyok epittenek azt az megh 
valtasnak idejen, eoreok beczw zerint megh beczwluen, az 
arrat le tegyek [Dob.; JHb 111/30]. 

örökbe fogad szülői és gyermeki viszonynak megfelelő 
törvényes kapcsolatot létesít; a adopta/înfia (un copil); 
adoptieren. 1805: Stefu Pask panaszolja, hogy ... Sztán 
Martyin örökbe fiának fogadván most őtet el tsapván mást 
akar hellyébe fogadni [Füzesd H; JF 36]. 

örökbe fogadott gyermekévé fogadott; adoptat, înfiat; 
adoptiert. 1826: felperes Illyés Jánosné fogadott fiának 
feleségét, Bíró Annát mint alperest törvénybe szólítja ily 
okon; hogy ... mejbe megragadván a sárba belérontotta ... s 
csúfos szókkal illette ... hoz a falu ítélőszéke ilyen ítéletet 
... nem lesz vala szabad2 semmi esetre ... a felperest a sár-
ba, pacsaljába belerántani... szidalmazni mind magának és 
örökbe fogadott férjének csaknem édesanyja helyett való 
anyját és legjobb jóltevőjét [F.rákos U; RSzF 275-6. — 
aAz alperesnek]. 

örökbe(n) 1. örökre; pentru totdeauna, pe vecie; ftlr 
ewig. 1614: az hatalmas császár ... az országnak Bethlen 
Gábor által mikor athnamét adott, abban ... az erdélyi adót 
örökbe tízezer aranyra engedte [BTN2 75]. 1619: Azmi hír 
hallatott nagyságodtól az keresztyén fejedelmeknek 
némünemű tanácskozásokról az muzulmán nemzet ellen, 
hiszem jobb, azmint magát arra ígíri, hogy az hatalmas 
császár ellenségit olyan láb alól tisztítsák ő magok el, ne az 
hatalmas császár; azmint mondják, hogy örökbe megáll az, 
hogy nem megyen az kozák többé az Fekete-tengerre sere-
gestül, hanem lopva [i.h. 266]. 1625: valamelliek Elsőben 
meg halna az Eleö felire maragio(n) mindene az Meg holt 
felnek senkinek ne köthesse se ne hagihasa semmi fele 
marhaiatt ha nem ez az kötés lenne Eőreőkbe meg hihat-
tattlanul az ket felek keözöt [Szentimre Cs; UszT 17a]. 
1626: az az wtt az hol Lorinczj Bal int az vizet fel folytotta 
s gatoth dugoth, az eőreőkbe szabad utt uolt [Kozmás Cs; 
BLt 3]. 

Szk: - való igaz Isten. 1600: Vgy Segillien minket az 
egy eoreokbe walo igaz Isten [SzO IV, 141]. 

2. örökösen, örökös tulajdonul; în posesiune pe vecie, pe 
veşnicie; als ewiges Besitztum | örökségként; drept moşte-
nire; als Erbschaft. 1569: az nagy veolgy torkon alol ... az 
három falw, atta vala bemald balasnak ... Eóreokbeye, 
auagy mynt, azolta vgy byrta [Mezőbánd MT; VLt 7/692 
Marcus Bandi de Band vall.] | Az kychies veolgyet hallót-
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ta(m) hogy bemald balase volt Eoreokbe, de nylwan ne(m) 
tudom [uo.; i.h.]. 1598: az meli riz iozagot vgian Chiereni 
Lazlo vrunk zalagositot volt Alsó Balasfalwan3 zaz huzon 
eot forintba veres georginek, meli zalagos riz iozagot valtot 
kezihez Chiereni Caspar vrunk veres georgiteol ... engede 
... Teke Ferencz vrunknak ... meg valtani mint propriu-
mokat eoreokbe [Törzs. — aBN]. 1657: az békesség is 
végben méne ... Munkács, Tokaj, Ecsed maradának az feje-
delemnél, ki summában, ki örökben [Kemön. 50]. 

Vö. az örök 1.9. alatti adalékokkal. 

Szk: - (által)ad. 1560: En Bethlen Gergely ... Attam egy 
Iobagyot az wytezlew hozzwtelky ferencz fyamnak, kynek 
newe wolah Antal mely Zenth myclosrol az en 
fewldemrewl el zewkek ... en ezt Attam es Adom, ez meg 
mondot hozzwtelky ferencz fyamnak ewrewkbeh fywrol 
fywrah es valahol meg talalya mynt ewehez hozza 
nywlhasson es el wyhesseh es wgy tarcha mynt yobbagyat 
[Ketesd K; SLt Y. 1]. 1568: Tholdalagy Andras ... valamyg 
weghez Megyen az per, gongyatt wysselia... Ennek tekyn-
tetyertt Zekel János wyzontagh Tholdalagy Andrasnak ... 
az Meg Ityeltt Negy faluból ... három Joh haz Jobbágyot 
aad eoreokbe ... ha penyg teobbet Nyernek oztany leány 
Ágra az Negy falwnal, hatt haz Jobbágyot Aad, eoreokbe 
fywrol fywra az ew Rezebeol [Gyf; BfN 54/6. — aZekel 
Janosnak]. 1609: Adanak ... Zeöuerdi Janosnak eörekbe 
egy darab széna fyúet [UszT 20/349]. 1616: teőnek my 
eleottwnk illien fel bomolhatatlan arwt hogy ... ada az fellel 
megh irt Elekes János Berecz Jstuannak egj darab zena 
fwuet eoreokben fiutol fiúra maraduarol maraduára megh 
hihatatlan kepen p. flo. 7 et d. 50 [Uzon Hsz; BLt]. 
1692/1792: kéntelenittettem Etzken András Bátyámtol, 
mint Vér Atyánk fiától kérni 200 - két száz Magyar fo-
rintokat ... ezen jorattyának (I) meg-hálálasára által adtam 
minden Etzken Jusson való Joszágomat ... örökbe Fiurol 
Fiúra [BLev. Transs. 16] * - bír. 1569: az kynchies domb 
teryt... Bemald balas ... hogy sayatúl Eóreokbe byrta volna 
aszt nem tudo(m) [Mezőbánd MT; VLt 7/692]. 1598: az 
leani Azzoninak firhez menesse vagi halala vtan, ha mag-
talanul meg halna Chereni lazlora szallana3 azokba való 
iussatis Chiereni lazlo eoreokbe Teke Ferencz wrunknak es 
felessiginek Chiereni Orsolianak valla chjerebe birniok 
eoreokbe [Törzs. — aA jószág]. 1652: Bakó Suska 
Aszszony ... mindenŭt való Joszágokhoz s iokhoz vala-
mellyekben tarthatna es remelhetne valami jussát igazságat 
es praetensioját magának és két agon lévő posteritássinak 
le hadgya es örökben bimi s elni megh hivathatatlanúl ö 
kglmek(ne)k engedi es adgya8 [Kelementelke MT; Ks 13. 
XVIII. 5. — aKöv. a nevek fels.] * - bírhat. 1618: Melly 
záz ftot, ha arra az napra eó kgnek ... megh nem adnam, 
uagj adnj nem akarnám, hat eó kgme azon Niarlo Kekesj 
Jozagot azontúl vizza foglalhassa, es az megh adot záz 
forintomis oda ueszuen eóreókben bírhassa [Kv; RDL I. 
105 Kowachoczy István kezével] * - él ~ bír * - el-
adott. 1693: Ratothi Gyulaffi László Ur(am) ... Domaldia 

Jobbágyinak eorökb(en), és Zállogb(an) el adott Orotvány 
szántó földeinek, és széna rettjei(ne)k Extractussa [LLt. — 
aKK] * ~ hagy. 1570: feolch Antal azt vallya ... 
Bezellenek volt az varga Tamas zeoleye feleol, Mond az 
ázzon, Neh Mongia bátor senky hogi Tamasnak éregbe 
hattak volna az zeolet, hane(m) chyak Migh ely, az vtan az 
atthiafiakra zallion [Kv; TJk III/2. 124b]. 1598: Az 
Bwrkeosy Jozagomat penigh hagiom az en meg mondot 

leanio(m)nak az eo Annjaual egietemben, kwűwl való 
Jozagomalis egietemben reze zerint eoreokben [Gerend 
TA; Törzs. Gerendj Pal végr.]. 1641/1642: az ó elej, az en 
eleim osztozo Attjafiak voltak ezen joszagba(n) hagio(m) 
őrőkb(en) ó kgme(ne)k maga(m) ott való rata portiomat 
[Gyalu K; JHb XXV/4] * ~ konferáltatik. 1677: Az 1615 
Esztendőtől fogva inscribált Fiscale bonumok hagyattattak 
a* Donatioknak Continentiaja szerint ... afféléknek colla-
tioja, a' Fiscusnak szabados dispositioján áll, de ugy hogy 
se örökben ne Conferáltassanak irredemptibiliter, se 
valorán fellyel való summában ne inscribáltassanak [AC 
42] * - megenged. 1572: (A berket) hadriui Ferencz vram 
meg engette azzoniomnak fiurul fiúra es az w meg maradé-
kira vizontak Azzoniom Orsoliázzon az my Jussát Remin-
leotte volna Hadriui Ferencz vramnak Lw kertiben molna-
ban, hat Myndeneket meg engedeot azzoniom Ferencz 
vramnak Es az w maradikinak eoreogbe [Gerend TA; BK] 
* ~ megvesz. XVII. sz. köz.: az malom hellyet uŏttem 
megh ... eórökben [Impérfva Cs; BCs] * - való vallás 
örökvallás (fassio perennalis), örök tulajdonul átruházás. 
1568: Mykor az per, es Jobagyok Meg Adassa keozteok 
weghez Megyen, Zekel János erreol Mester Awagy 
kaptalan eleott eoreokbe walo wallast tezen [Gyf; BfN 
54/6] * ~ vet. 1570: Borbély ferencz ... vallia hogy ... Har-
sandy Thamas megh vallya Byro eleot hogi eo neky nem 
eorekbe hanem Zalagba 12 forintért vetete3 addegh mygh 
megh valthatya [Kv; TJk III/2. 116. —aA földet Kaczkan 
János]. 1719: vettem egy Darabot flo. 8 felyeb az Gelen-
czej határban ... a szék vetette őrökben 18 zlotért [Imecsfva 
Hsz; Borb. I] * - vkié lesz. 1554: En Borlobassy János ... 
ezwn zenth myklos nap elwt való kedwn vizwntag 
Engetem Ez en vramnak Es atyamffyanak Egy El zwkwt 
Jobagom az Kys tamast hedwrffayt lg hogy Ewrwkbe Ewe 
legwn az en atyamffyay az vytezlo Borlobassy linarti 
[Héderfája KK; BfN]. 

3. - tart vkit gyermekeként tart vkit; a ţine pe cineva ca 
pe propriul copil; jn als sein eigenes Kind haltén. 1683: az 
Atyám Uramis magam szamara taníttatta az szakacsot; az 
inast pedigle(n) magam tartottam őrökbe [Diód AF; Incz. 
V. 20]. 1691/XVIII. sz. eleje: Domokos János ... Felesege-
vel Dobos Kisannával ... ha mellettek lévő arva leánykát, 
mellyet öregb(en) tartanak eletekben ki nem hazasithatnak 
... holtok utan az Eclesia3 tartozzék ki hazasitani [MMatr. 
450. — aA szentgericei (MT) ref. eklézsia]. 1755: adok 
által Kolosvárat lakó Tyukodi Pál Vram Feleségének 
Lukáts Kata ötsém Asz(szonyna)k, minthogy az gyermeket 
Székely Juditot is órógben tartani oda attam ezeket: egy 
küsded fekete ládában3 [Aranyosrákos TA; Borb. II Néhai 
Székely György reliktája Csipkés Borbára végr. Szaniszló 
Sigmond kezével. — 3Köv. az ingóságok fels.]. 1806: 
Újvári házasodik vészi Fekete Károlinát, a' kit öregben 
Bethlen Sándorné tartott [Mv; Ks Thuróczy Károly lev.]. 

örökbít örök érvényűvé tesz; a statomici/permanentiza; 
endgültig machen. 1619: Az minémű boldogságos áldásit 
az mi kegyelmes szent Istenünk ez ideig bőségesen ter-
jesztette ... azon áldásit ezután is ö szent Felsége terjessze 
és örökbítse Felségedre nagy bőségesen [BTN2 379]. 

örökélet örök üdvösség; fericirea cea de veci/din lumea 
de apói; ewige Seligkeit. 1561: az çrok eletre ualo vtosso 
fel tamadaswnk kerestyeni módra tizteltessek [Kv; 
ÖCArt.]. 1605: az lélek fííbb része az embernek, ki az 
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eoreog (!) életre és boldogságra való [Nsz; SzO VI, 16]. 
1623/1687: (A végrendeletet) ha ki fel háborittaná, lelkem 
lelkével az eoreok eletben perben legyen érette [Altorja 
Hsz; HSzjP]. 1678: Kgld lewelét vettem, édes Bátyám 
uram, melybül szomorúan értem az szegény néném asz-
szonynak halálát; az Isten nyugossa meg. El is hiszem, 
hogy az örök életben elért [TML VIII, 369 Bornemisza 
Anna Teleki Mihályhoz]. 1702: Anno 1702 die 9 No-
vembris múlt ki ez világból néhai Thordai Borbára asz-
szony, kinek Isten őfelsége adjon boldog feltámadást az 
örökéletnek elvételére [Kv; KvE 221 GM]. 1710 k.: a halál 
kapuján az üdőből örökkévalóságra általment lélek bizo-
nyos arról, hogy amely állapotba ő akkor tétetik, az osztán 
soha nem változik, sem el nem végeződik, ez már az örök 
élet, a mennyország, vagy örök halál, pokol [Bön. 465]. 
1764: Ugy tartom énis hogy az Interessatioval való élés ... 
nagy akadály az őrök életre való által menetelre [Középlak 
K; BfR]. 1766: Enyedi István ... igen jámbor, istenfélő ... 
ember vala ... Isten nyugtassa meg szegényt s adjon boldog 
feltámadást az örök életre [RettE 204]. 

Szk: ~~et elveheti üdvözülhet. 1622: vehessem el az órók 
iletet [Nagydoba Sz; LLt Fasc. 71]. 

örökére I. örökre 

örök-fal (bokros élősövényböl való) határ/falukerítés; 
(gard viu servind drept) ţarină; Dorf/Flurzaun (aus 
buschiger Hecke). 1635: az falu gondviselettlenseghe az, 
hogy arra az eozhatarunkra az függő órók falakat es hitvan 
tanorokot meg nem czienaltattanak mostis Nemeli eóreók 
falon 6 eokru szeker salvum sit kiteme oly res vagion 
[HSzj örök-fal al.]. 1645: meli fòldlab kertt nem órók fal 
voltt [i.h.föld-láb-kert al.]. 1737: Erdőről, Határkertekről, 
örökfalakrol és Szénafű étetésről és annak hordásárol tar-
tozzék a Biro minden Esztendőben háromszor esketni [i.h. 
örök-fal al.]. 

Szk: ~ kertes. 1792: azon két határokban bejáró kapuhe-
lyeket is hadni kelletett ... mely kapuhelyeket ... bizonyos 
falusi emberek magokra vettek és vállaltak bizonyos condi-
tiók alatt, hogy eltartják ... hogy azok mindenkor... jó stá-
tusban találtassanak; különben valamint szintén az örökfal 
kerteseket, úgy ezen kapufákot is toties quoties hibáson 
találtatnak, hatalma legyen a falusi bírónak megbüntetni 
[Árkos Hsz; RSzF 148] * -lal tart. 1648: az en fundusom 
mellett hoszszaban kertel óròk fallal tartotta, nem akarvan 
keosz kertett tartani [HSzj köz-kert al.]. » 

Örökít örökös jószágként csatol; a lăsa moştenire; 
vererben. 1593: Wadnak az kwwl az házhoz walo zanto 
feöldek nemelljek eöreökre walok nemellyek zálogosok, 
melljeket az my atthiank es aniank zálogosították es 
eöreökjteöttek az házhoz [Szu; UszT 9/43]. 

Örökké 1. vall az idők végtelenségéig; în vecii vecilor; 
bis zum Ende der Zeiten. 1629: ennek előtte való időkben 
három rendbéli testamentumot tettem ... harmadik testa-
mentumot újólag itt Erdélyben létemben ... ezt — az szent 
Istennek az ő nagy áldásából, melyért örökké dicsértessék 
az ö áldott szent neve [BTN2 419-20]. 1644/1785: Elsőb-
bennis ... az örökké állandó szent Istennek ... vezérlése által 
Iffiuságomnak sok féle vétkeit Penitentia tartással el hagy-
ván, életemet meg jobbítottam [BfN Kémeri3 Huszti Már-
ton föharmincados végr. — aSz]. 1653: Akkor így tartá 

meg az úr Isten a mi várunkat a veszedelemtől az ő jóvol-
tából, kiért dicsértessék az ő szent neve örökké [ETA I, 147 
NSz]. 1658: (A) polgári tiszteimnek hivatalai alatt sok 
ízben voltam fejedelmekhez legatióban és gyűlésekben, 
mindenkor az Úr megáldván utaimat, kiért örökké dücsŐ-
ség adassék őfelségének [Kv; KvE 176 LJ]. 1710: Ö szent 
felségit én, akihez holnapi napon menni bízom, szüntelen 
azon kérem, hogy a boldogult lelkek dicsőségében veled 
együtt az ő látásával örökké gyönyörködjünk3 [CsH 90. — 
aA halálraítélt Zrínyi Péter búcsúlev-ből]. 1751: Egésséggel 
régen kivant Sz: Királyunk Légy áldot örökké édes Messiá-
sunk [Hétfalu Br; EM LI, 126 betl. játék]. 

Szk: ~ tartó. 1758: Hiszem is, hogy ő szent felsége ... az 
örökké tartó boldogságból, több szegény megtérő bűnösök-
kel együtt, ki nem rekeszt [RettE 81]. 1759: Mert egyedül 
csak őnála vagyon amaz elfogyhatatlan örökké tartó bol-
dogság, melyet adjon meg ő szent felsége mindazoknak, 
valakik benne vetik az ő reménységeket [i.h. 86]. 

2. örökre; pentru totdeauna, pe veci; ftlr ewig. 1560: Is-
ten keoztunk Lewen hozok Jllien Jgenessegbe, es Bekes-
segbe Eoket3, Eoreoke meg Maradandó es meg hihatatlan 
[EbesfVa; Ks 101. — 3A peres feleket]. 1568: Tyzteletes 
Solymossy Barrabas Beozeodeon lakozo Gal Albertal es 
annak fyawal Tamassal teot illyen eoreokke meg ma-
radandó Drinchet3 [Kissolymos U; SzO II, 227 fej. megerő-
sítő lev. — 3Köv. a csere részi.]. 1599: Jgy Alkwanak es 
wegezenek my Eletwnk Eoreoke megy allando keppen 
[M.fráta K; SLt Y. 8]. 1612/1687 k.: Mező Madaraso(n) 
lakó Balai János ... Nagy Ferencz, nagyobbik Szőts István 
Tanách béli személyek ... Maros Vásárhelyiek előtt... valla 
égy erdőt ă Madarasi Templomhoz test(amen)tumb(an) ... 
De igy hogy éltéig élhessen belőlle ha penig történnék 
onnét el bontakozása légye(n) a' templomé, ha holta 
törtinnék annál inkább a' Templomé légyen őrökké 
[MMatr. 375]. 1687: az Soo Varadi3 félső határban Sáros 
Patak kőzi nevű helyben epittettenek volt fel egy más ere-
jével egj két kőjű kása tőrőjű Malmot ... és ... egjmást 
magoknak törvény csinálások alá igy Submittalak, es ma-
goknak illjen örökké megh állo el bomolhatatlan törvényt 
és végezést csinálának [Sóváradi Bíró lev. — 3MT]. 1752: 
Az oltoványokat Gile János és Stefanék vagdalták ki ... 
magok hatalmával, azért hogj az ŏ Mósiájok(na)k tartyák 
de nem az ő Mosiájoké, hanem ... Borzáék Mosiájoké az 
öröke földes urok részerűl [Jáz Sz; BK. Budzán Péter (41) 
zŝ vall.]. 1761: Vadnak némelly Sessiok után olly óròkös 
appertinentiák, mellyek ámbár deficiállyanakis ă Sessiokon 
lakó emberek, mind az által, azokot nem vehetik ell az 
Attya fiai, hanem örökké a' Sessioval maradnak [Mar-
tonfVa NK; JHbK LXVIII/1. 393]. 

Szk: - ad. 1545 k.: En Sombori János ... Sombori miha-
lyal: az en atyam fiawal tewtem illen igenesseget, hogy az 
mi rezem ennekem ozlasba jutót volna az wagy Jewen-
dewbe Jutni kellene ... attam az en atyamffianak Sombori 
mihalnak eskewlewbeli rezeyerth ewrewke fiwrol fiwra 
megh hywathatatlanol [Zsombor K; MNy XL, 137-8] * -
bennehagy. 1561: My cereny gaspar es zalay gaspar 
kechety menihart Agywk emlekezetre ez my leueleunknek 
rendyben hogy ... ky hyuatok az soofalui espant es gerebe-
ket... az peres feoldre es my megi kerdeok Ewket hogy ha 
mondanak ellene anak az rez feuldnek mert my az kyraly 
nemetyeket beleye jktattuk es bene hagyuk ewreoke bymi 
es tartany [BesztLt 21] * - bír. 1579: Atta penig3 Fiurul 
Fiúra eorókke birnia meg hihatatlanul [Vajdasztiván MT; 
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BálLt. — aA berket]. 1607: ket haz Jobbagiot ... haz 
helieket, zantofeoldeket, irotuaniokot, Erdeokeot, Molnot, 
malom helieket, es mind(en) igassagit melliek volnanak ... 
Sovaradgian es hataraban ... mindeneket azo(n) igassággal 
melliel eok bírták ... adá eoreokke bírnia [Mv; Berz. 15. 
XXXIX. 4]. 1812: Ezen már meg mondottam, s meg hatá-
roztam Berket kétségen kívül való dolog, hogy őrökké, 
akar mellyik ember értékére is, mindég a Nagy Laki Refor-
mata Sz Eklésía bírta [Nagylak AF; DobLev. IV/943. 29a 
Jurkás Vaszilie (50) jb vall.]. 

3. állandóan, mindig; mereu, totdeauna; stăndig, immer. 
1573: Kalmár János vallasa igaz hyty zerent ... En Intet-
tem® hogi el mennyenb, mertt ha nem megyen es fel gyo-
gywl çrekke rea nehezei erette [Kv; TJk III/3. 174b. — aAz 
asszonyt. bVáradra beteglátogatásra]. 1626/1681: Erdőhati 
Porkolabnak Eskűttei... Mi az mi hitünk szerint igy Confe-
rallyuk az Thoma Peter Uram es Thoma Laszlo Ur(am) le-
veleket, hogy mi őrökké azt tudtuk s tudgyuk hogy mind az 
előtis kenésségekkel szolgáltak mind ez oraigh [Vh; VhU 
349]. 1677: Mellyek legyenek a' szomszédos idegen Or-
szágokra nyitót és szabados Utak, az már mindeneknél 
constálván, azon kívül való tŏb Utak sohul ne hagyattas-
sanak, mindenŭt bé-vágattassanak, örökké tilalomban 
legyenek [AC 110]. 1698/1699: Eöreokki kirtem eö kglmét 
azon hogy ... az tŏb Czegej erdőt oszszuk fel [Cege SzD; 
WassLt]. 1724: Sitart azon erdőben ŏrŏkke vagy Gergely 
Fajarol vagy Springrŏl tudok [Gergelyfája AF; JHb XXVII/ 
2]. 1734: azt örökki Én is Hallattam Másaktol [M.régen 
MT; BLt]. 1742: valamikor haza jünnek örökké panaszol-
kodnak [Méra K; AggmLt C. 12]. 1780: Én órókké Szaba-
dos Utzának értem, de hogy Kováts István Ur kezibe ment 
ő kegyelme el kertelte a betűin [Páva Hsz; HSzjP]. 1794: 
Avart kik gyújtottak meg mondani nem tudam, hanem azt 
láttam hogy őrökké éget ezen a tavaszon [Nagykristolc 
SzD; JHb]. 1801: az anyám ... semiségekért őrökké ben-
nem lakik ... mindgyárt szüntelen belém akad ok nélkült 
[Mv; SLt 17 P. Horváth Trézsia atyjához]. 1820: a Baro Ur 
... beteges volt ugyan de nem fekütt őrökké ágyban ottan 
ottan felkölt [Aranyosrákos TA; JHb 48 Ballos Nasztaszia 
Opra Juon felesége (20) majorosné vall.]. 

4. (az ember) élete végéig; în tot timpul vieţii, pînă la 
sfîrşitul vieţii; bis zum Ende des Lebens. 1542: Ha kegel-
medeth meg nem banthanam wele, kegelmedeth kemem, 
mynth kegelmes wramoth, hog k. adathna Cristof wramwaí 
neg zantho ewkrewth az en pwzthamba, kynek jowendore 
ne keresne walaky az arath raytham, kyth en kegelmednek 
ewreoke meg akarok zolgalny mynth kegelmes wramnak 
otthan [Fog.; LevT I, 17 Petrus Orozy Zalay Jánoshoz, 
Poson m. ispánjához, Fog. vára urához]. 1584: Volman 
Mihály vallia, Ez Lakatosne égkor vgy feniegete megh 
Megh lad vgmond hogy olliat chelekeze(m) hogy eoreokke 
megh emlekezel rolla [Kv; TJk IV/1. 261]. 1625: myert az 
földre le wtôt ôrôke ualamigh ellek felzegi ember lezek 
[UszT 115a]. 1710: A szebeni királybírót, Szász Jánost is 
utóiéré az isteni boszúállás, ki teljes életit örökké a sok 
practicálásban tölté el [CsH 345]. 1739: Mikor ... Koncz 
Pálnak a felesége meg nyomorodott vala, Faluvéginéhez3 

békülde, hogy menjen bé a feleségéhez; Falu véginé azt 
mondja: én nem menyek mert én megátkoztam, hogy lé-
gyen falu bolondja és csúfja és nyomorék örökké [Bözöd 
U; Ethn. XXIV, 88 Gyergyai Boldizsárné Osvát Anna (32) 
pix. vall. — aFaluvégi Mihályné Berei Sára boszor-
kánysággal gyanúsított asszony]. 1819: Néhai Rákosi Bol-

disár számtalanszor feleségének mondotta hogy te teszel 
engemet... a' földbe ... hanem okát soha fel nem fedezte ... 
hanem mint házi keresztyét örökké magába tartotta [Kv; Pk 
2]. 

5. örökösen, nemzedékről nemzedékre; veşnic, din 
generaţie în generaţie; ewig, von einer Generation zur 
anderen. 1570: Nagy Barlabas hithy zerent vallya ... kery 
wolt Zas János Barbely Lazlot hogy engedne eoneky három 
lab nyomneh feoldet... Es ha meg Engedne kes lenne Min-
den koron mynd az ew elteben, Szeot megh gyermeky es 
thartoznanak Eoreokke az keozth thartany az eonen 
keolchegekel [Kv; TJk III/2. 162]. 1576: Az ven János 
Cigan fia, Thamas Cigan Myuelhogi Eósyreol es attiarol 
Regteol fogwa Désheoz Tartózó üolt ... óròkke fywrol 
fywra varos Cigannia lezeon [Dés; DLt 193]. 

6. örökérvényűén; definitív, irevocabil; endgültig. Szk: ~ 
alkuszik. 1621: mind az ket felt ... vgy vittwk az ide ala 
megh irt alkalomra, alkuanak azért my eleóttwnk eórókke 
megh allandokeppen es megh hihatatlanul [Szentháromság 
MT; Berz. 8. 72/23] * ~ állandó. 1598: ieouenek mi 
eleonkbe, egi feleol, vitezleo Teke ferencz vrunk, Belseo 
Zolnok varmegienek Jspannia. Es mas feleol, vitezleo 
Chiereni lazlo, es az eo ileo zaiokal teonek mi eleotteonk 
egi mas keozeott illien alat meg irt eoreokke allando chieret 
es vigezest [Törzs]. 

örökképpen örökbe fogadva; prin adopţiune; adoptie-
rend. Szk: - tart. 1839: Néhány esztendőkig tartám őrök-
képpen kisded korátol olta, most már hajadon Rosaliat 
[Dés; DLt 1230]. 

örökkétig mindig, minduntalan; mereu, totdeauna; 
immer. 1755: ez az Rusz Danila miolta ide szármázott 
ebbe az ide való vendégfogadóba örökkétig afele ismeret-
len Tolvoj emberekkel tartotta inkább baráttsagat [Vajda-
sztiván MT; Told. 3a]. 1770: (A malomnak) most pedig a 
gondviseletlenség miatt esetté hibája nem tudom, mivel 
órőkketig változtatták a molnárokat [KirályfVa KK; JHb 
LXVII/108]. 1827: a' remekező Legények örökkétig a' Ti-
zenkét öregebb Mesterek kőzött azon rendel az öregség 
vagyis a' Czébeálláskori rend szerént következnek, osztas-
sanak ki [Kv; ACJk 21]. 

örökkévaló Lmnî. vall örökké tartó; veşnic, etem; im-
merdauernd. Szk: - becsület. 1710 k.: (Ádám és Éva) az 
Istentől néki adott örökkévaló becsületet veszté el [BÖn. 
419] * — boldogság. 1710: némelyek közülök feljebb 
becsülvén a világi haszontalan s elmúlandó jókot az örök-
kévaló boldogságnál, hogy tisztekben s jószágokban meg-
maradjanak, hitek mellől elállanak és pápistákká lőnek 
[CsH 94]. 1778: (Viski József) azt mondotta, hogy néki 
olyan szép különös vallása vagyon, melyet csak maga tud. 
Bár lett volna olyan, mely által az örökké való boldogságot 
nyerte volna el [RettE 388] * ~ büntetés. 1710 k.: A 
morális philosophia... a civile jus ... csak a földön és világi 
életen határoztatnak, és azon túl nem mennek az örök 
életre, örökkévalóságra. Nem szorgalmatoskodnak azon, 
mint keresik magoknak a test és lélek, és mint érdemlik 
együtt az örökkévaló büntetést [BÖn. 469] * - élet. 1653: 
az én feleségem Rósás Ersébet... Die 28 sept. dél után két 
órakor meg hala ... kinek az úr Isten adja meg az örökké-
való életet és boldogságot [ETA I, 151 NSz] * - gyehen-
na. 1704: Ne féljetek attól, akik csak a testet ölhetik meg, 
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hanem attól, aki mind a testet és lelket az örökkévaló 
gehennára vetheti [WIN I, 135] * - j ó k . 1710 k.: mint édes 
Atya, véghetetlen szerelem, mind kedves menyedet, leá-
nyodat béfogadád3, megöleléd, megcsókolád, és úgy adád a 
te szerelmes fiadnak örökös házastársul, és úgy adál néki és 
őbenne mindnyájunknak s nékem is a te fiadban minden 
elmét, gondolatot és képzelést felülmúló lelki, testi, üdő 
szerént és örökkévaló jókat [BIm. 1038. — aAz anyaszent-
egyházat] * ~ megkoronáztatás. 1702: Felséges és Ke-
gyelmes Császárunknak ... a' más élet szerént... a' boldo-
gult hivek kŏzöt öröke való meg koronáztatást és Isten előtt 
való gyönyörűséges, és örvendetes lakást4 [Torockó; TLev. 
4/3. 3a. — aKívánunk] * - mennyei dicsőség. 1763: Nyu-
gossa meg az Isten lelkét4 az örökkévaló mennyei dicső-
ségben [RettE 150. — aGr. Bethlen Farkas generálisnak] * 
- nyugodalom, 1629: Kit8 hiszek és valók is az életnek 
megújulására az én Messiásomnak eljövetelében, és az 
híveknek az örökkévaló nyugodalomnak boldogságára 
feltámadni [BTN2 424. — aAz Istent] * - valóság. 1710 
k.: ide alább az örökkévaló valóságról szólunk [Bön. 441]. 

2. vall örökké élő/létező; cel fără de început şi färă de 
sfîrşit; unvergänglich. Szk: ~ Isten. 1636: Az egy igaz 
örökké való Istennek, az ki Atya, Fiu, és Szent Lelek, le-
gyen ditseret ditsŏseg, menyben es az földön [öGr Aj]. 
1722 k: esküszöm az élö, igaz Istenre, ki Atja, Fiu, Sz. 
Lélek, személljében három, állatjában egy örökké való 
Isten [GörgJk 76]. 

3. örökös, örökké megmaradandó; veşnic, etem; ewig. 
1662: valljon nem lészen-e nekünk örökké való gyalázatos 
hírünk, nevünk, emlékezetünk, hazájok-árulói nevünk ...? 
[SKr 578]. 

Szk: - békesség. 1620: Korlát István uram jött Magyar-
ország képében csak azért, hogy a hatalmas császár jó 
szerencséjére köszönjön bé Magyarországgal és az több 
ahhoz ragaszkodott országokkal, hogy ha az hatalmas csá-
szárnak kellenek-é azoknak az országoknak igaz hűvségek 
és örökké való békességek? [BTN2 407] * ~ bírás. 
1589/XVII. sz. eleje: Teörueny szerent megh láttatott, 
rostaltatot, bę veőtt es hellyen hagiatot és az Keömiues 
giwlekezetnek örökkę való Birasara ... ki adatot Ceh 
leuelnek es abbeli Articulusoknak bizonsagara, erössegere, 
Ez mi Priuilegiumi leuelwnket Varosunknak nagiobik es 
fivggeő peczieti alat... mostaniaknak es keőuetkezendeők-
nek ... örökké való wdeokiglen, attuk es ajandekosztunk 
[Kv; KőmCArt. 28-9] * - drincs örökös csere. 1568: 
Tyzteletes Solymossy Barrabas BeozeodeAn lakozo Gal 
Albertal es annak fyawal, Tamassal teott illyen eoreokke 
meg maradandó Drinchet. Az mely wles heljen solymossy 
Barrabas hazat chynaltatot annak eggyk Rezet Gal Albert 
- egy darab zanto feoldet, es három kys darab zena Retet 
is Solymossy Barrabasnak atta ... azok helyeben Solymossy 
Barrabas ... Gal Albertnak adot zanto feoldeot ... az w 
chywry mellet. Mindenik egy masnak meg hyhatatlankep-
pen eoreokke való Drynchbe atta [Kissolymos U; SzO II, 
227] * - frigy. 1619: Az én uram oly békességszerető 
fejedelem, hogy semmit magától nem cselekedett, hanem 
hítták, sőt kételenítették az én uramot egynéhány ország, 
kik megunták az német lelki-testi igáját és örökkévaló 
frigyet akarnak kötni az hatalmas császárral az én uram 
által [BTN2 342] * ~ megállás. 1580: azon possessioban 
Eormenzekesson lakok pariformi(te)r consentialtak azmy 
diuidalasunknak męly diuisionak ... Eorokke walo meg 
állasat meg Tartasat minden fel Eonno(n) magokra Liberę 

assum(m)alak [PókafV.a AF; JHb XXVI/8] * ~ megmara-
dás. 1580: Enek Az dolognak wrwke walo meg marada-
saert my(n)d az ket fel wonek zaz forynt kwtelet fel my 
elwtwnk wg mynt kwz byrak elwt [Légen K; JHbK 
XVI/23]. 1583: Amenybe(n) a theorwenyreol Irt keony-
wechke meg tiztul es helyen hagiattatik, Vrunkal eo Nga-
wal az varossy keosseg keozeot eoreokke való meg mara-
dasara meg Confirmaltassek [Kv; TanJk V/3. 277a] * -
megtartás. 1580: (A) diuisionak ... Eorokke walo meg állá-
sát meg Tartasat minden fel Eonno(n) magokra Liberę as-
sum(m)alak [PókafVa AF; JHb XXVI/8. — A teljesebb 
szöveg - megállás al.]. 1631/1687 k: A' kik bé adták 
kezeket ezenn ă végezése(n), ezek kik ide alá meg Írattak8 

... ugy hogy örökké való meg tartás legyen ez ő kőzőttők 
[Msz; MMatr. 223. — 8Köv. falunként és személyenként a 
fels.]. 

4. az ember élete végéig tartó; veşnic, pe viaţă; bis zum 
Ende des Lebens dauemd. 1664: örökkévaló hírt, emléke-
zetet most szerezhet Kegyelmed avval magának, ha igaz 
igyit megértvén Székelyhíd megmaradásának ... promo-
veálja, elősegíti [TML III, 292 Boldai Márton Teleki Mi-
hályhoz Székelyhídról]. 1765: az Mester Uram szolgáját 
meg támották tul a' vízen ... ha nem serénkedet volna, a 
Szekér altal ment volna rajta, s őrökké való nyomorék let 
volna [Marosbogát TA; Mk V. V/97 Szölösi Mihály (80) 
zs vall.]. 

Szk: - menedék. 1560: En thorouk (!) Marton Nagylaky 
feyer warmegey Jspan Kyralnak w felsegynek dyrectora ... 
w neky8 Ez en lewelemeth adom Erewke walo menedekewl 
[Beszt.; BesztLt 27. — aZewch Lenartnak] * ~ rabság. 
1660: (A janicsárok) mindjárt vasat verének az lábomra. 
Várván csak azt, hogy életemnek véget vessenek, avagy 
örökké való rabságban tartsanak [Kv; KvE 181 LJ] * ~ 
számkivetés. 1711 k: valaki most ki nem jő, soha többször 
bizony Erdélyben bé nem bocsátják, sőt házát, jószágát 
töböl el hányatja s pusztítja és kegyelmetek örökké való 
számkivetésben marad [Rákos Cs; SzO VII, 172 Cserei 
Mihály a Moldovába kibújdosott kurucokat Rabutin csá-
szári tábornok kegyelméről és visszatérési lehetőségükről 
tájékoztatja] * ~ szolgálat. 1542: Ewrewkke való Zolga-
latwnkath iryok mint kegyelmes wrwnknak [Fog.; LevT I, 
19 Daczo Mathe és Olah Balas Maylath Gáborhoz, Fog. 
vára urához]. 1566: Felsíges keg'elmes Vrunk es feiedel-
münk Szekelysígbeli hyuey fíí Vraink Lufeiek Felsigednek 
örökkeualo szolgalattiokat izenik mint keg'elmes feiedel-
münknek [SzO II, 186 a székely főemberek és lófôk a fej-
hez]. 1569: Eoreokke walo Zolgalathomott Aianlom knek 
minth thiztelendeo wramnak [BesztLt 104 Georgius Bartor 
a beszt-i bíróhoz]. 1576: órókke való hywseges Zolgala-
twnknak Ayanlasa wtan Jelentywk [Jobbágyfva MT; BálLt 
78]. 1584: Eóreóke való hiwsegeós zolgalatunkot aianliuk 
[Póka MT; i.h. 69]. 

5. örökös, fiúról fiúra öröklődő/szálló; care se transmite 
prin moştenire din tatä în fiu, pe veşnicie; vom Sohn zum 
Sohn erbend. Szk: ~ jobbágy. 1599: Ada my Eleöttw(n)k 
öreökkeh való Jobbagjol fjurol fyura maradékról maradék-
ra szel János vramnenak Piroska azzonnak Bogdán Istua(n) 
vgjan Kus szederyeszi [Kisszederjes MT; Told. 21] * -
parasztságra jut. 1623: Szokások szerenth az szuksegnek 
Idej in ne budossanak az szolgalat eleott4 magokat ne 
uonyogassak ... auagy egyeb mesterseges szynek alatt el ne 
kössek mertha ... akarmynemw szyn alatt meg nem be-
chúluen szép szabadsagokon — magok halailal buntettett-
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nek, felesegek, gyermekek, ereokkeualo parazcsagra iutnak 
[Csíkszereda; Törzs. — aAz újra szabaddá tett székelyek. 
— Erre nézve 1. EOE VIII, 106] * - szabadságot ad. 
1563: Suki Istuan Vramis zeki palnak fiurol fiúra oroke 
való Zabadsagott ad hogy sem Magat se(m) fiaytt, se(m) 
ew kege se(m) fiay nem haborgattyak soha [Kv; SLt G. 5 
Zeki Pál és Suki István egyezséglevele Kerestel Bálint szol-
gáltatása ügyében]. 

M.fn az~~az Isten; Dumnezeu; Gott. 1847: elmégyek az 
örökkévalónak trónusához, és ővéle beszélek [VKp 163 
Varga Katalin sk]. 

örökkévalóság 1. vall öröklét, túlvilág; eternitate, viaţa 
de apói; Ewigkeit. 1710 k.: Az örökkévalóságról, mely is 
kétféle, úgymint: egész, azaz isteni, és fél, azaz teremtett 
lelkekben lévő. Először az egész vagy isteni örökkévaló-
ságról2 Az örökkévalóság, aeternitas azért nem egyéb, 
hanem annak az ensnek, állat, valóság, substantiának, vagy 
dolognak, accidensnek, amelyben vagyon és mondatik 
lenni, azon egy állapotban való állhatatos és változás nélkül 
való megállása, valósága, maradása | A fél, azaz a teremtett 
állatok, kiváltképpen az ember lelke örökkévalóságáról, és 
mennyországnak, pokolnak állapotjárólb Lépjünk a máso-
dik, vagy fél örökkévalóságra. Mindenikünk szerént kö-
zönségesen a teremtett állat örökkévalósága [Bön. 458, 
463. — a_bFejezetcímben]. 1765: en soha harag tartó nem 
voltam, kivált most a midőn az őrökké valóságra készülök 
[Somogyom KK; Ks 8. XXIV Tolnai János özv. gr. Komis 
Antal né Petki Annához]. 1777/1785: Néhai Budai István 
Uram Özvegye Székely Borbárá Aszony ... Amely Gyerme-
kenel akarna menni lakni oda mehessen ... ha pedig midőn 
Ist(en) ez eletből az Örökkévalóságra ki szollittana ha mi 
ingó portékái, és Jovacskái maradnának, a hol, es akinek 
házánál meg hal, nem tartozik <azo>n Edes Anyáról mara-
dandó portékátskákrol és pénzrül a Tőb Atyafiak(na)k 
számadolni [Vajdasztiván MT; MbK X. 48]. 1782: ama 
nagy emlekezetü Meltosagos Liber Báró, és Gyeneralis 
Branyicskai Jósika Joseff Ur... meg emlekezvén ez boldog, 
és boldogtalan örökkévalóság közzé helheztetett, kitsiny 
Punktumotskánok az az ennek az Életnek bizontalan volta-
rol ... Springi Udvarházánál Testamentumot tett [Kv; JHb 
V/9]. 1849: az Isteni szent végzése (!) szerint minden haj-
landónak ez árnyék ... világból az őrökké valóságba át 
költözni kelletik [Kv; Végr. Tamás Bogdán végr.]. — L. 
mégBIm. 1013, 1018-9; BÖn. 439^10,459. 

Szk: egész 1710 k. : Először az egész vagy isteni örök-
kévalóságról [BÖn. 458. — A teljesebb szöveg fennebb] * 
fél 1710 k.: Lépjünk a második, vagy fél örökkévalóság-
ra [Bön. 463. — A teljesebb szöveg fennebb] * isteni ~ 
—> egész 

2. vall örökké létezés, öröklét; veşnicie, eternitate; Ewig-
keit. 1662.ĕ Esküszöm a mennynek, földnek teremtő Istené-
nek örökkévalóságára3 [SKr 427. — aFolyt. az esküszö-
veg]. 

örökkévalóságbeli örökéletbeli; în eternitate; in Ewig-
keit. 1710 k.: az Isten ... kinek koronát, pálcát, kinek kar-
dot, kinek könyvet, kinek kaszát, kapát adott, hogy ebben a 
világban éljen utána és keresse a majd rá rohanó változat-
lan örökkévalóságbeli állapotját [BÖn. 446]. 

örökkön-örökké 1. vall végtelen ideig; în vecii vecilor, 
de-a pururi; für immer und ewig. 1636: Ez vólt az Istennek 

minden, üdövel végben vitetendő munkáinak ... tzélul fel 
tétetett végek, hogy az ö neve ditsöittessęk belŏlŏk. Ez 
nélkül soha semmit sem az égben ... sem ez földön nem 
teremtett, hanem örökkön őrökké tsak egygyes egyedül 
lőtt volna [öGr Aj. 5]. 1736: Áldassék, dicsértessék, fel-
magasztaltassék örökkön örökké Istennek szent neve 
[MetTr 421]. 1739: Az minden hato nagy irgalmú, és 
véghetetlen joságu Isten ... örökkön őrökké való Szt. Fiá-
nak drágalátos verével meg váltott [JHb IX/30 Bornemisza 
János végr.]. 

2. örökösen, fiúról fiúra öröklődöen/szállóan; pe veci, 
pentru totdeauna; vom Sohn zum Sohn erbend. Szk: ~ ad. 
1631: az felliül dénotált malom heliet, mys eö Kgmenek 
adgiuk attiafian nemzetsegul s mind fiainknak es leanynk-
nak io teczésekböl es akaratiokbol, aiandekon pénznelkül, 
fiurol, fiúra, leánrol leánra, nemzetsegrül nemzetsegre ... 
megh hyhatatlanúl, örökön öröke [F.venice F; UF I, 128] * 
~ bírhat. 1573: En Bekes Gaspar ... az hazath mely Regen 
Zakmary Balase wolt az my falwnkba Magyar orboba ... 
neky3 attwk es wallottwk Nemes hazwl. mynden Zabadsa-
gawal... hog' Byrhassa Eoreokken Eoreokke fywrol fywra 
[Fog.; Törzs. — aTi. vytezleo Kamwthy Balasnak]. 1606: 
Sebest(ien) Ja(nosnak) es Balintnak ... hatalmokba legie(n) 
valamikor szinte(n) akariak, hogi az Oltót altal ashassak 
Ágoston falua alat, es kópechj hatarba szakazthassak s vgj 
birhas(s)ak mynt saiattiokot, fiurol fiúra, óreokkon órokke 
[Köpec Hsz; Ks 60]. 

3. állandóan, mindig; totdeauna, mereu; ständig, immer. 
1813: Barátosi Joseffné Aszszony, az Uram, eö Kmét pi-
rangatta ... a Ked Urais hibázott miért Kurváka le a' Czéh 
Mesternét, melyre Barátosi azt felelte: Jol tette, hogy le 
Kurvazta, mert piros Kurva volt, örökkön örökké azis lesz 
holtig [Dés; DLt 56. 17-8]. 

öröklő örökös; moştenitor, care moşteneşte ceva; 
erbend. 1839: A' Kérdeztető Ns Nagy Ferentzet jol esme-
rem, mivel gyermek korába itten Káváson tartotta 's ne-
velte fel Er Káváson öröklő Néhai Ns Nagy Andrást [Borb. 
II Nisztor György (65) nemesek hadnagya, görög egyesült 
vallású vall. Veress Lajos megyei esküdt kezével]. 

öröklött, örökölt örökségként kapott/szerzett, ek jussolt; 
moştenit, dobîndit prin moştenire; geerbt. 1852: Ezen kére-
lemmel Tisztelettel folyamadok a T. Cs. Kir. Kerületi Biz-
tossághoz hogy ... Komáromi Klárától örökölt osztály sze-
rinti Birtokoknak Borozdái ki jártatásokra méltóztatnak a' 
helybéli Bíráknak és Jegyzőknek4 hogy azon öregekkel kik 
a Birtok eredeti állását tisztán tudgyák szállyanak ki 
[Nagylak AF; DobLev. V/1329 Dobolyi Bálint kezével. — 
3Tollban maradt: utasítást adni]. 1855: Apjáról öröklött 
vagyonát nem félszegesiti s mint apja, úri házat tart [ÚjfE 
180]. 

öröködik megmarad; a rămîne; bleiben. 1732: az gabo-
na eresztőtlen leven tőb nem őrőkōdŏtt belőle egj forintnál 
es azt is be szolgalta az Eccl(esi)anak [IllyefVa Hsz; SVJk]. 

örököl1 örökségként kap/részesül, ek jussol; a moşteni; 
erben. 1863: fiam Szentes Károly ... az én vagyonomat is 
öröklendi [Kv; Végr.]. 1865: rendelem, hogy ha kedves 
gyermekeim közül bár melyik maradék nélkül halna el, 
vagyonát egyenlő mértékben örököljék a fenn maradók 
[Kv; i.h. 6]. 
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örököl2 udv levélzáró formulában; în formulă de 
încheiere a unei scrisori; in der Schlußformel von Briefen: 
kb. (továbbra is) marad; a rămîne (şi pe mai departe); ölei-
ben (auch weiter). 1849: Vigasztaló rendelkezéséért ese-
dezve — Alázatos tisztelettel öröklök ... Csizmadia Kotzog 
Joseff [Mv; MvLev.]. 1854: Melyek közlése mellet öröklek 
a1 méltoságos Báró Urnák alázatos szolgája Dósa Elek 
Jogtudor [Mv; Bom. XVd]. 1861: általanos tudosittását 
hova hamarább elvárva ... tisztelettel óróklök a' Tekintetes 
urnák alázatos szolgája Sylvester Dávid mp. [Komolló Hsz; 
BetLt 4]. 

örökölt I. öröklött 

örökös1 1. vall örökké tartó, örökre szóló; veşnic; ewig. 
1710 k: (Az anyaszentegyházat) mint édes Atya, véghe-
tetlen szerelem, mind kedves menyedet, leányodat béfogad-
nád ... úgy adád a te szerelmes szent fiadnak örökös há-
zastársul [Blm. 1038]. 

Szk: - hajlék sír. 1705: Ugyan ma hívogattattánk mind 
a német, magyar és szász urakat, holnap kilenc órára, hogy 
a mi édes kisleánykánkat koporsóba, az ő testecs kéj ének 
örökös hajlékában betegyük [WIN I, 563]. 

2. soha meg nem szűnő; veşnic, care nu se sſirşeşte 
niciodată; ewig, unendlich. Szk: - emlékezet. 1662: Jenőt 
pedig Ali nevű híres-neves passa gondviselésére bízván, s a 
lövőszerszámoknak szépeiben egynéhányat a portárul ho-
zottakon megcserélvén, többek között egy igen nagy 
mozsárt ... mellyet a fejedelem Rákóczi György ... maga 
örökös emlékezetire odaküldött volna [SKr 455] * - szo-
kás. 1662: Örökös állandó szokása ez a császárnak, hogy 
amit egyszer megparancsol, abban állhatatos lévén, ugyan-
azt újobban nem kettőzteti [SKr 426] * - tisztelet. 1832: 
A' mi megkeseredett szívünkben az ő örökkös tiszteletére 
emelt oszlop' felállításán kivül, a' mit még ő érette tehe-
tünk az ő meghidegedett tetemeinek tisztességes eltakarit-
tása [Nagylak AF; DobLev. V/1185 Dobolyi Zsigmondné 
Szántó Rósália nyomt. gyászjel.]. 

3. megmaradandó, örök; veşnic, dăinuitor; ewig, 
dauemd. 1580: Az my az zolgaknak való buza adast illety 
... az porozloknak mykor buzat rendeltek volt, mywelte volt 
eo kegmek az wdoknek my woltahoz kepest, hogy Az 
dragasagba ne fogyatkozzanak megh ... de nem vgy hogy 
erókes teorwennye walnek [Kv; TanJk V/3. 213a]. 1591: 
kinek bizonisagara attük, az vitezleo Giülay Balas wram-
nak az my lewelünkket, Warossünk pecáetiüel Erösseb 
eoreokeos woltaiert megh ereositettet [Déva; JHb 53/f]. 
1672: ország szükségire senki pénzét kölcsön ki nem ad-
hatja ... Mind ennyi akadályok között mit kellessék csele-
kednünk, hogy az ország örökös kárt ne valljon az mostan 
fennforgó materiában, Kegyelmed tetszését elvárjuk [TML 
VI, 12 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1710: (A zálogosításnak) 
òròkős és álhatatos Voltárol nékünk köz Bíráknak eo 
kglmek kezeket bé adák [Nsz; DobLev. 1/68]. 1722/1826: 
azon Határ aránt sok üdőtől fogván való Controversia mind 
két résznek sok kárt és nyughatatlanságot szerzett eddigis; 
mellynekis mind két részről való őrőkkős sopialására igye-
kezvén ... mind két Fél Csendességére nézve alkuvának 
meg azon darab Határ felett mi előttünk [SzentkZs Lodor-
mányi dézma 81-2]. 1768: Az kissebb Kiris nevezetű 
Erdőben ... az régi méták kerestessenek ki és ha azok el 
rontattattanak s egyik a' másikéból el foglalt újra métáztas-
sék fel és állandó örökös metakkal distinqvaltassek [Cege 

SzD; WassLt]. 1792: arra penig hogj ezen Istenes és Atjafi-
ságos osztozásoknak és meg edgjezeseknek örökös és szen-
tül való meg állói lésznek ... az osztozo Felek magokat le 
kötelezék [Aranyosrákos TA; Borb. I]. 1829: reménykedet 
... hogy halgassak véle ne hogy örökös romlást es gyalaza-
tot okozzak [Dés; DLt 87/1828]. 

Szk: - állandóság. 1677: Vegeztetett volt ennek-előtte-
is boldog emlekezetŭ eleinktől ... hogy soha ... magunk és 
posteritásink-is immaturus gyermek Fejedelmeket ne vá-
laszszanak ... mely végezés a' jövendő időkre, mostan is 
örökös állandóságra confirmáltatik [AC 29]. 1748: Mind 
ezek e' szerént menvén végben, Müis alább Nevűnk fel 
írásával; és Petsétünkel örökös állandóságra nézve meg 
erősítettük [Marossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb] * - bé-
kesség. 1770: A török ezt vévén észre amaz örökös békes-
ség mellett, mely volt a lengyel és a török között, felkél 
olyan szándékkal, hogy ... ne engedje a muszkának elfog-
lalni Lengyelországot [RettE 218] * - frigy. 1619: ne 
harcoljanak az muzulmán nemzettel, hanem inkább csi-
náljanak oly örökös frigyet, hogy maradhassanak meg 
eddig megmaradóit országokban® [BTN2 330. — aA ma-
gyarok]. 1620: (Magyarország és néhány más ország) 
küldjenek bízvást fökövetet az hatalmas császár Portájára 
tractálni örökös frigyet [i.h. 401] * - liga maradandó/örök 
szövetség. 1672: Német császár török ellen való örökös 
ligáját én nem hihetem [TML VI, 61 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz] * - obligáció. 1729: Örökös alázatos obliga-
tiom(na)k bé mutatására a' mostani Sz: Adventi napok 
alkalmatosságot suppeditálnak [Nagylak AF; Ks 99 
Sámuel Biro lev.] * - veszedelem. 1710: (A királyné) a 
koronát ellopja, mind gyermekkel1 együtt felviszi Bécsben 
Friderik Császárhoz, a gyermek bátyjához. Innen lön Ma-
gyarországnak örökös veszedelme [CsH 62. — aV. (Post-
humus) László m. királyt]. 

4. állandó; necontenit, veşnic; ständig. 1655: Az Tatrang 
vizének pedig örökös, és egy helyben való folyásároll lön 
illyen Conclus(um)a [Brassó; BLt 3. — aKöv. a részi.]. 
1842: szegény Josi is nagyon beteg — ott meg hűlt a' 
temetésen ... nagy fájdalmai vadnak örökös hideglelése, 
kedvetlen ... még fen járagat [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
lev.]. 

5. állandóan használt/működő; stabil, care este folosit/în 
funcţiune tot timpul; ständig benutzt/funktionierend. 1702: 
hol lehesse(n) az örökös orszagh uttya en ne(m) tudom 
[Csitsztiván/Mezöbánd MT; MbK 98]. 1754/1758: Stom-
pamatis aläb szăllitottvăn szabadságat csinăltam az ő 
kgylmea Stompjának, hogy ő kgylme örökös Stompat s 
joszăgat epithessen [Ábrudbánya; Szer. Floka Peter vall. — 
aJonás Pál]. 

6. vkinek élete végéig tartó, életre szóló; pe viaţă, 
veşnic; bis zum Ende des Lebens dauernd. 1662: (Az elő-
zőkben említetteknek) örökös amnistia, minden cselekede-
töknek feledékenységbe való bocsátása adassék [SKr 191]. 
1667: Tudja Kegyelmed, lelkem Uram, gyakran az háza-
soknak örökös boldog- vagy boldogtalanságok függ az első 
ismerkedéstől [TML IV, 142 Bethlen Miklós Teleki Mi-
hályhoz]. 1695: Én Gálfíy Mihály jegyezvén el magamnak 
örökös házastársul néhai boldog emlékezetű Brozer Péter 
uram leányát, Brozer Katát, vele Isten őfelsége bölcs ren-
deléséből lakodalmunk napja volt în anno 1700 die 1 
Februarii [Kv; KvE 221 GM]. 1760 k: Noha bokroson, és 
tsoportoson a' Sok roszsz hírek a Mlgs Groff Exponens 
Vrnakis örökös szomorúságára Ngod ellenn nagyon megtó-
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dultanak, és tsoportosodtanak; de a' Groff Vr még is egész-
szen Ngodhoz való Atyafiságárol persvasus lévén hitelt 
nem adhat [TK1 gr. Teleki Adám kezével]. 1767: édes 
Attya Mosiáját ... eőreőkös lakására3 [Dés; DLt Liber In-
ventationis. — 3Kéri]. 1772: morodtam Tkts Hadnagy 
Uramnak, és a Tkts Nms Tanácsnak, és U(nive)rsitásnak 
alázatos engedelmes szolgája, s örökös Jobbágya Czigány 
Komis László3 [Dés; DLt 321a. — 3Más kézzel]. 1776: 
(Gr. Lázár János) ã M. Anniko Kis Aszszont Szereti, hóltíg 
nem hadgya, örökös Feleségül el veszi [GyL. Adalbertus 
Biro siculus ex Csik Kartzfalva vall.]. 1809: Meszar szeke 
örökes bírásában ... meg tartya [Dés; DLt]. 

Szk: A. - gyász. 1824: Hetflln, reggeli 6: óráig mula be-
cses Elete, s az az nagy reménységü Fiju kiben vetettem 
vala minden világi reménységemet... nagy és életem fogy-
táig tartó Keserűségemre el vétetett, oda lett és őrőkős 
gyászt hagyott Házamban [Nagylak AF; DobLev. V/1094, 
lb id. Dobolyi Sigmond panasza fia halálakor] * - hála. 
1894: ha örökös hálára akar szert tenni, mindjárt, de 
mindjárt egy ilyen darabot vegyen meg [PLev. 166 Petelei 
István Gyalui Farkashoz] * - háládatosság. 1816: fogadja 
el Nagyságod háládatos alázatos köszönetünket, örökes 
háládatosságunkat ... éltesse az Isten a' nagy reménységü 
Domokos Úrfit, tartsa meg ezen famíliát örökes Kegyelmé-
ben az emberiség boldogitására [Héderfája KK; IB. Molnár 
Sámuel lev.] * - harag. 1659: Rettenetes búsulással va-
gyok miatta, mindazáltal resolutiom ez, hogysem másik 
urunknak ő nagyságának ... örökös haragjában essem, nagy 
káromnak érzésével is meg nem cselekedem [TML I, 411 
Rédei Ferenc Teleki Mihályhoz] * - kegyelem - hálá-
datosság * ~ kointelligencia. 1806: Groff Haller Gábor ... 
Nagysagodhaz és Házához őrőkős atyai, és atyafiúi 
protectioját, és Cointelligentiaját vallotta [Kş 94 Thuroczy 
Károly lev.] * ~ nyomorúság. 1710: Úgy szeressük 
felebarátunkot, hogy azalatt magunkot érettek örökös nyo-
morúságba ne ejtsük [CsH 107]. 1780: Eb ugatta kedves 
Barátom ugyàn réám taszitátok a nagy igát Örökös njomo-
ruságot [Betlensztmiklós KK; BK. Bodo Zsigmond gazda-
tiszt lev.] * ~ protekció -> ~ kointelligencia * ~ szolga-
ság. 1654: En Udvarhely széki Fülei Dániel Maczkos 
János fia (így!) ... Király János szolgaianak ... megh őlete-
sebe(n) jelen volta(m), es mind harmunkat azo(n) Iffiu 
legennek haláláért az Mag(istra)tus ... halaira sententiazot 
... de ... meltosagos Kemeny János Ur(na)k eo Nag(sá-
gán)ak ... sziuet meg szalua(n), ... eletemnek megh 
keg(ye)lmeze; illy forma(n) hogi eo N(agysa)gat es poste-
ritassit eletem fogitaig őrőkős szolgasagul fizetesert szol-
gallia(m) [Fog.; KemLev. 1430 Dauid János kezével] * -
tisztelettel marad). 1815: Maradtam őrőkős tisztelettel ... 
alázatos szolgája Mezőbándi Szodos Győrgy mp Nemes 
Maros Szék(ne)k hűtés Ass(ess)ora [Mezőbánd MT; 
DobLev. V/986, lb]. 1816: Mig személlyesen Udvaralnék 
Nagyságodnak, ajánljuk addig is magunkat Nagyságod 
gratiajaba, maradván örökes mély tisztelettel alázatos Szol-
gája Molnár Sámuel [Héderfája KK; IB]. 1827: Vigosztolo 
és kegyes válószátt óhajtása mellett őrekes mély tisztelettel 
maradtam Nagyságodnak és a' Tektes Ns Tisztségnek Alá-
zatos könyörgő szegény szolgája Főnyi Sándor mp. [TLt 
Közig. ir. 1519]. 

B. - főispánság. 1678: Mi Uram sem az fiscus várait, 
sem más urak jószágit nem kívánjuk, hanem kívánjuk csak 
az magunkét, melyeket méltóságos eleink is pacifice 
birtanak, vita durante, az hunyadi s máramarusi örökös 

fuispánságokkal együtt [TML VIII, 4 Zólyomi Miklós 
Teleki Mihályhoz] * - ispán. 1573: En Bekes Gaspar 
Kornyathy Fogaras Feoldenek Zabad Wra es Eoreokes 
Jspannya etc. Adom emlekezetre ez en Lewelemnek 
Rendybe Myndeneknek akyknek JUyk [Fog.; BesztLt 1/54]. 

7. örök érvényű, megmásíthatatlan; definitív, irevocabil; 
unveränderbar, immer gültig. Szk: - alkalom. 1654: mind 
ket felek kezeket be adva(n) es biralva(n) minkŏt, tőnek 
előttünk illy eöreökös es megh másolhatatlan keppen való 
alkolmat [Uzon Hsz; Kp I. 75]. 1699: néhai Borosjenei 
Zöldi Istvánne, Nemzetes Tokai Anna Assz(ony) ... Nem-
zetes Bolgarffalvi Sebesi Beniamin Ur(amm)al tőn illjen 
örökös és meghihatatlan alkalmott [Sárd AF; JHb XXXVII/ 
3]. 1710: Mi3... kézen fogott köz Birák: Adgyuk emleke-
zetekre mostaniaknak és jŏvendöbélieknek ... lévén mi 
előttünk egy rész (!) ... Dobolyi Mihály Ur(am), más rész-
iül penig ... Egri Szŏcs Gáspár Ur(am): kik is ... jelentek 
illyen egy más között megedgyezeseket, meg allando, es fel 
bomolhatatlan örökös alkalmokat [Ne; DobLev. 1/69. — 
3Köv. két név.]. 1726: parte ab una Bartos Marton Uram es 
felesege Elekes Ilona Aszszony parte verő ab altéra Nemes 
orbai széki Gelenczei Biro Pál Uram hűtős társa Dimen 
Ersok Aszszony ... tőnek ... mi előttünk illyen örökös es 
inviolabilis alkalmat3 [Albis Hsz; BLev. — 3Köv. az alku]. 
1762: tőnek mü előttünk illyen örökös és meg másolhatat-
lan alkolmat [Szentimre Cs; Hr 5/30] * - alkuvás. 1712: 
Iffiab Nemes Szekély Ferentz és ... Nemes Szekély Miklós 
fiaval... tőnek mi előttünk illyen meg másolhatatlan őrőkős 
alkuvást es végezést3 [Aranyosrákos TA; Borb. II. — 3Köv. 
a részi] * - bírás. 1761: kéntelen ittettem leválni ... Flór: 
Hung: 20 ... A melly Sum(m)a pénzbe adom örökösön ... 
Durdulia nevü láb földemet... és facultálom ö Nsgát annak 
örökös bírására [BetLt 2]. 1777: Tudhattyák kigyelmetek 
miképpen, és micsoda Conditiok alatt... Transigàltak vala 
... Kigyelmetek ... azon rész Joszágok(na)k idegenektől 
való ki keresese s annak utánna örökös bírása iránt, mellye-
ket a kigyelmetek ... Praedecessora ... Domokos Tamás 
Uramtol ... acquirált volt... Mező Madarason, és Pagocsa 
nevü Falukban? [Dés; Borb. I vk] * - bírhatóság. 1757: a' 
mostan el-adott Szőlőnek örökös birhatosagab(an) ... Intze 
István vramot, Hites Társát Töke Sára Aszszont, mind két 
Ag Maradékit és Legatariussit ő kglmek(ne)k, in ejusdeni 
perennali Possessione meg-is-erősitte [Mv; DLev. 5. XVII/ 
1] * - birodalom. 1589/XVll. sz. eleje: Bereczk Mihály, 
Berkeniesi Mathe Ceh Mesterek ... Keoniőrgęnek ennek-
okaert, hogi mi ... újonnan iratot Articulusokat, kegiesen 
Atyai engedelemmel vennők, megh ęrtenők, es ... eö nekiek 
egesz Cehul edgi bizonios erŏssegwl, Priuilegiumul, ki 
adnok az eö Ceheknek örökeos birodalmara, igazgatasara 
[Kv; KőmCArt. 1] * ~ birtok örök érvényű birtoklás. 
1638: mü előttünk Balog Márton Uram eő kegyelme, és 
Hites Társa Dosa Rákhel Aszszony jo Lelkek esméretek 
szerint azt adák fel hogy nagyobb édes Leányokot Klárát 
férjhez adván ... a' mely Mobiliakot, parafernumokot eö 
kegyelmek édes Leányok örökös birtokába által adának, 
azokot hogy imok meg [Szentimre MT; BalLev.]. 1846: 
kedves Leányom Katona Klári örökes birtokába rész sze-
rént által adott, és ajándékozott, rész szerént holtam után 
kezére Szállando, akár fekvő akar fel kelhető Szerzemé-
nyeim javaim ... olly Sajáttyai és tulajdonai légyenek Ked-
ves Leányom Katona Klárinak ... hogy azoknak jövendő 
Birtokossá, mindenkor es jövendöbe állandóul és örökesen 
rendelkezhessék, ezekbeli szabad rendelkezése Senki által 
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meg gátoltathassék [Kv; Végr.] * ~ csere örökcsere. 1711/ 
1815: Tettünk ötsém Szalántzi Gábor Úrral illyen másol-
hatatlan örökös cserét [Meggyes; HG Bethlen lev.]. 1716: 
az Umakis lévén Ugjan azon vőlgjben egj ahoz hasanlo 
Széna Réttye ... Azon kéré ... hogj ... Csinálylanok örökös 
Cserét [Szászvessződ NK; JHb XXIII/10]. 1766: mind két 
fél; mind a* Falu, mind a' Megye az ... örökös Cserét meg 
nem másolják [Csitsztiván MT; MMatr. 482]. 1788: szántó 
földét... adá ... Somai Gergelyné Kolosvári Susánna Asz-
szonyom(na)k ... őrőkős Cserében [M.köblös SzD; RLt]. 
1795: Túri Kristina Aszszony ... egy felől ... más felől ... 
Szántó Sándor ur(am)... tévének és tsinálának mi előttünk 
illy őrőkes, és meg másalhatotlan Cserét és Vásárt3 [Veres-
egyháza AF; DobLev. IV/755. la. — aKöv. a csere részi.]. 
1802: Leményi Péntek Mihály ... L Baronissa Bornemisza 
Mária Aszszony eö Nagyságának ... Legitimus Plenipoten-
tiariussa ... adom által örökös Cserébe ... Hertzeg Moses 
Urnák a Méltoságos Aszszony eö Nga Majorság szántó 
fölgyit [Burjánosóbuda K; JHb VI/28] * - cserevásár 
örökcserevásár. 1821: Melly örökös Csere vásár előttünk 
esvénn meg, annak meg tartására a Felek Magokot és ma-
radékaikat el kótelezvénn irtuk meg miis a mi igaz hitünk 
szerint s tulajdon subscriptionk és szokott pecsétünk erös-
sige alatt ki adtuk [Nagylak AF; DobLev. V/1041]. 1831: 
(Az) örökös Csere vásárt meg nem másolyák, hanem mind 
magok, mind penig Succesorai annak megállói lésznek 
[Erdősztgyörgy MT; TSb 35]. 1847: Mü kik alább nevein-
ket le irjuk és az alább meg irando örökös Csere vásárba 
kész fogással fel hatalmazott köz birakok vagyunk adgyuk 
tudtára és örök emlékezetire mindeneknek a kiket ezen 
dolog illet vagy illetthet3 [Bözöd U; Borb. II László István 
székely ns kezével. — 3Köv. a csere részi.] * ~ divízió. 
1715: Celebralanak3... illyen örökös divisiotb [Étfva Hsz; 
Borb. II. — 3Bakcsi Ferencz és Bakcsi István. bKöv. az 
osztozás] * - egyezés. 1821: egy részről ... Tekin. Dobai 
Sigmond Ur, más részről Tek. Gerendi Gerendi Sándor Ur 
... lépének egy más közt e kővetkező örökös és meg 
hihatatlan egyezésre és Cserére [Nagylak AF; DobLev. 
V/1042] * - egyezmény 1843: Mely őrőkős vásár és 
Egyezmény hogy mindenekben a' fennebb megirt mod 
szerent ment légyen véghez azt müis jo Lelki esmerettel 
irtuk meg s neveink alairasával és szokat pecsetünkel is 
meg erösitven ... ki adtuk [Bözöd U; Borb. II] * - elidege-
nítés. 1643: az à fundus Eosteol maraduan Lazar Peterre, 
elegseges okot nem adhatott volna az Eoreokeos el 
idegenittesre [K; Ks 65. 43. 10] * ~ ſunăáció. 1849: A 
Szamos Újvári Szegények Intézetének örökös fondatioul 
ajállok 100 - Száz pengő forintot, hogy ennek évenkénti 
kamatja, a Szamos Újvári Szegények közt osztodjon [Km; 
Végr. Tamás Bogdán végr.] * - juss. 1662: Melly miatt 
hogy az ország fiscális váraitól a jószágok annyira 
elosztogattattak volna, 1615-ben ugyan orvoslást is kellett 
vala tenni a státusoknak, úgy, hogy az ollyan örökös jussal 
elidegenített fiscális jószágok zálogos jusra hozatván, a do-
natáriusoktól az ország házaihoz ... váltogattatnának vissza 
[SKr 92]. 1758: (A) két darab Szántó földet... adom es per 
manus transferalom azon őrőkős jussal Méltoságos Groff 
Ur Bethleni Bethlen Lajos Urnák eó Natságanak az alább 
Coramizalt betsűletes Személyek előtt3 [Bethlen SzD; IB. 
— aKöv. a nevek fels.]. XVIII. sz. v.: Seprődbe lakó Nagy 
Jutván a' maga lakó Jószágának hátulsó résziből ... ada 
Örökös jussol égy akkora helyet, a' mellyen, a' Seprődi 
Gyülekezethez alkalmaztatott Kápolna, és a' kápolna 

tsepegésein kivül egy öllel kert férhessen [Seprőd MT; 
MMatr. 238]. 1798: hasanlo örökes Jussal, és meg hiha-
tottlanul adá ... Baro Ur ŏ Natsága ... egy ... éppen hasanlo 
benn való Sessiot [Ádámos KK; JHb XIX/61]. 1805: a' bé 
adott Contractusok sem mutatnak arra, hogy az egész 
Patzolai által Lugosinak el adott To-Helly örökös jusson 
birattatnék az Alperesek által [Ne; DobLev. IV/887. 32] * 
- kompozíció. 1633: thónek mj elóttunk Illie(n) őreókeós 
es allando Compositiot [Pólyán Hsz; BálLt 1]. 1668: tónek 
mŭ előttünk ... illyen eŏrökŏs, es megh hihatatlan Compo-
sitiot [Impérfva Cs; BCs] * - konkámbium. 1650: Teönek 
mw eleottwnk ... illjen eòrókós es megh allando 
compositiot es Concambiomot [Maksa Hsz; Eszt-Mk 
Cserei lev.]. 1715: mŭnköt... mind két részről kéz bé adás-
sal megh bírálván tónek egj más között illyen eorökŏs és 
megh másolhatatlan cserét és concambiumot [Szemerja 
Hsz; Kp I. 106] * - kontraktuális levél. 1816: adgyuk 
tudtára ... mostaniaknak és Jövendő idö bélieknek ezen 
Örökös Vásárról íratott örökös Contractuális levelűnknek 
rendében [Szentimre MT; BalLev.]. 1842: ezen ... örökös 
Contractuális levél minden pontyaira nézve örökre meg 
állyon és meg maradjon [Bözöd U; Borb. II Bözödi László 
István Székely Nemes keze írása] * ~ kontraktus. 1699: 
jövenek mü élőnkben egy részről Fel Csík széki Danfalui 
Lukács, és István Lo fó nemes szemelyek, Mas részről 
Kézdj széki Alsó Torjai Nem(zetes) Mihalcz Miklós 
Ur(am) eö kglme és felessege Nem(zetes) Sándor Borbara 
Asz(szony) nemes szemellyek ... Tőnek illyen örökös es 
megh másolhatatlan Contractust [Borb. II]. 1793: a nagy 
rét béli kaszálóban való jussokotis örökkös Contractus 
mellett... Eő Exjának által adták volna [Ádámos KK; JHb 
XIX/38]. 1834 u.: Dersi Györgytől vásárlott kis Szőllöröl 
szollo örökös Contractus [Borb. II] * - megállás. 1781: a' 
fenn veghez ment és meg irt osztást minden pontjában 
jovallák, és helyben hagyák, és annak örökkös meg állására 
kezek bé adásával magokat és maradékaikat kőtelezék 
[Asz; Borb. I] * ~ megosztás. 1674: az mostani takaródó 
vdŏhöz kepest tsak a fvueket osztottak fel eo kk; eorokŏs 
es allando megh osztását mas alkalmatossab vdŏre 
halasztvan [Gyula K; SLt AK. 4] * ~ privilégium. 1588: 
Az Mezarosok keonieorgeset megh engettek varosul hogy 
Matol fogwa(n)t az hust pwnkeostigh egi fontiawal Aggiak 
... Mindazon altal... Nem vgy engedik eo kegmek Varosul 
a1 Mészárosoknak Minth egy eóreókeos priuilegiumot, 
hanem ... az Wdeonek valtozasa Jarasa zerent Moderalliak 
az engedelmet [Kv; TanJk 1/1. 88]. 1589/XVII. sz. eleje: 
(Az) Articulusokat ... teolleok be uéuén, megh haniuan 
uetuen, emendáluan ... ez faragó es Rakó kömives meste-
reknek örökös Priuilegiumara ... ki attuk örökeoswl, s meg 
allandoul [Kv; KőmCArt. 2] * ~ szabadság. 1642: eo Nga 
Bolon Peter(ne)k es maradekinek, eőrőkős szabadsagot 
engede mw előttünk [Bonyha KK; WassLt]. 1673: Ezen 
Néhai nagy emlekezetŭ Felséges Bethlen Gábor Fejedelem 
Mogyorosdi Thoma Laszlonak es Thoma Peternek örökös 
szabadsagaiul ki adot kglmes levele elömbe producaltatvan 
... tőlemis helyben hagyattatik, es confirmaltatik [Vh; VhU 
350 Thököly Imre ad. lev.] * - testamentum. 1683/1751: 
Maros székben Süketfalvában ... Nemzetes Boros Gáli 
Uram eő Kegyelme ... tőn mü előttünk illyen őrőkős, és 
meg másolhatatlan Testamentumot [Süketfva MT; Dob-
Lev. I/95a] * - titulus alatt. 1765/1783: ezen ... acquiralt 
Joszágot... örökös birodalmok alá által adák ... Kenderesi 
ur, és Kedves Élete Párja ... oly örökös Titulus alatt, mint 
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eddig ... Mgs Báró Ur birta, mindketten bírhassák, fiurol, 
fiúra, maradványról maradványra [Kv; i.h. 111/574]. 1769: 
Már szt Márton Nap után kezdődik az örökös Titulus alatt 
lévő Joszágok iránt mozditot perek(ne)k Periódussá, és tart 
Karátsonig [UszLt XIII. 97] * - uraság. 1608: Móricz 
Janosne Azzoniomat ... annak* Eoreokeos vrasagaban 
niugolmaban mindenek ellen megh otalmazom [Dés; DLt 
300. — aTi. a háznak]. 1632: Hiripi Geórgy Uramat... az 
megh nevezet haznak eórókes urasagaban azon Nemessi 
Zabadsaggal es igassaggal az minemwel Zegedi István ... 
vette volt es egy nehany eztendeigh pacifice birtais iktattuk 
[Ne; DE 2] * - vásár örökvásár. 1762: nagj szükségektől 
kénszeritvén tövének mi elöntŭnk (!) illjen örökös vásárt 
[Szentbenedek MT; Told. 28]. 1806: ezenn őrőkős vásár 
in-vigore meg-maradgyan [Vaja MT; SLt 12. V. 20 Vajai 
Sepsi Mihálly hites assz. kezével]. 1827: meg oltalmazza 
ezen őrőkesen eladatt föld ... békességes bírásában. Sőt 
ennek őrőkesen való meg állására magát és Successorait az 
Venditrix kőtölezi 25 huszanöt Mforint vinculum alatt ... 
mégis ezen örökes Vásár a maga erejében meg maradgjan 
[Asz; Borb. I Várfalvi Fodor Sámuel ns kezével] * - vá-
sárlás örökvásárlás. 1712: ha pedig valamellyik fel ezen 
irredemptibiliter löt örökös vásárlást vei in toto, vei in parte 
fel bontana, vagy posteritassokis violálnák, tehát az violáns 
fél ötven forint poenán convincaltassek [Aranyosrákos TA; 
Borb. II] * - végezés. 1597: eo kegmek az alsó Tanachbeli 
vraimmal eggyewt lewen illien eoreokeos vegezest celeb-
rálták [Kv; TanJk 1/1. 297]. 1652: My kik ez ide alab megh 
irt dologhban fogot birak vagyunk4... Jeovenek mi elönk-
benb... es tőnek my előttünk illyen őrőkős es megh allando 
concambiomot es vegezest [Hsz; Borb. I. — 3_bKöv. a 
nevek fels.] * kollácionális ~ juss. 1780: félbe szakadatt 
a' szép törvény szerént való rend, mert vagy három Gaz-
dák3 ... nem harmintz, hanem négyven öt, s némelyike 
hatvan vas tsinálást akar fel fogni, mely végre ... a' tör-
vénnyel való ellenkezést el palástoló Instantiat adván 
Natságtaknak, hogy tudni illik valamennyi verőt vérség 
vagy Collationalis örökös Jussal söt zálagulis birnak ... fel 
foghassák [Torockó; TLev. 9/16. — aKöv. a nevek fels.]. 

örökös2 I. mn 1. ősi, öröklött; moştenit, dobîndit prin 
moştenire; geerbt. 1620.ė EZ Haasznak p(ro)prietassagat es 
Eöreökeös voltat vgj mint Attyaj agrol ualo vnokaknak, az 
Vrbeöger Balint gyermekjnek itiltwk [Kv; RDL I. 97 Junck 
András kezével]. 1681: A Tőuissi portio ket karba(n) áll. 
Az edgyik része mely Szegeny Atyámról maradót régj 
örökös ... A másik része ... senkiuel se közős [BálLt 1] | 
Mü Uzoni Beldi Kelemen, és Dávid, minden mü Joszágin-
kat, mind Eŏrŏkŏsŏt, s mind keresmenyünket, és minden 
Ingó és Ingatlan jonkot, valamellyeket most birunk, vagy 
jövendőb(en) kereshetünk, kŏttyük ennyi summa penzigh, 
az mi jo Urainknak Atyánkfiainak [BLt]. 1723 k.: A' Peres 
erdőn — 3 — nyil erdő örökös ... A Csere végbe egy darab 
ős Erdő ... A Motsi faron egy szálos Erdő őrrőkös [HbEk]. 
1732/1735: a' Szász ut mellett egy hold ... őrőkős [Albis 
Hsz; BLev. Transs. 11]. 1766: Vagyon égy kaszallocska a 
mellyis őrőkős [M.köblös SzD; RLt]. 

Szk: - appertinencia. 1761: Vadnak némelly Sessiok 
utan olly órókös appertinentiák, mellyek ámbár dificiállya-
nakis ä Sessiokon lakó emberek, mindazáltal, azokot nem 
vehetik ell az Attyafiak hanem őrökké a' Sessioval marad-
nak [MartonfVa NK; JHbK LXVIII/1. 393] * ~ birodalmú. 
1787: Minthogy Lajos Miklós sem az becsületes falusi 

bírótól nem kérte, sem pedig az örökös birodalmú vicinu-
soktól, csak maga jóakaratjából minden hír nélkül; azért 
nem szabad senki örökös jószága között magának öröksé-
get csinálni [Taploca Cs; RSzF 138] * - birodalom. 1653: 
(Az) hat Nylakat es tellyes abbeli igassagat azon Sententia 
vigoraual eö kegme Balogh Lazlo Vram, es Successori 
szamokra el foglalnok es eöreökeös birodalmaban hadnok 
[DLev. 5]. 1689: Teleken a faluban semmi eörökös biro-
dalmat nem tudom [Olasztelek U; HSzjP]. 1769: a' ... 
Hegyes Ér nevezetű helynek a Keresztúr felőli való oldala 
mind a' Possessor Urak örökös biradalmáb(an) volt s va-
gyon [Maroskeresztúr MT; SLt XLVIII. 15]. 1817: (A) 
Föld a középén ketté rovattatván, egész hasonfele része 
Makkai Miklósnak örökös birodalma ala ment [Udvarfva 
MT; Told. 42] * ~ birtokosság. 1807: Nem Gondolván az 
Exponensek órókös birtokosságakkal [Aranyosrákos TA; 
Borb.] * ~ erdő. 1782: a Torotzkai Lakosok nem tsak a 
Torotzkai határon lévő őrőkős Erdeinket bitongolták, s 
bitangolják mais, hanem e felett más Faluink határairais ki 
terjeszkednek [Torockó; Thor. XX/2] * - falu. 1676: 
Tudode ... hogy ... eoreghbik Rákóczi Feiedelem ... Mezeo 
Szilvas3 nevü eoreokeos Falumnak ... semminemű teorvé-
nyes remediumokot nem admittálván, mezei katonaival 
kezünkbeol ki foglaltatta volna ...? [JHbK XX/22 vk. — 
aK]. 1700: Teleki Mihalne aszoniom ... rea kűldót hatalma-
sul ... Kolozsvármegjeben egy Kőlesmező nevű örökös 
falumra fegyveres paraszt embereket [EMLt] * - faluhely. 
1671: elébbeni Fejedelmek, Mikola Sigmond Atyánkfiának 
Colosvármegyében lévő Puszta Szent Miklós nevü örökös 
Falu hellye határán, néha az lovakat hatalmasul az Posses-
sornak Nemessi szabadsága meg-bántodásával és sok kárá-
val az Colosvárat quartélyozó Katonák fŭvelték [CC 92] * 
~ föld. 1570: az ky eorekes feoldet akar zanthany kerie 
attól az kye es fizessen Beert twlle [Kv; TanJk V/3. 11a]. 
1587: (A) Ret penigh, Nyl zamra ozollion ... soha 
eoreokeós feolde senkinek Ne lehesse(n)... Mert felekis ... 
Colosvary hatar [Kv; i.h. 1/1. 53-4]. 1697: Viciunussa ... 
Szekely János örökös földe [Dés; Jk]. 1753: négy hold 
moston széna fűnek usuált örökös Föld [Záh TA; Told. 3]. 
1794: őrőkős földeimet Aranyos széken Rákosán el adtam 
... 70 v. forintokan [Asz; Borb. I]. 1801: A kis völgy ... 
mégyen ki ... az őrőkős földek lábja végiben a* Megyesre 
menő utonn aloll [Sövényfva KK; EHA] * ~ fundus. 1770: 
Bodó Páll ... kéntelenittetett azon ... pártikula jószágotskát 
Örökös fundusából kiszakasztatni [MadéfVa Cs; Ks 65. 44. 
13] * - ház. 1600: Broszer Thamas ... vallya Nem thwd-
gya hogy ha Herczegh Barbaranak Az Magyar vchaj haz 
eoreokeos haza volté mikor Teutsch János el veotte [Kv; 
TJk VI/1. 393]. 1768: engemet Testvér Bátyám inhibéalt 
ezen Jószágnak remissiojátol ha azon örökös Enyedi ház 
remittáltatik [Asszonynépe AF; DobLev. 11/405] * - ház-
hely. 1666: Csiszer Annok ... örökös ház helyet... adá örö-
kösön Racz Peter Ur(na)k ... es maradvainak minden hozza 
tartózó pertinentiaival edjűt [Rápolt H; JHb XXIX/33]. 
1732: Amazokat azért hivjak örökös régi haz hellyek(ne)k, 
hogy a réghi Falu hellyén vadnak [Nagyida K; EHA]. 
1742/1760: mindenkor hallottam Régi Emberektől hogy az 
kérdésben emiittett Szilágyi Famíliának itten örökös ház 
hellyei volnának [Pujon SzD; WassLt Elisabeta Farkas rel. 
Joh. Farkas (70) jb vall.] * - hely. 1826: a Tekintő alatt 
vagyon égy darabotska őrőkős hellyem, a' melyekre a' 
Városi Nyilak rúgnak réá véggel [Dés; EHA] * - helység. 
1777: Instálunk ... alázatossággal Ngodnak, méltóztassék 
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a* maga örökös Helysége és szegény Jobbágyai mellett 
tellyes autoritassa szerént assistalni [Torockó; TLev. 13/2] 
* ~ jók. 1721: Mi aláb Subscribalt Személlyek ... Nemes 
Belső Szolnok Va(rme)gyeben Kecsetben Confluáltunk ã 
Végre Hogy emlitet Csegezi Judith Aszszonytul réánk 
devenialt mobile es immobilé örökös es acqviralt jókat 
Subdividaltuk [RLt] * - jószág. 1606: Akkor Bence 
Gergelj es Gedeó Sigmond valanak annak az alzegy eóre-
kes iozaganak biraj [UszT 20/232 Georgius Marko de 
Olaztelek a nunc in S. Marto(n) commorans (40) pp vall.]. 
1666: azon Ónok nevü Falutskat ... méltóztassék keglsen 
én nékem adni, hogy örökös jószágát Feleségemnek ... pen-
zemmelis toldva(n) redimalhassam [JHbK XXIV/24 Miko-
la Zsigmond kérv.j. 1711: az én mostoha Atya(m) adóssá-
gáért se egy, se más az én maga(m) és Bátyá(m) Dési 
Szabó György Ur(am) örökös joszágához ne nyullyon [Dés; 
Jk 357-8]. 1781: Tudgyuk ... bizonyasan vallani, hogy 
vannak ezen őrőkős Joszághoz tartazo valamelly kőzes 
Erdők, és Havasakís ... de ezek mindétig osztatlanak volta-
nak [Szárazpatak Hsz; Hr] * - juss. 1671: Mikola 
Sigmond Atyánkfiának Colosvármegyében lévő Puszta 
Szent Miklós nevű örökös Falu hellye határán, néha az 
lovakat hatalmasul ... az Colosvárat quartélyozó Katonák 
füvelték, de sokszori alázatos instantiaját és örökös jussát 
látván iffiabbik boldog emlékezetű Rákóczi György Feje-
delem in 1653 ... remittalta volt meg-irt Mikola Sigmond 
Atyánkfiának in perpetuum, mellyet előttünk exhibealt 
testimonialissábol világoson láttunk [CC 92]. 1760: 
praetendallyak ã fiak, hogy azon aqvisitumok valamelyek 
vadnak találtatnak, mint hogy az őrőkős Jus perse igen 
kevés volt... mind azok maradgya(na)k ă fiu haereseknek 
[Oroszfalu Hsz; BLev.]. 1793: melly Kaszálót ... az én 
értemre mindenkor mind maga örekes jussát ugy birta [Me-
zösámsond MT; Berz. 5. 43. S. 88] * ~ kaszáló/kaszáló-
rét. 1700: bocsátott eő Kgle nékem a Déési réten cserében 
edgy őrőkős kaszáló rétet [Szentbenedek SzD; Ks 25. VI]. 
1753: Szénafű az Falú közönséges Nyilas Rétiből ... ob-
veniál egy egy Gazda ember(ne)k három három szekér szé-
nára való nyil szerint... állandó őrőkős kaszállo Rét, avagy 
szénafű nintsen az házhellyek után [F.zsuk K; SLt E. 20]. 
1809-1815: Kodori völgyen a Salánki László örökös 
kaszálloja végébenn [Dés; EHA] * ~ köz. 1617/1687 k: 
(A falubeliek) meg vallották volt hogy à Praedikátor örök-
ségében el foglalt volt Foris Ferencz, le akarta Szilvási ă 
kertit vágatni, és ugy alkuttanak hogy ă Foris Ferencz csűri 
örökös kőz legyen a Pappal [Kövesd MT; MMatr. 398] * 

kúria. 1779: még a maga Aviticalis ... NLaki Udvarát is 
nem reparálhatná; ezen örökös Curiának azért szükségkép-
pen lehető meg ujjitását jobnak, és jövendöreis hasznasob-
nak allitotta lenni [Nagylak AF; DobLev. III/522. lb] * ~ 
kuriális hely. 1749 k: eő Exja ... Circiter 60 Számból álló 
fegyveres embereit réa küldvén ... el foglaltatta ... magam 
- mint Saját örökös Curialis helyemet... reocupaltam [H; 
JHb XXXIV/24] * - porció. 1747: az Mlgs Ur Csapai 
Kun Sigmond vram ... Balavásárán szép, és örökös portiot 
biro Uri Poss(ess)or [Kük.; Ks 17/LXXXII. 8]. 1759: cum 
hungflor 500, ki váltották, legitimo modo lett meg kinálás 
mellet, mint saját örökös és az előtt oppignoralt Portiojokat 
[Zaránd m.; JHb XXXVII. 29] * ~ ráta. 1752: Bottz Pin-
tyet, és Botz Jákobot ugy Botz Nyikorátis értük mikor ell 
bujdostak, kikis az Ur ö Nadtságának örökös ratajab(a) 
jutott Jobbagyi Voltak [Búzamező SzD; Ks 16. LXXVIII] 
* rész. 1761: A* Veszszõdi Nyilban az örök igen kevés 

rész, nagyobbára a' Portiok mind hypotecario Jure aqvi-
ráltattanak, a' más két Nyil pedig mind örökös részekből 
emergált [H; JHb XXXVI/40. 8] * ~ részjószág. 1605: az 
Néhai Nemes Janosne Laios Katha es Nemes András az fia 
... uetettek Zaz forinthba zalagba Keofalubeli eoreokeos es 
zalagos rez iozagokat [Déva; JHb XXXVI/2] * ~ rét. 
1717: A Déési nagy Réten a Tökös Tón tul vagyon egy 
darab kaszállo Rét Zöldi László Ur(am) örökös Réti szom-
szédságába^) [Dés; EHA] * ~ szántóföld. 1762: az 
őrőkős szántó földekből ... nékem Dósa Farkasnak obve-
nialt tizen három kőből férő föld [MakfVa MT; DLev. 2. 
XVB. 4]. 1785: Botár István ... praetendálja most egy örö-
kös szántóföldet megváltani testvérbáttyától, Botár János-
tól, minthogy őkegyelmét is úgy illeti, mint az báttyát 
[Taploca Cs; RSzF 252] * - szénafű. 1727: A Paraszt 
Fundusok után nincsen más örökös Széna fü, hanem az 
Falunak levén közönséges bőv Széna füvei, mikor abban 
osztnak, nemellyek a' Szegényebbek közzül, kettő, három 
áll egy rúdra [Mezőcsán TA; Ks 15. XLIX. 5] * - széna-
fűhely. 1787: azt kívánja irt Csedő Ignác, hogy <amit> az 
őkegyelme örökös szénafühelyei között orotott, őkegyelmit 
illeti [Taploca Cs; RSzF 138] * - szőlő. 1803: Szántó 
Sándor Ur őrökes Szöllője [O.asszonynépe AF; DobLev. 
IV/862. 29b] * ~ telkecske. XVIII. sz. köz. : nekem jutott... 
örökös Telketskémet [Komjátszeg TA; AbN]. 

E jelentést vö. az ős-örökös címszóval. 

2. örököst megillető; ereditar; dem Érben gebührend. 
Szk: ~ hereditarium juss. 1677: Ha mely jószágban Jus 
Regium löt volna-is valamikor, és annak Possessori dece-
dalván, mások akar kik is ollyan joszágot apprehendaltak 
volna, és ad Fiscum Regium nem redealhatot volna, har-
mincz két Esztendőnek forgása alat, és annak a' jószágnak 
pacificum dominiumjában lehettenek volna, ez illyen mó-
dón való idő töltéssel absolvaltatot a' Jus Regium praeten-
sioja alol, és ismét a' régi örökös haereditarium jusra re-
dealt, s' azzal birattathatik [AC 150] * - jog. 1841: most 
ezen igazan ki mért, 's az Bátyám ... Allodiális Tábla 
Földjiböl ki vágott, hasított, oly Minémüségű rész Föld, 
effective az én Tábla Földemhez Csatoltatván ... a midőn 
tehát továbbat a Bátyám, vagy akár mely maradékától, csak 
mint Zállagoss birtokosoktol ... kezemhez akarom venni ... 
csak is ezen Csere földhez lehet örökös Jogunk [M.zsom-
bor K; Somb. II]. 

3. örökség útján birtokolt; care a fost dobîndit prin moş-
tenire; als Erbschaft bekommen. 1628: En azon hitre mon-
do(m) az kire megh eskűttem hogi en nem tudom ha zalogh 
uolte Bojer Petemet auagi eörökös az a peres öröksegh 
[Récse F; Szád. Reczen lakó Komsa Popa (70) vall.]. 1685: 
Tudgyaé Kglmek itt Kézdiszékben Alsó Torján az Kisseb 
Vízi Péter ioszága kőzött való darab ioszágoczkát ha 
Néhay Káinoki Jánosné Aszsz(onyo)m birta vólna ? ... Kái-
noki Jánosné Aszsz(onyo)m(na)k zállagos jószágáé vagy 
örökkös? [Altorja Hsz; Borb. II vk]. 1714: 1. ne(m) Zála-
gosnak hane(m) örökösnek tartya 2. fele Zálag fele pedig a 
Falu földiből fogattatott volt fel [JHbB M. 47]. 1777: 
Etzken András lakó Nemes Jószágit... Három Határokban 
lévő Szántó földeit, mind örőkősőkőt, mind Zálagositatta-
kot mostan kik, és mitsoda jusson bírják? [Hsz; BLev. 
Vall. 2 vk]. 

4. (vmely helységben) ingatlan jószággal/örökséggel bí-
ró; care a dobîndit bunuri prin moştenire (într-o localitate); 
(in einer Siedlung) Erbschaft habend. 1570: Panazol-
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kodnak egynehan Vraim Az kereskedew Nepek feleol kyk 
hwl kolosvariaknak hwl Debrechenyeknek Newezyk Ma-
gokat, sem eggywt sem Masswt eoreokesek [Kv; TanJk 
V/3. 13a]. 1572: az ky lakos Es eorekes ha ely zeoknek az 
ado eleot Marhaia sem Maradna, hazatis fely kialtassak es 
ely agiak, az adoert vgi se legien restantia [Kv; i.h. 54a]. 
1590: Ez Jo tanachbol való Warakodas penig kit ideigh 
hattanak ne(m) lattatik azt inseralni, hogy vgyan eóreókeos 
lenne1 [Kv; i.h. 1/1. 128-9. — aAz Espotaly Mester Ba-
loghy Farkas]. 1687 k.ĕ. Proventus Pastoris ... ă ki őrőkős ä 
megyéb(en) bért adott ă Praedikátor(na)k [Kebelesztiván 
MT; MMatr. 297]. 1704: in A(nno) 1296 esztendŏbenis az 
törvény adjudicalta, hogy az előttis, őrőkősők voltak, 
Ősbén, Palotkán, Petében, és Legennek nagyobb reszeben3 

... az tőrvényben is megh bizonyították hogy őrőkősők 
voltak, s azért Adjudicalták [BLt 7 Palotkai István Kolos 
V(á)r(megye)i Fö Biro kezével. — aA palatkaiak]. 

Szk: - ember. 1575: Az Drabantok feleol penig eo. K. 
varoswl azt kewannyak hogi eo K. Biro vra(m) es az tanacz 
ollyakat fogadgianak kyk Iamborok es Ez varosba Eorekes 
Emberek legienek [Kv; TanJk V/3. 110a]. 1625: ot az heli-
ben Idegen ember az J De en ot ualo őrőkős ember uagiok 
[UszT Illa]. 1740 k.: ez ideig soha ... Szilágyban Solymos 
nevü Falunak hírit sem hallottuk, nem hogy oda való 
órókós emberek volnánk [TK1] * - fl/ßû (vmely hely-
ségben) ingatlan jószággal/örökséggel bíró ember leszár-
mazottja. 1585: Az Eyelj Iaras, Zitkozodas Zankozas 
kiáltás es egieb chintalansagh feleól vegeztenek hogy ha 
Niolcz ora vta(n) az illie(n) vetekben valakik meg tálal-
tatnak, ha Ridegh legeny lezen, Az kalitkaba vitettessek, Es 
ha It való Eóreókeós vagy Eós fiw, Awagy hazas Ember 
lezen ... egy forintal bewntesse Biro vram [Kv; TanJk L/1. 
2]. 1630: Jol ismerte(m) Majos Mattjast Luduige(n) 
Eóreőkeős fiu volt itt hazatjs czinalt vala [Ludvég K; Told. 
Huszár lev. 17a]. 1645/1646: Az çn Attiam Stanisai 
eóreókeös fiú volt [Kurety H; JHb XXXVII. 1]. 1663: Tu-
dódé Bizonioson Szymul Gábort ha Kaloczaj D(obo)ka 
varm(e)gyébélj örökös fiu volt, Putnokj Uramék(na)k 
órókós ós jobbagik lőtt volna ...? [Dob.; SLt AX. 17 vk]. 
1666: Szabó Mihály, itt való őrőkős fi, s ado fizető rót 
szemely lévén, Kendi János vram(na)k jobbagya vala [Ba-
lavásár KK; Ks 19/111. 13] * - gazda. 1809: Kortsomáros 
Deák Imre itten Udvarhely Varosáb(an) Joszágtalan ember 
mégis ... mint szinten más leg tŏrsòkŏssebb Joszágosabb 
Városi lakos, és Gazda, a Városi Piaczon kereskedik ád 
veszen mint akár ki: mely szerént ha egy városi örökös, és 
Tŏrsŏkŏs Gazda minden közös köteles terheket köteles 
vinni ... Diak Imre a ki jöveveny nem menekedhetik a köz 
terheknek supportalása alol [UszLt ComGub. 1715] * -
héresz. 1625: ó ot idegeny en penig órókos heres vagiok 
[UszT 119] * - lakó. 1585: Ha melj hatalmaskodó halaira 
való Sebet... Eoldeóklest... Tolwaylast... chielekednek ... 
zemelywalogatasnelkewl az dolognak ... vegere menwen, 
mind Nemes es kewlseó embereketh, s mind ez Warossy 
eoreokeos lakokat hamarsaggal Sereny segel meg fogianak 
Lanczozzanak [Kv; KvLt Vegyes III/l 7] * ~ posszesszor. 
1776: Igazé hogy mind az ki most birja, mind azok, a 
kiktől vette volt3 az mostani Possessor Káálnaban nem 
Örökös Possessorok, hanem külsők ...? [BSz; Ks 39. XV. 2 
vk. — 3A birtokot]. 1789: mindenkor elég az őrőkős 
Possessomak azon eredendő gyökeres Jushoz ragaszkodni, 
valameddig az ellenkező fél maga kívánságát ellenkező 
fundamentumra nem állittya [JHb II/7]. 

5. ősi, ősiségi; strămoşesc, care este moştenit de la 
strămoşi; angestammt. 1580: Erdeo falwan ... maradott 
wolt egj puzta haz ... Kemeny Janosne azzonyom Ada egj 
Jobbagianak ... Zčoke Antalnak melj Kemeny Boldisarnak 
Eóstwl maratt Jobbagia Eóreókeos [Gyerőmonostor K; 
KCs IV. 52]. 1718: A hetedik fatens Isák Lórincz ... az 
Jobbagjok iránt ugj felel mint az első bizonsagh, az egy 
Lukács Mihaljon kivül mivel azt nem tudgja órökkós ĕ 
vagi acqvisitum [Szentmihály Cs; Borb. II]. 

Szk: - földesúr. 1726: Czelnának örökes földes Ura 
[TGSz 51]. 1772: reménkedem Tkts Hadnagy Uram(na)k, 
és az Tkts Nms Tanácsnak, mint őrőkős Főldős Uraimnak 
... hogy méltóztassanak ... károsodásomat... resorcialtottni 
[Dés; DLt 321]. 1779: Sztánék ... onnan szolgálták ... 
Gróff Lázár Janas Ur eó Excellentiáját mint őrőkős Főldős 
Urakot [O.monostor K; GyL. Surs Nyisztor (60) jb vall.] * 
- jobbágy földesura személyéhez és a telekhez kötött job-
bágy. 1580: ha wdeoforgasaban ... Kemeny Georgj, az 
megh neuezett Jozagot Kemeny Boldisartol megh waltana 
... Kemeny Boldisar az eó Eóreókeos Jobbagiat az hazbol 
kj hozhassa [Gyerőmonostor K; KCs IV. 52]. 1592: Az 
Árkot ... Az eórekes Jobbagj Arokollia az Regj foliasba 
[UszT]. 1593: ada az Varossnak Deesnek ... Zawl Lúca-
chíot... eoreokeos es twlaydon Jobagiat, fiorol fiora megh 
hyhatatlanul [Dés; DLt 238]. 1600: En Geresj nagy Miclos 
Báthory Peter vram jobbagj a. Eskŭzeom ... hogy en az en 
vramnak, az vjtezleó Bathorj Peternek fiúról ſiŭra üalo 
órókeos jobbagya leszek [Perecsen Sz; WLt]. 1619: Feyer 
Mathe ... Badarka, mas neuel Nagy Thamas neuü eoreo-
keos Jobagia ... fiat Bálintot meghyhatatlanul ... Náray Já-
nos deaknak ... adá [Vacsárcsi Cs; Berz. 12. 92/87]. 1674: 
ha kik penig az oda szállando parasztságh kőzzül ezen Bö-
csülletes Nemes emberek(ne)k eorökős Jobbagyi lésznek, 
azok(na)k állio(n) szabaczagokban, ha az Vrak(na)k ren-
deltetett taxa szerént fizetneke annuatim, auuagy szolgál-
nak minden héten édgy édgy napot [K; SLt D. 18]. 1754: 
Vas Míves Czigány Urszuly ... Tőmősvári János Uram ő 
kglme őrőkős Jobbágya [Monostorszeg SzD; SLt 35. HA. 
37] * - jobbágyfundus. 1732: (A) Nms Curia ... allyábol 
Jobbágy ház hellyeket excindálták, mostis laknak rajtok és 
már azok őrőkős Jobbágy fundusok(na)k reputáltat(na)k 
[Szászsztjakab SzD; TSb 51] * - jobbágyi szolgálat. 
1724: Pajkos Juon es Pajkos Vaszil edes Attyok Pajkos 
Máté ... őrőkős jobbágyi szolgálattal tartózó jobbágyi lőtte-
nek volna ...? [Kiskájon SzD; BK vk]. 1737: örökös Job-
bagyi szólgálattal szolgálták mindétig, de ha ab antiquo 
őstől maradott ős örökös Jobbágyi lettek volna ö Ngákk, 
bizonyosan nem merjük mondani [BfN Kidéi cs.] * -
jobbágynak/jobbágyul adja/köti magát. 1619: bizonios 
sommá fizetesert keoteotte uolt magatt Eoreokeos Job-
bagiul, melly Kus János annak Eleotte Zabad szekelj uolt 
[Kál MT; Berz. 10. 77/13]. 1637/1674: Marosi Pal feje 
váltságáért atta volt es kőtte magát ... eörökős jobbagiul 
[Hr 2/3]. 1642: Monta János es Monta Voniga ezek hüteő-
seok kezessegh alatt eöreökeös jobagiok(na)k keöteőttek 
magokatt [Hidegszamos K; GyU 87] * - jobbágyság. 
1694: Mi is el menenk ... Melegh Földvárra, az holott ma-
gat ... Földvári Ersebet Aszszont nem találok, hanem egy 
Tsato János nevü ŏrŏkkŏs iobbágyát talalvan ... el olvasván 
elòtte ... Kerekes alias Nagj Geórgj órókós ... jobbágjsága-
rol való Rélatoriaját... hét száz magjar forint birságh alatt 
fel kérók ... Kerekes alias Nagj Geórgjót felesègévèl gyer-
mekeivèl és minden ingó, bingo javaival edjútt [SLt ÁM. 
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25] * ~ jobbágyságába esik vkinek. 1689: Kováts Mihálj 
... ha ... meg nem adná az Lo arrát valahonnot kapná vagy 
kaphattatná ... tehát mind maga s mind maradeki örökös 
Jobbagjsagáb(a) essenek Petriţjewit Horvát Miklós Uram-
(na)k es ket agon levő maradékinak [Széplak KK; SLt AK. 
28] * - jobbágyságra adja/köti magát. 1700: luon Szur-
dul sive Siket a Csemai Malomban molnár lévén, azonn 
Molnarságában Néhai Csonokosi Balint uram eö kglme 
számadásra Constringálván Circiter nyolczvan veka buzaig 
tette s marasztatta adóssá ... de mint hogj adósnak ag-
noscálta magát lenni az en preasentiamban kőte s ada ... 
Csonokosi Balint ur(amna)k örökös jobbágjcsagra magát 
[Rusor H; Szer. Joannes Pap de Maczesd (40) ns vall.] * ~ 

jobbágyságra esik. 1710: A fejedelem4... Bethlen Gergelyt 
s Mikes Kelement ... egyenesen Béldi ellen expediálja, a 
székelységre is mindenüvé kemény commissiókot küldvén 
ki, hogy Béldi factiója mellől valaki el nem áll, örökös job-
bágyságra esik mind maga, mind maradékja [CsH 137. — 
al 678-ban] * - jobbágyságra kötelezett. 1753: Valaltanak 
vólt magokra kezességet ... Marsinán Vonulért... Dobolyi 
István Ur(amna)k ... örökös Jobbagyságra kötelezett Jobbá-
gyáért [Benedek AF; DobLev. 1/264. la] * ~jobbágyság-
ra obligátja magát. 1702: obligálá magát ... Poroszka 
Thodor N(e)mz(ete)s Mihálcz Miklós Ur(am)nak, és ő 
kglme Posteritássinak őrőkkős jobbágyságra [Altorja Hsz; 
Borb. Nicolaus Marton ludi-magister gymnasy Al Torjensis 
kezével] * - jobbágyszabadosság a földesúri szolgáltatá-
sokon kívül egyéb teherviseléstől való mentesség. 1590: 
keote magat ez meg Nevezet Azalos Thamas ... hazawal es 
minden eoreoksegewel Egyetembe hogy ennek vtana vgy 
minth eoreokeos Jobagy Zabadossagban Adofizetetleneol 
Zolgalna Bathori Elekne azzonyomath es minden mara-
dekit [Bönye Sz; WLt] * - jobbágyul szolgál. 1666: Ret-
tegi János al(ia)s Pulyomi ifjú legényt, ki Udvari Gyalo-
gink kŏzöt lakván ho pénzünkéi es ruhankal el szökvén ket 
izbenis ... halaira adjudicaltatot volna, mely ifjú legenyt 
Fejedelmi keg(yes)segünkbŏl azon sententia alol ki vöttünk 
es neki megh kegjelmeztünk ugj hogj ... Jeddi Pál szolgán-
kat es ket ágon levő maradekit ... örökös jobbágjul szol-
gallya [Szád. fej.] * ~ kolonusának kötelezi magát vkinek. 
1801: Sándor Jantsi ... a kár fizetés mián magat kőteleszte 
ŏ Ngának őrőkős Colonussának [Erdősztgyörgy MT; WH. 
Lázár György (76) cigány vall ] * - nemességgel meg-
ajándékoz. 1664/1681: megh tekéntvén Vajda Hunyadi 
Kloka alias Miklós Deaknak Vajda Hunyadi Várámban, es 
ahoz tartózó Joszagomban reabizattatot hi^atallya szerint 
való hűséges forgolodassat es jámbor szolgalattyat ... az 
mely hazban mostan lakik ... azon hazat mindennemű 
paraszti szolgalat, ado, szedés, véves dézma és kilenczed 
adas alol kiveszem, es őrőkős Nemesseggel megh ajándé-
kozom [Vh; VhU 267-8 Zólyomi Dávid ad. lev.] * ~ 
Parasztság alá vettetik. 1796: valakik azon Paraszti tu-
multusba magokot belé elegyítették, in Notam perpetuae 
infidelitatis incurraltanak, és minden szabadsagokat el 
vesztették, 's őrőkkős parasztság alá vettettenek [Mv; 
TLev. 5/16 Transm. 94 tábl.] * - úr. 1640: miolta en em-
berkort tudok, az oltatol fogua senkit nem tudok Szamos-
fíaluanak egyeb őrőkős urat az mikolaknal az Gierőffieknel 
[O.kiskapus K; Ks 90]. 1676: Égerházi Ura(m) földen 
'akva(n) az a Szász Mihály az örökös Ura ide jöven fel 
kerete [Mezőbánd MT; MbK]. 1677: A' mely Jobbágyok 
Mihály Vajda bé-jövetele elōt mentenek-el és bujdostanak-
el Örökös Uroknak földökről, azok longo litis processu 

kerestessenek [AC 193]. 1699: Az méltóságos úrnak, Te-
kintetes Széki Teleki Mihály uramnak ő kegyelmének ... 
Sz. Péter, Sorostély örökös urának4 [TML IV, 627 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz. — 4Levélcímzésben] * - zsellér. 
1692: Census. Mindenütt való örökös Jobbágyok, és 
Sellyérek, az kiknek marhájok vagyon capitatim tartoznak 
adni egy egy köböl Zabot, két két karacson Tyúkját ... 
Decimae. Mindenfele Gabonakban, Bárány, es Juhokban 
Méhekben tizedet adnak mind örökös Jobbágyok, és 
Sellyérek [Mezőbodon TA; BK Inv. 3] * - zsellérjobbágy. 
1678: Drucza al(ia)s Porfyros János ... ennek előtte sem 
örökös sem bé adott seller jobbagiok az Csakj Urak(na)k 
soha nem volt nemis szolgalta soha eő ngokat sem örökös 
sem seller jobbagiul [(Füzes)sztpéter SzD; RLt 1] * -
zsellérségre kötelezi magát. 1726: égy Szilágyi György 
nevü ember... kőtelezé magát keze bé adásával ... őrőkős, 
és nem kóborló Sellérségre [Császári SzD; WassLt] * -
zsellérül köti magát. 1721: köték magokot es poste-
ritásokot... örökös Sellerül [Vadad MT; VK]. 

6. öröklésre jogosult; care are dreptul la moştenire; Erb-
recht habend. 1604: mostis az fen megh írt okok alatt 
ugia(n) Benedekfy Janosnak itelj az teórwenj a' Tutorsa-
goth, mjwel hogi Benedekfy Janosne Azzoniommal eóre-
kes az liany, ne(m) Gherendj Paine Azzoniom(m)aI [UszT 
20/128]. 

Szk: ~ szukcesszor öröklésre jogosult utód. 1608: ha 
valamikor Ideo jartaban Valakj eo keglmit Móricz Janosne 
Azzoniomat, Vagy az eo keglme giermekit es Eoreokeos 
successorit, teoruinniel ... keresné es haborgatna, tehát az 
ollian haborgatok ellen minden terhit gonduiselesit ma-
gamra vezek [Dés; DLt 300]. 

7. ~ fejedelem örökségi jogon uralkodó fejedelem; 
domnitor ereditar; Erbfürst. 1758: Felseges Asszanyuk (!) 
és örökös Fejedelmunk Compulsorium Mandatumanak en-
gedelmeskedni ... akarván ... elmentük (!) ... Czintosra 
Szkridon Juvon ... Falusi hites Esküt házáhaz Az holott is 
az ... vallókat... meg Examinalvan ... vallas teteleket irtuk 
meg [TK1 19/42]. 1794: Felséges őrőkős Fejedelmünk 
kivanja... az Erdellyi Nemes Regimenteket... egységbe fen 
tartani [M.bikal K; RAk 7]. 

8. - ország öröklés jogán birtokolt ország; ţară ereditară 
(a coroanei); Erbland. 1760: Ditsőségessen országlo Felsé-
ges Aszszonyunk maga kedves első szülöttye Felséges 
Josephus Benedictus Ertz Hertzeg közelítő Lakadalmi So-
lemnitásának vigasztalását, nem tsak minden őrőkós orszá-
gaira, hanem ezeknek Tőmlőtzeire, és deliquenseire is ön-
ként való Királlyi Kegyességéből terjeszteni kívánván az 
actu detentioban lévő Rabok el botsáttása iránt melly 
kegjelmessen méltóztatott parantsolni Királlyi Levelének 
idezárt mássá maga mutattya [DLt 321 gub.]. 1769: Vala-
mint hogy minden örökös Országaib(an) ŏ Felsegenek, uj 
fabricanak vagy tsinalmánnak ŏ Felsege híre nélkül fel 
alitasa nem szabad ugy e Nms Hazában is meg tiltatott 
[UszLt XIII. 97]. 

II. fn 1. ős/örökös jószág; moşie, proprietate (funciară) 
moştenită; Besitztum, Erbschaft. 1644: mivel azo(n) 
ioszaghba(n) ugy mint Doboka(n) losardo(n) es Sziluaso(n) 
Eöreökeösemis uagio(n) nekem ... azok is oszollianak az 
szerent ket felé [Kv; JHb III/6]. 1671: meg bocsásson, hogy 
az föld felett kellett eddig ö kglmjuel izetlenkednj, miuel-
hogy ö kglmeis maga ŏrŏkössinek gondolta lennj [Kört-
vélyfája MT; BálLt 52]. 1677/XVUI. sz.: Hallottam réghi 
paraszt emberektől, hogy Báthori Gábor eletéb(en) 's Feje-
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delemségében Török Kata birta volna Hunyad várat ... ă 
mely joszagival együtt örökössé lett volna ă Tőrök fami-
liá(na)k [H; Born. 3/7 Fr. Pap de Alsó Nádasd (60) ns 
vall.]. 1710/1792: Aranyas hegyenis vagyon fel hold örö-
kös öt vékás, melyet Moyses Déák Ur(amna)k deferaltak 
[Albis Hsz; BLev. Transs. 29]. 1736: micsoda igazsággal 
lehetett elvenni az Báthori István jószágát8, az mely örökö-
se volt [MetTr 424. — aTi. amelyet a maga birtokából a 
kv-i akadémiára hagyott]. 1746: jövendőre ... az Ának 
viszsza itiltetik mint örökössé à Szőlő egészszen [Torda; 
TJkT III. 79]. 1750/1797: (A telek) azótától fogva egy 
néhány kézen fordult meg ugy hogy most Jankó András 
birja Zálogképpen és rajta is lakik azon a' Jusson a' kit 
Kun Mihály Vr maga őrőkőssének tartott [Vérvölgy Sz; 
Borb. II]. 1763: Ezen Nagy Mező nevezetű Helység az 
Udvarfalviaknak8 többire ōrökōssōk [Told. 44/8. — aMT]. 
1780: a Mosia is az Olosz Uré, még is meg engedi hogy 
más birja, s tsudálkozom hogy engedi más(na)k a maga 
őrőkőssét [Gyalmár H; BK ad nro 450 Bujka Jákob nyil. 
Kalimán Angyel (90) jb vall.]. 1780/1784: Ha valaki ez 
előtt harmintz két esztendökel valamelly hellyet fel fogván 
az olta birja, a mint örököse maradjan kezénél s el ne 
vétetödjen tölle, a mit pedig harmintz két esztendőn innen 
fogott az el vétetödvén Közre bocsáttassék és oszlora 
mennyen [Galambod MT; Told. 29]. 1817: azon Helyek és 
Irtoványok, a* melyekre ök telepedtek volt, nem az ők 
őrökőssek, hanem a' Mlgs Uradalomé volt [Kásva MT; 
Bom. XVIII. 5 Szegedi László hites assz. keze írása]. 

Hn. 1759: Az őrőkős n. bárdos de külőmben a teteje felé 
meg ritkított [M.bece AF; EHA]. 

Szk: ős 1762: azon helly eö Kegyelmének őss, 
örökössé lett volna [Körtvélyfája MT; BálLt 87]. 

2. ősi/örökség útján birtokolt jószág; proprietate 
(funciară) dobîndită prin moştenire; Erbschaft. 1712: Gye-
rofi György Ur(am) ... hány ház heljet birt olha (!) es Ma-
gyar rödön s mi kepen birta azokat. Zalogossi voltanake 
vagy mind eörökosei? [K; Ks 33 Rőd II vk] | negyet tudok 
eörököst [K; i.h.]. 1724: hallottam közönseges Falu gjŭle-
siben az Sŭtö Mihály attyátol hogj neki az föld nem 
örökössé hanem tsak zálogossá, akkor mondák néki az 
emberek hogy rotassa maga öröksegenek de eo nem rotata, 
hanem tsak zallagossá(na)k, az fia ... már maga örŏkösse-
nek rotatta [Vécs MT; Mk 9 Joan. Farkas (40) ns vall.]. 
1730: Az Fel Csik Széki Szent Mihalyj Szép Viz felől való 
fordulob(an) nemes Curiahoz mely Nehaj Tks Nmzs 
Sándor Mihály vr(am)tól maradót mind őrőkősők(ne)k és 
Zállagosok(na)k Cum distinctione való Regestruma [Szent-
mihály Cs; Borb. II]. 1761: az meg nevezet föld eö Kigyel-
mek(ne)k örökössé volté vagy Zálogul birta nem tudom 
[Petek U; Hr 2/34]. 1762: A melly tserét... Rosnyai Josef 
Uram adott itten M Járab(an) én ugy tudom világoson hogy 
nem örökössé, hanem Hlyei Néhai Kováts Sigmond 
Uramtol Zálogosított Jószága volt [Erdöcsinád MT; Told. 
43/88]. 

3. öröklésre jogosult/örökségből részesülő személy; 
moştenitor, succesor; erbberechtigte Person. 1580: az 
Nehay Kemeny Lazlo fia wetette wolt zalogba Gyereó 
Monostorban Derethen Olah Monostorban Erdó falwan 
Bedeczyben walo Rezyt Kabos Gábrielnek Melljet Kemeny 
Janosnę Azzonyom fia Kemeny Boldisar kepeben megh 
waltott wgy minth ez Joszagnak teorweny szerent walo 
Eóreókeose [Gyerőmonostor K; KCs IV. 52]. 1590: mint 
gilkost megh fogtak Molnár Petert es it Vduarhely varaban 

fogwa volt az Gilkossagertt keoteotte magat mi Eleotteonk8 

... hogy Jobbagia lezen Perniezzy Jstvan vramnak es mind 
az eo maredekinak (!) eoreokeossinekis [UszT. — 8Köv. a 
nevek fels.]. 1607: ligiėn Varga Thamas es felesege Erze-
bet Azzoni es giėrmeki niluan ualo óròkósok benne [Szent-
mihály U; Pf]. 1718/1793: Etzken András Uramnak ... által 
adám mindennémü ben és kün való Joszágaimot... (:sem-
mi örökösöm nem lévén, kiben maradna nevem:) [Albis 
Hsz; BLev. Transs. 5]. 1734: egy Ház teleket ... mind 
addig ö kmek békességesenn bírják: valameddig az el zála-
gositók vagy maradékjok ă meg irt harmincz forintokat és 
husz pénzeket ŏ kk(ne)k le tészik, le tévén pedig, ö kmek is 
tartozzanak ă joszágot az örŏkŏsők(ne)k ki bocsátani 
[Szécs Cs; Borb. II]. 1795: ellenkezik mind az I(ste)n Tör-
vényével, mind az Hazáéval ilyen Hite szeget Aszszont Vra 
Jószágában introducalni, és benne hagyni az őrőkősők(ne)k 
nagy meg rontásokra és keserittésekre [Albis Hsz; BLev.]. 
1850: köteles leénd haszonbérlő sogorom, annyi bé vetett 
földet adni viszszá az örökösöknek, a hány földet jelenleg 
bé veţye vészen által [Ne; DobLev. V/1298]. 1863: kedves 
nöm Özvegyi kenyerébe birja, amíg él, a Nagy hid végénél 
lévő lsö szám alatti házat és telket is — csakis Nöm halála 
után fogván minden örökösseimre át szállani [Kv; Végr.]. 

Szk: általános 1860: (Akontz István) kŏtlevelit... ál-
talános örökösöm Péchy László öcsém adja ki [Kv; Végr.]. 
1868: Egyebekben áltolános örökösömnek kinevezem 
Ügyvéd Simon Elek öcsémet, s felkérem ... hogy mint örö-
kösöm ... végrendeletemet oltalmazza [Kv; i.h ] * egyenes 

1862: minden bár hol is találtatható ingó és ingatlan 
birtokunkban ... egyenes örökösöm maradjon, az én kedves 
nőm Tamási Anna | Ha ... Isten ő Szent felsége kegyelmé-
nek tetzene egyenes és törvényes örököseinket az élők sorá-
bol ki szollitnia; azon esetre maradjon az én kedves nőm 
Tamási Anna a vagyonnak szabad tetzése szerénti rendel-
kezője [Kv; i.h ] * igaz 1805: Ngod a* die dati semmi-
némü ugy nevezett javitásokon többé azon kiváltandó 
Joszágokban ne igyekezzék, hogy avalis az igaz örökösök-
nek nyilvánságos praejudiciumára a' joszágokat jobban és 
többel ne terhellye [Mv; Ks 92] * törvényes 1662: 
meggondolhatja akárki is, minémü keserűségére lehetett8, 
nem látván fiúágon való posteritást, maradékot csak egyet 
is, ki sok szép javaiban, jószágaiban törvényes örököse 
lehetne [SKr 285. — aAz öreg Bethlen Istvánnak]. 

4. városi ingatlannal/örökséggel rendelkező (az után adót 
fizető) polgár; cetăţean/persoană care a dobîndit bunuri 
imobile în perimetrul unui oraş; in einer Stadt Besitztum 
habender Bürger. 1572: Megh Értettek eo k. Byro vra(m) 
panazolkodasat az Eyel larok feleolis ... ha valamely oly 
Neotelen legen leyend vigek az Thoromba, ha ky Eorekes 
hyak Teorwnre Es teorwennyel Bwntessek [Kv; TanJk V/3. 
61b]. 1573: Ez epwletnek penig ely kezdesere mostan eo k. 
rendeltek egy vonasra d 20 ... De senkyt eo k. sem Eorekest 
sem zellert zabadosswl Nem akarnak hadny Ezbeol [Kv; 
i.h. 75b]. 1605: Vegeztek eó kegek varosul hogy az hosta-
tok esmet megh eppwlhessenek walamelly eorekesnek ház 
helie vagion kit eorekeswl bír, megh eppytse [Kv; i.h. 1/1. 
505-6]. 

5. örök/ősjobbágy/alattvaló; iobag pe vecie; ewiger Leib-
eigener. 1698: teszek illyen dispositiot... mivel az Attya8 is 
nem volt egészlen örökösöm ... ezt égyedül fel szabadítom 
Több jobbágyim kőzzűi fiurul, fiúra [SLt Al. 50 Ebeni 
Judit nyil. — aTi. Majlát Márton nevű szolgájának apja]. 
1776-1815: a Vén Tolvaj katona ada kötette örekesnek a 
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Grofhoz3 ... a Nsagod kenyerit észi [Szentbenedek MT; 
Told. 6 Barrabás István lev. — aAz embert]. 

6. örökös jogon bírt ország; ţară ereditară (a coroanei); 
Erbland. 1710: az electorok választásából I. Josefus ma-
gyar király római királyságra emelteték ... noha a francia 
erősen munkálódott ... hogy többször az austriai házból 
császárt ne válasszanak, mert utoljára haereditáriumának 
teszi az Impériumot, mint Cseh- és Magyarországokot, 
kiknek is királyságában elsőben szabad választással lépett 
be, már most örökösinek tette [CsH 237]. 

örökösen1 1. örökre, örökérvényűén; pentru totdeauna, 
pe veşnicie; für ewig. 1592: Wegheztek egienleo nyelwell 
... Hogy Valaki az lelkewel Zitkozodik ... egy forintot 
vegienek raita ... ez Weghezes Nem chak Egy Biro Ideye-
ben hanem eoreokeoseon megh gywkerezzek [Kv; TanJk 
M\ě 175]. 1619: ne adjon Nagyságod az ország új háború-
ságára okot az hatalmas császárral, hanem az régi békes-
ségről és az mostaninak is az kezdetiről jól megemlékezvén 
igen szeme előtt viselvén, az hatalmas császáré legyen meg 
és maradjon meg az jó békesség örökösön [BTN2 134]. 
1698: mŭnköt kezek be adásával meg biralvan tőnek mŭ 
előttünk illyen örökössön meg allando alkalmat [Hsz; LLt]. 
1710: ha a francia király conjugálta volnaa a némettel ... 
könnyű lesz vala akkor a töröktől nem csak Constantiná-
polyt elvenni, hanem a törököt s tatárt egész Európából 
örökösen általhajtani a tengeren [CsH 217. — aMagát]. 
1745: ă mi kevés pénzek vagyon ... Örökösön oda vész 
[Torda; TJkT II. 36]. 1772: osztálly keppen őrőkősőn egy 
más kőzött tőnnek illyen rendelést3 [Nagylak AF; DobLev. 
11/436. lb. — aKöv. a részi.]. 1796: bōltsen Méltóztatik a' 
Méltoságos Királlyi Tábla meg ítélni, hogy illyen embe-
reknek a' kik ha szinte Jussok lett volnais a' fel kért Privi-
legialis Levélhez, de azt ŏrŏkkössŏn el vesztették, vagyoné 
Fel Perességek vagy nintsen [Mv; TLev. 5/16 Transm. 16 
tábl.]. 1834: némellyek(ne)k zállogja őrőkősőnnis oda 
veszett [Asz; Borb. I]. 

Szk: ~ becsül örökérvényűén felbecsül. 1699: bőcsülle-
tes hűtős embereket ki kűlduen meg böcsültette az ur eő 
kglme mellyet3 örökösön bőcsüllőttek tiz magjar forintokra 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 152. — aTi. egy cserélt telket] * -
lehagy. 1652: Bakó Suska Aszszony ... minden perit es 
perbeli p(rae)tensiojat Bakó Ersebet Aszszony successori 
ellen örökösön le hadgya engede es in perpetuum sopiala 
[Kelementelke MT; Ks 13. XVII. 5] * - lemond vmirõl. 
1742/1792: (A pereskedők) mind meg békéllének ... és 
minden együtt való Törvénykezésről le mondának örökö-
sön [Albis Hsz; BLev. Transs. 35]. 1783: az Inclytum 
Oloszianum Gyalog Regementben Katonáskodo Akosfalvi 
Titt. Szilágyi Sándor ō kglme ... Néhai édes Attyának per 
extensum minden féle Mobiliái iránt ... a Nemes Marus 
széki Tkts Cont. Táblán pert indított vala ... meg edgyez-
vén ... azok aránt indított perlekedésről örökösön és meg 
hihatatlanul le monda [Mezőbánd MT; MbK XI. 69]. 
1802: azon rétről ... a' mellyböl az el foglaltatott vala, 
mind magára, mind két ág maradékira, mind pedig minden 
véreire nézve örökösön le mondván, azon leveleket, 
mellyek mellett az Ekklával kötődött, erőtelenek(ne)k, és 
más rétről szollók(na)k lenni meg ismémé 's declárálná 
[uo.; MMatr. 372] * ~ megalkuszik. 1772: jozon és meg 
nyugutt elmével meg bírálván, meg egyezének meg 
alkuvának örökösön [IkafVa Hsz; HSzjP] * - megnemesít. 
1671: (A) Házheljeket ... meg-nemesittyük, őrőkőssen és 

meg-másolhatatlanul, ez levelűnk által [Berz. 17b Bor-
nemisza Anna ad. lev.] * - megtart. 1617: Vagio(n) egj 
Kerek Stomp Verespatakb(an) ... meli felől igi vegeztŭnk, 
hogi ... ha ... eòròkòsòn megh akaria tartani valamellik, 
fordiczion egyik az masik(na)k flo 80 [Abrudbánya; 
Törzs.]. 1757: Melly állandó, meg másolhatatlan ős őrőkős 
tserét mind két fél maga, Successori, posteritassi és 
Legatarussi ... ratihabealják és örökösön meg tartyák [Kis-
esküllő K; Somb. I] * - végez. 1595: Amy Nezy Azokath, 
kik az varos keonyweben magokat be nem írattak volna, 
vegheztek erreol eoreokeoseon3 [Kv; TanJk 1/1. 258. — 
3Köv. a részi.] * ~ végezhet. 1594: ezten ez Napon Biro 
vram io reggelre be hywassa az 8. zamweweo Vramat ... 
hogy... végezhessenek eoreokeoseon [Kv; i.h. 1/1. 230]. 

2. állandóan, mindig; mereu, totdeauna, veşnic; immer, 
stăndig. 1670: Nem kétlem, Kegyelmed az többi dolgok-
ban is úgy operál, hogy az jó szomszédság örökösön meg-
maradhasson [TML V, 323 Kászonyi Márton Teleki Mi-
hályhoz]. 1835: az 'Siboi emberek örökösön gyűléseitek 
[Zsibó Sz; WLt]. 1850: Pozler Lajos ... hosszas évek ólta 
örökösön több segédekkel fuserkedett [Kv; ACProt.]. 

3. vkinek élete végéig; pînă la sfîrşitul vieţii; bis zum 
Ende des Lebens. 1629: Zekelj Gyeorgyeot az Atyafiak 
tulaidon keppen hattak eoreokeoseon az hazban [Kv; TJk 
VII/3. 24]. 1665: vasárnap vitték be az új pasát sok török-
kel nagy pompával; úgy hirdetik örökösen adta császár 
neki az pasaságot [TML III, 517 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 1687: Kötelenden3 lakó Andreka Simon ... akar-
ván örökösön azon Falub(an) megh Telepedni ... Suki Pal 
vr(am) főiden es neve' alat, kívánom eze(n) Andreka Sión 
(!) egj ugjan Kőtelendy Marusan al(ia)s Bank Peter nevü 
őregh embernek kiis az Suki Pal vr(am) jobbagya minden 
házat és egyéb benne levő minde(n) jovait es marhait holta 
uta(n) neki maradni [SLt O. 39. — aK]. 1720/1792: ha 
azon földért valaki azon sárnak csinálását örökösön magára 
vállalná szabadoson el-adhassa akárkinek [Albis Hsz; 
BLev. 31-2]. 1729: Ember Ersok is már égj néhányszori 
fertelmeskedésb(e) elegyitven magát ugjan Szokásossá lőtt 
. . .az Pellengéren ö is hoher által keménnyen meg Csa-
pattatik, és mind kettő az Városról es határáról is örökösen 
el kergettetnek [Kv; TJk XV/7. 35]. 1777: (Brukenthal Sá-
muel) nemcsak az erdélyi gubernátorságot nyeré el örökö-
sön, hanem thesaurarius lévén gr. Bethlen Miklós, azt 
onnat kitudta statuum praesesnek, ö maga fogja másodma-
gával az egész Kamarát dirigálni [RettE 378]. 1816: siratta 
Nagyságod is egykor vigasztalhatatlant a* jo Atyát, nem 
foradtak bé a' sebek azután is, s az érzékeny fájdalom 
őrőkesen maradt Nagyságod nemes szivében [Héderfája 
KK; IB. Molnár Sámuel lev.]. 1819: örökösön a Czéhbol ki 
rekesztessék [Kv; MészCLev.]. 

Szk: ~ rajta marad. 1804: (A szegény emberek között) 
ollyanak vadnak hogj magak túdja hányfelé adóss, így hát 
némellyiken örökösön is rajta marad az adósság [Ádámos 
KK; Pk 5]. 

örökösen2 (adományként/cserében/örök áron) fiúról fiú-
ra öröklődöen; (prin/ca donaţie/schimb/cumpărare) moşte-
nindu-se din tată în fiu; (als Spende/Wechsel/Verkauf) 
vom Sohn zum Sohn erbend. 1639: ne(m) tudo(m) mellik 
Fejedele(m) idejeb(en) es Donatioval volt az Iktatas, es 
őrőkősőne vagy summaba(n) volt [Vingárd AF; JHb 
XXVI/16]. 1642: Tudom hogj az megh neuezet Nagj Keo 
Banya, Eöreókeoseon az Nehay Vayda Mártoné uolt [Ab-
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rudbánya; Törzs]. 1685/1792: a' Békék Nyire ... Etzken 
Andrásra és Gyermekire mentek volt által Nagy Annyok 
után örökösön [BLev. Transs. 15]. 1701: Czegei Vass 
Georgy Ur(am) ... mindennemű ... külső belső portiojat ... 
kezében ereszté ... Vas Dániel Ur(amna)k és fiu ágon lévő 
maradékinak örökösön meg hihatatlanul [Cege SzD; 
WassLt]. 1720/1811: Vágynák örökkösön vet földekis ... a 
Kurtáb(an) egy hasáb ... a Hoszszub(an) is egy hasáb 
[Szotyor Hsz; Borb. II]. 1759/1766: Kis Kendi Joszághoz 
tartazo ... Varga Gyurka nevezetű nőtelen Jobbágy Legényt 
örökösön cedalak Biro Moses és Sigmond Urak Kemény 
Kristina Aszszonynak [Mv; DobLev. 11/372. 2b]. 1771: az 
alsó Ton fellyul való puszta To, ökegyelméé légyen örökö-
sön2 [Fejér m.; i.h. 11/428. 7a. — aLugosi Ferentzé]. 1812: 
kére Nagy Elek Ur Tkts Rettegi Mihály Urtol ... Száz Né-
met forintokat, ígérvén ezenn Summa pénzért, és per Ma-
nus assignálván örökösön és Nullum Jussal három Jobbágy 
Cigánnyait* [Palatka K; RLt O. 2. — aKöv. a nevek fels.]. 
1849: a Birtokott örökösön fiurol fiúra által bocsátok [Bö-
zöd U; Borb. II]. 

Szk: - ad. 1608: megh neuezet hazamat adom es 
keoteom eo kglminek Eoreokeoseon megh hihatatlanul 
fiurul fiúra [Dés; DLt 300]. 1638: attam a' megh neuezet 
cziganokot Nagy Tamas Vramnak eöreökesen fiurol fiúra 
[Fog.; Szád.]. 1668: Colos vármegjében lévő Erked es 
Solymos nevű falukat, az nagy emlekezetu Bethlen Gábor 
Fejedelem adta volt Istenben ell nyugott Szárhegyi Lázár 
István Vrnak örökösön, az mint arról emanaltatot Donatio-
nak páriájából látta(m) es olvastam [LLt P. Biro táblai 
scriba kezével]. 1677: Pogácson egy rót ház hely az 
mellyet Domokas Thamás Vram Eőrőkősőn adot volt 
Makai Mihály Vr(amna)k [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 
1701: Melly Ferencz István nevű Jobbagyat ada Dalnoki 
Hadnagy Matyas Ur(am) a Méltóságos Groff Bethlen 
Miklós Ur(amna)k ... mint maga őrőkős Jobbagyát ada 
örökösön irrevocabiliter, Melly Jobbagyért ada ... hatvan 
forintokat [Gyf; WLt] * - adatik. 1737: Kis Marjai Albert 
Ur(na)k adatott egj darab gaz örökösön [Dés; Jk 477a]. 
1760: a' Hegyek kőzött a' mely kitsiny tseplesz észkos bo-
kor vagyon, közönséges akaratból adatott Gróff Toldalagi 
László Uramnak, és minden Haeressinek örökösön 
[Koronka MT; EHA] * - adattatik. 1739: Nztes Váradi 
Győrgj atyánkfiának irtásra adattatott nyilacskájára, a 
melly darabocska széna fű rúg ... örökösön adattatott ... 
adattatik hasznára ... Szombati Jstván ő kglmének [Dés; Jk 
518 b]. 1789: ha ... ezen Licitatio halasztódnék, minden-
képpen azon lenni tessék ... hogy a' Major vagy örökösön, 
vagy árendába adattassék [Kv; KvRLt IV. 31] * - ajándé-
koz. 1669: En Gyerö Monostori Kemény Simon ... Foga-
rasban az vár ellenében való uczában ... puszta ház helye-
met ... Csókási Katha Asz(onyna)k, és ő kegme mind két 
ágon levő szerelmes posteritásinak adtam, és ajándékoztam 
örökössön, és megh másolhatatlanul [Incz. III. 7]. 1713: 
ada és ajándékoza ö Ng(na)k örökösön két darab Szölőkőt, 
mellyekis most pusztajaban hevernek az Uj Thordai 
hataron az Mezes Mái nevű Szőlő hegyben [Torda; JHb 
XV/11] * - általad. 1717: Besenyei Győrgj Ura(m) az 
Karko felől való Nagjobbik Külső labbéli földét örökösön 
által adá Kis Peter Ur(amna)k [Vajasd AF; DobLev. 1/93]. 
1765/1783: (A) tizenkét ház helynek meg örőkősitése 
végett ... Báró Kemény Sigmond ur ō Nagysága, és Élete 
Kedves Párja Mlgs Groff Vass Éva Aszszony ö Nsga, 
conveniálák Titt. Gerendi László Urat, és Feleségit, Sarádi 

Susánna Aszszonyt és kérék azon, hogy ... adnak által ő 
Nsgok(na)k örökösön, mint Csere mellett lett magok 
acquisitumokot [Kv; i.h. III/874]. 1805: Trauzner István 
ezen Tóóbéli maga Részit Détsei Istvánnak örökösön által 
adta [Ne; i.h. IV/887. 3b] * - általbocsát. 1726: Lévén a 
T. Ecclesianak Túzok máiban egy regtűl fogva nagy 
pusztasagban lévő Szőleje ... Mostan pedig T. Cantor Sz. 
Királyi Gerson Atyánkfia kezere vévén s munkában vette 
... Instantiája által meg kérés vén a T. Consistoriumot: hogy 
azon Szőlőt botsatana altal ŏrŏkossen ... Látván a T. Con-
sistorium az ŏ klmč kivansaganak illendőségét ... ŏrokŏs-
senn altal adgya T: Ecclesia [Kv; SRE 151] * - (által)en-
ged. 1647: Az Ouár kapunál leueö hazat az attiafiakkal 
egj üt engedék Josef Schelker ura(m)nak, és feleségének 
eörökeoseón [Kv; RDL I. 134]. 1814: Azért az nemes 
hütösség is, hogy mindeneket jó, új szemre vévén, általen-
gede örökösön, hogyha hasznát vehet belőle, legyen örökös 
birtokában [Szárhegy Cs; RSzF 139] * ~ asszignál. 1792: 
Márkodba, a' Ns és Vitézlő Márton Mátyás, mint Ekkla 
Curatora4... és Kovács Tamás, az egész Megye képébe, és 
nevébe ... mi velünk edjűtt a' mezőre ki jövének meg mu-
togaták, és örökösön assignálák ... ezen alább le irt szántó 
Földeket, és kaszáló réteket [MMatr. 453. — aKöv. még 
nyolc név fels.] * - bír. 1636: Azt az Egi fertali szeoleot 
hasznostul itiltwk Teglas Annanak Eöreokeoseon birni 
[Kv; RDL I. 109]. 1700: a' mely fundus(na)k penzewel 
kinal en azt őrökőssőn birom [Dés; Jk 314b] * - bírhat. 
1624: egy Manyi la Demeter tős és örökös bedelljei ... 
jobbágya ... Toroczkai Zsigmond uramnak búdosóban volt 
... az ő szerelmes attyafiának, Toroczkai Ilona asszonnak ... 
adá, köté, vállá és conferálá ... mind feleségestől, gyerme-
kestől in perpetuum, hogy valahol ö kegyelme ... avagy ő 
kegyelme ura Nóvák Farkas uram feltalálhatják, az ő föl-
dekre szállíthassák és örökösen bírhassák [Torockószt-
györgy TA; SzO VI, 76]. 1748: föld őrökségetskémet ... 
örökösön bírhassák [Komjátszeg TA; AbN] * - cserébe 
(által)ad. 1701: Adák penig ... ez még irt földeket õrőkös-
sön cserébe, fiurol fiúra, maradványról maradványra [Uzon 
Hsz; Kp I. 93]. 1763: amely puszta Fundussa minden hoz-
zá tartózandó külső és belső appertinentiakkal volt... Nagy 
Ajtán ... Galgotzi István Ur(amna)k azokat ... által adta 
örökösön Tserébe ... Tit Cserei György Ur(amna)k, és 
Nagy Borbára Aszszonynak és két ágan levő Heresek(ne)k 
és posteritások(na)k transponálta [M.fráta K; JHb XVIII/ 
28]. 1828: Ezen ki szomszédalt Fel Hold szántó Főidnek az 
Észak Felől való végiből ... által ad ... Húszan ôtt ôlott ... 
Cserében òrökősön Semmi Just Se magának Sem mara-
dékinak Fen nem Hagyván [Asz; Borb. I] * - cserét tesz. 
1777: kérem ... örökösön tégyünk cserét [Pálfva Cs; Ks 65. 
44. 13] * - elad. 1616: Budai Tamasne Aszszonyom 
Vatzi Catha Aszszony, az mellettem való hazat Czanadj 
Antal Uramnak adni kötette ... sőt ... el akarja adni nekj 
örökessen [Kv; PolgK 140 ifj. Heltai Gáspár not. kezével]. 
1726: Zemlényi Pál Ur(am)... bizonyos szüksége ki pótlá-
sa véget kenszerittetik itt az N. Enyedi határan ... egy darab 
földeket... magoktol in perpetuum abalinealni örökösön el 
adni [Ne; DobLev. 1/126]. 1805: Bartos Sara Asszony itt az 
Albisi rész joszagotskáját el adá örökösön ... őtse Uranak 
Bartos Sámuel Uramnak 100 - szász Magyar forintokért 
[Albis Hsz; BLev.] * - eladattatik. 1671: Hogy ha vala-
melly Rab levele által szabadságot adott, vagy ád arra hogy 
jószága el-adattassék örökösön, ez szállyon az Decretum-
nak-is continentiaja azt tartván hogy ős jószágát-is cl-
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adhassa in tali casu ember, hogy ha penig nem authoralt 
mást az örökōssōn való el-adásra, az Rab ki-jövén, állyon 
szabadságában, adgyaé ŏrŏkössŏn avagy nem, és ha maga 
ugy adgya, szállyon örökösön [CC 63—4] * - eladott. 
1735: az Itŏl ö Kgltöl citált locus Decreti... az örökösön el 
adott ŏs joszágok rehabitiojárol szól [Torda; TJkT I. 82] * 
- (el)cserél. 1712: Csereltek ... egy masal őrőkősőn firól 
fira leanrol leanra maradvanrol maradvanyra meg hihatatla-
nul [Vaja MT; VH]. 1809: ezen ... földömet örökösön által 
attam, és tseréltem [Szentbenedek MT; Told. 37]. 1841: 
Ezen ... meg szomszédossitott Allodiális Tábla földemnek 
azon kisebb részit... örökösön el Cseréltem [M.zsombor K; 
Somb. II] * - esik. 1685/1792: Az harmad fél füzesbe 
vagyon öt lépés széna füvem, melynek az három lépése 
ŏstŏl maradott, az két lépését ismét vettem örökösül ... 
Flór. 5 Az horgas tonal vagyon egy darab husz lépés, mely 
örökösön esett volt az Néhai édes Uramnak [BLev. Transs. 
14] * - felcserél. 1823: meg fontoltuk volna egy aránt a 
más Határon lévő Birtokkal járni szokott alkalmatlanságo-
kot, és ... örökkösön fel cseréltük [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1072] * - ſeloszlatik. 1592/1633: keozeon-
seges akaratból, uegeztek egymás keozeott, es mi eleot-
twnkis mindnyaian3 ... consentialtak, hogy mostan eoreo-
keosseon fel oszlassek, mindenwt ualo zanto feold, reth, es 
széna fw [Gyeke K; Ks 90. — aKöv. a nevek fels.] * -
hagy. 1641/1678: Zalaknai János Papné hagyott testamen-
tumban) a Templomhoz örökösön égy hold földet [So-
mosd MT; MMatr. 85]. 1717: Rigmányi Mártőn hagjot 
örökösön Felesége és léánya hallásokra két körtővélyfát s' 
Rigmányi Ecclesiacska számára [i.h. 167] * - hagyhat. 
1653: az Serlingia ioszagot... kaptalanban neke(m) kŏtöte 
Szegeni6 ket ezer tallérban ... aztis örökösön nem hagiha-
tom hanem az ket ezer taler Súmaig az en igasagomat 
hagiom fiamnak mikola Sigmondnak es maradékinak 
[JHbK XLII/3 Kovacsoczy Zsuzsanna végr. — aBN. bA 
végrendelkező férje] * - idegenít. 1763: Kis Várdai L. 
Sámuel eo kglme ... azonn Nevezett földét, adá és idegenité 
örökösön ... Nms Brullyai Sára Aszszony(na)k es Haere-
sinek in et pro fl 5 d 50 - öt Magyar forintokb(an) és ötven 
pinzekben [DobLev. 11/341] * - jobbágyul (be)adja ma-
gát. 1629: Ada be magat iobbagiul Szabad io akarattia 
szerint eőreőkeőseőn fiurul fiúra kezet be adua(n) nekeőnk 
keőz birak(na)k egy Nagy Mihály neueő ifiu leginy 
Soofalva(n) ... loko Gawaj Peternek [SófVa BN; Ks 41. E. 
15]. 1676: Mikoron volnánk ... Alsó Galdon ... Buta Medre 
... adá magát szabad jo akarattya szerint ...jobbágyul Te-
kintetes Kemeny Peterne Thorotzkai Clara Aszony(na)k es 
ó kglmenek Posteritassinak ... örökösön fiurol fiúra megh 
hihatatlanul [KP] * - jobbágyul kötelezi magát. 1734: 
Vadadban3 Commoralo, egy Fodor Mihály nevü ember ... 
mivel hogy nekie semi lakó helye, ugy gyámolais, nincsen, 
de különben is sokai ados ... ö is magat... firól fijura örö-
kösen kotelezé jobagyul ... Berzenczei István ur(a)m(na)k 
[Berz. 12. 92/67. — aMT] * ~ (jobbágyul) köti magát. 
1665: Egy kozák czigany iffiu legeny ... maga szabad io 
akarattiabol, ada, es kōte magat Jobbagiul Eorŏkōsen, fiu-
rol, fiúra, megh hihatatlanul Nemzetes Redaj Ferencz 
Uram(na)k [Köröspatak U; BLt 11]. 1727: kegyelmed ezen 
szegény Oláne Urának szabadittásab(an) meg indúlyon s 
könnyen ne hadgya had telepedhessék az en földemre jó 
kezesség alat, örökösön köti magát [Szentlélek Hsz; ApLt 2 
Apor Pétemé Bara Sigmondhoz] * - konferál. 1693: 
Gidofalvi Gabor Deák ur(am) conferált jóvendeo Pap 

lakasra egy hazaczkat fundusaval örökkesen [UnVJk]. 
1714: Szilvasi Ianos vram ... azon Detrehemi portiot adá és 
conferálá örökösön és irrevocabiliter Biro Sámuel Vram-
(na)k, Feleségének Dániel Clára Aszszonynak, két ágh 
maradékinak [Mezőőr K; Bom. IX. 2 Hunyadi István tábl. 
íródeák kezével] * ~ köt. 1650: abbali igassagat Peterffy 
Mihalys, eorökősön az J felesegenek kötötte [UszT 8/64. 
54]. 1712: Levén ... Szekély Miklós Uram(na)k, és fiának, 
István(na)k egy darab erdejek ... az Rákosi hátáron ... adá 
és kőte ... Kisebb szekély Ferentz Uram(na)k ... örökösön 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1729: Geréb István uram ... 
köté és adá örökösön Cserében Czegei Wass Dániel uram-
(na)k ... Kolosvár Várossában levő Ház és ahoz való kert és 
Majorbeii részit [Császári SzD; WassLt] * - legál. 1677: 
Ecclesiakhoz ingatlan jokot örökösön legalni, Fiscus vagy 
Successor kárával, interdicaltatik [AC 255] * - marad. 
1763: conferala Idősb Katso Miklós Pap számára Tes-
tamentaliter egy magától ki irtott széna rétet... tali condi-
tione, hogy mig maga él, széna bért a' Papnak ne adjon, 
holta után pedig maradjon ŏrökŏssŏn, papról papra [Selye 
MT; MMatr. 217] * ~ megszerez. 1758: Ugyanezen esz-
tendőben akarván magam lakásomat figálni, kívántam 
volna az édesanyámtól azt az vén házat magamnak örökö-
sen megszerezni, aminthogy száz forintot s Tőkön egy jó 
házhelyet ígértem volt szegénynek [RettE 69] * -
(meg)vásárol. 1726: az említett darab földet ... Nzts 
Brullyai György Ur(am) s Hites Társa Balog Sára Asz-
(sz)ony ... negyven Magyar forintakban ... meg alkuvá és 
örökösön meg vásárlá [DobLev. 1/126]. 1753: emlékezem 
arra is Mátyás Sámuel Vram ezt mondotta volna; jóllehet 
örökösön Vásárlotta azon Joszágot, de ha penzit le tészi ki 
bocsátya [Nagyborosnyó Hsz; i.h. 1/253. 2a Andreas Bar-
tha (32) ns vall.]. 1795: a' Kelemen telki Rña Eccla 
örökösen irrevocabiliter meg vásárlá a* Kelementelki Falu-
si Közönségtől azon örökséget [Kelementelke MT; MMatr. 
132] * ~ (meg)vesz. 1609: az kynek saiattia attul 
örökōseõn megh vettem [Dés; DLt 312]. 1698: az én édes 
Pap fiammal Alberttel uőttűnk uolt őrőkősőn egy belső 
helliet al Csík szekben Szent Simonon az falu kőzött [Csa-
tószeg Cs; CsÁLt F. 27.1/44]. 1719: Etzken István jószágát 
vettem meg Órókósón [Imecsfva Hsz; Borb. I]. 1803: (A 
jószágot) én Semmi képen ki nem botsátom mert őrőkősőn 
meg vettem [MakfVa MT; DLev. 1. VIIIA. 20] * - odaad. 
1646: Zeoch Thamas ... az hazat eoreokeoseon fiurol fiúra 
maradvarol maradvara oda ada valla Borbély Jmrehnek 
[Kv; TJk VIII/4. 66] * odaenged. 1784: Malombéli ... 
részünket ... örökösön oda engedtük ... kötelezvén magun-
kat és Maradványainkat... arra, hogy a' miket... ezenn Le-
velünkbe foglaltunk ... álhatatos meg tartóji lészünk 
[Gyalakuta MT; Ks] * - odavall -> - odaad * - osztozik. 
1735: ő kglme hólta után ujjollag fel oszták őköt3... Azt is 
tudom hogy őrokkősőn osztozának egy mas kőzött [Altorja 
Hsz; Borb. I Veress Péter (49) pp vall. — aA jb-okat] * -
összecserél. 1868: ezen Círcum vícinált ki nevezet két 
Darab külső Szántó és kászálo birtokunkat ősze Cserélőnk 
őrőkősőn [Szováta MT; Bereczki József lev.] * - száll -» 
- eladattatik * - szolgál. 1608: Matthias al(ia)s Kouach 
Jmreh ... mingiarast Zamosfaluara keőlteőzik, felesegeuel, 
minden marhaiaual egietemben, es az teőb Jobbagiuaí 
edgiwt Eöreökeoseon zolgal [Kv; JHb]. 1630: Nagy János 
... az feliül mögh neuezöt vrakat Zombori Lászlót, az utan 
az Feleseget, az utan Bötlén Farkast ... Jobagysagul (!) 
Szolgalta örökösön [Szentegyed SzD; WassLt Deák István 
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vszb vall.] * ~ szolgáló jobbágy. 1716: Kendermezei Pos-
sessiojabol ... Boros jenöi Korda Sigmond Urnák ... ezen 
órökos ide aláb való ős és örökösön szolghalo jobbágyok 
aufugialtak [Kendermező SzD; BfR II. 81/3] * ~ testál. 
1792: Hagjok és Testálok a' ... Kolos Vári Unitarium Col-
legium Szŭkségire örökösön ... Hung fr. 10 000, az az Tiz 
Ezer Magyar forintokot [HéjasfVa NK; SLt XLIII. 17 Felső 
Dobofalvi Marothi István kezével] * - vásárolt. 1789: Ha 
valamellyik Féltől valaki hoszszas perlekedés után ollyan örö-
kösön vásárlott Joszagot, Földet, vagy akármi Birodalmot ki 
nyerne... betsű szerint való árra őt száz Forintokot Superálna, 
tehát Casu in eô meg osztván a ki nyert Birodalomért Törvé-
nyesen itélt Summát ... a másik Fél rectificálni tartozzék 
[Kük.; Kp II. 25]. 1827: Várfalvi Pálffi Evátol őrökesen 
vásárolt föld végről szollo levél [Asz; Borb. I]. 

örökösit örökös birtokká/jobbággyá nyilvánít/tesz; a ob-
ţine definitiv/pentru totdeauna o proprietate ñmciarä/un 
iobag; zum Erbbesitz/Leibeigenen erklären/machen. 1624: 
Desfalui Gaspar uram ... az euicciot, maraga neuen ada, 
eóreókeósite ... ket haz helt ... Zalanczi Jstuan vramnak 
[Mihályivá NK; JHb XXIII/6]. 1634: azt pedigh az eóreók-
seget 1612 eztendeóben eóreökeösittete(m) [Hsz; BálLt 1]. 
1749: Ha mit Kabos Ferencz Ur(am) vagy Successori azon 
mostan alt(al) adott portiob(an) epitendö lèszen, nem 
külömb(en) ha a fugitivus Jobbágyok reductiojára költeni 
fog ... nem külömb(en) ha maga Joszágibol Jobbagyit oda 
telepítené Kabos Ferencz Ur(am) vagy quo quo modo 
Jobbagyokat örökösitene azok(na)k el vitelekben szabacs-
csága lészen [Kv; Borb. II]. 1775: azon Verő ab olim Né-
hai Tit. Thorotzkai János Ur részére birattatott 's vámolta-
tott, 's a1 Mlgs Família közt celebrált Divisiok ott érték, 
confirmálták ōrökösitették [Torockó; Bosla]. 1807: Néhai 
Székelly Mihálly Uram ... mondá ennek a Kis unakámnak 
Testalom ... két Hold Földemet ... melly földről azt mon-
datta hogy maga örőkősitette Szerzette [Sinfva TA; Borb. II 
Fülep Mihálly (49) ns vall.]. 

örökösítés jószág/birtok örök érvényű átruházása/meg-
szerzése; cedarea/obţinerea definitivă a unei proprietăti 
funciare; endgültige Übergabe/Erwerb des Besitztums. 
1786: A' Gálfi sessiok örőkősitésiért fizettem Hf 20 
[Nagylak AF; DobLev. III/616. lb Jos. Dobolyi kezével]. 
1787: Az ház őrőkősitéséről, és szőllő approprialásárol 
emanalt Contractualis Levelek ... más Regestrumba ingre-
dialta(na)k (!) [Mv; MvLev. Nagy György hagy. 14]. 1805: 
a' Pernek derekában bé adták a Per rendiben-is az elébb 
tsak Notarialis kéznél fordult örökösittés Bizonyságait [Ne; 
DobLev. IV/887. 2b]. 1807: (Földet) Zálogosított... ezt... 
2 rendbéli vérektől meg örökösitette, és arról szollo 
Contractusok tartasa szerint pénzt supreaddálván mely 2. 
Köblös Főid marad azon örökösittés mellett Kőntzei Gá-
borné aszony(na)k [Hsz; Kp IV. 306]. 1882: minden Külső 
Belső Javait is ... örökösittés és Zálogosittás mellett tsak 
nem egy Talpalatnyéig el idegenitette [Kük.; Kp II. 60a]. 

örökösített örök érvényűén megszerzett; care a fost obţi-
nut definitiv/pentru totdeauna; endgültig erworben. 1842 
k : A Jakab Jánostol örökösitet Erdöbeli Jusrol való levél 
[Bözöd U; Borb. II]. 

örökösképpen 1. örökre; pentru totdeauna, definitív; für 
ewig. 1583: az Jdegen Nemzet Arossok feleollis vgmint 

Georeogeokreól, olazokrol, Nemetekreól Raczokrol es 
minden egieb ez varos kiweol lakó Aros Rendekreól 
vegezzenek, oly modon ky az Varos Consensussabol meg 
maradwan, keowetkezendeo Wdeókben eoreókeoskeppen 
observaltathassek [Kv; TanJk V/3. 273b]. 1589: eó kgmek 
... mostis azt Akariak varosul megh tartany, Es Ez May 
Naptol foghwa(n) eóreókeóskeppen egietembe igy weghez-
teneka [Kv; i.h. 1/1. 106. — aKöv. a végzés]. 1694: Miko-
ron volnánk Sepsi Sz: Kiralyban ... jōvenek mŭ elónkb(e) 
illyen bŏtsŭletes szemelyeka... es tőnek mü előttünk illyen 
örökösképpen való cserelest | jövenek mű elŏnkb(e) ... ab 
una specificalt Nemzetes Szekely György Ur(am), ab alia 
verő parte mostan Kŏkŏsben lakó Sepsi Killyeni Killyeni 
Peter, es ö kglmek mŭnköt kezek beadasával, megh bírál-
ván tenek illye(n) orokoskeppe(n) megh allando concam-
biumot [BLt 3. — aKöv. a nevek fels.]. 1710: Rákóczi 
Ferenc ... Bercsénivel tanácskozván, azt végezék, hogy 
Ónadra gyűlést hirdessenek, és hogy ... a státusok tegyenek 
confoederátiót egymás között, s az austriai háztól örökös-
képpen elszakadjanak [CsH 385]. 

2. állandóan; mereu, totdeauna; ständig, ewig. 1584: Pitter 
Bennek vallia ... tuggya hogy Zeoch Fabian keolt abba A 
hazba, es benne lakot eoreokeoskeppen [Kv; TJk IV/1. 327]. 
1589/XXVII. sz. eleje: Az Faragó Legennek az eő edgik mes-
ter remekeh legien edgi Aito ... Második Remek, egy ház-
nak vagi szobanak kereszt boltra való boltozasa, mellyet az 
eö Mesterenęl lakuan uigien végb(en) örökösképpen az 
eönneön tudomaniabol [Kv; KőmCArt. 8-9]. 

3. végérvényesen; definitív; endgültig. 1583: Az melj 
vtat... ez el mult Napokba(n) theoltenek, lobban Akariak 
eo kgmek varosul meg Epitheny, Azért Meg is az hideluie-
ket mind kiweól beleöl vessek rea, es lobban eoreokeos 
keppen meg chinalliak [Kv; TanJk V/3. 274a]. 

4. örökérvényűén, örökre; irevocabil, definitív; end-
gültig, irreversibel. 1608: Nagy kereken Egynehány szally-
tot Jobbágyot... atta(m) es eo kegme kezynel hattam myn-
de(n) igassagaual... Eoreokeoskeppe(n) fiurul fyura leanrol 
leanra meg hyuhatatlanul [Kv; JHb XXVI/49]. 1622: azt az 
haro(m) fertali zeoleot el attak kez penzen harmincz Eőtt 
magiari forinto(n) vgi mint Eoreok arron, es eóreókeóskep-
pe(n) megh hihatatlanul fiurol fiúra maradekirol maradé-
kira birnia bekessegesen [Kv; RDL I. 118]. 1623: az megh 
mo(n)dot széna fw hely, az felliwl megh irt Retthy Istua(n) 
Deaknak es posteritasinak neszzenek eőreőkeőskeppen 
[Markosfva Hsz; Borb. I]. 1677: soha senki egy privatus 
ember-is ingatlan semminémű jókat, Ecclesiákhoz se élté-
ben örökösképpen ne adhasson, sem penig Testamentum-
ban ne legalhasson | A' Fiscale bonumok a' Fiscushoz re-
cuperaltassanak, mellyek 1688. Esztendő után ... örökös-
képpen el-adattanak [AC 13, 42], 1699: Nobilis Foemina 
Anna Kaszoni consors Clarissimi ac Gen. D. Stephani 
Kolosvari de eadem solemniter protestál azo(n) hogy eő 
kme nyilván való p(rae) judiciumara ... senki pénzt ne 
adgyo(n) a' Fejer, Veres es Somogyi Portio őrőkős keppen 
való megvetelere vagy csak megzalogositasarais [Dés; Jk 
290b]. 1731: két ízben valtotta volna meg Felvinczi János 
Vram Juon Juonuczot az akasztó fától, es ezen ketszeri 
meg váltásáért ejtette volna magat s posteritásàt őrőkős 
képpen való jobbágyságban [Csapó KK; Berz. 12. 92/51]. 
1814: azon szüle Apánk néhai Makai Mihálj Testvér 
Báttyátol néhai Makai Mikostol ... örökös képpen által 
adott Jokhoz nékünk nintsen örökség szerént való Jussunk 
[Dés; Borb. I]. 
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5. örökségként; drept/ca moştenire; als Erbschaft. 1584: 
Hozzw Jstwan ... vallia ... Adoria(n) papra eoreokeos kep-
pe(n) zalla egy haz, successio zerent [Kv; TJk IV/1. 328]. 

6. városi ingatlan birtokosaként; ca proprietar de imobil 
într-un oraş; als Besitzer von Immobiliargut in der Stadt. 
1584: mindenkor wgiekeznek varosul legh fellieb az waros 
zabadsagat es megh maradasat otalmazny feokeppen Ab-
ba(n) hogy Nemes ember eoreokeoskeppen Az varosba ne 
zalhasson, Mostan penigh értik Biro vramnak Zowabol 
hogy Kendy Ianos akarna magat Statualtatny Az Thar 
Istwan hazaba... eóreokeós keppen [Kv; TanJk V/3. 284]. 

örököslevél jószág öröklését bizonyító levél, osztályle-
vél; certificat de moştenire; Erbschein. 1697: hallottam 
ezen n: Udvar ház heljet hogi regen ... T: N: Racz Christina 
aszoni elejeke lőt volna, de én az határát nem tudom az 
mig az örökös levelet ide nem hozák, hogi mikor megh 
osztották mint merték fel [M.derzse SzD; JHb 111/63 Duda 
Tamás (70) jb vall.] | A földeket ha az örökös levelbül 
kerdenek meg tudnám mutatni, de igi nem emlekezem reá 
ki meljik után való [uo.; i.h. Miskuly János (60) jb vall.]. 
1740: Noha ez előttis p(rae)moneáltatott vala Néhai Imreffi 
Szűcs Jánosné; mostan pedig Baróti Jánosné, hogj magát 
őrőkős Leveléb(en) megirt Telke métáihoz tarttsa; de mind 
eddig sem cselekette [Dés; Jk 537b]. 1765/1766: mind 
Nagylakhoz, mind Csekelakához tartazando őrőkős, és 
acquisitionalis Leveleket által adni, obligalak a* Mélgs Ur, 
és Aszszony ö Nagysága magakat [Koppánd TA; DobLev. 
II/372. 3b]. 

örökösödés öröklés, öröklődés; moştenire, succesiune; 
Beerbung. 1833/1841: esmérjük itten Uzonban1 azon belső 
és kŭlsö örökségeket, mellyek ... örökösödés szerént szál-
lottak, és maradtak a kérdésben meg nevezett három egy 
test vér Mlgs Urakra [Kp V. 373. — aHsz]. 1862: csak is 
szeretett nőm ... halála után nyíljék meg számára az egész 
vagyonra nezve a törvényes örökösödés [Kv; Végr.]. 

örökösödési szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruk-
tion: - jog öröklési jog; drept succesoral/de moştenire; 
Erbrecht. 1863: Házasságunk a polgári törvénykönyv 
behozatala előtt történvén, bár melyikünk halála esetében, 
a Városi municipialis törvény fogná szabályozni a hátrama-
radott örökösödési jogát [Kv; Végr.]. 

örökösödik örököl; a moşteni; erben. 186ý: Kolosvári a' 
piacz soron lévő... házamat... hagyom kedves Unokámnak 
Gr. Teleki Jo'sefnek, oly kikötéssel hogy ha kis korún meg 
találna halni ezen házba és szénaftlbe testvérei... örökösöd-
jenek | (Unokáim közül) valamelyiknek halála esetében 
elébb az ezen pontban meg nevezett vérségi testvérek örö-
kösödjenek egymásnak [Kv; Végr.]. 

Örökösség 1. örökség; moştenire; Erbschañ. 1608: vir 
zerint való Eoreokeossigemet telliessiggel Eo keglminek 
adom aianlom keoteom es Vallom [Dés; DLt 300]. 

2. örökösödési jog; drept succesoral/de moştenire; Erb-
recht. 1613 k.: Tudván és ertven azt annak az haznak prop-
rietassaga per devolutionem honnét és miczoda fondamen-
tombol derivaltatot volna Zok Peter kezehez ... Nem akar-
uan patialni hogy az nehaj iffiabbik Witzei Gaspar meg 
faradot aruaianak Peternek ... Vçr szerent való igassaga, 
^ Őrökessege benne mortificaltassek ... Ugy kelletet az ide-

gen Emptort... nagy sommá penszel el vettnem [Kv; PolgK 
138 ifj. Heltai Gáspár not. kezével]. 1681: az eő Kglme 
instantiajara eleitŭl fogvast a miolta egy massal esmeretse-
get vetettünk, hozza(m) való baratsagos synceritassaért 
megh engettem három esztendeigh hogy usualhassa azon 
Gyalari vas kő banyabeii vas követ sub his conditionibus 1. 
Semmi nemű ki gondolható just, vagy praetensiot, annal 
inkab valami örŏkesseget azon Gyalari Kö Banjamhoz, 
soha semmi időb(en) maganak ne vendicalljona [VhU 250. 
— aFolyt. a feltételek részi.]. 1739: kie volna azan föld-
(ne)k örőkössege, és most is Togyer Roska mitsida utan 
birja nem tudam [Hidegvíz AF; JHb XXIII/49]. 

3. örökérvényűség; valabilitate veşnicä; Endgültigkeit. 
1677: a* mint recuperalások a' Dézmáknak, avagy azoknak 
Arendáinak, a' több Fiscale bonumoknak rendihez és mod-
gyához alkalmaztattak, ugy azoknak collatioiis azon 
modok szerint a' Fejedelmek hatalmában vagyon, mint a' 
töb Fiscale bonumoknak el-adása, de hogy külömb igas-
sággal és örŏkösséggel abalien ál tathassanak, meg-határoz-
tatot [AC 52]. 

4. maradandóság; trăinicie; Dauerhaftigkeit. 1583: 
Kerikis eó kegmek Biro vramat hog ez valasztot Zemelie-
ket Nemely engedetlenek ellen mégis oltalmazza, ha ke-
wantatik, az vegezesnek ereyeben való megh maradasaert, 
es eóreókeossegeyert [Kv; TanJk V/3. 276a]. 

5. örök/ösjobbágyság, örök/ősjobbágyi állapot; iobăgie 
veşnică; ewige Leibeigenschaft, ewiger Leibeigenen-
zustand. 1677: A' mely Jobbágy elébbi residentiájára ma-
gától viszsza mégyen, nem tartozik a' temporaneus Urának 
restituálni, hogy ha örökössége és hozzája való competen-
tiaja-is eléb való [AC 193]. 

örökösttl 1. örökre; pentru totdeauna, pe veci; fllr ewig. 
1589: az Mezarossy Rendnek az az a' belseo es kilseo 
mészárosoknak eóreókeoswl megh engettek varosul, Zent-
marton Nap vtan pwnkeostigh az hus Adást egy fontra | 
Oka ez a' Kylseo Mészárosok megh zabaditasanak eoreo-
keoswl hogy eokis Mészárosok es egy Arant való Ighas-
saggal kel elnyek [Kv; TanJk 1/1. 107, 109]. 1589/XVll. sz. 
eleje: hogi ha ez Keőmiues Céh es egesz tarsaságh, ezeket 
az Articulusokat, ugi mint nagi gondal, elmebeli faratsag-
gal, haniassal vetessel es igazgatassal ueghez menteket es 
örŏkeöswl megh maradandókat, telliesseggel, vagy cziak 
resz szerent is, megh bontana, megh szegne ... az Biro es 
Tanacz, minden wdeöben az egesz Cehet eötuen forinttal 
bwntesse [Kv; KőmCArt. 28]. 1614: En Reczey Janasko ... 
engetem ... Chomanay eöreökseghbeól hazbeól (!) Boyer-
segbeól minden en reám Nezendeó rézemet eóreókesseól es 
viza hihattatlanull [Récse F; Szád.]. 

2. örökös birtokként; ca proprietate definitivă; als ewiges 
Besitztum. 1584: az varos feóidet kewannak penzen eóreó-
keoswl az Seminariumnak helyheztetny es ky Mutathny, 
holot az varos priuilegiumanak Regy ereie es zabadsaga ze-
rent eoreokeos helyt effele priuata personak es Nemesek 
Ne(m) vehetnenek [Kv; TanJk V/3. 277b]. 1685/1792: Az 
harmad fél fűzesbe vagyon őt lépés széna füvem, melynek 
az három lépése őstől maradott, az két lépését ismét vettem 
örökösül... Flór. 5 [BLev. Transs. 14]. 

Szk: - bír. 1605: Az hoostatbely Égett házak feleol ... 
Vegeztek eó kegek varosul hogy ... walamelly eorekesnek 
ház helie vagion kit eorekeswl bír, megh eppytse [Kv; 
TanJk 1/1. 505] * - bírhat. 1584: azt az feoldet Buda 
János eoreokeoswl Bírhassa [Dés; DLt 213]. 


