
reguláció 

reguláció 1. szabályozás; reglementare; Regülierung. 
1784: az erdők szabados élésétől el tiltanak ö Ngok ben-
nünket s A 1752 ezt a modot talaltak fel, 's illyen regulatio 
adaték ki irásb(an)a [Torockó; TLev. 4/9. 15b. — aKöv. a 
részi.]. 1792: el bocsátott követeink kötelességek lészen 

a Mŭvek(ne)k Cselédek(ne)k és Napszámosok(na)k az 
azok(na)k Szer felett való áirok mián Regulatiojokrol, 
azoknak Orvaslások módját ės erejét ki munkálódni (így!) 
[Zilah; Borb. II hív.]. 1796: a' Verők vgyan és Hámorok a' 
Cultivánsok neveiről szoktak neveztetni, de nem azért mint 
ha a' Jus proprietatis övék volna, mert mind ezeket 
bizonyos Regulatio mellett erga praestandam Decimam a' 
Földes Urak engedelmébōl bírják [Mv; TLev. 5/16 Transm. 
27-8]. 1805: Mi hogy az ō határ nélkül való kívánsá-
gaiknál fogva keresetünknek minden 'Sírját meg emészteni 
kezdett munkásainknak regulatiojára a' Ngod plánumához 
mérsékleti utat ki dolgoznok, egybe gyűltünk vala a * 
Biroság Házhoz [Torockó; i.h. 9/38]. 

2. urbariális ~ úrbéri rendezés/szabályozás; reglementäri 
urbariale; urbariale Regulierung. 1820: Mik Luka... az Ur-
barialis regulatioig, vagy a Nms Vár(me)gye Tks 
Tisztsége előtt inealando Contractusig esztendőnként a 
Nyári Napakon a mikor fogom kivánni kézi Munkával 
tégyen négy hetet az az 24 Napszámot [Ne; DobLev. 
V/1032 Bartók Ádám kezével]. 

3. vízszabályozás; regularea apei; Wasserregulierung. 
1826: A' Kelementelki Birtokosok és adózó közönség által 
a' Csulokáj nevű patak káros folyása regulatioja tárgyában 
a' Tekintetes Tisztséghez beadott instantiára a' 
szükséges rendelés megtétele végett kirendeltetvén, azon 
oculatiora a' f.e. Április holnap likét határoztuk volt 
[Msz; GyL]. 1853: a Szajka pataka regulatioja bé végez-
tetett [Dés; DLt 96]. 

reguláit szabályozott; regulát, conform unei reguli stabi-
lite ín prealabil; reguliert, geregelt. 1717: à Militia ben 
lévén à Hazában, és bizonjos reguláit alimentatio nélkül 
nem subsistálhatván, Méltóságos Com(m)endans G(ene)ra-
lis Excellentiája parancsolattjábol proponált Summából 
igirtŭnk 350.000 Rh f. [KvLt 1/220 gub.]. 

reguláltatik 1. szabályoztatik, elrendeztetik; a fi regle-
men tat/aranjat; regül iert werden. 1721: a * közönséges Con-
tributiok, égjenes, és kinek kinek tehecsége szerint való 
proportioval, vettesse(ne)k fel, és a tereh viselés ugj regu-
laltassék, hogj edgjik a* másik terhét ne hordozza, hanem 
erejéhez képest egjenlö légjen [Ks 18. XCIII a gub. Kv-ról]. 
1761: Talaltatnak másodszor ollyanok mellyeket ã relicta 
néhai ferjével aqvirált s nem reguláitattak, mellyek(ne)k 
fele ismét ã relictaje más fele pedig fiat leányt egy aránt 
illet [Hsz; BLev.]. 

2. kb. rendbe állíttatik; a fi dispus ín ordine; in Ordnung 
aufgestellt werden. 1721: ezen ki menő négy Regimentek, 
reguláitatnak; nem mind egy uton, és egy felé, lehet mar-
sussokat continualni, hanem meg szakadozva [Ks 18. 
XCIII gub.]. 

regulament határozat; hotärîre; Beschluß, Ent-
scheidung. 1812: itt F Rákoson a' Tktes Circularis Sz Biro 
Ur, a* Falusi Hütősség, és Nagy részint a* Falusi Gazdák 
jelenlétében tétetett nevezetesen a' Kováts és Tsidmadia 
Mester emberekre nćzt ezen határozás vagyis regulament 
[F.rákos U; Falujk 71 Sebe János pap-not. kezével]. 
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regulamentális szabályozó; regulamentar; regulierend. 
1740: midőn az Militia nyári Qvártélyb(a) Szállat, az nyári 
Quartélhoz competalo Regulamentalis dispositiokat min-
denfelé ki adtam az Commissariusok(na)k, az Comissá-
riusok is publicálták az Szegénység(ne)k, de az Militia aval 
keveset gondolván, tsak meg vészi a magáét [Kéménd H; 
Ks 101 Zejk István lev.]. 

regulamentum szabályzat, előírás; regulament, dispozi-
ţie; Regulierung, Vorschrift. 1729: Lovaikot meg számlál-
hatatlan sok ízben ã Regulamentum tenora ellen annyira 
postálkodtatta Kapitanj Vr(am), ugy ã Katónak is, hogj ã 
miat el romlot Lovaikat ketelenitettek ã Falusiak karokkal 
is el adni [SövényfVa KK; TSb 51]. 1741: a Csíkban lévő 
quártélyozó tisztek rettenetes executiokot cselekedtek a 
méltóságos gubemium kegyelmes commisioja érkezvén, 
úgy az herczeg ő serenitássa parancsolatja, hogy regula-
mentumon kívül senki semmit ne adjon, mégis extorsive 
megvették [Szárhegy Cs; SzO VII, 413] | kiadatot Regu-
lamentumok continuallyak, hogy a Vasarnapi Innep napok 
meg szenteltessenek [Kovászna Hsz; HSzjPl. 

Szk: katonai 1811: Az Magyar Test Orzö Sereg Szá-
mára kiadatott Katonai Regulamentum [SztLt Publico-poli-
ticorum 85/337]. 

reguláris 1. szabályos; regulát; regelmäßig. 1662: 
Haller Gábor amikor módja lehetne benne, Jenőben kinn 
lakván, a helynek erősítésében nagyon emberkedett vala ... 
majd minden kikeleten, tavaszon, nyáron egy-egy külső 
reguláris bástyáját a várnak megépítteti vala | Melly vár* a 
városnak közepette, kerekded formában nagy erős 
kőrakással és kőfallal lévén megkerítve, azon nagy kőfal 
kerítéséhez környül egyenlő mértékben öt igen nagy 
kasamatás, reguláris, földdel megtöltetett, fekvő bástyákkal 
lévén környülvétetve [SKr 319,415. — aA váradi]. 

Szk: - formára. 1662: Székelyhíd várának minden nagy 
bástyáit nagy öreg gerendákkal reguláris formára vonatván 
fel s töltetvén meg földdel [SKr 149]. 

2. szabályszerű; regiementar; regelrecht. 1769: Még az 
reguláris pecsétes Divisio nem kész, az is mihelt el készül 
mingyárt ki küldöm Batyam Ur(amna)k [Marossztgyörgy 
MT; Ks 99 Komis István lev.]. 

3. rendes; regular, regulát; normál, regulär. Szk: - kato-
náné sorkatonáné. 1799: Bodoki Sándor Mihállyné Ke-
resztes Judit, 30. Esztendős Reguláris katonáné kére 
minket, hogy mennénk el Kész Lászloni [Bodok Hsz; 
HSzjP] * ~ katonaság sorkatonaság. 1794: az ollyan 
önként magokat kato(na)sagra szánt Iffjak jelentsek 
magokat az Országba lévő akar Reguláris Regimentekbe 
levő Tsoportok Tisztjeinek akar a* Limitaneusoknál 
[M.bikal K; RAk 7]. 

regulátlan szabálytalan; neregulat; unregelmäßig. 1833: 
a Buzas Ferentzné földjének formája regulatlan lévén két 
darabba mérödött | ezt a darabot regulatlan állása miatt két 
részre szakasztották [Dés; DLt 904/831]. 

reguláz 1. szabályoz, (el)rendel; a reglementa; regu-
lieren. 1768: A Kocsomároltatásnak rendi az itt való Titt 
Possessorok között juxta Numerum Antiqvar(um) Sessio-
num regulázva lévén, a Titt. Exp(o)n(en)sek rendi ad 
Sessiones 7 ab 1 Ima Mensis Augusti ad 28um usque 7bris 
incl(usive) szokott lenni esztendőnként [SzőkefVa KK; Kp 
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III. 150]. 1779/1785: mind két ágra vadnak a Donatiok re-
gulázva [Herepe AF; DobLev. III/596. 129]. 1804: szabad-
ságáb(an) lévén mindenik Atyafinak és Compossessornak 
az osztatlan kőz földekből tettzése szerint foglalni, ès azt 
tsak a közönséges köz Határ osztály által lehetvén reguláz-
ni, hogy ki menynyiben részesedjék [Marossztimre AF; i.h. 
IV/878. 3b]. 1807: Felelettye a Panaszlonak nem igaz, 
hogy Léányt a Fel kéretett Jószág nem illetne, mert azon 
Citált Contractus expresse indiczitalja azt, hogy midőn 
Székellj György és Székellj Pál, Székellj Boldisárnak a Jo-
szágot el-adgyák a Contractus ugy Stilizálja hogy két 
Agon lévő Posteritassinak vagyon regulazva azon Contrac-
tusban a Jószág, ugy tehát valójában a Léánytis ugy illeti 
valamint a Fiút [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1808: ezen 
Divisionale Forum egyebet nem határozhatott iránta, 
hanem tsak azt, hogy azon Föld maradjon meg a Fiúnál, és 
az inhaerens Summát (: mellyet ordinarie három M Forintal 
szokott a' Falu az e' féle vásári alkalmatossággal regulázni:) 
fordittsa meg a' Leanyoknak [Asz; i.h.]. 

Szk: ßúágra 1791: azon Kolosvari Házat Néhai Idősb 
Báró Jósika Imre Ur, a Borsai Springi Gergellyfái s több 
Portiokrol szerzett (: Donatio :) adomány Levélben fiuágra 
regulázta | Bányabük is valamint a' Kolosvári Ház fiu ágra 
van regulázva azért... a fiak osztàljra® nem tészik [Kv; 
JHb XLIV 4, 6. — aTi. a leány ággal] * fiúról fiúra 
1807: A melly belső Joszágon lakik a praetensus Fiu 
inferaltatík a praetendens Esketésiben, hogy Vásároltatott-
volna egy Darabja Székelly Györgytől; de hibáson, mert 
a más Jószág és Fiurol Fiúra lévén régulázva, sem a Jó-
szág, sem az Inhaerens Summa Léányt nem illet [Aranyos-
rákos TA; Borb. II]. 

2. előirányoz; a prevedea; vorschreiben. 1797: vásárolt 
volt az Exponens Néhai N Enyedi Lakatos Ferentz Vramtol 
- egy felől a Ns Kalandos Czéh, más felől a' Tkts Ur 
földjeik szomszédságában két hold quártás földet... akkor 
vetése lévén benne, annak ki kelése, vagy bé takarittatása 
utánra regulázta volt a' venditor azon földnek kézhez 
vételét [Ne; DobLev. IV/785. la]. 

3. rendreutasít; a regula, a puné pe cineva la punct; jn 
zurechtweisen. 1812: Eddig ugy tudtuk hogy a ma-
gistrátus szokta a Czéhálistákat ha hibáztak régulázni [Dés; 
DLt 323]. 1834: a Tiszt illyen szókkal élt: ŏtŏt egy Re-
gius nem regulázza [Bögöz U; IB. Bentzédi Sándor ref. pap 
vall.]. 1853: így otf eljárva, már arra Semmi modon nem 
mehettem, hogy tegye oda a' nevét; pedig megmondám, 
hogy a' mint a' Csehi Biztos oda tette, ŏ is oda teheti — a' 
vala a* felelet, hogy ötét Cseh nem regulázza [Szilágycseh; 
BfN Szipolly Elek nyil. — aDabjonban és Dabjonúj-
faluban]. 

4. rászorít vmire; a constrînge/obliga la ceva; zu etw. 
zwingen. 1767: Horváth Gergely Uram nagyobb Posses-
sornak tartván magát, arra akarja a falut Regulázni, a mit 
maga egyedül akar [Burjánosóbuda K; JHbK LVI/5. 18]. 

5. (folyóvizet) szabályoz; a regulariza (cursul unei ape); 
Wasser regulieren. 1807: Iffiabb Rettegi Sigmond Ur sok 
költséggel ès fáradsággal tsonka gátokat, és töltéseket 
csináltatván annyira regulázta a Szamosnak folyamatyát, 
hogy az maga árkát el hagyván, és a Falu felé vévén 
belyebb a maga menését, azon emiitett puszta hely a 
Szigethez szakadott [Apahida K; RLt 0. 5 Moga Von (50) 
col. vall.]. 1818: Az ottan le jövö patak árkát... annak fo-
lyamottyat ugy fogják regulázni hogy ... a közönséges 
uttzának kart ne tégyen [Mv; LakCLev.]. 

regulázás rendreutasítás; punerea la punct a unei per-
soane; Zurechtweisung. 1823-1830: Az anyám ott tartóz-
tatván, az apám tétetett be az házba és tutornak; de mi 
gyermekekül az anyámtól nem akartunk elszakadni, kivált 
én s az húgom, mert az öcsém, mint aki az anyám régulázá-
sát nem szenvedhette, az apám lágy apa lévén, ehhez szított 
örökké [FogE 84]. 

regulázhat 1. szabályozhat, rendezhet; a putea regle-
menta; regulieren können. 1832: Tekea még az Zob Anuen-
tionalis Leveleb előtt Privílegíált város volt, nem jol ítélt 
abból a1 Gubernium mintha politica existentiáját Zob nem 
regulázhatta 's azért az nemis álhatna, mert nem Zobtol 
van eredete hanem a* Fejedelmektől [Borb. II. — aK. bZob 
Mihály 1486-ban kelt kiváltságlevele]. 

2. rendreutasíthat; a putea puné la punct pe cineva; zu-
rechtweisen können. 1817: írhatom Nagyságodnak, hogy 
a' mikor az Isten szerentsésen haza hozza, más uj, és jobb 
rendbe talál mindeneket kivévén egy két nyakos embert 
— kik iránt újra instálom a* Nagyságod rendelését, 
mellynél fogva regulázhossam [Héderfája KK; IB. Veress 
István tt lev.]. 

regulázott szabályozott, (el)rendelt; regiementat; regu-
liert. 1836: a' Fiu ág kihalásával Leányra is régulázott 
Donatios Joszàgokban a' Fiu ág kihalásával nem a' K. 
Fiscus, hanem az Impetrans után származott in Genere 
minden Leányok jöhetnek a* successioba [SLt Vegyes 
perir.]. 

reguláztat I. szabályoztat; a dispune să fie regiementat; 
regulieren lassen. 1782/1799: akarván a* Tordai Mészáro-
sokhoz alkalmaztatni óket a* Város ... a Nemes Vármegye 
Tisztyeit olykor meg tanálta hogy a' szerént reguláztassa8 

[Torockó; TLev. 5/16 Transm. 334-5. — aTi. a hús árát]. 
2. rendre intet; a face/permite sd fie pus la punct 

(persoana respectivä); jn zur Ordnung weisen lassen. 1819: 
A Zsombori gyermeke iránt sokszor öszve szollalkozások is 
volt mivel regulaztatni az Anya semmi ként nem engedte 
[Kv; Pk 2]. 

reguláztathatik megrendszabályoztathatik; a putea fi 
pus la punct (o persoanä); zurechtgewiesen werden kön-
nen. 1805: az Felettébb nagyot igyekező fuvok vagy Futa-
tok az 4 ágos Vassal inkább Reguláztathatnak [Torockó; 
TLev. 9/37]. 

reguláztatik 1. rendeztetik, szabályoztatik; a fi regie-
mentat; reguliert werden. 1780: Akika ez szerént reguláz-
tatnak: 1-mo: Az eladott jószágra ámbár ha zála^ban 
vagyon is, semmiképpen beerdölni nem engedtetik [Árkos 
Hsz; RSzF 108. — aA vidéki erdőtulajdonosok]. 1781: 
minden Individuumoknak az Mlgs Uraság praestatioji a' 
Felséges Királyi Rendelésekkel vagy Urbarizatiokkal regu-
Iáztattak s reguláztatnak [Torockó; TLev. 9/20], 1784: A 
Szemellyes actusokbol szármozo causák ugy regulaztatt-
nak, hogy az apróbb verekedések, és tépelődések, az hol 
vér botsátas nem esik, ugy a Diffamationis causák kezdőd-
hetnek, és el itiltetthettnek a Torotzkai Forumon, lévén in-
nen az efélében az Tktes Tábla eleiben az Appellatio | Az 
Per fo Ily ásóknak ki Menetelek is lévén, az iránt ugy regu-
laztatik az Torotzkai Forum, hogy semmi némŭ cásusban, 
avagy Szin, és praetextus alatt fellyebb három forintnál ne 
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büntetthessen [uo.; i.h. 2/6. 4]. 1816: a' szolgák fizetése 
Articulariter nem regulaztatik [uo., i.h. 9/40]. 1825: Jónak 
láttya ezen Comissio azt, hogy a' Csatányi szabad Erdő is 
ugy reguláztassék Esztendőnként hogy abból csak az 
magok szükségekor hozhassanak a Colonusok Tűzifát 
[Dés; DLt 288]. 

2. (el)rendeltetik; a fi aranjat; angeordnet werden. 1761: 
Talaltatnak ollyan aqvisitumok mellyekb(en) ä relicta 
neve nincsen 's ad posteritates regulaztattak, ezek jure tsak 
ă fiakot illetik | Tanáltatnak denique ollyanok* melyek 
Fekete Josef ur(am) által aqviraltattak és sem ă relicta(na)k 
neve benne nincsen sem gyermekei successiojok nem 
regulaztattak [Hsz; BLev. — aIngó javak]. 

rehabeál visszaszerez/nyer; a redobîndi/recupera; erwer-
ben, zurückbekommen. 1671: azon Jobbagyokat azzal a 
pénzel Sárosi Geőrgy ur(am) nehay Csontos Paal marade-
kitol rehabeállya [Sárpatak NK; SLt AU. 32]. 1683: (A 
zálogos jószágot) ha ollya(n) időben rehabealnok Lukacz 
Ferencz Vra(m)tol az mikor megh haszon vevő földeinek 
vetemenynek gabonainak hasznat fel nem takarithatta vol-
na minden veszekedes nélkül eltakaríthassa ő kgme min-
den fele gabonajat rolla [SófVa BN/Sv; Ks 14 XXVII. 3]. 
1693: Az Gerepen szőlők szerib(en) vagjo(n) edgj da-
rabotska szőleje, melyet eö kglme idegentől rehabéált [Ne; 
DobLev. 1/37]. 1721: (A részjószágokat) perrel patvarral 
sok fáracsággal rehabealtam [Uzon Hsz; BLt]. 1734: Pro 
I(ncta) Procurator N. Franciscus Szekely de Thorda dicit 

azon nullum jussal el adott örökös just idegentől pénzen 
rehabealta [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1749: az Expo-
nens Groff Vrak Serio protestaltatnak, hogj ha Nagjságtok 
nem Compareal, és az Exponens Vrakott nem convincalya 
és az oláh köblösi Portio abjudicaltatik minden Törvényes 
utakon ûgjekeznek az Exponensek eö Ngok azon Sztanisa 
nevű Falut rehabealni [Fejér m.; JHb XXXVII/14]. 1751: 
azon házhely ... a miolta más portiok közé elegyedet és el 
idegenedet volt, a honnanis Törvénnyel Sok költséggel és 
fáradsággal rehabealtak [M.köblös SzD; RLt]. 1772: a 
Sarádi részt, az Exponens Ur eö Kegyelme Gróff Rédai 
László Ur Posteritasítol rehabeálta [Káptalan AF; DobLev. 
11/439. 3a]. 

rehabeálandó visszaszerzendő; care urmeazä sä fie 
redobîndit/recuperat; zurückzubekommend. 1737: Hogj 
ezenn Rehabealando Rétekről való Literalék, a Protocollu-
mokból és egyébűnnenis, egjb(e) kerestessenek deputal-
tátnak Nztes Dobolyi Márton, Irsai Sigmond és Nótárius 
Bőszörményi András Atyánkfiai ö kglmek | A kiknél ollyas 
kaszálló földek vagjnak, mellyek rehabeálandók nominan-
ter ezek" [Dés; Jk 468b, 477a. — aKöv. a fels.]. 

rehabeálás 1. visszaszerzés/nyerés; redobîndire, recupe-
rare; Zurückgewinnung. 1677: A1 Mely Joszágok és Várak 
az 1650. Esztendöbéli Connumeratiokor sine controversia 
Fiscalisoknak Írattattak, valamint a' fellyeb meg-irt 
Aſticulusban deciarait Fiscale bonumok, ugy azon joszá-
gok-is in perpetuum Fiscalisoknak tartassanak; mellyeknek 
rehabeálásába(n) a* Fiscus az articulusokb(an) meg-irt 
processust kövesse [AC 44]. 1693: ha szinten feles pénzt 
hozott volna is Felesége házához Borbereki Istvá(n) 
Ur(am), előttünk ne(m) Constál, hogy eős joszágok reha-
beálására, vágj kiváltására, vagj házaknak ex íundamento 
lőtt épitésekre ... köthette [Ne; DobLev. 1/37], 1698: Bog-

dány Miklós ur(am) azon Portióknak kik idegen kéznél 
vadnak rehabealasaba mind Törvényes uton s mind penig 
másképp(en) sokat fàradot sokat költött [RLt 1]. 1738: Az 
Rét egy resze rehabeálása iránt inchoált és eddig Contineált 

Komis Sigmond Úrfi ő Nga ellen való Caussánk(na)k, 
hogj mind Levatáját 's mind Continuatáját Deliberátumá-
val egjgjűtt, Hadnagj Atyánkfia ő kglme hozassa el ma, 
Nótárius Tktes Alsó Mihálly Uram ö kglmétől és hogj Si-
mon István Urammal Communicállya Concludáltatott 
[Dés; Jk 497b]. 1745: Minthogy semmi L(ite)rale Instru-
mentumok ezen materiához valók kezűnknél nintsenek, 
azért dilatiót impetralni kívánunk, sok költségűnk fáradsá-
gunk lévén ã p(rae)tensioban lévő Háznak rehabealasara 
[Torda; TJkT II. 74]. 1748: eö Excellentiája azon remittált 
Piskintzi Portionak réhábéálása végett exmittált Vdvari 
Tisztyeivel Piskintzre mentünk [H; JHb XXXIV/15]. 
1809: a' fennebbi Joszágok rehabéalására meg eshetik 
hogy Perbéli kőltségis fog kévántatni [Mv; Ks 73/55]. 

2. újra elnyerés; redobîndire; Neugewinnung. 1674: 
Mind Moldva felől az lengyelek állapotjárói és az török 
tötte Dimitrás vajda székének rehabeálásáról micsodás 
híreink jöttenek, in specie postamester uram Kegyelmed-
nek elküldötte [TML VI, 599 Baló László Teleki Mi-
hályhoz]. 

rehabeálgat apránként visszaszerez; a redobîndi/recu-
pera treptat; stufenweise zurückgewinnen. 1777: meg 
halálozván Etzken András Uram minden Nével Nevezendő 
jusa Bartos Marton Uram kezére menvén eö klme elis ado-
gatta vala majd mind és az eö klme Fia Bartos Kelemen 
Uram réhabealgatta | Bartos Márton a' mit a' kezire vehetet 
az Eteken Jusbol mind el tékozla hanem a' Fija Bartos 
Kelemen Ur(am) hogy haza Szállá Ugy rehabealgatá a' mit 
győze [Albis Hsz; BLev.]. 

rebabeálhat visszaszerezhet/nyerhet; a putea redobîndi/ 
recupera; zurückgewinnen können. 1679: Fogaras földén 
Porró nevő faluba(n) lakó a jobbágyokat nyolezsáz 
nyolczva(n) magjari forintokba(n), adtuk, co(n)feraltuk, 
inscribáltukb ha rehabealni akarnók a' meg emletett 
nyolez száz nyolczva(n) magyari forintok(na)k le tételével 
válthassuk vissza és rehabealhassuk [Incz. VI. 29 fej. — 
aKöv. 14 név fels. bBoér Sigmondnak]. 1713: az en mara-
dekim azon Oláh Bogaton levő Portiot addig semmi 
keppen ne rehabealhassak míglen Bátyám Uram(na)k 
Három ezer Magyar forintokat le nem teszik [Alamor 
AF; JHb XXVI/52]. 1742/1792: valahol találtatnak akár-
minemü Bonumok mindeneket őkegyelmek és Posteritássi 
rehábeálhassanak Jure perpetuo szabadoson bírhassanak 
Fiurol Fiúra [Albis Hsz; BLev. Transs. 38]. 1763/1786: a 
Második házhely melyért is néhai Mogner András Ur 
égy Szántó Főidet adott Néhai Kun István Uram(na)k és 
ugy rehabéálhatta [Doboka; BetLt 5 Mart. Jakab (58) jb 
vall.]. 1807: a' fennebbi Joszágokat a leg rövidebb utan s 
kőzelebről a' Mlgs Tutar s Curátor Báró Ur ö Nsga reha-
béálhattya [Mv; Ks 73/55]. 

rehabeálbatás visszaszerezhetés; posibilitate de redo-
blndire/recuperare; Gelegenheit zur Zurückgewinnung. 
1737: Nms Városunk Nagj Rétiből abalienáltatott Re-
teink(ne)k Törvényes úton(n) való rehabeálhatására ... 
Urainkat3 requirállyuk | informáltattunk vala Határunk 
egj(gj) részetskéjen(e)k a kozárváriak által lött el-foglalta-
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tása iránt... Minthogj pedig azon Határunk része bizonyos 
Atyánkfiain(a)k propriumok(na)k tartatik, admoneáltassa-
n(a)k, hogj azonn dologra lejendŏ Expensát deponállyák; 
secŭs, ha rehabeálhatására nem expendáln(a)k, és a Ns Vá-
ros fog expendálni, a föld ã Nms Városé lészen [Dés; Jk 
415a, 485-6. — aKöv. három név]. 1814: Makai Miklós 
azt Törvény szerént nem tehette volna, hogy Tutorság alatt 
lévő árva, és minorannis (!) Testvér őtsének Makai Mihály-
nak azon meg nevezett Jokbol sorté Divisionis obvenialan-
do részétis abalienálja: Azért... Sogorunk Nzts Betze Lász-
ló uram némelj atyafiak(na)k édgyet értésekből a' Nsgod 
édes Attyát az irt Jok(na)k rehabéalhatásáért törvénybeís 
fogta vala [Dés; Borb. I]. 

rehabeált visszaszerzett/nyert; redobîndit, recuperat; zu-
rückgewonnen. 1753: semmi mobilékben nemis participa-
lodtanak, magok igaz vérségekre rehabealt immobiléknél 
egjebekben [Keresztúrfiszék; Sfj. 1771: Az tavallyi reha-
beált Parkaláb rész deserta sessio után ö Nga részire jött 
nyil szerint az F. Biroság viseltetés [O.kocsárd KK; Ks 92]. 
1821: meg esmerte vala Tek Dobai Sigmond Ur hogy 
édes Annya Néhai Trauzner Judit aszszony jussán 
rehabéált ezen Szindi Birtokának recta Dimidietassa sorté 
Divisionis illeti Ts Gálffi Josefné Reti Juliánná aszszonyt 
[Nagylak AF; DobLev. V/1041]. 

rehabeáltatás visszaszerzés/nyerés; redoblndire, recupe-
rare; Zurückbekommen. 1737: Ns Várasunk Néhai Mltgs 
Grófî Gubernátor Komis Sigmond Ur ő Excellentiájanak 
által adott Rettyeinek Rehabealtatása immár rész-szerint 
munkaba(n) is vétetett | Requiralván 's Consulálván betsül-
letes Expressusink által Kolos-váratt lakó Nztes Hunyadi 
Ferentz Urunkat ö kglmét, a Dési Nagj Rétről, egj néhány 
darab szénafúveink(ne)k (: mellyek tőllünk diversis tempo-
ribus et módis abalienáltattan(a)k:) rehabeáltatásokb(an) 
hogj Procuratori szolgálattyával nékünk succurálna ö 
kegjelme [Dés; Jk 468b, 475]. 

rehabeáltathatik visszaszereztethetik; a putea fi redo-
bîndit/recuperat; zurückgewonnen werden können. 1737: 
Nms Várasunk nagj p(rae)judiciumára 's kárara, Nms Vá-
rasunk Nagj Rétinn, diversis temporibus et módis abalié-
náltatott Reteink, hogj Nms Várasunk(na)k rehabeáltat-
hassanak, annak a dolognak Procurálására, mind Procurá-
torok előtt, mind egjebütt az hol illik munkálódására. 
deputáltattak* [Dés; Jk 471a. — aKöv. hét név]. 

rehabíció visszaszerzés/nyerés; redoblndire, recuperare; 
Rückgewinn. 1670: Bizony magoknak sem jó ő nagysá-
goknak azt az helyet így tartani, mert bizony elcsippen az 
országtúl, ha valami oly dolog leszen; hanem ha magoknak 
akarják elvenni, kövessenek rendes útat mind rehabitio-
jában s mind reá való gondviselésben [TML V, 366 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1714: Megh tekintvén Szil-
vasi lanos vram ... az idegenektől való rehabitioját Biro 
Sámuel Uram(na)k; nem lévén mágának mostani romlatt 
àllapattjához képest elégedendő sumptussa idegenektől 
való reductiojára ... azon Detreheni portiot adá és conferálá 
örökösön ès irrevocabiliter Biro Sámuel Vram(na)k, 
Feleségének Dániel Clára Aszszonynak, két ágh maradéki-
nak [Mezőőr K; Born. IX. 2 Hunyadi István táblai íródeák 
kezével]. 1727: Miklós Deák Uram(na)k levén feles 
bajoskadása és pörlekedése Néhai édes Apjáról állo, de sok 

felé oszlott jószágainak rehabitioja iránt, kölcsége nem 
lévén, kéntelenittetett adni zálogb(a) ... egj darab kaszáló 
rétet [Ne; DobLev. 1/127]. 1735: az Itōl ő Kltōl citált locus 
Decreti az örökösön el adott ōs joszágok rehabitiojárol 
szól [Torda; TJkT II. 82]. 1765: (A nyilas házhelyek) 
Árkosi Susánna Aszszony(na)k keze és birodalma aloll ki 
foglaltatván ... kéntelenittetett Árkosi Susánna Aszszony 
azok(na)k rehabitiojok végett az Mlgs Királlyi Táblán 
költséges, és fárattságos Törvénykezéssel járni [Mv; Dob-
Lev. 11/360. lb]. 

reibstangli keresztpánt; cremonă; Kreuzband. 1858: 
Nagy kapu ... zárja egy hosszan nyulo kemény — vas 
reibstangli, felyül alol szükséges beforduló vas csapokkal, 
a' kapuba bevésett zárral [Mv; TSb 39]. 

reichenberger kelmefajta; un fel de stofå; Art Tuch. 
1806: 1/4 Lot Sellyem — //15 4 Sing reichenbergert [Mv; 
Ks 34. VII]. 

reinkaptiváltat újra elfogat/bezárat; a dispune sä fie 
capturat/prins din nou; noch einmal verhaften lassen. 
1721: Az Malefactorokbán kettőt, az kiket el bocsátott 
volt, reincaptivaltatta, de az töb Malefactorok látván 
persecutjojokot, magokot ad Dominale fórum incaptiváltat-
ták [Mihályivá NK; Ks 95 Csongrádi Farkas lev.]. 

reinkorporál újból hozzácsatol vmihez; a reîncorpora, a 
încorpora din nou; noch einmal annektieren. 1634: Jószá-
gunkban puszta ház helyeink utan való földeket, széna 
réteket ... ha valamellyek abalienaltattanak, ioszagunkhoz 
minden jndustriayaual reincorporallya minden részeyben 
megh dezmallya [UF I, 336 l. Rákóczi György gazd. ut.]. 
1725: midőn az kis Gyekei Határban levő fllveink(ne)k le 
vagattatasahoz kezdettem volna Nagysd Gyekei betsületes 
Birája Biro János Uram azon határban levő Füvek(ne)k le-
vagatasaban ellenkezék mellyekett Nagod Tavaily Legentül 
Kis Gyekéhez reincorporalt [Légen K; Ks K. 68]. 

reinszerálhat újra beültethet; a putea împlanta din nou; 
noch einmal einpflanzen können. 1675/1759: azon Gonos 
Mihály háza után való szőlő, mellyet ha reinszeralhatna, 
azon immunitással kivánnya birnj [Ne; DobLev. III/651. 
14a]. 

reinventáció újból leltárba vétel; reinventariere; Wieder-
aufnahme ins Inventar. 1842: minekutánna ... a' Haszon-
bérlő idö közbeni le mondása által az Uradalomnak 
viszsza adott Papiros Malma' számba és viszsza vételére ki 
rendelve lettünk volna a kérdéseit Uradalmi Papiros 
Malomnál meg jelenvén a viszsza vételt — reinventatiot 
— elkezdettük [Km; KmULev. 2]. 

reinventáltathatik újból leltárba vétethetik; a putea fi 
reinventariat; ins Inventar wieder aufgenommen werden 
können. 1842: e' pontok alatt semmi sem lévén inventálva 

nem is reinventáltathatik semmi [Km; KmULev. 2]. 

reinviáció visszaküldés; retrimitere; Zurückschicken. 
1831 u.: Sombori Sigmond által a prohibitio ellen el 
idegenitett Jok viszsza szerzésére indított perben kőit 
végső, s minden remediumokot ki rekesztő sententia 
mellett leg előbb 1829-be 6o Juniy az Executiot el probal-
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tattam, de a repulsiora Brachiumot nem nyertem, hanem 
bizonyos utasittassal az Executio reinvialtatott, ezen rein-
viatio mellettis el próbált Executio repelláltotván újra is 
Brachium kérésem meg vettetett [K; Somb. II]. 

reinviáltatik visszaküldetik; a fi retrimis; zurück-
geschickt werden. 1831 u.: az Executiot el probaltattam 
de a repulsiora Brachiumot nem nyertem, hanem bizonyos 
utasittassal az az Executio reinvialtatott [K; Somb. II. — A 
teljesebb szöveg reinviáció al.]. 

reiterál megismétel; a reitera/repeta; wiederholen. 1679: 
Az udvarnál való conclusumokrúl tudósítottam Kglt az 
végbeliek ő Kgk követjei által, most azon dolgokat 
reiterálnom szükségesnek nem ítéltem [TML VIII, 430 
Teleki Mihály Ispán Ferenchez]. 1705: Acton uram feljött 
vala az úrhoz, és a tegnapi izeneteit a generálnak reiterálá 
[WIN I, 575]. 1753: Ezen szókra fel indula Popa Nyikula 
rutul kezdé Avramot otsmányitani, tolvajnak gyilkosnak 
szidni mondván (: Salva venia :) buj a kurvanyad valagaba, 
ezen szokot pedig egy néhányszor reiteralta [AbrudfVa AF; 
Ks]. 1775: reiterálta Szándékát hiván hogy mennyünk a 
Kortsmarosra és őllyűk meg [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1777: 
Nyelveskedni kezdvén Sok Motskos beszedekkel mint házi 
gazdát illetet az A(ctri)x, söt ingemet Férjem gyilkossá-
nak mondot difſámált, s motskos szavait újra reiteralván 
az A(ctri)x, és szóra szot szaporítván igaz az, hogy meg 
téptem [H; i.h.]. 1796: az I. betű alatt Citált esketésenn a' 
praetendensek tellyességgel semmit se Fundálhatnak, azért 
azonn erősségeket az Ali Peres itt hoszszasabban nem 
reiteralja [Mv; TLev. 5/16 Transm. 62 tábl.]. 

reiterált ismételten említett; pomenit din nou; wieder-
holt erwähnt. 1741: Néhai Kedves Feleségem Vesselènyi 
Susànna decessussán ... édes Gyermekimre Jure imme-
diatae Successionis Szállott Lakatos Mihálly, András, és 
János nevű Jobbágyit reiterált árva Gyermekeimnek à 
Nemes Hazának, az illyen Szlnü Causákban, observàlni s 
practizálni szokott régi jó usussa és Törvénye Szerént 
repetáltattam vòlna [Kr; TK1 Gr. Teleki Ádám prot-ja]. 

reiteráltatik megismételtetik; a fi reiterat; wiederholt 
werden. 1796: Egyebek a' mellyek itten ismét, meg ismét 
reiteraltatnak, mint ezen Processushoz nem tartozok még 
figyelmetességet sem érdemelnek [Mv; TLev. 5/16 Transm. 
74 tábl.]. 

rejekció visszaküldés, áttétel; retrimitere, transferare; 
zurückschicken. 1748: akármitsoda nagy Summából álló 
Jószág iránt causát, itt à maga fórumán kell inchoalni, és 
per appellationem ugy elébb mozdittani à mint ezt 
bizonyittyák Sok causaknak G(ene)ralis Székről ezen 
sedriara lett réjectiojok [Torda; TJkT III. 226]. 

rejektáztatik visszaküldetik, áttétetik; a fi retri-
mis/transferat; zurückgeschickt werden. 1772: â Sztanisai 
Portiot Mlgs Grofif Boros Jenői Székelly Ádám Vr ö Nsága 
impetálni kezdette a Tkts Kolos V(á)r(me)gye Tábláján 
ottan favorabile Deliberatumot maga részire nem 
nyerhetvén penes Appellationem vitte â Mlgs Királlyi 
Táblára, idő vártatva ottan assumáltatván, bizonyos okokra 
nézve ismét rejectáztatott a' ... Continua Kolos V(á)r(me)-
gyei Táblára [JHb XXXVII/17]. 

rejiciál 1. ellenáll, támadást visszaver; a rezista (ata-
cului), a respinge un atac; widerstehen. 1737: A pitesdi 
szüretre csak a szegénj magjar katonák voltak őtt százon 
rendelve; kikre is Hüszszőr ment hatszáz Törők, de 
derekason rejicialtak, s, felesenis essek el [Abosfva KK; Ks 
99 Bálintit György lev.j. 

2. elutasít, el/visszavet; a respinge; ablehnen. 1704: Ma 
reggel feljővén az urak, és az ország is felgyűlvén, akiknek 
voxokat rejiciálták volt, azok az új voxokat az urak kíván-
sága szerint reformálták és béadták [WIN I, 191]. 1761: (A 
románok) az uniót* rejiciálván a templomokat a nem 
unitusoktól el akarták foglalni s nem engedték [RettE 124. 
— aA gör. kat. vallásra való áttérést]. 

3. áthárít, átküld/tesz; a transfera/muta; abschieben. 
1600: Amy az Zena feoweknek dolgát és igazgatasat illethy 
eo kgmek varosul mostannis reicialiak Tanachbely 
Vraimra [Kv; TanJk 1/1. 361]. 1623: Az melly supplica-
tiokot kegtekre reycialtunk kegetek azokot az panaszokott 
es dolgokott, ante alias causas igazychia [Csíkszereda; 
Törzs]. 1664/1667: Az Bor és buza adosságbeli dolgát, 
vagy annak jo karban való állítását és igazítását rejiciáltuk 
Madarason lakó Szent Peteri Gergely Deák, Bikfalvi 
Ferencz Deák vramek és Szász Miklós eleikben [Szent-
gerice MT; Ks NN. 25]. 1705: Melyhez® minthogy későn 
fogtanak, akkor, mikor mindent elköltöttenek, azért a Gu-
bemium is csak rejiciálta nekik, hogy ha elköltötték, adja-
nak számot őfelségének róla [WIN I, 465. — aA befolyt 
jövedelmek számbavételéhez]. 1717: harmad idei quietan-
tiáját Kosolník uramnak tavaly rejiciálá a commisariatus 
130 köböl zabról és 22 köböl búzáról [SzO VII, 226]. 

Szk: ítéletre - 1628: hogy penigh diuísor Vraim 
testisek leue(n) az dologhban ide rejicialtak itiletre, abból 
conuenienter chyelekedtenek eo Keglmek [Kv; RDLI. 18]. 

4. vhová/vkire visszavezet; a puné pe seama cuiva; ir-
gendwohin/zu jm zurückfllhren. 1768: A Le ŭlö Mesterek 
pedig minden hibákot Czéh Mestereikre kívánnak 
hárittani, s az öreg Mesterek, és Legények között való 
differentiák(na)kis okát oda rejiciálják [Kv; ACJk 35]. 

rejiciálhat átküldhet/tehet; a putea transfera; hinüber-
schicken können. 1764: Viski Gábor Vram ha most 
recantállyaa lehet benne oly dolog, a* mely titkos, de a Biro 
azért nem rejicialhattya, mert in reliquis punctis tergiver-
satis nélkŭlt fateal [Torda; TJkT V 204. — aVallomását]. 

rejiciáltathatik áttétethetik; a putea fi transferat; hin-
übergesetzt werden können. 1672: az Anak acquisitioja 
megh haladván az Czéhnek privilégiumát igazitasoknak 
authoritassát (!) az Czeh eleiben ne(m) reycialtathatik [Kv; 
TJkXI/1. 183]. 

rejiciáltatik 1. kiűzetik; a fi alungat/izgonit; vertrieben 
werden. 1600: Noha az azzonyalat az zeek zynin coram do-
minis, Judicibus az legennyel való vetket megh mondotta 

elseoben az Annyazentegyhazat megh keowetwen mind 
az ketteo vgy mehessenek eozze, ha eozze nem akarnak 
menny, tehát mindenik az perengernel verettessek, es 
reycialtassanak az varos hatararol [Kv; TJk VI/1. 424]. 

2. kivettetik; a fi exclus; ausgeschlossen werden. 1688: 
A sz: Partialis Nemegyei Mihály Uramnak ez egyszeri cse-
lekedetiröl, részegeskedésćröl kardoskadasàrol condonál de 
illyen conditioval, hogy a Vissai Ecclesiat complacallya 
meg kövesse és obligallya magát maga kezének sub-
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scriptiojával, hogy ha többé e féle enormitásokba(n) elegyí-
tené magát a' sz: Társaságtol reyicialtassěk [SzJk 223]. 

3. el/visszautasíttatik; a fi respins; abgelehnt werden. 
1772: Abbolis hitelesebbek az én Testiseim, hogj a' mit 
ante hoc Nóvum mondottakis, meg állatt judicialiter, az eö 
Excellentia (!) Testissei pedig rejicialtattak, mint hogj 
ellenkezőt vallattanak volt [Kük.; JHb LXVIl/248]. 1779: 
A bé kŭldŏt Tyro azon kívül hogy a Chirurgica visitation 
betegesnek, és nyomoréknak találtatot, az mértéket koránt 
Sem ütötte, azért Simpliciter rejicialtatot [Kv; SLt XL 
Ágoston Márton Suki Jánoshoz]. 1796: a* Torotzkaiaknak, 
azonn Interessatus, és hitelt nem érdemlő Fassioján fundált 
assertumok, Consideratioba se vétettessék, hanem Simpli-
citer rejicialtassék [Mv; TLev. 5/16 Transm. 91 tábl.]. 
1823-1830: Ezek négyen esztendővel ezelőtt is eléállottak 
volt subscriptio cenzúrájára, de rejiciáltattak, most újra 
előállván, nem érdemért, hanem könyörületességböl bevé-
tettek [FogE 96]. 

4. átküldetik/tétetik; a fi transferat/mutat; hinüber-
geschickt werden. 1650: Ez Caussa Derek szekre reycial-
tatik [UszT 8/64. 94c]. 1736: meg-kivánom azért a Jure 
hogy ezenn Ca(us)a, ab hoc Foro reiciáltassék, ad suum 
Forum Spirituálé Competens [Dés; Jk 192]. 1812: edgy 
Betűig refutálva lévén ezen egész meritumot tárgyazo 
Hellytelen kifogás, meg kevánnya a Feliperes Ur, hogy ez 
cum animadversione meritumra rejicialtassék, és az 
allperesek egyenesebb Feleletre szorittassonok [M.bölkény 
MT; Bom. G. XIII. 16]. 

rejíciáltatott visszautasított; care a fost respins; ab-
gelehnt. 1669: Kegyelmetek tisztességes szókkal megje-
lentse, hogy az ő felsége commissariusitól ha rejiciáltatik, 
azzal az ország sponte le nem hagyta és így rejíciáltatott 
nem pedig remittáltatott dolog [TML IV, 481 Székely 
László Teleki Mihályhoz]. 

rejt 1. elrejt/dug; a ascunde; verstecken. 1570: Erzebet 
Kopás Jakabne, Martha Kis Demeterne leanya, hitek zerent 
vallyak, hogy az Nagy Paine esthwefele egy Nap ez ely 
mwlt nyarba Menth volt az kenyerzerbe es ker volt egy 
filléren egy penzes kalachyot az leanthwl es hogy Nem 
akart adny, egyet az palazt ala Reyth benne es ely lndwl 
vele [Kv; TJk III/2. 7]. 1592: az giermek megh jeoúe, es 
azt monda, hogi az daika, Gergeli, es Tamas valami 
ezwsteot akarnak volt merni, de hogy eo be ment, mingiart 
az süp ladaba reitettek [Kv; TJk V/l. 244]. 1657: az ellen-
ség miatt hozzám nem jühetvén, földbe ásta, rejtette 
ellenség kezében mégsem juttatta az leveleket [Kemön. 
244]. 1777: ez az oldal Árkos, és hátahupás helly ezekbe 
az árkokba rejtették a Lopott marhát [Resztolcs SzD; JHbK 
LVIII. 28]. 1820: Bása György ... a' Báró jobbik Borotvá-
ját Csizma Szárába rejtve el vitte [Várfva TA; JHb 48 
Bontz Mária Szakmári Sámuelné (37) vall.]. 

2. magában foglal vmit; a conţine ceva; enthalten. 1863: 
A' kőr levelek titkot ugyan nem rejtenek, de mégis hely-
telen pecsételetlen küldeni egyik Egyházból a' másikba mi-
szerint bé petsételve kell küldeni [Gyalu K; RAk 81]. 

Szk: méhében 1861: Ki tudja? ... hogy mit rejt a' jö-
vendő a' maga méhében [uo.; RAk 64]. 

3. ~z magát elbújik; a se ascunde; sich verstecken. 1776: 
én soha jó kedvét a' M. Kis Aszszony ö Nganak M.B. 
Henterhez nem tapasztaltam, sőt a' mátkaságot is mint 
egy erőltetésből, és tsábittásbol tette ă M. Kis Aszszony ő 

rejteget 

Nga, abból tudom, hogy az előtt Velem mind a' M. 
Groffne, mind ă Mlgs Kis Aszszony magokat a* bótba 
Velem rejtették, azok előtt, Kik a' mátkaságra jöttek volt 
[Kóród KK; GyL. Mart. Dénes (30) famulus vall.]. XIX. sz. 
eleje: meg is fogta volna a zekejét Gotsmánnak, azt 
mondván híjába buszsz, híjába rejted magadot, mert 
ismérlek [Maksa Hsz; HSzjP Maxai Pál junior (39) gy. kat. 
vall.]. 

rejtár lovas katona; răitar, cavalerist; Reitersoldat. 
1665: Az rejtárok is azoktól megkívánván az ebelkedést, 
két hópénzt, lóra fl. 6 kémek vala [TML III, 474 Béldi Pál 
Teleki Mihályhoz]. 1679: Az mely rejtárok kapitányának 
signaturáját előbbeni levelemben includálva Kegyelmednek 
elküldöttem, az salvas passust kívánna, bé akarván 
Lengyelországban menni, de én halasztást töttem, várván 
ezeránt is az Kegyelmed tetszését [TML VIII, 422 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz]. 

Vŏ. a rájler címszóval. 

rejtár kapitány lovas kapitány; cäpitan de cavalerie; 
Reiterkapitän. 1688: Viskondi nevü Rejtár kapitany sokad 
magaval lévén [Kv; UtI]. 

rejtár katona lovas katona; räitar, cavalerist; Reiter-
soldat. 1736: Lepres János Fiai Mihálly ès János Ifjú Le-
gény korokban Rejtár katonákká lettenek volt [A.idecs 
MT; CU XIII/1. 58-9]. 

rejteget 1. elrejt/rejtve tart vkit/vmit; a ţine ascuns (timp 
mai indelungat) pe cineva/ceva; jn/etw. versteckt haltén. 
1568: Stephan(us) Hwnyadi iuratus fass(us) e(st), tudo(m) 
azt hogy mikor az zabo bal int z<?leyebe myel vala ez ez 
lean, es a myet el vegezte volna, hat akor zabo balint egy 
palastot węth el tçle, az leantul es az lean tudomant tçn 
róla neke(m), es en kerde(m) mert wçtte el tçle q azt 
monda gyanakodik hogy or marha mind nap estig 
reytegette [Kv; TJk Ill/1. 200]. 1569: Ew thetthe, az en 
wram Jobbagiat hamys hyţhywwe, Ew thwggia howa 
thetthe es hol Reytheogetthj [Nagysajó BN; BesztLt 62 
Lucas Horwath Domby Gergeoly beszt-i bíróhoz]. 1570: 
Orsoliazzon Eotthwes Jmrehne, Ezt vallya hithy zerent 
hogy ez ferenc lakot eo Nalok eotthwes Jnas volt, Es hogy 
Nem Theccet neky erkeolche Es az haz hean egy Er-
zenbe kyt otth Reyteget volt talt (!) volt valamy ezwsth 
drottot es Aranyazot pénzt [Kv; TJk Ili/2. 109]. 1592: Sig-
mond, Zigeti Mihali Inassa vallia ... Lattam az ezwstótis 
plikbe hogi az Jnas Gergelinek ada ... annak eleotte az 
daikaual az Inas vntalan bezellettek, reitegettek az ezwsteot 
[Kv; TJk V/l. 243-4]. 1610: en az el jgazitot marhat igaz 
marha gianant uóttem nemis reitegette(m) [UszT 17]. 
1762: Korsokot láttam hogy az Ládáb(an) rejteketett (!) 
igen szépeket hármát | Sákokot láttam hogy a' Gálné Ládá-
jában) rejtegetett [Oltszem Hsz; Mk IX. 109] | Illyen okon 
kelletett az I. Aszsz(ony)t... Törvenyben hinom, hogy ke-
gyelmed meg viselösedet, es tereb(e) esett, melyhez 
képest szüret tájat gyermekeis született... tilalmason, és 
vetkesen duggatta, rejtegette, és clancularie nevelte [Tor-
da; TJkT V. 87-8]. 1793: Ki rejtegette a Gubitsot a Ház 
hijján vagy egyebütt is [MNy XXXVIII, 57]. 

Szk: vmilyen szín alatt 1724: Hát azt tudódé ... mikor 
Váró Juditot periette Dobolyi Lakatos Bálint, hordván 
ide, s tova Váró Judith a' Gonos Istvánrul állo jókat, mit 
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mondott, s micsoda szin alatt rejtegette [Ne; DobLev. 
1/106. 2a vk]. 

2. titkol, leplez; a tăinui/ascunde, a ţine secret; geheim 
haltén. 1592: Wst Giarto Georgi Coloswari vallia Ez 
el mult zent Gal napba mentem vala sokadalomba Eniedre, 
Topanfalui olahok eoten hoztak vala oda valami rezet, ze-
memel latam hogi el adak az rezet, de en eleottem igen rei-
tegettek [Kv; TJk V/l. 240]. 

rejtegetés elrejtés; ascundere (mai fndelungatä); Ver-
stecken. 1574: Angalit Azzony Zeoch Martonne vallya 

Az myt pinchebe való Reytegetes feleol kerdezkednek 
teolle Azban semmyt Nem twd [Kv; TJk III/3. 309]. 1623: 
mindeneknek ęlotte az Relictat es mind azokat kjket az 
dologh Illet meg Eskúttettuk Hogi mindenemw Johat 
Igaza(n) minden Reitegetesnelkul eleó ad az mi az 
diuisiora való [Kv; RDLI. 122]. 1624: minekelőtte az diui-
siohoz kezdettünk volna, Annakeleotte Kalaczsuteö Feren-
czet, Eros huttel meg Eskuttettuk, hogj mindenemw Jókat 
minden Ingó es Ingatlanokat, minden Fraus es Reitegetes 
nelkul, eleo hoz mond, es ad [Kv; i.h. 123]. 

rejtek 1. rejtekhely; ascunziş, ascunzătoare; Schlupfwin-
kel. 1642: az kŏrniŭl való falukbeli szólókból anny Szólót 
loptak hogy imit amot hazok tayan reitekben őt atalagh 
mustot talaltak [Galac BN; Ks 41. G]. 1696: Volt ennekem 
... az en mivelő hazam(na)k edgyik rejtekeb(en) a' föld-
ben egj fazakacskaban egj keves pénzem [Dés; Jk]. 1704: 
Ugyan ma jött újólag a hír, hogy a segesváriak valamennyi 
magyar és székely szolgálójok lött volna, kit titkon s kit 
erőszakosan mind megöltenek volna, circiter négyszázat, 
ily okért, hogy ha a kurucok meghódoltatják a várost, a 
szászok rejtekit ki nem mondhassák a kurucoknak [WIN I, 
91]. 1705: Vagyon két ezüst Pohár el tõtték volt rejtek-
ben [Kv; Pk 6]. 1759: Az Kalákos nem egjebet subinfe-
rál hanem hogj Sajka Joszifnál mintegj rejtekben szalon-
nát látót [Tyej H; Ks LXII/19]. 1767: visgalljanak meg 
minden Rejtekeket, Bótokat [Kük.; Ks 4 vk]. 1780: (A 
megölt) két kertészeimet ... az Pajta héjján rejtekben tar-
tották [Fintoág H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

Szk: (kő)boltos 1681: Ezen Országh házából, a' külső 
kő fal oldala mellett, nagi hoszszan, es mélyen az kő szikla-
ban, vagyo(n) egi kő boltos rejtek-is melynek alá jaro 
szoros garadicza kőből eppettetett ezen bólt mostan 
többire czak szemettel teli [Vh; VhU 515]. 1737: szép 
nyári mulató helly ... Nyugot felöli való oldalában vagyon 
egy kŭs boltos rejték, melly hihető avégre készíttetett, hogy 
félelmes időben féltő portékát rakjanak belé és kövei bé 
rakják [CU. Petrichevich-Horváth Boldisár conscr.]. 

2. rejtekfiók, titkos fiók/rekesz (vmely bútorban); sertar 
ascuns/despărţitură ascunsă (într-un mobilier); versteckte 
Schublade (in einem Möbelstück). 1655/1754 k.: Ha mi 
rejtéket tsinális, szükség hogy ugy tsinálta légyen a 
Remekes, hogy az nem valami vas szeggel, vagy egyéb 
akárminémŭ asztalos Mesterséghez nem illendő észközzel 
nyilyék és ha valamiképpen rejtekit meg nem találták, 
szükség elöttök meg-nyitogatni [Kv; ACJk 23]. 1672: Az 
poharszeken való munka es az Almáriumom (!) ket 
supladáakal (!) reitekel való munkamat magam karaval 
tudom három forintra [Kv; ACJk 56b]. 

Szk: kettős 1797: Ezen Ládában, 's ennek kettős rej-
tekjeiben találtattak3 [M.igen AF; DobLev. IV/777. 9. — 
aKöv. a részi.]. 

3. rekesz; despărţitură; Verschlag. 1825: 1 Pugilláris 
meIlynek belső rejtekibe vagyon 300 Rf. váltó czédulába 
[Ilyefva Hsz; HSzjP]. 

4. ~~ben levő átv rejtett, titkolt; ascuns, tainic; versteckt, 
geheim. 1797: Mŭ Torotzkai Communitas közönséges 
meg egyezett akaratunkból Czupar Mihállynak, Brotár 
Andrásnak, Kriza Ferentznek, és Bosla Ferentznek, kiket 
az altalak hiven folytattatott Peres ügyünk oltalmazására, 
és sok számú terhes Esztendeink el folyása alatt rejtékben 
lévő s már most a' Felséges Segedelem által mint egy az 
hamuban tsillámlo regi Szabadtságunk ki keresésére fel 
választattunk vala adtunk telyes hatalmat [Torockó; 
TLev. 5/13]. 

o Szk: szemérmetességnek ~~e szeméremtest; organe ge-
nitale (exteme); sexuelles Organ. 1662: Dühösködött, mon-
dom, nevezetesen a boloniak serege, némelyeknek felesé-
güket, gyermeküket elragadván és a szemérmetességnek 
rejtekit szemmelláthatóvá tévén, erőszakkal, némelyeknek 
hajlékukat és nemes udvarházukat hamuvá tévén [SKr 
101-2]. 

rejtek-bolt boltos rejtekhely; boltă mascată/secretă; ge-
wölbiger Schlupfwinkel. 1767: hallattam beszélleni, hogj 

Barla Uram az Udvari Biroval Kis Gyŏrgjel az Abasfalvi 
Udvarb(an) a' rejték Bót alatt a1 Pinczében ástanak 
[AbosfVa KK; Ks 4 Joannes Illyés (60) jb vall.]. 1795: azon 
rejtek Boltba mellybe portékáit tartatta bé hivut [ÁkosfVa 
MT; Told. 23]. 

rejtek-boltocska boltos rejtekhelyecske; mică boltă 
mascată/secretă; kleiner gewölbter Schlupfwinkel. 1681/ 
1748: be menvén két kis graditson, vágjon két alatt való 
rejték boltocska [Balázsfva AF; KvAkKt Mss lat. 236]. 

rejtekecske rejtekhelyecske; ascunziş mic; kleines Ver-
steck. 1726: jó, épp, hideg pintze az nagy ház alatt lévő 
harmadik pintzéböl bé járó kis rejtékecske ajtó mellyék 
nélkül [Ne; DobLev. 1/124]. 

rejtekes titkos rekesszel készített; cu sertar ascuns; mit 
verstecktem Fach gefertigt. Szk: ~ asztal. 1655: csinaltam 
ket szekrenyes reytekes asztalokat f 26 [Kv; ACJk 51a]. 
1655/1754 k.: Ezek után tartozzék, akár házas ember Ifjú 
legény mester Remeket tsinálni, ugy mint: egy tisztességes 
és rejtekes fias Asztalt, és egy tisztességes Oos Táblát 
háromfele játékra, még ugyan egy harmad-fel singes ládát 
lábostól [Kv; i.h. 16]. 1693: egy Tisztesseghes reitekes 
Asztal [Kv; i.h. 14] * - láda. 1736: Kővetkez(ne)k az Ágy 
nemük és Gunyäk Egy Zöld Rejtekes Ládaval [Kv 
körny.; RLt]. 1770: Egykor Szimion azt is beszéllette 
nékem hogy ollyan rejtekes Ládát tsináltatott hogy Senki 
nem tudgya mie vagyon benne [Nagyercse MT; Told. 3a]. 
1797: Egy zöld festékü Záros rejtékes Láda [M.igen AF; 
DobLev. IV/777. 9]. 

rejtekfia rejtekfiók; sertar ascuns; versteckte Schublade. 
1645: az Ladanak az reytek fiaban talalanak 60 Tallért 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 

rejtekfiók titkos fiók; sertar ascuns; Geheimschublade. 
1835: Egy gyöngyszin festekŭ fenyő fa láda jo borított 
zárral koltsal, fenekén való rejték fiókkal [F.zsuk K; SLt 
Vegyes perir.j. 
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rejtekhely 1. búvóhely; ascunziş, ascunzătoare; Ver-
steck. 1618: Amaz hitetlen átkozott lator is, Nagy Lőrincz 
... addig keresett pénzt, hogy két helyen amaz igen hasznos 
fő tűz ellen való rejtekhelyet bérontotta-Iyukasztotta, azki-
ben közönséges üdőben szegény szökött rabokot szoktak 
vala rejtegetni [BTN2 104]. 1629: mindenütt minden ha-
zakban es az pinczebennis keresem megh reitek helye-
kennis de en sohult ne(m) talalam [Kv; TJk Vll/3. 111]. 
1736: Tudgyaé az Tanú nyilván és bizonyoson Hogj 
Doboka Vár megjéb(en) Szent Egjeden lakó Libertinus Él-
tető Ferencz hites Társa Jánosi Katta szolgáloját Duka Er-
sokat kicsoda impregnálta s ki Terhesitette meg, s ki 
társalkodott Titkon nyilván vélle mezőn erdőn és egjéb 
rejtek helyeken [Dob.; TK1 vk]. 1869: (Bálint János és 
Barta Istvánné) éjnek idején a pinczében, tehát rejtek 
helyen, sötétben, a férj távollétében együtt voltak [M.bikal 
K; RAk 278]. 

2. alkóv; alcov; Alkoven. 1778: Nagy palota lévén, két-
felől rejtekhelyek voltanak, az hol egy ágy s egy asztalka 
elfért [RettE 383]. 

3. titkos út; drum ascuns; Geheimweg. 1702: Tkts Nzts 
Kis Toroczkai Peter Ur(am) ... másod magával Városunk 
Bíráját holmi Arannjas széki Legénjekkel erőssen meg kö-
töztette, 's mindjárt útnak indította az Havasokan által 
Rejték helljeken [Torockó; TLev. 4/3. la]. 

rejtek-kamara titkos kamra; cämară/odaie secretă; Ge-
heimkammer. 1762: az el petséltetett Leveles Ládák, égy 
rejték Kamarámban bé rakottottanak [Msz; Told. 23]. 
1779; maga keziben lévő nád Páltzájával igen keményen 
verte hajját tépte s mind addig ütötte döfölte szidta káro-
molta attával teremtettével mig égy rejték kamorában bé 
hurtzoltatta hová be taszittván az ajtóra lakatot tétetett 
[Kszeg; BfN Bh-i cs.]. 

rejtek-kamarácska titkos kamrácska; cămäruţă secretă; 
kleine Geheimkammer. 1694: Ebből a Hazacskabol nyílik 
mas hasonlo Ajtó mas hazacskara ... keorös kŏrnyül Zölden 
festet sima Fogasocskák vad(na)k benne az oldalan ... egy 
rejtek Kamaracskajais va(gyo)n ennek az haznak [Kővár 
Szt; JHb Inv.]. 

rejtekpince titkos pince; pivniţä ascunsă/secretă; 
Geheimkeller. 1756: Az Falban lévő kis rejtek Pintzében 
Vágjon az Néhai Mlgos Vr ö Nagjsága fenyŭ Deszkából 
tsinált, s gjalúlt koporsoja [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 
17]. 

rejtektömlöc titkos tömlöc; închisoare secretă; Geheim-
gefängnis. 1650: a megh nevezet hazak alat leuö mindenik 
bolt hazakott... az alsó rend hazakra iaro keo Gradiczal; az 
Gradicz alat leuö bolt tőmleczel, es napniugat felöl leuő 
reytek Teömleczel valaszta maganak Folti Ferencz 
vram [FoltH; BK sub nro 117]. 

rejtekutca zugutca; stradă înfiindată; Geheimgasse. 
1838: a Reformata Ns Ekklesiának a' rév uttza jóbb szár-
nyán rejtek uttza torkában bátorságos kerítés nélkült 
lévő Csürős kertje [Dés; EH A]. 

rejtekű titkos rekeszü; cu despărţituri ascunse; mit Ge-
heimfach. 1774: Láttunk ... Asztal mellett lévő három rej-
tekű Padot fenyő fàbol [PókafVa AF; Kath.]. 

rejtekverem titkos verem; pivniţă secretă/ascunsä; Ge-
heimgrube. 1761: Az nevezett Czigányok bordéllyában ta-
náltunk három rendbeli rejtek vermeket [Kosest H; Ks 113 
Vegyes ir.]. 

rejtelék rejtett rekesz; despărţitură ascunsă; Geheim-
fach. 1732: (A pincetokban) van három kristálj üveg 
palaczk olljan, melljikb(en) belől rejtelek vágjon, s lehet 
két féle bort tartani [Kóród KK; Ks 12.1]. 

rejtelmesen titokzatosan; ín mod misterios; auf geheim-
nisvolle Weise. 1879: Czakó Józsi a tegnapelőtt megkeres, és 
nagy rejtelmesen nagy sugdosva tudakozódik tőlem, hogy va-
jon lenne-e valami alapja azon vélekedésnek, melyet Ödönről 
hallott vala? [PLev. 55 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

rejtendő elrejtendő; care urmeazä să fie ascuns; zu ver-
steckend. 1662: a föld alá rejtendő tonna porok alattok fel-
gyújtatván egy szempillantásban rettenetes veszedelem-
mel a por miatt mind elvesznek vala [SKr 605]. 

rejtetett rejlő; care se ascunde; versteckt. 1658: ez mos-
tani rabságomban való időtöltésem mintsem avagy csak he-
nyélésben, avagy Isten titkában rejtetett szabadulásom s 
hazám állapotja felől való szünetlen és haszontalan törő-
désben múljék: illendőbbnek ismértem ... e' szent zsoltá-
roknak olvasásában, vizsgálásában való foglalatoskodáso-
mat [Kemlr. 329]. 

rejtetik elrejtetik; a fi ascuns; versteckt werden. 1711: 
Egy selyem palástot mely is az háborús üdö miat bányák-
b(an)a rejtetvén el senyvedet, meg évődött [Kv; Pk 6. — 
aTi. Torockón]. 

rejtett 1. rejlő; care se ascunde; versteckt. 1677: Bizo-
nyítom az élő Istennel, a ki előtt az emberek szívében rej-
tett titkok is nyilván vannak, hogy az én nagy búsulásom-
ban nem tudom mint vagyok s azt sem tudom, kinek infor-
matiójának, írásának, beszédének hidgyek a magyar atya-
fiak közzül [TML VII. 474 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

2. titkos; secret, ascuns; geheim. 1879: Jakab Árpád azt 
mondta, hogy az én rejtett szavaimból azt vette volna ki, 
hogy Ödön ... tán megzavarodott volna [PLev. 55 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

rejtezés, rejtőzés elbúj ás; ascundere; Verstecken. 1662: 
Az álnok practicus nemzetség sáncán kívül egy jó 
hajításnyi földön, tovább is, sötét éjszakákon nagy sok 
apró vermeket ásván, s virradva a sáncbul bennek csak 
gyalog is, hol rejtőzéssel és egyképpen is, másképpen is a 
mieinket felingerelvén rájok kezdvén nyargalni, a lovak 
lábai a vermekbe ... beesvén ugyanott megnyomattatnak 
és nyakaztatnak [SKr 327]. 1732: Brassaj Katharina ... olly 
Isten s Nemes Haza Törvénye ellen való eleteit szerfelett 
való Tanczolodast akar kikkel való Csokolodast, idegenek-
kel különös helyre való rejtezest s maga S:V: vájattatasát 
tartoztassa [Dés; Jk]. 

rejtezett elrejtőzött/bújt; care s-a ascuns; verborgen. 
1662: minden hegyek, völgyek, erdők ... között való ... bar-
langok, rejtezőhelyek ... felbujtatnának, kerestetnének és 
azokban rejtezett szegény község ... csoportonként hajtat-
nék... rabságra [SKr 437]. 
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rejtezik elrejtőzik/bújik; a se ascunde; sich verbergen. 
1583: Petrus Gruz fassus est Am Balas kowachne eg 
kamaraba Reytezet Balassy Gergelliel ky Iambor Az-
zonyhoz Nem Illenek [Kv; TJk IV/1. 149]. 1715: valami 
Tistyeket meg ölvén a* Gyógyiak, s azért el szökvén oda 
rejteztenek [Lupsa TA; WH. Kriszta Mojszin (54) vall.]. 
1790: Valamely maszkorás bálban meg-jelene egy Dáma, 
ki a' közép időn leg-alább-is 30. esztendővel tul tappogott. 
Egy ifjú igy szól la- hozzá: Meg-nézhetem e a' napot, 
mely most a' fellegek (maszkora) alá rejtezett? [And-
rád,An. II, 124-5]. 

Sz. 1659: Fenyegetődnek az törökök, az mint nekem 
Ónodbúl írják, ha az ökör szarvában rejtezik is urunk, meg-
keresik ez idén [TML I, 361 Balog Péter Teleki Mihály-
hoz]. 

rejtezőhely búvóhely; ascunziş; ascunzätoare; Versteck. 
1662: Keserves vala nézni s hallani, hogy annyi sok 
kegyetlenkedő, minden könyörültesség nélkül való, sokasá-
gos ellenségtől minden hegyek, völgyek, erdők, kősziklák 
elboríttatván, azok között való lyukak, barlangok, mene-
dék-, búvó-, rejtezőhelyek, mint valami fityésző vizsláktól, 
mindenütt fel bujtatnának, kerestetnének [SKr 437]. 

rejthozen lovaglónadrág; pantalon de cälärie; Reithose. 
1810: Görgényi Görög János Oláh születés szökött-el 
... harisnya posztó reithozenbe, és vasba, czepökbe [DLt 
181 nyomt. kl]. 

rejthozliforma-nadrág lovaglónadrágszerü nadrág; 
pantalon asemänätor unei pantalon de cälärie; der Reithose 
ähnliche Hose. 1819: szökött-el sárga tsiícos Reithozli 
forma nadrágba [DLt 601 nyomt. kl]. 

rejtődik rejtőzik; a se ascunde; sich verstecken. Sz. 
1722: találtunk Tizen négj ökörre való harangokat ... én 
kértem Péter Uramtol, de nem adta el rejtették hirtelen-
séggel, mint ha az földb(e) rejtődön vólna, ugj oda lőtt 
[Kecset SzD; TL]. 

rejtőzés 1. rejtezés 

rejtsule lovaglóiskola; şcoalä de cälärie; Reitschule. 
1811: A Perecsenbe bé quartelyozott Erz herzeg János re-
gementjebéli katonaságnak reitschulera lévén szüksége 
egy majorság földemnek nagy részét el foglalván 
haszonvehetetlenné tették [Szentk. gr. Korda Anna Kraszna 
megye tisztségéhez]. 

Vŏ a rájtsul címszóval. 

rekántál visszavon; a retracta/retrage/revoca; zurückzie-
hen. 1645: Szabó Judit Aszony felőliem azt mondatta, 
hogy nylvan ualó híres kurua uolnek. meg keuano(m) 
hogy az Varos piaczan, az pelengerre fel allattassek, ott 
elseőben az illetlen szavait recantallia, annak utanna nyelue 
ki uagatassek es az pelengerre szegeztessek [Kv; TJk 
VIII/4. 27], 1672: az Incta cora(m) Sedria(m) az A. 
elle(n) mondott szavait recantallya [Kv; TJk XI/1. 257], 
1726: ellenem mondott bestelen szavait a város közönséges 
piaczá(n) Kádra álván recántállya [Dés; Jk]. 1742: (A) 
Contractust En tapasztalván magamnak és Posteritasimnak 
káros(na)k lenni, azon Contractust En a' Fejér Vári 
Captalanban retractaltam, recantaltam, és revocaltam, s a' 

mellett az Uram ő Kglme Plenipotentiájátis annihilaltam 
[JHb XXXV/32]. 1764: Viski Gábor Vram minden 
kénszerités nélkült fatealt arról, hogj mind a Krentse fiat 
esmérte, mind az kutyáját, ergo ha most recantállya, lehet 
benne oly dolog, a* mely titkos [Torda; TJkT V 204]. 

rekántáltat visszavonat; a dispune/face să retracteze 
ceva; zurückziehen lassen. 1759: tudom, hogy a consis-
torium behívatta vala egyszer Szebenbea s recantáltatták 
vele opinióját [RettE 84. — aZalányi Ferencet]. 

rekapituláció összefoglalás; recapitulare, rezumare; Zu-
sammenfassung. 1668: Rédei Ferencz uram érkezvén, ki is 
Kegyelmedhez dirigálván útját, nem itílem írásban leten-
nem szükségesnek, az mint előttem azon dolgok forgotta-
nak, ezzel, hogy azon gyűlés végén esett dolgoknak recapi-
tulatiojárúl udvartúl eljöttem után bővebben is értett ő 
kegyelme [TML IV, 267 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 
1870 k./1914: Catalogus: a tanárok névsorkönyve, melyből 
különösen ismétlések (recapitulatio, colloquium) idején 
gyakrabban számbavették a tanulókat, s a hiányzókat 
megnótázták [MvÉrt. 7]. 

rekaptivált visszaszerzett; redobîndit; zurückgewonnen. 
1769: Mi alább irt Nemes Személlyek, kézen fogott köz-Bi-
rák lévén mi Személlyesen hivatalosok Dobollyi Joseff 
Uram, és Testvérei Dobollyi Pál, és Mária eó kegyelmek ál-
tal, exhibealanak Minékünk kezűnkben egy ... Divisionalist 

ez boldogtalan Világból ki mult Néhai jámbor emlékezetű 
Dobollyi Testvér Attyafiának ... N: Enyeden celebrált, és de 
Bonis Patemo-Matemo-Aviticis peragalt Divisioban obveni-
alt, 's Consequenter recaptivalt, és relualt Bonumai felett há-
rom részre ell intézett egyenes osztállyt celebraltanak2 [Ne; 
DobLev. 11/407. — aKöv. a fels.]. 

reked 1. bennszorul; a rämîne înäuntru; darinbleiben. 
1778: veszedelmes szokás, hogy az emberek, kivált a gyer-
mek, minden hitvány, éretlen, könnyen rothadó gyümöl-
tsöt, tejes török búzát s dinnyét egybe esznek, a' külső hi-
deg ellen ősszel, s * azután is jo ruházatokkal magokat nem 
oltalmazzák, melly miatt az eö testekből egésséges korokba 
ki gőzölni, szokott rothadt, erős tsipös matéria bennek 
reked [MvÁLt Mátyus,ConsSan. gub.]. 

2. vhol marad/felejtődik vmi; a rämîne ceva Intr-un 
anumit loc; irgendwo vergessen werden. 1646: az ados 
levelet ... nem tudgya hwa rekedet es hol legyen mostis 
[Kv; TJk VIII/4. 83]. 1661: itt minden levelek ne(m) tálal-
tatnak, hova rekettenek, vagy hova löttenek vegire nem 
mehettenek ö kgmek [Kv; Ks 41. C. 1 Val. Benkö lev.]. 
1667: Apafii István azzal mentette magát, hogy írt eleget 
sokszor is, de mindenik levele Máramarosban rekedett 
[TML IV, 249 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1678: 
meg betegedven az Lengyel Takács rekett nálla... Len pácz 
fonalból szőtt sima vászon Sing 158 [Fog.; Ks 90] | Az 
után való dolgokrúl Nagyságodat alázatoson tudósítom, 
noha félek igen, ezen levelem is a többivel együtt itt ne 
rekedjen [TML VIII, 233 Teleki Mihály a fej-hez]. 

3. vhova került/jut vmi; a ajunge ceva tntr-un anumit 
loc; irgendwohin gelangen. 1668: üdvözült Sulyok Vram 
Adamosi Curiájához tartózó Sulyok rész Joszágokhoz 
legitima et immediata successioja nem másnak, hanem 
egjenessen eo keglnek vágjon De mivel az Aszszonynak 
eo keglnek néminémű azon Joszágokat illető levelei mani-
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bus alienis rekettenek Azért nagytok s kegltek az eo 
keglme p(rae)judiciumára ugj arbitrállyon hogj egjál-
tallyában eo keglme Successioját fen tartván, azon Jószá-
gokat birni akarja [Szénaverős KK; JHbK XXXIV/23]. 

4. (akaratán kívül) vhová odareked/marad vki; a rămîne 
cineva într-un anumit loc (fără voia sa); (gegen seinen Wil-
len) irgendwo bleiben. 1619: Az az ember, azkit Felséged 
tud, félő, hogy practicák miatt itt benn kezd rekedni egy 
ideig, de Felségedet igen kéri, Felséged róla el ne feledkez-
zék [BTN2 330]. 1653: Egykoi* benne rekede a német az 
országba, és tova fel Eperjes tájatt volt Básta az ö hadaival 
[ETA I, 94 NSz. — a1605-ben]. 1657: egyenként költözte-
ténk által néhány ezer embert azon éjjel; mely próba hatal-
mas vakmerő szerencsén forog vala, mert ha az jég lesza-
kad vala, valamennyi népem az város felöl rekedett volna, 
az mind odaveszett volna [Kemön. 196]. 1670: Én Uram 
már megyek az rettenetes nehéz, sáros, vizes, esős időn s 
úton. Ha Isten rajtam nem könyörül, nem hiszem, az havas 
közt ne rekedjek [TML V, 279 Baló László Teleki Mihály-
hoz]. 1742: Balas Deakne Aszszanyam az midőn az Pestis 
grassalvan nagy mertekben az hazanak egy reszeben ma-
gais Tordára rekedven hazatolis el rekedven Enyedi 
János uramis ... illy nagy szŭksegeben ada mi előttünk 7 
Magyar forintakat4 [Ne; DobLev. 1/199. — aEgy föld zá-
logjaként]. 1751: én az ö Naga Szekere nyomá(n) jöttem 
lovaim el álottak ha tsak Gálfalvaig kelet vólna még men-
nem, az mezőn kelet volna rekednem [Abosfva KK; Ks 83 
Borbándi Szabó György lev.]. 

o Hn. 1684: Az Reked oldalan. Az Reked orrán ualo 
fold [Gyulatelke K; SLt AM. 24]. 

rekedett vhol odarekedt; împotmolit într-un anumit loc; 
irgendwo steckengeblieben. 1657: Az sáron túl rekedett 
had, gyalogság, munitiók, szekerek, megértvén elmenete-
lünket confundáltatik, és gyalázatosképpen fut, oszol, vész, 
nemcsak ellenségtől, hanem minden rendektől [Kemlr. 
314]. 1816: A' Gátra rekedett ember kivételiért 10 Rft 16 
xr [Mezőmadaras MT; Born. XVb]. 

rekedez szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktion: 
rekedezve beszél rekedtesen beszél; vorbeşte răguşit; heiser 
sprechen. 1776: Addig űzte azt a rendetlen életet, hogy 
nagy nyavalyába esett. A mellében lévén a nyavalya, nehe-
zen és rekedezve beszélta [RettE 362. — aJósika Imre]. 

rekedező rekedtes hangú;cu voce răguşită, cu glas răgu-
şit; mit heiserer Stimme. 1811: Apollóval én nem boldogu-
lok, Tsak Pán' rekedező sipjára szorulok, Ne tulajdonítsa 
hát senki hibának, ha rekedező leszsz folyta e' munkának | 
Kilentz Mu'sák! Jertek segéljetek! 's az én rekedező 
Mu'sámnak, azon szent Lónaka tsergedezö Forrásából, bár 
égy italt engedjetek [ÁrÉ 132. aA Pegazusnak]. 

Szk: - beszédű. 1807: Killyén Sigmond, mint egy 28. 
Esztendős rekedező beszédű [DLt 616 nyomt. ki]. 1808: 
Barnutz Vuon rekedező beszédű [DLt 362 ua.]. 

rekedt fátyolozott hangú; răguşit; heiser. 1886: oly 
rekedt vagyok, hogy szólni sem tudok, s a szobából sem 
mehetek ki [PLev. 122 Szász Károly Petelei Istvánhoz]. 

Szk: - beszédű. 1799: Ér Körösi Református Praedicator 
... Tóth Mihály ... rekedt, vagy-is inkább süket beszédű 
[DLt nyomt. kl] * ~ szavú. 1836: Mány Muszke .. rekedt 
szavú 's kisség dadogo [DLt 409 ua.]. 

rekedtes enyhén rekedt; uşor/puţin răguşit; ein bißchen 
heiser. Szk: - szavú. 1805: Vajna István vékony reketes 
szovu [DLt nyomt. kl]. 

rekedt sérv kizárt sérv; hernie strangulată; Hernie, 
Bruch. 1869: Betegség neme Rekedt sérv és bélcsavar [Kv; 
RHAk 259]. 

rekeg brekeg; a orăcäi; quaken. 1700 k./1715: A' har-
madik Béka rekege, hogy: Hoho, mi jo emberek vadtok 
ti [Rosnyai, HorTurc. 184]. 

rekegő brekegő; care orăcáie; quakend. Hn. 1711: az 
Béka rekegöre [Mv; MvHn]. 

rekenyés ?vadsóskával benőtt; (loc) unde se găseşte din 
abundenţă macriş de cîmp; mit Wildsauerampfer be-
wachsen. Hn. 1756: A' Rekenyés tetőn a* Merai uton aloll 
(sz) [M.nádas K; KHn 223]. 

rekesz 1. vmely helyiség (válaszfallal) elkülönített része, 
rekeszték; despärţitură, parte separată dintr-o încăpere; 
getrennter Zimmerteil. 1644: miuel az hiúnak rekesze nem 
volt, hordottak oda az szenat az Lakatos Istuan haza hearol, 
oda az Eötveös Sámuel haza fele [Mv; MvLt 291. 422a]. 
1648: Ezen megh irt házban vagion más rekeszis, kin fel 
szer vas sarkon forgo retezes aytoczka [Komána F; UF I, 
928]. 1652: Ezen haz hijján vagyon egy rekesz, ajtaja 
gyalult deszka [Görgény MT; Törzs]. 1681: Kapu felett 
lévő Kő Ház Palota Ezen házban deszka rekesz kettő. A 
Rekesz oldal deszkainak felső része, Olasz fokoso(n) 
vagyo(n) ki metelve [Vh; VhU 534]. 1688: Ezen Tor-
naczbol nyilik be az Gabonás házban egy fel szer fa sarkon 
forgo fenyő ajtó ... Vagyon itt fenyő deszkából fel rótt re-
kesz nro 9 [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 6]. 1697: Ott lévén egj 
sendelyes gabonás ház is ott az Utza felől való első 
rekeszb(en) vágjon buza [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter 
inv. 5]. 1725: azon Gabonás házban találtatott egy rekesz-
ben) elegyes borsos buza Cub: 20 [Beresztelke MT; Eszt-
Mk Inv. 3]. 1726: Az egész ház épület alatt találtatott há-
rom bót hajtásos, kűlőn rekeszekra való jó, épp ... pincze 
[Ne; DobLev. 1/126]. 1736: (A) pitvar, Dél felöl való 
végib(en) egy kis rekesz hol epittetett egy jó kasa törő kűlű 
[MikefVa KK; CU XIII/1. 169]. 1756: Ezen Bóltnak egy 
kis rekeszszeis vagyon, mellynek ajtaján kilincses zár 
[Déva; Ks 92.1. 32]. 1801: a Csűr ... vagyon ... mind egész 
Tutaj Fenyő Fákból és Cserefa Talpakra két rekeszekre sza-
kasztva [Nagynyulas K; DLev. 5]. 1849: Vagyan ezen ga-
banás mellett égy kis szenes kamra, vas sarkakan forgo, 
simpla fenyő ajtaja, rekeszeis van [Szentbenedek SzD, Ks 
73/55]. 

Szk: boltásos 1656: Az Hoszu Pinczebeöl ki jeŏven 
job kez felöl vagyon egy boltasos tehelljes rekesz [Fog.; 
UF II, 118] * deszkás 1637: Azon boltban uagyon egy 
deszkás rekesz, azon egy vas sarkas pántos retezes ayto 
[Fog.; UF I, 408]. 1676: Ezen belső sáfár házben vagyon 
egy deszkás rekesz, melyre nyilik fel szer ajtó [Fog.; UF 
II, 713] * muzsikások 1710 k.: Egyszer Laxenburgban 
az erdőben nappal is igen ritka császári comoedia lön, abba 
sem vün be,a kinn a szolgáival hevertem ... Isten egy 
emberséges, nem tudom kicsoda embert támaszta, az 
engemet a muzsikások rekeszibe vün [Bön. 570. — aBánfi 
Dienes] * rostélyos 1676: Ezen folyáson eléb menven 
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vagion az templom ajtaja előtt deszkából való egj rostélyos 
rekesz melyre nyilik egy fel szer párkányos ajtó [Fog.; 
UF 11,718]. 

2. épületrész; compartiment (într-o clädire); Gebäudeteil. 
1778: Pataki István vram fogott egy jó forma házhoz há-
rom rekeszekbe egy fedél alatt [M.ózd AF; Berz. 5. 37. O. 
2]. 

3. oldalkápolna; capelă laterală; Seitenkapelle. 1653: a 
templomban körül rekeszek vagy kápolnák s oltárok 
vágynák, a hol isteni szolgálatot naponként tesznek [ETA I, 
120 Nsz]. 

4. bútordarab elválasztott része; despärţirea unei mobile; 
getrenntes Möbelstückteil. 1652: Egy hitvan fejér Pohár 
szék, rekesze Esztergaban meczet orsos, párkányos [Gör-
gény MT; Törzs]. 1737: Egy fôldőn állo paraszt Almáriu-
motska, mellynek is vágjon két rekeszsze, elé s hátra húzo-
gató deszkájával [Csákigorbó SzD; JHbK XXVI/13. 6]. 
1789: Falban hellyheztetett Almárium fellyül vagyon 4. 
rendbeli Poltza ... a' kōzepsō rekeszsze és a* felső két üve-
ges ajtaji réz Sarkokon Zárosok valens Rft 12 [Mv; 
ConscrAp. 4]. 1817: Innét bé menvén az hátulsó v(agy)is 
cseléd Házba ... vagyon még égy régi avatág szegelet 
almárium, 3 Rekeszszel kolcs nélkül [Ördöngösfüzes SzD; 
örmMúz. 3], 

Szk: ládaforma 1790: Három fejér hoszszu borított 
Pad a fal mellett az első Házba, égyikbe valami láda forma 
rekesz vagyon [Mv; MvLev. Cimbalmos Ferenczné hagy. 
2]. 

5. (sertés/majorság) ól; coteţ (pentru porci/päsări); Stall, 
Steige (für Schweine/Hühner) | istálló/ól/galambbúg 
elkülönített része; despärţitură într-un grajd/coteţ/porum-
bar; getrennter Stall/Stegeteil. 1638: mikor rekezt akarunk 
vala Czenalni az fejedelem eökrejnek, hogi nem engedi 
vala Szabó Matias abból leön az veszekedes [Mv; MvLt 
291. 157b]. 1685 e.: az lo istállóban Ebben (!) ragasztva, 
tyúknak, ludnak disznónak vagyon negy rekesz boronàbol 
fel rótt [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 11]. 1688: a' kert 
mellett van fenyő fából fel rótt ket rekeszŭ perellyekre 
epitett szalma fedel alatt való Tyúk ól, mindenik rekesznek 
fel szer fenyő deszka ajtaja [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 5]. 
1740: ha mi kára eset Az Actor(na)k sertésib(en) az Itől 
maganak tulajdonittsa hogj rekeszben nem tartotta [Torda; 
TJkT I. 181]. 1750: (Az) épület végibe majorság 
hizlaló két Rekeszbe lévő kis olocskák vágynák [Papolc 
Hsz; Hr]. 1755: vagyon egy veszszöből font, szalmával 
fedett romlásra hajló két féle Majorsag(na)k való Rekesz 
[Ludesd H; BK sub nr. 1020 Naláczi conscr.]. 1756: 
Vágjon karok közé Sövényből font két avatag Szalma 
fedelű s.v. Sertéseknek való Rekesz [Branyicska H; JHb 
LXX/5. 11]. 1774: Tisztarto Zöld András Uram égy 
Süldőt tartott az Udvarban lévő Tőrök Buza kas alat re-
kesztb(en) a mellyis a Törők Buza kas fenekit ki rontotta 
leg alab 15. Vekányi Törökbuzát meg emésztett [Mocs K; 
KS Conscr. 90-1]. 1784: Van egy szin, és e' kŭvŭl egy 
kopok Rekeszszeis [Gorbó SzD; JHbK LIX/4]. 1824: A' 
Csűrös kertbe jobbrol Egy vén meg száradt kőris fara 
épült galamb bug apro deszkákkal fedve két rekeszszével 
jó [Erdőszengyei MT; TSb 43]. 1849: Van ezen hijuba égy 
kŭlőn rekesz fenyő détzkákbol a' galambak hellye 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

6. haltartó fallal elválasztott része; despärţitură läzii/ba-
zinului pentru peşti; mit Wand getrennter Teil des Fisch-
kastens. 1674: Az Csűrös kertben levő ... hal tartora nyilik 

egj fel szer fa sarkon ... forgo ajtó haltartoja leven hat re-
keszben deszkakkal egj mastol megh kűlőmbőztetve [A.po-
rumbák F; UF II, 610]. 

7. karám; ocol, ţarc; Pferch. 1730: A Lovakat penig 
rekeszben etczakakon ne Tarcsák3, söt az hol jobb ... ott 
jartassák a Menest [Dés; Jk 395a. — aA ménespásztorok]. 

8. malomgát; zägaz de moară; Mühlendamm. 1702: mű 
most az Rekeszekett bé hányatván az hólt viz egeszszen az 
Felső Viz kérék alá jű az hamar tőig [WassLt Komáromi 
Péter kv-i malommester vall.]. 1797: Tit. Pünkösdi Adám 
Ur Malma Zugojanak és Rekeszének Magyaroság felőli 
való része [T; JHb Hesdáti cs.]. 

9. halászó hely elválasztó sövényfala; leasă folosită la 
pescuit ín gîrle; trennende Heckenwand beim Angeln. 
1585: az gergelj vram Towa farkaban vagion valamy 
Rekez de My vgy Jteltik hogy Mykor az gergelj vra(m) 
vyze fel arrad, megy kerilhety azt az Rekezt azért Ne(m) 
Twgiwk az hal mellike volt akyt ot andras vram ky 
halazzot [Kv; TJk IV/1. 430a]. 

10. halászó (sövény)rekeszték; leasă de peşte; Fischnetz. 
| rekesztőháló; plasă de baraj; Staunetz. 1633: kj menek az 
hidhoz es lato(m) hat az égik vy rekez az vámos kaliba 
felöl az hid vegen vagio(n) | Kerdem kj vitte oda az rekezt 
es az varsat, eök azt mo(n)dak hogy ez eyell vettettek el 
egy latorral, de iol kj legjen nem ismerhettek megh [Mv; 
MvLt 290. 115]. 

o Hn. 1606: Timafalwi hatarban rekezben walo zanto-
fóldebe [UszT 20/242]. 1658: A' Rekesz [M.bagó AF; 
EH A]. 1750: A Rekesznél (sz) [Csomakörös Hsz; EH A]. 
1765/1801: A Rekesz nevű hely [TimafVa U; EH A]. 1805: 
A' Rekeszbe (sz) [uo.; EHA]. 

rekeszbeli a Rekesz nevű helybeli; din porţiunea de 
hotar numit Rekesz; aus dem Ort namens Rekesz. 1602: 
Keresztúr falwi peter georgi Zabadittata magat rekez belj 
zenafwbe sardi Balint cziouaia Ellen, Eon karara [Tima-
fVa U; EHA]. 

rekeszecske 1. vmely helyiségből elkülönített kis rész; 
despärţitură mică într-o încăpere; getrennter Teil von ir-
gendeinem Zimmer. 1632: Az Koniha feleől való alsó 
rend hazban egy dezkabol czinalt rekeszeczke kiben 
vagion valami romladozott Iuegh [UC 14/38 Kománai urb. 
121]. 1692: 5. Haz most premendas haznak mondatik 
vagyon ebben egy fenyő deszkabul csinált rekeszecske, 
fenyő deszkakkal be padolva [Görgénysztimre MT; JHb 
Inv.]. 1767: ã Tarnátzában Dél felől vagyon egy kis reke-
szetske [Csapó KK; Berz. 3. 7. C. 6]. 1781: Élés Ház 
Melybe járnak egy hitvány vas Sarkokon forgo, vas re-
teszszel járó ajtón, egy kis rekeszetskén által, mely reke-
szetskének bal felöl való részében vagyon egy deszkával el 
rekesztett kamaratska [Pálos NK; Hr] | vagyon egy 
kissebb Gabonás, melybe járnak bé az Tomátzból egy 
kis rekeszetskén által [Petek U; Hr]. 

Szk: parasztablakú 1699: nyilik bé ajtó egy két 
kötésséken allo, elől három Nyar, cserefa sasokba rákot egy 
paraszt ablakú rekeszecskeben [Szentdemeter U; LLt] * 
párkányos 1692: ebben az hazban ô fenyő deszkabul 
csinált párkányos rekeszecske [Görgénysztimre MT; JHb 
Inv.]. 

2. kis ól/istálló; despärţitură (mică) într-un coteţ/grajd; 
kleiner Stall/Steige. 1679: Bialy borjuk(na)k való reke-
szecske [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 117]. 
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1792: majorságnak meg kévántato rekeszetskékis voltanak 
[Recsenyéd U; Pf]. 

Szk: rostélyos ajtajú 1820 k.: Vagyon a Tomátz 
alatt egy Majorság tartó rostélyos ajtajú rekeszetskeis [Dés; 
RLt]. 

rekeszes 1. rekeszekkel részekre osztott; (construcţie) cu 
despärţituri/compartimente; in Verschläge geteilt. 1637: 
Azon fellyeb egy kwsded rekeszes hazacsykara egy ayto, 
1 nyoszolya benne [Fog.; UF l, 420]. 1648: Ezen rekeszes 
házból nylik bé egy zeöld festekes béllett ayto Egy 
rekeszes dezkázott kamorára, a' holott állott holmj 
eggyetmás [Komána F; i.h. 925]. 1752: vagyon gerendás 
de nem padlasos, tizenkét Lónak való, rekeszes két szaka-
szu, hidlásas Istalo [Pókafva AF; JHb XXV/73]. 1782: 
Alkudtam meg Kidéi Nagj Pistával hogj egj Kamarának 
való Rekeszes Gabonást tsinallyan [Kv; EMLt]. 

2. rekeszekkel készített (bútordarab); (mobilä) cu des-
pärţituri/compartimente; (Möbelstück) mit Verschlägen 
gefertigt. 1717: Négy középszerű székely szuszék Az 
harmadik két fele rekeszes edgjik feliben kerti borso 
metr 7 1/2 [Abafája MT; JHbK XXX1V/20. 2]. 1806: 
Vagyon jo Gabanás benne lévő négy rekeszes hámbá-
rokkal együt [Szászerked K; LLt]. 1817: Égy rekeszes nagy 
szuszék [Mv; MvLev. 2]. 1829: Van egy talp fákra épült, 
rósz jukatos Zsendely fedél alat állo Gabonás két rekeszes 
Hámbárral [Csekelaka AF; KCsl 6]. 

Szk: - láda. 1699: Vagyon más edgj kisded fekete pa-
raszt rekeszes Ládais, melyb(en) vadnak missilis és egjéb 
kevés hasznú Lővelek [Kv; WassLt]. 1704: percipialtam ... 
egy kisded fekete paraszt rekeszes Ládát, mellyb(en) mik 
legyenek nem méltó az Conscriptiora [Kv; i.h. Vas 
Dániel portékái]. 1849: ègy szatska vágó, égy lisztarto re-
keszes láda [i.h.]. 

3. záros; cu zăvor; mit Schloß. 1653: A templomnak® jó 
rekeszes kerittése vagyon: nem jöhet ki azon a ki mikor 
akar, sem bé nem mehet, hanem ott kell addig lenni, míg-
len a megnyitásnak ideje eljő [ETA I, 120 Nsz. — Kons-
tantinápolyban]. 

rekesz-ház ?záros ház; casă cu zävor; Haus mit Schloß. 
1694: Ezen Filegoria(iia)k három felöli való részei, 
karfasok és karfai deszkazatossak, deszkazati parkanjos-
sak. Vágjon ezen belöll egj deszka Rekesz-ház [Borberek 
AF, BfR néhai ifj. Bálpataki János kúrialeír]. 

rekeszkapu kerítéskapu; poarta gardului (împrejmuitor); 
Zauntor. 1756: takarittásnak idejénn mi Jobbágyokul az 
béresekkel együtt eléb az Balog Uram Máléját bé takarítot-
tuk az alat az Urasagnak hátra maradat Maléjat az Marhák 
Sertések ették vesztegették, de be hordvais az Remetei Ud-
varba az Uraság Maléját, Sertés és Marha éjjel nappal ette 
vesztegette, az rekesz kertnek s kapunak rosz volta miat 
[Sárosmagyarberkesz Szt; TK1 Szászári Mihály (62) jb 
vall.]. 

rekeszke kis rekesz; despărţitură micä; kleiner Ver-
schlag. 1694: Ezen Folyoso vagy Tomacz vegen viszont 
van egy Kis Rekeszkeis, kinek sem Ajtaja, sem egjeb 
nincsen semmis benne | Ezen kőzepsö Kapu keozőt be 
menöleg jobb kez felöl va(gyo)n egy negj Lépésnyi Grádics 
kö, mellyen egy Darabont Hazra mennek be ... ebből az 

hazbol megyen egy kis Rekeszkeis elö az Kő fal mellet 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 

rekeszkedés bezárkózás; faptul de a se închide/încuia 
într-o încäpere; Eingeschlossenheit. 1693: Puskás István-
nak relatoriajábol világosa(n) ki tetczik Bartalyus alias 
Nagy Juditnak az Horvatokkal való tilalmas és nyilvá(n) 
való paraznaságra mutató egy néhány rend béli conver-
satiói, ezekkel magános hazban való rekeszkedési [SzJk 
272]. 1750: én sokszor láttam Csokolodásokot, egy házba 
csak ketten való rekeszkedéseket [Kál MT; Berz. 12. 
92/61]. 

rekeszkedik bezárkózik; a se închide/încuia (într-o încä-
pere); sich einschließen. 1589: ezt vallia Catalin: Mikor en 
András Ispannena! lakom vala tudom Matias deák Azzo-
nio(m)mal az pinczebe ketten rekezkedtek Nappal de 
en nem tudom mith czinaltak oda be | Herczegh Paine Jewh 
Ide Gergel kovacznehoz, Matias deakotis altal hywatta 
Gergel Cowaczne es egi kys hazba rekezkettek ketten 
herczegh Palnewal [Dés; DLt 226]. 1625: az A Azzony az 
J Azzon(n)ak Vrau(a)l Oklandj Mihallial tisztessigh kwl 
Lappangót hol hazba Rehezkednek, hol czjomja kózit 
fogdosta hol Jtal közben cziokolgatta [UszT 89b]. 1630: az 
katonak az szobaba(n) rekezkedenek s aztis be akarjak vala 
rontani [Mv; MvLt 290. 216]. 1731: Fagarasi S(a)m(ue)l 
és Kováts Maria Asszony egymáshoz jártak, s házb(an) 
rekeszkedtek, akkor mitt csináltak ott én nem tudom 
[SövényfVa KK; Born. XXXIX. 16 Geor. Simon (52) jb 
vall ] | Moldován Todor is beszélte hogy ő Fogarasinak, és 
Kovats Maria Assz(onyna)k kerítőjek volt, s vacsora után 
az árnyék szék felé levén egy Ház oda rekeszkettek ketten 
[Mezőbánd MT; i.h. Martinus Szados (44) ns vall.]. 

rekeszkert elrekesztő kerítés; gard împrejmuitor; tren-
nender Zaun. 1656: Az Sárkány patakja feleöl való rend 
hazaknak megette vagyon egy rekesz kert [Fog.; UF II, 
176]. 1681: Innen egyenessen előbb menvén, vagyon az 
udvarház kerítése mellett sindelynek való harmincz 
medczet fenyő teőke. Ez mellett vagyon mingyárást 
közép szerű kapu Nyílik pedig az havas torka felé, fel az 
barom legeltető helyre, melynek edgyik darabján kevés 
rekesz kert is vagyon [CsVh 89]. 1756: be hordvais az 
Remetei Udvarba az Uraság Maléját, Sertés és Marha ejjel 
nappal ette vesztegette, a rekesz kertnek s kapunak rosz 
volta miat [Sárosmagyarberkesz Szt; TK1 Szászári Mihály 
(62) jb vall.]. 

rekesz-kertecske kis elrekesztő kerítés; gärduleţ despär-
ţitor; kleiner Trennzaun. 1710 k: Egy kis rekesz kertecske 
volt az ablak alatt, mely miatt az ember az ablakhoz nem 
mehetett [Bön. 562]. 

rekeszkőfal elrekesztő fal; zid despărţitor; Trennwand. 
1662: (A) víz szélin való rekeszkőfalnak közepin egy 
szép magos és temérdek torony építtetett | Szent László bá-
nyája, avagy fürdője, városnak® vizek között levő darabja, 
annak rekeszkőfalai, bástyái [SKr 260, 414 Tartalomjelző 
fejezetcímből. — a Váradnak]. 

rekeszsövény (elrekesztő) sövénykerítés; gard de nuiele; 
Heckenzaun. 1648: Curia Komanaiensis ... bal kéz felöli 
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vagyon lészátlan rekész seövény, melyben holmi kárból 
be haytott marhakatis rekesztnek [Komána F; UF 1,924]. 

rekeszt 1. (embert/állatot) vhová bezár; a închide (într-
un spaţiu închis/îngrădit); (einen Menschen/ein Tier) 
irgendwo einsperren. 1579: biro vram kiáltassa megh hogy 
az dyzno barmot ky haytassa Az varosrol, vagy olaba 
rekezze [Kv; TanJk V/3. 195b]. 1603: Jspotaly mester 
Vram az Seerfeozeo helt eppitesse megh, es megh 
valogatwan az kuldusokat, ky erdemly az Alamisnat s ky 
nem, rekezzek oda [Kv; TanJk l/l. 462]. 1606: eyre iohait 
keczikeit azo(n) meg neuezet uduaro(m)ba rekeztette 
[UszT 20/19]. 1633: az Varas szolgaia felessege Giarmati 
Marto(n)t Zabo Jacabnenall egiött az kamoraba rekeztette 
volt [Mv; MvLt 290. 127a]. 1724: panaszolkodott az a 
Leány, h(ogy) ŏtet az házba rekesztette s ott tartotta Pekri, 
minden nap háromszor is kurválkodott véle [Hidvég MT; 
BK. Lúdvégi Ferentzné (48) ns vall.]. 1729: a disznó 
pajtáb(a) rekesztette Kapitánj vr(am) arestomba [Sövény-
fva KK; TSb 51]. 1737: egy küs rekesz, ahova bomyukot 
szoktanak rekeszteni [CU Petrichevich Horváth Boldizsár 
conscr.]. 1745: azokat külön Házba rekesztette, s 
Tõmleczel mivel ijesztette; és illyen formán Jobbágyositott 
volna sokakat [Msz; KvAkKt Mss 46]. 1755: az Fejős Bi-
h ajakat is Istalob(a) rekesztettem [Szentmargita SzD; Ks 
18. CII]. 1789: az idei Csikókat külen pajtába szoktuk re-
keszteni, a bomyukot is külön [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1837: Vagyon egy negy rekeszszü Sertés ol, 
mellyben a' Rüdek Disznókat rekesztik Borona fából 
szalma fedél alatt [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

Szk: -ve tart. 1776: talaltam száz tizen három sertést 
ezen sertéseket a Vetzeli katonák szinte egy hétig ejjel 
nappal rekesztve tartották egy akalban [Vulcsesd H; Ks 81. 
58/2 Brati Juon (50) jb vall.]. 

2. vhova betesz/zár vmit; a puné în/pe ceva (un anumit 
lucru); etw. irgendwohin stecken. XVIII. sz. eleje: A mikor 
pok indul a lovon, igy orvosold, egy diót hasitsd kétt felé, 
felibül vedel ki (!) ă bélét, ductilis viaszszal kend meg ă 
Diónak kerületit, hogy megint egybe ragadhasson, hogy 
hoszszu lábu pókot rekezd ă dióba kösd ă farkanak azon 
részibe ä melly felöl ă pok indult [JHb 17/10 lótartási ut.]. 
1776: Páter Farkas egy Levelet küldőt ezen Levelembe 
rekesztettem [GyL gr. Lázár János lev.]. 1799: Én Fiam 
Uram Szükségit látván, ámbátor nállam is igen szűk a 
Pénz, mindazonáltal 50. Mforintokat ezen Levelembe re-
kesztve örömest küldttem [Ne; DobLev. IV/810. lb]. 

3. csatol vmihez; a anexa/alătura la ceva; anschließen. 
1798: (A) Szelid-vallomás-tételt, a' végre kívántam 
ezennel ide rekesztve Tiszteletes Professor Uraimékkal 
kõzleni; hogy azakbol ki látván Tiszteletes Professor 
Uraimék minémű személjeket szoktanak a' fenn irt végre 
passualni és ki botsáttani [DLev. 1. 11]. 7800: Szabó Si-
mény Istvánnak Jánosnak és Joseffnek konyórgó Levele ide 
Rekesztve 4 darab originális acclusakkal egyetemben kö-
zöltetik kegyelmeddel hogy az dolgot investigalja [Szu; 
UszLt ComGub.]. 

4. el/szétválaszt; a despärţi/împărţi (ín două părţi); tren-
nen. 1648: Innét ki iöven iob kez fele, vágjon ket hoszszu 
szalmaval fedet berlet payta, egikben jaszoly három darab 
sövényéi az közepi alol (?) rekesztve [Porumbák F; UF I, 
897]. 1654: Somaj Tamas vr(am) edgj nihanjszor alá Jöt es 
intette ne veszekedgjenek mert ha veszekednek, bizonj az 
hazat ket fele rekeszti, es kólón szallittia òket [Mezőújlak 

K; Ks 42. C. 42]. 1745: vagyon egy tólgy fa gerendákból 
és deszkákból rakott Hal-tarto melly a' közepin deszkákkal 
benn a* vizbe két felé vagyon rekesztve | nagy zöld mázos 
kementze, mely két felé lévén rekesztve, fele kül fíítõs, fele 
pedig belől tüzelő vas szemöldökre tsinált | a' Folyosó alatt 
két Contignatiob(an) rekesztve Sövényből font, a' Folyosó 
alatt deszkából tsinált Szárnyas Majorság hizlaló hellyek 
vadnak [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1753: az pitvarba 
találtatik ... egy fedeles Sövény kos kétt fele lévén 
rekesztve Capax Cub. 5 [Sajókeresztúr SzD; JHbK 
XX1X/7]. 1816: A Molnár ház... Vágynák ezen Szobába 
három vak Ablokok a' harmadik vak ablok két 
Deszkákkal a' kő Falba két felé lévén rekesztve [Radnót-
fája MT; Born. G. IV. 17]. 1847: A' pintze egy létz rósté-
lyal két felé van rekesztve [F.árpás üveghuta F; TSb 46]. 

5. folyóvizet elterel; a devia/abate cursul unei ape; (Fluß) 
wegfllhren, ablenken. 1590/1593: Christoff Vram rekeztet-
te ide az peres feoldre az derik zamos foliasatis, mert az 
eleot ot foP volt el ahul az fwzeket wltettette [Bálványos-
váralja SzD; Ks]. 1597: Az Varos Toan az Víz altal fúrta 
volt à gáton magat melliet Korchiolias Jstvan meg chinalt 
es rekeztet ... attam neky f—d 20 [Kv; Szám. 7/XII. 13 
Filstich Lőrinc sp kezével]. 1609: Die 16 Octob. Woltûnk 
az Vj Gatto(n) Rekezteny Atta(m) az zolganak d 10 [Kv; 
i.h. 12b/IV. 52]. 

Szk: víz ~~eni. 1590: veöttem Az vyz rekezteni nyolz 
fúrezdezkat d. 50 [Kv; i.h. 4/XIII. 3 Gr. Wass malomreg.]. 

6. elrekeszt, útját állja; a ţine calea cuiva; den Weg ver-
schlagen | körülzár; a încercui; umgeben. 1662: akiket sán-
con kívü gyalog rekesztettek vala, ötszázig valót, ha nem 
többet, akkor elsőben bennek levágtak vala [SKr 326]. 
1704: Auditur, hogy Fehérvárhoz közel, vagy éppen 
mellette volna egy Sallai nevü kuruc kapitány sok arnold 
törökökkel, és a Medgyesre szorult németet, nro 2000, 
ott akarják rekeszteni [Kv; KvE 285 SzF]. 

7. vmihez hozzáragaszt/épít; a lipi/alipi de o altă con-
strucţie; dazu bauen. 1730: az Udvarház kertyihez 
rekesztve vagyon sövényből font karokra épitet egy barom 
okol [Szentlászló TA; JHbK XLIX/4]. 

8. átv vki igazgatása alá rendel; a puné sub conducerea 
cuiva; unter js Führung stellen. 1576: Az varosnak Minden 
Ieowedelmenek haznanak Byrodalmat es Bezedeszet Tala-
lyak az vnioban, hogi Az ket Nemzetsegnek egenleo kep-
pen engettek az feiedelmek, Es Nem kywalkeppen chiak 
Byro vramnak Az wagi Thanaczbely vraimnak Igazgatasa 
Es Byrodalma ala Rekeztyk, hanem Egenleokeppen Ez 
dologbanis Mikepen Egieb keozeonseges dologban való 
Byrodalomba az ket Nemzetseget egiben keotelezik [Kv; 
TanJk V/3. 131b]. 

o Szk: nyughatatlanság alá ~~ nyugtalanságba hoz; a 
pricinui nelinişte cuiva; a nelinişti pe cineva; in Unruhe 
bringen. 1763: Minthogy az ő Annyok Bernád Kristina 
Aszszony az én házamban nem tsak lapis offensionis volt, 
hanem egyszer s mind ollyan tövis, melly engemet nem 
tsak Szivemben, hanem lelkembenis érdeklett, külömb 
külömbféle sok nyughatatlanságok alá rekesztett, és nagy 
költésbe ejtett [Hsz; MkG] * szivébe ~ szívébe zár; a 
îndrăgi pe cineva; jn mögen. 1672: Husszain Azt mond-
ja, ha lehetne, az szívében rekesztené az magyart [TML VI, 
405 Keczer Menyhért Teleki Mihályhoz]. 

rekeszték 1. elrekesztett hely, rekesz; despärţitură; Ver-
schlag. 1777/1781: Ezen Udvar háznak edgy része alatt va-
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gyon két rekesztékben lévő jó kö Pintze [Alparét SzD; 
JHbK LII/4. 10]. 1813: A' Koronkai fel dugott uj Tón 
vágynák két uj zugok. — az Északi oldalán lévő zúgó 
derék ujj és erős vas kaptsokkal erösitve, két Rekesztékre 
az edgyik rekeszték Tölgy fa Deszkája meg is vagyon 
készítve [Koronka MT; Told. 18]. 1824: (A majorság 
pajta) Belől meg lehetős sövénnyel három részekre van 
osztva ... a rekesztékeknél lévő kitsi fenyő deszka ajtokis 
gyengék [Erdŏszengyel MT; TSb 43]. 

2. záradék; clauzä; Klausel. 1657: Mi azért ez rendelése-
ket és törvényeket mind egészen s mind penig minden 
tzikkelyében, rekesztékiben, helyén hadgyúk javaljúk és 
meg erösityük jure perpetuo [UF II, 189 Lorántffy 
Zsuzsanna ut.]. 

rekesztékes rekeszes; cu despărţituri; mit Verschlag. 
1816: Két Avaték rekesztekes egyetmás tartó a' fali mellett 
[Szamosfva K; Bom. III. 33 néhai özv. gr. Nemess György-
né gr. Komis Krisztina inv.]. 

rekeszték-ſogház zárka; carceră, celulă; Geffcngnis, Ar-
restzelle. 1796: Feleségem az alatt a Rekeszték fog Házból 
ki szökvén haza ment [Kv; AggmLt B. 15]. 

rekesztés 1. be/elrekesztés; Inchidere (într-un spaţiu în-
chis/îngrädit); Absperrung. 1599-ĕ Ezen Jelen walo 1599. 
eztendeóben nagy Kedden Rekeztettem uala be a' zeket 
kegteket keoúete(m) egy tehenemeth hazam mellett, 
melynek rekeztesere egy fíirez dezka uala a' kerten felljeb 
helyheztetue, latam tahagh el vették onna(n) ... a' tehen-
eim) ki menth a' dezka el vetel miatt [UszT 14/41]. 1778/ 
1813: vagyon égy Akolly, az kárból bé hajtott Marhák 
rekeztésire készítve [Balázsháza Sz; JHb LXX/6. 26]. | 
vagyon égy jo rakó fakbol épült Szalma Födelü Istálló, 
mellyben el fér 6 Lo, marhák rekesztésire való akollyis 
vagyon [Kettősmező Sz; JHb LXX/6. 106]. 

2. rekesz, rekeszték; despärţitură; Verschlag. 1652: Ez 
haznak közepin van egy rekesztés, fejér, gyalult fenyeő 
deszkás, partas, az feli rostélyos [Görgény MT; Törzs]. 
1662: A Veres-bástya arányában pedig amelly toronybás-
tyát építtetett vala, azt is középben hasonló erős gerendá-
zással, azonfelül nagy temérdek tapasszal is, mészöntéssel 
rekesztetvén által, ezen felülvaló contignátióját, rekeszté-
sét, egy singnyi temérdekségü téglafallal boltoztatta s 
cseréphéjjazat alá vetette vala [SKr 298]. 

3. sövényből font gát; dig de nuiele împletite; Hecken-
damm. 1584: Fogattam három Embert az Gatra ... az Re-
keztest hogy Chinaltak f — d 72 [Kv; Szám. 3/XIII. 6]. 
1746: A' mely viz utat az Jstallyosok adta(na)k ä Don-
gosiak(na)k ã Szikrási rekesztésen aloll az Jstalyban, azon 
viz ut, à mint à satra mutat, és le száll három darab cső 
eleibe, a' feje felett à festen vagy egy kortz, vagy is ort, az 
Istallyosok, és Dongosiak között légyen az köz határ [To-
rockó; Bosla]. 

4. (sövény)gátkötés; construirea unui dig (de nuiele 
împletite); Heckendammbauen. 1584: Az wyz el wetel-
kort veottem 129 fath Czeoweknek ... Veottem esmeg 
az rekeztes kort zeget p(ro) f. — d. 4 [Kv; Szám. 3/XIII. 
6]. 

5. sövényfonás; zägäzuire, îndiguire; Heckenflechten. 
1794: Ezen Erdő rész szerént tziherböl, rész szerént pedig a 
rekesztésre alkalmas veszszőkböl áll [Erdőcsinád MT; 
EHA]. 

o Hn. 1737: A rekesztésb(en) (sz) [Gyalu K; EHA]. 
1768: a rekesztés mellett [uo.; EHA]. 1773: a' Rekesztés-
ben (sz) [uo.; EHA]. 

rekesztéses rekeszes; cu despărţituri; mit Verschlag. 
1836: Egy rekesztéses láda nagy Egy rekesztéses magos 
lisztes láda [Kv; Pk 3]. 

rekesztetett 1. elosztott; despărţit; getrennt. 1765: Va-
gyon egy hoszszu Talpakon alló 's tsak sövényei ket fele 
rekesztetett tágas Istálló [Ispánlaka AF; JHb XXVIII/49. 4] 

2. átv vmi alá vetett; care este supus ...; unterordnet. 
1662: öreg Bethlen István az múlandóság és hamar 
változandóság alá rekesztetett nyomorult életének ... sok 
szenvedési után nagy reménységü szép fiainak ... halálo-
kat is megérte volna | De ó, világi hamar változandó 
és elmúlandó nagy szerencsés boldogságoknak állhatatlan 
és bizonytalan volta, melly noha minden részbül illy állha-
tatlan és bizonytalan szokott lenni, de mégis a szegény, 
gyarlóság alá rekesztetett és megromlott emberi nemzettül 
annyira elfelejteted magokat, hogy majd ugyan mintegy 
halhatatlanoknak láttathassanak sokszor nagy boldogtalan-
ságokkal magokat lenni [SKr 284-5,288]. 

rekesztetik 1. beszorittatik; a fi închis; eingesperrt 
werden. 1662: Maga pedig a fejedelem lovas hadaival s 
gyalogjának valami részével, hogy a két derék ellenség 
közé ne kezdene rekesztetni, arra vigyáz vala [SKr 441]. 
1811: Fáláris nevü Király ollyan kegyetlennek iratik, hogy 
réz-bikát öntetett a' végre, hogy az Embereket belé 
rekesztvén, 's azt meg-melegitvén, gyönyörködjék azoknak 
bögésekben, de ő rekesztetett 's süttetett meg leg-elsőbben 
abba3 [ÁrÉ 95. — "Lapalji jegyzetben levő szöveg]. 

2. részekre osztatik; a fi împărţit ín mai multe părţi; in 
Teile getrennt werden. 1732: a Majorság oll Cserefa tal-
pakban) veset Sas fak köziben veszszövel font, tapasz 
nélkül való oldala, a Majorságok kedviért négy szakaszok-
ba rekesztetet | a Kementze ... ket fele rekesztetett, ugy 
hogy ffittőis, cserepesis [Nagyida K; Told. 11/70]. 1750: 
Egj Kas ... két felé rekesztetett Egjik félibe teli van Iritze 
búzával [Esztény SzD; Told. 25]. 

3. átv vmi alá záratik/tétetik; a fi pus; gesetzt werden. 
1813: Vagyon a' Nemes Czéhnak Articulussa hogy a* ki 
a' Czéh béli Felebaráttyát ha tsak rágolmazo szóval illetné, 
tehát azon személy a Czéhnak terhes büntetésre alá rekesz-
tessek, az az vagy fél Mesterséget fizetett, vagy pedig Mes-
tersége folytatásától el tiltyak [Dés; DLt 56. 37]. 

Szk: a halál zsoldja alá ~ 1709: az ember az bűnért az 
halálnak solgya alá vagyon rekesztetve Istentül; és halandó-
ság alá tétetett [Fintaháza MT; MMatr. 61]. 

rekesztett 1. részekre/rekeszekre osztott; separat cu 
perete despărţitor; in Verschläge geteilt. 1632: Ezen 
hazban dezkabol rekeztett kamara, egj félszer aita, uas 
sarkas pántos | Egj katlan Mellette egj dezkabol rekeztet 
kis kamara, molnárok eles haza [Fog.; UF I, 165, 188]. 
1648: Vagion hus tartó deszkákkal rekesztett kamora 
[Komána F; i.h. 929]. 1756: vágjon avatag fenyŭ Deszká-
ból álló három fele rekesztett, vas sarkokon nyilo, retesz 
föben utközö Almárium [Nagyrápold H; JHb XXXV/35. 
22]. 

2. vmi alá tett/zárt; care este/a fost pus sub ceva; unter 
etw. versteckt. 7800: (Az irat) a közepin ... a szokott 



rekesztget 

helyen meg vala petsételve ö Felségének Erdélyi Törvényes 
petsétjével fejér pappíros alá rekesztett veress lágy viaszra 
nyomva készítve [Ne; DobLev. IV/837. lb]. 

3. kérdés alá ~ vita alá bocsátott; care a fost supus dez-
baterii; einer Debatte unterworfen. 1798: láttam eppen az 
Aszszanyom ö nga Kérdés ala rekesztett Szálas Erdejeben 
[Ádámos KK; JHb XIX/58]. 

rekesztget zárogat; a închide întruna ceva; mehrmals 
schließen. 1621: intik eö kglmek varosul Ado szedeő vraj-
mat, hogj kaput ne rekeszgessenek, Cziordat be ne hajczia-
nak, merth az szegenisegh barmaj es marhaj vtha(n) el [Kv; 
TanJk II/1.320]. 

rekesztó elrekesztett tó; lac formát prin zăgäzuire; See 
mit Damm. Hn. 1658: a' Rekesz To oldalan leuö egy darab 
erdő [Ne; Incz. II. 9b]. 

rekesztő I. mn elválasztó; despărţitor; trennend. XIX. sz. 
e. /.: Záportartó zugoját rekesztő czővekek [Marosbogát 
TA/Kv; GyK kv-i építőmester malomszám.]. 

II. f n (cövekek közé rakott) keskeny gát; dig îngust 
(construit între stîlpi); schmaler Damm. 1769: a Rekesz-
töttis ki faragták a nagyából de a Viz nagy lete miatt oda 
nem tehettük ha Isten időtt ádd (!) be tetegyük, a Gátnak 
pedig semmi baja nintsen [Esztény SzD; Told. 5a]. 1825: 
A' Malom rekesztőn van két láncz [Dés; DLt 186]. 

rekesztvény záradék; clauză; Klausel. 1662: amint Bar-
csai Ákos az eleibe íratott condítiókra megesküdtetett vala, 
az ország részérül való hűség praestálásáról írott hiteles 
formájában, azon békesség punctumi salválódására illyen 
clausula, rekesztvény adatott valaa [SKr 478. — aKöv. a 
záradék szövege]. 

rekeszű vhány rekeszes; cu un anumit numãr de despăr-
ţituri; mit etlichen Verschlügen. 1740: Vágjon edgy festett-
len, két Thecáju és edgy rekeszü Fenjö deszkából való 
Pohár szék [Gyéressztkirály TA; Ks 89 Inv. 6]. 1744: 
Borsolo ijos fijas 7. rekeszü Ládátska, záros [Szentdemeter 
U; LLt Fasc. 67]. 

Vö a három-, hal-, kél-, négyrekeszŭ címszóval. 

Szk: apró 1825: ezen Asztalon lévő fijokok tetejére 
tsináltatott egy két felé nyilo levél tartó belől apró reke-
szü, gyöngy színre festett Almariumotskát [Dés; DLt 595]. 

rekettye, ra kotty a 1. rekettyebokor; (tufă de) răchită; 
Ginsterbusch. 1685: Kis Kövesd nevű helybe(n) á Komlós 
Kúton alóli vagjo(n) egj darabocska Puszta tóhely, el múlt 
45 esztendeje miólta él pusztúlt s rekettye nőtte fel 
[Désakna]. 1724: (A) kaszáló Rétt Sombor felől való 
határátt nyilván nem tudgyuk Mathe Thamás mutat az 
kaszálob(an) egy küs Rokottyát [Told. 2]. 1781: az oljan 
Sŭrŭ ërdö volt nagy Csere tsutkok fák Tövis, Fŭz rakotja és 
egyeb tseplésekkel ... rakva volt [Balavásár KK; Ks 19/IV 
8]. 1823: A Farbabeli erdőbe tanáltatott két esztendei 
vágatba Nyárfák, Reketyék, borzafák czíherei betsűltettek 

12 Rf [Csekelaka AF; KCsl]. 
2. rekettyeerdő; rächitiş, rachitărie; Ginsterwald. 1579: 

Jwtta chyeryek Vytaljusnak Mjnd az porond rakottjaival 
Rakottiat maros szekiek orottattak [JHb Valentinus Or-
bán) de Kibed (71) vall.]. 1747: az Szathmari negy ökrök 
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az Szilagy mellett levő Reketyén duggatodtak elsőben, az 
utan az Pap Laszlo Pajtájaban kőttve tartottak [A.várca Sz; 
Ks 27/XVII] | Azt hallottam Mlgos Groff uram Gulyásától 
Iepure Praekuptol, hogy elsőben az Szilagy mellett levő 
Reketyen duggatak3 [Szilágycseh; i.h. XVII — aA lopott 
ökröket]. 

Hn. 1462: penes fluvium Rekethyepataka [Pállva U; 
Barabás,SzO 98]. 1597: Az Rakottjaba (r) [Sárd AF]. 
1636: az Rakottianal [Kőrispatak U]. 1637/1752: az Kerek 
Rakottyánál (sz) [Szárhegy Cs]. 1642/1687 k.: A Rakottya 
föb(en) vagyon ket napi járás szántó föld [Bos MT; 
MMatr. 299]. 1643 u.: ad locum Setét Rakottyá vocatum 
(sz) [Baca SzD]. 1643/1770: in Loco Pap Rekettyéje dicto 
[Bethlen SzD]. 1652: az Illyefalvi Rakottyán [IlyefVa Hsz]. 
1668/1719: az Rakottyan felyŭl (sz) [Ádámos KK]. 
1672/1770 k.: Pratum Rekettye vocatum [Sajóudvarhely 
SzD]. 1686: A rakottyánál (k) [BikfVa Hsz]. 1689: Alsó 
rakottya nevű helyben (k) [Szemerja Hsz]. 1692: Az 
rakóttya(n) fellyül (e) [Kövend TA]. 1695: Az Rakottyan 
(k) [Kilyén Hsz]. 1699/1791: az Rakottyán az patakon 
innen (sz) [Homoródsztmárton U]. 1703: Az Tekenös Mái 
alat ă Rakottya oldal(on) (sz). ä Rakottja vegib(en) ä 
Kender földek lábján egj daraboczka sátés (k) [Ádámos 
KK]. 1718: a Rekettye (k) [Szilágycseh]. 1718/XVUI. sz.: 
Pap Rekettjében (k) [uo.]. 1721: A Falu megett ă 
Rekettyénél (k) [Somkerék SzD]. 1722: A Rakattjára me-
nöb(en) (sz) [Csomakörös Hsz]. 1748: a Rakottyán a Pap 
Rétin fellyül (k) [ÁkosfVa MT]. 1758: A' Rakottyan. A' 
Rokotya fö dombján [Bos MT]. 1765: A Rokotyán (k) 
[Nyárádsztlászló MT]. 1766: A Rakattyán (k) [Káposztás-
sztmiklós MT]. 1772: Rakottya között (sz) Rakottya nevü 
Hellyben (sz) [Kozmás Cs]. 1776: Az Rakóttya kútnál (k) 
[Sámson Sz]. 1782: Pap rakotyára ki menő Eke ut [Szu]. 
1796: Felső rakottya közin (sz). Felső rakottya Szerben (sz) 
[Kozmás Cs]. 1800: A Rakattya patakába (sz) [Bükszád 
Hsz]. 1808: Rakottya lábon (sz) [Köpec Hsz]. 1814: a Biro 
fogásban vagy a' Reketyénél [Páncélcseh SzD]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

rekettyebokor, rakottyabokor tufå de răchită; Ginster-
busch. 1671: hatara kűllyel az alsó rakottya bokor 
[Kilyén Hsz; LLt]. 1748: egy Szántó föld, mely is a 
Rakottya Bokorig mégyen [Sásvári MT; EHA]. 1757: az 
Utrizalt hellyet nem Colálván a Rakotya bokor igen bé 
nőtte [Galgó Sz; JHbK LIV/6. 9]. 1774: egy rakottya 
Bokrot mutatót a belső végin határnak [BikfVa Hsz; HSzjP 
Joannes Makavé (40) zs vall.]. 1841: csak néhány eszten-
dős bükk gyértyán és rakottya bokor, részint pedig tavalyi 
vágattbol állo erdő [Nyárádsztanna MT; EHA]. 

Hn. 1642: az rakottya bokornál (k) [Köpec Hsz; EHA]. 

rekettyeſa, rakottya fa răchită; Ginster. XVI. sz. e. / . 
De genestra. — Rekethyeffa al(ia)s y zalogh galnaffa 
[MNy XXI, 142]. 1713: Az Udvarház után való majorság 
szőlő alol egy rakottja fa hatara felljül egy Alma fa, ki 
van mesgjezve [Baca SzD; EMLt]. 1753: igirtünk ö kegjel-
menek egj darabacska erdőt menjen az hatara az elre 
az Damian keresztigh ... alol vágjon egj rakotja fa az 
vőlgjnek az fejeben [Gyertyános TA/Torockó; Bosla]. 
1781: az kaszáló Retett mär közel 50 60 Esztendeje 
fel fogta és kezdette irtani ... abban az időben tellyes vala 
sűrű Bokrokkal Tőgy és Csere és Fűzfákkal, és egyebb 
fele rakotya s mas fakkal [Zágor KK; Ks 19/IV. 8]. 
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rekettyés, rakottyás I. mn rekettyebokorral benőtt; 
(acoperit) cu răchite; mit Ginster (bewachsen). 1680: Szko-
ren aloll vagyon egy darab sziget avagy szakadék, vici-
nussa ennek nap kellet felöl, s, Dél felöl való részéről 
kerŏlŏleg az oltnak régi fíizes rakattjas bokras járása 
[Szkorei F; ÁLt Urb 70]. 1717/XVIII. sz.: Vágjon egj darab 
Rekettyés és berkes föld [Náprád Sz; Berz. 7. 68/1]. 

Hn. 1603: rakotjas Alyban [Szentábrahám U]. 1605/ 
XVIII. sz. v.: Rekettyés Rét (k) [Körtvélyfája MT]. 1623: 
az Rakottias varkeoigh az Maroszeki hatar [JHb]. 1699: Az 
Rakottyás Völgyben (sz) [M.valkó K] | Rakottyás Fentönél 
(sz) [M.zsákod U]. 1702: az erdő alatt rakottyás tó mellet 
[Szentkirály Cs]. 1712: Rakottyás tó mellett égy darab 
bokros szántó föld [Kebelesztiván MT; MMatr. 300]. 
1 750: a' Rakottyás Erdő torkában [Koronka MT]. 1754: 
Rakottyás föld (sz) [M.valkó K; KHn 103]. 1756: Reketyis 
Erdő [Celna AF]. 1759: rakottyás Reth vagy Berek nevü 
helly [Körtvélyfája MT]. 1761/1808: a' Rakottyás Patak 
mellett (sz) [Szind TA]. 1797: A' Rakottyás Völgyben (sz) 
[M.valkó K; KHn 105]. 

Szk: - bokor. 1783: Mentünk az Bohos nevezetű széna 
fòre ... hitek szerint ki gödrezék és Vivéka a Rét közepiben 
lévő Rakatyás bokornak közepire [Berz. 5. 42. S. 86. — 
aTi. a borozdáját]. 

II. ſ n rekettyeerdő; rächitiş, răchitărie; Ginsterwald. 
1623: az meddw Johott az három rakottiason tartottuk ott 
uolt kosarunk bekeuel ott laktunk senki nem bántott 
[Küsmöd U; JHb Johannes Kardos alias Durka (60) jb 
vall.]. 1737: Tudgjaé a Tanú nyilván és bizonyossan 
hogj Hollomezön lakó Nemes Pap Gábor Groff Széki 
Teleki Adam Ur ŏ Nga Nemes Kővár vidéke Szakaturi 
Gliga Simon nevű Jobbágját egj Executor Némethnek el 
vádolta, vélle az Reketyésbŭl ki hozta s húzatta, ott 
keményen meg verette magais vertéé vagj csak az német és 
véresitette, ugj hogj az verés miatt a Ködmöneis hátán 
öszve hasadozott [BSz; TK1 vk] | a midőn mi oda az hellyre 
érkeztünk már akkor az Reketyesben vagj Egeresben 
szaladott s bujt volt a Szakaturi ember [Gáncs/Retteg SzD; 
TK1 Rusz Szimeon (32) jb vall. 

Hn. 1579: Rakottyásban (sz) [Berekeresztúr MT]. 1608: 
az Rakottiasban [Szentkirály K; KHn 50]. 1622: Rakottias 
megett egi darab kaszalo Rett [Baca SzD]. 1632/1664: Az 
Rakottyásba(n) az Torokba(n) [Koronka MT]. 1639: Tos 
bük előtt az Rekettyesnél (k) [M.köblŏs SzD; DHn 47]. 
1662: Az Felső rakottyásb(an) (sz) [Holtmaros MT]. 1663: 
az Rakottyás Vize mellett (sz) [Szováta MT]. 1670/1752: 
az Horgas Faron az Rakottyásban [Tancs K]. 1693: alsó 
Rakottyasban [Szemerja Hsz]. 1695/1757: az Rekettyésen 
(k) [Holtmaros MT]. 1718: az Rekettyes mellett (k) 
[Pókafva AF]. 1723: az rakattyas nevű heljen (sz) [Sepsi-
sztkirály Hsz]. 1731: Rakottyásban (sz) [ImpérfVa Cs]. 
1737: Rakottyas nevü Erdő [Komjátszeg TA]. 1744: 
Rakottyás nevü heljen (sz) [Siklód U]. 1753: Az reke-
tyesben [Borsa K; BHn 114]. 1759 k.: Rokottyás tor-
kában) (sz) [Szováta MT]. 1760: Rakottyás nevezetű 
kerek erdő [Novoly K; BLt]. 1768: A Rakattyásba (sz) 
[Szőkefva KK]. 1774: Rakottyásban (sz). az Rakotyás fejin 
(sz) [Kászonújfalu Cs]. 1775: A Rakottyás alatt (k) 
[Muzsna U]. 1776: A Rakottyás nevezetű Lábban (sz) 
[Maksa Hsz]. 1778: Rakottyás oldalan (sz) [Kőrispatak U]. 
1786: a Rakattyás tövin (k) [Szováta MT]. 1820: A' Ro-
kotyás (sz). Rakatyisba (sz) [Baca SzD]. 1821: A' 
Rakottyás tövin (k) [Málnás Hsz]. 1825: A Rekettyésben 

(k) [M.lápos SzD]. 1847: Rakotyás (e) [Kobátfva U]. 
1864: Rakotyás [CsomafVa Cs]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

rekettyesas, rakottyasas rekettyekaró; stîlp/par de 
râchitä; Ginsterstock. 1730: ennek a végiben ismeg egj lab 
kert rakotja sasokban [Szemerja Hsz; HSzjP]. 

rekettyésbeli, rakottyásbeli a rekettyésben levő; din rä-
chitiş; im Ginsterwald. 1826: A' Motsi Rakottyásbeli 
Szöllő Táblát [Mocs K; EHA]. 

rekettyeszél, rakottyaszél a rekettyeerdő pereme; mar-
ginea răchitişului; Ginsterwaldrand. Hn. 1622: Rakottia 
szel ve<giben> egi hold fóld [Baca SzD; EHA]. 1643: 
oltelui Rakottia szely nevü helyb(en) [IlyefVa Hsz; EHA]. 
1679/1770 k.: pratum in Rekettye szél, vicinatur ab una 
parte á Nyilak véggel mennek reá [Sajóudvarhely SzD; 
EHA]. 1681: ã Rakottia szelennis egi Parlag [IlyefVa Hsz; 
EHA]. 1891: Rakottyaszél [Magyarókereke K; KHn 95]. 

rekettyevessző, rakottyavessző nuiele de rächită; Gin-
sterrute. 1680: vagyon egy öreg halas To is, melynek körös 
kŏmyŭl az mellyeice, nagyob reszént tölgyfa karocskakra 
rakottya veszövel vagyon fel fonva | Vagyon eö Ngok(na)k 
ezen szakadekb(an) az berek felöl rakottya veszökböl ma-
gossan fel font jo tövises leszás támoszos kertel bekertelt 
egy mehes kertek [A.porumbák F; ÁLt Inv. 34, 36]. 

rekettyevesszős, rakottyavesszős rekettyebokorral be-
nőtt, acoperit cu răchite; mit Ginster bewachsen. 1656: 
azon pataktol fogva az Olt hidgyaigh vágjon igen szép 
rakottia veszös fűzfa berek [Fog.; UF II, 143]. 

rekkenő tikkasztó; dogoritor, arzätor; schwül. 1705: Be-
szélé1 azt is, hogy amikor a nyár legmelegebb és rekkenöbb 
szokott lenni, akkor nem kaphatának vizet a marsusban hu-
szonnégy óráig, úgyhogy a muskotélyosok lefeküdtenek a 
földre és a nyelveket kinyújtották, mint a marhák, és a 
földön úgy kerestenek hívességet magoknak [WIN I, 621. 
— aCusani generális]. 

rekkenőség tikkasztó hőség; dogoare, zäpuşealä; 
schwüle Hitze. 1705: az inas® azt mondja, hogy amia a sok 
féreg a házban, akiben vadnak, minthogy az ablakokat sem 
engedték meg hogy megnyissák a nagy rekkenőségben 
[WIN I, 541. — aBethlen Miklósé]. 

rekkent 1. elrejt/dug; a ascunde; verstecken. 1600: Thy-
borczy Mihály vallia mayd gyanakottunkis az ember-
hez az Tott Jstwan Zowahoz kepest hogy ne talam az pénzt 
sajdította megh es el kezte rekenteny eleotteonk Tott 
Jstwan eleget syra [Kv; TJk VI/1. 427]. 

2. elpusztít, megöl; a omorî, ucide; ermorden. 1603: 
Zabo Benedek vallia Pribék Jstwan akkor eyel rek-
kentette, eolte megh a' sogorat [Kv; TJk VI/1. 656]. 

rekkentés 1. elrejtés; ascundere; Verstecken. 1770: az 
Szimionék pénzek(ne)k állapottyárol s ide s tová lett rek-
kentéseiröl Senki többet mondani nem tudna [Nagyercse 
MT; Told. 3a]. 

2. megölés, elpusztítás; omoríre, ucidere; Zerstörung, 
Töten. 1573: Katalin Rostás Antalne ... aztis vallia hogi 
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mykor Giarfasnet Megh kenzottak volna azkor Kerte 
eotet Zok ferenchne hogi kĕneregien az Istennek hogi megh 
Swrya Swet giarfasnenak hogi Eo rea Neh valhasson, 
De eo Nem twgia Myreol volt az dologh eo sem Etetest 
sem vermet sem Rekkentest Nem twd Mondany | Aztalos 
Antal vallia hogy sem az pincebe való verem asas fe-
leol sem Nemes Ember Rekkentese feleol, sem zok fe-
rench Megh Etetese feleol semmyt Nem twd [Kv; TJk III/3. 
68-9]. 

3. gyermek-elcsinálás; avort provocat; Abtreibung. 
1597: Miért hogi az vetket eomaga az azzony sem ta-
gadgia, es az thanúk wallasibol constal, chiak hogi az 
rekkentes nem nylwa(n) walo hanem homalios, az faitalan-
sagh penigh eo magaban vgian megh wolt, amint eo maga 
megh wallia p(rae)tendallya chiak hogy betegsege miat 
keowetkezet be az abortús [Kv; TJk V/l. 134]. 

rekkentő elrejtő személy; persoanä care ascunde pe ci-
neva; Verstecker. 1591: Minthogi mind az bizonsagokbol, 
s mind az eoneon nieluek vallasabol világoson megh 
teccik, hogi Bathor Simon, es zappanios Jstuan, eoltek 
megh Zeoleos Gáspárt es Kis Georginet ... es eok voltak 
rekkenteoyis ... teccik az teoruennek, hogi eleozeor megh 
czigaztassanak, megh czepegetessenek. Annak vtanna heu 
fogoual megh fogdottassanak, lo farkon hordoztassanak, 
vegezetre mind ketten neggie vagatassanak es ezeknek 
tagai niarsba vonassanak [Kv; TJk V/l. 109]. 

reklám 1. vmit népszerűsítő hirdetés; reclamä; Wer-
bung. 1880: A legkitűnőbb reklám az, amit melletted Szász 
K. uraság ír [PLev. 81 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. népszerűsítő cikk; articol de popularizare; Populari-
sierungsartikel. 1896: Megkerestek azért, hogy írjak rek-
lámot a Kolozsvárba a kolozsvári most felálló Kaszinó 
érdekében [i.h. 187 ua. Gyalui Farkashoz]. 

reklamáció tiltakozás; reclamaţie; Einspruch. 1763: Bo-
ros Miska ... mind addig, míg az dolognak nehézségéről 
nem intették, elébbeni recognitioját nem revocalta, a' 
midőn pedig revocalta már késó volt, erőssebis a spontanea 
fassio, mint a subsequalt reclamatio [Torda; TJkT V. 156]. 
1766: (Az alperes) az vsust is annyiszor héáb(a) forgattya, 
mert azon Reclamatioim aztis enerválták [uo.; i.h. 318]. 

reklamál 1. (sérelem miatt) tiltakozik; a protesta; pro-
testieren. 1597: amykor oda zallot reclamalni kellet volna 
akkor de hogy pacifice le hattak telepednj annak az haz 
helyek zama zerent any hatart zakazt a teorweny akywel 
annj zamw ember megh ery [Ipp Sz; Ks]. 1763: az egés 
után egjmásnak szemire hánták az egés okát, sőt az én 
Inasom egészszen a Böszörményi Mihály Ur(am) Inasára 
fordítván az okat, agnoscalta, leg alább nem reclamalt, nem 
tagadta [Torda; TJkT V. 53]. 

2. (kijelentést/sértegetést) visszavon; a retracta/retrage (o 
afirmaţie/o insultă); (Aussage/Beleidigung) zurücknehmen. 
1648: Benkeo Balint Beczŭletes Feŏ Bira(n)k Kovaczi 
Gaspar Urunkat, ez haza(na)k s varos(na)k Birajat illien 
szókkal diffamalta: hogy hamis aztis mondotta, hogy Eb 
... kevanniuk hogy in foro publico reclamallia szauait [Kv; 
TJk VIII/4. 325]. 1693Ě- Constálván Réti Sámuel feleségé-
nek Nemeti András Ur(am) ellen mondotta mocskos sza-
vai, hogy praedicatioját hamissolta, rongyos Papnak 
mondotta; hamissan tanitani kiáltotta, faluból ki igazította, 

kardra fegyverre uttczára ki hitta, azért a' törvényt szerint 
allyon kádra, s reclamállyon [SzJk 274]. 

rékli 1. (rövid) kabát; recăl, bluză; Art (kurzer) Mantel. 
1768: Két rend béli Rekli hozzá tartózó Fersíngível 
[Császári SzD; WassLt gr. Wass Ágnes köntösei között]. 
1775: Egy kis rékli Dr. 20 [DobLev. IV/775]. 1797: Fogat-
tam meg Nagy Almási Szász Jánost Sz. Csehi Kertészem-
nek Fizetése Lészen Egy Rékli Lajbistol Posztobol 
valoa [IB. Jos. Biro rektor fog. — aFels-ból kiemelve]. 
1798: egj Kartonbol való viseltes komodli, vagj Rékli 1//2 
[Kv; Pk 6 Rázmány Hedviga hagy.]. 1808: Vartam az öreg 
legénynek égy Réglit [CsS]. 1829: Bétsi czitzomákbol u.m. 
válra valókból, háló Sapkákból, Zatskókbol, Réklikböl, 's 
több apróság portékáknak eladott árrokbol jött bé tiszta 
nyeresség, Rf. 400 [Kv; BLt 12 a kv-i dolgozó házi nyomt. 
számad.]. 1838: egy rékli vagy kabát fűzöld szin haj-
tókával [DLt 973 nyomt. kl]. 1840: Egy Lékri szederjes 
moldonbol de rósz [Dés; DLt 1590]. 1846: Orbesz János 
visel egy kék ujast, <röklit> [DLt 567 nyomt. kl]. 1851: 
ma ide jött János a' Szakátsnak féle és én Ferentz helyet 
bé fogattam, 120 forint 4 gyapjú 4 surc 2 rékli 1 fertály bor 
és 1 pohár pálinka [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

Szk: bujjbelé 1840: Égy Bujbelé rékli [Dés; DLt 
1545/1841] * búzavirágszínű 1811: Buza virág szinŭ 
ujas rekli [DLt 508 nyomt. kl] * csukaszín szürke 1806: 
vitt magával ... csukaszin szürke Réklit [DLt 734 ua.] * 
fejér 1803: Egy fejér Rékli [Kvh; HSzjP]. 1810: viselt ő 
fejér réklit pampadur veress hajtókával, 's fejér gombokkal 
[DLt 660 nyomt. kl] * fláner 1845: Bodor Márton 
visel fláner réklit, magyar harisnyát [DLt 58 ua.]. 1849: 1 
flaner Rékli [Dés; DLt] * kékes 1826: Übel Károly 
elszökésekor viselt egy kékes viseles (!) Röklit, Feketés 
Szürke Pantalon Nadrágot, otska kék Stráffos Laibit, kerék 
szürke posztobéli sapkát [DLt 514 nyomt. kl] * nyári 
1834: egy világos gránát szinű nyári rekli [DLt 46 ua ] 
* organtin 1826: Egy patyolat smizetli. Egy organti 
rekli [Koronka MT; Told. 19] * rövid-. 1806: Jungvirth 
Ferentz, Austriai Elbendorfi 22. esztendős visel rövid 
Réklit vagy ujas Lajblit [DLt 598 nyomt. kl] * sárga 
angin 1806: Bek Mihály ... visel sárga Angin rövid 
Réklit [DLt 598 ua ] * sötétkék 1814: Vaszilie Nikolits 

mint-egy 15. Esztendős visel egy sötét kék új réklit, 
melly úgy- is neveztetik Millioner [DLt 249 ua.] * ujjas 
1843: Ezen asszony középkorú és -termetű, barnaszeg 
ábrázatú, volt öltözve sárgás vigánába, ujjos réklivel vagy 
kosokkal, a feje keszkenővel hátrakötve [VKp 86.]. 

2. katonai egyenruha-kabát; veston; Soldatenmantel. 
1809: A Benyovszki Regimentje Depójától el-szökött két 
gyalog Katonák2 mind a' ketten Katona mundurral, u:m: 
tsákoval, bajonéttal, réklivel 's a't szöktenek el [UszLt 
ComGub. nyomt. kl 1703. — aKöv. a nevek fels.]. 

réklis vmilyen réklit viselő; (tmbrăcat) cu un anumit fel 
de recăl; mit einer Art Mantel (angezogen). Szk: fejér 
1813: a kik nadrágos, fejér reclis és fekete Csizmás ember 
[Dés; DLt 162] * zöld 1799: Dési Füsüs Munkatsi 
István Uram Zöld réklis és hűmlő hellyes Legénye [Dés; 
DLt]. 

rekogníció 1. vmit elismerő nyilatkozat; declaratie de 
recunoaştere; Anerkennungsaussage. 1640: Kekessen lakó 
Fodor Ferencz iőve mi eleónkben ielentven azt hogi eö 
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jedzet volna el egi Azzoni allatot Jővendő hassagra (!) De 
mivel hogj nem constal az Eccl(es)ia eleőt ha szabad 
szemelie uagi nem; Az Azzoni allatis penigh bőntetese 
uta(n) reconcilialte vagi nem. Az Eccl(es)ia nyomán való 
recognitioiat differalta [SzJk 53]. 1696: az Magjar Országi 
bujdoso magjar Urak előtt fateált a több bujdoso ren-
dektől Dosa Ur(am) recognítiot extrahált [Berz. 17. XII]. 
1733: Mely recognitiot mind ezek az fen megh irt sze-
mellyek mŭ előttünk igy referalak [Aranyosrákos TA; 
Borb. II]. 1797: meg lévén még az hitesek(ne)k recogni-
tiojok szerént valamenyére látzhatolag égy régi határ hom-
pozás ezen homp közepében, és Csóvát ütének fel [Szere-
dasztanna MT; LLt 90/27]. 1798/1799: a' Torotzkai Lakó-
sok és a' Méltóságos Thorotzkai Familia közt, mindenkor 
Judícialís Actusok és Judicium előtt forgott Controversiák, 
és ezen Actiot meg előző, 's követö Collisiók vóltak; az 
illyen kŏmyül-állások közt tett Recognitiot, nem simplex, 
és extrajudicialis Recognitiónak, hanem éppen a' kőztök 
fen forgó Controversiának leg nagyobb mértékben, és a* 
kérdésnek leg derekasabb dolgában lett Recognitionak kel 
mondani [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 323]. 1799: Ezen 
két Edény italok(na)k árokból a* kortsomáros recognitioja 
szerént semmi bè nem fizetődött [F.zsuk K; SLt Vegyes 
perir.]. 1830: kötelesek a Felperesek az azon recognitioba 
érdekelt Leveleketis a processus rendében beadni [Somb. 
H]. — L. még BÖn. 930; CsH 178. 

2. elismerés; recunoaştere, recogniţie; Anerkennung. 
[756: Hadnagj Szòcs Avrám, mint hogj ezen Dévai taxa-
listaktól köteles bé szedni ă pénzt, és az Udvarb(a) admi-
nistrálni, faradása recognitiojáb(an) régi usus szerint 
fundusa censusa szokot condonaltatni [Déva; Ks 101]. 
1 779: az Urnák eddig is tett, s ezutánnis téjendŏ fárado-
zásit Compensálhassuk mivel eddig méltó képpen recogni-
tionkat nem tehettük [Mv; DobLev. III/529. la Harsányi s 
Bényei Harsányi László lev.]. 

3. elismervény; adeverinţă, dovadä; Bestätigung. 1735: 
Kolosvári becsületes kereskedő Polszter Mátyás Vramtol 
vettem két zöld csujtárt f. h. 8. 65. Item egy lóra való rezes 
szerszámot f. h. 25 ő kglnek minél hamaréb becsülettel 
meg fizetni tartozom; meg tartván ezen Recognitiomat ... 
groff Széki Teleki Ádám mp [Kv; TK1]. 1768: Pénznek 
Percept(ioja) Tekéből8 Sz. György, Sz. János, és Sz. 
Márton adóját, s egyéb apróság ingredentiát, a Tekei Biro 
recognitioja mellett Hf 118 Dr 38 [DobLev. 11/391. 19a. — 
aK]. 1781: a' Borbély Samuelné personalissaitol exhibeal-
tatott Contractusakbol és a' más két felek(ne)k magok 
recognitiojakbol a' fel osztatt jussán fekvő zálog summát 
fel szamitván találtatik a' Régi Zálog 25-huszanőt Mforin-
tok(na)k és 14 pénzek(ne)k, a' Szegedi Péternek és Léá-
nyának elocalt zálog 74 ~ hetvennégy Mforintok(na)k és 
26 pénzek(ne)k [Asz; Borb. I]. 1817: (A) Párban ide re-
kesztett Recognitio szerint méltóztassék azon 14. darab 
Leveleket viszszá küldeni [Szentbenedek AF; DobLev. 
V/1005]. 

rekognicionális 1. bizonyságlevél; act justificativ, dova-
dä; Beweisurkunde. 1656: Ozdy Thamas ur(am) Raz-
many Istva(n) mellet kegyelmes Urunkot sinistrŏ infor-
málta bonă constientiaia szerint irot recognitionalissaual, 
mellyet hwteös Iro Deakokkal iratot [Kv; CartTr II. 1073]. 
1665: Nekem úgy tetszik, az recognitionalis nélkül 
Kegyelmednek kifáradni haszontalan, hanemha gróf Rottal 
uram extraordinarie kivánná Kegyelmedtől [TML III, 407 
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Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 1747: producálá 
Dobolyi István Vram Szegedi Gábor Vr(amna)k maga 
subscriptioja alatt költ recognicionalissát [Ne; DobLev. 
1/227]. 1783: A mi nézi a Tisz. Bartos Kelemen recogni-
cionálissát, ennek törvényes hitele nem lehet azért hogy 
semmi dátuma nintsen [Hsz; BLev.]. 

2. elismervény; adeverinţă, dovadă; Bescheinigung. 
1739: Kolosvári Kereskedő Bongárdos János két rendbéli 
adósságinak exolutiojárol való Recognitionalis [Kendilóna 
SzD; TK1]. 1752: adam ezen recognitionalisomat arról, 
hogy leváltam M: Groff Bethleni Bethlen Miklosné 
Grófi Csáki Kata Aszszanytol ő Ngátol hungar. flór. Száz 
[Kv; JHb IX/37]. 1777: ne sajnálja sogor vr(am) ez 
Sz.Gelliczei Kotér Jószágról való Csere Contractust ki ke-
resni és kezemben által küldöni Recognitionálist is 
adok rollak [LőrincfVa MT; SLt XLIV 13 Thoroczkai 
Péter P. Horváth Ferenchez]. 1779: léváltam Tkts Farkas 
István Uramtol Flo. Hung. 20. idest husz Mfarintakat Mlgs 
Groffné Komis Ferenczné Aszszanyam eö Nsga Számára, 
melyről adam ezen recognitionalisamat [Harasztkerék MT; 
Ks 92]. 1790: Hogy a Mikeszaszi Hataron a Valye Poduli 
Fundeturában levò Rétnek es Dumbrava Saszaban levó 
Irtovanjnak el tsereleseról való Csere Level vagyis 
Contractus nallam legyén arról adom ezen Recognitiona-
lisomat Gyárfás Mihally mpa [Mikeszásza KK; DobLev. 
III/680]. 1791: Alább irt szemely adom arról ezen re-
cognitionalisomat, hogy ... a Néhai édes Anyámtol hordott 
Bor, és pálinka árrát ... Bartók András Uram nékem meg 
fizette, ugy mint Hfl. 4 den: 5 Musik Sigmond mp [To-
rockó; Bosla]. 1819/1831: Hunyadi István Recognitionalis-
sa Hunyadi Ferentztöl költsőnőzőtt 500 mfrol 1744 | 
Pekri Ferentz Recognitionalissa, melly szerènt Hunyadi Fe-
rentznek Szoszolloi hivataláért a' Kolosvári határon lévő 
egy darab helly cedaltatik 1739. d. 10a Apr. [Aranyosrákos 
TA; Borb. II]. 1844: Rusz Stefán recognitionalissa 21 Rfo-
rintokrol 's 30 xrol [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249]. 

rekognicionális levél elismervény; adeverinţă, dovadă; 
Bestätigung. 1748: attam ezen re Cognitionalis (!) levele-
met T. Nemzetes Klobusitzky András ötsém Uramnak, 
jutván nekem ... ős örökös Jobágyul egy mostan magyar 
Országra aufúgialt Tripo András nevü Varo Jobbágyom, 
kinek is hit levelét reversalissát attam által kedves 
ötsém Uramnak [Légen K; Ks gr. Wass Miklós aláírásá-
val]. 1821: Egy Missilis vagy is Recognitionalis Levele 
Néhai S. Pataki Josefiiek melly kőit 1755b(en) Feb. 17én 
Kolosváratt [M.köblös SzD; RLt]. 

rekognoszkál 1. elismer; a recunoaşte/admite; anerken-
nen. 1570: Kapa Antal vra(m) Recognoscallya hogy biro es 
Thanacz akaratiabol Razmannet eo Igarto Benedekel ege-
tembe Jktatta Beh Az kowach András hazaba [Kv; TJk 
III/2. 140a]. 1652/1655: Én Csepreghi Mihály recognoscá-
lom per p(rae)sen(tem) hogy az el mult napokban vitte volt 
Eötves Rázmány Jstván Monostor Utzaj Ozdi Thamás 
Uramhoz két száz aranyimat [Kv; CartTr II. 876]. 1742: 
Mind ezen sok rendbeli Joakaratit és jotételeit a' Mlgs 
Itilŏmester Umak recognoscálom [Marossztkirály AF; 
Incz. X. 6b]. 1753: Bélgye alias Tatár Vaszilt, Todort, és 
Kozmát igaz vér szerént való Atyamfianak lenni re-
cognoscalam [Dombró TA; Bom. XL. 50]. 1780: Gligor 
lovász mester előttem recognoscala hógy az elmúlt öszel 
Retegen vett ... 12 darabb vasatt [Baca SzD; TSb 24]. 
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1784: Hatzégán Angyel Avramat maga fianak lenni 
recognoscalta s legitimalta is [Fejér m.; BK sub nr. 465]. 
1791: Ezen fennebb meg irt Fassiot hogy vallottam p(rae)-
sentibus Fide mediante recognoscalom Albisi Baktsi Adam 
mp [Albis Hsz; Borb. II]. 1819: Boár Péter recognos-
kálá, hogy régibb adoságal tartaznék 2: Rñal [Szentbene-
dek AF; DobLev. V/1027]. 

Szk: ~~ja az atyafiságot. 1670: Trifán Demeternek az 
Fiat... fel kereste, és az Atya fisagot vélle meg űsmertette, 
mint hogy unoka Gyermekek voltanak Bogdány Vasziily 

mais recognoscalja az atyafisagot [F.köhér MT; Bom. 
XL. 184]. 

2. beismer; a recunoaşte/declara; zugeben. 1755: az I. 
maga Vétkét recognoscálván az Urassag Gomyikja 
Fogsága alá adta magát hogy a N V(árme)gye Tisztey reaja 
kezeket ne tehessék [H; Ks 52/6]. 1764: az I. Tordára 
vetődvén, ötet elfogták, hogy fôldős Vrának lovát róka tor-
kos aranyos ezüst gombú mentéjit el lopván kezin talál-
tatott s maga is vakmerő batorsaggal meg válván ... sőtt 
háromszori lopását recognoscállya [Torda; TJkT V. 224]. 
1796: az AH Peres Rész méltatlan hurtzoltatik sőt a' 
Méltoságos Királlyi Táblais oknélkült terheltetik, mert 
ollyan levelet Repetaltatni, meIlynek hasznát nem vehetik 
képtelenség, 's ez által tacite azt recognoscalják, hogy a 
praetendált Levélhez semmi Competentiajok nintsen [Mv; 
TLev. 5/16 Transm. 19 tábl.]. 

Szk: önként 1755: maga az nevezet Popa eő 
kegyelme, önként recognoscályá hogy ezen Drágán János 
nem bánt eo velle olyan kéményén mint Juvon palusán 
[Szentiván Hsz; DobLev. 1/265. la]. 

3. tanúsít; a mărturisi; zeugen. 1584: vegeztek ezt eo 
kgmek Az vasar birak feleól holot el vezet az eo nekiek 
adot Instructioiok, hogy eo kgmek tanachul Recog-
noscalliak minemeo Instructioiok volt a' vasarbiraknak 
[Kv; TanJk V/3. 278b], 1655: recognoscála Balo Laszlo 
hogy igy vallót volna Őregbik bőcsúlletes Kolosvari Ráz-
mány Jstván akkor az mint következik [CartTr II]. 1673: 
En Apaczay Cheri Tamas nemes Hunyad Zaránd várme-
gyéknek hitös nótáriussá, recognoscalom hogy Ke-
resztes Pál vram hajdoni felesége, az melly ö keglme jovait 
elvitte volt, azokban adot meg az alább meg irt szám sze-
rint4 [JHb. — aKöv. a fels.]. 1714: Infra scripti re-
cognoscáljuk, Hogy az mely divisor Méltos(á)gos Urak 
Branicskai jószágról való nyilakot bé pecsételve hoztak 
kívánván tőllünk reversálisunkot hogy az ki vont nyilaknak 
meg álloj leszünk Azon nyilakot kys vontuk magunk 
subscriptionk és pecsétünkkel corroborálván [Branyicska 
H; JHb XLV]. 1767: Ezenn Fatensek(ne)k hütök után 
tett fassioját recipiálván meg irtuk és hogj mindenek-
ben) legitime expedialtuk légjen fide nostra mediante 
p(rae)sentibus recognoscaljuk [Siménfva U; Sf]. 1768: 
Mely igy Specificalt Emaritatioban adott Mobilék, hogj é 
szerint vitettek el innét p(re)sentibus fide mediante recog-
noscaljuk, és tulajdon Subscriptionkal 's szokot Petsétün-
kel corroboraljuk [Császári SzD; WassLt]. 

4. vall, vallomást tesz; a mărturisi, a face o mărturisire; 
gestehen. 1570: Zeoch Antal, Ezt Recognoscallya hogy 
Mykor Bezel volt Zekel peterrel azt Montha neky, hogy 
ados is vagiok, vgi Mond, Karokath vallotta(m) hazambely 
Nep Myais karos vagiok, Azért az varosrul ely kely 
Menne(m) | Zeoch Myhal Recognoscallya hogy mykor 
hagiot byro volt hitta volt ew eleyben ferencz pap Alcz An-
talt az zeoleyert es Torozkay adossagat keressy volt rayta 
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[Kv; TJk III/2. 16c, 84g]. 1613: a' mikeppen ö kgmek re-
cognoscalnak maradgyon abban [Kv; PLPr 1612-15. 1/3]. 
1633: Czegheben3 Lakó Pastor Zentegyedy Matthe vram 
60 eztendőss Buzay Jeremiás Praedicator ellőtt igy re-
cognoscal [WassLt. — aSzD]. 1692: Ezt igy recognosca-
lom a mint hogy magam forgottam benne, és az szerint 
testálok bona fide et conscientia [Kv; RGyLt X.A. 6 Pataki 
István sk], 1751: En Nemes Aranjas széken Csegezben 
lakó János Deák nemes személy, Recognoscalok per prae-
sentes, illjen dologrol [Asz; Borb.]. 

Szk: (igaz) hite szerint 1602: Zabo András es 
Schmelczer Leorincz Vramek hewteok zerent recognoscal-
nak igy3 [Kv; TJk VI/1. 611. — aKöv. a vall.]. 1696: En 
Váradi Inczédi Mihálj igaz hitem szerint recognoscálom, 
hogj Dosa Mihálj ur(am) a mellj Feleséget Kuruczságában 
el vett volt, minekelőtte el vette volnais kurva volt, még 
Dosa vrammalis lakott, mások sokan élték [Gyf; Berz. 17. 
XII]. 

5. nyugtáz; a adeveri/recunoaşte; bescheinigen. 1647-
En Szabó Ambr(us) Recognoscalok ez f. 40 adossagrol 
[Kv; RDL I. 134]. 1667: En Nemes János ki mostan az 
Fenjes portare követsegen Expediaitatom, Recognoscalom 

Hog adot en kezemhez az en kglmes Ura(m) ö Nga 
három Ezer vert Aranjakot [Gyf; UtI]. 1776: Recognosca-
lom Egy Angariatskámat pro Mensibus: Majo, Junio et 
Julio A. 1775 kivévén, Aztot mái napon méltóztatott né-
kem meg-kŭldeni Flór hg. 237 Dr. 50 [Moson MT; BálLt 
92]. 1783: Hogy ezen Nyilat által adtam Mlgs B. Jósika 
Dániel kedves Uram Bátyámnak ötszáz M. Forintokban 

recognoscalom [JHb XXXI/28]. 1819/1831: Tar Sándor-
nak Testimonialissa az irt dolog iránt, mellyben Tar István 
recognoscallya, hogy a* 40 vforintokat percipialta de 1795 
8ta 9bris [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

rekognoszkálás megismerés; cunoaştere; Kennenlernen. 
1639: Teöreök János Feleseget Farkas Annát citaltatta volt 
eleónkben, hiuatua(n) hiti melle, de az Azzoni nem akart, 
sem nem akar uram melle Töreők Jánoshoz allani, mivel 
Urat Impotenciaual vádollia. Azért az Eccl(es)ia ez mostani 
príma Instantiarol bocziattia Jövendö Partialisra az Causa-
nak vilagosban való recognoscalasara [SzJk 45]. 

rekognoszkálhat tanúsíthat; a putea mărturisi; bezeugen 
können. 1642: az mint Notar(ius) recognoscalhattia, ne(m) 
ugy leőt [Dicsősztmárton KK; EMLt]. 

rekognoszkáltat 1. elismertet; a face să recunoascä 
ceva; anerkennen lassen. 1589/1590: az mynemw Compo-
sitiok 1587 eztendeoben keozteok vegheztettek volna Ar-
biter vram eleot... azon Attyok fyait el hyuan egj akarattal 
Mehesrea giwllienek es azt az eleobbi vegezest re-
cognoscaltassak minden exceptio nelkwl [WassLt. — 
aMezőméhes TA]. 1590: Mely dolgot az compositio zerent 
mikor recognoscaltattunk volna, es az fogot Vraym super 
recognitione ipsoru(m) hogy Mehes hataranak fele enym 
legje(n) minden haznawal lewelet attak volna [Méhes TA; 
i.h.]. 

Szk: atyafiainak 1759: égykor nem igen régen Ur-
szuj másodmagával midőn Frincsénben az ott lévő Nemes 
Pap Famíliához ment volna hogy magokat Attyokfiainak 
recognoscaltatnák az ott lévő Atyafiak telyeségel Attyok-
fiának nem vallották, söt mindenekben ki tagadták [BSz; 
GyL hiv.]. 
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2. megvallat; a face să mărturisească ceva; gestehen 
lassen. 1592: Almasy, Huniady, Bachy, vamokrol, Lajos 
király az Erdély vrakat recognoscaltatta, es meg vallotta è 
varmegiey Nemessegh, hogy soha Coloswar nem adot 
vamoth ez helieken [Kv; Diosylnd. 52]. 

3. nyugtáztat; a face să adeverească ceva; bescheinigen 
lassen. 1802: az adósság igaz volta iránt leg kissebb 
kétség sem lehet, azt hiteles Regiusok expediálták és a 
költsönözést a kölcsönb(en) vévövel recognoscáltatták 
[Torda; TLt Közig. ir. Gálffi Joseff viceispány kezével]. 

rekognoszkáltatik elismertetik; a fi recunoscut; aner-
kannt werden. 1682: A 1677 et 78 Bor Peter levén Tiszt3 

Ratioit examenre be atta volt ugyan mind azo(n) altal az 
mint recognoscaltatik GrofT vr(am)b eò Nga minden 
számadasát megh engette [Vh; VhU 681. — aKarkón AF. 
Gr. Thökölyi Imre]. 1785: 1771 ben ezen Hellység Tho-

rotzko is a' Bányaszságban recognoscáltatik [Torockó; 
TLev. 6/1 Transm. 21a]. 

rekolálás (per)újrafelvétel; revizuire; Wiederaufnahme 
(des Prozesses). 1740: Mltgs Gróff Kornis Sigmond Úrfi ő 
Ngával való Rét dolgáb(an) eddig lőtt Processusunk recolá-
lására, Literalékn(a)k számban 's jó rendben vételére 
denomináltatn(a)k, Hadnagj atyánkfia őkglme melléa [Dés; 
Jk 527b. — aKöv. három név]. 

rekollígál 1. megjavít; a repara; reparieren. 1668: az 
Eotvesi mestersegnek exercitiumais el tiltatik teolle, seot 
egyebarantis mind mesterek es leghenyekteolis az velle 
való conversatio el tiltatik, miglen nem recolligallya veszet 
erkeolezét, es az B. Cehnek kedvet keresi [Kv; ÖCJk]. 

2. -ja magát megjavítja/összeszedi magát; a se reculege/ 
regăsi; sich wiederfinden. 1658: Kegyelmednek megszol-
gálom, hogy magát recolligálván, nekem maga levelével 
együtt asszonyom anyám levelét elküldötte [TML I, 261 
Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 1704: A kurucok ezta 

hallván, magokat recolligálják, Nagyszegi Gábort küldik 
Gálfi Pállal a vár kérni [Kv; KvE 243 VBGy. — aA kv-i 
vár felrobbantását és a helyőrség kivonulását]. 1707: Az 
német megyen hálni Kocsárdhoz; az mi hadaink is 
utánna, és ott éjjel őket megütik; az gyalogságnak csak egy 
része megyen be, az holott az ellenség confundálódik és 
sokakat bennek levágának recolligálván és csoportra 
vervén magát, a mi gyaloginkra megyen [SzZs 322]. 1710: 
A kurucok rajtamenének a németen és sok németeket 
levágtanak vala, de utóljára a német recolligálván magát, a 
kurucokot megverék [CsH 343]. 

rekommendáció 1. ajánlás; recomandaţie, recomandare; 
Empfehlung. 1655/1754 k.: a' hun született hiteles de pe-
tsétes levelet hozzon hazájából, és Tanuló Levelet avagy 
recommendátiot [Kv; ACJk 13]. 1664: Én semmit ö nagy-
ságátúl nem kívánok, csak suo tempore legyen jó akarattal 
ő felsége előtt való recommendátiojában hűségünknek 
[TML III, 341 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710: Hal-
ler István, noha a Gubemium irántam való recommendátió-
ját a gubernátorral együtt subscribálta vala, mégis alattom-
ban megírá a csíkiaknak, hogy minden módon impediálják, 
református főtisztet ne válasszanak [CsH 417]. 1710 k.: 
Teleki az én járai jószághoz való igazságomat a tábla 
recommendatiójával vitte bé azelőtt a fejedelemhez [Bön. 
719-20]. 1737: Kováts Máté nevű nyavallyás öreg em-

ber dolgát ugy emlékezem már ennek előtte is recom-
mendaitam vala az Vrnak, kinek ujjobban érkezvén hoz-
zam memorialissa; azon elöbbeni recommendatiomat arra 
nézve kívántam iteralni, a' menyiben ígassága suffrágal 
assensussa kérésének ne denegaltassék [ApLt 4 gr. Haller 
János Apor Péterhez]. 1780: Ezután nem a főispán reco-
mandatiójára lesznek tisztekké, nem is confirmáltatnak az 
udvarnál, hanem minden esztendőben háromszor girás-
szék lészen és az vármegyék tagjai, akiket akarnak, azok 
fogják viselni, nem efféle interessátusok, mint eddig [RettE 
409]. 

Szk: írásban bocsátott 1767: Ami p(e)d(ig) a Tisz. 
Főnyi László Atyánkfia Felfalusi Minister(ne)k dolgát 
illeti, igen nagy kedvesseggel marasztatása iránt hozzánk 
írásb(an) botsátott recomandatiojat kedvessége és ditseretes 
maga viselese felöl vettük [GörgJk 209-10]. 

2. javaslat; propunere, recomandare; Vorschlag. 1670: 
Az Kökényesdi maga recommendatioját az szatmári 
állapotról a mi nézi, nekünk tetszik, Kegyelmed adjon jó 
szót néki [TML V, 297 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1721: Az 
Commissariatus dolgában az votorum pluralitást szokták 
volt eddig attendálni, az Religiot sem considerálták az 
masunnan való Intimatiokat is, vagyis recom(m)endatiokat 
csak annyiban attendállyák nemellyek az mennyiben nékik 
teczik [Gyf; Ks 95]. 1736: az en öreg Atyám, keservesen 
Instantiajában deplorálván miképpen ő kegjelme aggra-
valtatott contributioval Akkor Nemes Három szek 
Gyűlése Excellentiad recommendatiojára Adojat relaxalta 
[ApLt 4 Bölöni Kováts Máthé a gub-hoz]. 

rekommendál 1. ajánl; a recomanda; empfehlen. 1669: 
Kegyelmedet felette követem búsításomrúl, sok írásomról. 
Ispán Ferencz uramat még is recommendálom Kegyelmed 
atyafiúságában [TML IV, 599 Teleki Mihály Naláczi 
Istvánhoz]. 1672: Kérem Kegyelmed is az mint és hol illik, 
kivált Spankónál recommendáljon és velem való barátko-
zásra nyújtson alkalmatosságot [TML VI, 99 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1725: Az itt való becsületes Piac Major 
kit magamis Nago(dna)k erössen abban az üdöben reco-
mendallék igen kéményén bánik velem ok nélkül [Limba 
AF; Ks 95 Balogh János lev.]. 1737: Kováts Máté dolgát 

már ennek előtte is recommendaltam vala az Vrnak 
[ApLt 4 gr. Haller János Apor Péterhez]. 1749: Csegezit... 
recommendálom lmo Catolicus ... 2do eddig nem volt 
obi igatus arra az hivatalra mégis eleget industriosuskodot 
[Noszoly SzD; Ks 83 Domokos Ferenc lev.]. 1764: Sok 
gondolkodassom es puhatolodassom Utan recomendálta-
nak egy bírónak való Embert [Esztény SzD; Told. 29]. 
1785: nintsen hogy kinek panaszoljunk ha Nagyságod nem 
méltóztatik dolgainkat Istenesen fel venni, ès ha a dolog 
ugy hozza magával a Felséges Királlyi Gubemiumank is 
recomandálni [EMLt Török Bertalan gyűjt. Vízaknai Kontz 
Josef kezével]. 

2. ~~ja magát ajánlja magát; a se recomanda; sich 
anbieten. 1666: Nem akarám elmulatni, hogy ez alkalma-
tossággal is Kegyelmednek ne írnék egyéberánt is 
magamat és dolgaimat szívesen recommendálom Kegyel-
mednek [TML III, 598 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 
1752: midőn magamot egész gratiájab(a) s taposztolt 
Patrociniumab(an) az M. Urnák eletem fottáig recom-
mendalua(n), maradok az M. Ur(na)k igen alázátos en-
gedelmes sz(o)lg(aj)a [Mocs K; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev.]. 
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3. javasol, vki figyelmébe ajánl; a propune/recomanda; 
vorschlagen. 1667: ha az vezér ki nem jöhet, recommen-
dálja az egész dolgot udvarnál oly formán, hogy ott trac-
tálhassunk s végezhessünk Magyarország számára [TML 
IV, 180 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1732: én már 
magamot ezekben nem elegyíthetvén, recomendálom 
alázat(o)son az M. Ur(na)k ezen dolgakot [Ks 99 Komis 
Ferenc lev.]. 1752: Vajdaszegi Unitus Parochus Illye Popa 
kévánsàgát accludalt Instantiajabol méltóztatik az Mgs Ur 

meg ismerni Recomandalom azért bizodalmason az 
Mlgs Ur(na)k, azon Processust méltóztassék remittálni 
[Nsz; TKI br. Bornemisza Ignác gr. Teleki Ádámhoz]. 
1764: Már pediglen ha Mlgos ötsém Ur(am) Sz Márton 
napig le nem jön, addig egyŭt nem is beszélhetünk a Tabu-
laris Causaink állapotyárol, hanem brevibus én recomen-
dálom [Borb. II. Nic. Kendeffi lev.]. 

rekommendált ajánlott; care a fost propus/recomandat; 
empfohlen. 1758: Pakó Vram által recommendált három 
Cseh országi Hutások(na)k investigatiojokra ki küldött ex-
pressusomnak adtam x. 30 [TL. Teleki Ádám költségnapló-
ja 178b]. 

rekommendáltatik 1. ajánltatik; a fi recomandat; emp-
fohlen werden. 1750: Parajdi Kamara Ispány uram által az 
mult héten a' borok Szebenbe recommendaltattak [Szent-
demeter U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 

2. javasoltatik; a fi propus; vorgeschlagen werden. 1777: 
Recomendaltatik azért a' Successor Tisztnek hogy ezenn 
Protocollumok és Processualis Levelek confrontaltatása és 
regestratioja iránt legyen szorgalmatosabb, mint Anteces-
sori vóltanak [BK Inv.]. 1784: Ahol is láttatott volt 8, id 
est nyolc szán széné. Ebből pro solvendo ítíltetett 4 id est 
négy szán széna, hogy megfizessék a potentiáriusok; aki-
nek felvétele recomendáltatik a tisztelt Szöcs hadnagy 
úrnak [Ozsdola Hsz; RSzF 173]. 1785: Recomendaltatik 
Benecs Uram(na)k hogy igyekezzek az Arpasi8 vásárra 
meg fejéritettnib, s rea vigyázni el ne rothadjanak [TL. — 
aA.árpás F. bA vásznakat]. 

rekommendáltatja magát ajánltatja magát; a cere să fie 
recomandat; sich anbieten lassen. 1710: Ez a Longeval 
hallván ... hogy a német udvar mely gyalázatoson bánik 
velea intimálni kezdi, hogy írjon mind a francia mind az 
angliai királyoknak, s recommendáltassa magát a császár-
nál [CsH 328-9. — aRákóczi Ferenccel]. 

rekommendatoria ajánlólevél; scrisoare de recomanda-
ţie/recomandare; Empfehlungsbrief. 1693: Szebenbe ment 
... Keszei uram Veterani generálishoz, ki is szép recomen-
datoriat irt Bécsben mellettem [IIAMN 332]. 1750: ha edes 
Aszszony Anyamnak is ugy fog tetzeni innét Tiszteletes 
Professor uramtol Recomendatoriat veven le menynyek 
Enyedre és ott a Collegiumban diak légyek jóllehet edes 
Aszszony Anyám azt mondja most is hogy rövid köntösben 
is lehet ugy tanolni mint a togaba [Kp III. 203 Újfalvi Sá-
muel édesanyjához]. 1823-1830: írtam ezután egy instan-
ciát a Föconsistoriumba, melléje tévén a kollégiumbeli két 
recommendatoriámat is [FogE 160]. 

rekompenza kárpótlás; recompensä, räsplatâ; Entschä-
digung. 1705: Több recompensát várhatott volna onnan, 
mint a privatusoktól, és ha az úr úgy tött, másnak hogy 

higgyen öexcellentiája, azért nem diminutiót, hanem actiót 
gondoljon őnagysága [WIN I, 574-5]. 

rekompenzáció kárpótlás; recompensä, răsplată; Ent-
schädigung. 1705: Mostan pedig öa sem az marhákat, sem 
magokat (a szolgákat) nem arestálja, hanem békével 
elbocsátja őket. Aki bizony köszönetre méltó dolog, és ha 
Isten alkalmatosságot mutat benne, igen méltó, hogy még 
vala(ha) vagy tőlem, vagy successorimtól magának vagy 
maradékinak recompensatiója légyen [WIN I, 591. — 
aGolescu nevű boér]. 

rekompenzál 1. kiegyenlít; a recompensa/räsplăti; aus-
gleichen. 1642: az Vr Isten kd igaz attiafiui szerettettit, es 
az keöz igassagottis fogia beŏ iutalomal recompensalni, s 
enis kiczin tehetsegem szerent megh szolgálni [Ks 41. K]. 
1807: ottan több Apahidi Possessor Uraknak volt részek, 
de Iffiabb Rettegi Sigmond Ur mind ezekkel meg 
egygyezvén, más helyeken recompensalta azon részeket, 
vagy Szántó földel, vagy Kaszállo helyekkel [Borsa K; RLt 
O. 2 br. Josintzi Mihály (40) vall.]. 1814: mi pénzűnket 
el nem veszthettyúk, ha Nságodis a' kezűnknél lévő 
leveleinkből Contractusainkbol ki tettző summát akár kész 
pénzb(en) akár valami kezünk ugyeb(e) eshető Joszágots-
kával recompensalni méltóztatik [Dés; Borb. I]. 1832: (A) 
két NyiI Erdőben, hogy kedves ötsémnek moderatus 
usussa légyen megengedem, ugy mind azon által: hogyha 
a' hova előbb készülendő Inventarium szerinti állapotja az 
Erdőnek deteriorálodik, irt kedves Ötsém azt recom-
pensalja [Széplak KK; SLt 22]. 

2. bepótol; a recupera; nachholen. 1768/1771: a' restans 
Munkákat, hogy recompensalnok, meg engedte Udvar Biro 
Uram, hogy 80. Szekér Fát vinnénk bé Dévára és a' Res-
tantiariusoktol a' mit fel vehetnénk fordittanok a' Temp-
lom Számára [Bukuresd H; Ks 114. 61. 43]. 

rekompenzálás kiegyenlítés; recompensare; Ausgleich. 
1610: ez viszeknek haznainak es az Árkokra, Gatakra teótt 
keòltcziegek(ne)k recompensalasara engedte Pal deák Kosa 
Mathias deak(na)k az Jeövedelmekett, melliekkel az Ab-
rugifalwiak tartoztak volna [Abrudbánya; Berz. 17]. 

rekompenzálhat viszonozhat; a putea recompensä; er~ 
widem können. 1676: Kegyelmed itthon nemlétemben 
hozzám megmutatott jóakaratját s tökéletes atyafiságos 
szeretetinek megmutatását, adja Isten, teljes életemben 
Kegyelmednek hasonló tökéletes szeretetemnek megmuta-
tásával recompensálhassak [TML VII, 157 Daczó János 
Teleki Mihályhoz]. 

rekompenzálható kiegyenlíthető; care poate fi recom-
pensát; zum Ausgleichen. 1817: Aztis tudom hogy 
Lendvay kapitány Ur által le vágatott gátbèli kár két öl 
veszőtskével recompenzálhato volt [Algyógy H; Born. 
Vegyes X. 81 Kozma Juon (26) vall.]. 

rekompenzáltat kiegyenlíttet; a face sä fie recompensát; 
ausgleichen lassen. 1758: A Keresztúri Határban lévő 90. 
Vider borra való Szőlőt... a Samsondi Széna füvekkel re-
compensaltotni kíványák [Mezőkövesd MT; BetLt 6]. 

rekonciliáció vall megkövetés; pocăinţä, mărturisirea 
păcatelor săvîrşite (ín faţa enoriaşilor/comunităţii biseri-
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ceşti); Abbitte (vor der Gemeinde). 1641: Arpastoi Sos 
Istua(n) keredszik be az Eccl(es)ia reconciliatiojara mivel 
adulteriumba(n) eset volt addegh az Eccl(es)ia be nem 
bocziattia az reconciliatiora meddegh az Deliberatu(m) 
szerent megh nem böntetik [SzJk 56]. 1682: Lazar Mihály 
kivan reconciliatiora való botsattatást es hogy felesegetöl 
diuortialtassek [i.h. 178]. 1683: Uly varasi Miklós Felese-
getöl absolutiot kiuan, és reconciliatiora kérezzik [i.h. 
196]. 1739: Az Instans Aszszonynak finalis Resolutioja 
ugjan dilataltatik, minthogy Isten által reménség lehet meg-
gjógjulása felöli; mindazon által, Tiszt Uraimék ö kglmek, 
magok Tiszti kötelességeket kőrüllőtte végb(e) vihetik; sőt 
a' Reconciliatiotis [Dés; Jk 525b]. 1816: mind a reconci-
liatio mind à Copulatio, hosszas vitatás után ment veghez à 
Papi Háznál [GyörgyfVa K; RAk 94]. 

Szk: ~ra admittál. 1691: Darna Mihályt a' sz: Szék a' 
reconciliatiora admittàllya de ugy hogy Feleségével se egy-
ezer se másszor ne cohabitállyon [SzJk 253]. 1697: Mivel 
annyira el aradot a Paraznasag a mi Nemzetünkb(en) tud-
va(n) azt hogy a Tisztek előt három negy forintal végbe vi-
hetik dolgokot es ekkepen absolvaltatvan a paraznasag alol 
menten igazityak reánk hogy reconciliatiora admittallyuk 
[i.h. 304] * admittáltatik. 1639: Megtalalua(n) az 
Eccl(es)iat Nagi Jstuanne kit Rettegen neminemeö sullios 
vetkeiert meg vezzőztenek volt noha halalt erdemlet volna. 
De kegielemmel elven onnat explodaltatot, es Földvarat 
lakva(n) kiuansaga szerent az recnciliaciora ad quindenam 
admittaltatott [i.h. 44]. 1691: Füzesi Kovács Mihók recon-
ciliatiora admittaltatik [Ördöngösfűzes SzD; i.h. 248]. 

rekonciliál 1. eklézsiát követ; a face pocdinţă, a măr-
turisi păcatele săvîrşite ín faţa comunităţii bisericeşti; 
beichten/Buße tun (vor der Gemeinde). 1643: Teczet az sz. 
szeknek, hogi az Lean elsőben bóntetessek megh annak 
rendi szerent, es az uta(n) reconciliallion [SzJk 61]. 1670: 
Mint hogy az Incta másra ne(m) adhatta magáról az 
szovatossagot, el lopot marhak dolgabol pro exemplo 
alioru(m) az pelengerre keőteoztessék, és ereősse(n) megh 
czapattassék, s ez varosból ki űzettessék, annak utanna ha 
ez varosban akár be jűni Eccle(si)at reconciliallyon [Kv; 
TanJk II/l. 776]. 1674: Mivel Vezekenyi Ur(am) tőbbi-
tette az delictumat ab hoc tempore ne fungallyo(n) a' tarsa-
ságbul el mennyen, de ugy hogy elsőb(en) reconciliállyo(n) 
[SzJk 126]. 1688: Madai Sámuel Uram ennek előtte való 
obligatoriajat részegségével, részegségében lőtt káromkodo 
szitkozodásival veszekedésivei, verekedésivei, és sok 
illetlen magaviselésével violalván ... Tetczett a* sz: Szék-
nek hogy Katonában reconciliállyon [i.h. 230]. 1737: 
hogy az A. Officiumitól ammoveáltassék, és Eklésiát re-
conciliállyon, azis deli berakatott [Dés; Jk 248b]. 1743: Re-
conciliált ă Gyalui Ref. Templ. Nagy Istvánné Boros 
Ersok, Paráznaságért [Gyalu K; RAk 171]. 1771: Az Asz-
szonyi renden a kik az Ecclesiát nem reconciliálták és pa-
ráználkodot, tudom Széki Persít [Dés; DLt 321. 12a. Eva 
Onaki Szabó cons. Alexandri Kis ns vall.]. 1773: tsak egy-
szeri Templomb(an) lett fel állással Reconcilialt Nzt Zám-
bo Dániel ô kegyle hajadon Léánya Zambo Aniska Paraz-
nasagért [Gyalu K; RAk 173]. 

2. bűnbánatot gyakorol; a face penitentă; Reue üben. 
1711: Balogh Mihalyné nős paráznaságba(n) Comperiáltat-
ván in loco publico reconciliállyon meg bántott jo 
Istenet s Felebaratit, s az Szent Ecclesiát is meg kövesse 
[Dés; Jk 357b]. 1823-1830: vecsernye alatt meghalt4 mi-

dőn azelőtt való nap papot hívatván magához, fekvő ágyá-
ban rekonciliált volna, mert a válóper alkalmatosságával 
arra ítéltetett volt [FogE 86. — aAz emlékíró anyja]. 

3. megkövet; a cere (solemn) iertare; um Entschuldigung 
bitten. 1672: Mindenek felett Kegyelmeteknek azon kell 
lenni, az urat Bánfi Dienes uramot reconciliálják jobban-
jobban mert aligha ... mostanában is némelyektől újólag 
meg nem bántódott ő kegyelme [TML V, 221 Teleki Mi-
hály Ispán Ferenchez]. 1681: (Stephanus Koncz) ebbeli 
cselekedetiért mások(na)k példájára, mox et de facto az 
prenghér alatt megh palezáztassék, annak utánna magha 
Ecclesiájában mind Istenét, az kit mindenek felett megh 
bántót, mind penigh felebaratait, az kiket megh botránkoz-
tatott reconciliallya [Kük.; SLt AM. 37]. 

4. megbékél; a se reconcilia/impăca; versöhnen. 1700: 
Besztertzei Jánosnak Feleségével való egjenetlen életéről tett-
zett igj végezni a T. Consistoríumnak. Bizonyos ideig Besz-
tertzei János Feleségétől kŭlőn vettetik magát az idő alatt, 
el hagjván gonosz maga viselését Feleségéhez, meg jobbittsa, 
és Feleségovel rekonciliálni igyekezzék [Kv; SRE 69]. 
1736: (A parázna asszony) a Ns Városról extermináltassék 

E felett hogy Istennel és az Eklésiával reconciliállyon maga 
Religioja szerint, Deliberáltatott [Dés; Jk 269b]. 

rekonciliáltat eklézsiát követ; a face pocäinţä/a mărtu-
risi păcatele săvîrşite ín faţa enoriaşilor/comunităţii bise-
riceşti; beichten/Buße tun (vor der Gemeinde). 1771: Az 
Ifjak kŏzzül is akár Legények akár Léánzok kik élnek fes-
lett Erköltsben parásznaságban kik elegyítették magokat 
paráznaságban azokon kivŭl a kik az ecclesiát reconcilial-
tatták vagy azok is reconcilliatiojak után [Dés; DLt 321. 1]. 

rekonciliáltathatás megbékéltethetés; posibilitate de re-
conciliare/împăcare; Versöhnungsgelegenheit. 1816: Ifjú 
Legény Györfavi Iţju Jasko György Bodor András és Veres 
Ersébetnek — az irt Legénytől meg esett Leányokkal Bo-
dor Katával Dispensaltatva lévén mind ă reconciliáltatha-
tásra, mind à Copuláltathatásra: mind a reconciliatio mind 
à Copulatio, hosszas vitatás után ment veghez à Papi Ház-
nál [GyörgyfVa K; RAk 94]. 

rekonciliáltathatik megbékéltethetik; a putea fi reconci-
liat/împäcat; versöhnt werden können. 1791: Az Házassági 
kőtelbe nem levő Személlyek egyszeri botránkoztatasokért 
ha egybe kelnek is hogy Törvénytelen testi közösüléseket 
Törvényes hazassággal fel váltsák a' Lakadalmi Gyülekezet 
előtt is reconcilial tathatnak minek előtte öszve esküdtenek ... 
ha töbször botránkoztatnak azok a Templomba Vasamapi 
Napon kövessenek Ekklésiat [M.bikal K; RAk 10]. 

rekonciliáltatik I. eklézsia követésre felszólíttatik; a fi 
sómat să facä pocäinţă ín faţa enoriaşilor/comunităţii bise-
riceşti; gerufen werden, um vor der Gemeinde zu beich-
ten/Buße tun. 1827: If Legeny Kupa János meg esett Víg 
Kisoval. A Nasz nep előtt ki kérdeztetvén és reconcilialtat-
van Copulaltattak [M.bikal K; RAk 144]. 

2. megbékíttetik; a fi reconciliat/împăcat; versöhnt wer-
den. 1619: ha Kamuti uram olyan keményen s mód nélkül 
viselte magát, nem az én uram akaratja, mert az én uram 
úgy ragaszkodott az hatalmas császár köntöséhez, hogy 
nem is akar attól elszakadni. Kihez képest az emberek igen 
reconciliáltattak, hiszem az Istent, hogy ezután attól inkább 
lassan-lassan [BTN2185]. 
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rekonkludál újragondol; a regîndi; wieder durchdenken. 
1705: Megmondá azt is Acton uram, hogy holnap reggel a 
generális megindul, kire az úr nem tudván már mit mívelni, 
reconcludálá maga jószáginak conservatióját [WIN I, 606]. 

rekonstruál helyrehoz; a reface/reconstrui; reparieren. 
1674: Lelkem Uram, ím mértéket csináltattam az én üve-
ges hintóm üvegeinek. Ez három féle üveg. Kérem hozassa 
meg Lengyelországbúi, mind három félét 25 vagy 30 
forint árát hozasson, hadd legyen elég, mivel reconstruálják 
[TML VI, 637 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

rekonvaleszcens lábadozó; (re)convalescent; genesend. 
1815: Meg visgálván ujolag is az Marha dögtől környé-
kezett Ali gyógy és Homorod Nevű Falukat azon embe-
rek, kik az beteg Marha körül Szorgalmatoskodnak, az 
Egésséges Marhái között is kéntelenek járni, és Szőr köntö-
seikkel az Mérget transplantállyák. Mellynek Meg gátlása 
végett Szükségesnek látom, hogy Homorodon egy Os-
potálly az beteg Marháknak, Mást pedig reconvalescensek-
nek Számára állittassék [Algyógy H; JHb Jósika János fő-
ispán ír. 263 Zoltán Károly kezével]. 

rekonvenció viszontkereset/követelés; reconvenţiune; 
Gegenanspruch/forderung. 1841: a magok vallamásokbol, 
részint habazások, részint tekervényes tagadások, ravaszsá-
gok, és engem az ügyetlenségekből szenvedett nem kicsiny 
kárasadásomba, magoknak, ez okozott károm megtérítteté-
senek rekonventiojakkal, — és valotalansággal ki buvo 
tzélzások jővén tiszta világosságra [Dés; DLt 1541]. 

rekordál 1. (visszaemlékezik, emlékezetébe idéz; a-şi 
aminti, a-şi aduce aminte; sich erinnem. 1714: 8. Rud vas 
és 82. pánt vas erogalodott meg nevezett Porkalab Ur mi 
előttünk bonâ fide recordallya es recognoscallya [Balázsfva 
AF; UtI]. 1734: Ben a varossan az Úrfiak szállását mint 
én recordaluk (!) Cseh Beniamin Uram is procuralta [Kv; 
TK1 Joan. Farkasdi (27) preceptor rhetorum vall.]. 1739: 
(A föld) Szomszedgya egy felől Telegdi Márton ur(am), 
más felöl pedig nem recordalok ki szomszedsagaban [Ne; 
Incz. IX. 7b]. 1749: ne(m) recordalok hogy az vdvarház 
benne volt é azonn Cessionalisba, vagy nem [Gyalmár H; 
JHb XXXIV/18]. 1760: Murvai Andrásné recordál fassioja 
után és fateállya hogy ... az kortsomárosné sokaknak nyá-
kokká) szökött [Kóród KK; Ks 17 XXXI]. 1762: ezen 
Curia nyil vonás szerint jutatt Dániel Urnák, mind azon 
által azt tugyuk hogy azon osztozás utánis jo darab ideig 
(: de medig nem recordalunk :) Lakat bene Jósika Imre Ur 
[Branyicska H; JHb XXXV. 51. 5]. 1770: (A beteg) itt 
Gyógyon menyi üdőkig fekütt bizanyal arról nem recordá-
lok [Algyógy H; BK sub nro 1017 gr. Kun István nyil.]. 

2. házaknál énekel, kántál; a cînta pe la casele oame-
nilor; in Häusern singen. 1590: 16 Nouem(bris) Byro vram 
Akaratiabol Attam Az var(os) Trombitasoknak hogy Re-
kordaltanak Az Tanachyhaznal f.-d. 50 [Kv; Szám. 4/XX. 
27 Hooz Lőrinc sp kezével]. 1592: 17 April Indula el B. 
vram Tordara Az deákok ieóuenek recordalnj f 0 d 10 
[Kv; i.h. 5/XIV. 141 Éppel Péter sp kezével]. 

rekordálás házaknál éneklés, kántálás; cintatul pe la ca-
sele oamenilor; Singen in Häusern. 1621: Az Tordaj eoreog 
Deakoknak recordalasert f-/. 20 az mendicusoknak f-/. 6 
[Kv; Szám. 15b/IX. 191]. 

rekordáló I. mn házaknál éneklő, kántáló; care cîntă pe 
la casele oamenilor; in Häusern singend. 1592: Jutanak eò 
Kegka Eniedre Az Recordalo deakoknak f 0 d 6 [Kv; 
Szám. 5/XIV 133-4. — aFejérvárra ajándékot vivő tanács-
urak. 1595: Az Ennyedi recordalo Deakoknak adatanak ő 
K d 25 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 142 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 

II. fit kántáló diák; elev care cîntă pe la casele oame-
nilor; singender Schüler. Szk: pünkösdi 1678: az Pün-
kösdi Recordálok(na)k ez szerint adtama [UtI. — aKöv. a 
részi.]. 

rekorrigálja magát kijavítja magát; a se corecta; sich 
verhessem. / 791: Idősb György Péter Uramis monda ke-
gjelmetek el vadnak keszittetve hogj engemet kérdez-
zenek nagj haragos indulattal szólván, melyre én mondék 
ne haragudjék kglmed Györgj Péter Uram mert nékünk kö-
telességünk hogj a dolognak jol végire járjunk meljre ismét 
igj felele, No no tsak tessék Kglmetek(ne)k mert énis 
elvagjok keszitve hogj feleljek, meljre én ismét mondék ha 
Kglmed el ván készítve már könnjen felelhet itt magat 
recorigalván azt mondá no tsak kérdezzen kglmetek, 
mindeneket megfelelek amit tsak tudok [Usz; Borb. II Sig. 
Szarka de Kövesd (60) in poss. Kereszturfalva vall.]. 

rekreáció 1. felüdülés, kikapcsolódás; recreaţie, destin-
dere; Erholung. 1657: Ez útraa magammal igen jeles embe-
reket is vittem vala el, kik nagy recreatiómra voltak 
[Kemön. 264. — aLitvániai követjárására]. 1661: írok egy 
recreatióra valót4 [TML II, 154 Kemény János Teleki 
Mihályhoz. — aKöv. egy csataleírás]. 1681: Lugas kert 
ha ezen kertet szépen megh épete(ne)k ã filegoria keő la-
bait fellyeb rakván, ahoz illendő szép forma felit csinálná-
nak, gombos sindelyezessel szarufasassal, szép recreatióra 
való hely uolna [Vh; VhU 573]. 

2. szórakozás; distracţie; Unterhaltung. 1705: ma kimen-
vén az urak a királybíró majorjába az ebéd meglévén 
egyéb recreatióink is voltanak [WIN I, 432]. 1736: Mikor 
az mezőre laptázni nem jártanak az convictorok, recrea-
tióra mentenek az monostori mostani jesuviták házánál 
való gyümölcsös szép kertben, ott az pátereknek külön 
tekéző helyek volt, az convictoroknak az nagyjának külön, 
külön az aprajának [MetTr 433]. 1772: Még egy cigány 
hegedűst is talált a szegény gróf egyszer mellette4 s midőn 
verte és pirongatta volt, azzal mentette magát, hogy ha az 
úrnak a vadászatban vagyon recreatiója, nekie az affélében 
[RettE 269. — aA felesége, ifj. Székely Lászlóné Toroczkai 
Zsuzsanna mellett]. 1823—1830: Idea szokott volt a 
kollégium szerdán-szombaton délután zászlókkal, dobok-
kal recreatióra kijárni | mikor tavasszal legelőbb kiment a 
kollégium rekreációra, a várbeli kommendánsnak két deák 
mindenkor hírt adott, hogy dobbal, zászlókkal fognak a vár 
előtt elmenni [FogE 105, 123. — aA mv-i cigánymezöre]. 

3. szünet; recreaţie, pauzä; Pause. 1618: mikor egy 
falkáig hallgattunk volna, és egyéb tréfába s tractába töltöt-
tük volna az üdőt, egykor mintegy recreatió után mondta8, 
hogy: Csodálom én, hogy az urad olyan követetb küld az 
hatalmas császár Portájára, azki az urának semmit nem 
szolgál [BTN2145. — aMehmet pasa. bKamuti Farkast.]. 

rekreál 1. szórakoztat; a distra; unterhalten. 1823-1830: 
Ez a Gyarmathi* hazajővén, lett Hunyad vármegyei fizikus 
... azután lemondván hivataláról ... Furulyával, egy s más 
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pepecseléssel rekreálja az uraságokat [FogE 141-2. — "Sá-
muel]. 

2. ~ja magát szórakozik; a se distra; sich unterhalten. 
1777: Vévén észre az asszony, hogy nem lehet elszoktatni 
az urát az efféléről3, maga is az ura útján indult el s affélé-
vel recrealta magát [RettE 378. — aBánfi Mihályt a paráz-
nálkodásról]. 1805: Azt irja Ngod hogy en valamelly Szép 
Kis aszszonynak a' tőriben akadtam és récréálom magamot 
[Dés; Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 

rekreálhatja magát felüdülhet; a se putea recrea/destin-
de; sich erholen können. 1662: De hogy a fejedelemnél 
semmit nem efficiálhatna3, kövesdi házához ki jővén, hogy 
magát hosszabb rabsága után recreálhatná, újíthatná 
Lónyay Anna Asszonyt házastársul magához vette 
vala [SKr 498. — aKemény János II. Rákóczi Györgynél]. 

rekrudeszkál (seb) megújul, újra felszakad; (despre 
răni) a se reînnoi/reapărea; (Wunde) aufbrechen. 1721: 
miolta Abosfalván voltam Ngodnal azolta még csak foka-
dekok sem tetczettek az embereken, de már egy héttől fog-
va, ujjalog recrudescalnak az embereken az fokadékok, de 
I(ste)n(ne)k hálá nem halálasak [Keresd NK; Ks 95 Csong-
rádi Farkas lev.]. 

rekrudeszkálás megújulás; reînnoire, recrudescenţă; Er-
neuerung. 1662: Evangéliumra nézendő károk, posonyi 
gyűlésen az evangélicus státus dolgai folyásai, persecú-
tiónak recrudescálása [SKr 675-6 Tartalomjelző fejezet-
címből]. 

rekruta újonc; recrut; Rekrut. 1688: Érkezett az Sereni 
regimentje reclutája (!) Beszállott [SzZs 519]. 1738: ugy 
haliam 700 Recluta (!) érkező félbe van [Harasztos TA; Ks 
99 Orbán Elek lev.]. 1760: Szilágyi Sámuel katonának 
állott a Káinoki regimentjébe de úgy hogy ad 15-um Áp-
rilis ötszáz recrutat kiállítson [RettE 101]. 1809: A' Tár 
szekerekhez assentálás végett bé küldött 2 Recruta bé nem 
vétethetik azok okbol, hogy condemnált árestansok [UszLt 
ComGub. 1706]. 

rekrutaság újonc-csoport; grupä de recruţi; Rekruten-
gruppe. 1778: Successive gyűli a sok Recrutaság és a sok 
Remunda Lo, s defiliroznak erőssen ki az országboll 
[Dédács H; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]. 

rekruta-transzport újonc szállítmány/csoport; transport 
de recruţi; Rekrutentransport. 1778: a melly Recruta Trans-
portok az Eszterházibol és Gyulaiboll már régecskén itt 
által mentek az Ármáda felé, azok ezenn két három napok 
alatt itt lésznek [Dédács H; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.j. 

rekrutázás újoncozás; recrutare; Musterung. 1816: el-
szöktek a' Rekrutázás elöl [Dés; DLt 150]. 

rekrutázik újoncozik, újoncokat besoroz; a recruta; 
mustern. 1738: mind katonak, mind mások erre veszik 
utokot akar ki menyenek, s akar be gyüjenek, s meg tud-
ván hogy én itten legyek, hol be küldenek, hol mások is be 
gyünnek, az mint Groff Forgács Uramis feles Tisztekkel s 
hat lovas Regimentből Recrutázni mennö katonakkal 
mentek által, beszéli hogy békeséghez nem biszhatunk 
[Szamosfva K; Ks 99 Komis Antal lev.]. 

rektifikáció 1. tatarozás, helyreállítás; renovare, repa-
rare; Renovierung. 1756: A szín rectificatiojában penig és 
conservatiojában szintén annyival tartoznak az ifijak, mint 
az öregek külön-külön concurrálni id est fl. hun. 2 dénár 4 
[Dés; DFaz. 17]. 

2. kiigazítás, helyesbítés; rectificare, corectare; Verbes-
serung. 1682: Ezenkivlis latunk homaliossan holmi diffi-
cultasokat perceptioiaban lenni de mivel ezek előttünk 
plenarie nem elucidalodtanak, azzal az üdöt nem akartuk 
tölteni, de ha szinten azokat az dificultasokat ki szedtúk 
volnais ad rectificandum holt ember utan vagion az dologh 
eö niavalias immár az Temetőből visza nem iö annak 
rectificatioiara [Kv; RDL I. 161]. 1727: A Deesi Réten 
lévő puszta házok után való nyíltaknak ki keresésére s 
rectificatiojokra Rudasokat kapasokat az ki menő 
Tizedbeli emberek kőzzül kell keresni [Dés; Jk]. 1751: Az 
Rectificatiot nógassa Ngod, ne mennyen minden dolog 
haladékban [ApLt 3 Dombi János Apor Péterhez Nsz-ből]. 
1827: Ifjabb Bartos Dániel ötsem Uram a néhai edes Atya 

meg indított rectificatiot tárgyazo Perfolyásátt nekem 
meg mutatta [Albis Hsz; BLev.]. 1829: A mutua Evictio, 
és Rectificatioval való élhetés jussa mindenikre nézve fenn 
hagyatik [Nagylak AF; DobLev. V/l 150]. 

Szk: divíziónak -ja osztálykiigazítás. 1779: én is requi-
rálván, hogy az atyámfiaival lett divisiónak rectifícatiójára 
adjon terminust, azzal excusálta magát, hogy azon 
synoduson sem subsistálhatott nyavalyája miá s nekem sem 
terminálhat [RettE 402] törvényes/törvény szerint való 

1768: Ha mi károsodását azután valamellyik rész tapasz-
tallya, 'a Törvény szerént való Rectificatio akár mellyiknek 
fenn maradgyon [Mv; Ks 19/1. 6hoz]. 1792: a meg nevezett 
osztozo Felek mindeneket magok között Istenesen és 
Atyafiságoson meg osztották egj máshoz Semmi prae-
tensiot nem hagjván, ugj mindazonáltal, hogj ha kinek 
kinek osztáj szerént ratája Csonkulást nem szenved, ha 
penig valamelljik Félnek rátája akar mi uton modon 
Csonkulást szenvedne, erre nézve az emiitett Felek magok-
nak az egj Törvénjes Rectificatiot fenn hagyván [Aranyos-
rákos TA; Borb. I]. 

3. határkiigazítás; rectificarea hotarelor; Grenzkorrela-
tion. 1587/1590: Kendi ferencz es Vas Gieorgy Czeghei 
eo magha kepeben à mynemw igyenetlensegek volt, valami 
rectificatio feleol, es egjeb dolgok feleolis igy igjenesede-
nek megh my eleottwnk [Méhes TA; WassLt]. 1589: Na-
god mynekwnk paranczhyola, Hogy my el menne(n)k Topa 
Zent kyralyra Hogy my meg Ammonealnük, meg mon-
danuk, Sombony Lazlo vramnak Es Sombory Jstuan-
nak hogy meg Engettessek ez meg mondot Topa Zent 
kyralnak mynde(n) földey, kazallo Retey, Erdey, Zanto 
földey berkey, Es mynden hatarynak Rectificatioia limita-
tioia, Es Commensuratioia my altalu(n)k [Szamosfva K; 
JHbK LVII. 40]. 1590: De nem tüdatik Was Ghyeorgj 
vram honnét indultattwan, az Rectificatiot veghez nem 
hatta Mennj [Méhes TA; WassLt]. 1681: Az mint ä hites 
Birak referallyak; Noha Boldogfalva felöl való hatara, hit 
utan tŏrvényessen rectificaltatott, es mutattatott ki arra 
rendeltetett, Deputatusok es Convocaltatott szemelyek 
által; mind azo(n) altal Kendeffi Miklós Vr(am), egi darab 
földöket az rectifica(ti)o utann is hatalmasul usuallya 
[Hátszeg; VhU 151]. 1715: eö Nga azon Contraversiab(an) 
forgo Rakató nevü hovas métájának revisiojára oculálá-
sára, rectifica(ti)ojara és reambulatiojára biztos Com(m)is-
sariusokat ker ki és denomináltát [K; EMLt]. 1735/1772 
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k.: A Mező Csani Hatarnak birodalma is az időnek sok vi-
szontagsági miatt egészszen confundáltatvan az jó Har-
moniaert lett ilyen Rectificatio [T; DobLev. 1/160]. 
1766: az hol meta nints, ott nem lehet rectificatio [Torda; 
TJkT V 306]. 

Szk: ~>t pretendálhat. 1758/1785: az ... Atyafiak azt az 
Just továbra rezerválták magoknak hogy ha az mezőn le-
jendő valoságos el osztáskor valamellyik fél valamiben ma-
gát meg tsalatkozottnak lenni tapasztalja, Rectificatiot 
praetendálhasson, és tétethessenis [Szentbenedek AF; 
DobLev. 111/596. 301]. 

4. évenkénti adókivetés/kirovás; impunere, stabilirea im-
pozitului; jährliche Steuerveranlagung. 1835: hozzanak a' 
Falu Notáriussátol az Ado Tabellából ki irt Bizonyítványt 
arról, hogy abban neveik utánn ők Megye Bíráknak, és Ha-
rangozoknak bé voltak írva, vagy nem? ugy szintén a' 
Tiszteletes Paptol is arról hogy ki mellyik Esztendőben volt 
Megyebiro (: Aedituus :) vagy Harangozo, Curátoroknak 
pedig magokat a' rectificatiokor ne Írassák [Vaja MT; 
HbEk]. 

rektifikál 1. tataroz, helyreállít; a renova/repara; re-
novieren. 1743: a* Laszai Vendég fogadót rectifi-
cállyák [Laszó H; Ks 81. LXII. 18]. 1756: Balog Mihály 
uram az miolta Gondviselői hivatalb(an) vagyon az 
Udvarban az Gabonás Szekér Szín, es Istállók ruina-
ban lévén nem hogy meg epittette s rectificalta volna 
hanem veszendő allapotyokban hagyván tűzre hordattat-
tak s égettettek [Szakatura SzD; TK1 Bot Togyer (38) jb 
vall.]. 

2. kiigazít, helyesbít; a rectifica/corecta; verbessem, kor-
rigieren. 1682: ha az liquidaltatot debitum az Berki Ur(am) 
javaiból ki nem telnek az p(rae)tendens atiafiak iavaibol 
legien az satisfactio s- az dificultasokatis tartoszek recti-
ficalni s mégis fizetni [Kv; RDL I. 161]. 1738: Nagj 
fogjatkozást látván(n) a T.N. Tanács a szalonna nem 
árúltatásáb(an), ezen defectust rectiſicálni kivánván(n) 
Concludáltatott a T.N. Tanácstól® [Dés; Jk 451. — aKöv. a 
határozat]. 

3. kiegyenlít; a achita; vergleichen. 1778: Lévén contro-
versiája csíkvárdotfalvi esztenatársaságoknak, közönsége-
sen mü előttünk lépének szép egyezségben, hogy rectifi-
cálják tizenhárom fontjával [Taploca Cs; RSzF 182]. 1789: 
Ha valamellyik Féltől valaki hoszszas perlekedés után 
ollyan örökösön vásárlott Joszagot, Főidet, vagy akármi 
Birodalmot ki nyerne ... betsü szerint való árra őt száz 
Forintokot Superálna, tehát Casu in eô meg osztván a ki 
nyert Birodalomért Törvényesen itélt Summát a másik 
Fél rectificálni tartozzék [Kük.; Kp II. 25]. 

4. határt kiigazít; a rectifica hotarele; Grenze korrigieren. 
1620/1754: az hatarakat megjárván, métákat, és halmokat 
rectificallya és renovallya, és mindenik Falunak az ő hatá-
rokat mutassa ki [Told. 22 Bethlen István rend.]. 1766: a' 
két rész között Soha Meta nem erigáltotott, tehát nem is 
volt mit Rectificálni | a' midőn arról szollok hogj itt nints 
Meta, azért nem lehet Rectificálni, azzal azt mutatom meg, 
hogj a Commissariusokat hellyesen tiltottam [Torda; TJkT 
V. 306,328]. 

5. megváltoztat; a schimba; verändern. 1664: Az Rákó-
czi Ferenczhez való expeditiot Kegyelmed ne impediálja, 
se rectificálni ne igyekezze, mert az az görgényi dolgot 
nem segíti, ha succedál [TML III, 3 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

rektifikálás határkiigazítás; rectificarea hotarelor; 
Grenzkorrektion. 1589/1590: Myert hogy ennek eleotte 
kegtek keozeot az Mehessi hatar rectificalassa feleol keotel 
alat veghezes volt, es mostan annak veghez való vitelere 
Kendi ferenc vram ide hoztha Mester3 vramatt, kegdnek 
izene hogy az vegezesnek eo minden rendiben keesz allani 
es obserualni, holnapi napon rectificaltassek megh az 
hathar az vegezes zerent [Méhes TA; WassLt. — aÉrtsd: 
ítélőmester]. 1590: az Mehesi hatar rectificalassa feleol az 
mynemw vegezese az vitezleo Czegej Was gyeorgy vram-
nak Zelemeri Barbara azzonynyal volt, melybe folthi fe-
rencz ielen nem volt, tehát az Nagod paranchyolattia tar-
tassa zerent, myert hogy eois Mehesen portionatus, az Me-
hesi hatar feleol való compositio melle folthi ferencz 
vramatis melleyek hynok [uo.; i.h.]. 

rektifíkálhat határt kiigazíthat; a putea rectifica 
hotarele; Grenze korrigieren können. 1766: soha itt az A 
Metat nem mutat a' hol az nints, nem is rectificálhat 
[Torda; TJkT V.313]. 

rektifíkálódik kiigazítódik; a fi rectificat, a se rectifica; 
korrigiert werden. 1733: az fundusok(na)k rectificalodni 
kel, mert Bakcsi Gábor <uramna>k töb Resze nincs mint 
nekünk, mas kepen is jabban javalyuk hogy ne kerteltesse 
be mert haza törvényé ellen Vette meg [Albis Hsz; 
BLev.]. 

rektifikáltat 1. kijavíttat, restauráltat; a dispune să fie 
refàcut/restaurat; restaurieren lassen. 1669: lm az császár 
képét is Kegyelmednek felküldtem, kérvén azon, szóljon az 
úrnak Rőttel uramnak, hogy fristeltesse meg ő nagysága és 
az képíróval rectificáltassa ezt az karczolásokat [TML IV, 
463 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

2. határt kiigazíttat; a dispune să fie rectificat hotarul; 
(Grenze) korrigieren lassen. 1737: õ Nga ... mi előttünk 
maga Tisztye és Szolgája Hátas Antoni vr(am) által contra-
dicaltat, azon Barázdálásnak, és azt rectificaltatni kívánta 
volna [Szentmargita SzD; Ks 14. XXXVIII. 15]. 1766: az 
eddig közre birattatott Vdvart a' Fundusnak hátulsó 
részihez mérsékelvén kell ketté hasittani eppen a' közepin 

igy értvén a Métázást szŭkseges képpen kell az illyen 
Inaequalitást rectificáltatni | az hol Meta nem erigáltatott 
ott azt nem lehet Rectificaltatni [Torda; TJkT V. 308,315]. 

rektifíkáltatás határ kiigazíttatás; rectificarea hotarelor; 
Grenzkorrektion. 1735: Mező Csánbanis az antiqua Ses-
sioknak dolga egész Confusiob(an) találtatván és kinek 
kinek valóságos rata portioja pro hic et nunc nem erualtat-
hatván az falunak antiqua sessiok útán léjendő fëlosztása 
és rectificaltatásais mostanrol el marad [Mezőcsán TA; 
Bom. X. 7]. 

rektifikáltatik 1. megjavíttatik, helyrehozatik; a fi repa-
rat/refåcut; repariert werden. 1677: Aknákról való so szállí-
tásban a' Számason, Maroson levő Gátakon akadályok le-
hetvén, Commissariusok által rectificaltassék [AC 252]. 
1738: Hogj Regiment Borbély Ur(am) ö kglme Vasass 
Joseff Ur(am) Házához menyen, ott a kementze rectificál-
tatván ... végezteti [Dés; Jk 489b]. 1751: mihelt az ut 
annyib(an) rectificaltatik hogy járó légyen, mingyárt it való 
Tisztartó Boér Uram maga kisirvén promoviallya [AbosfVa 
KK; Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 
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2. kijavíttatik, módosíttatik; a fi corectat/modificat; ver-
bessert werden. 1695: csiplésnek idejénis a' Csŭrbiro 
igaz hiti szerént fel rojja, mindenik asztagbol menyi kalon-
gya jö ki, hogy abból a' ravásbol rectificaltassék ha mi 
fogyatkozás eset volna az asztagok rakásakor [Kv; SRE 
34]. 1721: Juhát assummál Ratiojab(an) nro 204 p(ro)-
miscue, Szükség azért hogj rectificaltassek, külémben a 
többit adjustállya nro: 36 [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 

Szk: törvényesen 1796: En is azt akarom hogy Törvé-
nyesen a T. Tiszt urak által rectificaltatván a régi 
Limita(ti)o, újra fel állittassék [Ádámos KK; JHb XIX/55]. 

3. határ kiigazíttatik; a fi rectificat hotarul; (Grenze) kor-
rigiert werden. 1726: Concludáltatott, hogy a két Szamos 
kőzött lévő Porond kertek ujjolag felmérettessenek nyilak 
szerint és a melly nyilak iránt valami controversiák talál-
tatik (!) rectificáltassa(na)k [Dés; EHA]. 1748: (A földet a) 
Velkéri possessorok a seculis birván in interrupto Dominio 
mediante, ha mi forma Cautiokkal s Violentiákkalis a 
Sállyiak involaltak rectificaltassék, és az Dominus Ter-
restrisek Jussa manutenealtassék [T; Ks 7. XV 31]. 1766: 
a' Méta Stabiliáltassék, az hol illik Rectificáltassék, s' köz 
kert állittassék [Torda; TJkT V. 323]. 1771: ha 
indivisumnak találtatik valami az oszolhatik két felé, a' 
más mely fel volt osztva tsak rectificáltassék [Fejér m.; 
DobLev. 11/428. 11a]. 

Szk: törvényesen 1681: Az mint ã hites Birak refe-
rallyak ... Boldogfalva felől való hatara, hit utan tōrvenyes-
sen rectificaltatott, es mutattatott ki arra rendeltetett, Depu-
tatusok es Convocaltatott szemelyek által [Hátszeg; VhU 
151]. 

rektifikátor adókivető/kirovó biztos; funcţionar care 
face impunerea; Steuerbemessungskommissar. 1775: azon 
kivült-is az aféle Damnificatusok Investigatioja a Rectifi-
catorok kötelessége [Mikefva KK; Ks 66. 45. 17b]. 1800: 
Pálffi István Rectificatomak adatt gyökér vago kapa [To-
rockó; TLev. 5]. 

rektifikátor komisszárius adókivető/kirovó biztos; 
funcţionar care face impunerea; Steuerbemessungskom-
missar. 1821: a kérelmes kívánságának elég nem tétettet-
hetik — Semmit sem suffragalvan a kérelmesnek azon 
álittása, hogy ö a Rectificator Commissariusokot szokta 
quietalni [Szászrégen; TLt Praes. ír. 65/1827 gr. Bethlen 
Imre főispán aláírásával]. 1825: A Tekintetes Rectificator 
Commissarius Urakra Ado fel vetésekor Intertentiojokra Rf 
3 [Szkr; Borb. I]. 1826: Légistromért a Titt Rectificator 
Commissarius Urnák Rf. 1 [Szkr; i.h.]. 1847: csakhamar 
rectificator commissarius tekintetes Csernátoni Antal úrnak 
s egyéb más költségekbe mintegy 160 conventionalis rénes 
forintokat kelletett fizetnem a falu költségéből, s akkor he-
venyében a falusiaktól pénzt nem gyűjthettem, a tulaj-
don magam pénzemből valék kéntelen az írt summát leten-
nem [VKp 183]. 

rektor 1. tanító; învăţător; Lehrer. 1725: Az ablak rá-
mákhoz is elég üveget adot R. Rector Uram aztis Húsvét 
után (: Isten engedvén :) tölcséres kezébe adatom [O.fenes 
K; Ks Mikola László lev.]. 1735/XX. sz.: Ez jegyző köny-
vecskét ecclesia számára Két nyújtó padokat halottak szá-
mára, Templom pitvarában mindnyájunk hasznára, Ko-
vásznai András az oskola rectora Csinálta mind ingyen 
[MartonfVa Hsz; HSzjP]. 1776: Minden magános Gazda ad 

a' Rectornak az Erdély országi Vékára fél Véka Búzát. 
Bort Mustul ád 4 Kupából állo fel Vedret [M.goroszló Sz; 
SzVJk 172]. 1796: Sibai Mesternek vagy is Rektornak 
4/30 [WLt Cserei Heléna jk 88a]. 1801: A Bálványos 
Váralayai Reff. Ekkla Oskola Rectorának Esztendőnként 
való fizetése ... A Gyerekekre nézve Az Abetzístátol, 
Declinistátol fizetnek 34 Drt. A Comparistatol, Conju-
gistatol 68-t A Léányoktol 36-t [Bálványosváralja SzD; 
SzConscr.]. 1805: a Rector meg engedte hogy délután 
vacatiom légyen [Dés; KMN 47]. 1827: Szánt az Ekklésia 
Ugarnak és mag alá, s azt béis veti a' Rhector tartozván 
magot adni [Visa K; SzConscr]. 1835: a' Rectoran kivül 
külön Praeceptort hozott [Zsibó Sz; WLt]. 1871: Elnök 
jelenti, hogy neki ez a botrányos eset jelentetett föl, hogy 
Kelemen János az Febr 26kán délutáni isteni tiszteleten 
illetlenül viselte magát, a rector tanításába bele szólván 
[M.bikal K; RAk 289]. 

Vö. a lektor címszóval. 

Hn. XIX. sz. köz.: A Görbe föld a' rector Háza alatt (sz) 
[Somlyóújlak Sz; EHA]. 

Szk: református 1802: Fartzádi N András mk. Vétsia 

Református) Rector [DE 2. — aMT]. 
2. egyetem/főiskola vezetője; rector; Rektor. 1668: 

Beszpremi Judíth Aszszony Kgdett Kolosvarban lévő 
Romano-Catholica Jesuita Páterek eo kglk Academiajok 
Rectorat, vagj Superiorat, Tiszteletes ... Gőrgei Imre Ura-
mat certificaltattya [Kv; JHbK XLIII/36]. 1780: Ez előtt 
a' Rectornak különösön esztendőnként 50 forintat adtak: 
nékem egy krajtzárt sem [Ne; Borb. II. Kováts Jósef rektor-
prof lev.]. 1823-1830: Lipsiára nézve még ezt jegyzem 
meg ... Az univerzitás rektora Magnificus, minden fél esz-
tendőben választatik Sz.György és Gál napkor [FogE 202]. 
1847: azon egyetem nagyhírű rectora Husz János, a' ta-
nulók kiváltságait korlátolni kívánván, 25 ezer tanuló 
egyszerre odahagyta Prágát [Méhes 5]. 

rektori tanítói; de învăţător; Lehrer-. 1874: Kiadás 
Molnár Vincze Istvánnak a rektori árnyékszék befedése, 
úgy a harangláb befedéséért frt. 1 [Tordasztlászló TA; ETF 
107. 33]. 

rektorné tanítóné; soţie de învăţător; Frau des Lehrers. 
1851: vettesd bé a' meleg ágyat a' Rectornéval Anikóval 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez Ádámosra (KK)]. 1852: 
kŭldem a' Rektornénak Anikónak a' görcs elleni réceptet 
[Kv; Pk 6 ua.]. 

rektor-professzor rektor-egyetemi tanár; profesor uni-
versitar cu fúncţie de rector; Rektor-Professor an der Uni-
versität. 1799: Tsernátoni W. Sámuel mtk a' MVásárhelyi 
Refr Collegiumb(an) Rector Professor [Mv; MvLev.]. 1870 
k./1914: Conferentia: tanárok, osztályfőnökök, juratusok 
értekezlete Elnöke a tárgyhoz képest az igazgató (paeda-
gorcha) vagy a rector-professzor volt [MvÉrt. 10]. 

Szk: fungens 1812: (A) Collegium Fungens Rector 
Professora Tiszt Benke Mihálj [Ne; DobLev. IV/944, la]. 

rektorság (főiskolai) igazgatói tisztség; rectorat, funcţia 
de rector; Rektorfúnktion. 1594: 15. Noúemb(ris) 
Caspar Keuit vittek az feiervari Rectorsagra; Marhaiat vitte 
10. ökkren Thordaig Zabo Boldisar ... f. 1 d 25 [Kv; Szám. 
6/III. 20]. 
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rekuperáció visszaszerzés; recuperare; redobîndire; Zu-
rückerwerben. 1634: az meddégh tisztiben lészena, semmi 
nemű határunkat elnehadgia idegeniteny söt ha holt mit 
eltalaltak volna foghlalny idegeniteny, azoknak recupera-
tioyára szorgalmatos gondot visellyen [UF I, 337 I. Rá-
kóczi György gazd. ut. — aAz ub v. tt]. 1657: Szerzé azért 
egyben az fiscalis várakat s jószágokat mely fiscale 
bonumoknak recuperatiójában az ország bizonyos módokat 
praescribált volt is [Kemön. 32-3]. 1774: azon ki tett 
Tisztarto Uraimék Helylyekben ujontan restaurált Tisztarto 
Uraimék eö kigyelmeknek az el foglalt Földeknek mások 
által való el foglaltattassát, és annak Recuperatioját 
jelentetem [Mocs K; KS Conscr. 33]. 

rekuperál 1. visszaszerez; a recupera/redobîndi; zurück-
erwerben. 1640: Makfoluaban, es Annak hatariban, biro-
dalmos Emberek uoltak az A(ctor)nak praedecessori: Seot 
az is constal, hogi egi Chiuniaza neuw Erdót vòlgiet, Az A 
edes Attia, maga faratsagaval es hitivei recuperalt hozot 
meg [Mv; DLev. 5]. 1657: Ez Bethlen Gábor kénszerítte-
tett volt töröknek ígírni Lippát és Jenőt, melyeket 
Báthori Zsigmond idejében Borbély György recuperált volt 
[Kemön. 30]. 1675: (A házat) a Dna Actrix minémü szí-
nes p(rae)textus alatt nem magának hane(m) más(na)k akarja 
recuperalni és redimalni [Kv; TJk XII/1. 20]. 1677: Kis Mar-
jai Városbélieknek Privilégiumok helyben hagyatik egyéb 
részeiben, az 1614. Esztendöbeli Articulus szerint; de mivel 
az Ország in Anno 1615 a' Harminczadokat mint Fiscale bo-
numokat recuperalni rendelte; annakokáért ök-is harminczad 
adással tartoznak de jure Regni [AC 146]. 

Szk: törvény szerint 1640: Erdöiök es havasok, igen 
io es hasznos vagion hanem az el mult 1631 esztendőben 
az Brassaiak potentia mediante occupaltak udgy mint 
Homorod nevű erdüt mezoievel edgiüt mostis eok biriak 
melliet Urunk eo Naga Jniungalasabul tartozik az Fogarasi 
udvar biro törvéni szerint recuperalni es viszsza foglalni 
[Persány F; UF 1,719]. 

2. visszafoglal; a reocupa/recuceri; zurückerobern. 1710: 
(A török) Nyisszást, Vidint és Végszendrő várát is meghó-
doltatja, sőt Lippát is recuperálja [CsH 232]. 

rekuperálás visszaszerzés; recuperare, redobîndire; Zu-
rückbekommen. 1598: Ezeknek vtanna kerem Angialosj 
Janosa vr(amat) es szeplakj Horŭat János vramat, Keremis 
mint bizodalmas vr(aimat) hogy eo kegelmeok legien segit-
segwl az en keuez el teuelyedet Jozagomnak recuperalasa-
ban [Gerend TA; Törzs. Gerendj Pál végr. — aElőtte még 
öt név fels.]. 1609: Birak vraim, Bonczidai Gergely es 
Gazner Georgi vramekis Feyeruarra mennek az el ueot Har-
minczodunk vyolagh ualo recuperalasaert [Kv; Szám. 
12b/IV 304]. 1671: kegyelmes Urunk s' Aszszonyunk ŏ 
Nagyságának collatioját mi-is Országul confirmaltuk 
eze(n) Articulusunkban nem obstalván ezek ellen a' fiscalis 
jószágoknak recuperalásokrol irott Articulus | Alsó Oroszi 
Torda Vármegyei Fiscalis portioját, a' mint a' mi 
kegyelmes Urunk ŏ Nagysága conferaíta ŏ kegyelmének2, 
nem praejudicalván, a' Fiscalis joszágoknak recuperalásá-
rol való Articulus, mi-is egész Országul ö kegyelmét, azon 
jussig benne confirmallyuk [CC 73-4. — aSárpataki 
Mártonnak]. 1677: Ez Fiscale bonumok és Proventusok 
recuperálásának ideje légyen az 1588. Esztendöbéli Med-
gyesi Generális Gyűlés, mikor Géczi János a* Gubernator-
ságot resignálta | Harangok recuperálásának processusa, 
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mellyek akar mint, és akarmely időben abalienáltattak 
volna [AC 43, 258]. 1710: Voltanak ezek mellett egyne-
hány schólamesterek is. Ezek közül 41 személyeket 
példa nélkül való kegyetlenséggel Magyarországból kivitte-
nek a sicíliai szigetnek recuperálására a római császártól 
segítségre küldetett soldatok [CsH 97-8]. 

rekuperálhat 1. visszaszerezhet, a putea recupera/redo-
bîndi; zurückerwerben können. 1606: az erdeöt Zekel 
Mosestól ualo meg zabadulas utan kezúnkhez uettwk, teöb 
eztendejenel három napianal, nem recuperalhattiak mostis 
magoknak teóllúnk [UszT 18/12]. 1637: Simon Mihály 
ott Colosvarat kimúlt volna az vilaghbol szeretettel 
keruen hogy eötet Concernalando jauait recuperalhassa 
[Kv; RDL I. 25]. 1764: Nem kevesebb kárt tészen különí-
tsen) Bátyám Uram magának véle, mint nékem; mert hajó 
Atyafiságb(an) maradhatunk vala, sok szép el idegenedet 
jussát recuperalhattya vala Isten Segedelmeböl az en farad-
ságom által Bátyám Uram [Középlak K; BfR]. 

2. erejét ~ja erejét visszanyerheti; a-şi putea recîştiga/re-
face forţele; Kraft wiedergewinnen. 1735: örömmel értet-
tem az Excellentiad jobbatska appetitussát, reménlem hogj 
az erejitis lassan lassan recuperalhattya Excellentiát [Ks 
Borosnyai N. Márton lev. Nsz-ből]. 

rekuperált visszaszerzet; recuperat/redobîndit; zurück-
gewonnen. 1639: Miko Ferenczteöl es teob donatariussak-
tol recuperalt possessiokban portiokban menni ember szam 
legien es azok közöt exemptusa [Fog.; UF I, 670. — aKöv. 
a táblázat]. 

rekuperáltatás visszaszereztetés; recuperare, redobîn-
dire; Zurückerwerben. 1677: ennek előtte indefmitè végez-
tetett volt a' Fiscale bonumoknak recuperaltatása, holot 
sem nevek meg nem Írattattak, mellyek legyenek a' Fiscale 
bonumok, sem penig idő nem praefigaltatot mitől fogva 
valók, és minémü modalitással recuperáltatnának [AC 43]. 

rekuperáltathatik visszaszereztethetik; a putea fi recu-
perat/redobîndit; wiedererworben werden können. 1677: 
Fiscale bonumok, Várak, mellyek in An. 1650 Fiscalisok-
nak Írattak, ratum légyen, s' azon módon recuperaltathas-
sanak [AC 256]. 

rekuperáltatik visszaszereztetik; a fi recuperat/redo-
bîndit; zurückbekommen werden. 1627: Barabas Georgj 
fia Recuperaltatot [Kecset U; UszLt IV. 50. 123]. 1671: 
Templomot más Religion lévők el-foglalván, mint recupe-
raltassék [CCM]. 1677: ha kiknél Fiscusra nézendő 
Bányák; Soaknák volnának, azok az 1514. Esztendöbéli 
Generale Decretumban bé-iratot mod szerint recuperaltas-
sanak | A' Fiscale bonumok penig a' Fejedelmek által a1 

Privatus Possessoroktol illyen modon recuperaltassanak | 
Árváknak abalienaltatot joszágok mint recuperaltassék, kik 
háborúságban bolygottak, vagy Ellenségtől vitettek volna 
el [AC 44, 251]. 

rekuperáltatott visszaszereztetett; care a fost recupe-
rat/redobîndit; zurückgewonnene(r). 1623: Az my Kegmes 
Urunk eo F(elsege) nekünk adatott instructioia szerent Ked 
Capitan vrama minden kessedelemnelkul, minden falukra 
ki mennyen valamellyk faluban recuperatus Lófeyek auagy 
veres drabantok leznek Eozuegiek, aruak nouitiussok 
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annak felette eo Felsege szamara recuperaltatott eoreokse-
gek mind azokot szemely valogatas nelkul es kedueszes 
nelkúl azmw Regestumunk szerenth mindgiarast az mos-
tanj possessorok kezebeol ki foglalua(n) chiak Zazlo ala 
neueszett szerent <meg para>nchioluan ne<ki>k <eo> Fel-
sege ne(u)euel igen serio hogy az recuperatussok jo fegy-
uerrel keonteosseo<k>kel oly kezek legienek hogy hamar 
való napo(n) az recuperatussoknak kuleon mustraiak leuen, 
io kezulettel tálaltassanak [Csíkszereda; Törzs. — aMathias 
Hadnagy Cssz, Gysz és Ksz vicekapitánya]. 

rekuperátus I. mn vagyonát visszaszerzett; care a recu-
perat/redobîndit averea; (Vermögen) wiedergewonnene(r). 
1623: Ked Capitan vrama minden kessedelemnelkul, 
minden falukra ki mennyen valamellyk faluban recuperatus 
Lófeyek auagy veres drabantok lesznek [Csíkszereda; 
Törzs. — aMathias Hadnagy Cssz, Gysz és Ksz vicekapitá-
nya. — A teljesebb szöveg rekuperáltatott al.]. 

II. fn vagyonát visszaszerzett személy; persoană care a 
recuperat/redobîndit averea; Vermögen zurückbekommene 
Person. 1623: Sok panaz Jeott eddigis eleonkbe nčmely 
Nemes vraymnak illetlen chelekedetek feleol kik nem 
varuan adossagoknak megh fyszetessett magok kezekkel 
ueóttenek igazatt, sokakot az Recuperatussok keozúl megh 
fogtanak vertenek minden marhayokot elueottek | Ha azertt 
az felek io akarattiok szerenth vrukot contentalliak auagj 
mostan contentalnj akarnak es Iezen mybeol, az felekis fi-
szessenek deha nem volna myuel fizetnj, feletteb eoket ne 
saczoltassak, hanem az fele Creditorokotis igazychiak eo 
Felsegere, de azertt azon keozbe, mindônekteól indifferen-
ter az recuperatossokot occupalliak vagj maradnak adosok-
ka vagy ne(m) [Csíkszereda; Törzs]. 

rekurrál 1. visszatér; a se întoarce; zurückkehren. 1710 
k : E két látás vagy jelenés az ördögnek is tulajdoníthatnék 
talán, de ... én ugyan jó angyalnak tulajdonítom En az 
Istentől effélét sem kértem soha is, sem efféle gondolko-
dásim nem voltak nappal, amikor 23. januarii és 16. április 
azokat láttam, hogy éjszaka az recurrált volna [BIm. 1032]. 
1763: az elébbeni Allegatiokra recurralni nem lehet 
[Torda; TJkT V 156]. 

2. utal/hivatkozik vmire; a se referi la ceva; sich auf etw. 
beziehen. 1649: Elegh vilagoso(n) declaralta(m) volt elebbi 
P(ro)p(ositio)mba es abból emergalt p(ro)cessus seriessebe, 
miczioda excessust czielekedet az J az fiscus ellen mostan 
azokot ne(m) iteralo(m) hane(m) recurralok azokra [Kv; 
TJk VIII/4. 376]. 

3. folyamodik vkihez/vhová; a recurge la cineva/ceva, a 
face recurs; sich an jn/etw. wenden. 1722: Kgltek akár-
melly rendbéli morosus Creditorok ellenis ă Szegenységet 
protegállya, és manuteneállya vagy ha nem manuteneálhat-
ná ä Gubemiumhoz recurállyon várván ă Generalatus assis-
tentiájatis [Kv; Ks 18/XCIII gub.]. 1740: Mind eŏ Hertzeg-
ségéhez, 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.]. 
1747 k: Semminemű Törvényes dolog másutt ne in-
choaltassék, hanem az Torotzkai Forumon, az hol is ha az 
Parsok közüli valamely félnek az Törvény nem tettzenék, 
tehát apellallyak ad Forum Dominale Vár(me)gye Tisz-
teihez pedig semminemű dologb(an) ne légyen szabad re-
curralni míglen az Dominus Terrestriseket nem requirallya 

[Torockó; TLev. 2/1. 1]. 1759: (Horega v. Pap Alexa) Test-
vére Urszuj, recuralván Instantiájával a Méltoságos R. Gu-
bemiumhoz fogságban levő öcsének, kezességen lejendő el 
bocsáttatása végett, méltóztatott vala is a Mlgs Reg. Guber-
nium resolvalni, hogy bocsattassék el kezességen, addig 
mig praetendalt Nemességek a repetitusoknak revidealtatik 
[GyL]. 1783: azon impedimentumok el harintásában, és 
tzelūnknak el érésében ezen alazatos Instántiánk al(ta)l 
recurráltunk Nagytságod Kegyessegihez [Ádámos KK; Pk 
7]. 1804: írjon a' Gubernális Urak közül Kosztának előre, 
hogy ha valami fel adás oda találna menni kőzőltőssék 
Ngoddal mivel külömben kéntelen lenne az Udvarhoz ré-
currálni [Szásznyíres SzD; Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 
1831: a Flgs Királyi Gubemium kegyelmes Decretuma 
publicáltatván, az érdeklet Szárhegyi, és Ditroi telyes Com-
(m)unitasok recurráltak vala a Felséges Udvarhoz [Mv; 
Bom. XVd]. 

Szk: ügyes-bajos dolgában 1711: Jóllehet ennekelōtte 
is vegesztetett volt a Sz. G(ene)ralistol, hogy senki az Atya-
fiak közül Esperestye hirenelkül űgjes bajos dolgab(an) ne 
recurrallyon T. Püspök Urunkhoz es máshoz; mindazaltal 
azt sokan posthabealvan immediate a Mgos Urakat s 
Supremum Consistoriumat keresik es busittjak dolgoknak 
orvoslasara [SVJk]. 

4. el/odajut; a ajunge la ...; erreichen. 1668: Kegyelmed 
tudósítását vettük Kegyelmedtől igen kegyelmesen, paran-
csolván Kegyelmednek, ezután is ha mi hírek recurrállnak, 
tudósítani el ne mulasson [TML IV 309 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 

rekurráló folyamodó; care face recurs la ...; Ansucher. 
1782/1799: Méltoságos Groff Torotzkai Sigmond Ur Tisz-
ttyei közzül mellyik akadállyzotattya, az ö Nagyságához 
Instantiaval recurralo szemellyeket? [Asz; TLev. 5/16 
Transm. 325]. 

rekurrált lefolyt/zajlott; care s-a petrecut; geschehen. 
1711: Hát azon márhat és ménest, az említett Esztendőkbe 
recurrált Rebellió alkalmatosságával, kik p(rae)dalták el 
[Gysz; WLt]. 

rekurzus 1. folyamodás; apelare, solicitare; Anruñmg. 
1704: Ma reggel felhozatván Bethlen Miklós urat, azt de-
monstrálá, hogy neki micsoda szüksége lőtt volna a bécsi 
documentumokra de mivel aziránt nem volt deliberatu-
ma, azért aziránt már recursusa nem adattathatott [WIN I, 
171]. 1751: kérjükis alázatossan Nsgodot, méltóztassék 
Székünköt Finna Mihálynak functiojával meg ne Szomorit-
tani annális inkább hogy abbéli meg Szomorittásunk az 
Mlgos Gubemiumhoz recursust ne Causaljon [ApLt 5. Or-
bai szék foly.]. 1759: Dresan alias Szirb Szimnyion miről 
panaszalyon acludalt Instantiajábol Kglmed meg láthattya 

committaltatik Kgldnek hogy a' Supplicans Statussárol, 
és hozzája való praetensiojárol a' Guberniumat genuine in-
formálni el ne mulassa; Ezért a* Gubemiumhoz való recur-
sussáért valamint meg bántódása ne légyen [Ks 
18/XCIII. 3. a gub. Nsz-ből]. 1805: A' Recursust a' F.K. 
Igazgató Tanácshoz bé adtam [Kv; Ks 101 Thuroczy Ká-
roly lev.]. 1826: a Felperes Ur Recursussában levelei-
nek el rekkentések miatt lett convincáltatását panaszolta 
[Szentkatolna Hsz; HSzjP]. 

2. perorvoslati folyamodás; recurs; Rekurs, Rechts-
mittelanrufung. 1750: ha tetzik az decisio Jó; ha pedig 
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nem; Apellatio vagy Pedig Protestatio mellett recursussát 
Ngtok elöttis szabadoson folytathassa [Torockó; TLev. 
9/19]. 1794 k.: az ide jelentett Recursusnak hellyt nem 
adott a Királyi Gubemium [Somb. I]. 1807: Azon terhes 
Deliberatum ellen insinuált Recursusra nézve a proces-
sus(na)k sub H lévő ki Íratásáért pappiros és petséttel 
edgyütt Hf 3 Dr 60 | A Székely Udvarhelyi két fél Commu-
nitas ellen, a Tordaiak(na)k el alkudt szalonnáimnak meg 
tartoztatásokért, és abból kifolyó káraimért mozdított 
peremben Recursus uttyán a Flgs Kir. Fö Igazgató Ta-
náts ... Káraimnak, Költségeim, és Fáratságaim minden 
akadékok félre tételekkel való meg fizetéseket meg itílni 
méltóztattak Excellentiátok [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 
1817 k: ezzel elé vettem a' Recursusrol kőit Testimoniu-
mat, mellyre mínyájona le fityeztették az ajakokat, egy 
része mondotta, no ide bizony híjába jöttünk, más része 
megint azt, dehogy híjába, tészűnk még egy fordittást [Hé-
derfája KK; IB. Veress István tt lev. — aTi. az ítélő bírák]. 
1852: A' Magas cs: kir: katonai és Polgári Fő Kormány 
szám alatt kelt határozatával a cs: kir: kerületi Biztosság ... 
szám alatt költ válaszát meg erősítette és a Recursussának 
semmi helyet nem adott [Dicsősztmárton KK; DobLev. 
V/1337]. 

rekuzál 1. elutasít; a recuza/respinge; ablehnen. 1639: 
(Christophorus Rivulinus) az el mult eztendõben az Eccl(e-
s)ianak hozza való io akarattiat recusalta [SzJk 44]. 1677: 
Árenda nélkül a' Dezmákhoz nyúlok ellen processus es 
poena. A' Tisztek ellen-is kik az Executiot recusálnák | 
Szententiák és legitimum Mandatumok Executioját ha kik 
recusálnák, in amissione officiorum et flor. 200 convincun-
tur [AC 251, 268]. 1761: jelen voltam az midőn már 
készek valának a' Nyíl Czédolák mind a két udvarra hogj 
Mlgs L.B. Jósika Dániel Vrffi eŏ Nagjsága ofiſerálta Mlgs 
L.B. Jósika Jmreh Umak az első nyil vonást, de Imreh Vr 
nem akara vonni, és sokáig kinálkodván ö Ngok B. Dániel 
Vrffi ő Nga azt mondá nékem: Vonjnjon Krakkai Vram 
nékem Nyilat, de én recusáltam egj elsőbbenn, mind azon-
által rá vévénn magamat és vontam ő Ngának [Branyicska 
H; JHb XXXV/46. 15]. 1775: hívott azon gyilkosságra, de 
akkor ís recusáltam mondván, nem akarom gyermekimet 
árvaságra hagyni [H; Ks 114 Vegyes ír.]. 

2. ellenáll; a se împotrivi/opune; widerstehen. 1747: sze-
keres társa recusalt hogj a* lovát etszakára pascuatiora ki 
ne vigje [Torda; TJkT III. 263]. 1756: Akár töltse ki itt az 
Jobbágy és zsellér rendes szolgálattyát, akár nem, de ha 
oda mégyen Molduán Vonya s recuzálnának szidgya s tsak 
el kell menni, mely szerént az Jószág enerválodik [Galac 
BN; WLt Pásk alias Tyirila Ónul (42) jb vall.]. 1770 k.: 
nevezet Koronkai János Atyankfia a' büntetésnek semmi-
képpen nem subcumbált, Zálogosítani magát nem engette 

és tellyességgel recusal és tergiversál hogy a* Kortsomá-
ról el hordott Borért nem satis facial [Torockó; TLev. 
9/14]. 

3. megtagad; a reftiza; leugnen. 1657: félek attól, ha re-
cusálom3, nagyságtoknak fognak valakik olyat mondani, 
hogy az külső nemzetekkel és országokkal való nagyságod 
erősödését valami mala intentione nem akarom [Kemön. 
309. — aA Máté vajdával való szövetség aláírását]. 

4. fn-i in mellett; ltngä un infinitiv; bei Infinitiv: vo-
nakodik (megtenni vmit); a refuza (să facă ceva); zögern. 
1566: Feoldwnkeon lakok hazahoz amy rez zanto feold es 
zenafw Iwtna vg' mint azon falwbelyek keozwl eggyknek. 

Azt ys kegyelmes Vrunk recusalyak, meg adny [SzO II, 
183 a székely főemberek és lófôk a fej-hez]. 1657: nem-
csak offerálta, hanem mondhatom, inkább imponálta vala 
az fejedelem azt az tisztet3, melyet felvenni sokáig recusál-
tam | az kemény magaviselete s engedetlensége félteti vala 
még magát is, annál inkább feleségét és öccsét az fejede-
lemségben succedáló fiátólb, melyet cseleküdni az vitézlő 
rend recusált [Kemön. 194, 303. — aA generálisságot. bI. 
Rákózi György II. Rákóczi Györgytől]. 

rekviem gyászszertartás; recviem, slujbă religioasă 
fäcută pentru pomenirea morţilor; Requiem. 1751: Rituálé 
1, Evangeliumos könyv 1. Requiemre való missále 1 
[Kóród KK; Ks 20/X]. 1806: délelöt a Templomba voltam 
G. Komis Gábor utolso tiszteletére Requiemre [Dés; KMN 
342]. 

rekvirál 1. (kéréssel) megkeres; a se adresa cuiva (cu o 
cerere); jn mit einer Bitté aufsuchen. 1575: bochattwk az 
Nagysagos Apaffy Gergelyt, my tanachwnkat, kynek ez 
dologban3 minden segetsegel es engedelmessegel legyetek 
valamibe benneteket requiral [BáthoryLev. I, 331 fej. — 
3Bekes Gáspár és párthívei jószágának elfoglalásában]. 
1590 k.: Az Incatta vrunkat Eo nagat requiralta, Es vgy 
panazolkodot hogy En hatalmasul hatarat Erdeyet 
akarua(n) El foglalnj es fegywereos kezzel hatalmasul 
Eoriztetne(m) diznaymot [UszT]. 1604: Miuel hogy az 
Malo(m) feleol Horuat Mihály requiralta Generális Basta 
Georgy Vrunk eo Nagat porontsolt eo Naga Mindzenti Be-
nedek vramnak missilis leveleben hogy az mynemy dolga 
Horuat Mihalnak ratione Molendini Bedeo Istua(n)nal 
ŭgya(n) el igazítsa [i.h. 20/129]. 1655: mely vád alol ki 
akarván magát mentenni Csepreghi Mihály minden igas-
ságàval Urunkat eö Nagat fogya requiralni [Kv; CartTr II. 
869]. 1660: Jancsi István requirala az Ecclesiát kivanvan 
felesegetöl való el valast [SzJk 88]. 1671: legitime admo-
nealtassa az verus pretendens a* leveleket conservaló sze-
méllyeket, ha ki-adgya bene, ha penig nem, az ollyanok 
ellen requiralván a* Tiszteket... exequaltassék a' poena 
[CC 69]. 1677: valamely Szőlők három esztendőnek eltelé-
se alat parlagban hagyáttatnak a' Haeresektŏl azoknak 
közeleb való Attyafiai, avagy a* Vicinusok, ha azoknak 
nem kel, idegenek-is a1 Bírákat requiralván akarattyok 
felöl, kik meg-bŏcsŭlvén a' Szölöt, annak bŏcsŭjét 
adgyák-meg a* Haeresnek, a' puszta Szölöt penig az 
Exponensnek örökös bírására [AC 109]. 1752: Ha valami 
dologb(an) a' Határ dolgába(n) fel akadnak requirállyák az 
Udvari Birót, ha el igazithattya közŏttök, bene quidem; ha 
pediglen nem, requirállyák a' Tisztartót, ha ă sem iga-
zithattya, tehát requirállyák magat a Földes Ur eö Ngát 
[O.kocsárd KK; Ks 8. XXIV. 14]. 1772: A minapibanis re-
quiraltom vala az Urakat az Adámosi Malmas Causaban, 
de az Uraktol vállaszt sem vehettem [Sövényfva KK; JHb 
LXVII/2. 385]. 

Szk: instanciája által 1736: valami Németek dolga 
iránt Aszszonyt eö Ngăt alaz(atos)s Instantiánk által requi-
raltuk volt, abból rut dolog kerekedet ki, mert Tisztarto 
ur(am) az Falus birot azért keményen meg verette [Récse F; 
JHbT]. 1739: kéntelenítettem a' Nms V(á)rm(e)gjét requi-
ralni Instantiam által egy darab Szöllönek ki jártattatá-
sok iránt, mellyeket akarnék reambulaltatni [Cege SzD; 
WassLt] * levéllel/levél által 1671; a* mi Kčgls Urunk 
ö Naga Kegyeimessen ígérvén, hogy Méltóságos levelével 
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requiralná megirt Kemény János Fejedelem õ Naga Relicta-
ját, hasonlóképpen mi-is Országul ŏ Nagát illendő engedel-
mességgel irt levelŭnkel, azon el-foglalt jószág viszszaadá-
sárol meg-találnók [CC 79]. 1693: Akartuk azért ke-
gyelmeidet levelünk által reqviralnunk s egyszersmind 
intimálnunk, Attyafíságos Szeretettől, és az Arvaknak 
következhető nagj károknak (!) eltávoztatni ŭgyekezö 
szándékunktól viseltetvén [Fejér m.; Ks 67. 46. 21]. 1823: 
(Foszto Sámuel Urat) mind küldött emberem által, mind 
Levelem által betsületesen, és atyafiságoson requiráltam, 
de maga ki nyilatkoztatását edgy betűvel sem tette meg 
[Nagylak AF; DobLev. V/1054] * személyesen 1828: 
Tordai 'Sigmond ... jo szivvel annuálván a' Nénnye kérésé-
nek, imé le-is fàradott, és személyesen requirálni szándéko-
zik a' Tktes Urat, méltóztatik ötet kegyesen fogadni 
[Nyárádszereda MT; i.h. V/1144 Ertsei Pál M. Szeredai 
Ref. Pap Dobolyi 'Sigmondhoz]. 

2. felkér; a ruga; auffordern. 1833: A földeknek fel 
mérésére requiráltuk Tekintetes Ingineur Ungvári György 
Urat a' ki is fel mérvén két darabba mérödött [Dés; DLt 
904]. 

3. kér; a cere/solicita; bitten. 1657: Ez püspöknek hogy 
cedálnám nálamnál elébb való ülését, nagy szorgalmatos-
sággal requirala az vajda [Kemön. 265]. 1753: Ide hoz-
zánk Albisbanis8 küldőt vólt egj Levelet, melyben hogy uti 
kŏltseggel meg Segeltenők bennünköt requirált [Törzs. Joh. 
Pánczél (53) pp vall. —"Hsz]. 

4. megkövetel; a pretinde; verlangen. 1595: Ertyk ew 
kegmek hogy ez mostany haborw Ideonek mywolta mit 
kewannyon es minemw vigiazast requirallion eö kegmek 
[Kv; TanJk 1/1.278]. 

rekvirált (vmilyen kéréssel) megkeresett; căruia i s-a 
adresat (o cerere); (mit einer Bitté) aufgesucht. 7805: 
Sajgó József az Oláh János jószágán megtörvényeztetett fát 
elköltötte; és azon tilalomra reqvirált falusi militáris bíró és 
nottáriussal egyetemben a becsületeket is keresik 
[Szárhegy Cs; RSzF 99]. 

rekviráltat 1. (kéréssel) megkerestet; a puné pe cineva 
să se adreseze cuiva (cu o cerere); (mit einer Bitté) jn 
suchen lassen. 1673: Lőnek kezesek mü előttünk Kis 
Sármáson lakó, Molduvaj ifiu legenyért ... hogy ha el 
bujdosnék Az kezèsek tartozzanak reducálni, requiráltat-
ván a kezeseket reductioja felől legitime [Szászzsombor 
SzD; RLt O. 5.]. 1692: eö kgle lenne olly keszen, hogy 

tŏb becsülletes ahoz értő emberekkel jelen lévén, 
mind azok(na)k az jok(na)k Divisioja el kezdődnek, an-
nectalvan ... aztis hogy az mint ennek elötteis reqviraltatta 
vrat eö kglmet, mostannis kinalnok meg azon Divisioval 
[Ne; DobLev. 1/35]. 1701: ö Kgmét minapib(an) reqvirál-
tattam s admoniáltattam, most is iterató admoniáltatom 
satisfaciallyon ō Kglme azoknak [H; UtI]. 1731: Hanes 
Jakab Ura(m) requiraltattya a Ne(m)es Tanacsott kert 
karó és Támasz Csinaltatás végett [Dés; Jk 411a]. 1748: 
Tudgja é a' Tanú ... Circumspectus Zilahi Éltető Ferencz 
Uram kik altal requiraltatta M. Groff Tzegei Wass Ádám 
Urat eö Nga földire telepedett kĕt Sellerinek Restituioja 
végett? [Dob.; WassLt vk]. 1814: Bartók Ádám Ur Czi-
nege István Urat, Hites Társát Tekéntetes Kováts Klára Ifiu 
Aszszanyt általunk Atyafiságoson requiraltattya ugyan 
de eczersmind Tőrvényesen is Admonealtotya ez okona 

[Ne; DobLev. V/965. — aKöv. a megokolás]. 

Szk: instanciája által 1668: már jó üdótól foghva 
Ugrón István Uramot Instantiaja általi requiráltatta volna 
[Fejér m.;Hr 1/12]. 

2. felkéret; a ruga prin cineva (să primească o 
însărcinare); jn um etw. bitten lassen. 1778: Kolos különös 
Iurisdictio alatt van, ott Szolga Biroval procedaltatni nem 
lehet, azért a' Mélgos ur ... requiraltasson két Senatort, s 
azok ketten procedaljanak, s a' Mélgos Ur vegyen 
Relatoriat rolla [Kv; SLt XL Ágoston Márton Suki János-
hoz]. 1784: requiraltata minket Méltoságos Groff Boros 
Jenői Korda Adam Ur eö Excelentiája hogy mennénk el 
Bétában ... egy néhány bizonjságoknak igaz hitek után 
téjendő válás tételeknek bé vetelire [Bögöz U; IB]. 

3. (meg)kéret; a puné să ceară ceva (de la cineva); bitten 
lassen. 1669: kegmeteknek parancsoltjuk kegmessen, 
requiraltatván Komis uramtol azon deliberatiot petsétünk 
alat adgja ki eö kegminek, had procedaltathassan dolgaban 
mellette [Ks NN. 16 fej.]. 1701: Fejedelem Béres szekeré-
hez kívántató két Lánczokat mellyet sokszor reqviráltatott, 
csináltattyaé avagy nem [H; UtI]. 

4. tudakozódtat; a puné (pe cineva) să afle ceva (pe cale 
de informaţii); in Erfahrung bringen lassen. 1731: el pusz-
tulván mind az To hely, mind penig a' Malom, az 
Tarsaim penig ... hozzá akarván fogni és mind az Tott s 
mind penig Malmott fel akarvan épiteni, requiraltatom eö 
Kigyeimektül hogy magamis mit akarnék az én részemmel 
csinálni [Komjátszeg TA; EHA]. 

rekviráltathat kérethet, kérelmeztethet; a putea puné 
(pe cineva) să ceară ceva; um etw. ansuchen lassen 
können. 1614: az laesa pars requiraltathattya és Certifjcal-
tathattya hogy Bjrak Uraim elöt Comparealyon [Kv; 
PLPr 1612-15. 110]. 

rekviráltatik 1. kéréssel megkerestetik; a fi solicitat; 
(mit einer Bitté) aufgesucht werden. 1671: Az Cáptalanok 
requiraltatván mandatummal, az leveleknek fel-keresését és 
ki-irását sub poena Articulari ne procrastinállyák | (A 
nyom) az melly Falunak határára által adatik, azon Falu-
béliek ... requiraltatván, tartozzanak ugyan ki-menni, és a* 
káros Emberrel a' nyomot követni [CC 75, 86]. 1693: A 
Templom Ablakainak foldozására való üvegekről requiral-
tassék Tiszt. Nemes Sámuel Uram [Kv; SRE I, 11]. 1720: 
requiraltattanak a T. Páter vraimek hogy a Monostori 
Ecclesianak fundusan lakó Szegény Seller embereket 
mod kivül való portiozassal, Servitiumokkal ne aggra-
vallyák [Kv; SRE 138]. 1721: ha az administrans hellysé-
gek a' Profont Officerektől rend kivül vexaltatnának ... a' 
Bellicus Commissariatus instanti requiraltassek [Ks 
18/XLIII gub.]. 1740: ha requiraltatik Hadnagj atyánkfia ő 
kglme Tktes Kàszoni Sándor Uram õ kglmétöl, Nád 
vecturávalis subveniálhat Hadnagj atyánkfia ö kglme [Dés; 
Jk 543a]. 1758: inhibéáltattam a Ns v(á)r(me)gye érdemes 
Nótáriussá által, hogy executiora ne menyek addig mig 
elsőben V. Ispány Uram nem requiráltotik mint elsőbb 
Tiszt [Légen K; SLt XL Bárotzi Gábor Suki Jánoshoz]. 
1807: Szomszédság, és Baráttság tekintetéből örömest 
lészen most az égyszer, sőtt más versenis Segítséggel a V 
Közönség a Nagy gát igazittásában ha requiraltatik [Kv; 
KmULev. 3]. 

Szk: instanciája által 1737: a Mltgs Excelsum 
Regium Gubemium alázatos Instántiánk által requirál-
tassék, a külső Híd meg-éppittéseb(en) lejendő kglmes 
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assistentia végett [Dés; Jk 472b] * levél által 1737' 
Mltgs Fő-lspán Urat, Cs. Keresztúri Torma Miklós 
Urunkat, I(ste)n ő Sz: Felsége az árnyék Világból estvéli 
6. és 7. óra között ki-szóllítvánn, mint hogj Tisztességes 
Levél által requiraltatott a Tktes Ns Tanáts, hogj Ns Vára-
sunk általis, koporsób(a) lejendö tétettetése, az Idvezült 
Urnák Cohonestáltassék, tettzett expediálnunk, Assessor 
Nztes Lőtsei Jóseff és Nótárius Böszörményi András 
Atyánkfiait ő kglmeket [Dés; Jk 469a]. 1789: requi-
ráltassék Brádi Sámuel ur Levél által, a1 kinél vagyon elo-
cálva azon Capitalis [Kv; SRE 262]. 

2. felkéretik; a fi rúgat; aufgefordert werden. 1700: 
Csolnokosi Bálint Uramtol eő keglmitől reqviráltatván kért 
bennünket, hogj el menvén, ezen helynek2 Lakosit meg 
Circalnok és visgálnak és meg látnók, kik volnának ollyan 
gonosz tévő emberek kik, sem az Is(te)n, sem ez haza 
Tőrvenyivel es jo bé vőtt szokásával nem akarván gondolni 
minden gonosz dolgott el követnének [H; Szer. — aCsolno-
kosnak], 1781: Agyagfalvi Sándor János Urtol requiraltat-
tunk Völna, hogy mennénk el a Mező Bándi Felső For-
dulo határon Derekollya nevezetű helyben lévő egy darabb 
széna füvét ahoz ertö Commetaneusokkal ki kerestettnők 
s jol ki métáztattnok [Mezőbánd MT; MbK XI. 62]. 
1791: (A számadások) revideálások véget requiráltassék 
Gróf Teleki László Ur [Kv; SRE 276]. 1841: requiráltatván 
az aránt, hogy itten a' Nyárád Szt Annái és Gyalakutai 
Allodialis Erdeit Ő Nagyságának az Erdőlés Rendje 
szerént esztendőnként hasznalando Táblákra osztanám fel 

a következő felosztást tettem [Nyárádsztanna MT; 
EHA]. 

3. megkívántatik, igényeltetik; a fi pretins/cerut insis-
tent; verlangt werden. 1671: ha a' Posta alá késedelem 
nélküli lovat nem állatnak elé, requiraltatván tőllek s' kén-
szerittetnék a' Posta a' meg-fáratt lovon úttyát continualni, 
mely miatt el-veszne a' lo tartozzanak a' lovat meg-
fizetni [CC 31]. 

rekviráltatott 1. (felkéréssel) megkeresett; căruia i s-a 
adresat (o rugăminte); (mit Forderung) aufgesucht. 1843: 
miután a* panaszlo veje Beke Móses Fazakas által requirál-
tattak (!) voltunk a' meg történt verekedés kōmyŭl 
állásos kí puhatolására — az ide alább bé írt Tanukat 
elŏnkbe állíttatva az általunk eleikbe tett kérdésekre 'e 
kővetkezendōleg vallottak [Dés; DLt 586. 1-2]. 

2. kerestetett, igényeltetett; care a fost pretins/cerut cu 
insistenţă; verlangt. 1721: az mastani ő Felsége Deákjaival 
requiráltatatt jobbágyok iránt [Csapó KK; Berz. 17. Fasc. 
XII]. 

rekvizíció 1. megkeresés, kérés; adresă, comunicare ofi-
cială fåcută ín scris; schriñliche Bitté. 1631: kglssen 
parancziolliuk hwseghteknek, hogy Praefectusunk requisi-
tioiára az elesnek megh szerzese dolgàba(n) minden 
segetseggel legyen [Törzs fej.]. 1634: ha kgltek az eö Ngha 
kgls paranczolattyara, s az en leueleimre, requisitiomra 
meghis megh nem adgia, megh irt Jobbagiomat; nyluan 
való igassagomat periclitalni nagy injuriamra ne(m) 
hagio(m) [Kentelke SzD; DLt 382]. 1635: Kegyelmes 
Vrunk Fejedelmwnk, vewén az Nagod kegls missilisset, 
warasunkban lakó Czismasiak dolgabol Nagod(na)k 
azért irhattyuk alazatoson ez keppen megh az dolgot 
Bathori Gábor fejedelem adott volt requisitiojokra egy 
mandatumot oltalmokra, de mind az altal ugy atta, hogy 

cziak addeg ne bancziak eoket szemelyekben es marhajok-
ban az vargak, meghlen az akkori Birak és Tanaczi el nem 
rendeli dolgokat [Kv; Céhir. I. 15]. 1671: Colosvári 
Kapitány requisitiojára, ha hó pénzel katonák el-szöknének 
mindenütt tartozzanak meg-fogni és kézben adni sub poena 
| Szászságon vagy Regius funduson a' Fiscalis Tisztek 
Fiscus szükségére a1 falubélieknek requisitiojok nélkül 
tavokat ne halászhassák [CCM]. 1678: Nemzetes Czegei 
vas János Ur(am) al(á)z(atos) requisitiojabul értyük hogy 
Nyerges András levé(n) adoss hét száz negyven forin-
tokkal, melly summa pénz adósságát eddig való sokszori 
reqvisitiójárais eő Kglnek ne(m) refundaltak Paran-
csol lyuk keglsse(n) contentáltassa meg nevezett vas 
János Ur(ama)t [WassLt fej-i parancs Beszt-hez]. 1732: 
Déési Páter Praesidens Bertalan ur(am) eö kglme re-
quisitiojára, az Catholica Residentia Szükségére ... Had-
nagj Atyánkfia administráltasson Fát esztendő által 
egjczer mászszor husz szekeret [Dés; Jk 433a]. 1834: Czeh 
mester Majer János Uram requisitiojara, meg intettem 
hentes Ferenczi N. Uramat az eránt; hogy tessék a mes-
tersége mellé állani, és hentesi kötelességét folytatni [Kv; 
MészCLev.]. 

Szk: hivatalos 1832: ezenn hivatalas requisitionknak 
effectuáltatásarol szollo tudositást illendőül kérvén egész 
tisztelettel vagyunk köteles szolgái [Torda; TLt Praes. ir. 
1158]. 

2. felszólítás; somaţie; Aufruf. 1677: Beszterczén fellyül 
valamely részt hogy el-foglaltak volna a' Moldovai 

Oláhok, jelentetik; szomszédságos requisitiora, ha a1 Vajda 
azt a' határt fel nem szabadittya, és el nem szállitya onnan 
azokat kik meg-ülték, avagy akarmint-is el foglalták; az 
Ország és a' Fejedelem semmiképpen meg ne engedgyek 
[AC 169]. 

3. felkérés; cerere/solicitare (pentru a efectua ceva); Auf-
forderung. 1801: Jelentyük hogy reqvirála műnkőt 
Mlgos Groff Bethlen Kristina Aszszony eő Nga, elő pénz 
fizetésünk le tétele mellett a végre hogy mennénk el ezen 
Nemes Maros Székben Erdő Szt: Györgyre, némü némű 
vallok(na)k vallás tételek le írására, és bé vételére. Müis 
azért engedvén ... reqvisitiojának elmentünk a fen meg 
irt Székben, és faluban, a Falu hűtőssé Keresztes György 
mostani lakó házához [Erdősztgyörgy MT; WH] | Mü-is 
azért tisztünk s tartozó kötelességünk szerént, engedelmes-
kedni kívántunk a tisztelt Ur requisitiojának, el mentünk ... 
Koronkában3 a mely vallókat előnkben állittattának: 
Mű azokat elsőben-is erős hittel meg-eskessük [Told. 10. 
— aMT]. 

rekvizitor hiteles helyi levéltáros, levélkereső; recvizi-
tor, arhivar; Archivar. 1582: Marton Deák Requisitór 
vallia3 [Kv; TJk IV/1. 48. — aKöv. a vall.]. 1590: Balassy 
Ambrus Colosmonostorj Requisitór, Es Doczy András Tar 
Imreh Cassaynak, megh eskewen valliak3 [Kv; TJk V/l. 
35. — aKöv. a vall.]. 1595: Mi Rosas János Coloswarj 
Eskwtt polgár, Es Zent Iwany Georgy deák az Requisitór, 
vgian koloswary, aggyuk emlekezetre az kiknek illik [Kv; 
RDL I. 131a]. 1606: Keouendi Mathias Colosmonostori 
Conuentbeli Requisitór [KJ]. 1675/1759: Mi Diosi Gáspár, 
és Gyarmathi István Fejérvári Requisitorok ... Midőn el 
mentünk volna Nagj Enyedre ... hogy ot lakó Nemes 
Uraimék közüli az Nagy Enyedi Határon kik hol és mennyi 
Exempta földeket, es szőlőket bírnának arról való igassá-
gokat ... igen diligenter meg ruminalnok, és fidel(ite)r 
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Conscribalnok [DobLev. líl/651]. 1675/1760 k: midőn ... 
Fejér Vári Rekvisitorok exmittáltattak vólna az akkori 
Enyedi Nemes és Városi Rend között való Controversiának 
complánálására, akkor kik hagyattattak meg mind 
személyeknek Nobilitátiojokb(an), mind pedig Házak(na)k 
s külső örökségek(ne)k exemptiojáb(an) [Ne; i.h. 1/316. 
10a]. 1758: (Rettegi Miklós leányai) jó helyekre mentek 
férjhez Anna Nagy Gáborhoz, a fehérvári káptalanban 
egyik regisitor [RettE 57]. 

rekvizitória megkereső parancs; scrisoare rogatorie; Be-
fehlbrief. 1727: Minden napon Várandó Cancelláristák 
mellé bizonyos Expressust aplicálnak, Rácz András Ü r ö -
möt, vagi mást, illendó uttrumokkal, uti kóltségel, Requi-
sitoriának, 's Compulsoriumnak Taxájával [Déva; JHb 
XU1]Ĕ 

rekvizitórium mandátum (a hiteleshelyi levéltárhoz 
szóló) levélkerestetö parancs; mandat rogatoriu (adresat 
către arhivă); Forderungsbrief (an das Archiv). 1763: 
voltam Kolozsvárott, requisitorium mandatumot vittem 
volt a conventualisokra [RettE 155]. 

rekvizitum 1. szerszám; unealtä; Werkzeug. 1720: La-
katosunk requisitumi e szerént: edgy nagy pöröly, nagj 
verő nro 1, Szarvas üllő nro 1 [HSzj apró-szeg-fejezõ al.]. 

2. kellék; accesorii; Bestandteil. 1676: Vagyon ezen haz-
nak három ablaka három táblaja ónban, az többi fában 
foglalt üvegekkel, hozzá való sark vasokkal pantokkal es 
egyéb requisitumokkal mostan jo álapattol vadnak [Fog.; 
UF II, 725]. 1714: Űvegesn(e)k való eszkez meg pallirozott 
Atzélbúl, kerekekkel, és requisitumokkal fi. Hung. 10 | 
Gyász Posztoval borított két Magjar Nyereg Vasas Ken-
nellel, s egjéb hozza való requisitumokkal [AH 50, 52]. 
I 720: Határ borozdolo nagy eke requisitumival es vasaival 
nrő 1 [Szurduk SzD; JHbK XXVI/12]. 1843: Az Első 
Szekér ujj minden requisitumaival t.i. Kerekei jo 
modgyával ráffal vasozva, Tengejei Lötsei, Rudgya 
mind jok ujjak [Dés; DLt 622]. 

Szk: vasas 1714: Két Par Magjar Dob hozzá való 
vasas requisitumokkal egjütt 18//50 [AH 48-9] * 
vasbeli 1756: Béres eke jó negy, minden vasbéli 
requisitumival, négy pating(g)al, négy Lapos vassal, négy 
hoszszu vassal, és Kormán vasakkal, ugy négy rendbéli eke 
Tallyigával [Déva; Ks 92.1. 32 Kúrialeír]. 

3. felszerelés; accesorii; Ausstattung. 1714: Musicahoz 
való 1. Virgima (!) nevü Instrumentam hozza való requisi-
tumokkal, futraljb(an) fl. Hung. 40 [AH 57]. 1732: a Kü-
küllön vágjon edgj jó készületü malom minden 
malomhoz kívántató requisitumival [Kóród KK; Ks 12. I]. 
1765: Toldalagi László Ur építtetett két kővü alól 
csapó lisztelő Malmot, és azt minden requisitumokkal elis 
készítette [Mv; EHA]. 1776: az Ház elöt egy Borona Fából 
ki rákot még fel nem szarufázot s egjéb requisitumaira 
nézveis keszületlen konyha [Szurduk SzD; JHbK XXXI/4. 
2]. 1822: Olaj törö sajtó minden requisitumaival [M.köblös 
SzD; RLt Pataki József hagy.]. 1837: A Serház, és fogado-
hoz tartózó <mi>ndenféle requisitumok ... <inv>entarium 
mellet adattatnak által az Árendatomak [Km; KmULev. 2]. 
1838: A Kolos Monostori Kir. Fundationale Dominiumnak 
Kolos Monostoron lévő pálinka fözője minden requisitu-
maival ... ki véve az üsteket... árendába adattatott [i.h. 2]. 

Szk: gazdaságbeli 1827: (A) Curiában semmi némü 
Marha és szántás vetéshez tartózó gazdaságbéli requisitum 
nem tanáltatott [Koppánd AF; DobLev. V/1109. 5 Boros 
Mihály (43) zs vall.]. 

4. építési anyag; material de construcţie; Baumaterial. 
1648: Fogarasban letünkben sok fogyatkozasokatt láttunk, 
mellyekben renouatiok kiuantatnak mellyeknek veghben 
vitetesere ... az vduarbiro azokhoz szükseghes minden re-
quisitumokat fogyatkozas nelkul administralni, az porko-
lábok pedigh jo móddal veghben vitetni el ne mulassak 
[Fog.; UF I, 912-3]. 1679/1681: kevantatik hogi ... 
minden epétesre való requisitumokról, à minemű à fa, 
mészkő, tégla, Cserép, Sindely s egyeb minden szűkse-
ges materiakrol idejen gondolkodván provideallyon [Vh; 
VhU 668]. XIX. sz. eleje: A mostani lak hazok follya-
matyába(n), még két más szobák épittésére kívántatnak: 
Tégla 52750 1177 fl Állásfákra deszkákra 's egyébb 
requisitumokra öszve 120 fl [Mv; Told. 18 gr. Toldalagi 
Zsigmond házának renoválása]. 

5. berendezési tárgy; obiecte necesare într-o locuinţă; 
Einrichtungsgegenstand. 1656: Ezen eleb megh irt hazban 
is vágjon asztal pad es egieb bene leuö requisitumok [Fog.; 
UF II, 156]. 

6. iratanyag; actele (necesare la ceva); Urkunden. 1677: 
ha kivánnyák adattassék annyira való haladék, hogy a* 
vádlásra vagy mentségre való requisitumokat meg-hozat-
hassák [AC 40]. 1699: N: Banyai János uram minden re-
quisitumival minde(n)kor keszen legyen; mert Hadnagy 
Ura(m) Procuratora altal meg szollittatvan es keszületlen 
találtatva(n) ha kedve ellen való finalis decisioja lesze(n) 
köztök levő controversiajok(na)k sibi imputet [Dés; Jk 
278a]. 1704: Továbbá a conservatoriumból kivána* holmi 
requisitumokat, kikre szükségi voltanak [WIN I, 160. — 
aBethIen Miklós]. 1709: Az Rationak ventillalására Szük-
séges Lévén tŏb requisitumok között az Instructionak s 
Urbariumnak productioja meg kivánnya az Exactoratus 
hogy azokat producallya ő Kglme [Fog.; Uti]. 1739: 
meg-kivánom, hogj ő kglmek, in instanti doceállyák a 
Czéhb(e) való bé-àllasokat, és a Czéhn(a)k rendi 's Privilé-
giuma szerint, hogj minden requisitumokat administrálta-
nak [Dés; Jk 292a]. 

rekvizitus vmire felkért személy; reprezentantul/împu-
ternicitul cuiva; zu etw. aufgeforderte Person. 1797: Mivel 

minden udvari Törvényekben, vagy maga a' Földes Ur, 
vagy requisitussa, Assessor, vagy személyesse, vagy pedig 
Tiszt, a Praeses: igy a' hol a Tiszt a' Praeses, akkor a* 
Derék Székre; mikor pedig maga a' Földes Ur requisitussa, 
vagy személlyesse, akkor a' Vice Székre a' Causatis 
appellalni szükséges [Mv; MbK XII. 113]. 

relabál átv visszaesik; a recădea ín ...; zurückfallen. 
1694: Maga szája vallását Nagy Janosnak mind a' sz: Szék 
előtt, mind mások elótt maga impotentiájárol látván és 
halvá(n), hogy az Asszonyi állat megh ne kisirtessék és 
elebbeni vétkére ne relaballyon, a' tórviny ötet Tollas 
Sophit Nagy Janóstul divortiállya az impotenst penigh 
ligáb(an) hadgya hogy másokatis ne decipiailyon [SzJk 
283]. 1695: Causa Szavaien(sis). Ikafalvi Judit a' sz. 
Partialistol a' liga aloll melyb(e) vettetett volt paráznaságá 
miatt, absolutiot kíván Deliberatum. Absolvaltatik hogy 
meg kisirtetvén valami modon ne relaballyon [i.h. 292]. 
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reláció 1. (írásbeli) jelentés, beszámoló; dare de seamă 
(scrisă), raport; schriftliche Meldung. 1588: Mely felywl 
meg mondott eskwt zemelyeknek relatíoiara attuk az my 
leweleonket Somogy Andrasnak varosunknak kissebik 
pechyetyuel megh ereossytetteth [Torda; Pk 2]. 1605: 
Megh ertettek eo kgmek az hat vraimtol az megh eget 
erdeoknek reuisioia feleol relatíoíokath kérik biro 
vramat hogy vigyáztasson rea zorgalmatoson ne lopogassak 
es egyebekis zabadosson ne vagatassak [Kv; TanJk I/l. 
511]. 1629: Kereszturatt az borokat mi nem láttuk, hanem 
az mint Biro János uram az ott való hütös emberek 
relatiojából jegyzésben bé adta vagyon Kereszturatt vasa 
vini hat nro. 6 [Szu; SzO VI, 101 Székelytámadt vár lelt.]. 
1677: azon egy religion való Papok-is magok Ecclésiáján 
kívül valókat, kŭlömben ne admittállyanak, az fellyeb meg-
irt, és egyéb hivatallyokat illető dolgokban, hanem azoknak 
igazsságokat, vagy Testimonialis levelekből, vagy bizonyos 
hiteles relatiokbol meg értsék, bizonyos és a' dolgokat tudo 
helyekről, idegen és jövevény, s' bizonyos Ecclésia nélkül 
való személlyeket-is szorgalmatossan meg-visgállyanak 
[AC 11]. 1757: Mŭ, előttünk való Altercatiojókot, min-
denik félnek meghalgatván, és a Bányákra exmittált negy 
Oculátorok(na)k Relatiojokat megvizsgálván, mind ez előtt 
való, és mostani Controversiájokat tolláljuk, helyben hagy-
ván tsak az A(nn)i p(rae)sentis Die 18 Jan(uarii) componált 
Bekeségeket, cum omnibus Punctis, még edjet addálván 
[Torockó; Bosla]. 1768: Tudgya é, Látta é a Tanú nyilván, 
és bizanyasan értette é vagy hallatta é, hiteles Relatiokbol? 
[Csapó KK; Berz. 3. 7/7]. 1792: a Tisztek midőn a Gu-
berniumnak Relatiojokat bé küldik, annak meritumát, vagy 
a Copertára, vagy kívül informatiojokra rövideden, és értel-
mesen Consignályák [JHb LXVI/30 gub.]. 1835: A Déés 
Várossá Tekintetes Tanátsához tisztelettel bé adott relatioja 
a benn irt Licit(ator) Comissáriusok(nak) [Dés; DLt 336]. 

Szk: - tétetik. 1775/1802: (A) meg nevezett adjurált sze-
mélyek közül előbb is az Hoszszumezei idösöbb Lakos Co-
metaneusak által tetetett ilyen Relatio [BSz; JHb LXVII/3. 
75] * ~t adhat. 1761: én azon Nyilakról sem(m)it se 
tudtam a mi p(edi)g pennám alatt nem forgott, arról fide 
mediante Relatiot nem adhattam [Branyicska H; JHb 
XXXV/48. 10] * ~t reportál. 1677: uj Malmoknak 
erigalásoknak oculalására a' Vármegyék és Székek 
Comissariusokat bocsássanak-ki, a1 kik oculallyák, és a' 
Székre bizonyos relatiot reportál lyanak, s' ha ugy kívánta-
tik, annak circumstantiaira való inquisitiokat-is, és a' 
Székek deliberallyanak felőle peremptoriè [AC 113] * —/ 
tehet. 1741: Groff Teleki Sámuel Uram az Jobbagjok Ha-
vasföldíbŏl (!) való reductiojak állapatjárol Horváth András 
Uram opinioját exprímálhatja ĕs tehet egész relatiot [TK1 
Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 1780 k: Arravaló nézve 
hogy a Te(kin)t(e)tes Nms V(á)r(me)gye az kiket Isten ő 
Szent Felsége meg hágy Ngtok Klmetek közzŭl, hogy 
bizonyos relatiót tehessen róllunk, hogy Armalista Nemes 
Emberek vóltunk, méltóztassék ezen Suplicationkat meg 
halgati (!) [KSz; Borb. II] * tesz. 1681: Noha ezen hu-
nyadi Taxasok kózót vannak ollyanokis, kik Taxajok mel-
lett szolgálni tartozna(na)k, mind azo(n) altal azok felől á 
hites Birak, se most, se à praecedens Vrbariumba(n) semmi 
rela(ti)ot nem töttek [VhU 70]. 1775: Instálunk alázatosan 

a Ttes Táblának ezen Serelmuünk(ne)k orvoslása végett, 
méltóztatván hathatoson committálni az Exmissus Comis-
sarius Vrak(na)k fogjanak azon Divisiohoz mindene-
ket ujjra, igazán, Törvényesen ... osszanak, s ha mi ellen-

vetés adja elő magát, azokrol tégyenek Relatiot ... hogy a 
Continua Tabla dirimalhassa, és terminaltathassék a 
Divisió [Fejér m.; DobLev. 11/464. lb]. 1807: Ma itten 
Somaival nagy Vetélkedésünk volt a melyre Csikét is el 
hozta magával, hogy mi modon tsalhassanak meg, de nem 
érték el tzéljokat mert az Executor Cancellisták látván 
Impertinentiájokat, visza mentenek az itélŏ mester vrhoz 
Rélatiot tenni [M.fodorháza K; RLt O. 1]. 

2. (vmely cselekmény/helyzet) szóbeli előadása; relatare, 
expunere; mündlicher Vortrag eines Geschehens/einer Si-
tuation. 1680: Az eskűttek hűtek utan való rela(ti)ojok sze-
rint, vágjon ez Falu hatara(n) egy darab bikkes erdő 
melly ö nagok számára való Branista volt ab antiquo, bő 
makk termésnek idején meg hízhatik rajta Disznó nrö 600 
// ~ hat száz [F.porumbák F; ÁLt Urb. 59]. 1734: Az 
kérdésben forgo Ház örökségnek meg vásárlása nem mod 
nélkül s, nemis ok nélkül való, Sött inkáb az haza törvé-
nyével jog meg egyez melj az Fatenseknek relatiojok-
bol in Judicio Constal [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1737: 
Balogh Ersébeth Hiteles és számos Relatiokból, maga 
Urán(a)k meg étettetése iránt is nagj suspiciob(an) esvénn, 
Hadnagj Atyánkfia Törvényre Citáltatta [Dés; Jk 257-
8]. 1745: masoknakis relatiojokbolis világoson Constált 
hogy veresen latotot az A. Fia mellyet nem kel vala tsele-
kedni; hanem meg fogni, és az Udvar fogságában hozni 
[H; Ks 62/16]. 1772: a Fatensek s Commetaneusok Rela-
tiojok hibások voltak, a' dolog valóságával ellenkeztek, 
midőn az én Malmomra kenték egészszen az eö Excellen-
tiaja Malma fogjatkozásait [Kük.; JHb LXVII/233]. 

3. kapcsolat, viszony; relaţie, raport; Beziehung, Ver-
hältnis. 1678: Az mi az haza mostani siralmas állapotját 
nézi, az én elmém abba belé holt, én arról nem írok, Ke-
gyelmedhez való relatióm íratja csak azt, ha mi Kegyel-
meden áll benne, az portára kik mennek, és azt meglássa, 
meg nézze s ugyan jól megnézze Kegyelmed, mind vallá-
sunkra, mind a magyar ígyre, mind maga Kegyelmed álla-
pótjára nézve [TML VIII, 86-7 Bethlen Miklós Teleki 
Mihályhoz]. 

relatória 1. valláslevél, tanúval látásról szóló jelentés; 
raport asupra mărturiilor/depoziţiilor; Meldung über 
Zeugenaussagen. 1585: Buday Thamas Vram, es Lakatos 
Ianos, Kalachswteó ferencz, Balogdy farkas, es Ka-
lachswteó ferenczne valliak Azt Amint megh wagyon Irwa 
a' Conuentus Relatoriaiaba(n) [Kv; TJk IV/1. 407]. 1586: 
fjzetem az monostory byraknak az relatoriaert d. 22 [Kv; 
Szám. 3/XXV. 2 Igyartho György sp kezével]. 1605: az 
bizonsagot meg vallattuk es Relatoriaban peczet alat Maros 
Zerdaba uittwk az Co(m)missarius Vrak elejbe [UszT 
19/51]. 1606: Az A falú relatoriat presental. El oluastatuan 
az Relatoriat az J. falú Contendal es azt mongia hogy az az 
Relatória erőtlen oka az hogj egj biro feleltetthe per hoc 
erőtlen ez okonnis hogj chiak egj pecziçt alat vágjon az 
teöruenys ez okon erőtlennek Itelj [i.h. 19/33]. 1664: mi el 
mene(n)k ... hogj az kiket mi előnben (!) hivatna Kis 
Jeney Nad Udvary János Ur(am) az Nemes Doboka var-
megie Fu biraja peczettivel szorgalmatoson meg Esküt-
nők és hüttűk utan való vallasokot Leratoriab(an) (!) megh 
írnok [Noszoly SzD; WassLt]. 1680: Sŭtö Matyiasnak fele-
sege Veres Borka elle(n) való Relatoriaját meg olvasva(n) 
lattyuk belől le felesege paraznasagat, mert Gyermeket 
hozot ki nem Süteő Matyiastol való [SzJk 147]. 1697: 
Nouum mellett ualó Relatoriaja AH Csík széki szent Imrei 
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Nemzetes Laszlo Thamás Deákné Balas Margith Asz-
szoninak eö kglmenek ugjan ezen Ali Csik széki Kotor-
manyi Mihály Peter deakne Gergely Margit ellen [Cssz; 
CsJk 1]. 1765: Eléggé ki tetzik az A Aszszonyn(a)k részére 
bé adott Relatoriabol erőszakos törvénytelen ferjhez 
menése az I. ferjfíhoz [GörgJk 198]. 1771: kijő az actoria 
pars lelatoriájából (!), nevezetesen az első, második és 
harmadik fatensek fassiójokból hogy az volt a megtalált 
Pénz 24 nímet forint, 3-rom peták és egy 10 krajcáros 
[M.hermány U; RSzF 267]. 1795: Elegendőképpen 
comprobáltak mind a két felek levatoriák (!) által, de mind 
csak úgy jő ki, hogy azon a napon az Fejér Ferenc lovait 
nem hajtották az mezei csordába, hanem az erdeiben in-
díttattak volna [Ozsdola Hsz; i.h. 218]. 1827: Mely Eske-
tésnek és Bizonyság tételeknek rendéről, mi is igaz hitünk 
szerint irtuk ezen Relatoriat, melyet az Exponens Tekts 
özvegy jövendöbéli Jussai védelmére nézve ki is adtunk 
[Fejér m.; DobLev. V/l 109. 25]. 

Szk: ~ba vesz. 1681: Mind ezeket, tőrvenyes, helyes, jó 
Relatoriab(a) kellene elsób(en) venni; onnan megh látni à 
dolognak mi voltat [VhU 120]. 

2. (határjárásról, tiltásról, birtokba helyezésről és más el-
járási cselekedetekről készült) írásbeli jelentés; raport scris 
(cu privire la hotărnicie, interdicţie, punere ín posesie sau 
altor proceduri); schriftliche Meldung (über Grenz-
begehung, Verbot, Besitzeinweisung und andere Prozesse). 
156P: Zabo ferenc es Annos Azzony ... az p(ro)kator 
lewelet es az Inhibitiot Relatoryaiauol egjetemben Ezeket 
atta my eleöttwnk almady András uramnak [Néma SzD; 
JHbK XXXVIII/6]. 1592: János király lewele Rela-
toriayawal eggiwth ki püré emanaltatott, hogy Monostor es 
Bachy keözeot, a' Monostoriak vtat tartozzanak adny á 
Coloswariaknak az Erdeön való Jarasra Nemes Emberek 
mutattak zabad vtath [Kv; Diósylnd. 31]. 1599: ez az 
chelekedet ha valakit orzagh vtaban megh les es ezkeppen 
adorial, mint ez Kun pal chelekedet az en Jobbagiomúal 
tolvajsagot represental Nem tagadhattía, mert Jobbagio-
mon eset factum Constal, kit biro vram oculalt, es rela-
toriank vagion rulla, Ez mellet bjzonitokis az mit bjzonytt-
hatok [Szinye SzD; Ks]. 1605: mw mostis be Adgyuk min-
den teorueny foliasarul való leuelwnket Relatoriankot Sen-
tentiankot cziak teorue(n)t varunk [UszT 19/51]. 1621: 
Kayanton lakó Dako Mihályt megh keresuen biroŭal az bí-
rónak az ki megh kerte adtunk d 12 Az Relatoriatolis annyt 
kellett adnunk d 12 [Kv; Szám. 15b/VII. 25]. 1624: Miuel 
Penigh imar ideye el tölt kiuana ... uas geôrgh ura(m) hogy 
mi azt az elebi Reratoriat (!) uyolagh imok [BSz; 
WassLt]. 1650: Az Gyekei Relatoriat el keszitettem Az 
Szent Martonitis megh minútaltam de megh nem irhatam, 
miúel abbais difficultasokat talalek az oda kwldeott 
Relatoriat mikor appertaltattia Nagod aztis Corrigalhatyak 
[Kv; Ks 4. VI. 2 St. Palffy lev.]. 1677: Ha pedig intra quin-
decím dies oda nem érkezhetik az Inhibitioval, a' Rela-
toriat ki-adhassák, de azt-is a' tizenötöd napot mindenkor 
inclusivè számlálván | A' Citatiok a' Székelységen a' 
Székek esküttei, vagy azok nem találtatván, csak privatus 
Nemes ember által-is, a Tisztnek pecsétinek erejével 
legyenek, Relatoriáknak extractioja nélkŭl-is [AC 180, 
205]. 1693: kigyelmed Vicze Jspan Ur miczoda rera-
toriaval (!) jö reánk dúlni mikor koltt es kik alt(al) tiltata 
is Jspan Uramat [K; Bom. XL. 87]. 1731: Kapranczai Ist-
ván uram Részit az mint ki jártattam arról való Relato(ria) 
[Ispánlaka AF; JHb XXVIII. 32]. 1804/1816: Ŭvöltöbeli 

Szántó kijártatásáról költ Relatoria [Jobbágyivá MT; 
EHA]. 

Szk: ad. 1673: Kegielmed szolgabiro Ur(am) menjen 
el Néhai Tot Miklosne aszszonjomhoz, es az melly ház 
helly(ne)k az árráb(an) ados lévén eő kegielme f. 75 ... 
kérje, ha megh adgia bene, kegielmed leuállja; ha hol 
ne(m) lassa kegilmed mit resolvál s adgion relatoriat rolla 
[Kv; KvLt 1/182]. 1819: Mely procedúrának rendi, hogy 
mindenekben a meg írtak szerént ment légyen végben, arról 
adom enis ezen relatoriamat [Ne; DobLev. V/1029]. 
1847: a' netalán nállak találtatando és el-kobozandó 
müvszerekröl adjon Relatoriát [Kv; ACLev.] * - / vesz. 
1581: Lassak megh, hogy ha az hatar zelbe vagio(n)e az 
fold, es ha abba vagio(n), tehag zolga Bírót vigyenek Az 
kayanthaiakra, es tilchya el azoknak (így!) Az feoldiknek 
elessetwl, es az tilalomrol vegienek Relatoriat, es az 
zantasnak Az arrawal kenallyak megh Az kayantayakat, az 
fóldes embemekis az my feoldber volna megh fyzessenek 
es varas zamara vessek be [Kv; TanJk V/3. 243b] * 
határhasító perfolyta ~ folyamatban levő határkijelölő per-
ről szóló írásbeli jelentés. XVII. sz. köz.: Vargias videkerel 
való hatar hasitto per folyta Relatoria [UszT 15/13] * sta-
túciôról való ~ birtokba iktatásról szóló írásbeli jelentés. 
1677: Levelei kiknek háborúság s' tŭz miat el-vesztenek, 
Nova Donatiok adassanak: Statutiojokrol való Relatoriá-
kat kik amittálták, testimonio vicinorum állathattyák hely-
ben fogyatkozásokat: Oly Relatoria nélkül való, Mihály 
Vajda bé jövetele után, ha conferáltatot volna-is, ne 
stallyon; A' humana memóriát excedálván dominiuma, s' 
constálván igaz haeres volta, Nova Donatio meg adassék 
[AC 263]. 

3. vizsgálati jelentés; raport de inspecţie; Unter-
suchungsmeldung. 1589: Amy a' Monostory hatart illethi 
... ha Vrunk mostannis halaztia az hatar ighazitast, tehát eó 
kgme Biro vra(m) Mandatumot hozasson a' Conuentekre, 
kik ky Mennyenek, es megh lattva(n) oculalwan az 
hatarbely foglalasnak Ighassagat bizonios voltat, Relatoriat 
vegienek rolla [Kv; TanJk 1/1. 115]. 1702: Inquisitio által 
mennyenek végére, a* T. Ekklésia külső Joszágib(an) maga 
és az Ekklesia számára mint majorkodtatott ő kglme 
Szegedi István Ur(am) Majorkodtatásanak mind hasznát, 
mind kárát, hiteles Relatoriakb(an) reportallyak õ 
Kgl(me)k, Fö Curator Urameknak ő Kglk(ne)k [Kv; SRE 
81]. 1753: Inquisitor Uraimek altal peragait Relatoria(na)k 
ki Vál(ta)saert Flór. Hung. 1 Dr. 58 [Kraszna; Borb. II]. 

relatóríabeli tanúvallatásban szereplő; care figureazã/ 
este menţionat In mărturia cuiva; aus der Zeugenaussage. 
1807: A két Relatóríabeli Fatenseket convocalo polgárnak 
három Napi intertentioja, és fizetése bajoson meg egyez-
tem 1, 1 garasba, volt pedig 31 Fatens Hf. 3 Dr. 6 [Szu; 
UszLtComGub. 1753u]. 

relatória-levél (telek kijárásáról szóló) írásbeli jelentés; 
raport scris (asupra inspectării hotarelor unui teleac/loc de 
casä); schriftliche Meldung (über die Flurbegehung). 1585: 
Nagd paranchyol wala hogy az my Relatorya Lewelonkbe 
— azmikippen Nemes szemellyeketh Buda Jánost Halaz 
Gergelth es Bornemizza Mihalth Desen Lakozokath az 
Nagd Tablaiara hittwk, az my nemw deffectussok es 
errorok leottenek wolna, azokath megh Reformalnok [Dés; 
DLt 216]. 1732: Pagacsai Ház helljröl ki Jartotatt Rela-
toria Lev(e)I [Mezőpagocsa MT; JHb XI13]. 



relátum 252 

relátum beszámoló; relatare; Bericht. 1756: Hallottam 
masok(na)k relátumábol hogy azon gombok mellyek az 
Nalátzi Lajos Vr eö Nga Felejtárának Koppenyegérŭl el 
vesztek Zudor Pétinél vannak [Bácsi H; BK. Nic. Siga (42) 
ns vall.]. 

relaxáció 1. könnyítés, enyhítés; facilitare, uşurare; Er-
leichterung. 1597: Zegynieknek Niomorulthaknak Relaxa-
tioiok, kiket az Zamweweo vraim es mys Relaxaltunk 
Tezen f.32 d 28 [Kv; Szám. 7/VI. 8]. 1640: Az fellyeöl 
megh irtt adott, az Folnagy es Zindian kiuöl, valakinek 
Urunk eö Nagatul speciális annuentiaia es relaxatioia 
nintsen es nem leszen, minden jobbagy indifferenter tarto-
zik ittis, mind Fogarasban megh adni, mellyet esztendőben 
egyszer, ugy mint, Karacsonban szoktanak administralni a' 
Varban [Betlen F; UF I, 692]. 1668: Az úrhoz Bánffi 
uramhoz ő kegyelméhez küldvén szolgámot amaz dolog 
végett és asszonyunkhoz ő nagyságához is korpádi kevés 
emberünkből álló juh és méhbeli árendájok ő nagyságoktól 
való relaxatiojok sollicitálásáért, válaszom olyan lőtt2 

[TML IV, 340 Baló László Teleki Mihályhoz. — aKöv. a 
válasz]. 1676/1681: Hunyadon lakó Nagy Mihály Ur(am) 
... Előbbi Supplicatiojaban Taxaianak nyolcz forintrul Eőtt 
forintra kivanta relaxatiojat; migh azért az en szolgalatom-
ban foglalatoskodik, hogy azon haztul czak őt forintot 
fizessen, paranczolom Hunyadi Tiszteimnek [VhU 456 
Thökölyi Imre vál.]. 1704: mit gondol ha maga felmenne 
az asszony a generálhoz instálni a Toroczkaiak mellett, 
lenne-é valami foganatja. És ha nem lenne, efficiálja azt 
avagy csak hogy légyen valami relaxatiójok rabságoknak, 
hogy onnét, ahol most vannak fogva, vagy az anyjokhoz, 
vagy másuvá abba az utcába hozzák le őket [WIN 1,302]. 

2. jobbágyi ~ jobbágyi kötelezettségek elengedése; 
scutire a unui iobag de obligaţia de a îndeplini diferite 
prestări; Verzichten auf Leibeigenenpflichten. 1777/1780: 
Mint hogy ezen Fogadoban a korcsomáros mindenkor 
Jobbágy, ennek a Jobbágyi relaxatioján kévül semmi 
egyébb fizetése nintsen [Alparét SzD; JHbK LII/3. 164]. 

relaxál 1. adót/büntetést elenged; a scuti (de impozit/pe-
deapsă); verzichten auf Steuer/Strafe | mérsékel; a micşo-
ra/reduce; mindem. 1582: Az ado zedeok Zegenyeknek 
Niomorultaknak es betegeknek ės egieb zwkeolkeodeok-
nek az Adobol Engettenek ky theot ez eztendeoben f 34/61. 
Relaxaltak akith el eskwttenek es el tagattanak f 4/55 [Kv; 
Szám. 3/VI. 9 Diósy Gergely not. kezével]. 1586: Lakatos 
Peter Ennek zegensegert adaiaban relaxaltúnk d 95 [Kv; 
i.h. 3/XI. 180]. 1592: Az ado szedeok Amit mind eo ma-
gok s mind az Zamweweo vraim relaxaltanak niomorultak-
nak es egieb bizionios zemelieknek tt f: 101/94 [Kv; i.h. 
5/XI. 7]. 1598: Az lakos sellereknek kik az hadba voltak 
relaxaltunk f 11 [Kv; i.h. 8/II. 38]. 1602: mindennemw 
adaiokat relaxaltuk, megh engettwk [Medgyes; DLt 269]. 
1609: Vadnak relictak mellieknek Gazdaiok külen kúlen 
helyeken az Hadban holtak auagy el veztek, hazaknak 
Adaiat relaxaltuk [Kv; Szám. 12b/IV. 450]. 1665: Ezen-
b(en) Contarsagnak vetkevelis vadoltatvan eo Kege, impo-
naltatott fel ghira ezwst bwntetes rea, ugy mindazonaltal, 
hogy manifestalodvan abbeli artatlansagha, Szamveveo 
Ur(ain)k annak idejeb(en) relaxallyak ez bwntetest eo 
Kegenek [Kv; öCJk]. 1681: Olasz Szabó Istva(n) Az 
Attja ... migh Taxas volt fizetet per f. 10. az utan Lovas 
szabadossagal szolgait; ki relaxalta ennjre Taxajat nem tu-

datik, meljről ha nem producal csak meg kell rajta venni 
[Vh; VhU 31-2]. 1736: az en öreg Atyám, keservesen Ins-
tantiajában deplorálván miképpen ő kegjelme aggraval-
tatott contributioval Akkor... Nemes Három szek Gyűlé-
se Excellentiad recommendatiójára Adojat relaxalta [ApLt 
4 Bölöni Kováts Máthé a gub-hoz]. 1738: Barants Mihály 
atyánkfia mostani terhes Quartély Mesteri hivatallyát 's 
Militia mellett való éjjeli 's nappali szolgálattyát respectál-
ván a T. N. Tanáts 1738dik Esztendei quantumát in toto 
relaxállya [Dés; Jk 489b]. 

2. mentesít vkit vmi alól; a scuti pe cineva de ceva; jn 
von etw. befreien. 1671: Bethlen János Atyánkfiának Kis 
Bunon lévő két rótt emberét relaxaltuk, mivel finalis 
sententia extal azon helynek modalitassárol [CC 99]. 

3. birtokot (át)ad/enged vkinek; a preda/ceda cuiva (o 
posesiune); jm (Besitz) übergeben. 1610: Az megh holt 
Christoph Deák Relictaianak az melj ep falui es ríz Jozagy 
maga tulaido(n) szemilire nizendeo voltanak azokat min-
den helieken es varmegiebe az Georgyfalui es Magiar pata-
bei i portioy kivwl, kegmesen neki relaxaltuk [Ks G. 19 
fej.]. 1771: Szentes Uramnakis a1 Dálnoki posteritások 
tartoztak volna rebonificálni 12 1/2 öl földet, de ö 
kegyelmeis remittálá, és relaxálá [Fejér m.; DobLev. 11/428. 
29a]. 1779: a Gerendi Curiából lehető vagy obveniálhato 
fele részt Gerendi Sigmond Uramnak relaxálá, és Boni-
ficatiot Uram is ezen negyed részből nem kivána [Nagylak 
AF; i.h. III/522. lb]. 

relaxálandó (vmi alól) mentesítendő; care urmează să 
fie scutit (de ceva); zu befreiend. 1836: ide bé adott Kérése 
melletti hiteles Bizonyitványokbol nyilván való lévén 
Babos Istvánnak hibából esett taxáitatása, őtet ezen Kir: Fő 
Számvévő hivatal a' relaxalandok kőzé mái napon 
feljegyezte [RLt gub.]. 

relaxálás mérsékelés; micşorare, reducere; Milderung. 
1632: Nemzetes Czegej Vass János hiuünk ... Czegej es 
Pulionj Portioianak Arendajának relaxalasa feleől megh 
talalván az megh jrt huzon őtt forint Arendat ez egy 
eztendeőben relaxáltunk es megh engettűk [WassLt fej.]. 

relaxálhat elengedhet; a putea scuti de ceva; von etw. 
befreien können | mérsékelhet; a putea micşora/reduce; 
mildern können. 1768: azon Articulusnak szoross observa-
tiojától, és tenorától edgyik se recedálhasson s abban 
dictált paenat a* Czéh se relaxálhassa [Kv; ACJk 38]. 

relaxáltathatik enyhíttethetik, mérsékeltethetik; a putea 
fi fnlesnit/uşurat; gemildert werden können. 1736: Hogy 
Nms Várrasunkonn a terhes quártély könnyebbittethessék 
és ha lehettséges innét másuvá is transportáltassék és hogy 
a sok es sokfelé való Vectura, avagy tsak nehezebb részib(en) 
relaxáltathassék és egyéb gravaminaji is szegény Vára-
sunknak gratiosĕ respectáltathassanak, a Mltgs Gubernium-
hoz, Szebenbe expedialtuk Nztes Dobolyi Márton kedves 
Atyánkfiát ő kglmét Instantiákkal [Dés; Jk 460b]. 1738: 
Noha ezen quantum per absolutum, nem relaxáltathatik; 
mind azon által, a szegény özvegj Instans Asz(szo)nytól ne 
exigáltassék; hanem deponallya, az jövendöb(en); aki az 
Instans Asz(szo)nyn(a)k succedál [Dés; Jk 508a]. 

relaxáltatik elengedtetik; a fi scutit de ceva; von etw. 
befreit werden | mérsékeltetik; a fi †nlesnit/uşurat; gemil-
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dert werden. 1702: Az Oláhfalviakon praetendálván az 
Nemes Szék harmad idei 780 // forint restantiat, mint hogj 
akkori sok tereh viselésék s aggraviumok consideratioban 
vétetvén, azon restantiajok relaxáltatot, Kgltek ne hábor-
gassa őket érette se ne exigállja rajtok, parancsollyuk 
Kglteknek [UszLt IX. 77/43 gub.]. 1729: Ad Instantiam 
Dni Doctoris Josephi Lőcsei az három esztendei penzbeli 
Uquidatiojanak fele resze relaxaltatott [Dés; Jk 385a]. 
1 736: hogj a Ns V(á)r(me)gjeről ki jött quantumun(kna)k 
summaja meg ne tsonkúllyonn, senkinek, a nunc, semmi 
ezenn Quantumból nem relaxaltatik [Dés; Jk 467a]. 
1 745: Minthogy Thordai István vr(am) à Ns Vármegye 
számára Militiát szedvén assistentiaval vólt, és Sokat 
faradott, respectalván à Ns Tanáts fő Biró Vr(am) ez iránt 
való interpositioját is, hogy az akkori ö kglmére esett hét 
forint portiojából 3. forintott fizessen még, és a négye 
relaxáltassék [Torda; TJkT II. 51]. 1748: In Ca(us)a Petri 
Borbély ratio(n)e Curationis Henger Josi Deliber(atur) 
Mint hogy Finta Sámuel Hóhér verésben elegjitette magát, 
hogj a' Curáért fizessen öt magjar forintokat, itiltetett, re-
laxaltatván a' Magistratustol egjéb bírság [uo. i.h. III. 
205]. 

relegáció kicsapás; eliminare; Verweisung. 1823-1830: 
Ott volt még a fennebb említett relegatióból visszabocsátott 
pozsonyi fiú, Pfandler, és Szeben mellől, talán heltaui szász 
Papnak fia, Dietrich [FogE 243]. 

relegál 1. (vmely közösségből) kitilt/zár; a exclude/înde-
Pärta (dintr-o colectivitate); (aus einer Gesellschaft) aus-
schließen | (tanintézetből) kicsap; a elimina/a da afară 
(dintr-o instituţie de învăţămînt); (von der Schule) 
verweisen. 1681: Retyi Matthe Ur(am), az Sz: miniszte-
riem) ellen sok izbĕli való motskos maga viselese, csele-
kedese előttünk titokban ne(m) lévén Tetzet azért mine-
künk kőzönsegese(n) hogy sz: Társaságunkból, relegallyuk 
[SzVJk 152]. 1683: Ennyi, s teöb sok alkalmatlansagi 
conflualvan továbbá való betstelenségére es serelmere Sz: 
Tarsaságunk(na)k tetzet hogy Dobai Mihály Atyánkfiát 
közötte tovab ne patiallyia hanem medio temporis re-
legallyia: keresse kenyeret az hun talallyia [i.h. 194]. 
1823-1830-ŝ Mikor vagy egy deákot relegálnak, az arról 
való pátenst más univerzitásoknak is elküldik s felragaszt-
ják. De elküldik még a deáknak hazájába is. Ez alkalma-
tossággal azt jegyzem meg, hogy mikor Göttingába men-
tünk, akkor onnan relegálva volt egy Pfandler nevü pozso-
nyi magyar fi a duellálásért, ki is a várostól három mért-
földnyi messzeségre lakott, mert közelebb menni szabad 
nem volt. Csakugyan magyarokul mind a két hazából so-
kan lévén, a Regierunghoz vagy Gubemiumhoz folyamod-
tunk, s megengedtek Pfandlernek, minthogy mióta az uni-
verzitás fennáll, soha több magyart nem relegáltak [FogE 

2. utal/hivatkozik vkire/vmire; a se referi la cineva/ceva; 
sich auf jn/etw. beziehen. 1661: Palatínus uram levelét, vo-
ţanter lévén, olvassa meg és közölvén az generállal, hogy ő 
is az szerént Montecuculi uramat informálja, és az palatí-
nus uram levelét is együtt küldje Kegyelmednek, úgy vé-
gezzen, kérvén azon, az én leveleimet is küldje meg, mely-
ben én relegáltam csak ő kegyelmére és palatínus uramra 
[TML II, 153 Kemény János Teleki Mihályhoz]. 1664: a 
miket Nagyságodnak izentem, most is azokra relegálok és 
hogy azokat kövesse Nagyságod, jovallom [TML III, 31 

relegál 

Teleki Mihály Lónyai Annához]. 1736: azt subinferállyák, 
hogy az Inctának szolgálójától hallották Urának meg-
étettetesét, és mindnyájan erre relegálnak, ennek fassioja 
pedig Aszonya ellen nem acceptáltatik [Dés; Jk 198b]. 
1754: Látom, hogy Nemes János bizonyos Summa pénzit ă 
Mlgos vr(na)k el költötte tagadgya azon adosságot vagy-
is relegál arra hogy reversalist mutasson à Mlgos vr rolla 
[Hídvég Hsz; ApLt 51 Nemes Ádám Apor Józsefhez]. 
1762: az Inak gyermeke létét mind ollyan fatensek peme-
gallyák a' kik ha lett volna, leg jobb(an) tudhatták volna, 
és ollyanak a' kikre mások relegalnak [Torda; TJkT V 75]. 
1788: à szüntelen utazó Militaris Tiszt Urak a' Fogado Há-
zokba bé szálván semi fizetést a' Szobákért, fáért, Istál-
lóért, Színért Gyertyáért nem kaphat, relegálván arra azon 
Vendég Tiszt Urak hogy a' Város fizessen à szállásért [Dé-
va; Ks 74. VII. 56]. 1808: Ezen Póntra nézveis az Appella-
ta rész mindenekben relegál elöbbeni Feleletere, azomban 
pedig újra exhibealja [Asz; Borb. II]. 1816: Biro Sándor Ur 
relegalt a Báttya Ura feleletihez [Asz; i.h.]. 

3. vkire/vmire igazít/(át)hárít vmit; a puné pe seama cui-
va/a ceva; etw. auf jn/etw. übertragen. 1619: Kegyelmes 
uram, nékem úgy tetszik, azmint eddig az dolgokat az cir-
cumstantiákból eszembe vehettem, hogy az szent Istennek 
szent segítsége vélem lévén, azt az tractatust talám úgy 
viselhetem, hogy valami conclusiónak ha kell lenni, de az 
Nagyságod adóval béjövő követére relegálom, la lehet | az 
leveleknek expeditiójokat is őnagysága az vezér Mehmet 
pasára relegálta [BTNa 186, 227]. 1677: Ha immár ő nagy-
sága méltátlan voltomra engemet hogy már elejekben ren-
delt, híremmel kellene minden dolgoknak lenni; én reám 
kellene mindeneket relegálni [TML VII, 534 Teleki Mihály 
Baló Lászlóhoz]. 1733: Battyam vram halala után egy né-
hányszor urgealtam az vrat Battyam vramat, hogy nékem 
egy kis demonstratiocskát tégyen, és nékem az Leveleimet, 
vgy egyebeket is ha mik ott maradtanak volna ki adgyon, 
de az Vr Battyam Vram mind csak relegalt más más alkal-
matosságra [TK1 Teleki Sámuel lev.]. 

4. utasít vkit vmire; a dispune cuiva ceva; jm etw. befeh-
len. 1704: meg is írta őfelsége, hogy a statusoknak publi-
cálják azon levelét őfelségének. De minthogy egyrészről a 
generált feriálta és feriálja, a generált is az udvar relegálván 
erre, a generál felkérette a békesség punctumaival együtt, 
de még eddig az ország előtt az Gubemium nem publicál-
tatta, melyet ha posthabeálnak, bizony vétek lészen, mint-
hogy őfelsége is parancsolja [WIN I, 198]. 

5. vkit igazít/utasít vkire/vkihez; a îndruma pe cineva la ci-
neva; jn an jn verweisen. 1664: Cob uramnak külön ez dol-
gokrúl nem írhattam, mivel mind ezeket deákul meg sem tud-
tam ími, Kegyelmedre relegáltam ő kegyelmét. Kegyelmedet 
szeretettel kérem, ő kegyelmének is mind ez dolgokat refe-
rálja [TML III, 83 Teleki Mihály Kászonyi Mártonhoz]. 
1670: Béldi uramot is relegálom Kegyelmedre; kérem, ő ke-
gyelmével is communicálja levelemet [TML V, 402 Rhédei 
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1730: Requiraltam volt az M. Bel-
lic(us) Fő Com(mi)ssarius urat ö Ngát is ezen dologról, de ö 
Nga relegalt Ngodra hogy ha ngod ugy disponál felõlle 
nem contrarius benne [Vízakna AF; Ks 83]. 

6. vmire irányít vkit; a îndrepta pe cineva spre ceva; jn 
auf etw. richten. 1663: Mint azelőtt való levelemben 
minden szükséges dolgokrúl írtam eléggé Nagyságodnak, 
most is azokra alázatoson relegálom Nagyságtokat, könyör-
gök csak azon Nagyságodnak vegyen kegyelmes oltal-
mában [TML II, 487 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 
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7. vhová/vmilyen fórumra utal/küld; a trimite undeva/la 
un anumit for; zu einem Forum schicken. 1781: Úgy 
vagyon az is, hogy panaszolt tisztelt kapitány úrnak ez-
iránt. De kapitány uram egyedül nem igazíthatta, relegálta 
a közelebb esendő compania fóruma eleiben, azmikor is 
mind az inctus és én actor compareáltunk [Árkos Hsz; 
RSzF 272]. 1794: Azon Nemes Armálisták ... kik(ne)k Ar-
malistai àllapottyok kétségben hozatik akiket méltónak 
Ítél a' Tisztség az uj Articulus szerént a' Mlgs Kir Tábla elei-
ben relegalja productiora; de ezekis addig míg a' Tisztség azt 
meg tapasztalni fogja hogy ok nélkŭlt vétettek volt ki, az kö-
zönséges tereh viselés alol mostani Statassokban meg hadja s 
akkor lészen meg határozás rollok [Szu; Borb. II]. 

8. -ja magát hivatkozik vkire/vmire; a se referi la cine-
va/ceva; sich auf jn/etw. beziehen. 1667: Már abban kétség 
nem lehet, hogy Hunyadvármegyét éppen odaigérte; de 
minthogy, az mint feljebb is írám, mindeneket úgy tud 
Hedri uram, hogy én ki nem írhatom és így relegálom min-
denekben ő kegyelme relatiojára magamat [TML IV, 68 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1669: Noha az estve 
igen obiter feleltem Kegyelmed levelére, egyébaránt ugyan 
az előtt Somori uram által írott levelemben eleget írtam, 
most is relegálom magamat azokra [TML IV, 602 Teleki 
Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1678: Többről most Kegyel-
mednek nem írok, hanem relegálom magamat Rédei 
uramra [TML VIII, 256 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 
1704: Mindezek után kimenvén mindkét fél, a discursus 
sok volt. Végre a Gubernium relegálván magát a minapi 
deliberatumra a Sebesi Jób dolgában, melynek tenora ez a 
deliberatum [WIN I, 132]. 

relegálhat utasíthat; a putea dispune cuiva ceva; 
befehlen können. 1752/1785: Minthogy penig az Exponen-
sek nem engedték Kegyelmednek a fel osztando Joszágokat 
olly békességgel usurpálni, hogy Kegyelmed az Exponen-
seket extra Domínium leendó acquisitiora relegálhatná, az 
Exponensek magok jussokhoz a Tőrvénytől meg engedte-
tett rövidebb utonis hozzá nyúlhatnának [Szentbenedek 
AF; DobLev. III/596. 266]. 

relegáltat 1. kiutasíttat; a face să fie expulzat/izgonit; 
ausweisen lassen. 1601: biro vram tanachawal egyetemben 
minden Ieowewenieket az feyedelem heosegere es az 
varoshoz való engedelmessegre megh eskeottessek, à kik 
penigh c(on)tumatia ducti megh nem akarnak eskeonny, 
tehát affélékét harmad nap vthan indiferenter mindeneket 
az varosról relegaltassak [Kv; TanJk \J\. 393]. 

2. elküldet; a dispune să fie trimis într-un anumit loc; 
schicken lassen. 1618: Eo Kegmik az varos Protocoluma-
bol az Tanacz Deliberatioiat fel kerestetue(n) relegaltatta 
[Mv; MvLt 291. 17b]. 

relegáltathatik elküldettethetik; a putea fi trimis (într-
un anumit loc); geschickt werden können. 1704: sokféle 
discursusok után a judicium ez volt úgymint deliberatum: 
Minthogy ezek az inctustól allegált ratiók nem oly homá-
lyosak, hogy citált articulusnak tenora szerint ezt Bécsben 
vagy akármely idegen országra relegáltathatnának pro do-
cumento ... Azért oly hosszas exmissióra nem is bocsáttat-
hatni [WIN 1,163]. 

relegáltatik 1. kiutasíttatik; a fi expulzat/izgonit; ausge-
wiesen werden. 1599: Myerthogy ... az mentet es gyolch 

felseo ingeket ez Balas lopta volt el relegaltassek tellies-
segel az varos hatararol [Kv; TJk VI/1. 368]. 1601: Az 
heaban való bwdoso emberek relegaltassa(na)k [Kv; TanJk 
1/1. 393]. 1681: Vadoltatua(n) Borsai Nagy Kata aszony, 
Komlosi Ura(m) felesege paraznasag nemeivel Komlosi 
Uramis lattatik kedvezni és connivealni felesegenek ez 
dologba(n). Hogy azért e mi Sz: Tarsasagunk ne motskol-
tassek s gyalaztassek ... illendőnek itiltŭk hogy relegal-
tassek Komlosi Atyankfia kőzzŭlŭnk [SzJk 153]. 1731: 
Csiszár Sárá(na)k sok izb(en) való fajtalankodása jővén 
világosságra a szék előtt Ugj Nemes Jutka is, mivel még 
többszöri fertelmeskedése nem jött világosságra az Szek 
eleib(e), ő is holnap után a Tanács ház előtt igen kemé-
nyen meg verettetik, s mind ketten ez Városról relegáltat-
nak; ha penig többe még is fertelmeskedésb(en) depraehen-
daltatnanak, hoher keze által büntettetnek meg [Kv; TJk 
XV/9. 10]. 1745: Széplaki Maria Ambrus Jutkával 
edgyütt az Pellengéren Hóhér által meg csapattassanak, 
és ki koszoruztatván in perpetuum relegaltassanak, többe 
az Város határán ne találtassanak [Kv; TJk XVI/6. 6]. 
1753: Széki Székelly Ersok már másodszor incaptival-
tatvan ha pregnáns nem volna Hóhér által az pellengéren 
meg tsapatatott volna, hanem most ki koszoruztatván és ki 
kisirtetvén, ha ide viszsza találnia jönni akkor leg ottan 
mindgyárt Hóhér által az pellengéren meg tsapattatik és 
ugy relegáltatik [Kv; TJk XVI/7. 207]. 

2. vkire ráruháztatik; a fi pus/trecut pe seama/în sarcina 
cuiva; jm übertragen werden. 1671: effelek(ne)k es ehez 
hasonlo dolgok(na)k, el igazîttasa, az feő Ispanokra relegal-
tatott mys Annál touab nem lephetwnk [Borb. I ogy-i 
bizottság jel.]. 

3. utasíttatik vhova/vkihez; a fi îndrumat la cineva; an jn 
verwiesen werden. 1785: Áz Instănsok relegaltatnak az 
Mlgs Fŏldŏs Urakhoz mind magok Joszăgoknak Szabados 
Urai abban dispensaljanak kit kit tettzesek szerint G: 
Csáky János mp Fő-Ispany [Torda; TLev. 10/5]. 1793/ 
1794: tudni kellett azt ab antiquo, hogy paraszt ember osz-
tatlan Terrenumot valide el nem adhat, és így tudva vette 
meg azt azért minden illyen el adások alatt fekvő Com-
mune Terrenumok osztály alá ítéltetnek, az emptorok pe-
digh pénzeknek meg keresésére ad viam Juris relegaltatnak 
[M.bagó AF; DobLev. IV/739. 9a]. 

4. vhová/valamilyen fórumra utaltatik; a fi trimis unde-
va/la un anumit for; irgendwohin/zu einem Forum 
geschickt werden. 1677: Az erkölcstelen fiakat kik Attyo-
kat, s' Annyokat nem böcsüllik, sőt kesergetik, decernalta-
tott, hogy a' Tisztek megbüntettessék De Nemes em-
ber ellen a' paraszt bizonságok ne admittaltassanak ez Ca-
susban, melynek prosecutioja a' Diaetara relegaltatott | 
Ezeket azért a' specificalt Casusokat, in arbitrio Causan-
tium légyen, ha a' Táblán vagy a' Széken akarják prose-
qualni; de a' mely Causakban perpetuitas bonorum kereste-
tik, és Privilégium productioja-is kívántatik, immediatè 
Táblán; és a' mellyek Nótát concemalnak, Generális Diae-
tan prosequaltassanak; a' mely Casusok pedig nevezet sze-
rint relegaltattanak valamellyik Forumra, egyenessen ott-is 
prosequaltassanak, mint hogy az ollyanok nem hagyattatta-
nak csak ad arbitrium Causantium [AC 132, 178]. 1745: 
Casu vero quo az A. ellen való p(rae)tensiom penes in-
gestionem nem adjudicaltathatnek, hanem competens Pro-
cessusra relegaltatnék, kívánom az I. pars productumit 
benn marasztani, és kezemhez assignaltatni [Torda; TJkT 
II. 64]. 1748: Ha Szintén in foro Seculari folyhatna is 
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ellenem ezen p(rae)tensio, mindazáltal, hogy ez Sedrianak 
mint inferiomak, authoritassat excedallya ã p(rae)tensioban 
forgó matéria, ezen forumon nem folyhat; azért hogy rele-
galtassék competens fórumra meg kivánom [uo.; i.h. 226]. 

relekció újraolvasás; recitire; Wiederlesen. 1710 k: bé-
fedtük a vocabuláknak, phrasisnak a magyarját, s olvasván 
a deákját, úgy exponáltuk, hol meg a deákot takartuk bé, s 
magyarból úgy fordítottuk deákra ... ez a szüntelen való 
olvasás, expositio, compositio, lectio, relectio ... azt úgy 
bényomta az elménkbe, mintha azt repetáltuk volna [Bön. 
534-5]. 

religió vallás; religie; Religion. 1570 k: <Az ki> az ő 
religiojokat háborgatja mesterségé<töl> megfosztassék 
[Dés; DFaz. 10]. 1589: 1589 die 14 Noemb. Egy zegheny 
Budoso Jambornak Kith Religioert, Gezty ferencz halallal 
fenieget wldeóz hog' Magiar orzagba mehessen hazaiaba 
Adattak f. 2 [Kv; Szám. 4/X. 37a]. 1597: Jgiarto Simon ... 
wallia Viczey Ersebetet az Atiafiak io akarattiokbol 
Marthon deák vramnak engedek tartany, mierthogi 
kewantais teolleok feo atyafinak mondwa(n) magat, de 
illien ockal hogi a leant a religió dolgabol ne háborgássá, 
es az leannak zabad akarattia s az atiafiak kedwe ellen 
femek se adgia [Kv; TJk VI/1. 64]. 1603: az Romai 
Császár ö fge az mi kegyelmes Wrúnknak kegyelmessege 
ala aianlyuk és adgyúk magúnkat. Könyeregúen ö Nganak, 
hogy meg kegyelmezzen, feiünknek, marhanknak, reli-
gionkban meg hagyúan, és priuilegiominkat rendtartasinkat 
ereieben meg tartúan [Kv; TanJk 1/1. 452]. 1677: Edgyik 
religion lévő Pap-is, más religion lévő személyeket, sem 
copulálni, sem divortiálni, sem Ecclesiai reconciliatiora 
admittálni ne mérészellye; ha szintén oly időben vallását 
változtatni akarná-is, mikor más vétkes cselekedeti avagy 
igyekezeti el-válásra, vagy copulaltatásra, vagy Ecclésiai 
reconciliatiora, nyilván valókká löttenek; hanem elsőben 
azon religion lévő Egyházi rendek elōt (mellyen volt akkor 
midőn a' dolog indulatot), decidáltassék, és az után ha 
akarja religioját változtatni szabadságában lészen | En 
Rakoci Sigmond Erdélynek választott Fejedelme, Magyar 
Ország részeinek Ura, a' Székelyeknek Ispánnya, Eskü-
szöm az élő Istenre, Atyára, Fiúra, és Szent Lélek Istenre, 
tellyes Szent-Háromságra, hogy az én meg-mondott biro-
dalmúmban lévőket és in genere minden Nemzetségeket, 
Rendeket, és Statusokat Religiojokban, Fejedelemségre 
való libera electiojokban, Suffragiumok és voxok pronun-
ciatiojokban, szabadságokban, törvényekben és approbata 
consvetudojokban meg-tartok [AC 11, 18-9]. 1736: Nem 
vala az házasok között is az religióból semmi visszavonás; 
ha egyik házban szent mise volt, az másikban könyörgés; 
nézd meg kérlek, ma az religioért is úgy nézik egymást, 
mint két ellenség [MetTr 359]. 1776: M Groffné ō Nga én 
Velem Tompos Jánossal, és Szalai Jóseffel Communicálta, 
mind ă Dispensatiot, mind ă Groff Lázár obligáton áj át, de 
az obligátoriában mentio nem vólt, hogy magát obligalta 
volna arra, hogy Religioját Gróff Lázár Változtassa, minek 
előtte ă Kis Aszszont elvenné [Egrestő KK; GyL. Joan. 
Tompos de Csik Sz. György (66) vall.]. 1824: Beszegőtette 
Inasanak Himel Balint uram Ferentz Miskát Három eszten-
dőre Születesire valló nészt udvarhelyi zetelaki Religyiora 
valló neszt Katolikus az Isten segeje meg [Kv; KovCLev.]. 

Szk: A. ujának renunciál. 1657: midőn az fejedelemmel 
elvéteték az Báthori kisasszont, ki igen pápista vala, az 

apja és anyja azt akarják vala, hogy addig keménséget 
mutatna, az hazavitelét meg sem engednék, míglen religió-
jának publice nem renunciálna, imez pedig az kisasszony-
hoz való szeretettől úgy meggyőzetett vala, hogy nem akar 
vala semmit aziránt az religióra nézni [Kemön. 305] * 
eláll a - mellől. 1657: Visszajüttömben Fileken két fran-
ciskánus barátok, szécséni klastromból valók tanálkozának 
hozzánk, kik is igen hozzánk ereszkedének; Elébb nem 
mervén kifokasztani, ott jelenté az egyik titkon, hogy 
meggyőzettetvén lelkiesméretitől, mind az baráti állapot, s 
mind az religió mellől el akarna állani, kénszerítvén 
Istenre, lelkemre, hogy vinném el [i.h. 117] * az igaz ~ra 
visszahoz. 1710: Bár az szegény öcsémet is olyan gyermek-
korában ne adja vala az atyám pápista udvarban, generál 
Chusani mellé, nem tántorodott volna úgy meg igaz 
hitiben, akit Isten addig ne szólítson ki világból, míg szent 
lelkivel megvilágosítja, s az igaz religióra visszahozza 
[CsH 141] * vkinek a -járt van. 1622: Az mikor hazajött 
volna Paulus Göcs uram, nagy dicséretet tőn felőle az vá-
rosnak, azután érte küldének, és ide Kolozsvárra hozák, ki 
az fejedelem előtt is kedves vala az ő deákságáért, jóllehet 
nem az ő religióján volt, de igen ékesen szólott deákul [Kv; 
KvE 153—4] * vkivel egy ~n van. 1619: így beszéllé az 
ember, hogy erre ezen Liptói Imreh tött választ Pázmán 
uramnak ilyent penig, mondván: Pap uram, véled egy reli-
gión vagyok s catholicus vagyok, de most tegyük le az reli-
giót és szóljunk az ország közönséges dolgához [BTN2 

308]. 
B. antitrinitaria ~ unitárius vallás. 1677: A* Négy 

recepta religion lévők közzŭl a' fellyül meg-nevezett Refor-
mata Evangelica, Lutheran, vagy Augustana, Unitaria vagy 
Antitrinitaria religion lévőknek tulajdon Püspŏkjōk magok 
vallásán lévők legyenek [AC 5] * apostoli szent ~ római 
katolikus vallás. 1736: az apostoli szent religió nem keve-
set szenved vala. Mit szenvedett penig és mint meg volt 
szorítva, deprimálva, ha én semmit nem írnék is, eleget 
írtak az Approbata és Compilatabéli articulusok [MetTr 
421] ariána - kálvinista ~ * augusztana —*• 
antitrinitaria ~ evangélika 1657: Az Esterházy Mik-
lós is igen eszes, módos, authoritativus jó magyar vala. Ez 
kettőben csak az vala káros, hogy az evangelica religiónak 
mindenik nagy üldözője, egyébiránt nemzeteket és annak 
szabadságit szerető, hasznos emberek valának [Kemön. 
100]. 1772: Noha életében a reformata igaz evangelica 
religiót tartotta, de igen kevés jeleit mutatta, sőt amint most 
mondják: Habuit religionem prudentum, azaz ne tudja 
senki [RettE 285]. 1810: az első Czéh Mesterség à 
vener(abilis) Evangelica Religió sorsossait, à 2dik Czéh 
Mesterség penig à R Catholicusokat illeti [Kv; ACSzám. 
17] * görög ~ görögkeleti vallás. 1710: A bolgárszegi 
oláh papok penig semmiképpen nem akarának az oláh püs-
pök hatalma alatt lenni, és a pápista relígióval uniálni ma-
gokot, nagy patrónusok lévén a havasalyföldi vajda, kinek 
kedvit nem szegheti vala meg a császár is. Azért követeket 
küldvén magok közül Fejérvárra, nyilván declarálák mago-
kot, hogy ők amint eddig, úgy ezután is a görög relígióban 
megmaradnak, és a püspöktől, ki már pápistává lett, 
függeni nem akarnak [CsH 306] * kálvinista 1653: 
Akkori napokban8 hallottál volna egész Erdélyben minden 
helyeken a köznéptől sok esztelen disputatiót és pántoló-
dást: falun, városon, étel-ital között, estve-reggel, éjjel és 
nappal, praedicatoroktól a praedicáló székből sok káromlá-
sokat és módnélkül való kárpálódásokat a két religió, 
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úgymint a calvinista és ariana religión valóktól disputálást 
hallottál volna [ETA 1, 29 NSz. — aA XVI. század közepi 
„hitbéli változtatás" idején] * katolika 1619: És ha 
most azokkal az országokkal Bethlen Gábor előmehet dol-
gában, egyfelől azok az országok és másfelől ezek az 
törökök nem egyébre vágyódnak és igyekeznek, hanem 
teljességgel Rómára és Hispániára, mint az catholica reli-
giónak és egyéb catholicus országoknak romlására [BTN2 

358]. 1710: Mert noha a császár, amint feljebb irám, 
pátenst küldött vala, de titkon generál Rabutinnak maga 
kezivel s titokpecsét alatt megírta vala, hogy avval a pá-
tenssel, melyet a több relígiók instantiájára mintegy kéte-
lenségből kellett expediáltatni, ne gondoljon, hanem 
minden erejivel azon legyen, hogy az oláh papok ne más 
relígióval, hanem a catholica relígióval uniálják vala mago-
kot, s a generál azért nem mere az ellen cselekedni [CsH 
303]. 1736: Mikes Kelemen abban az időben Komis 
Gáspárral nagy oszlopi valának az catholica religiónak 
[MetTr 440] * krisztiana 1710 k.: mindenik3 keresz-
tyénnek mondja magát, minthogy nincs is több religió, hüt, 
hanem egyedül csak a Christiana religió, keresztyén hüt, 
melyre a Krisztus mind testének üdejében, mind 
mennybemenetele után Szent Lelke és apostoli által 
tanította a primitiva, elődedenvaló ecclesiát [Bön. 430. — 
3Ti. felekezet] lutherana • antitrinitaria ~ ortodo-
xa (evangélika) ~ református vallás. 1670: Sepsi széki Kyl-
lieni Orthodoxa Religion leuők(ne)k alazatos Supplicatio-
iok Nagdhoz [Kilyén Hsz; BLt 1]. 1677: Kolosvár városá-
ban az Orthodoxa Evangelica religion lévő Papoknak bé-
vitetések végeztetett, mely mostan-is confirmaltatik [AC • 
4] * pápista 1710: Jacobus penig már bízván ahhoz, 
hogy fia van a feleséginek, világoson kitevé magát, hogy 
pápista, s Mária leányát ördögi gyűlölségből kész lőn 
kitagadni, s más idegen asszony gyermekit királyságban 
állítani, csak a pápista relígiót promoveálhassa [CsH 218]. 
1782: De micsoda inventio ez, hiszen tudta az3 a pápista 
religiót s ugyan azért hagyta el, hogy tudta, de nem 
szerette, mégis újra azzal gyötörtessék a szegény ember 
lelke, amit ő utál a pápista vallásban s amit ő elhagyott 
[RettE 417. — aWesselényi Miklósné Cserei Ilona] * 
pápistás 1620 k : az hispániai király jó darabot elvött 
benne3, és oda az pápistás religiót szállította, jezsuitákat 
[BTN2 412. — Egyiptomból] * recepta ~ bevett vallás. 
1614: giakor visitatiokkal az Pwspekek es Seniorok, ki ki 
mind az eo zokot vallaszat recepta religioian vallókat min-
denwt ez orzagban zabadon visitalhassak, fogiatkozasokat 
reformálhassak [Ks 87 ogy-i végzés]. 1638/1762: meg újít-
ván és confirmalván a' Nemes Ország annak előtte a 'Sido 
tévelygésben3 élŏ emberek(ne)k a négy Recepta Religiok 
közüli akar mellyikre való meg térésekről lett végezést és 
Articulusit [KvAkKt Mss 263. — 3Szombatosságban]. 
1677: Noha az Oláh Natio az hazában sem a' Statusok 
közzé nem számláltatot, sem Vallások nem a' recepta 
religiok közzűl való, mindazonáltal, propter regni emolu-
mentum, míglen patiáltatnak, az Oláh Egyházi rendek ehez 
tartsák magokat | En esküszöm az élō Istenre hogy a' 
négy recepta Religioknak ez Hazában való meg-tartására 
igyekezem tellyes tehetségemmel, és soha annak oppres-
siojával a' magam Religioját promovealni nem akarom 
[AC 14, 65]. 1698: az más recepta Relligiokon levő Papok 
maradeki is az Hazának eö Felsegetül confirmalt Törvényei 
és eddig való szokasa szerint azzal hogy az Apjok Pap volt 
abbul fel nem szabadulhatnak [UszLt IX. 76/63 gub.] * 
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reformáta (evangélika) 1630: Martius 1-14 E tájban 
a pápista vallást elhagyván, állottam az reformata religióra, 
mely miá az atyám uramnak haragját vettem s azonkül is 
nem keveset szenvedtem, kiváltképpen Németországban, 
mindenektől elhagyattatván [HGN 3]. 1677: azon refor-
mata Evangelica religion lévőknek inter caetera Ko-
losváratt az O Várban lévő puszta templom confirmaltatik 
in anno 1612 mely az Országtol-is confirmaltatott; An-
nak utánna pedig ugyan azon Kolos vári Farkas utzai 
templom-is hozzá való Collegium helyével, és minden 
pertinentiajával proventusival [AC 4]. 1710ĕ. Most van 
azért egyszer ideje, ha a maga fejedelmi házát nevelni és 
stabiliálni akarja. Különben is, Isten ellen való nagy vétek 
volna, látván a fejedelem maga vériből álló magyarok 
oppressióját s kivált a reformáta religió végső veszedelmit, 
behunt szemmel nézni, holott a belgák idegenek lévén, 
mégis propter respectum religion is készek lesznek vala a 
császár ellen támadni, ha a rab papokat vissza ne hozzák a 
gályáról [CsH 105-6]. 1757: a vápás utig lévén égy darab 
falu földe hol a reformata religion lévő emberek égy ha-
ranglábocskát emeltenek [Nyárádsztlászló MT; EHA]. 
1771: Tudom a Reformata Religion valók kŏzzül Köteles 
Istvánt Demes Andrást Váralyai Mihályt hogy a Templom-
mat nem járják [Dés; DLt 321. 43a St. Jakots (59) ns vall.] 
* török ~ mohamedán vallás. 1618: Kit én magamban 
igen csudálék, mi dolog légyen az, mert az török religió 
ellen vagyon, hogy ök hüt alatt beszéllenének egymással 
[BTN2 129] * unitária 1631: az en Magjar faluimban 
való Joszagimba(n) sok esztendőktől fogva az Unitaria 
religió vigeált az szegenysegnekis Lelki ismereti azo(n) 
nyugot meg [Nagyteremi KK; Ks L. 5 Sükősd György 
végr.]. 1723/1770 k.: a' Vajda-Kamarási Unitaria Religión 
való kősség el-fogyatkozván, és már tsak három vagy négy 
szegény gazda Emberre maradván, a Templomjokat, 
Parochiat, Czintermet, nem lehet conserualniok [Vajdaka-
marás K; SzConscr.]. 1769: a miképpen a Reformata és 
Lutherana Valláson lévòk Negyedik, harmadik, és második 
izen lévő Atyafiaknak eo Felsége a Jegybe (!) Házasodási 

díspensalni Méltóztatik, Ugy az Unitaria Religion 
Lévőknek is azon móddal kegyelmesen meg engedi [UszLt 
XIII. 97]. 1803: ha itt Széplakon a' mű Unitaria Religionk, 
vagy egy vagy más uton úgy meg aprosodnék, változnék, 
hogy Papot nem tartanának vagy tarthatnának [UnVJk]. 

religióbeli I. mn 1. vmilyen vallású; de o anumită 
religie; von irgendeiner Religion. 1778: Maga Bánffi 
Terézia aszszony is nem vette tréfára a dolgot, hanem 
minden religióbeli papokhoz ajándékot küldött azért, hogy 
adjanak hálát könyörgésekben az Istennek hogy emberhalál 
nem esett, mivel még nem gyŭltenek volt egybe [RettE 
384]. 

2. a vallásra vonatkozó; care se referă la religie; sich auf 
die Religion beziehend. 1672: Országnak hogy írjon Ke-
gyelmed ezen dologról, nem tetszik. Tudja Kegyelmed az 
külömböző religiokot, melyre nézve ámbátor elhitethetnék 
is magokkal némelyek, hogy az német iga alól fel 
szabadíthatná Kegyelmed ezt az hazát, de mégis religióbeli 
gyülölségtől viseltetvén, nem jovallhatnák Kegyelmed 
szolgálatját [TML VI, 340-1 Sárpataki Márton Teleki 
Mihályhoz]. 

II. fii vmilyen vallású személy; persoană de o anumită 
religie; Person von irgendeiner Religion. 1772: A Reli-
gionkbeliek közzül Tot Antal Mihálynét soha sem lattam a 
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Templomunkban soha égyczer [Dés; DLt 321. 80b Virseny 
Francisca cons. Nob. Georgii Vajda (35) vall.]. 

religiójú vmilyen vallású; de o anumită religie; von ir-
gendeiner Religion. 1657: Mikó Ferenc minden szépet 
igen örömest szeretett volna, de őtet nem egyébiránt 
pedig is religiójában névvel unitárius, de valósággal semmi 
religiójú ember vala [Kemön. 57]. 1776: Kinek hívják 
azon Személlyt, és mitsoda rendű, és Religiójú ember az ? 
[Nsz; GyLhiv.]. 

Szk: görög egyesült ~ görögkatolikus vallású. 1822: Kő-
vár Vidéki Törökfalvi szármozású Pokol János 36. 
esztendős Görög egyesült Religiójú kék poszto nadrág-
ban és csizmában, fekete fürtös gubában szökött meg 
[DLt 758 nyomt. kl]. 

religiozitás vallásosság; religiozitate, evlavie; Religio-
sität. 1773: Sem barátság, sem egy mákszemnyi prudentia 
vagy consideratio benne nem volt, isteni félelemnek vagy 
religiositásnak árnyéka sem volt nyavalyásnál, sőt ha a pap 
valami istenes intést tett, persequálta [RettE 297-8]. 

religiózum vallásügy; problemă religioasă/de religie; 
Religíonsproblem. 1765: Sőt, amint halljuk, a jövő 
tavasszal hadakozni akar ellene, melynek okát által nem 
lehet látni, mivel a múlt esztendőkben szoros egyezséget 
kötött volt őfelsége vele. Hacsak nem religiosum az ok, 
mivel bizonyosan beszélik a catholicus katonatisztek, hogy 
a francia király a római pápátul megintetett [RettE 189]. 

religiózus I. mn vallásos; religios, evlavios; religiös. 
1657: Vala egy Schultetus doctor, igen fô deák, elmés em-
ber, az fejedelemasszonynak hiteles embere az nyelvért, de 
egyébiránt Bethlen Gábor creaturája s religiosus evangeli-
cus ember és titkos nagy jóakarója az Bethlen famíliának 
[Kemön. 110]. 

II. fn vallásos ember; om religios/evlavios; religiöser 
Mensch. 1583: Towabba forogh eó kgmek eleót, minemeó 
haborusagh keowetkezhetik, myert hogy az Iesuitak keo-
zeót tanuló lffiak inkab feg'weres kezzel Jarnak varosunk-
ba(n) Annak okaert eó kgme Biro vram talallia meg Az pap 
keowetet, kerie arra hogy effele kard es fegyver hordozastol 
az Iffiakat el fogiak, hane(m) Iarianak vgy amint affele Re-
ügiosusokhoz illik [Kv; TanJk V/3. 272a]. 

relikta I. fn 1. özvegy; vãduvă; Witwe. 1595: Egy 
panchel zemeo Arany lanch kibe(n) Vágjon Aranj hatwan 
negy de az lanchban az Rel(i)ctanak Tizen egj forintya 40 
penze vágjon, mellyet az fia zamara Juto<t> penzbeol ha 
Akarja ki vehet az Re(lic)ta | Kakas Istwannal vagyon ezer 
forint Adossagh az Testamentum tartassa zerent depu-
taltunk vgyan Susanna leanjzo zamara kinek szaz forintiat 
Az Relicta vegye fel, es az leanikanak fajdalmas zemet 
gyogytassa velle [Zsombor K; SL]. 1597: Nyreö Miklós 
Coloswary wallia En Elek Janosnak sem kazdagsagat 
sem zeginseget ne(m) thúdom hanem wagy zeginyedet 
wagy kazdagotot de ennek az mostani relictajanak ideie-
be(n) volt mind kazdagúlassa zegenyedese [Kv; TJk VI/1. 
16]. 1609: Vadnak relictak mellieknek Gazdaiok külen 
kúlen helyeken az Hadban holtak aúagy el veztek, hazak-
nak Adaiat relaxaltuk [Kv; Szám. 12b/IV. 450]. 
1637/1639: az Relictat erős hüttel megh Eskettük hogj 
mindeneket hüţj vtan ele hoz, mond, es ad [Kv; RDL I. 

111]. 1677: Meg-holt Jobbágy res mobilisiben a' Relicta 
harmados [AC 259]. 1693: jutott ... Egy holdos Fekete 
Eme disznó három Sŭldŏjivel az Relictanak [Ne; DobLev. 
1/38. 13]. 1701: Be sozott káposztának es az eczetnek fele 
az Relictae | Az Relictá(na)k rendeltük3 az Csűrnek az 
másik felét edgjik hoszszu koszorú fájával edgjütt [Kis-
solymos U; BLev. — aTi. az osztoztató bírák]. 1758: Prae-
tendallya az Relicta maga Dossát hogy az Tar Fiak exol-
vallyak [Asz; Borb. I]. 1761: Talaltatnak ... ollyan aqvisitu-
mok mellyekb(en) a relicta neve nincsen ezek jure tsak ă 
fiakot illetik ... mind az által à relicta Ura nevének 
viseléséig ezekb(en) is harmados | az aqvisitumok hason 
fele illeti ă Relictat más fele pedig ă fiakot ugy mind 
azon által hogy vita durante a relicta azokbol éllyen cha-
ractere szerént de sem(m)it belöllök se ne abealienállyon 
(!), se másnak ne hagyhasson hanem ä meg irt regula(ti)o 
in vigore maradgyan hólta utan ă fiáké legyen [Hsz; 
BLev.]. 

Szk: dotalista ~ özvegyi jogon birtokló özvegy. 1677: 
Gyakorta a' verus Haereseknek el szenvedhetetlen károkat 
tesznek a' Dotalista Relicták, joszágoknak pusztitá-
sockal gondviseletlenségeckel [AC 100] * tutrix 
1677: az Aviticum bonumokban a' Decretalis Casusokon 
kívül, Testamentum vagy egyéb Fassiok által való abalie-
natioknak hely ne adattassék. Ide nem értetnek penig, a' 
Tutrix Relicták, kiknek gyermekek legitimus Successorok 
a* jószágban [AC 101]. 

2. vkinek az özvegye; văduva cuiva; js Witwe. 1611: 
Catha Azzonj az megh hold nottari(us) Mihalj Deák vra(m) 
Relictaja [Kv; RDL I. 88]. 1655/1754 k.: Ha penig a' meg 
holt Mesternek relictája az Ura hólta után a' Czéhet tartani 
akarja, tartozik a' Létz-pénzt esztendőnként minden 
Kántorra a' Czében bé-fizetni, vgymint d.12 [Kv; ACJk 9]. 
1669: I(ste)nben el nyugut bodogh emlekezetü néhai 
Desfalvi Miklós Pap Ur(am)nak Relictaja Tömősvari Bor-
bély Barbara Aszszony [Kv; Pk 7]. 1672: Az ... haro(m) 
haz hellyeket en ne(m) tudo(m), hogy Néhai Vas Georgj 
Ur(am) vagj Relictaja... bírtak volna, hane(m) az feőheyert 
(!) az eö kgmek Jobbágy czinaltàk az porgolatot utannok 
Az Adaiokat kik atták megh ne(m) tudo(m) [WassLt G. 
Nagy de Geöcz ns vall.]. 1719: Baroti Mihály Ur(am) de-
cedálván, az Relictája egj kicsiny Fiacskája meg halván, 
annak el takarittatására máskénd teheccsége nem lévén 
adta volt Zálogba3 [Ne; DobLev. 1/97. — 3Két földét]. 

Szk: meghagyott 1597: Bornemizza Benedek 
wallya, az Elek lanos hazat vesseleny Gaspar zamara 
foglaltak volt, es ew birtokaban wolt egi falkaigh, de mint s 
hogy volt en azon ne(m) thúdakozta(m), de túdom hogy oly 
fogyatkozasban volt az zeginy Elek János, hogi senki 
semmit ne(m) biz wala rea, mert sockal volt ados, hanem 
azútan thúdom hogy ez mostany megh hagiot relictaiawal 
addig futanak, faradanak hogi esmet ele vewek magokat 
[Kv; TJk VI/1. 13]. 

3. vn + kn után; după nume + prenume; nach Familien-
und Vornamen: a megnevezett személy özvegye; väduva 
persoanei respective; Witwe der genannten Person. 1582: 
Sara Erdeos lanos Relictaia vallia3 [Kv; TJk IV/1. 93. — 
3Köv. a vall.]. 1595: Koloswarj wiczey Gaspar Relictaya 
Sara azzony teon illyen vallást3 [Kv; RDL I. 132a. — 
3Köv. a vall.]. 1609: az felliwl megh irt Jokbol Keopeczi 
Lukacz Relictaia fias Anna Azzonnak minden adossagat s 
mind Testamentum szerint való hagiomasat Keopeczi Anna 
Azzoni es Kalara Azzoni megh fizessek [Mv; IB VI. 
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225/17]. 1611: hjuanak mjnket, egy rezreol az Fodor 
Marton Attjafiaj mas rezreol Fodor Marton Relictaja, 
Anna azzonj, hogy eo Keozeoteok az Fodor Martonrol 
marat Jókat, meg oztanuk Varosunk zokot teoruinje zerint 
[Kv; RDL I. 90]. 1638: Nehay Nagōs Boczykai Miklós 
Relictaia Berzeuiczi Judith Aszony [Fog.; Törzs]. 1664: 
Kazon Vyfalui Vayda Jstua(n)nak, Relictaia Margit primi-
pilla [BCs]. 1667: Nagy Njüjtodi, Czűdőr Menyhárt relic-
taja, Czeh Anna Aszonj [Ikafva Hsz; Borb. I]. 1731: Krisz-
tina, Ginczke Thodor Relictáya ment Nagy Petriben Fér-
hez, egy Fiával [O.bikal K; DobLev. 1/143 Zerbo Nicule 
(40) jb vall.]. 1781: Ezen 16 forint zálagban az Holló Fe-
renc relictája csak negyedrészes, minthogy az három árvá-
val osztozni kell belőle, és jövendőben számoljon róla 
[Taploca Cs; RSzF 248]. 

II. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributi-
vem Gebrauch: özvegy; väduvä; Witwen-. 1636: az Relicta 
Orsolya Aszszoni Adossagotis mind be várandot, mind 
megh fizetendeot igaza(n) megh mond [Kv; RDL I. 109]. 
1690: Héja Mihályné Dorottya mint A. proclamalta Ko-
vacz Petemét Relictat Katat mint Inctat diffamalt hogj 
én töttém volna az fianak olljant, hogy â mia let volna 
nyavaljaja [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1743: Néhai Méltósá-
gos Groff Lazar Ferentz Vrám Besztertzen levő substantiai 

az emiitett Groff Ur Fiai jelen letekben hanyatossanak 
meg és a mik Relicta Aszszonye s Árva Leanyie azokat 
vigye el az Aszszony a tóbbi pedig ... a Fiáké legyen a Le-
velekkel együt maradgyanak sub Sigillo pro securitate [LLt 
agub. Nsz-ből], 

relikvia 1. emlék; amintire; Erinnerung. 1758: Az 
Diaetan el ért forroságnak reliqviai a S. v. edgyik száramon 
meg alkalmatlankodó sebet hagyvan az teli utazástol ez is 
akadallyozna ha a praemittált elégtelenségem nem volnais 
[Kv; Ks 101 Pap Sámuel conv. reqv(isitor) nyil.]. 

2Š ereklye; relicvă; Reliquie. 1634: Erdély István Ur(am-
na)k eo kegmenek noha tudom hogy az Ur Isten eo kegy-
met sok aldasiual szerette, az en kiczidemnelkwl nem szw-
keőlkeődik: Mindazaltal eo kegymehez való belseo szwbeli 
affectusomnak kwlseo jelet akaruan declaralni, hattam eo 
kegmenek az en kis Hebenum fabol chinalt, Romabol 
hozott Reliquiaimat [WassLt Vass János végr.]. 

Szk: oltári 1634: Az mi Templumhoz való ezkeozim 
vadnak, mindenfele kepek, Casulak, Monstrantia, kehely 
es mind effelek egyebek az Rezre meczet Hebanúm Táb-
láim (!) kepeket kj veúen es à Romaban chinalt Eoreg 
Oltarj Reliquiaimat, azokat chak ide az Monostori Temp-
lumhoz applicallyak [i.h. ua.]. 

3. hagyaték; bun material moştenit, moştenire; Érbe. 
1747: Az Mobiliak reliquiai iránt edgj más között meg 
edgjezte(ne)k [Torda; TJkT III. 114]. 

4. utód, leszármazott; urmaş, descendent; Nachfolger. 
1761: Ami nagyobb, régebben is vagyunk ez országban ná-
latoknál, mert még az régi dacusoknak vagyunk reliquiái 
[RettE 117]. 1796: a* praetendens Torotzkai Lakosok, ha 
szinte evidenter meg bizonyították volnais azt, hogy ők az 
Austriából bé hozott Was míveseknek valami reliquiáji 
volnánakis Privilégium kereséshez jussok nintsen | a' 
mostani Torotzkai Közönség, kitsintől fogva nagyig, mind 
paraszt Fejér és Fekete Czondra poszto köntösben 
járnak, mint más Helységekben való parasztok, de még 
ebből hogy az Ausztraiaknak reliquiájok volnának ki nem 
jö [Mv; TLev. 5/16 Transm. 56-7, 59-60 tábl.]. 

relikviáré ereklye; relicve, moaşte; Reliquie. 1732: Egy 
Scatulában bé rakva vadnak Reliquiárék ugy mint egy 
ezüstbe foglalt 10 kŭlŏmb(féle) szentek tetemei [Kv; Ks 
Komis Zsigmond lelt. 21]. 

relni ler, sütő; cuptor (la maşina de gătit); Ofenröhre. 
1852: Egy nagy Plattenes Kementzéhez Két Prodrerni 
14" széles 10 és 9" magos 20" hoszu a nagy rennibe (!) égy 
suber plé [Kv; SLt Vegyes perir.]. 

reluál visszavesz; a relua, a lua înapoi; zurücknehmen. 
1755: Szabó András ur(am) Zálogosított volt egy örök-
séget rajta levő Hazzal ezen Relicta és gyermekei meg 
kináltatván a venditor Batsfalusi Sigmond Uramot hogj 
redimalja, mert másnakis eladgjak de Batsfalusi ur(am) 
nem ügyekezvén relualni által adák Arkosi Nagj Gá-
bor ur(na)k [Gyf; JHb XXVI/21]. 1759/1786: a Gyulai Ha-
táron egy jo darab kaszáló széna füvet Néhai Datzo 
Ferencz Uram abalienált volna és tempore Divisionis ő 
Kigyelmének részében imputáltatott volnais ea Lege, hogy 
a Gyulai Nagy Rétben egy Nyilat amittálja mind addig, 
mig ezt nem reluallya, vagyis redimállya és a Condivisio-
nalis Atyafiakkal nem szubdividállya [M.újfalu K; BetLt 5 
Gábriel Maxai (48) ns vall.]. 1764: Tempore redemtionis 
tartozzanak a' Haeresek magok tulajdon költségén reluálni, 
se tsere, se egyeb Transactio által ne Transferalhassák, sött 
ellenben ha eladó szándékok továbbrá lenne, tartozzanak a' 
mostani emtort s Legatariussit meg kínálni [Ne; DobLev. 
11/357. 2a]. 1794: lévén Rosnyai János Urnák ittem M 
Bándor egy Nobilitaris Curiája s két Populosa Colonicalis 
Sessioja mellyeket is ez előtt Testvérétől bizonyos 
Creditorok adósságban el foglalván azoktol mint Vér 
Atyafi reluált és most actu Possessoriumába vadnak [Me-
zőbánd MT; MbK XII. 101]. 1798: énis readmonealtatom", 
hogy efféle Tőrvéntelen p(rae)tensiokkal az osztozast ne 
akadályoztassák, mert én kész vagyok mindenűt feleségem 
Jószágait a mellyeket magam relualtam depositis deponen-
dis oszlora botsátani ha rajta tett industriamot és kűlsö 
földek ki váltására adot pénzemet meg fizetik [M.dellő TA; 
DobLev. IV/802. 2a. — aTi. az admoneáltatót]. 

reluálhat visszavehet; a putea relua/lua înapoi; zurück-
nehmen können. 1782: Facultáltatik arrais Bakó András® 
hogy ha valaki kézinél, vagy zálagoson, vagy quoquo modo 
abalineált Jószágát lenni tapasztalja Néhai Kökösi Dobolyi 
Pál Uram(na)k aztot maga költségivei és pénzivei reluál-
hassa, és ha valami affélét találna reluálni, mikor a' 
Joszágot kéziből Tkts Dobollyi Josef Ur(am) vagy más 
akárkiis ki vészi, tartozzék azon reluált Joszágnakis árrát, 
réá tett kõltségivel egyetemben, Bakó András Uramnak 
effective ki fizetni [Ne; DobLev. III/569. lb-2a. — aTi. az 
árendátor]. 

reluált visszavett; care a fost reluat; zurückgenommen. 
1756: Thordai ház és ehez applicaltatott Harsanyi Sa-
muelné Aszontól reluált sessio Uzoni nevezeten lévő, ezek-
(ne)k is taxájok még nem currál [Déva; Ks 101]. 1769: 
Néhai Dobollyi Testvér Attyafiának N: Enyeden ce-
lebrált Divisioban obvenialt, 's Consequenter recapti-
valt, es rulualt Bonumai felett egyenes osztallyt celebral-
tanak [Ne; DobLev. II/407]. 1778: (Amely) kőzz Jussán 
reluált Bonumokat Szt Benedeken kivül egyebütt bir 
depositis deponendisa osztállyra bocsáttani kész vala 
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[Szentbenedek AF; i.h. 111/513. lb-2a. — aTi. a zálogösz-
szeget]. 

reluáltatik visszavétetik; a fi reluat/luat înapoi; zurück-
genommen werden. 1759/1766: ha azon Portiokbol vala-
mely Zálogos Particulátska relualtatik a' Zálog Summát 
végye fel Kemény Kristina Asszony [Mv; DobLev. 11/372. 
2a]. XIX. sz. eleje: Az Harmintzadi Ház Circuitásában egy 
Fundus reluáltatik [Déva; Ks 90. XCVNI. 7]. 

reluens I. mn visszavevő; care are intenţia de a relua ce-
va; zurücknehmend. 1766: a Reluens Atyafiak a Reluált 
Rétet is két egyenlő részre bírják ... additâ hac conditione; 
hogy egy(g)yik is a* másnak hire nélkül (:minthogj 
egygyütt reacquiralták:) a' magok(na)k obveniált Rétbéli 
részt, ne abalienálhassák [Ne; DobLev. 11/373. la]. 

II. fn visszavevő személy; persoanä care are intenţia de a 
relua ceva; Zurücknehmende(r). 1790: Hogy ha a Zállago-
sitto Vásárhellyi Pál Ur valami melioratiot, vagy Super-
aedificátumot tenne az Zallagositott Possessionaría 
portiob(an) azokat a Reluens tartozik meg fordittani a 
Zallag sum(m)ával egyetemb(en), külŏmb(en) addig az írt 
Possessionaría portio ki ne váltathassék [örményszékes 
AF; i.h. 111/672]. 

reluíció visszavétel; reluare, luare înapoi; Rücknahme. 
178/: a többiek iránt praetendalvan a Szegedi Sára Asz-
szony nevezett, personalissai hogy feles Summát költötté-
nek az el osztando portiora advan régibb Szülejiktőlis el 
zalogosittatott szanto foldek(ne)k reluitiojara feles zálog 
summát, azokat simul deponálják, és az után fogjanak az 
osztáshaz [Asz; Borb. I]. 1790: A Terminus possidendi 
kezdődjék, ugy a Réluitiora nézveis observáltassék Szent 
György Napba [örményszékes AF; DobLev. 111/672] | a' 
reluitionak4 meg határozott terminussá Szent Gjörgj napja 
'égjen, a' nékem ez iránt való hír tétel pedig, az előtt fél 
esztendővel [Radnót KK; i.h. III/678. 2a. — aTi. a zálogos 
jószág visszavételének]. 1802: az még az Fiu ág fenn áll, 
minden Trauzner fiat illető Jószág, 's annak ki váltása, tsak 
az fiat illetné, és post defectum Virilis Seminis, menne 
Leány ágra, s azok közül lévén az Ketzei portiois, tehát 
annak reluitioja is ötet illetné [Torda; i.h. IV/857]. 1844: 
Apahidja előtt való 4 belső kukuritza földek relujitiojarol 
való levél [Ne/Nagylak AF; i.h. V/1249]. 

reluicionális (zálogból) visszaváltható rész; parte care 
poate fi răscumpărat; Teil zum Rückkaufen. 1844: A' Gálfi 
[ész reluitionalissa* [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249. — 
aIratlajstrom egyik tétele]. 

reluktál ellenttart, szembeszegül; a se împotrivi/opune; 
widerstehen. 1582: Miért hog a' Ghywlés eleotteunk 
wag'on Az Zallasok dolgarol wegeztek eó keglmek, 
hiuassak eo kmek a Capitanokat, es Azok haggiak meg a' 
tizedeseknek, hog minden ember zallast Aggion hazanal, 
Akinek el Iariak hazat, es senki el Ne theoreollie az Irast 
hazarol Walaki penig el theorly es ez ellen Reluctal biro 
hirenelkwl, tiz forintara (!) zalagiat vetesse eo kglme [Kv; 
TanJk V/3. 253b]. 1592/1633: az teóbbys az io indulatnak 
nem akaruan reluctalni keozeonseges akaratból, uegeztek 
egymás keozeott, es mi eleottwnkis mindnyaian consen-
tialtak, hogy mostan eoreokeosseon fel oszlassek, min-
denwl ualo zanto feold, reth, es széna fw [Gyeke K, Ks 90]. 

1614 kJ1687 k: A* melly végzés ellen ha valaki reluctal 
elsőb(en) flór. 12. másodszor flór. 24 priváltassék mivel 
1636 die Jan. lőtt visita(ti)onkb(an) nagy veszekedés volt 
miája3 de mostan mindenekb(en) meg édgyeztenek [Moson 
MT; MMatr. 262. — aTi. a papbér miatt]. 1637: Nagod 
kegelmessegeböl parancziollionis Jobbagink, ellenünk ne 
reluctallianak hanem fogagyanak szot [Torockósztgyörgy 
TA; TLev. 8/2]. 1677: Husztna vidéke Záránd Vármegyé-
hez incorporaltatik, ez után-is annak Jurisdictioja alat ma-
radgyon; melyre azon Nemes Vármegye Tiszteivel edgyŭt, 
ha reluctalnának-is kénszeritse [AC 147]. 1701: Ha az 
Méltoságos Urunk(na)k vagy à Nemes Tanácsnak pa-
rantsolattya vólna, és á Betsületes Céh Attya à Céh Táb-
láját el jártatná és az Iffiv Mester szép szóval az Mester 
emberek közzül azon szónak nem obtemperalna, hanem re-
luctalna, avagy semmi bizonyos Excusotiot az bé nem jö-
vetelére nem adhatna, az el mulatásert egy forintig 
büntettessek meg, ha penig az Ifſiu Mester el járni nem 
akarna benne szinten vgy egy forintig büntettessék meg 
[Kv; PosztCArt. 19]. 1775: Murosán Urszul az Erdö-
pasztorral... ki menvén a deutrált szŏllō Hegyre, és minden 
Pászma szöllőből, két három gereszd szöllőt vettunk Desz-
málas képpen a szöllös gazdának Praesentiájába lévén a 
Dészmálás és akkor senki annak nem reluctált [Topa-
sztkirály K; JHbK LVII1/21. 4]. 

reluktálhat ellenttarthat, szembeszegülhet; a se putea 
împotrivi/opune; widerstehen können. 1669: Hiszem a 
dolog kettő: vagy megleszen, vagy nem. Ha megleszen, 
fővezér akaratjából és engedelméből kell lenni, porta 
hirével. Úgy hinném, hogy ha senki az dolgot nem akarná 
is, nem reluctálhatna [TML IV, 604 Teleki Mihály Naláczi 
Istvánhoz]. 1702: Ha a Földes Uraink ollyan Levelet 
producálnak hogy örökös Jobbágyi vagyunk az ellen nem 
reluctálhatunk hanem fejet kell hajtanunk ennek utánnais 
mint eddig [Torockó; TLev. 4/3. 2b]. 

rém 1. ijesztő látomás; fantomă; erschreckende Erschei-
nung. 1880: Vásárhelyt, úgy látom — s nem rémeket látok 
—, meg annak ütődve az emberek e közlemény alkalmából 
[PLev. 78 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. rettenetet keltő személy; persoanä de temut, spaimă; 
Angst erweckende Person. 1870 k./1914: A hetvenes 
évekig a contra-szolga volt a tanulók réme, mert 
megtörtént, hogy naponta 5-6, 8—10 alkalommal suhogott 
kezében a hajlós nádvessző [MvÉrt. 8]. 

remanencia maradék; rămäşiţã; Rest. 1820: annyi 
számú veder Bort az ó Borokban Remanentiának kellett 
volna imi [Déva; Ks 105]. 

remediál orvosol; a remedia/îndrepta; lösen, (aus)bes-
sern. 1664: Székelyhíd táján micsoda alkalmatlanság 
kezdett lenni, arról írt Boldvai uram levelét Kegyelmed 
kezéhez küldöttük, melyet megértvén, Isten Kegyelmedet 
az szatmári commendáshoz kivivén, igyekezze remediálni 
és megelőzni az olyan illetlen dolgokat [TML III, 116 a fej. 
Teleki Mihályhoz]. 1668: Ha ír Rottal uramnak Kegyel-
med, nem árt Kegyelmednek oly formát követni írásában, 
kibül per bonam consequentiam kihozhassák, ha ő felsége 
nem remedeálja az magyarországiak sok insolentiájokat és 
Erdély injuriáit, félő, az török nemzet is okot nagy 
gonoszra ne vegyen [TML IV, 390 Bánfi Dienes ua-hoz]. 
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remediálás orvoslás; remediere, îndreptare; Ver-
besserung. 1667: Volt ugyan oly formán Barkóczy uramnal 
való végezése Zólyomy uramnak, de ahhoz ő nagysága 
nem akarta magát tartani s elmentünk azon contractus 
mellől. Más az, vagy nem vette észre Hedry uram, vagy 
könnyen gondolkodott felőle, más Barkóczy, más Theö-
keöly. Azért ez ily nagy fogyatkozásnak remedeálásában 
jobb módot sem tanáltam, mint hogy írjon felőle Kegyel-
mednek gróf uram, oly formán, hogy ő olvashassa [TML 
IV, 21-2 Keczer Ambrus Teleki Mihályhoz]. 1670/1740: 
Törvény Remediálásrol Végezek aztis hogy ha valaki 
Tizenötöd napra nem remédéállya, azután nem reme-
dealhattya [Homoródsztpál U; WLt]. 

remediáihat orvosolhat, helyrehozhat; a putea reme-
dia/îndrepta; lösen/ausbessern können. 1650: Az my szé-
künknek vsussa szerint harmad nappal előb megh izen-
tettem hogi Executiora megiek, elegh ideie volt hogi 
remedialhatta volna dolgát ne(m) tartoztak az Executorok 
varakozni [UszT 8/64. 71b]. 1671: Vadnak olly sze-
méllyek-is a' Székelységen kik ez háboruságos időkben 
extrahalt novumokat el-vesztették, végesztŭk azt-is Nagod 
kegyelmességéböl, hogy a' Székely Natio kŏzzŭl a* ki 
Nóvumát el-vesztette, ne incurrallyon calumnalis poenaban 
hanem kőztök lévő usus szerént remedealhassa dolgát, 
comporta tamen rei veritate [CC 42]. 

remediáltatik 1. helyreállittatik, megjavíttatik; a fi regu-
larizat/amenajat; repariert werden. 1740: Minthogj Nemes 
Várasunk Hidjai körül, a' Szamos, felette sok károkat 
Causzált, elannyira, hogj ha nem remediáltatik, félő hogj 
Hidunkatis a' Viz elnehajcsa (!), és Summás Expensákat 
ne Causállyon [Dés; Jk 537a]. 

2. orvosoltatik; a fi remediat/îndreptat; gelöst werden. 
1740: a szomszéd Székek és vár(me)gyék vecturainkat fel 
nem váltván ha nem remediáitattik az illyen dolog ezis el 
pusztittja ezt a vár(me)gyét, mivel nékünk per se fel kell 
váltanunk a Bănătusbčlíeket [Kéménd H; Ks 83 Zejk 
István lev.]. 

remedium 1. orvoslás, helyrehozás; remediu, soluţie; 
Lösung, Besserung. 1710: Ezelőtt nemrégen a pénzben 
nagy változás lön Erdélyben, mert a fejedelem maga képire 
Szebenben s Enyeden tizenkétpénzes sustákokot kezdvén 
veretni, mely nagy hasznára vala az országnak, és a pénz 
elbővült vala mindenütt; alattomban némely gonosz 
emberek azon formára hamis ligájú pénzt kezdének oly 
nagy bőségben veretni, hogy a jó a rossz pénzzel egyben-
elegyedvén, egyéb remédiumát nem találhaták, hanem 
egészlen proscribálák a fejedelem képire vert mindenféle 
pénzt, melyből sokaknak Erdélyben, sőt az egész országnak 
felette nagy kára következék [CsH 201]. 1740: a' világos-
ságrajött adósságokról semmi remediumokra való orvossá-
gok nem találtatnak, hanem inkább serio injungáltátik, 
hogj a' Biró Contentumot tétessen [Dés; Jk 349a]. 

2. jobbítás; îmbunătăţire; Verbesserung. 1679: Fizeté-
sem remediumáról gondolkodgyek klmetek [Dés; Jk 39b 
Joh. Soti pastor eccl. panasza]. 

3. orvoslási lehetőség; posibilitate de remediere; Verbes-
serungsgelegenheit. 1619: Elég rosszul kocsiskodott volt az 
őnagysága rudas mestere, de mindazonáltal elég remediu-
ma vagyon őnagyságának, csak fogadja meg is őnagysága 
igaz hűv szekértartóinak szavát [BTN2 221]. 

4. lehetőség; posibilitate; Gelegenheit. 1774: Egyfelől 
békél leni akarna, másfelől azt mondja, hogy ha négy olyan 
gyermeket megölt volna is mint Alsó, nem félne, mert négy 
remediuma vagyon, melyek közt ha egyik által nem, a 
másik által megszabadul. Valósággal egyik a lehet, hogy 
felakasztja magát [RettE 325]. 7800: Anno p(rae)terito 
1793. igen Nagyan való meg pusztulásamnak Esztendejé-
ben, hogy felettébb szorongattattam a Contributiom meg 
fizetéséért, nem volt semmi fel található remedium melly 
által boldogulásomat láthattam volna [Mv; MvLev. Bán 
György kezével]. 

5. perorvoslat, jogorvoslat; cale de atac; Rechtsbehelf. 
1626: mi attunk Mezáros Bálintnak az o wárban egi 
házat Záz huzon eött Magyari forinton mys Mezaros 
Bálintot quietaliuk, hogj Mézáros Bálint mind penigh 
successori bíriák es bírhassak bekevel fogadgyuk 
Mézáros Bálintot defendalni, es megh oltalmazni mindenek 
ellen, akar kik leglenek, es semmi remedium ne haznalhás-
son, Meljnek nagiob Bizonisagara es erôssegere adgiuk az 
mi quietantiàkat (!) es peczjetúnkelis megh erôsítven 
varosunk rend tartása es szokása zerenth [Kv; RDL I. 128]. 
1656: ha az kezesek el szöknének-is ugian exequal-
hassak raitok az megh nevezet külón ualo summakat es 
akar mi ki gondolhato s neuel neuezendő remediumok 
ellene ne alhassanak [BSz; RLt 0. 5]. 1670: én abban 
frustralodtam, hogy suspendaltad juraméntumomat az 
remediummal, s en ahoz tartottam magamat [Kv; TanJk 
II/l. 713]. 1677: Az or gazdák es felelők ha Nemes em-
berek találtatnak lenni, citaltattassanak a' Tisztektől, és el-
ső Széken meg-szolittatván, s' ha kívántatik, egyszer bi-
zonyságra-is ki-bocsáttatván, második Széken Sententiajok 
pronuncialtassék, egyéb remediumok és processusok exclu-
daltassanak, az Appellatio mindazáltal admittaltassék, de 
interea vagy arestum, vagy kezesség alat tartassanak | Mind 
ezekben pedig a' Casusokban az Appellatiok admittaltassa-
nak; de a' Quinque Casusokban, és Deliberatum homici-
diumokban, a" pars convicta fogva tartassék mind az 
Appellationak meg-látásáig; avagy elegedendő kezesség 
alat, a' régi Articulusok tartása szerint, el-bocsáttassék. 
Ezen kivŭl minden remediumok, prohibiták, par vételek, 
procuratoria revocatiok, kickel azon Székről a' causanak 
discussioja ki-menne, abscindaltatnak | Valakiknél 
Fejedelmek Speciális Salvus Conductusok arról nincsen, 
ingyen való gazdálkodásra senkit ne kénszeritsenek; 
mellyet ha valaki cselekednék, a' helynek Patrónusa a' 
cselekedőt, ha Nemes ember lészen, evocaltassa, ha akarja 
Székes helyre vagy Táblára, akar Gyűlés alat, akar 
Octavalis Terminuson, és convincaltatván két száz forintal 
büntettessék, a1 kárnak-is refusiojával; ez Hlyen causa, a' 
Vármegyékről Apellatioban se bocsáttassék, exmission 
kivül pedig, egyéb remedium ne-is admittaltassék [AC 
128-9, 182, 222]. 1701: Deliberatum. Extremu(m) reme-
diomal a' Sz: g(ene)ralis azt deliberalta volt Nemai István-
ne Bagameri Anna felöl hogy separaltassëk és excommuni-
caltassek [SzJk 331]. 1761: minden remediumok pro-
hibiták Par vételek etc. abscindaltattnak [Kv; PolgK 53]. 
1793 k.: azon kéttzeri finalis Sententiák executioját intra 
Domínium az Inctusok Semmiféle Remediummal nem 
inpedialhatták volna [T; DobLev. IV/730. 2b]. 1800: 
Mindenik fél olly készen köteleztessenek lenni, hogy 
abban semmi Dilationis, vagy Exceptionis Remedium 
edgyik Félnek se engedtessék [K; JHb LXVII/4. 15-6]. 
1831 u.: Sombori Sigmond által a prohibitio ellen el ide-
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genitett Jok viszsza szerzésére indított perben kőit végső, s 
minden remediumokot ki rekesztő sententia mellett az 
Executio reinvialtatott [K; Somb. II]. — L. még AC 92, 
158,232; CC 74, 78. 

Szk: -mai él. 1675: Végben menvén az causa az senten-
tiat intra quindenam szokták prohibeálni, egyébiránt post 
quindenam szoktak ki adni, az mellyelis az szolga birák 
szoktanak executiot peragálni; hogy penigh az executio 
ellen valami remediummal éltenek volna valaha nem 
tudom [Fog.; UF II, 664]. 1677: A' Székelyek Transmis-
sioja a' Tábláról, vagy Gyűlésről, se Communisra, se Evic-
torra ki ne bocsáttassék, hanem magok Forumjokon éllye-
nek a* Causansok minden remediumockal [AC 204] * 
törvénybeli 1578: semmj Teőruenjbelj remediommal 
ellene ne alhasson [Hsz; BálLt 1]. 1587: Csurra Mihók 
valamikor elszöknék, vagy elmenne az ö kegyelme Lázár 
Farkas földjéről és jobbágysága alól, hát mindenütt 
minden törvénbeli remedium ellen megfoghassa és 
fejéhez niúlhasson [Szenttamás Cs; SzO V, 142]. 1616: Az 
occupationak ellene Swkeosd Miklós vram vagj eo 
kgmenek posteritasa semminemw teőrwnibelj remedium-
mal ne obstalhass(a)nak [Szentpál U; Ks 42. C. 8]. 1636: 
semminemw thörvinjbeli Remediummal ne ilhesswnk 
[Dés; DLt 396]. 1677: Mely poenat azon Vármegyének 
vagy Széknek Bírái mindgyárt exequálhassanak-is, minden 
tõrvénybéli remediumok ellen, ha annyi érö javai találtat-
nak azon Vármegyében, vagy Székben [AC 54]. 1770: 
Deliberátum. Contradicál az actor az inctus pásztor 
novumja ellen, hogy nem élhetett volna nóvummal 15-ötöd 
nap múlva, de primo: megvagyon az becsületes falu pász-
torfogadás contractusának 3-dik conditziojában, hogy ha 
valamely gazda számadás dolgából törvént indított az 
jámbor falu gazdái előtt, ott minden törvénybeli remediu-
mokkal élhessen mind a gazda, mind a pásztor. Ez okáért 
élhetett nóvummal az inctus pásztor [M.hermány U; RSzF 
209] * törvényes -. 1676: Tudode hogy eoreghbik 
Rákóczi Feiedelem Mezeo Szilvas nevü eoreokeos Fa-
lumnak semminemű teörvényes remediumokot nem 
admittálván, mezei katonaival kezünkbeol ki foglaltatta 
volna ? [JHbK XX/22 vk]. 1770/1771: Executione me-
diante mérés által, a' köz osztatlan hellyek subdivisioját 
aggrediáltuk ínchoáltuk, melly Divisionak el kezdésekor 
senkiis, sem repulsioval, sem Inhibitioval, vagy más 
Törvényes remediummal obstálni, és azt impediálni nem 
kívánván, ekkor az idöbolis ki fogyván, tovább nem 
continualtuk a' Divisiot [Fejér m.; DobLev. 11/428. 2b]. 
1842: évictziot is vállala Jakab János magára és postali-
tásira (!) nézve minden háborgatok ellen kirekesztvén 
innen minden Emberi elmétől Ki gondolható törvényes 
rémédiomokot mü is Közbírák a felek jovallásokbol veténk 
Köziekbe 5: m: forint vinculumot hogy az álló fél a nem 
állo félen valahányszor mind annyiszor felvehesse s vétet-
hesse még is ezen ... örökös Contractuális levél minden 
pontyaira nézve örökre meg állyon és meg maradjon 
[Bözöd U; Borb. II Bözödi László István Székelly Nemes 
keze írása] * törvénynek -a/-ával. 1589: Egied Miklós 
Egied Antal Kemenj Gieornek Eoreokeos iobbagia leze(n) 
soha az eo feoldereol el nem mennek, hane(m) ugi 
szolgaliak mint feoldes Vrokat, ha ualamellik kemeny 
Gieorgi feoldereol az uagi neue alol el menne Kemenj 
Gieorgj az kezeseke(n) az ketteoiert kett negiue(n) forintot 
uehesse(n) az Teorueninek semmi nemeu remediomiaual 
ne elhessenek hanem Kemenj Giorgj meg uehesse [Gyerő-

monostor K; KP]. 1593: pwnkeost nap Eleott való vasar-
nap Jwenek, my Eleo(n)kb(e) Kovacz Miklosne Annos 
Azzo(n) ęs az leaniais Annok adak, my Eleotwnk, mynden 
eöreóksegeket kezek be adva, mind ho(n) s mjnd mezeo(n) 
Gwmeolczewel es mjnd(en) haznaval, Akar my nevel 
neveztessek myndeneket Bartalis Palnak ęs Bartalis 
Mihalnak, megh vohatatlanjvl (!) fjwről fjwra vgh hogh 
Semmy teörve(n)nek Remedijomaval ellene ne Alhasso(n) 
se Inhybitjoval se repulsioval [Szu; UszT 9/51]. 1620: ezen 
leuel es Birak erejeuel, uagi cziak ketteiuelisa mingiart 
megvehessen, kinek az meg ne(m) ãllo fel repulsioual, 
contradictioual Jnhibitioual Reuocatioual nouu(m) Ju-
ditiu(mm)al, es az teoruennek semminemw remediumáual 
ellene ne álhasson [Kovászna Hsz; Borb. I. — aA levelet 
három fogott bíró szerkesztette]. 1637: ket szaz forint 
legien az kötele ha valamelyk fel ez Contractust fel bontana 
az fel bonto felen az megh alo fel Egi vicze Jspanal es egi 
szolga bíróval Ezen levelnek vigoraval megh kereshesse, 
mely ellen se Contradictio se inhibityo se repulsio söt sem-
(m)i nemw törvennek remedioma ne obstalhasson [K; SLt 
D. 18]. 

remegés félelem; teamă, frică; Angst. 1710 k.: Mikor 
Fejérvárott az a sok fogdosás, nótázás volt, nékem Teleki 
Rhédei magok tanácslották, ne menjek a gyűlésbe, ők meg-
mentenek a fejedelem előtt; azért csak Szent-Miklóson 
ültem szüntelen való remegésben minden ártatlanságom 
mellett is [Bön. 712]. 

remegős ?reszkető; tremurător, zitternd. Hn. XVII. sz. 
v.: Az Remegős völgyen (sz) [Mezőbánd MT; EHA]. 

remek I. fn 1. mesterremek, mestervizsgára készített 
mintadarab; obiect confecţionat la trecerea probei de 
maistru (pe vremea breslelor); Meisterstück ftir die 
Meisterprüfung. 1561: Valamel ewtües legen akar hun 
tanolt legenis az itüaloktol meg üalűa az ky az Cehbe be 
akar allanj kewteles legen az mesterek kozzwl űalamellyet 
egy egez eztendeig heti berert zolgalní Annacűtanna 
penig hog az eg' eztendçt ky lakia az Ceh mestertol az 
mester Remeknek meg Chinalasara napot kerien Senkit 
kwlçmben az cehben ne veg'enek. Az melly nap penig azt 
ki kéri annak vtanna koűetkezendo cehnek be gwlesere 
melly elozor lezen az Remeket meg' kezitche, az mesterek-
nek akkorra be mutassa [Kv; ÖCArt.]. 1589/XVII. sz. eleje: 
Második Remek, egy háznak, vagy szobanak kereszt boltra 
való boltozasa, mellyet az eö Mesterenęl lakuan uigien 
végb(en) örökösképpen az eönneön tudomaniabol | Minek 
utanna az Heti Beres szolga az eo tanusaganak Remeket 
önneőnmagatol el kezituen, elegendeokeppen megh mu-
tattia, Mestersegét megh bizonittia; Mind az egesz kçt fęle 
Cehbeli mestereket edgi tisztesseges Uaczioraual meg ven-
degellie, mellyet el költuen, az mesterek mindgiarast, ugian 
ottan, Mesteri Jelt adgianak neki, es az Tarsok keőzibe 
számlálliak | Ha kik penigh az Mesterek keozwl házasok 
volnanak ugian, De eők az eő Mestersegeknek megh irt Re-
mekeit, vagy nem tudnak, vagi nem akarnak megh czinalni 
elegedendökeppen: Ez illien mesterek mindenkoron wres-
sek legienek az Ceh szabatsagatol, semmi nemw Jnast es 
Legent, ne tarthassanak, hane(m) cziak saiát, egiedwl való, 
tulaidon, eőnneön maga keze munkaiaual éllienek, mind 
addigh, míglen az Cehet nem keouethetik [Kv; KőmCArt. 
8-9, 10, 21]. 1640: ha mind az négy remekben hiba 
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találtatik, tartozik büntetésben még egy esztendeig legén 
szamban miuelni [Kv; KovCLev.]. 1655/1754 k: Szükség 
azért hogy az el készült Remekre a Remekes Legény 
Lineat, Czirkalmat, Szeg mértéket, horgas mértéket, rá té-
gyen [Kv; ACJk]. 1665: Gyulai Sámuel Ur(am) re-
mekjenek megh czinalasa előtt hazasulván megh, imponal-
tatott bŭntetes eo Kegere az B. Cehnek articulussa szerent 
f. 4 [Kv; öCJk]. XVIII. sz. eleje: Az huszonegyedik Articu-
lus. ha egy idegen Poszto csináló Mesterlegeny jőne, a ki id 
(!) az Városunkba maradni, avagy az becsületes Czébe 
álani akarna, tartozik az Remek miat égy égész Esztendőt 
egy más után égy becsületes Mester Embernél dolgozni, és 
az Remeket azon Műhelybe csinálni, mint más becsületes 
Czébe is szakás | Az Remek légyen égy kétszer ványólt 
Vég Poszto, minden hiba nélkül, az hoszusága legyen 
ötven két Sing (i.e. UI: 52:) az szélesége szélével edjutt 
negyven pászma pedig valami hibáia tálálna lenni, bűnte-
tesség meg Négy forintig (:i.e. fl.4:) [Kv; PosztCArt.^ 
1734: az mely remekjét a B. Czeh meg vizsgálván O 
kegyelme(ne)k, hibásnak tanála, és marazták ő kegy(el)mét 
3 forintig [Kv; FésCLev.]. 1774: Tartozik Remekben 
kéziteni a Becsületes Czéhban álo Iffiu égy Uj Kőtő Fejszét 
minden hiba nélkűlt [Kv; KovCLev.]. 1792: az Remek 
leszen egy jo féle kövekkel készült Reszkető Tö es egy 
gyűrű [Kv; ÖCJk]. 1801: Anno 1801 Die Augusti égisz 
Czeh Gyülísi alkalmatosságai vígesztetet hogy ennek után-
ná (!) a Czeba állo Szemíj a remeket meg ígetve agyabe 
[ZFaz.]. 

Szk: - bevétele. 1715: ő kglmek instantiat teve(n) a 
Guczi Dániel Ur(am) Remekjek bé vétele iránt, Instantiaját 
ŏ kglkk megh tekintue(n) a becsületes czeh Remekjet bé 
võtte [Kv; ÖCJk] * ~ kiadása a mesterremek elkészítésé-
nek engedélyezése. 1689: az B: Czehett megh talaltatvan 

Szegedi János ... Remekenek követese, és ki adasa felöl 
az Betsületes Che is felölle való jo emlekezetet hálván ... 

Czeh Mester Urajmeknak facultas adatot réa hogj heljt 
adgyank eo kglk nekie [Kv; ÖCJk] * - követése -> ~ 
kiadása * ~ megnézése mesterremek felülvizsgálása. 
1834: Krausz Mihály a Remek meg nézésért Salláríom 2 
Rf. 30 xr [Kv; ACLev. Kül. Perc. 14] * -et bead. 1865: 
Bujér Sámuel Fazakas legény Remekét bé adja megvisgá-
lás véget a Fazék hibás mivel megrogyot büntetése — 15 
xr [ZFaz. megrogy al.] * -et behoz mesterremeket bemu-
tat. 1782: Desō János ō kigjelmeis bé hozván remekjét 
aprosag hibák lévén benne ... büntettetett egj renes forintra 
[Kv; ÖCJk] * -et bemutat. 1665: T. Ceh Mester Ur(am)ek 
eo Kgek próba szedesnek alkolmatossaghaval gyüytven 
egyb(en) az B. Céhet, Gyulai Sámuel Ur(am) mutatta be az 
remekjet, mellynekis alkolmatossaghaval ugyan ackor beis 
allot az B. Cehb(en) : Leottenek kezesek erette Boncidaj 
Gherghely, és Linczegh Dániel Ur(am)ek [Kv; i.h.]. 1695: 
Eodem Anno die 14 May Mutatta be az Remekiét Neb 
Marton mester az benne való hibakert fogyatkozásokért 
adot büntetesben f. 2 [Kv; ACJk 18]. 1711: Füsüs Mátyás 
ur(am) remekjét be mutatván ... acceptaltatott | Verner 
Antal Ur(am) remekét be mutatván a B. Czéh eleiben hi-
básnak találta, de mivel kérvén ő kegyme a B. Czéhet meg 
tekéntvén, el engedvén egy részét, az más két részét meg fi-
zetvén, ugy mint flo 2. az B. Czéhtől is acceptáltatott [Kv; 
FésCLev.] * -et bevesz. 1692: a N(a)gy Baniai István re-
mekjet be vottek eo kglmek tali tamen conditione hogi az 
remek hibaja mia bŭntetesen maratt cu(m) flo 3 [Kv; 
ÖCJk]. 1703: Gyulai Boldisár Deák(na)k Remekét be vette 

az becsületes Czéh, Mivel hogy fogyatkozás nélkül nem 
találtatott az mostani boldogtalan időhöz képest 
büntettetett ad f. 5 ót forintra [Kv; i.h.] * -et kiad mester-
remeket elkészítésre kioszt. 1694: Az Bőcsülletes Czehnek 
solemnis Congregatioja lévén nemzetes Tolvaj István es 
Csiszár György uraimék tének Instantiat Szólősi Gábor 
Deák mellett a Bőcsülletes Czeh a szokott Remeket neki ki 
adgya, mellyet a Bőcsülletes Cze kys adott annak modgya 
szerént [Kv; i.h.]. 1714: állának fel Guczi Dániel Deákért 

és tőnek instantiat azon: ezen becsületes szemely(ne)k 
becsületes Czéhünk szokot remekjét adnók ki [Kv; i.h.]. 
1770: az blts Ché az remeket ki adta Berekszászi Josef 
Déák(na)k égj mostani modi kehelly pohár az talpán és 
kosárán muslis munka légjen [Kv; i.h.] * -et megad. 
1702: mikor penig a be köveczö Pohárt meg adgja, akkor 
ugy keszülyön hogy az előtt való napon a Remeket is meg 
agja [Dés; Jk] * -et mutat. 1773 k.: 22 Februári remeket 
mutat ifjú Márton György őkglme, mely remek munkában 
talált az nemes Céh az korsóban hibát [DFaz. 29]. 1854: 
Bálás Márton Remekjét mutatta [Kv; ACLev. Kül. Perc. 
71] * mesteri -. 1801: tsak égy alkalmatos Legényi mun-
kátis el nem készíthet, nem hogy égy mesteri Remeket 
capax lenne el készitteni [Kv; ACLev.]. 

2. remekezés, remekkészítés; confecţionarea obiectului 
stabilit pentru trecerea probei de maistru; Fertigung des 
Meisterstückes für die Meisterprüfung. 1702: Vásárhelyi 
András a Remekert való esztendejeben feles üdŏt 
negligált, es annak rendi szerent el nem töltötte hane(m) 
medio tempore megh házasodott, imponált rá a' Céh sok 
keresere, es immár sok űdöktöl fogvan való Ceh uta(n) 
való jarasara f. 13 A' mellyet paratis leis tőn es a B. Cehis 
léuala És ennek 3 forintya esik a' Remek előtt való megh 
házasulasert, a tize penigh az üdŏ el nem töltésért [ACJk 
50]. 

Szk: -et/-ért való szolgálatot felkövet remekezés/reme-
kezésért való szolgálat engedélyezését kéri. 1647: 1647 
Mense Április 23 die Követtem fel az Remeket, Isten Ke-
gyelmessegiböl fogtam hozza 24 Április. Mutattam be az 
Becsületes Mesterek előtt Mensis July 21 die An(n)o 1648 
Alattam be az Becsületes czebe, Mensis Juny die 7 [Kv; 
ACJk 65]. 1695: Anno 1695. Mensis die 26 January 
követte fel Neb Márton az Remekért Esztendeigh való 
szolgalatot Adot az B. Cehben d 50 [Kv; i.h. 18]. 1697: 
Követe fel az Esztendeigh Remekért való szolgálatot 
Kövendi György mester, es edgyezett akaratból ualasztotta 
mesterenek Regeni György Atyánkfiat ... es adott fel 
követes pénzt be a szokás szerint f 1 [Kv; i.h. 22]. 1718: 
Varga Aszt: Marton Mester kévánságá(na)k fundamen-
tuma az, hogy mivel ennek előtte ugyan az Remekért 
esztendeig való szolgalattyát fel követte volt de minthogy 
már meg mátkásodott ne kénszerittetnék arra hogy azon 
esztendőt egészen el töltené inkább fizetne érette, a mi(n)t 
hogy ez az Példa másokonnis meg esett [Kv; i.h. 101] * 
-re bocsát. 1812: B. Ché Remekre botsata egj keresztelő 
kanát Terminust Rendelt a N. Czé 3. honapokat és 
Remekjét készítse Nagy Sándor atyánk fijánal Remek 
Iátoknak Rendeltetett Ferentzi László és Szigeti Samel (!) 
atyankfijaji hogy leg aláb minden héten kétzer aremeket 
meglátogatni (így !) [Kv; ÖCJk]. 1823: méltóztassék az 
asztalos Czéhnak uÿabbanis meg parantsolni hogy ide tóva 
nem utositván többszöri Czéh gyüjtetésekért több ezüst 
forintok fizetésétől meg kimilvén Remekre botsásson [Kv; 
ACLev.] * -re (ki)bocsáttatik. 1713/XVIII. sz. v.: a' 
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fellyeb meg írt Ifjú Remekre ki botsatatvan és azt tisztessé-
gesen a' mint a' B. Czeh acceptalni fogja el készíteni tehát 
annak utánna minden haladék nélkül bé vetetődik [Kv; 
FésCJk 10]. 1820: kérdés tétettetvén az iránt, hogy Zonda 
lgnátz, Főldesi István és Víg János ő Kgylk remekre botsát-
tassanéké (!) vagy nem ? végeztetett; Hogy ... a' meg neve-
zett Iffiak remekre botsattassanak és annál fogva a* Czéhba 
béis vétettessenek; melly szerént a' Remek készítésre ki is 
rendeltette(ne)k [Kv; i.h. 26] * -re való bocsátás. 1846: 
Lászlofy Ferencz bé adja kérelmét, melybe rögtöni remekre 
való bocsátását kéri A' Kerelmes kérelmes fojamodást 
tévén a Felsőbbséghez a K. Kórmány Özvegy Szász 
Janosnehoz rendelte remek évét tölthetni, e' szerént Cze-
hunk csak is felsőbségtől nyert válasz napjától ösméri re-
mek év töltését [Kv; ACLev. Kül. Perc. 48] * vkit -re bo-
csát. 1815: a' Czéhot arra kérték vala, hogy ezen Ifjat Re-
mekre botsáttána [Kv; öCJk]. 1818: tartozunk ō Kigyelmét 
Remekre bocsátani melyek ezekből állottak Egy pár 
Brilliántos Fülbe való fityegövel, egy kosaros, Brilliántos 
Alliántz Gyürü, és égy pár Stempelezet gálántéri fülbe való 
[Kv; i.h.]. 

3. (ékszer)darab, remekben készült ékszer; piesä/bucată 
de bijuterie; Schmuckstück. 1622: Ualamj Zokniara ualo 
karikak apro ezwsteök es mereö eöhoz ualo ket remék 
nio(m) egiwt m — p 31 tt f. 9. d. 68 [Kv; RDL 1. 119]. 
1661: Egi giemantos niakra való húszon kilencz Remek-
ben, egi egi közép szerű Giemant vagion egi egi Remek-
ben, az Lebegöjeben kilencz közép szerű giemant vagyon, 
fekete zomanczos [Ks 90 Komis Gáspár lelt.]. 1686: Edgj 
Arany Láncz ő tiz remek benne; minden remekb(en) tiz tíz 
gjőngj; 70 Arany nyomo [BK. Bánfi Farkasné Bethlen 
Krisztina kel.]. 1716: egy rubintos nyak szorito 19. remek-
bül álló egy kis angyal képecske az Fityegője [WassLt]. 
1717: Egj gjemantos njak Szorító huszonnegj darabból 
álló, figyegöjével edgjŭlt a fögjegőjeben van njolc 8 gje-
mánt 12 tizenket remekben két két 2.2 kö 11, Tizenegj re-
mekben egj egj kö [Nsz; i.h. Wass Judit kel.]. 1727: Har-
mincz ket remekből allo homlok Párta orientál gyöngyökéi 
ftlzzve egy egy gyémánt az remekekben [Marossztgyörgy 
MT; Ks gr. Petki Zsuzsanna kel.]. 1730: Egy nyak szoritto. 
Tizenkilencz kek fejer fekete es verhenyes zamaczolasok-
kal készült arany remekből való, melynek tiz remekiben 
vagyon Tiz szem öreg jofele fejer gyöngy [A.csemáton 
Hsz; HSzjP]. 1745: Edgj Rubintos homlok Párta, husz Re-
mekből állo, Tiziben kilentz, kilentz tiziben három három 
Rubint lévén [Marossztkirály MT; Told. 19]. 1761: Egy 
Smaragdos homlok párta, mely 19 remekből húszan het 
smaragdból és 80 jóféle gyöngyből van öszve fíízve [Ko-
ronka MT; i.h. 8]. 1781: Körtvélly formára csinált oldal 
Arany Lántz Gyöngyei el rakva tizennyoltz remekből állo, 
és tizen hét kitsi Lántz szemmel őszve Lántzolva Gyöngy 
szem vagyon benne két Száz, hatvan két szem [Nsz; i.h. 3]. 

Szk: gyöngyös -. 1633: Attam mas Arani lanczott melj-
ben vannak tiz gwngieõs Remekek melyben vagion Njolcz-
uan Arani forma [Ks Vesselényi Kata kel.] * rostélyos -. 
1681: Edgy Arany láncz, rostelios gyöngyös Remekek vad-
nak köszte [Altorja Hsz; HSzjP] * rubintos 1654: 1 
Arany Lancz gjeöngjeös apro rubintos remek N. 12 [Kv; 
JHbK XVII/15] * zománcos 1703: Edgj arany remek ... 
Aranyból tsinált, fejér s fekete zománczos remekek, 
gallérra valók [Zabola Hsz; HSzjP]. 

4. (vmiből vhány) darab; (de un anumit număr de) 
bucăţi (din ceva); einige Stücke von etw. 1636: Szegeletre 

ualo czierép forma, hars fabul faragot, ki kisseb ki nagiub 
mindenestwl hét Remek, vgi mint keczike (!) farkú Czierep 
forma, Jtem, az alliának ualo Czierép forma [Kv; RDL I. 
109]. 

5. kelmefajta; un (anumit) fel de stofă/postav; Art Tuch. 
1661: Tudakoztassad meg Bethlen Jánosné asszonyomtúl 
az angliainak, kiszlandisnak, remeknek, kiszniczer mennél 
alább nem adják singit, mivel mindenik félét kell vétetnem 
[TML 11, 160 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1672: adtam 
ki Tiz sing grispán szín remeket Ul 10 Vásárhellyi Po-
hárnak Inasnak narancz szín Remekből Dolmánt [UtI]. 
1676: vőttem húszon nyolcz sing Remeket Fejeruari 
Udvarbíró adta pénzből f. 55 [UtI]. 1681: attunk Egj veg 
hamu szín vagj kék Remekre ötven öt forintot [Nsz; UtI]. 
1683: 1683. 28 Mar(tii) szabatvan Veres Remekből nad-
rágot) ad(tam) Szilváknak (!) egyet Baroczinak egyet | 
Vŏtem három sing kek Remeket singit f 2 teszen f 6// 
de ugy hogy szökasban ne vetetodgyek | Egy veg Crispán 
szín Remeket Fagarasi Thamás Görögtűi vettem per f. 50 
[UtI]. 1685: hozattunk Teczin Fajlandist ull. 21 // 
Teczin Remeket ull. 22 // Két veg Landist vég 2 — edgyik 
Kék, másik veres, végit in FI. 26 [UtI]. 1687: Adtunk 
avatni Szabó Gáspárhoz mákszin fogyaték remeket hat 
singet | Zoltantul völt Framia Szin Szürke Remekbűl, ava-
tatlan mas fel singbül Kaposinak szabattam egj nadrágot 
[UtI]. 

6. alkotás; creaţie; Werk. 1811: Tü! a* Bőlts Teremtő ke-
ze' remekjei! Az egész Természet szépsége* jelei Ró'sa és 
Liliom! nékem engedjetek! Nyiljék-meg ezerszer szép szin 
kebeletek; Hogy én annak minden rejtekit láthassam, És 
szépségteket bár félig le-irhassam! [ÁrÉ 197-8]. 1881: 
Vajon te, Ödön, ki rákuporogsz egy gyékényre az Ellenzék-
kel, háborús gondolataid között nem eszmélsz-e arra, hogy 
mi — gyors életű napilap — nem valami irodalmi remekek 
közlésére törekedtünk, csak egy változatosan — egyórai 
időt elszórakoztatóan — összeállított mellékletre, melyet 
valami igen magos szempontból megítélni igen gyarló 
dolog ? [PLev. 85-6 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

II. mn kiváló; excelent; ausgezeichnet. 1811: 'S a' Ló is-
mérésbe tsak ugy ereszkedem, Némely közönséges jeleit 
fel-fedem, 'S Itt' a' Gróf gustussát veszem fel remeknek, 
Meg-mondom miket tart jóknak és szépeknek, Távul 
légyen, hogy én azzal hízelkedjem Magamnak, hogy 
minden titkait fel fedjem: Tsak azt irom, a* mit eszembe 
vehettem [ÁrÉ 153. — *Gr. Bethlen János]. 1823-1830: 
De ezen maschináknak leírásokhoz nem egynéhány 
minutákig való nézés kívántatnék, különben is úgy be 
vágynák csinálva, hogy az ember nem láthatja minden 
mesterségét, mert titokban tartják. Elég az, hogy ezek 
anglus találmányok, és az emberi találmányos észnek 
remek munkáinak méltán tartathatnak [FogE 208]. 1879: 
Elekcséné kikötötte, hogy nála nélkül ne menjünk, s így: ő 
is jön, Elekese is, Czakó is — s tán a pap, akit Czakó Jó-
zsef halhatatlanított „remek szónoklatáért" a te esküvőd al-
kalmából [PLev. 57 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

remekcafrag remekposztóból készült cafrang; franjuri 
fåcute dintr-un fel de postav numit remek,; Franse aus 
einem Tuch namens remek gefertigt. 1673: Egj tiszta 
szkofiummal varrat portaj czaffragh. Egj remek czafíragh 
szederjes ött viragotska rajta ezüst fonolbol. Egj Csujtár, s 
egj rosz kophtanj [Marossztkirály AF; IB. Bethlen 
Domokos hagy. Bethlen István inv.]. 
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remekcsinálás remekkészítés; confecţionarea obíectului 
stabilit pentru trecerea probei de maistru; Fertigung des 
Meisterstücks. 1695: Anno 1695 Mensis die Marty 4 Néb 
Márton mester kérte fel az Remek Csinalast a' B. Ceh 
előtt, mellyet az B. Ceh megh engedet hogy az Articulus 
szerént 8 het s három napok alat meg keszitse [Kv; ACJk 
18]. 1698: Debreczeni István Deák a remek csinálásban 
megh keslödött, Ez okon imponállya a b: Czeh, hogy 
mához egy holnapra el végezze, ha pedigh nem végezi 
minden hétre egy forintal büntettetik [Kv; ÖCJk]. 1699: 
Adatot udő az Remek Csinalasra Konya Janosnak ugy mint 
nyoltz hetek es három napok [Kv; ACJk 32]. 1707: követte 
fel az Remek Csinálasra való idejét, Pocz Gjőrgy Mester 
[Kv; i.h. 65]. 1782: Ajtai Moses Déák(na)k Remek csiná-
lásradott (!) az B. Czé égj Bokrétás vagj Carmazin gjŭrŭt 
és égj placcot jo féle kövekre [Kv; ÖCJk]. 

remekcsináló remekkészítő; persoanä care confecţio-
nează obiectul stabilit pentru trecerea probei de maistru; 
Meisterstückfertig. 1701: Az Mester Remek légyen edgy 
kétszer ványait vég Posztó, minden hiba nélkül, az hoszzu-
sága legyen ötven két sing, a szélyessége, szelyivel edgyŭt 
negyven pászma, ha penig valami hibája találna lenni, a 
Remek tsinálo büntettessék meg f: 4 [Kv; PosztCArt. 9]. 

remekdarablás remekszabás/készítés; confecţionarea 
obiectului stabilit pentru trecerea probei de maistru; Ferti-
gung des Meisterstücks. Szk: ~ra bocsát. 1852: Szöts 
legény Darvai Antalnak Remek darablásra bocsájtaní 
kérésére Czéhunktol kapót válasza megváltoztathatása 
aránt tett folyamodása [Dés; DLt 1312] * ~ra bocsáttat. 
1826: nem mulattuk el a' nevezett Csizmadia Legényt, ugy 
a' vélle egyenlő Jussal biro Társait is a' Remek darablásra 
bocsáttatni, kikis mindnyájban Remekjeket el készítvén 
bémutatni igyekeztek [Dés; DLt 495] * ~ra bocsáttatás. 
1852: Darvai Antal a1 Remek darablásra bocsáttatását 
kérte [Dés; i.h.]. 

remekdeszka mesterremek elkészítéséhez való deszka; 
scîndură de príma calitate; Holzbrett ftir die Fertigung des 
Meisterstücks. 1763: F Ilasván jelenenek meg előttünk 
... Borlyászán lakó Szemellyek ... Barlyaszi lakasak(na)k 
képekben es Szemellyekb(en) ... Ez előtt 10. Esztendőkkel 
az Melgos Groff Generális Ur akk<o>ri Tisztivel alkut volt 
megh hogy az eö Naga egesz Falujahoz F Ilasvahoz tartózó 
hatarnak, egy darab reszin Marhajakat legeltethessek, 
mellyert igirtek Hogy Annuatim 12. Remek deszkanak való 
Töket ha a Borlyasziak a meg irt Remek Tökeket meg 
nem hoznák, minden abból következő karat tartozzanak 
meg fizetni [BSz; TK1]. 

remekdolmány remekposztóból készült dolmány; 
dolman făcut/confecţionat dintr-un fel de postav numit 
remek; Dolman aus einer Art Tuch namens remek gefertigt. 
1675: 1672 esztendőben adtam János deák fiamat az Kendi 
János ítílőmester uram udvarába. Akkor csináltattam 
neki egy öltözőköntöst Második esztendőben is ez sze-
rént egy egész öltözőköntöst, kék posztó remek dolmányt 
[Kv; KvE 193-4 U]. 1691: ada ... Szathmári Szabó János 
Ur(am)... négy Száz magyári forintokat - fl 400. és egy uj 
remek dolmánt Lippai István Ur(am)nak, megh adván, 
az megh irt summa penztis plenariê et integrê jo el kelhető 

folyo pénzül es tallérul mi előttünk levala [Ne; DobLev. 
1/34]. 

remekecske kis ékszerdarab; piesă mică de bijuterie; 
kleines Schmuckstück. 1700: Egy rubintos nyakravaló 
huszonnégy kerek remekecskéje húszon kettödik az 
fityegöje két két rubintocska, az közte való remeken ollyan 
hoszszuko remeke 19. az fityegőjének az Pántlikáján egy 
Rubint [Hr 1/20]. 

remekelés, remeklés remekkészítés; confecţionarea 
obiectului stabilit la trecerea probei de maistru; Fertigung 
des Meisterstücks. 1807: a három békövedzettnek a 
remeklés megengedtetik a nemes Céh elölt [Dés; DFaz. 
36], 1819: Tartozik ... égy kövér Sertést meg perselni, 
megtakarittani, és fel bontani, s annak minden féle apró-
lékját tisztességesen és leg jobb izüen fel takarittani és 
ha a ki adott Norma ellen a Remeklésben tetemes hibákat 
ejtene a Czéhba bé vétetni köteles a Czéh ne légyen [Kv; 
MészCLev.]. 

remekes I. mn 1. remekkészítő, remekező; care con-
fecţionează obiectul stabilit la trecerea probei de maistru; 
Meisterstück fertigend. Szk: - legény. 1668: Keöuetkezik 
az Remekes legennyeken az mit exigaltunk [Kv; SzCLev.]. 
1721: Eött Remekes Legenj volt egj mas utan ez küs ŭdö 
alat [Kv; ÖCJk]. 1827: a' Remekes Legények [Kv; 
ACSzám. 77]. 

2. remekben készült; care a fost executat ín formă desă-
vîrşită; perfekt gemacht. 1625: Wagyon mas egy gyer-
meknek walo ezüst remekes parta eoweczke nyom ez m. 
o. p. 32 er ezis f. 12 [Kv; RDL I. 126]. 1635: egy Pan-
tzel Lantzos remekes Partha eö twrkeses nyom girat eggyet 
harmintz kett neheszeket giraiat tudván a f 22 — f. 36 
d. 72 [Kv; i.h. 107]. 1637/1639: Egy Remekes Eöhez 
való három remek [Kv; i.h. 111]. 1639: Egy Panczel 
Lanczos Remekes Türkeses Eö, nyom m. 1. p. 3. — f. 
28 [Kv; i.h. 116]. 1651: Egy Finom Aranibol czinalt 
Remekes Lapos Arani Lanczy. vagion N 64 Arani eb-
be(n) [WassLt Vass Judit kel.]. 1655: Egy kis remekes 
Eovetske M — p. 35. [Kv; RDL I. 29]. 1696: Egy reme-
kes Türkeses partha eőv (Tall) Imper. nro 24 Más remekes 
türkeses pártha eőv (Tall). Imper. nro 19 Egy kisseb hit-
vani remekes eőv (Tall) Imp. nro 5 [Mv; MbK 80. 6]. 
1714: egy remekes tűrkes jo féle gyöngyös párta öv [Kv; 
Pk 6]. 

3. ' Hn. 1725: A' Remekes vőlgjb(en) à mellj Ut fel 
jár azo(n) tér meg egj föld [Mezöbánd MT; EHA]. 1754: 
az Remékes völgy tetejen az hidegy völgy far fele járóban 
[uo.; EHA]. 1763: Az Ados észkin a Remekes völgyben 
(sz) [uo., EHA]. 

II. fri remekkészítő; persoanä care confecţionează ob-
iectul stabilit pentru trecerea probei de maistru; Meister-
stückfertiger. 1655/1754 k: Ha mi rejtéket tsinális, 
szükség hogy ugy tsinálta légyen a Remekes, hogy az nem 
valami asztalos Mesterséghez nem illendő észközzel 
nyilyék [Kv; ACJk 23]. 1782: mind haton az remekesek a' 
Tkts Com(m)issarius Urak is jelen leven Cehunkban, 
instalanak remekjek bŭntetesiert, a Tkts Commissarius 
Urak el engedék remekjek hibájáért való büntetést Cehünk 
consensussabol a Kir: Com(m)issiok tenora szerent [Kv; 
ÖCJk]. 
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remek-esztendő a mesterremek elkészítésére rendelt év; 
an fixát pentru confecţionarea obíectuluí care trebuie 
prezentat la trecerea probei de maistru; das Jahr fUr die 
Fertigung des Meisterstücks. 1728: Detsi Mojses mester az 
Kövendi Gjörgj Ur(am) legénnye az Tavalyi Esztendöb(en) 
Remek Esztendeit tisztesegesen el töltvén, kívánná az Blts 
Cehtŏl sok instantiajára pénzül hogj az B. Chehet conten-
tállja [Kv; ACJk 138]. 1808: A mely betsületes Legén a 
Czéhba akar állani az tartozik a Czéhok rend tartása szerint 
Remek esztendőt betsuletesen szolgálni [Kv; KCJk 21a]. 
1831: Isten Segedelme által Vándorlo Esztendeimet eltöl-
töttem és már annakis egészsz Esztendeje mult Sz Pál nap-
kor amiolta haza jöttem, mostan pedig az Ns Szőts Czéh-
nak Articulussa tartásánál fogva Remek esztendömetis 
töltöm és a tzél felé igyekezem, amellyett költség nélkül 
véghez nem vihetek [Dés; DLt 451]. 1850: remek 
esztendejek el-telvén, bocsátná Remekrajz készíttésre ... 
remekrajz készíttésre bocsáttatott Czéh-mester atyánk-
fiához [Kv; öCJk]. 1852: vándorlásának idejét bé töltött 
legények, ha mestereknek felvétetni kívánkoznak, minek 
utánna az esmertető esztendőt el töltötték — kötelesek a' 
remek esztendőtt négy mühejbe tölteni [Dés; DLt 1312]. 

Szk: - töltés. 1821: senkiis Remek Esztendő töltés 
nélkült, a' Czéhban bé ne vétettessék, hanem azt minden 
kifogás nélkült, a' mostani, s az ezelőtti Casusból semmi 
himet nem várván, illendő, és a Czéh által meg határozan-
dó Heti Bér mellett, pontosan ki tölteni tartozzék [Kv; 
FésCJk 32]. 1839: a remek esztendő tölthetésre magokat 
praenotaltatni kérő mester Legények kérelem Leveleit meg 
vizsgálva oly megjegyzéssel praenotáltattak pedig, hogy 
noha vgyan 836ban Dec. lOkén praenotaltattak volt® oly 
modon, hogy a midőn egyik a remekét bé mutatja, a másik 
akkor kezdje a remek esztendeit s az-is meg hataroztatott 
volt, hogy melyik melyik helyében lépjen, a remek eszten-
dő töltésben, s már ezek közül némelyik a remek esztendeit 
régen ki-is töltötte, még-is a remeke el készítésével s bé 
mutatásával kesedelmezik s az utánna valónak hátra 
maradást okoz [Kv; ACLev. — aKöv. öt név]. 

remek-esztendős remek-esztendejét töltő; aflat ín anul 
fixát pentru confecţionarea obiectului care trebuie prezen-
tat la trecerea probei de maistru; sein Meisterjahr ver-
bringend. 1839: Remek Esztendős legény [Dés; DLt]. 

remekév a mesterremek elkészítésére rendelt év; an fixát 
pentru confecţionarea obiectului care trebuie prezentat la 
trecerea probei de maistru; das Jahr ftir die Fertigung des 
Meisterstücks. 1846: Mivel a Kérelmes a Czéh iránti 
Kérését a szelid uton Követelte ugy a Czéh is meg tekintve 
terhes Körülményeit ezennel a remek evnek rendes el 
fizetésével Praenotánsok közzé fel vétetni határozta [Kv; 
ACProt. 19] | 12 octob(ris) Kántor Czéh Gyűlés tartatott 
azon alkalommal jelentette magát Haller Ferentz remek 
évet kérvén, fizetett sallariumot 1 fl Remek esztendőre 
rendeltetett Edes attyahoz Haller Ignátzhoz [Kv; ACLev. 
Kül. Perc. 54]. 

Szk: - töltés 1846: Kresovitzki István bé adja kérelmét 
hogy a' remek éve, pénzbeli fel válthatását nyerhesse meg 

A' benn írt felesleges kérelem meg nem adodhatik a 
kérelmes érdemlett fizetés mellett a rendes remek év 
töltésre utasittatik | Lászlofy Ferencz bé adja kérelmét, 
melybe rögtöni remekre való bocsátását kéri ... A' Kerel-
mes kérelmes fojamodást tévén a Felsőbbséghez ... a K. 

Kórmány özvegy Szász Janosnehoz rendelte remek évét 
tőlthetni, e' szerént Czehunk csak is felsöbségtől nyert 
válasz napjától ösméri remek év töltését [Kv; i.h. 54]. 

remekéves remekévét töltő; aflat ín anul fixát pentru 
confecţionarea obiectului care trebuie prezentat la trecerea 
probei de maistru; das Meisterjahr verbringend. Szk: ~ 
legény. 1848: Lakatos Béniámin jelenti hogy mivel remek 
éves legénye Kulitsekh András a remek évet illő uton nem 
dolgozza ennek tekintetéből a remek éves legénye 
további tartásáról le mond Mivel Kulitsech András a 
Czéh által elejeben szabott rendszabáljokat illőn nem 
tartatta Lakatos Béniámin legénye további tartásától 
fel oldoztatik [Kv; ACProt. 28]. 

remekezendő mesterremekét bemutatandó; care ur-
mează să prezinte obiectul confecţionat pentru trecerea 
probei de maistru; sein Meisterstück vorstellend. 1741: bé 
adván Bányai Pál remekezendő blts Attyánkfia is szaba-
duló levelit [Kv; ÖCJk]. 

remekezés remekkészítés; confecţionarea obiectului sta-
bilit pentru trecerea probei de maistru; Fertigung des Mei-
sterstücks. 1738: meg engette egj Pohart két pecsetet, 
ket Gyűrűt kesziteni, tekintven a' Bletes Czeh mind az 
Iffiak kettős allapottyokat es egy Hassal lőtteket es egjczer-
smind jo magok viseleteket, es egjüt való Remekezèseket 
[Kv; ÖCJk]. 1756: az remekezés alkalmatosságával való 
<fize>tségben az eddigelé folyt abusus tollált<atik> s ma-
gokat az említett céhbeli mesterek ők<g>kmek más nemes 
céhek articulusai <s con>stitutiojihoz képpest a remekezés 
alkalmatosságával eddig excessive practizaltatni <szokott> 
itallal való erőltetés, vesztegetés s egy<éb arti>culusokon 
kívül való praestatiok s kö<telességek> abrogáltassanak, 
hanem magokat mind<enkor> szabják articulussoknak 
harmadik és ne<gyedik pun>ctumaihoz [Dés; DFaz. 16]. 
1808: kéntelenittetének a' Legény tartást megengedni 
addig is mig a Remekezés végével Czéhokba bé vétettném 
[Kv; ACLev.]. 1821: Szabó István mindeniknél égy égy 
Holnapot tőltsen ki, azután pedig mindgyárt Remekezésre 
botsáttassék [Kv; FésCJk 31]. 

remekezik remeket készít; a confecţiona obiectul stabilit 
pentru trecerea probei de maistru; Meisterstück fertigen. 
1752.ě Valamely mester Legény az betsületes Chéhban 
bé akar álani, az tartozik Remmekezni... az Remmek pedig 
e szerint következik, lmo tartozik csinyálni égy Mustos 
kádot, minden hiba nélkül, égy Hordot égy Feredő Kádot. 
égy Butand (!). égy Liut, azokot el készítvén, tartozik az 
Látó Mestereknek bé mutatni, meg vizsgálván mind azo-
kot, menyi darab Edénynek hibaja lészen, minden darabért 
tartozik az betsületes Chénak égy égy Forintal | Valamely 
mester Legénynek Házasságra akaratya vágjon, és az betsü-
letes Chéhban bé akar álani, az tartozik Remmekezni, mi-
nek előtte meg mátkásodik, a' ki pedig ezt az Articulust 
nem observálya pőenaja lészen Flór. 5. az Remmek pedig e 
szerint következik" [Kv; KCJk 16, 16a. — ^Fordítás né-
metből]. 

Szk: remekezni kívánó. 1818: Aranj Műves Legénj Lu-
káts János kivánván magát a' Czéhba incorporáltatni, 
botsáttaná a' Betsületes Czéh Remekre, ennek alkalmatos-
ságával bé is mutatott a' Remekezni kívánó Ifjú öt darab 
Rajzokat ... melly Rajzok méltóknak találtatván a' Reme-
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kezésre, határoztatott [Kv; ÖCJk]. 1827: a' remekezni kí-
vánó Legények [Kv; ACJk 21]. 

remekező I. mn mesterremeket bemutató; care prezintă 
obiectul confecţionat pentru trecerea probei de maistru; 
Meisterstück vorstellend. 1815: tetemes hibáiért és vakme-
röségiért meg büntettetett ... az emiitett büntetés Pénzt 
bé is fizette a' Remekező Ifjú [Kv; ÖCJk]. 1818: Boda Pál 
... megbüntettetett először 8 Rh. forintokig, de instálván, 
hogy azon büntetésből engedne a' Czéh, azért kérésit meg 
halgattuk, s a' büntetést réa hagyta a' Czéh 6. Rh. forin-
tokra, mellyet a' Remekező Boda Pál béis fizetett [i.h.]. 
1827: a' remekező Legények őrőkkétig a' Tizenkét öre-
gebb Mesterek kőzött azon rendel az öregség, vagyis a' 
Czébe álláskori rend szerént következnek, osztassanak ki 
[Kv; ACJk 21]. 1832: a Nms Czéh kebeléből két Mester 
emberek-ís rendeltessenek-ki, kiknek-is Rajz meg készitté-
séiglen téendŏ tōbszōri fáradságai közzül tsak égyszeri 
fáradságáért tartozzék a' Remekező Ifjú égynek-égynek 
előre 30 - Harmintz krajtzárokat ezüst-pénzben fizetni 
[Kv; öCLev.]. 1845: remekező ifjú Aranymives Kováts 
Ferentz remek-rajzát el-készitvén ezennel bé-mutatja; mely 
áll égy kettős kigyo fejű karperetzből, és égy őszve font 
pántlika állású mejj-tőből, kövekkel illendően ki-rakva, és 
jo három próbás aranyból készitve [Kv; ÖCJk]. 

II. fii mesterremeket bemutató; persoanä care prezintă 
obiectul confecţionat pentru trecerea probei de maistru; 
Vorsteller des Meisterstücks. 1655/1754 k: Ezek utána 

betsülettel a' Remekező a' két Látó Mestert a Czéh házhoz 
kisérje [Kv; ACJk 23. — aA mesterremek bemutatása 
után]. 1832: már más Remekezők az Remekel kész vannak 
[Kv; ACProt. 1]. 1848: a remekező mindenkor köteleztetett 
a látómestereket kollatioval el látni [Kv; i.h. 26]. 

remekkemence mesterremekként rakott kemence; 
cuptor făcut la trecerea probei de maistru; Ofen als 
Meisterstück aufgesetzt. 1827: Anno 1827ben 5dik Feb-
ruárius napján tartatott Egész Czéh Gyülesében határoz-
tatott hogy az Remek Kemenczèt nSm egjebbűtt hanem 
az Czéh mester házánál Vagy ahol az Czéh mester meg 
engedi Rakja fel (a fazekas legény) [ZFaz.]. 

remekkészítés remekcsinálás; confecţionarea obiectului 
stabilit pentru trecerea probei de maistru; Fertigung des Meis-
terstücks. 1772: az Jóó Dénes eö kigjelme remek készittesi-
nek hellye bé iratasaban correctio eset [Kv; ÖCJk]. 1815: a' 
Remek készittés alatt az Elöli járókat némelly szavaival il-
letlenül meg sértette [Kv; ÖCJk], 1820: kérdés tétettetvén az 
iránt, hogy Zonda Ignátz, Főldesi István és Vig János ő Kgylk 
remekre botsáttassanéké (!) vagy nem ? végeztetett; Hogy 
a' meg nevezett Iffiak remekre botsattassanak és annál fogva 
a* Czéhba béis vétettessenek; melly szerént a' Remek 
készitésre ki is rendeltette(ne)k [Kv; FésCJk 26]. 

Szk: ~re bocsát. 1823: bocsássuk ötet egyenes Remek 
készittésre [Kv; ACLev.]. 

remekkiadás mesterremek kijelölése; stabilirea obiectu-
lui care trebuie confecţionat pentru trecerea probei de 
maistru; Auswahl des Meisterstücks. 1782: Mint hogj étzer 
az B. Ché az Remeket Inprotoculáltatta, és akkor tetzet 
acceptalni, tehát mostani kérésének heljt nemis adhat, 
mivel az Remek kiadás, az mostani világ modiához vágjon 
szabva, és elis kelhető [Kv; ÖCJk]. 

remekkolláció céh vendége lésbei i váltságpénz a remek 
bemutatása alkalmából; sumă de răscumpărare plătită 
pentru masa festivă care se dă cu ocazia trecerii probei de 
maistru; Lösegeld ftlr Bewirten bei der Vorstellung des 
Meisterstücks. 1729: az mostoha ŭdöre nezve ... az Szőlősi 
Sigmond Remek collatiojat engette az becsülletes Czeh 
tizen ōtt magjari forintokra [Kv; ÖCJk]. 1730: Tszletes 
Czeh Mester Ur(ai)nk emlekezetet tőnek az Katona Ioseph 
Deák Remek Collatioja iránt, hogj az becsülletes Czeh 
pénzül venne be beszelgetven az becsülletes Czeh ezen do-
log iránt, pénzűi fel vötte, mivel Mester Ember Gyermeke 
fel collatioval tartozik fizetet kesz pénzt tizen ött Magjari 
forintokat [Kv; i.h.]. 1754: az Remek Collátio iránt 
pediglen De terminálta az Becsületes Czéh hogj a jōvō 
Czéh gyülésere adgya meg [Kv; i.h.]. 

remeklátó a remek készítését felülvizsgáló mester; 
meşter desemnat pentru examinarea obiectului confecţionat 
la trecerea probei de maistru; das Meisterstück überprüfen-
der Meister. 1812: B. Ché Remekre botsata egj keresztelő 
kanát Terminust Rendelt az N. Czé 3. hónapokat és 
Remekjét készítse Nagy Sándor atyánk fijának Remek-
látóknak Rendeltetett Ferentzi László és Szigeti Samel (!) 
atyankfíjaji hogy leg aláb minden heten kétzer aremeket 
meglátogatni (így!) [Kv; ÖCJk]. 

remekmunka mesterremek; obiect confecţionat la trece-
rea probei de maistru; Meisterstück. 1773 k.: 22 Februári 
remeket mutat ifjú Márton György őkglme, mely remek 
munkában talált az nemes Céh az korsóban hibát [DFaz. 
29]. 1782: a* remekesek remek munkajok szerént collokal-
tassanak az Cehokban [Kv; ÖCJk]. 1788: Lenygjel István ö 
kigjelme a Betsületes Cehval meg egjezven, Remek 
Munkájátt Tisztességesen be mutatvánn a Betsületes Ceh is 
acceptalt. Ugjan tsak akar a Ceh be allo Ceh pénzt is Le 
teven 5 Renenst be adatt [Kv; FésCJk 43]. 1843: melj 
Remek munkát az Ns Czéh ... meg vizsgálván, és bé vehe-
tőnek találván az Czéh bé állás taxát 30 Rftokat váltóban 
Ieis fizete és neve a Czéh tagjai kőzé béirodot [Kv; ÖCJk]. 

remekpohár mesterremekként készült pohár; pahar 
fòcut la trecerea probei de maistru; Glas als Meisterstück 
gefertigt. 1647: egy remék pohár fedetlen tiszta fejer [Kv; 
RDL I. 134]. 1750: Instálának azon, hogv pénzűi fizetne 
meg az Remek pohárnak csinálásáért [Kv; ÖCJk]. 

remekposztó 1. posztófajta; un (anumit) fel de postav; 
Art Tuch. 1657: edes aszonyo(m) adna három sing re-
mek posztot s egy fertalt masfel singh fekete Brassay 
postot singhit d 70 [Kv; SLt FE. 15]. 1672: Remekről ualóa 

... adtam ki.. . Tiz singh Narancz szinõ Remek posztott Ul. 
10 adtam ki Tiz sing grispán szin remeket Ul. 10 ... 
Vásárhellyi Pohárnak Inasnak narancz szin Remekből Dol-
mánt Aduán Aszszonyunk Kezemhez egy uégh Remek 
posztót szabadtam ezeknek belőlleb [Uti. — aTi. erogáció. 
°Köv. a fels.]. 1673: Szegődtem meg Jenej Pál vrammal 
Erkedi Joszágomnak gondgjaviselesert ... Igirtem ... Kön-
tösnek hetedfél sing Remek posztót ... A köntöshöz szer-
számra f 1 — 50 - másfél forint. Tizen hat veka buza 
vetést; ugyan Erkeden mind bé takarittásával edgjütt 
[Szászerked K; LLt Lázár István kezével]. 1685: November 
1. Volt az sokadalom Kolosváratt. Vŏttem egy salavárinak 
s az nadrágom újítására kék remek-posztót ulnar. 1 ... fl. 1 
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// 36 [Torda; SzZs 268]. 1700 k.: Temovai Pap Miklós 
viszen Fejtöt tizenöt okát, Két Kötés Papirossat ... három 
oka kávét egy végh Ször Kanavátzot, egy végh Zöld Remek 
posztot [Szászváros; RLt St. Lengyelfalvi kezével]. 1711: 
13 Sing kék Remek Poszto 31 // 20 [ApLt 5 Apor Péter 
inv.]. 

2. ebből a posztóból készült; fåcut/confecţionat din acest 
Postav; aus diesem Tuch gemacht. Szk: - süveg. 1683: 
Eczaka(na)k ideje(n) egi Nestel bellet zöld remek poszto 
sŭveghemet el lopta [Kv; TJk XIII/1. 137]. 

remekrajz mesterremekrajz; desen executat la trecerea 
probei de maistru; Meisterstückzeichnung. 1834: A Krauz 
Mihálynak a Remek rajz ki adodot fizetet 1 Rf [Kv; 
ACLev. Kül. Perc. 12]. 1845: remekezö ifjú Arany mives 
Kováts Ferentz remek-rajzát el-készitvén ezennel bé-
mutatja [Kv; ÖCJk]. 1846: Gold Ferentz remek raiza meg 
nézéséért Czéh gyüles taxabon fizetet 2 Rf 30 xr [Kv; 
ACLev. Kül. Perc. 53]. 

Szk: - készítés. 1845: a' Remek esztendőre botsátott 
ifjúnak Kováts Ferencznek remek-esztendeje el-telvén, 
kérék Czéhunkat az emiitett ifjú nevében, bocsátná remek-
rajz készítésére, mely kérés következésében a' szokott 
mód-szerént remekrajz-készitésre bocsáttatott, rajz Iátok-
nak rendeltettek Lukáts János és Koncz Jósef atyánkfiai 
[Kv; ÖCJk]. 1850: remek esztendejek el-telvén, bocsátaná 
Remekrajz készíttésre remekrajz készíttésre bocsáttatott 
Czéh-mester atyánkfiához [Kv; i.h.] ~ra bocsáttatik. 
1801: égy Major Ferentz Iffiu Remek Esztendeit el tölt-
vén a' Remek rajzra botsáttatott, a' mely rajzát el készít-
vén, de hogy igen hibásnak tanálta ' czéh visz(sz)á adta, 
h°gy job(b)at készittene [Kv; ACLev.]. 

remektőke mesterremek elkészítéséhez való tőke; 
buştean de príma calitate; Holz filr Meisterstück. 1763: ha 
a Borlyasziak a meg irt Remek Tökeket meg nem hoznák, 
minden abból kővetkező karat tartozzanak meg fizetni 
[BSz; TK1. — A teljesebb szöveg remekdeszka al.]. 

remekü szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: la-
pos - lapos ékszerdarabbal készített: fiícut/prevăzut cu o 
piesä plată de bijuterie; mit einem flachen Schmuckstück 
versehen. 1716: Más egy nyakra való kerek szemű arany 
láncz. Más egy lapos remekü nyakra való arany láncz 
[WassLt]. 

remekvágás mestervizsgaként megejtett állatvágás; 
sacrificarea/tăierea unui animal la trecerea probei de 
maistru; das Schlachten eines Tieres als Meisterarbeit. 
1702: A Remek vágás melle rendeltetnek két Látó 
Mesterek a kik meg lássák ha alkalmatosé a Czehban* való 
be allasra [Dés; Jk. — aTi. mészáros céhbe]. 

remél, reménl, reményi 1. reménykedik vmiben; a 
spera/nădäjdui; auf etw. hoffen. 1567: Borbara lelek lesç 
istwanne fassa est Quod hodie ... vxor Valentini" Bes-
tiám Meretricem, Nagy seggw vitup(er)asset No ne re-
meit azt hogy ha Meg halok hogy teged wezen az en ura(m) 
hane(m) tizen egy eztendçs leant hogy bizony meg 
siratoth Meg bánod [Kv; TJk III/l. 81. — aZabo]. 1574: En 
Salfiy Anna leuen Jstennek fogsagaban es Ereös betegsig-
ben mely betegsigben reminlem Azt hogi az vristen az w 
markaba vezy az En lelkemet, Azirt zamon nieluemen, 

reménytelenség 

Eszemen leuen tezek Iliién Testamentomoth [Gyf; JHbK 
XXI/12]. 1584: az felseged regy zolgakhoz zokoth kegyel-
mes yo akarathja kjth remjllek hogy felseged en thewlemjs 
zyginj regy zolgayathwl meg nem wonzon [Komlód K; 
WLt Petrichewich Kozma lev.]. 1587: Vetettwnk volt ket 
keobeol tauaz buzatis remelywk hogy talam lezen az ket 
keobeol vtan Cub. 10 [Kv; Szám. 3/XXXII. 3]. 1671: Meg-
tekéntvén Al-Pestesi Balog Máthé Atyánkfiának-is ez 
szegény haza közönséges szolgálattyában való sok rendbéli 
fáradozását, remélvén ez után-is ezen haza szolgálattyátol, 
az szűkség ugy kívánván nem vonogattya magát, kire való 
tekéntetűnkbōl, Torda Vármegyében Felső Orosziban lévő 
Portiojának Hunyad Vármegyében Pap Almás nevű Fis-
calis falujának dominiumában meg-maradni Nagyságod 
kegyelmes consensussa-is accedalván ez dologbol; Végez-
tük hogy Donatiójának tenora szerint bírhassa pacifice [CC 
74]. 1696.€ az Feleségem nagj hirtelenséggel az Pleuritisben 
igen nehezen meg betegedék ... ma tiszta véres genyetsége-
tís pőkőt, kglteket becsüllettel követvén, mellybül remén-
lyük, hogj azon mérges kelevény meg fokadott vólna, 
mindazonáltal igen nehez beteg mostis [Gemyeszeg MT; 
BK. Kemény János Bethlen Gergelyhez és Elekhez]. 1700: 
reménlem hogy vagy kgd bé jŏ Fejervárra, vagy én kgdhez 
ki fordulok, es akkor dolgomat kglmeddel el végezem [Ks 
96 gr. Mikes Mihály Gyerőfi Borbálához]. 1701: Hogj pe-
nig fáracsága és szólgálattia ä Mészárosnak heiab(a) ne 
légjen, minden hólnapra rendelyen Kk tiz tiz forint fizetést 
néki, igj remellyűk hogy a' Mészárszék tartás facilitalodik 
s az Hazánakis keveseb kára lészen [UszLt IX. 77/31 gub.]. 
1729: Remélem vala, hogy en is valami újsággal Darlaczi 
meleg ágyamból kedveskedhetem vala az Asz(szonyo)m-
(na)k de azt bizony a mint írják kit az utolszori havazó 
hideg, kit a patkány mind el rontott [Somlyó Cs; ApLt 1 gr. 
Haller János gr. Káinoki Borbárához]. 1753: Az vj vetemé-
nyes kertett remenlem Ex(ce)U(entia)tok tetszese szerént 
intéztettem es elaboraltattam, tablára hasogattattam, ágyak-
ra ki nyomoztattam, fakkal körűi ültettettem [Marosillye H; 
Bom. XXXIX. 50 Hodor József lev.]. 1774: Néhai Magyar 
Atyim fia Togyer ennek előtte ött Esztendővel az M. orszá-
gi Pusztákra ment, s mostis ottan vagyon az ökrök mellet, 
de ennek viszá jōvetelit remenlyŭk [Mocs K; KS Conscr. 
79]. 1782: a Causankat alkalmas állapotba hattuk 
Húsvét után ... én menyek Pestre, addig reménlem, hogy 
valami mozdítást teszünk benne [Dés; Ks 21. XV 33 gr. 
Komis Zsigmond gr. Komis Istvánhoz]. 1789: nem igen 
lehet reményleni, hogy most hamar a' Collegium uj Épüle-
tének folytatásához lehessen fogni [Kv; SRE 261]. 1793: 
A' Szilva pálinka ki főzést el végezték A' Szőllőnek el 
fedéséhez is hozza fogtak, és reményiem, hogy rövid időn 
is el fogják végezni [Girolt Sz; JHb 36 LevK 363 Pap Sán-
dor lev.]. 1826 k.: Néhai Szeredai János V. Királly Biro 
Urunk ... a Kelementelkieknek ezen törvénytelen praeten-
siojoknak, ítélet képpen hellyt nem adott, reményjük, hogy 
most is ezen régi igasságunk el nem nyomattatik [Gyalaku-
ta MT; GyL]. 1836: (A buza) már reményleni lehet ez is 
jobbacska árron el kél [TSb 20]. 1860: eddig reméllettem 
volna hogy magamis át mehetek, de Martonos fele az ut 
rosz létit, Rugonfalva fele hoszszas voltát unva mind eddig 
halogatam [Gagy U; Pf Pálfi Mihály lev.]. 1863: A' 
temetésre és köállitásra kívántató költséget reményiem a' 
ns ekklésia nem fogja tőlem sajnálani [Kv; Végr.]. 

Sz. 1676: Én, édes Sógór uram, Isten előtt lelkem, 
semmit rossz és gonosz értelemmel nem írtam; ha nem 



reményi 268 

maturálja Kigyelmetek az dolgot, félő, sokat remélvén, 
magunk is el ne veszszünk. Bő írásomról Kigyelmedet 
követem [TML VII, 257 Komis Gáspár Teleki Mihályhoz]. 

2. vél, gondol, feltételez; a crede/spera/presupune; den-
ken, annehmen. 1577: Meg Értettek eo kegmek egez wa-
rassul az p(ro)curatorok dolgarol minemy keppe(n) vegezet 
volna Byro vram Tanachyawal mely czykelleket Irwa adot 
eo kegmek fel, Eo kegmek azért varassul Iowallyak ez 
articulusokat, chyak ezen keryk byro vramat Tanachyawal, 
hogy mégis lobban Munkalkoggyek eo kegmek ezen, ha e' 
ket czykel meg alhat: vagy nem, eggyk az appellatio dolga 

az Másik az Idegenert való p(ro)curalas az varasbeii 
ember ellen, Miért hogy ez sok feo embernek ellene lehetne 
kiknek giakorta perek essyk it az my zekwnken Titkon 
penig ne(m) Remeily eo kegmek varasul hogy ez sok Ideig 
meg Maradhasson [Kv; TanJk V/3. 147a]. 1599: Pays-
gyarto Jstvanne Jlona azzony ... vallya: Ennek eleotte egy 
nehany eztendeowel menek oda Korchyolias Jstwan haza-
hoz valami peterseliemert hatra menek az kertben tehát az 
azzony veztegh fekzik, es ez legeny Georgy az faratt 
eoteogety kibeol en akkoris semmith iott nem remeilek 
[Kv; TJk VI/1. 364]. 1610: az aszoniom ket eókre oda 
uagion, melj eőkeőrert kit nem remenlettem volna engemet 
ithon megh perle aszoniom [UszT 4/9b]. 1639: Amint 
felljebbis irám én nem bánom ha az eo Naga birájais tsi-
náltat ot Sz. Gieorgieon affele veteménynek való kertet ă 
minemūt en tsináltatta(m) mert az falu feolde s elege tágas 
hely, de én nem remél lem hogi ot eo Naganak aftelere 
szükségé legien hogi dinnyét mit vettessen [Homoródsztpál 
U; Szád. Redej János lev. Nagy Tamás de Fogarashoz]. 
1661: Az szegény néném, Betlen Domokosnéa asszonyom 
is igen rosszul volt, inkább reménlettem halálát, hogy sem 
életét; ő is, Istennek hála, most még is valamit könnyebbe-
dett [TML II, 191 Veér Judit Teleki Mihályhoz. — aBoldai 
Kata]. 1662: Az mi az havasalföldi hir dolgát illeti Az 
végekben elégh Agiujok levén az Törőkők(ne)k, nem 
remellyűk ollyan meszűl vitessenek, mindazonáltal jo 
alkolmatossaggal nem bánnok ha jobbanis végére menne 
keg(g)lmed [BLt 9 a fej. Béldi Pálhoz]. 1722: lássa az 
Actrix Aszony, a* Thót Jérémiás Uram jussán, kihez, és 
minémü p(rae)tensiot erigál, ahoz nem szollok, de a' 
Perb(en) forgó Gónós jusson lévő Bonumokb(an) eö 
kglmet participálódni nem engedem, az Ház penig mivel de 
praesenti kezemnél vágjon azt Semmi uton, módon az 
Actrixnak nem cedálom, Sőtt (: kit nem reménlek :) ha az 
Actrix valamit obtinealnaís, a' Gónós jusson lévő Bonu-
mokból, az Itől, annak nem annuálok, az Ház penig 
kezemnél lévén, annak occupa(ti)oját obviálnom Salvum 
légyen [Ne; DobLev. 1/102]. 1724: en ezekben az öröksé-
gek dolgában semmi bizonjost nem tudok mondani, inkább 
remél lem Fejedelem adománja volt [Indal TA; JHb XI V/6. 
76]. 1753/1781: a kastélyt hány esztendőkig bírta mode-
ralta én abban bizonyos nem vagyok, de ugy reménlem, 
hogy 20 esztendőnél tovább birta [Bozes H; JHb LXXI/3. 
231]. 1779: adat el Nagy Péter egy földet Tolnai Urnák 
Csetri földnek remejük lenni de bizonyoson nem Tudgyŭk 
[Mezőbánd MT; MbK X. 54]. 1798: Nékünk vagyon 
egy kitsiny Poharatskánk, a' mellyböl a' Pap a' Bort szokta 
a' Sakramentomok(na)k administratiojakor ki osztani; de 
tellyesseggel nem tudhatyuk, oné? ezüst é? ... vagy pedig 
Compositio; mert nagyon fekete színű; az holott, a rezezés, 
vagy pedig talám aranyozás rolla le kopott, inkább tsak 
Compositionak reméljük [M.bikal K; RAk 30]. 1804: írjon 

a Gubemiális Urak kőzûl Kosztának előre, hogy ha valami 
fel adás oda találna menni, mellyet ugyan én nem 
reményiek közöltessék nagyságoddal [Szásznyíres SzD; 
Ks Thuróczy Károly lev.]. 

Szk: igazságát -/ vmiben/vmihez. 1590: Ezt az megh 
newezet vtat tiltottam volt megh hogy be ne kertelhesse, 
mert ez ennekem hazamhoz Jaro wta(m) volt, reghteol 
fogwa kinek teob harminczj ket eztendeienel hogy ez 
Jdeigh bekeseges vrasagaban volt mind az atiam, mind 
penig en atiam holta vtan si Juris az melj kerted fen vagion 
az orzagh vta feleol az en vtamban, azt mo(n)dom hogy 
hatalmassul kertelted oda az en wtamat megh kewano(m) 
szabadulni az kegtek teorwenieteol az foglalasert az 
Decretom tartasa szerint való poenat keowete(m) rajtok 
mert ha Igassagokat remellettek volna hozza, teorwenniel 
kellett volna keresniek engemet en valazt teotte(m) volna 
teorweńj zerint nekiek [UszT]. 1592: teórúennyel kellett 
volna en teóllem el venni ha igassagat remenlette volna 
benne, vgy kellett volna masnak Adni, Azért Azt mon-
do(m) hogy az eó menedeksege erötelen [i.h.]. 1604: fele-
letwnket ne(m) a'vegre Írattuk megh hogy az Alperes faluk 
massat vennek, mint illyen hatalmaskodas dolgaba, ha-
ne(m) hogy okot adgyanak es marhainkat megh adgjak, 
mert ha valami igasságokat remeilettek az mj zallas he-
lynkhez, ne(m) kellett uolna eyel hatalmasul az mw mar-
hankra mennyk, hane(m) teoruenyel kellet uolna jamik 
[i.h. 18/59]. 1606: bz felperes Azok felett ha az fen 
megh irt kortouel faban ualami igazsagat remillette uolnais 
attulis ell esett [i.h. 20/276]. 

3. (el)vár; a aştepta (de la cineva ceva); erwarten. 1572: 
(A berket) hadriui Ferencz vram meg engette azzoniomnak 
fîurul fiúra es az w meg maradékira vizontak Azzoniom 
Orsoliazzon az my Jussát Reminleotte volna Hadriui 
Ferencz vramnak s az w maradikinak eoreogbe [Gerend 
TA; BK]. 1578: Mostan az my kereswnkre Almady 
Ghaspar az w öchének kachkan marthonnak myndeneket 
az marhakbol, az kybwl Jussát Remyllene meg enghede 
[Szava K; JHbK XV 25]. 1595: ö km(e)k remenlik vala az 
f 2900: Es ez okaert kedúeskednek ö km(e)k [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 175 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1600: Bozon-
kodot Peter vram elQttem , vgy mint harmad eözzel az 
elptt, Jm az zolgamath ala kwltem wala bor feoldire sen-
delliel, az sendelt el atta, es eökreme(n) zekereme(n) hor-
dotis zeöleött az zazok keözeött, a meni pénzt remenlettem 
wolna en hogy hozzon onnat, nem hozot, gondolom hogy 
maganakis hagyot benne [UszT 15/40 Kys Bodo Gergelly 
Zenthkiraly pp vall.]. 1756: Vámolo hely is mind eddig 
nem tapasztaltatott hanem a Maroson által járó hidas, mely 
hogj ha rendre a Mlgs Possessor Uraktol fog járattatni, a 
midőn ezen részre jutand Hid vám jövedelmet ha mi 
kevessetis lehet remelleni [Branyicska H; JHb LXX/2ţ 43]-
1758: A pénz éppen kezemnél, vagy ládámban nem hevert, 
hanem vagy megszorult szegénynek kiadtam kölcsön azért 
is, hogy imide-amoda haszontalanul el ne menjen tőlem, 
vagy valami olyan dologra költöttem, melyből hasznot re-
ménylettem [RettE 79-80], 1788: Én egy uj dolgot próbál-
tam: a lentse és borso hellyt újra fel szántattam s bé 
vetettem látván hogy sok el hullat a kaszállásakor és már 
kiis költ szépen meg látom mi lesz belölle leg alább jo 
kostat reménlek [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1817: 
Hogy ha Számot vetett Nagyságod, Veres Jánostol most 
hamarság, és ha mindenekről ex Contentalyais Nagyságo-
dat, tsak ugy kel Absolvalni hogy a Sz. Sombori Határon 
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lévő két Lábot Aratásig fen kel hagyni Difîcultasba, mert 
azok olyanok hogy ot mind a kettőbe nem reményiek tíz 
kalangya búzát, azhol Száz kalangyánál ís töbnek kellene 
lenni [Szászzsombor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap 
lev.]. 

4. tlan reménykedik, bizakodik; a spera/nădăjdui, a avea 
nädejde (ín ceva); zuversichtlich sein. 1810: szegény Kis 
Antim mind kínlódik ... most példának okáért megint ugy 
tetszik egy perczent éjjel jobban magánál vagyon re-
méllenék már Isten után hozzá, de már három versen is volt 
így s megint roszszabbul lett [Buza SzD; JHb Jósika János 
lev.]. 1811: Te pedig tsak remélj Istenben, 's mint eddig 
betsületesen élj ! [ÁrE 57]. 1820: köz mondás hogy az öz-
vegyet és árvát a' Szél jobban éri, ezen és minden tekintet-
re nézve egyetlen egy kisded árvátskámmal az Excellen-
tiad kegyességébe reméllek abba bizom [JHb 48 özv. br. 
Jósika Istvánné Tövissi Borbára br. Jósika Jánoshoz]. 

Sz. 1811: Hát a Doctor ? ő a'betegekkel mulat, Nem 
borzasztya szivét a' szánó indulat A' hol hitványkozik 
más, ő ottan hízik, Ott' reméli, a' hol más reménytelen, és 
fél, A' mitől más ember meg-hal, ő abból él [ÁrÉ 166]. 

remélhet, reménlhet 1. bízhat/reménykedhet vmiben; a 
Putea spera/nădăjdui ín ceva; auf etw. hoffen können. 
1583: az minemeö hyreink óránként zergereznek (!) (kiket 
az wr Isten eltawoztassa), de ha my essik, mit remilhet, 
wagy felseged wagy mas [BáthoryErdLev. 131]. 1662: 
Nyilván vagion Nagk értésére, minémü véletlen romlás 
követet bennünket az el mult esztendőben, meliböl való ki 
épülesünkett az mi időnkben nem reménlhettyük, mivel az 
el viselhetetlen szolgálattal szinten ugi terheltetünk mos-
tanis, mint szintén az égés elöt való állapatunkban mikép-
pen voltunk [Fog.; UF II, 232]. 1684: citaltassa3 partiali-
sunkra, ha ne(m) jö, remiiheti diuortialtatasat [SzJk 203. 
— aTi. férjét]. 1690: semmi megh térésre való alkalmatos-
ságot nem remeihetünk felülle [Dés; Jk]. 1729: egj Katona 

ã faval ugj meg verte föbe, hogy ã száján és ftllin bövön 
ki jütt ã vér három hétig semmit nem is dolgozhatot ma-
gán(a)k és olly erőtelenségét profítéállya meljböl allandó 
m e g gyogjulását nem remélheti [SövényfVa KK; TSb 51]. 
1777: a' szegény Lakosok el hagjván lakó helljeket oda 
recipíálták magokat ... az hol maradhatásokat remélhették 
[Révkörtvélyes SzD; TL. Turde Györgyi (60) prov. vall.]. 
1780: Méltóztassanak ezen Causamat avagy tsak a' Séries-
ben lévő Causaknak végére ki tétetni, hogy osztán bár tsak 
az István király napi Periódusban folyását remélhessem 
[Mv; Told. 30]. 1833: a' Gabana tudgyuk mely kevés az 
Országba, nem reménlhettyük, hogy szályon már is sokra 
hágott árra, inkább ugy láttyuk, hogy minden nap hág és 
joţ álhatunk magunknak, hogy mentől tovább megyünk, 
mind nőtőn nö az árra mentül tovább fog fogyni a' ga-
bana, mind fennebb fennebb fog hágni [Torda; TLt Praes. 
ír. 1534]. 

2. vélhet, gondolhat, feltételezhet; a putea crede/spe-
ra/presupune ...; denken/annehmen können. 1676: Az 
udvari állapotokról mások, elhittem, jobban tudósítják Ke-
gyelmedet, én ahhoz igen keveset tudván, nem is régen ér-
kezvén ide, egyebet sok írással sem tudnék jelenteni Ke-
gyelmednek, hanem az igen nagy gondviseletlenséget, ki-
nek gyalázatos és veszedelmes végit remélhetem; egyéb-
aránt nem látnám rosszul az ő nagyságok dolgait [TML 
VII, 259 Haller János Teleki Mihályhoz]. 1679: Kovacz 
Marton ... lopasbeli vétekül (!), annak poenajatul tartva(n) 

nem is remenlhettjuk hogy Erdelyb(en) batorkodhassek a' 
feleségével való lakasba(n) [SzJk 135]. 1727: Istenesen 
vegye fel Nsgtok, Kegyelmetek, hogy eddig a Gonesa 

Família ad minus nyoltzvan esztendőktől fogva extra Do-
mínium hŭjüs Domüs volt, azért extra Dominiumis ke-
resheti jussát ha lészen mellyet nem remélhetni [Ne; Dob-
Lev. 1/129. — aMásutt Gonos alakban]. 

3. (el)várhat; a putea aştepta (de la cineva ceva); er-
warten können. 1606: Ezért euocaltatta uolt az Bardocz 
zekbe az fwlej Jakab <Andrast> farsangj farkaba ... it 
bardoczj(zek)ben giulest hirdetet uolt meljbeol iot ne(m) 
remenhet<w>nk [UszT 20/17]. 1652: Bakó Suska Asz-
szony minden eddig ellenek való perit es mindenüt való 
Joszágokhoz s iokhoz valamellyekben tarthatna es remel-
hetne valami jussát igazságat és praetensioját magának és 
két agon lévő posteritássinak le hadgya es őrökben bírni s 
elni megh hivathatatlanúl ö kglmek(ne)k engedi es adgya, 
nemes Kovácz Sáranak Nemes Sélyej Katzo Mattyásnenák 
eletbéli gyermekinek [Kelementelke MT; Ks 13. XVII. 5]. 
1724: mostanság kezdettek ă Boldogfalvi határon az Ur 
Tisztei égy Malmot építeni, mellyis ollyan helyt vagyon, 
holott ne(m) hogy az Ur(na)k valami derekas hasznát 
remélhetni belölle; máskéntis ollyan porondos helly, hogy ä 
víz meg ne(m) tartja magát, hane(m) el ásodván az körül 
való haszon vévö hellyekb(en) is kárt tészen [Boni. I. 18 
Naláczi György br. Bornemisza Józsefhez]. 1768: a' 
Falu határának ... jóságát valósággal lehet ditsémi mivel 
nem tsőkkenéssel való szaparátlanságát, hanem minden 
némü földben hintet magvának ... gyümőltsőzésít remélheti 
a' szegény mag vető Gazda [Szamosfva K; Ks 74. 56]. 
1770: mások birodalmára pedig ezen körül lévő Nagy mar-
tok miánn nem remélhetünk oly nagj árvizet hogj ki üthet-
ne s károkat tenne [Berekeresztúr MT; BetLt 7]. 1788: Ál-
dassék a mi Istenünk olyon jo indulása vagyon a Tavasz-
nak, hogy minden képpen bőv esztendőt reménlhetünk, 
tsák az Isten hellységünket az ellenség béütésitöl oltal-
mazza [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

remélhető, reménlhető várható; care se poate aştepta; 
zu erwarten. 1657: Amoda pedig hogy csak rész szerént 
való hadat bocsátana, mert ha valami harcnak kellene 
lenni, emberi ítílet szerént magyar nékül addig triumfálván, 
reménlhető vala együtt annál inkább; ha pedig megnyo-
mattatnék is, tudván az derék tábort épségben lenni, oda 
confugiálna és reparálhatná magát esmét [Kemön. 273]. 
1665: Ez az határ járás is, félek, bizony határ elfoglalás 
leszen s azért is siet vele az török, hogy praeveniálja az ő 
felsége interpositioja által remélhető kegyelmességet, de 
valamint Istennek ő felségének tetszett, úgy kell lenni 
[TML III, 363 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1735: eo 
Keglmek Ins tan ti ajak meritumi in Considerationem 
jővén kivált Néhai edes Attyoknak Varos körül Veghez 
Vitt sereny forgolodások, és fáradhatatlan szolgálattyak 
(így!), s az edgyik Instansnak remélhető hü kedves szolgá-
lattyais fen forogván kivansagokat a Nemes Tanáts meg-
adta [Ne; DobLev. 1/161]. 

remélhetőleg várhatóan; posibil, dupä toate probabilitä-
ţile; hoffentlich. 1847: Jósi a levelet és pénzt kapta re-
mélhetőleg róla kőrnyületesen imi is fog [Kv; Pk 7]. 

remélő, reménlő vmibe reménységét helyező; care 
speră/nădăjduieşte; seine Hoffnung in etw. setzend. 1666: 
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Elég szerencse csúfja szegény, minap királyságot, fejede-
lemséget reménlö gróf uram, most rab; de inkább hiszem, 
megszabadul, mint azt, hogy nem [TML III, 594-5 Bethlen 
Miklós Teleki Mihályhoz]. 

remélt, reméllett, reménlett 1. reménykedéssel várt, 
óhajtott; aşteptat cu mari speranţe, care este dórit; mit 
Hoffnung erwartet, gewollt. 1657: Lónyaynál több el nem 
jüve az urakban, az kiknek pedig Csákival együtt kell vala 
jűniek, azok is nem érkezhetének, mert dispositiójok az 
volt, hogy harmadnapig mulatna az fejedelemasszony Be-
regszászban; de az practicától félvén, én azt is elbontottam 
vala, s meg kelle másnap indulni, látván nem érkezhetése-
ket az reménlett embereknek és hadaknak [Kemön. 144]. 
1729: Instálok ujjabban Nsgtok(na)k kegyelmeteknek alá-
zatossonn: méltóztassék Nsgtok kgltek, emiitett decedált 
Commissarius Vramék ō kglmek helljekbe ... más Com-
missariusokot denominálni. Nsgtok Kgltek reménlett 
jóakarattyát, tehetségem szerint szóigálatommal demereálni 
igyekezem [Ks 7. XV. 15]. 1793: Néhai Groff Teleki 
Adám Ur éő Excellentiája MVásárhelyi alumnussa lévén, 
tellyes bizadalommal várom vala, azon eö Excellentiája 
gratiájábol bé jőni reménlett alumniumot [Mv; TKhf). 

2. vélt, feltételezett; presupus; angenommen. 1678: Látja 
Isten, nincs oly, akire már Kd személyéért nem mentem, 
sőt olyra is magánoson, akit talán jövendőben nehezen 
emészthetek meg, Isten valamely nem remélt véget adván 
ezeknek a dolgoknak (kit távoztasson el) [TML VIII, 58 
Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1737: Minthogj már 
Nms Városunk Rósahegj alatt lévő Malma gáttyan(a)k 
eppittését annyira vittük ... hogj remélt jo végit szintén el-
érjük; de a porond hordás iránt vágjon nagj defectus, a 
költségből pedig exhaurialódtunk, Concludáltuk azért hogj 
minden marhas Uraink 's Gazda-emberek egj egj nap 
porond hordásra küldjék szekereket [Dés; Jk 482b]. XIX. 
sz. eleje: Nem remélt nyomorúságos ügyem miá kéntele-
nittettem ily okon meg keresni és terhelni [M.zsombor 
K; Somb.]. 1808: tartozik minden a' praetendált zálog-
ság ideje alatt tett Jovittásokat meg-fordittani ... az ellen-
kező nem reménylett esetben pedig az azok iránti bővebb 
bizonyíttások meg-tétethetése jussát egészen fen tartom, s 
a' ne talám történhető meg-károsithatásainkra nézve ezen 
Executiot reportalom [Rücs MT; IB. Székely Mihály nyil.]. 
1864: Csinod pataka el nevezését való színüleg onnan 
nyerte mivel essőző esetén ... gyakran Sebes folyamu Csin-
talansága nem reméllet károkat okoz [Szárhegy Cs; GyHn 
53]. 

3. várt; aşteptat, sperat; erwartet. 1705: Szomorúan és 
lelkeknek nem kevés gyötrelmekkel értették generális 
úrnak őexcellentiájának váratlan és nem remélt izenetit, 
akik aholott consolatiót várnánk inkább hűségekért, mégis 
ilyen idegen dolgokat hallanak [WIN 1,486]. 

reménl 1. remél. 

remény bizodalom, reménység; speranţä, nädejde; Hoff-
nung, Zuversicht. 1667: Nilvan vagyon mindenek elŏt, 
mys megh vallyuk egész varosul, hogy az el mult haborusa-
gos, es szegeny varosunkat, s Orszagunkat pusztitto nagy 
veszedelmekben el fogyatkozván minden ertekebeol sze-
geny varosunk(na)k lakossi erònk felett, hova tovab penigh 
annál inkab nevekedet az Pogansagnak saczoltatasa, (:mint 
akkor Varosunkba be szorult Nemessegnek petsetes Testi-

moniumokbol ki teczik:) nemis levén hazank megh mara-
dasara remenyúnk egyeb Jsten uta(n) az penzbelj Compla-
cational [Kv; KvLt 1/179]. 1794: Igen szomorú Újságul 
Írhatom hogy Groff Gyulai Joseff Küküllövárt lévén a kert 
felől való Áltanba Groff Bethlen Miklosnéval, Groff 
Csákinéval, és Groff Vas Sámuellel edgyült az Áltán le 
szakadván Cir. 4 ölni helyről a' Sántzba négyen bé estenek, 
a két ifjabb veszedelem nélkül vagyon, Groff Bethlen 
Miklosnéhoz pedig semmi remény nintsen [Bolya NK; IB 
gr. Toldi Zsigmond lev.]. 1844: Josi is még mind kornya-
doz semi remény hogy májusig utozhasanak [Kv; Pk 6 Pá-
kei Krisztina lev.]. 1847: Mely ebbeli végzést a mi Bá-
nyászátunk, és Vas művészetünk Erdötlenségiböl roskadva 
szemlélhető, és a jóbb rendel a jövendö szebb remények 
biztató elvből önkéntes meg gyŏzŏdésŭnkből tettük, és a 
meg irtak(na)k szoros meg-tartására magunkat kötelezzük, 
kötelezéseinket neveink alá Írásával meg erössitvén Torotz-
kon az elöl meg irt hellyen és időben [Torockó; TLev. 
10/9]. 1862: ma egy fiatal életének alig kezdő tavaszán 
tűnik le a világ színpadáról, hol őt rósaszínü szép remé-
nyekkel kecsegtette a jövendő [Kv; Végr.]. 

Hn. XVIII. sz. köz.: Olah reményiben (sz) [Torda-
sztlászló TA; EHA]. 

Szk: -ben van. 1668: Egyébiránt nekem micsoda híreket 
írt Székely Moyses, ím Kegyelmednek elküldtem. Zólyomi-
nak most egyszer elméje fellázzadott, olyat hirdetvén szol-
gája, hogy az fö vezértül, Panajottúl levele érkezett, hogy jó 
reményben legyen, melyet noha nem örömest hihetnék, de 
megvallom, valamíg él, féltem az szegény hazát tüle [TML 
IV, 294 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1671: ő kegyel-
me írásában sincs semmi egyenes válaszom, noha hiszem, 
ha ő nagysága oda adta is, ha szidott is, én oly reményben 
voltam bizony az ő kegyelme atyafiságában, hogy megírná 
realiter [TML V, 432 ua. ua-hoz] * reménnyel biztat 
1851: A* szőlő gyepűvel van kerítve, és alkalmasint jól 
béűltetve, karókkal ellátva, és egészen kikapálva, szép 
remén(n)yel biztat [Erdősztgyörgy MT; TSb 34] * 
reménnyel van. 1848: telyes reményei vagyok, hogy ötsém 
Uram engemet mint ki előtt négy gyermekeim bizonytalan 
jövendöje áll, a' dolgok ily reménytelen fordulatával nem 
fog hibáztatni [Ipp Sz; Végr. Veres József lev.] * nyújt. 
1865: tőkém fenn maradó részét kamatoztassák végrende-
letem végrehajtói, 's fordítsák fiu unokáim nevelésére, 
különös tekintettel az olyanra, ki reményt nyújt, hogy 
hazájának hasznos polgára 's vallás felekezetének gyámola 
leend [Kv; Végr. 5]. 

reménykedés könyörgés, rimánkodás; rugăminte, 
implorare; Anflehung. 1657: Voltak sok bajaim; többek 
között egyik az, hogy az fejedelem oly halálban sietett 
hazájában az békességbéli szokott életre és feleségéhez, 
hogyha nem megbékélve, hanem megverve futottunk volna 
is, soha inkább nem kellett volna sietni; nehezen, sok 
reménkedésemmel tartóztatám, hogy olyan rendetlenül és 
gyalázatoson ne lenne menetelünk [Kemön. 286]. 1670: 
Füled mellett könnyen ne bocsásd az szegények hozzád 
való esedezéseket s reménkedéseket, érette ne vesd meg 
őket [TML V, 418 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 
1698: mind maga es Feleseghe sok remenkedesere hailott 
a* B Céh arra hogi mostani vetkiért mint egi elsŏb(en) 
büntettetik ad f. 3 Es mostanis nomine cogente fogadgya 
hogi ezutá(n) semmikeppe(n) ez rósz dolgot ne(m) conti-
nuallya [Kv; ACJk 31]. 1701: Santa Tivadart... én vittem 
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el is sok reménkedesere innét Nagy Czégben, azolta mind 
ot szolgai az udvarban [Vízszilvás SzD; WassLt]. 1718: 
Kerjűk azért nagj alázatos remenkedessel Ngdt Legjen Pat-
ronusunk, és Consolationkb(an) munkás Lenni né Legjen 
terhire [Somlyó Cs; Ks]. 1742: mikor Molnár István az 
edes Attya sok remenkedésére az Malomhoz jött, tsak 
vánszorgott az Malom, mint most is alig járt le egy veka 
gabonát az edes Attya reménkedésére jött az Malomhoz, 
hogy segillyen az edes Attyának mint Fiu [Esztény SzD; 
Told. 29]. 1755: sok reménkedésünkre elbocsáttá [IllyefVa 
Hsz; HSzjP Sámuel Imreh (58) pp vall.]. 1817: Az Pa-
rantsolat szerént a meg határozott időre én annélkült és, 
hogy a Fel peres Léány Testvérem, vagy már két nagyobb 
Fiú Testvéreim praetensióit tudhattam volna 8. pontok-
ban foglalt praetensioimat küldöm a Mlgs ítélő Mester 
Urnák olyan bizodalmas reménkedésemel, hogy valamint 
ezeket el fogadni, ugy a több Testvérem praetensióit velem 
pro reflexione közölni méltóztassék [Koppánd AF; Dob-
Lev. V/1002]. 

Szk: -re fogja a dolgot. 1774: Bogdán akkor vette eszi-
ben, hogy nem Tasnádi, mikor az hasán volt s 
reménykedésre fogván a dolgot, elhagyta a verést, de úgy, 
hogy mindjárt két veder bort, vitessen, vitetett is. Addig fel 
nem bocsátotta a földről, míg fel nem fogadta, hogy meg-
adja [RettE 325]. 

reménykedik 1. könyörög, rimánkodik; a ruga cu insis-
tenţä, a implora; jn um etw. anflehen. 1582: kerdem az 
azontt mi nyawalyaya wolna monda az edes gaspar vram 
halainak fia vagiok melj nadgy nyavalyam wagjon 
Erősen kezde az azonyon remenkednj hogi szólnék borbély 
Jánosnak ne hadna az isteneit [Kv; TJk IV/1. 59c]. 1592: 
Forgach Dienesne, Sara Azzoni vallia Mihali 
ablakom ala Iwt, vgi kereczet be, es Izoniu fertelmes 
zokkal zidot hogi be ne(m) ereztettem, Az sebes ember 
valtigh remenkedet, amminth zolhatot, hogi be ne bochas-
sam [Kv; TJk V/l. 213]. 1596: Mikor az haborúságh 
teòrtent volt Thibold Antalne is oda futa, eóis remen-
kedni kezde, fel kelek minth alombol serkent ember oda 
menek az Tibald Antalne hazahoz, tahagh im(m)ar le uag-
dalta Benedekfi János az felperest [UszT 11/53 Lucas 
Damokos de Kaidichfalua jb vall.]. 1638: ereössen remen-
kedek hogy ne banczatok io Uraim mert bizoni ninczen 
semmi vetkem [Mv; MvLt 291. 131a]. 1650: az ő kgyme 
szolgai igaz Vtamban leven ram tamadtanak engemet 
fosztogattanak az orszagh utan ... kertem remenkedte(m) 
hogy hadgianak beket az orszagh utan [UszT 8/64. 32a]. 
1664: Minek előtte megh nem Vaghta vala remenkedik 
vala Hogy hadgion beket nekj [A.szovát K; SLt R. 28 
Kadar Jstuan (32) vall.]. 1699: az ház kőzepin fetreng, 
remenkedik vala hogy az Istenért ne hadgyuk mert meg 
hall (!) [Bodola Hsz; BLt 7]. 1717: aszt hallottam hogy 
Janka Gyorgyné remenkedett hogy ne zalagolyák meg mig 
az Ura haza nem jő Szeredábol [Kál MT; Berz. 12/92. 
129]. 1719: remenkedvén nékem hogy hozzam el ötöt 
Nyenböl, mert az kert alat kel meg halni [Pürkerec Br; 
BLt]. 1729: kialtattan(a)k felette nagjon és reménkedtenek 
hogy botsátassa(na)k el [SövényfVa KK; TSb 51]. 1833: 
Magam addig reménkedtem még békét hagyott [Szucsák 
K; KLev.]. 1838: alázatos esedezéssel reménykedünk és 
instáljuk ngadot a legnagyobb alázatossággal [Szentdeme-
ter U; Told. 38]. 

Szk: - vkihez. 1745: ōkigyelmehez, remenkedem, 
hogy, őtet, ne hadgya [Székes MT; Berz. 12. 92/178] * -
vkinek. 1591: Fodor Jllies vallia Kadar Balint ket kezet 
eozue teuen remenkedik vala eg zwreos leginnek 
monduan, Az hatalmas Istenre kerlek, haggiatok beket 
nekem, nam az kapu keozzwlis ki menek eleolletek [Kv; 
TJk V/l. 149]. 1621: Remenkeduén ázzon Lazar Istuan 
uramnak, hogy az keserues Azzontúll Nierye megh eletett 
[Gysz; LLt]. 1679: neke(m) kezde remenkedni Laszlo olah 
hogy menyek el, s Bir Ferencz Ura(mna) szollyak hogy őtet 
szerezze ki az Varga Ferencz kezeböl [Sóvárad MT; Ks 
18/LXXXVIII. 1]. 1756: alázatosan remenkedem az M. 
Úrfinak méltóztassék engemet consolalni egj néhány 
marjasok(na)k kŭldesevel mivel igen meg szorittattom vgj 
annjra hogj ha most az M. Úrfi nem succural éppen el 
betsŭltetik az tehenemet az adósságért s az gjermekim 
eppen mazurrá maradnak [Melegföldvár SzD; SLt XXXVII 
Illyefalvi János Suky Jánoshoz] * - vmin. 1719: Körős 
Halmagyi Tamás Péter nevü Molnár ember maga szabad 
akarattya szerint nagy és kételenitö szükségtül viseltetvén 
minekünk kezét bé adván remenkedett azon, hogy ez mos-
tani szük idöb(en) az Ur eö kglme vegye bé az Szilvási 
malmaba(n) mólnárságra hogy molnársága után magát és 
háza népét tarthassa [Császári SzD; WassLt]. 1744: azon 
suspicioban lévő ember azon reménkedett, hogj ne vigjék 
Rognára, hanem vigjék bé Konkalyfalvára [KonkolyfVa 
SzD; Ks 17/LXXXIV. 43] * -ve 1782: Ez a szegény 
ifjúaszszony elsőben rendeltetett a zilahi plebánus 
censurája alá, az holott két hetet töltvén, úgy elfogta a 
hitvány plebánust, hogy nemhogy valamire taníthatta volna 
az asszonyt, de ő tanulhatott volna az asszonytól. Azután 
reménykedve reménykedett, hogy menjen el, mivel 
mindenéből kieszi, issza, mert az az rendelése őfelségének, 
hogy az olyanokat a tanító pápista papok tartsák [RettE 
417] * instanciája által 1758: alazatos kōnyòrgò 
Instantiàm altal remenkedem kegjelmes Aszszonyom, 
Tekintse meg Excellentiád erőtlen és ügyefogjot meg 
rongosodot, voltomat, és szannyon meg Excellentiad ad-
gjon nékem Jstenért, egj Czondrara való pénzt, és ket bórt 
[Szőkefva KK; Ks 72. 54] * az Istenért 1621: Vizza 
teruen király Vrunktola Rima Zombatba(n) erkezuen, es ot 
talalua(n) egi nehani varosb Gialoghiat melliec Fwlekbeol 
ki wtuen az Sanczra, rutul megh leoueóldeóztek, es Sebben 
fekwuen, az Istenert remenkedue(n), hogi keoltseggel megh 
segiteneók, Azért attunk Molnár Balasnak az Tomporát 
leouen Attunk f 1 Chianadi Palnak az keze feiet megh 
sebesitue(n) fizettem erette eggiwttis masuttis az Bor-
beliok(na)k vizekert es flastromokert f 1 d 63 [Kv; Szám. 
15b/XI. 292. — aBethlen Gábortól. bKv]. 1716: Az Is(te)-
nert réménkédém Ngsd(na)k hogy lég inkab az borok iránt 
idéjen poroncsoljon [Szentdemeter U; Ks 95 Fodor Márton 
lev.]. 1779: remenkedek I(ste)nert hogy Ehel halni ne 
hadna mind Gjermekestöl ebben a Szük üdōben [Oroszfája 
K; BLt. 11] * az Isten nevében 1725: A Nagj Isten 
nevében reménkedem azért Excellentiadnak [WLt]. 1756: 
az el múlt Esztendőben Karátson másod napján Szölősi 
János ö kegyelme az Isten nevében reménkedett hogy 
Németi Istvánt fogassa el [Kv; Mk IX Vall. 84]. 1769: 
Bratyik Péter midőn meg akartuk volna kötözni, Isten 
nevébe(n) reménkedet, hogy hadnok el, ne fognok meg, 
mert ö tudgya, hogy ha mostan elfogattatik nekie Feje vész 
[Vályebrád H; Ks 81. 57/22]. 
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2. remél, bizakodik; a spera/nädăjdui, a-şi puné nădejdea 
ín ...; auf etw. hoffen. 1653: éjjel-nappal számtalan követ 
hordánk bé rakásra, hajigálni, és csak reája ajánlók magun-
kat Istenben bízván és reménkedvén [ETA I, 98 NSz]. 
1665: Rettenetes dolog, kegyelmes Asszonyom, Kapi uram 
mint reménkedett, maga is én minden atyjafiai, hogy már 
ennyiben levén dolga, az mi kegyelmes urunk ő nagysága 
az tanács urakkal együtt concludálván, ha az vármegye ö 
kegyelmét fogja szeretni, ő kegyelmének adja ő nagysága is 
[TML III, 528-9 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 
1704: Azonban Istenben reménkedék, hogy legyenek rajta, 
hogy a generál hadd értse meg azon apologiát, vagy őtet 
admittálja magához, hadd beszélhessen magával és hadd 
izenhessen a feleségének is, hogy mi formán járja dolgát 
[WIN I, 123]. 

3. panaszkodik; a se plînge; sich beklagen. 1633: Sztoi-
ka Zgurul annor. cir. 40. J. e.f. Hogy mikor az malom helit 
az nallunk ualo Boerok neky adak Nagy Thamas Vramnak, 
en nallam j van ok eo kegiemeuel áldomást, es senki nem 
volt contradictora, hanem az egesz attyafiak Boerok adat 
egienleő akaratból, eo kegenek az egesz falunakis 
akarattiabol miuel az falujs remenkedet hogj molnok nem 
uoltt [F.venice F; UF 1,324]. 

reménykedő esengő, könyörgő; implorator; anflehend. 
1667: Nagyságodat alázatosan követem, hogy búsítanom 
kell, de az aszony reménkedő írására kell cselekednem 
[TML IV, 179 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 

reménység 1. remény; speranţä, nădejde; Hoffnung. 
1585: 2. Oct. Biro vram Tanachawal Egietemben az Púska 
por Chinalonak Búchút adanak Jött wala Ide az warosra 
Az Remenseggel hogy Jtt port Chinalna de hogy az Sebeny 
por Chinaló Igere Magat hogy Jde Jw Azért kúldek el [Kv; 
Szám. 3/XVIII. 28b]. 1588: Az Zwret dolgarol zolwan 
myerthogy egy nehany eztendeoteol foghwan karos leot 
Zentmihaly Nap vtan az zeoleo zedest halaztany es Remen-
segel io Wdeót varny es ighen Bizontalan, Azért vegheztek 
hogy az zedes Ne halaggion towab hanem ezten kedden ky 
keolteozzenek az Alhegiekre ... es zereda(n) zeggyenek 
[Kv; TanJk 1/1. 87]. 1624: mint hogi ninczis reminsege 
hogi embert zallithasson reaja, ez mostani zwk ember ide-
jen ez megh neuezet, ezeg haz helt... ada eóreók arron, 
minden igassagat ki ueuen beleólleók Zalancz Istua(n) 
vramnak, es az eó kgme felesegenek Thwry azonjnak [Mi-
hályivá NK; JHb XXIII/6]. 1631: lata(m) az Rúdon hogi 
egi berlet mente uala ... Aval az Remensegel tartia ith az 
Gazda Aszony hogi tala(n) az hadba(n) vesz s ide marad az 
mie vagjo(n) [Mv; MvLt 291. 247b]. 1651: minden remen-
sege(m) az, hogy eo kglmeis nem kesue(n), ismét rőuid 
űdőn ide hozzám jüh [Fog.; BK. Kemény Jánosné Kállai 
Zsuzsanna lev.]. 1671: reménségek sem leven már, hogi 
Isten már vénségekre őket magzatakkal látagatná [Alvinc 
AF; Incz.]. 1740: Ngodat alázatosson kérjük Mlgos Com-
mendans G(ene)rális ur(am) ő Herczegségét méltóztatnék 
interpellálni, hogy effectuálná az Temesvári Administratio-
nál, szabaditatnék fél az gaboná(na)k ide való bé bocsátta-
tása, ugj inkább lehetne valami reménsègünk, hogy valaki 
még maradhatna a V(á)r(me)gyéb(en) [Hosdát H; Ks 83 
Zejk István lev.]. 1782/1799: Privilégiumot nem tudunk 
mutatni, hanem lehet reménség, hogy Captalanba vagy 
egyebütt találtassék ... mi azt nem tentaltuk, nemis keres-
sük [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 330]. 

Szk: -ben van. 1667: Asszonyunk ő nagysága beteges 
állapottal van; vagyunk reménységben Istentül, az kicsiny 
bántja az nagyot [TML IV, 233 Naláczi István Teleki Mi-
hályhoz]. 1799: ã Német Ats Mester-Ember ä mig ã Má-
ros-Portusi Hid épült, addig mindenkor ottan dolgozott ... 
oly reménségben vagyok hogy onnand el nem távázott3 

[Désakna; Ks 94 Vegyes lev. — aAz eredetiben javítással] 
* -ében megcsalatik/megcsalatkozik. 1662: De megcsala-
tik reménységében e viperakígyóknak inkább, hogysem 
mint embereknek neme, természet csudája inkább, hogy-
sem emberi fajzat [SKr 113]. 1730: Györki uram meg Csa-
latot reménsegiben, à mint veszem eszembe obsittya adatik 
bestelensegíre [Noszoly SzD; ApLt 4 Só János deák Apor 
Péternéhez]. 1823-1830: kétség kivül azt gondolta a' 
szegény Apám, hogy ö majd Mivhelyet állit fel, 's maga 
mellette, és a kedvelt Mesterség mellett meg elégedéssel 
fog élni, de nagyon meg tsalatkozott ezen reménységében, 
mert hazajővén, meg házasodatt, ház tájat állított, de tsak 
hamar el pusztult [FogEK 465] * -ében meghűl. 1593: 
Biro vram Jelenti hogi az megholt plébános halala 
vtan, az Magiar Natio eginehanizor admonealta volna az 
zaz Nation való vrainkat, hogi az rend es mod zerent eo 
kegmek allatnanak oli zemelt az Plebanossaghnak viselese-
re, kin mind az ket Natio megh niugodhatnek, kibe eo keg-
mek zorgalmatoson farattanak ahoua bizodalmok volt eo 
kegmeknek feokeppen, noha remensegekben onnat megh 
hwltenek volna, de Jstennk gondwiselesebeol mostan talal-
tanak volna ollj zemelt, kit arra a hiuatalra eo kegmek ele-
gedendeo (!) Itilnek, kinek valaztasa egienleő suffra-
giumbol kelletnek lennj [Kv; TanJk 1/1. 207] * ~ ellen. 
1791: ha pedig reménység ellen, Ngod az osztállyt valami 
képzelődésből meg is húzni kívánná, ösztönöztetik az Ex-
ponens Ur Itéllő Mester Ur által az osztállyhoz nyúlni [JHb 
XLIV/5] * - ellenére. 1867: ha reménségem ellenére nem 
jöhetnének el kérem ez alkalomtol értesíteni engemet hogy 
gondoskodjam szekeresről [A.siménfva U; Pf Marosi János 
Pálffi Lajoshoz] * -et ad. 1657: reménséget is adott vala 
az leány felől, lévén hátra, hogy kihozatván, magok vagy 
mások által megláthatnák egymást [Kemön. 300]. 1743: 
Nagyságodis remenséget adott a Kantai kis funduská(na)k 
restitutioja és megeresztése aránt [Kvh; ApLt 4 Szotyori 
István Apor Péterhez] * -et helyeztet vkibe. 1657: Imitt is 
Fejérváratt mindkét részről nagy gyűlölség, diffidentia 
vala, ez csaknem csöppönőleg vala az vérontás közöttönk; 
de meghallván az Muszka Kovács Péter hadának 
dissipáltatását, kővári állapotnak változását, kikben nagy 
reménségeket helyheztették vala, megfélemlének, és Csáki 
István nyakszakadva futott, szaladott almási várában, 
odahagyván az gyűlést [Kemön. 114-5] * -et nyújt. 
1744: Ádott Isten egj kis Fiat, kiis igen gjenge állapottya 
miatt tovább való elete felöli reménséget nem nyújtván 
mindgjárt meg keresztel(te)tett magam által, mégis holt 
azonn napon [ArJk 45] * -et vehet. 1696: ha Isten 
könyörülne rajtam és az Feleségem gjógjulása felől egész 
reménséget vehetnék, és az Melsgs Gubemium(na)k to-
vábis múlatása lenne énis be igjekezném [Gernyeszeg MT; 
BK. Kemény János Bethlen Gergelyhez és Elekhez] * -et 
vesz. 1710: Kemény János halála3 után a fia, Kemény 
Simon Aranyosmeggyesre kimenvén az atyja jószágában, 
újobban a német császár protectiójához folyamodik, ahon-
nan is reménséget veszen, hogy erdélyi fejedelemségre 
behozatik [CsH 55. — 31662. jan. 22-én esett el a 
nagyszöllősi csatában] * -ét veti vkibe. 1619: Azmikép-
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pen azért, Kegyelmes uram, Tóth Mihály uramtól küldött 
levelemben is Nagyságodnak bőségesen írtam vala, hogy 
noha olyan nagy causáknak tractatusa nem az én fejemhez 
való volna, mindazáltal az Úristenben vetvén reménsége-
met, nem desperálok, hogy Nagyságodnak olyan nagy cau-
saiban bátorsággal nem aggrediálnék [BTN 184]. 1759: 
Mert egyedül csak őnála vagyon amaz elfogyhatatlan 
örökké tartó boldogság, melyet adjon meg ő szent felsége 
mindazoknak, valakik benne vetik az ő reménységeket s 
énnékem is bűnösnek, szerelmes szent fiáért, az úr Jézus 
Krisztusért, ámen [RettE 86]. 1776: Vallyon míolta Groff 
Lazar János Urffi ő Nga, nevezett Kis Aszszont* el mátká-
sitotta, az Exponens Kis Aszszony volté, vagy jelentetteé 
valakihez nagyobb hajlandóságát mind ez ideig, miglen 
azon estve Gróff Lázár Urffiról azon kedvetlen hírt nem 
hallotta, hogy benne ne vetné reménségit, mert einem veszi 
? [Nsz; GyL hiv. — aGr. Komis Annát] * ~(e) van/nincs 
vkihez/vmihez. 1676: az menjire ki circálhattam vagyon 
reménségem ezen dologhoz [Bonchida K; UtI]. 1731: 
Tiszt, R: Praedicator Uraink(na)k, Mester s Kántor Urai-
mékkal edgjütt járni szokott beneficium nem adodott ki, 
most remenségis nincs hozzá [Dés; Jk 409a]. 1787: 
azokhoz von még reménsíg hogy ki épülnék [Szászerked 
K; LLt Csáky-per 429. L. 1]. 1837: Susika nagyon rosszul 
volt ugy hogy reménységem sem volt hozzá, hanem most 
már jobban vagyon [Ne; DobLev. V/1218, la] * ~(e) 
van/nincs vmi felől. 1655: Nyoszolybana lakó Vajda 
Janosne kivan absolutiot Uratul Szuezaki Janóstul ... 
Del(iberatum). Eleg ideig varta maga melle, mivel pedig 
nincz remenseg megterese felöl, separaltatik meg nevezet 
Uratul [SzJk 78. — aNoszoly Sz]. 1668: Hogy Kegyelmed 
jobban vagyon, szívem szerint örülök. Jól cselekedte Ke-
gyelmed, hogy meg nem indult, mivel áldassék Isten érette, 
az kis Susi könnyebbeden annyira, hogy reménségem va-
gyon gyógyulása felől [TML IV, 260-1 Veér Judit Teleki 
Mihályhoz]. 1748: az J halálosképpen meg sebhetett 
lövés al(ta)l a' Pásztortol, ugjhogj nemis volt reménség 
életé(ne)k meg maradása felöl, sokáig halálosképpen 
feküvén azon meg sebhetés miá [Torda; TJkT III. 198] * 
~~(e) van/nincs vmi iráni. 1679: Az végbeii dolgokról mint 
procedaltam, urunknak ü nagyságának megírtam, abbúl 
megláthatja Kegyelmed. Nincsen semmi reménségünk az 
iránt, hogy jó karban állittassék [TML VIII, 554 Székely 
László Teleki Mihályhoz]. 1734: Levén a Nemes Vá-
rosnak Malma gáttyának a kőzepin nagj ruinaja, ugy hogy 
Isten eő Felsege árvizet adván nincs remenseg meg marad-
hatasa iránt, Concludaltuk azért hogj azon ruinanak be 
kőttetésére minden marhas Ember egy egy szekér ágat Vi-
gjen, sub poena fl hung 1 [Dés; Jk 449b]. 1747: edgj Paku-
lárját az Kis Fenesiek(ne)k fejszékkel halálos képpen 
őszveis vagdalták volt, és nemís volt reménség iránta hogj 
meg éllyen [Sztolna K; JHb 74] * ~gel van. 1586: az 
plébános vram ... oly Remensegel Ne legyen, hogy ez 
beneficiumot zokassa vegye plébános vram, es vsusba 
Mennien ennek vthannais [Kv; TanJk 1/1. 25]. 1762: Vala-
minthogy azért à Gubemium az eö Fel(sé)ge szolgálatjának 
Sükeresebben lehető elö mozdittása véget jo példa adással 
elől járt ugj bizonjos reménséggel vágjon hogj Kegjel-
medis ... maga személljesen dicséretes példát mutattni, 
és azzal másokotis hathatoson fel Serkenteni ell nem 
mulattja [Ks 18/XCIII. 7 a gub. Nsz-ből]. 1797 k.: Ollyan 
remennységgel voltam hogy tsak marad gyümölts a Jeg 
veres után, de mind el hull látom Majd mi sem marad 

[Banyica K; JB. Gombos István lev.] * édes 1795: 
bátorít és biztat azon édes reménség hogy egy édes jozanon 
és az Ur Isten Törvénye szerint gondolkodo jo szivü Anya, 
akármenyit vétett volna is egyetlen egyének mind világi 
mind pedig jövendő boldogságát az Ur Isten Törvénye 's 
parantsalatja szerint munkálódni tellyes tehetsége szerint 
legfőbb kötelességének tartya a' világi kőtelességei kózŏtt 
[Mv; BfR ifj. gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 1847: A most 
született gyermek fejét forgatván keresi az emlőt, és a jó Is-
ten gondot viselt néki arról. Hát velem már, okosabb te-
remtésivei szeretetlenül bánna-e? Halált nyújtana-e nékem, 
amikor tőle életet kérek, mi pedig az ő dicsőségére ilyen 
édes reménységgel táplálhatja az én lelkemet a magá-
rahagyott okosság, de váljon nem csalatkozik-é meg? [VKp 
163 Varga Katalin sk] * emberi 1746: az I Tordán 
lakó Csehi al(ia)s Asztalos Péter Legenyét Jánost ugy 
annyira agyon verte, hogy emberi remenség életéhez nem 
volt, az után ismét Tordai Titt Zalányi László ur(am) Jankó 
nevü Czigannya feleségit el annyira agyba föbe verte míg 
hasonlóképpen holt számban hadta [Torda; TJkT III. 44] 
* jó 1600: io reminsegwnk wagion az teöb zekeliek 
felöllis [uo.; DLt 263]. 1618: Vagyon jó reménségem az én 
kegyelmes Istenembe, hogy ő szent felsége úgy is viseli 
állapotomot, hogy talán nem leszek mindennél alábbvaló 
szolgája Nagyságodnak [BTN2 119]. 1622: Hlyen io remin-
siggel liven tizek illien Testamentomott [Nagydoba Sz; LLt 
Fasc. 71]. 1680: soha az mi megírt kgls urunk s asszo-
nyunk ő ngok méltoságos birodalma, élete jovai ellen 
nem tractálunk, nem correspondealunk sőt az kiket afé-
likben munkálódni tapasztalunk minden szemílyvá-
logatás, filelem, atyafiság és jó remínsignek tekintetit meg-
vetvín ellenek állani igyekezünk [Gyf; SzO VI, 390-1] * 
jó ~ fejében. 1829: jo reménység fejib(en) a 6. forintról 
Quietantíat küldek [Asszonynépe AF; DobLev. V/1154 
Zabolai Pál Kökösi Dobolyi Sigmondhoz] * keskeny ~gel 
van. 1670: Úgy látom, Uram, eljütt fatalis ideje ez nem-
zetnek; az jó Isten szánna meg bennünket, de bizony már 
én keskeny reménséggel vagyok [TML V, 331 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz] * kevés -gel van. 1657: Maga 
az ország hadát convocáltatá Tordához, az Partiumot, 
hajdúságot, váradi hadát és magyarországi szolgáit is Kor-
nis Zsigmonddal, Ibrányi Mihállyal Szalontához szállítván; 
nehezen lehete az indulás, kevés reménységgel vala maga 
is az fejedelem, hogy az ország fegyvert fogjon török ellen 
mellette [Kemön. 173-4] * megcsalja a 1653: De a 
reménység igen megcsalá, mert mind gyalog szállának a 
vajda hajdúi, csak egy kapezában, mert nagy sár vala a 
Mósesa tábora előtt, hogy már azon nem mehetnének által 
reája [ETA I, 82 NSz. — aSzékely Mózes]. 1661: Mind-
azonáltal olyan reménségben volnék, hogy Kegyelmed is 
haza jőne szombaton, de bánnám, ha megcsalna a remén-
ség [TML II, 64 Veér Judit Teleki Mihályhoz] * minden 
-en kívül. 1814: minden ok nélkült hatalmasképpen a' 
Szegény Embernek Vérét ki ontottad, a' ki mostis halálos 
Sebeiben minden reménységen kiül halálos Sebeiben 
fettreng [Görgénysztimre MT; Born. G. IX. 6] * minden 
-tői megfosztatik. 1721: ultimis Dieb(us) Április Szölō 
hegjeink(ne)k szép reménségü gerezdes jōvésit mind el sü-
tötte az hóharmat, Simák rínak szeginy embereink már 
mind(en) reménségtöl meg fosztattunk [Ne; Ks 95 Brullyai 
György lev.] nagy -ben van. 1618: ezek az vezérek ... 
mind ugyan nagy reménségben vadnak, hogy Nagyságod 
az dolgot nem halogatja, hanem maturálja s véghez vinni 
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akarja [BTN2 124] * rossz -gel van. 1678: írhatom Ke-
gyelmednek, hogy rossz reménséggel vagyok az dolgokhoz, 
mert Székely László uram is vadászni indult és farkast 
vezetett [TML VIII, 235 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz] 
* semmi/semminemű - nincsen. 1603: az mely fejedelem-
nek Zekel Moysesnek hittel voltunk köttelessek, az hadnak 
meg veressetöl fogúa tizenharmad napig sem izenettel sem 
leúele altal meg ne(m) talaltatot, sót ellete felölis semmi 
remensegh ninczen [Kv; TanJk 1/1. 452]. 1731: ha még két 
hetek alatt az Isten esőt nem ad az Tavaszi vetesekhez semj 
Remenség nincsen [Pálos NK; Ks 83 Géczj László lev.]. 
1742: eppen semmi reménseg nincsen, hogy meg szüntet-
hessek az Maroson tul az Pestist, ugj el hatalmazot [ApLt 2 
Apor Péter feleségéhez]. 1763: felesége mongya vala hogj 
Semi reménség életéhez nincsen, mert Semiképpen nem 
gyavulhatt (!) [Nagyida K; Told. 9] szép -et mutat. 
1725: az igen jo darab erdő, és jŏvendőbéli makk termésre 
szép reménséget mutat [Mezőméhes MT; BK] * táplálja a 
-. 1669: Az lengyelek 2. Majii gyűlnek öszve, hogy királyt 
válaszszanak magoknak. Az mint hallotta, az muszka 
császárt, Condeust, az florenciai herczeget forgatják. 
Rákóczi Ferenczet is, mondja, hogy táplálja az reménség; 
szolgáját is küldte volna be Lengyelországban; de ennek 
urunk ü nagysága nem ad hitelt, mivel nem igen tetszik a 
dolog [TML IV, 451 Székely László Teleki Mihályhoz]. 
1831: én akkor hozzád nem szollattam, hanem mind tsak a 
Lovak fel keresésibe foglalatoskadtam, de nagy köd eresz-
kedvén, táplált a reménség hogy ki tudgya, hát ha a köd fel 
takaradásával Lovaimra rá akadhatak, a minthogy midőn 
szépen meg viradt azak közül kettőt a Solymas tónál 
mégis kaptam Szabadon [Dés; DLt 332. 13] * vékony -
van vmihez. 1768: A sarjuhoz tsak vékony reménség va-
gyon, mert esső nem jár, mind tsak szárazság vágjon [Esz-
tény SzD; Told. 5a]. 1773: Szénához eleinte vékony re-
ménység volt, mert a tavasz kezdetin kevés eső járt, de 
azután, s nevezetesen a kaszálás idején megeredvén az 
esők, megépültek [RettE 317] * világi -. 1824: Hetflln 
reggeli 6:oráig mula becses Élete, s az az nagy reménységü 
Fiju kiben vetettem vala minden világi reménységemet, 
kiben reményiem vala Famíliám Fö Boldogittatását ... el 
vétetett [Nagylak AF; DobLev. V/1094, lb id. Dobolyi 
Sigmond panasza fia halálakor]. 

Sz: -ért és csak páráért egy pénzt sem ígérünk. 1678: 
mü megmondtuk, hanemha kívánságunk szerint lesznek az 
dolgok, mü bizony reménységért és csak páráéit egy pénzt 
sem ígérünk, annál inkább nem adunk [TML VIII, 134 
Bethlen Farkas és Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz] * a 
vontatott - megbetegíti az elmét. 1677: Az vontatott re-
ménség megbetegíti az elmét, — és vajha immár tapasztal-
hatnám azon mondásnak második részét is: Az bételjesedő 
kívánság penig életnek fája [TML VII, 327 Bethlen Miklós 
Teleki Mihályhoz]. 

2. elvárás, várakozás; aşteptare, speranţä; Erwartung. 
1696: Itt uram Instructiom szerint ugy vigyáztunk hogj az 
ö Nga Joszágába(n) reménségŭnk felett az egy füvön kívül 
mondani semmi kart nem vallattunk volna; a* menyi had 
ezen le takarodott eddig; szorgalmatos vigyázással voltunk 
uram mindenütt az egész Joszágba(n), a' mint a* Jószág te-
hett bizonságot közŏnségesse(n) [Balázsfva AF; BK. Veni-
czei Sándor Bethlen Gergelyhez]. 1765: Egészségem re-
ménységem felett, légyen áldott az Úrnak szent neve érette, 
alkalmas lett Apahidán három hónapi mulatásom alatt. 
Igaz, hogy egészen ki nem tisztultam nyavalyámból, s talán 
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ki sem tisztulok, de csak az Isten így tartson meg, 
contentus lészek vele. Mindazonáltal legyen úgy, amint ő 
szent felsége elvégezte [RettE 195]. 1795: (Az) elő Szám-
lált tselekedeteket magok az Alperesek Sem tagadhattyák, 
de ha reménségem felett tagadni találnákis, készek va-
gyunk béadando hiteles Eskető Levelünkel meg bizony-
gatni, meg bizonygatván pedig, meg kiványuk hogy az 
Alperesek eö kegyelmek, elkárosodott marháinkat vagy 
Lábán elö adják, vagy pedig azoknak árokat meg fizessék 
[Msz; MbK 104]. 1802: mind az Ösz, mind pedig a' Ta-
vasz Gabonának termése a' Szántóvetők reménységeinek 
meg-nem felelvén a' Gabonak drágadását a Királlyi Gu-
bemium tapasztalván, szükségesnek látta ... a' Gabanabéli 
Pálinka-Főzést el-tiltani [Borb. II gub-i nyomt. rend]. 
1812/1816: Hogy a Fel peresek most emiittett Etzken And-
rasnak az Instructiob(an) le hozott verseg agazat szerént le 
szálló Tőrvényés Maradékai légyenek az ugyan az A1 pere-
sek áltál sem tagadtatik, de ha reménség felett ver árulás 
terhenek büntetese alatt tsak leg küssebb részb(en) is ta-
gadtatnek, készek a Fel peresek immediante bizonyítani 
[Hsz; BLev.]. 1818: idegen létemre reménségem felett jol 
fogadtak 's olyan kedvű emberek hogy mingyárt nem lehet 
illyeneket látni, mindeneket meg fog Tiszteletes Szász 
Uram beszélni [Adámos KK; Pk 3]. 

Szk: (minden) -(e)/-én kívül. 1661: Hiszem Istent, re-
ménységünk kívül jobban adja Isten, megáld bennünket 
[TML II, 209 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1663: remin-
seghen kiuül [KJ]. 1672: Kglmes Aszonyom az buza 
aratast Istennek hala el végeztettem az mostani el mult 
télnek rettenetes kémensege miatt remensegem küvül lött 
Kgls Aszonyom [Katona K; Uti]. XVIII. sz. eleje: Minemű 
véletlen és minden remenségünkenn kivŭl való Casus 
történt a' napokbann rajtunk, gondollyuk eddig szerte nyar-
galó hírekből értette Excellentiád [LLt]. 1797: ha néhai 
Tekintetes Demeterfalvi Nagy Sándor Ur el Maradat Öz-
vegye ... Kováts Ágnes Aszony reménség kívül a mostani 
birtakában livő kedves férje Versége Jussán Váltat 
Jószágból ki tétettetnék ... az mostani egész Jószág két felé 
osztatván annak fele újra az két Árva testvérek kőzött 
subdividáltassék [Mezőbánd MT; MbK 109]. 1830: Melly 
Protestatiom, ha reménségem kivŭl a* T. Urak előtt hellyt 
nem találna, minden ebből kŏuetkezhetö kedvetlenséget 
magoknak tulajdonittsanak [Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 
1748]. —L. még RettE 416. 

reménységecske reményecske; rază de speranţä; kleine 
Hoffnung. 1670: Gábor, hogy értett Ádámtól, nem kétlem, 
mert éjjel-nappal csak együtt beszéltek, de nem hiszem, 
hogy az mi levelünk meritumát egészlen megmondhatta 
volna Ádám is, mivel bizony maga sem tudta, az modalitá-
sok mutogatásául mit írt Rőttel, kihez képest Kegyelmed-
nek is csak in generalibus terminis kell nekik mondani, 
hogy vagyon nyújtva valami jobb reménségecske most, 
mint eddig volt [TML V, 376 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 

reménységnyújtás reménységadás; promisiune (hotă-
rîtă); Hoffnungsgabe. 1662: Es mivel már jó idővel Mikes 
Mihály cancellárius is a titkos követségben vett válasszal 
megérkezett vala, azhonnan mint sajdíthattatnék, nem 
egyebet, hanem a fejedelem minden martiális, hadra igye-
kező tanácsának ollyan igaz ügyében, becsületi, méltósága 
sérelme mellett, mindenképpen való javallását és nagy biz-
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tatással egybeköttetett dicséretet és segítség felől nagy jó 
reménységnyújtást hozott vala [SKr 492]. 

reménységű reményt nyújtó; promiţător, care dă speran-
ţe; Hoffnung gebend. 1721: ultimis Dieb(us) Április ... 
Szŏlŏ hegjeink(ne)k szép reménségŭ gerezdes jõvésit mind 
el sütötte az hóharmat, Sirnak rínak szeginy embereink 
már minden reménségtõl meg fosztattunk [Ne; Ks 95 
Brullyai György lev.]. 

Vö. a jó- és nagyremėnysėgñ címszóval. 

reménysugár kevéske remény; rază de speranţă; wenig 
Hoffnung. 1854: Balsorsunk sebére írt, a jövőre biztatást 
nem nyújt a' búskomor jelen: a borúit láthatárról remény-
sugár nem mosolyg felénk [ÚjfE 3]. 

reménytelen I. mn 1. remény/reménység nélküli, re-
ményvesztett; fără speranţe, desperat; hoffnungslos. 1657: 
Az fejedelem már hogy meggyógyulhasson, reméntelen 
[Kemön. 107]. 1659: Ertem, írod, az Isten az békességet 
véghez viszi, az melynek örülök, de inkább örülök vala, 
hogy talám jövendőben az az Isten az mi hajlékunkat 
megadja vala, az mely felől reméntelen vagyok már [TML 
1, 333 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1661/1681: 
midőn ez változo Világi alapotok kőzöt enis reméntelen 
sanyarú rabsagra jutottam Volna ... kőrülettem való szíves 
forgolodasat, es hü szolgalatyat jutalmaznom akarvan 
Haczoki Varosomba(n) adtam nekia, es maradékinak 
Néhai Módra Mihály haza felét ket Szaz magjari forint 
Summaba(n) [Vh; VhU 373-^. — aLugosi Jánosnak]. 
1662: Barcsai vévén eszébe, hogy az ország népének, 
fôképpen székelységnek mellőle fele is elment volna, 
annyival inkább bátorságos nem lehetvén a harcnak 
elpróbálása, noha Tömösvárra is a vezérhez a fejedelem in-
dulatjának hírével mindjárt elküldött volna, de hogy onnan 
is a segítségnek olly hirtelen érkezhetni reméntelen volna, 
az ország népét elbocsátván, maga a cancelláriusával, 
Toldalaghi Mihállyal, Barcsai Gáspárral és Andrással és 
udvara népével Dévába sietett vala [SKr 499]. 1675: Ily 
veszedelemben levén szegény nemzetünk dolga, vagyunk 
nagy gondban s búsulásban is egyszersmind, mert ezzel a 
romlással az hadak s több rendek is már annál is inkább 
Teméntelenek s csüggedeznek [TML VII, 99 Wesselényi 
Pál, Kende Gábor, Kubinyi László Teleki Mihályhoz]. 
1760: Elég bánatb(an) vagyok illy reméntelen hová tovébb 
nagyobb(an) sértegető vexáim miátt, tudván a Korda 
Vr(am) sok színű illegális practicajit jobb(an) is valamint 
eddig, ugy ezutánn is ellent kel állani [Igenpataka AF; TL 
gr. Teleki László aláírásával]. 

2. nem várt, nem kívánt; neaşteptat, nedorit; unerwartet, 
ungewünscht. 1619: És azmég csak egymással conferálnak 
is az dolog felöl, szörnyebben jő újabban-újabban az nagy 
reménytelen és véletlen dolog eleikbe [BTN2 360]. 
1663/1681: megh tekéntvén Palotai Kallai János Ur(am-
na)k regi jámbor szolgalattyat édes hazanknak reménte-
len valtozasiban sok bőtsületes rendek kőzőt ő kglmekis 
bujdosasra jutót Annak okaert... Hunyadi Városomba(n) 
az Magiar Templom mellet adok ő kgnek egy házat 
Negy Szaz magyarí Summaban [Vh; VhU 297 Zolyomi 
Dávid ad. lev.]. 1764: Ugy reménJem vala — hogy a 
Szüretnek ha tsak némely részit is egyūt tõtthetyük, de 
talám az szőlőnek reménytelen Savanyúsága ijesztette el 
Mlgos Ötsém Ur(ama)t [Borb. II. Nic. Kendeffî lev.]. 

reménytelenség 

1784: Ay reménytelen Rémülések kőzött Törvénytelen ha-
talmat kelletik tapasztalnam Nagylaki udvarházamra, a' 
midőn honn nem létem alatt, Udvaramat invadálták 
Ökör Pajtámból egy Tulkomat el oldták és Mikes 
Sigmond urfíhoz hajtották [Nagylak AF; DobLev. 111/587], 
1792: Excellentiad ebbeli Differentiát az Exponens Ur, és 
Aszszonnyal fel talalhato leg jobb móddal ell igazítja, a 
melljnek orvoslását Tőrvény uttyán meg jovittani, az Expo-
nensek ell nem mullatják tehát ebbeli rementelen követke-
zésekre Nézve hathatósan protestálnák hogy ha abból akkár 
mi nemű kötségek következnének, mind azoknak a 
Tekintetes Exponens Ur, es Aszszony okai nem lésznek 
Excellentiadnak [Kük.; JHb XIX/36]. 1840: egyetértőleg 
azon egyeztünk meg, hogy közönségünk kebelében akár-
kinek is szarvasmarhájában reméntelen kára történnék, 
akár betegség által, akár pedig vad által esnék meg, tehát 
azon reméntelen károknak ha leendene valóságos tiszta 
bébizonyitása után a hús felosztassék közönségünknek 
becsű árán [JenőfVa Cs; RSzF 105]. 1848: telyes reményei 
vagyok, hogy ötsém Uram engemet mint ki előtt négy gyer-
mekeim bizonytalan jövendöje áll, a' dolgok ily reményte-
len fordulatával nem fog hibáztatni [Ipp Sz; Végr. Vall. 
Veres József lev.]. 

3. bizonytalan, kevés reményt nyújtó; nesigur, care nu 
prea dă speranţe; unsicher, wenig Hoffnung gebend. 1590: 
Mely gyermek vg'mint effele pokasnak holot Rementelen 
elete, Az Zam weweo vraim eg' kisded ideighlen Walo 
Warakodast veottenek eleó, Aky towab Nem Niult ezten-
deonęl, megh Warwan a gyermeknek Zerencheyet [Kv; 
TanJk 1/1. 128-9]. 

II. hsz váratlanul; neaşteptat, pe neaşteptate; unerwartet. 
1662: De olly hirtelen és reméntelen lepte vala be a más fél 
az országot a nagy készséggel való hadakkal, hogy nem 
hogy öszvegyülhetnének és fegyvert foghatnának, de dolga 
jobban annak volna, ki mint s hová szaladhatna [SKr 641]. 
1690: Az mint Henter Mihály hívünk általis ennek az 
szegény hazának sok féle terheltetesét proponálhattuk az 
Méltoságos G(e)n(e)ralnak ö kglmenek, ugy mostis nagy 
szivünk fajdalmaval kell mondanunk és ŏ kglme is 
pathetice adgya eleibe ö kgl(me)nek, hogy igen rementelen 
esett ennek az hazanak ez het Regimenteknek ki jövetele 
[EbesfVa; Törzs. Bethlen Sámuel fej. ut.]. 1704: Ugyan egy 
doktor Fejes nevü ifjú szászt választottanak polgármester-
nek, kinek a három fát a kapuja eleibe fel is ásták a szokás 
szerént. Ez pedig igen reméntelen érte, mert mások, kik 
előtte voltanak, sokan aspiráltanak rea, de nem succedált 
[WIN I, 199]. 

reménytelenedett reményvesztett; deznădăjduit, fără 
speranţă; ohne Hoffnung. 1677: Az hadak immár ily nagy 
remintelenedett állapottal lévén az portárúi jött levelekbűi 
is, mind az pénz és emberbeli segítség aránt ... hogy ez 
bujdosó magyarság az némettül megfélemlett [TML VII, 
432 Teleki Mihály Absolon Dánielhez]. 

reménytelenség kilátástalanság; desperare, deznädejde; 
Aussichtslosigkeit. 1590: Latwa(n) azért a' keoweknek Na-
ponkent való fogiassat Apadasat es Az foghaznakis Re-
mentelenseget, Nem Akartak towab halaztany Annak 
eppwleset, hane(m) valaztottak a' Gondwiselesre Miklós 
Deákot, es Dioszeghy Istwant [Kv; TanJk l/l. 140]. 1661: 
Magam felől írhatom Kegyelmednek, mint ilyen mód 
nélkül ily nagy dologban elegyedett ember, kinek sem 
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iram, sem szelenczém, úszók az nagy vízben, vagyok re-
méntelenségben [TML II, 71 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1676: Én soha meg nem tudtnám írni, micso-
da rettenetes nyomorúltul élek ennyi reméntelenségekben s 
nyomorúságos állapotokban [TML VII, 266 Wesselényi Pál 
ua-hoz]. 1890: Igyekezünk azon — a siker reménytelensé-
gével bár —, hogy olyan keretet rendezzünk a Nagyságod 
előadásához, amely méltó legyen [PLev. 153 Petelei István 
Prielle Kornéliához]. 

reménytelenül váratlanul; neaşteptat, pe neaşteptate; 
unerwartet. 1669: A holott penig intimálja Kegyelmed 
azon levelében, minden imez-amaz gondolkodásokat le 
tegyek, maga megítélheti Kegyelmed, gonosz akaróimnak 
alkalmatlan vádjokra forogván váratlanul, véletlenül és 
reménytelenül történt szomorú és igen keserves sorsban, 
miképpen csendesíthessem olyan simpliciter azok részéről 
mindjárást egészlen magamot ? [TML IV, 555 Fleischer 
András Teleki Mihályhoz]. 171 l.š Még a pacificátió véghez 
nem ment vala, a római császár, Josephus Bécsben meg-
himlőzék, és 17. Április meg is hala reméntelenül [CsH 
458]. 1812: Amint a' Tkes Ifjú Aszszony Panaszolja nem 
contentalódott a' reménytelenül és minden előre való meg-
visgálása és visgáltatása nélkül esett, s ratajaba vetődött Sz 
Mihálytelki nyil kihúzáson [Dés; BetLt Bajó László 
Osdolai Vass Antalhoz]. 1854: Jött az 1848-ki vészterhes 
év Hirtelen, reménytelenül jött mennykőcsapáshoz 
hasonlíthatni [ÚjfE 3]. 

Ha. 1643: remintelenwl [Dés; DLt 408]. 

reményű vmilyen kimenetelű; cu o anumită perspectivă; 
von irgendeiner Perspektive. XIX. sz. eleje: Gazdag remé-
nyű Törökbuzás és fekete borsos termő helyétt el pusz-
tította [Hsz; HSzj törökbúza al.]. 1843: méheink szaporo-
dása: 80. töke méh eddig elé rajzot 32. kasot, — az idéni 
rajzások a' ki késettség miatt kétes reményüek [F.zsuk K; 
SLt évr. Szigethi Csiky Sigmond P. Horváth Ferenchez]. 

remete 1. erdőben/pusztában magányosan élő személy; 
sihastru, pustnic; Einsiedler, Eremit. 1673: Én eléggé mon-
dám, hogy az magyarországiaktól kellene megkérdeni, ha 
van-e kedvek az békességhez, nem-e, először s azután 
kellene hozzáfogni, mert ha nincs, bizony úgy jár ü nagy-
sága velek, mint az remete az ördöggel. Az is azt mondta, 
hogy megbékélteti az ördögöt az Istennel, csak két vagy 
három szót mondjon, ezt: Domine condemna nobis, quia 
peccavimus. Az ördög azt kérdte: ki mondja azt, az Isten 
mondja-e úgymond, vagy én mondjam az Istennek? Mond-
ta az remete: igenis te mondd az Istennek. Mondta az ör-
dög: én bizony sohasem. A remete is mondta: nohát bizony 
én sem leszek közbenjáró. Éppen így lesz a mi dolgunk, 
mert olyan emberek képében akarunk az magunk hasznára 
nézve pactálni, az kiknek hírekkel sincs [TML VI, 546 
Székely László Teleki Mihályhoz]. 

Szn. 1453: Antonius Remete [Kv; TT 1882. 733]. 1614: 
Remete Mihály jb [Gyepes U; BethU 98] | Remete János jb 
[Homoródkeményfva U; i.h. 110] | Remete Istwan jb 
[Szentpéter U; i.h. 109]. 

Hn. 1572: zenth Kyraly Remetek feolde [Nagyernye 
MT; EHA]. 1581/XV1II. sz. köz.: az Remete ut mellyéké-
ben (e) [Burjánosóbuda K; BHn 39]. 1650: az Remete 
torokban (e) [uo., BHn 40]. 1656: Csomortanon felyel 
remete lokan ket eke iarasa uicinusa remete pataka ab una 

[Csobotfva Cs; CsÁLt F. 28. 1/1]. XVII. sz. v.: Az remete 
ay végib(en). az remete ayb(an) (sz) [Nagyiklód SzD; 
EHA]. 1721: az Remetén (k) [Marosliget MT; EHA]. 
1722: A Remete farkan, kimenőben (sz) [Papolc Hsz; 
EHA]. 1757: ä Reméte Patáknal (sz) [Csomortán Cs; 
EHA]. 1769: Remete Patak [Marosliget MT; EHA]. 1780: 
a' Remete torkában (k) [Kölesmező K; BHn 54]. 1784: a' 
Remete nevezetű hellyb(en) (k) [uo.; i.h.]. 1796: Remete 
árka nevezetű lábban (sz) [Verebes Cs; EHA]. 1797: 
Remete mezőben (k) [Bencéd U; EHA]. 1811: a' Remetén: 
az Hídon aloll (k) [Kalotasztkirály K; KHn 55]. 

2. magányos madár: fülemüle; pasăre singuratică; filo-
melă, privighetoare; einsamer Vogel: Nachtigall. 1811: a' 
setét Árnyékok szem elől dugják e' Remetét; Itt' változ-
tattya száz formákra tilile Hangját e' Remete, a' kis File-
mile Közel ablakomhoz éppen tsak annyira, Hogy 
figyelmezhetek tisztán szavaira | Kis Remete! imé meg-
nyitom ablakom, Halgass-meg! lásd én is tsak egyedül 
lakom | Oh kis Filemile!... te vígan hangitsálsz! Néked tám 
társod van, te nem egyedül hálsz? Te nem vagy Remete? 
Tám éppen társodnak Fütyörészsz, és fiat nemző tojásod-
nak? [ArÉ 106, 109, 111]. 

remeteház remetelak/kunyhó; colibă de sihastru; Ein-
siedlerhütte. 1811: Ugy vagyon e' vidék szem elől el 
rejtve; Ámbár plántáltatott, természetest mutat: Talála azon 
által égy keringős utat, Melyen akar merről ha indulsz 
sétálni, Erdei Remete Házat fogsz találni [ÁrÉ 105]. 

remeteházacska a magányos fülemüle fészke; cuibuşo-
rul privighetorii singuratice; Nest von einsamer Nachtigall. 
1811: Pusztájában vólt e' Remete házatska, Miglen talál-
kozott égy szarándokatska, Mely lakást választott annak a 
környékin, 'S járkál a' sürü fák' zöld ág boritékin Itt* 
változtattya száz formákra, tilile — Hangját e' Remete, a' 
kis Filemile [ÁrÉ 106]. 

remeteklastrom pálosrendi kolostor; mănăstire/schit 
pentru tagma călugărească lui Paul Eremitul); Kloster (für 
Paulinermönche). 1573: Teonek my eleottunk illyen vallast 
eo chyerett eoreokbe meg allandott, Leg eleozeor Baky Pál 
az Zentkyraly Remete Clastromat ky Maros zekben 
vagyon, minden hozza tartózó Joszagiwal eozwe tudnyillik 
az tellyes Jozaggal Remethezeggel, Thofalvawal az meg 
mondott Alard Ferencznek es az w Maradékinak fywrol 
fywra atta meg vonhatatlan keppen [Msz; SzO IV, 27]. 

remeteség magányosság; singurătate, sihăstrie; Einsam-
keit. 1811: Nem leszsz kinek rajtad a* szive meg-essék, 
Nem leszsz ki kisérjen sirva Temetőre: Sirsz ekkor vén 
Legény, de igen későre. Oh kis Filemile e' már felette sok! 
Légyenek az egek nékem irgalmasok! Inkább tsak le-
mondok a' Remeteségről, Mint ily' makkot süssek a' vén 
Legénységről [ÁrÉ 111]. 

Remete Szent Pál napja január 10; 10 ianuarie; 10. Ja-
nuar. 1597: hiuatta Remethe zent Pal napian Zw kerekre 
[JHbK XVII/24]. 

reminiszcere szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: - vasárnap húsvét előtt az ötödik vasárnap; a 
cincea duminică înainte de Paşti; der fünfte Sonntag vor 
Ostem. 1590: Egy Cedolaual egyetembe mellyet Remini-
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sere (!) vasamap Az octauakort keolteonek ... Attunk f. 
60 [Kv; Szám. 4/XXI. 1 Kis István sp kezével]. 1624: 1592 
esztendeőbe, reminiscere vasamap utan való hetfeőn 
[Mihályfva NK; JHb XXIII/6] * - táblája reminiszcere 
vasárnapkor tartott törvénykezés; judecata din a cincea 
duminică înainte de Paşti; Rechtspflege am fünften 
Sonntag vor Ostern. 1592: feyerwaratt valank Reminiscere 
Tablaiakort, Mikor az Erdeliek Teoruenye zokot lenny 
[Gáldtő AF; KCs IV 68 Patak Gábor Galteowy nemes ze-
mely vall.]. 

remisszió 1. át/visszaadás/engedés; retrocedare; Rück-
gabe. 1733: ha valakitől impetaltatnék ... Jósika Jöseff úrffi 
ŏ Naga azon Portionak Trauzner Ferenz uram kezéhez való 
remissiojaért, tehát hoc in casu tartozzék evincalni ŏ 
Nagat, minden legitimus Impetitorok ellen [Csanád AF; 
JHb XXVII/6]. 1735: ammonealtatvan en az Iket Ŏ Kiket a 
fen deciarait ház s annak minden appertinentiai dualitassa-
nak szamomra való remissioja iránt, es ob non remissio-
nem citaltattam volt is ö Kglket | midőn én az It, azon 
Ház(na)k, és appertinentianak szamomra való remissioja 
iránt admonealtattam volna, az I nékem azt mint igaz 
vérnek nem remittalta [Torda; TJkT I. 76, 88]. 1768: 
engemet Testvér Bátyám inhibéalt ezen Jószágnak remis-
siojátol, hanem ha azon örökös Enyedi ház remittáltatik 
[Asszonynépe AF; DobLev. 11/405]. 1779: Gerendi Sig-
mond ur(am) leválván előre 142 - száz negyvenkét Mfo-
rintokat, oly véggel, hogy azon Curiának és appertinentia-
jinak remissioja iránt, az Aszszonynyal, mint egygyik Pa-
tzolai Successorral végképpen terminályon [Aszszonynépe 
AF; i.h. III/538. la]. 1802: Trauzner János Vram G. Ke-
mény Farkas Vr eő Exclját Tőrvényesen admoneáltatta volt 
ezen Ioszágnak remissioja iránt; mely akkor nem használ, 
azután Missilis Levelei altal is meg találta ö Exlját 
[Torda; i.h. IV/857]. 1816: az Exponens Közönség az 
előre el foglalt, és az után fel kért Marha legelő helj(ne)k 
remissioját teljesseggel meg nem igérte [Asz; Borb. II]. 

2. büntetés-elengedés, megbocsátás; remisiune, iertare a 
păcatelor; Verzeihung. 1747: Hlyen okon kelletett az Jket 
... p(ro)sequa!nom, hogj ök I(ste)n és haza Törvénye ellen 
fertelmes parázna életet élte(ne)k Meg kévánom azért a' 
Jure (:mint hogj efféle vétkekért mi(n)d a' kettő(ne)k volt 
ezelőtt remissioja:) pellengérben Hóhér ált(al) meg tsapat-
tatván a' Varosrol eliminaltassanak [Torda; TJkT III. 134]. 

remisszionál (perben) válaszlevél, felelet; replică, 
răspuns dat de părţii adversee; Antwortbrief (im Prozeß). 
1590: Waros Pereyre Keolttott Gilyeni Jmreh vra(m) Az 
mint keouetkozyk Egy hyúatalt veottem Georofíy János 
ellen f — d 34. Ket deaknak attam hogy Reya hyttak az 
Relatoriara f. 1 d. — Apafy Miklósra p. non venit 
Sententiat f. 6 Egy Remysionalt veottem az Kajantiak 
elle(n) kyk meg vettek volt Petezy (!) Georgiot f. 3 [Kv; 
Szám. 4/XX. 28 Hooz Lőrinc sp kezével]. 

remisszionális (adósságot) elengedő levél; remisiune, 
act de renunţare (la o datorie); (Schuld) erlassender Brief. 
1720: Szatmari István Ur(am) Groff Lázár Ferencz Ur(am) 
eo Nsgát vacsorára hiván annyera meg részegítették, s ugy 
atták keziben az négy száz forintokot hogy meg az Rémi-
sionalist is mikor subscribalni kellett volna, más fogta az 
eo Nsga kézit, az rémisionálist penig annak előtte meg 
irták volt [Balavásár KK; Ks T. 20]. 

rémít ijeszt; a înspăimînta/speria; jn erschrecken. 1657: 
az ország hadai is igen kezdettek vala zsibongani, mert 
szaladó emberek is rémítik vala, többek között kisebb 
kopasz Bánffi Zsigmond Kraszna vármegyei nemes 
emberekkel szinte Nagyfaluig futván, igen elrémítette az 
embereket [Kemön. 176]. 1671: Én, Uram, azt mind 
tudtam, Kálmánczai uram által bizony valóban rémítettem 
Rőttel uramat, hogy az töröktűi féljenek, mert csalhatat-
lanul hiszem, nem más felé, hanem ellenek megyen [TML 
V, 508 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1674: Az hírek, 
kiket ír Tőtöri, tővel-hegygyel vadnak öszve, holott együtt 
azt írja, Magyarországra küldi egy rész hadát, másutt meg 
hogy az tengermelléki hadai nem jünek etc. Ez az 
Magyarországra való küldésnek híre is arra való, hogy 
minket rémítsenek vele [TML VI, 579 ua. ua-hoz]. 1705: 
Ez a hír pedig azért vala csak, hogy inkább rémítsék 
nyavalyást, hogy haza ne jöjjön és a ládáit odaveszthessék 
[WIN I, 642]. 1706: Ellensegh nyelven remitven mostani 
felelmes időben az embereket [Dés; Jk]. 1731: Küldottek-é 
Vaslabba(a) rémitteni [Gysz; LLt]. 1741: Csaknem az min-
dennapi Zaklatódzás, melly is Falunként az szekereknek 
Forspontra való ki hajtásokban a Szóigabirák és Commis-
sariusok által tétetödik, melly nem kevéssé rémíti a 
szegenységet [H; Ks 202]. 1811: Oh félek, mert ijeszt az 
Éjszaki szél-is: Süvöltés hallatik 's a' Gátnak zúgása, A' 
Ház fedeleknek rémitt ropogása [ÁrÉ 161]. 

rémítés 1. ijesztés; înspăimîntare; Erschrecken. 1663: 
azt mondja Szilvási, mikor császár személye szerint 
kiszállott, látta, de sátort soha annyit nem látott, mint velek 
van, de rémítés az is, mert bizony ritka az fegyver fogható 
köztök [TML II, 598 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

2. nagy ~sel nagy rémülettel; plin de spaimă/groază; mit 
großer Angst. 1662: Mert az rendetlenség miatt annyira el-
széledett vala az vitézlő nép, hogy Szalárdi János 
Élesdtül az Lakság nevü sürü oláh falukkal ültetett hosszú 
völgyen tartván által Szentjób és Adorján felé, még délelőtt 
ugyanazon Lakságon tanálná elé csoportonkint a maros-
széki lovas hadakat, s kérdezvén: honnan jönnének, azok 
ott is nagy rémítéssel beszéllenék, mint s hogy seprették 
volna meg őket tegnap estve Szalontánál [SKr 180]. 

rémítő ijesztő; care înspăimîntă/sperie; erschreckend. 
1807: 1802-ben 22-kén Octobernek Dél után mint egy két 
orakor támadott remittő Földindulás [Cófva Hsz; HSzjP]. 
1822: el-türtem Hadnagy Titt Ferenczi Károly Umak azon 
rémittô egésségtelen undok tetteit, hogy a' szomszéd 
Istalloja Hidlássát ugy epitette; hogy a Ló vizellet az uttza 
ŏsvényibe folyt megkívánom hogy a' Ló vizellet ki 
botsátásátol az Hadnagy Ur publica authoritate el-tiltassek 
[Dés; DLt 633]. 

rémítőleg ijesztően; înspăimlntător; erschreckend. 
1850: 100 pengoert adnak 300 bankot, az aranyis 
rémitoleg fel hágót, s tsak most egy hét alatt, mi lesz 
belolle nem tudhatni [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

remittál 1. visszaad/enged; a retroceda; zurückgeben. 
1604: mely feoldeymet el foglalt az eoreokseghez Jarokot, 
azokot remittallya [UszT 18/13]. 1609: Beldi Kelemen 
vram az pert le haggia, es Bochykor Palis az ket hold földet 
remittallya [Sszgy; BLt]. 1622: az melj farkas telkj 
Eókreket az Jstenben el njugot, Thürj András Vram ... el 
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hajtatot uolt, es az elhajtas alat az Ellensigh, ugj mint az 
nemetek potenciose ell uittek uolt ... remittalia in toto 
[MihályfVa NK; JHb LXV1/11]. 1650: mivel az Joszagh 
peres volt, költöttem rea sokat, asztis aszt kevanom hogi 
refundallia en nekem en kesz vagiok remittalni az Joszagot 
[UszT 8/64. 20a]. 1668: Korod nevű Faluja lévén az 
Varosnak I(sten)b(en) el nyughott Maytheni András Tö-
rök Deák Ur(am)nal ezer forintb(an) zálagban azt tan-
d(em) jure successorio possidealvan kémők, s admoneal-
nokis eo kgeket, hogy depositis deponen(dis) remittalnak 
eo kgl(me)k azon Zálagos Falut á városnak [Kv; KvLt 
1/181]. 1699: attam ... Csutsi Tamásne vicinumjaban edgj 
hold földet talj condicione, hogj ugar szer elteiven ha depo-
nálhatom zalagjat õ kegjelmeis tartozzék remittalni [Albis 
Hsz; BLev.]. 1709: (Kászoni János) le teve a specificalt 
300 forint summát a verek(ne)k ... eö kgmekis az iozagot 
remittalak Kaszoni János ura(m) eö kgme keziben [Im-
pérfVa Cs; BCs]. 1722: Ha pedig Semmit eö kglme nem 
engedelmeskedik az quoquomodo el foglalt Joszagokat 
remittalni nem akarna ... kglmed citallya Jobbagya altal 
Nemes Fejer var megy(ene)k akar holot Celebralando Ge-
nerális Tőrvenyes szekire [Szászújfalu AF; DobLev. 1/101]. 
1733: Constál világoson ... Citatoriam Relatoriam(na)k 
seriesséből minemű Joszagok(na)k restitutioja iránt admo-
nealtattam az Iket ŏ kglket de nem tselekedték és az Ioszá-
got nem remittálták [Torda; TJkT I. 11]. 1737: (Az alperes) 
egj uj Lasnakomat, szekertzémet el-vitette, nékem nagy 
káromra, legitima Ammonitiomra sem remittálta [Dés; Jk 
242b]. 1830: Praediumomat Árendáben tartó Lengyel 
Simon eö Kegyelme, bizonyos okai, és Kömyülállásainál 
fogva, a* vélle ineált Zállogos és Arendatitius Contractu-
sokrol önkéntesen le mondván, nékem a' Praediumot az 
egész Zállog Summának le tétele mellett remittálta [Nagy-
ikland TA; TLt Közig. ir. 1748]. 

2. visszavon; a retrage; zurückziehen. 1584: Mierthogj 
ez dologba(n) Teoruenj leon kiuel az Actor meg ne(m) 
elegedue(n) apellala, az apellatiot esmet remitalni akaria 
[Mv; BálLt 80]. 1589: Az mészárosok keonyeorghenek 
hogy az Waros amely pert inditot ellenek azt a' varos 
Remitalna [Kv; TanJk L/l. 111]. 1614: ennekem akkori 
Bjrak Uraim nehez és sullyos törúent pronuntialtanak vala 

mely töruent appellaltam vala, mely Appellatiot mi 
koro(n)it Colosúarat Juniusban 1613. Esztendőben breúis 
terminus celebraltatot vala remittaltam az Appellatiot, kit 
az Tabla is approbalt vala törúeny szerent és Nouum 
Júdjcíúmot extrahaltam, Kit in facie sedis Judjciariae pre-
sentaltamis [Kv; RDL I. 8]. 1622: Czefej Uramis ezen 
Condiciok alat, ez megh neuezet ket zalagos Embert keze-
hez ueue: ez az Eókreók feleól való pert súb poena Ca-
lumnie, remitala [Mihályivá NK; JHb LXVI/11]. 1681: 
Gyerőffi Győrgj Tholdalaki (!) János és András Uramék az 
Asszony(n)ak eö Nag(an)ak offeralt conditioit meg 
tekintve(n), contradictiojokat simplicit(er) remittálak 
[Nagysajó BN; Born. I. 8]. 1733: remenkedek Pap János 
ur(am) Gerendi Sándor Ur(amna)k hogy azon ellene való 
Perit remittálna és eö kglmével meg bekellenek [Székely-
kocsárd TA; DobLev. 1/156]. 1780/1804: Nóvummal való 
élésről. Mikor Finalis Sententiát vesznek a' Peresek a 
Torotzkoi Forumon, mig a' Szék el nem oszlik egy poltra 
bé tétellel a' Törvényt Nóvumra fel valtani nem lehet. Szék 
el bomlása utánnis ha szinte appellálta volna valamelly 
peres Causaját, remittálván az apellatiot, Transmissiot bá-
tor vett légyen is, vgyan tsak négy poltrával a' Biráktól No-

vumot vehessen, vagy a* Mlgs Familia praesestöl, csak 
hogy Nóvumának helyes és acceptálhato okait tudja adni 
[Torockó; TLev. 42]. 

3. visszaküld vhová; a remite, a trimite înapoi; irgend-
wohin zurückschicken. 1646: Az széki Azzont kit az fia 
megh vert az Eccl(es)iat oraltak hogi limitálnák czieleke-
detinek poenajat az magistratusok, de mivel illetlen az 
kiuansagh, az Eccl(es)ia remittalta az Politicum fórumra 
bóntessek erdeme szerent az iffiat annia megh veresejert 
[SzJk 64]. 1652: Haznos Catha kiua(n) az eo hitötlen 
uratol Istua(n) kouacztol separatiot illien okon hogi hitötlen 
Uranak ö kiúollotte mas felesege is volna. De miuel megh 
plenarie nem constal doceallia et tandem valazza lezen; 
azért remittallia es halaztia az Causat az Eccl(es)ia Jóvendő 
partialisra [i.h. 70]. 1682: ez dologh nem minket illet 
hanem perágálliak ot az hun annak illendő helie, s — Tőr-
veniek leszen, ha mi elonkb(e) remittaliak akkor assu-
maliuk [Kv; RDL I. 161]. 

4. visszamenni enged; a permite cuiva să meargă înapoi 
undeva; zurückgehen lassen. 1677: a' mely Jobbágyokat 
eddig bírták övék legyen, illyen declaratioval mind öröksé-
gestōl; hogy a' kiket sem törvénnyel, sem rectificatio által, 
sem a* szegény Fejedelem (specificalt sufficiens documen-
tumával) adománya mellett nem apprehendalták, hanem 
ezeken az utakon kivŭl a' Commissarius járásától fogva 
absoluta potentia mediante töttenek Jobbágyokat, akar kik-
is Zászló alol foglaltanak szabadoson Lofö és Veres 
Darabantörökségeket, Lo fö és Darabant embereket, azon 
Tisztviselő híveink Zászló alá irják. Ha kik penig 
affélékét Zászló alá nem remittalnának, azokon mind-
gyárást az Articulusban spécificaltatot poenat, úgymint a' 
400. forintot pro singül is capitibus kedvezés nélkül exe-
quallyák [AC 152-3]. 

5. (büntetést) elenged; a remite (o amendä); (Strafe) er-
lassen. 1735: Judittá Böjté ... in poenam fh 12 incur-
rallyon, mindazaltal az Tanáts ex summa misericordia, 
tehetetlen özvegysegét és árváit tekéntvén, azon poenat 
remittallya [Torda; TJkT I. 97]. 1750 k.: méltóztassék a 
Mlgos Ur Istenes es keresztyeni kegjes Consideratiobol 
nékem s feleségemnek compatialvan a meg irt Szok iránt 
fel vett nehezseget condonalni és remittalni [Ks 83 Onadi 
Szakáts Mihálly lev.]. 

6. megbocsát; a ierta; vergeben. XVII. sz. m. / : Tököli 
uramhoz ki akar ő nagysága küldeni. Hunyadnak elfoglalá-
sát, úgy látom, remittálják, miért én bizony sokat 
koczódám ő nagyságokkal [TML V, 422 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 

7. fájdalom alábbhagy/enyhül; (despre dureri) a céda, a 
scädea din intensitate; mindem. 1705: Ma is az úron a kín 
és fájdalom continuálódék, és nem remittál semmiben. Az 
orvosságok is keveset használnak, mert a kő avagy calculus 
csak nem akart tőle elmenni Maga az asszony is úgy ele-
rőtlenedett már a sok nyughatatlanságban, hogy csak alig 
vánszorog már fenn [WIN I, 532]. 

remittálás visszaadás/engedés; retrocedare; Rückgabe. 
1677: Látván azért én hogj illye(n) szin es p(rae)textus alat 
az Fiscus Jussa ... abalienaltatot... ha az Dnus I az fellyeb 
megh irt ház helyek(ne)k admonitiomra való nem rémittá-
lásának helyes okát nem adhattya es jo uton való birodal-
mát ne(m) compróbálhattya, es azon birodalma helyesnek 
az eö Nga székitől ne(m) itiltetik, ugj mint Fiscalitás alol 
non bono modo abalienaltatot házhelyeket es just kezem-
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be(n) kevanom Donatiomnak es pure emanaltatot statu-
tiom(na)k tenora szerént adjudicaltatni [Szád. Johannes 
Sarosi nyil.]. 1819/1831: Az oh Tordai Piatzszeri uttzában 
lévő Ház és appertinentiai remittálása iránt R. Tabular. 
Cancellisták Sz: Királlyi Sámuel, és Szakmári Mihály Re-
giusságok alatt kőit Admonitio de 5a Xbr 1754 [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II]. 1846: el mentem Nagy Enyed 
várossában lakó és Residealo Szántó Mihály Uram 
Relictájához, az holott is az kezemben levő 100 Forint 
summa pénzek(ne)k el vételére és az irt Majornak remit-
tálására admonealtam [Ne; DobLev. V/1259]. 

remittálhat visszavonhat; a putea revoca/retrage; 
zurückziehen können. 1584: Myert hogy ez dologba(n) 
Teoruenj leon kiuel az Actor meg ne(m) elegedue(n) 
apellala, az apellatiot esmet remitalni akaria, es az eleobbj 
teoruenit hatra akaria hadni, tehát az Actor három gyrawal 
remitalhattia mert az zek auual eelt [Mv; BálLt 80]. 

remittált visszaadott; (care a fost) retrocedat; zurückge-
geben. 1748: eö Excellentiája azon remittált Piskintzi 
Portionak réhábéálása végett exmittált Vdvari Tisztyeivel 
... Piskintzre mentünk [H; JHb XXXIV/15]. 1780: reambu-
láltatván es Commensuráltatván a remittált Curia Gyümöl-
tsŏs, Veteményes, Tsŭrös, es Okol Kertivel, es Tseléd há-
zaival edgyŭt, in Suis veris et antiquis metis afigáltatván 
extensioja az Dobolyi Joseff Vram Leanya pusztaja 
mellett [Nagylak AF; DobLev. III/544. lb]. 1792: ezenn 
remittált Szántó földeket az Úr akkor ki nem metaztottván, 
az útánn az Ur maga p(rae)tensioji mellett bellyebb kíván-
ván harapózni, az eö Exlaja földében, ezt eö Exaja nem 
engedhetvén, a maga régi biradolmà szérént való fölgyét bé 
szántattotta, vettettette [Ádámos KK; JHb XIX/35]. 

remittáltat visszaadat; a dispune/ordona să fie retroce-
dat; zurückgeben lassen. 1663: Praefectusnál való jószágit 
sollicitáltam, de az lévén most legnagyobb és hitelesebb 
ember, Isten úgy áldjon meg, nem obtineálhattam, hogy ő 
nagyságok remittáltassák, hanem az fejedelemasszony 
azzal igíri magát, Kegyelmeddel conveniáltatja, avagy 
Kegyelmed bejüvén, csak foglalja el tüle, melynek nem is 
volna egyéb útja, mert az ország végezése szerint azt 
Kegyelmed bono modo bírván, eddig is apprehendálhatta 
volna [TML II, 584 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

remittáltathatik visszaadathatik; a putea fi ordonat re-
trocedarea; zurückgegeben werden können. 1813: az Katsa 
lakta hideg pintze és Telek, mely Zállagasnak Comprobál-
tatott, remittáltatott; az Major pedig eo processu nem 
remittáltathatott, mely régi Levelekből ugy jött ki, hogy 
nem volt Zállagas, hanem örökös, eo processu nem 
remittáltathatott [Ne; DobLev. V/963. 107]. 

remittáltatik 1. visszaadatik; a fi retrocedat; zurück-
gegeben werden. 1738: Székelyhídi István ō kglme, mint 
hogj addig serinyen Curálta, a Tekintő alatt levő Lŏrincz 
kúttyát; azért azon diligens Curája respectáltatván, azon 
szénafű, meljet addig is azon szolgálattyáért bírt, ő 
kglmének remittáltatik, eö Conditione, hogj ezután(n) is jól 
Curállya azon kútat [Dés; Jk 499b]. 1755: azon Summa 
Pénzt... Lázár Mihálly exsolválta a Jószág és Jobbágyok 
remittáltattanak [Mv; Ks 65. 44. 13). 1787: Az Mltgs J Ur 
Néhai Mltgs Praedecessora dispositioját Ma éppen nem 

vellicálhattya, ä melly Dispositio azt tartya, hogy minden 
Béldianumok az egy harmad részen kívül remittáltassanak, 
de ezen Dispositionak soha complementuma nem volt 
[Mv; BLt 6 tábl.]. 1813: az Katsa lakta hideg pintze és 
Telek, mely Zállagasnak Comprobáltatott, remittáltatott 
[Ne; DobLev. V/963. 107]. 

2. vhová átküldetik/tétetik, a fi mutat/transferat; irgend-
wohin geschickt werden. 1646: Az A(ctrix) egy kérdést 
tamaztot az Eccl(es)ia eleyben Hogy ha az Causa Diuorty 
agitaltathatike az Eccl(es)ia Foruma(n). Ez kérdést az sz. 
szek Istenessen megh ruminalua(n), teczet hogi az ollian 
Causa Diuorty most az szent szeken nem agitaltatik azért 
cum tota serie ez Actio, az masikkal egyben remittaltatik 
az kulseő Forumra ot agitaltassek ă hol illik az külseó 
Magistratusok eleőt es ha mellik fel convincaltatik azon 
exequalliak [SzJk 64]. 1677: Nóvummal való élésnek 
módgya és processusa. Nóvummal való élés az Alsob Foru-
mokon a' Transmissio ki-adatása elöt lehet, A' reformalta-
tás-is; a* Tábláról nem remittaltatván arra-is Novumok 
mind cum gratia, s' mind simpliciter ex utrisque Cancel-
lariis extradentur [AC 271]. 1699: Kolosvari Pap Laszlo 
Szigyartó Mihallyal való adossagbeli dolgát s praetensioját 
a' Nemes Var(me)gyen kezdven ott prosequallya; ha hol 
penig Székünkre remittáltatott itt revidealtatik; hozzo(n) 
arról való hiteles Testimonialist [Dés; Jk 297b]. 

3. leszállíttatik/csökkentetik; a fi redus/diminuat; 
ermäßigt werden. 1718: (A) Mltgs Família tekintetiért az 
Város p(rae)tensioja remittáltatik ad f. H. 500 aláb 
nemis léphetik a Magistratus [Kv; JHb VII/1]. 

4. (büntetés) mérsékeltetik/elengedtetik; (despre 
pedepse) a fi diminuat/iertat; (Strafe) gemildert werden. 
1745: Azért hogy minden keresztény Jámborok az Jnek 
szokásos kár tételitöl őrizkedhessenek (:remittaltatván ex 
Gr(ati)a sedis respectu aetatis ezúttal a felakasztás:) hogy 
meg béjegeztessék s órra tudniillik el vágattassék 
itiltetett [Torda; TJkT II. 58]. 1762: In Ius adtrahaltatvan 
az I(nct)a házak(na)k felveréséért, Jóllehet halálra 
érdemes lett volna mindazalt(al)... remittaltatott, vgj mind 
azon által, hogy nyak vasra tetetvén, egj oraig ottan tartas-
sék, és azután 50 pálcza ütesekkel meg verettetvén a váras-
rol ki késértessék [Torda; TJkT V. 122]. 1765: minthogy 
még eddig semmi ellene nem docealtatott hogy jozon 
korában affélékre vetemedet volna, tehát ezen állapattya 
most egyezer consideratioban vétetik, és az elébb ellene irt 
Sententia mitigaltatik ugy hogy az akkor exp(rae)salt Poe-
nalitasok remittaltatván, in Poena Emendae Lingvae con-
vincaltatnak ismerje magát lenni [uo.; i.h. 265-6]. 

rémlik úgy tűnik; a (i) se părea; scheinen. 1879: A kí-
váncsi Frici ! Úgy rémlik nekem, mintha ezt mondaná: 
„Uraim, dámáim, énnekem nem viszket de kiállók azért 
a kapuba vakarózni, csupán azért, hadd lássam, mit 
szólnak hozzá a járókelők. Kíváncsi vagyok" [PLev. 60 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

remóció tisztségből való elmozdítás; îndepärtare din 
funcţie, destituire; Absetzen (aus der Funktion). 1670: 
Tetzet Akna(n) egész Társaságunk(na)k hogy Diószegi 
Istua(n) anno ac termino suo decurrente mennyen teöllŭnk 
bekevel (:ki akaratunk kivül megh maradvan előttünk 
profitealt Schismaticusságát Pünkösdi publicum Scanda-
lumjával nevelte:) exasperalhatnok poenaját, de legyen 
irgalmasságunk nyilván hogy minden demerita ignomiaval 
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ne(m) prosequallyuk: Remotiojara visznek ilyen okoka 

[SzJk 110. — aKöv. a fels.]. 

remonda 1. lovascsapatok lóállományának felfrissítésé-
re való fiatal (még be nem tanított) ló; remont, cal de 
remontă; Remontepferd. 1811: ennek-is első hat faja, melyt 
nemzett, Nem vólt ditséretes, és tsak rémonda lett | Szépen 
el-temettüka, meg-is érdemiette, Mert talpára a' Gróf 
Ménessit ő tette; Tizen-égy rémonda, tizen-három Mén-ló, 
És tizen-nyóltz Kantza mind Ménesre való [ÁrÉ 135-6. — 
aA Barbarino nevü fajmént]. 1840: az itt körül belöll majd 
minden nap 's Heteken jövö és menő remonda hordozo 
különböző és alkalmatlan katonaságnak Quartelyozkodá-
saítol nemes városunk mentté tétetett [Dés; DLt 935]. 
1850: azon őt Csíkok közül egyikis Remondánál alább 
való nem volt, és ha vagy szerfeletti roszsz telelések, 
vagy hurtzoltatások nem volt, ugy bizonyoson a' 100 száz 
tiz Pengő forintot egygyen egy(gy)en meg kell hogy érjék 
[Csapó KK; DobLev. V/1292]. 

2. ~ba (el)ad lovascsapatok lóállományának felfrissítését 
szolgáló növendéklovat eltartásra kiad; (despre cai) a vinde 
pentru nevoile armatei, a vinde cu ocazia remontei; 
Remontepferd zur Zucht ausgeben. 1774: adott ell egy 
fakó szőrű Metzett 16. Markos hat esztendős Lovat Tit. 
Venetzei Ur(amna)k, 'a ki Gárdában vólt adott ell 4. 
Meczett Lovat remundában, Melyek közül kettő setét pej 
vólt, a 3madik barna, 'a negyedik fakó [Pipe U; LLt Vall. 
204]. 1779: a két Lorol, mint hogy édgyiket még életiben 
atta volt édes Attya Ura a Fia(na)k, és már elis kárasodott, 
a másikat penig nem csak a Sombori Jószágért, hanem a 
Vidua Jószágáért kellett Remundában adni, hogy absolute 
praescindállyon a Vidua meg itiltetett [Kisesküllő K; RLt 
Sombori cs. osztozólev.]. 

remondális lovascsapatok lóállományának felfrissítésére 
szolgáló; de remontă; Remonte-. Szk: - ló. 1762: a' Ri-
monda Lovakban adandó Spontaneum Subsidium iránt, 
tette ugyan nagyobb része a' Fő Tisztek(ne)k maga kŏteles-
segét... a' pénzt is már ad(mini)straltatta. De ellenben né-
mellyek ... késedelmet mutattak ezen Rimondalis Lovak 
praestatiojanak dolgát akkorrá finaliter termináltatni akarja 
[Nsz; Ks 18. XCIII]. 

remonda-ló lovascsapatok lóállományának felfrissíté-
sére való növendékló; cal de remontă, Remontepferd. 
1743: Már az nemes Erdélyi uj militia is készen lévén, 
verbungamat folyvást véghez vihetem, az rémunda lovak 
meg szerzése is jobb(an) continualtathatik [TL. Teleki 
Ádám a gub-hoz], 1762: Az Adomány mostanában 
Rimonta Lovakbol áll a' Magyar Regimentekben esset 
fogyatkozásoknak ki potlasara [Ks 84 gub.]. 1778: 
Successive gyűII a sok Recrutaság és a sok Remunda Lo, s 
defiliroznak erőssen ki az országboll [Dédács H; Ks 96 
Gyulay Ferenc lev.] | A mi a remanda Lovak, és katonak 
Statutioját illeti, circa 12um vei 15um Xbris M archal is 
Szék lészen itten, s akkor fog meg lenni a' repartitio hogy 
... az Kolos vármegyei Possessorok közzül a proportione 
Possessorii ki, és hány lovat, hány Katonát adgyon [Kv; 
SLt XL Ágoston Márton Suky Jánoshoz]. 1783: a 
stationalis Comissarius Medve János Vramtol szüntelen 
Zaklattatom, hogy mind a Remonda, mind a Tiszt Urak 
Lovai meg a héten érkezendők lévén, ha a Torotzkaiok a 
rájok reparcialt 3 1/2 szekér szénát 35 véka Zabot és 24 

Csomo Szalmát nem talállyák bé szállítani ki tudgya kire 
fog háromolni az ez iránt való responsabilitás [Torda; 
TLev. 15/6 Nagy István processualis sz(olga) Biro 
kezével]. 1805: Hogy ezen 647 - Hat Száz negyven Hét 
Rheneus forintokat az Egenia Járásra repartiált Remonda 
Lovak árrábol Tktes Szolgabiro Bartók Adám Ur mái 
napon administralt effective bizonyittom Veress 
Moses mp [Ne; DobLev. IV/895. 2a. — aM.igeni (AF)]. 
1806: igértetvén hatvankét számból állo Remonda Lovak 
azok(na)k hová hamarébb leéndö ki állíttását magamra vál-
laltam [UszLt III. 46]. 

remondáz lovascsapatok lóállományának felfrissítésére 
lovat beszerez; a remontă, a procura cai necesari armatei; 
Remontepferd erwerben. 1775: br. Wesselényi Miklós úrfi, 
ki is kapitány a Barkó regimentjében s Moldovából 
verbuálni s remondázni béjött, Zsibón megbetegedett s 
doctor Pataki uramat kivitette [RettE 346-7]. 1798: Haza 
jővén ithon lakott a Burgus háborúig a midőn edgyütt 
remundáztunk 5 Holnapig; de ekkor fel váltottak 
[Egerpatak Hsz; HSzjP Fejér László (60) lovas kat. vall.]. 

remonstráció 1. jelentés, beszámoló; raport, prezentare; 
Bericht. 1740: Tiszt. Batzoni Máté Uram Instantiája által a 
Curatori Hivataltól el-bútsúzék; sollicitalván egyszer 's 
mind, hogy bé-adott Remonstratioiról Absolutionalis 
adattassek ő kgl(ne)k [Kv; SRE 174]. 1744: Pohár Székbe 
találtattak a Pohárnok remonstratioja szerént Ivo edények 
[Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 

Szk: - / tesz. 1727: Földvári Ferencz attyánkfia, eo 
kglmeis minél hamaréb tartazik a Deputalt két attyafiak 
előtt remonstratiot tenni azan Pénz hová költ es kiknél mi 
restál [Déva; JHb XLII]. 

2. fellebezés; recurs; Berufung. 1737: Az mikorra is az 
eddig tõtt alázatos Instántiánkra s remonstratioinkra lett 
Resolutioi eö Felségének el érkeznek és az Haza dólgai 
azok szerént pertractaltatnak comparealni el ne mulassa 
[ApLt 1 a gub. Nsz-ből]. 

Szk: tesz. 1744: ennekelŏtte mint edgj két Eszten-
dővel Zúgatni Kezdé ä Kösség, hogy eok egj más között 
akarnának Répartitiot Celebrálni ratione Contributionis, 
mint hogy edgy alkalmatossággal peragaltakis a Bŏlöniek, 
Remonstratiot tévén à Nemes Széknek, de ã Nemes Szék 
azon munkát réprobalta [Nagyajta Hsz; INyR 38 Péterffi 
István (32) vall.]. 

remonstrál 1. bizonyít; a dovedi/demostra; beweisen. 
1703: Én Gróf Pekri Lőrinc, nemes Udvarhelyszéknek fő-
kapitánya, adom tudtára a kiknek illik hogy ennek előtte 
esztendővel valakik ... a ns. széktől való elszakadásokat 
munkálódták és adózásból a nemes széktől való különöz-
tetést, kit is midőn mindenütt ahol illett remonstráltam a 
ns. szék régi regestrumiból, hogy a memória hominum 
mindenkor a nemes székkel együtt adóztak, commissio-
naliter meg is parancsoltatott nekiek, hogy a ns. székhez 
redeálva, adózzanak együtt és a ns. szék fö tisztjeitől 
hallgassanak [SzO VII, 119]. 1710: A vármegyék látván, 
hogy a szász nátió mint megyen elé dolgában, ök is 
hozzáfogának a projectizáláshoz, és mind a generális előtt, 
mind a császár udvarában hathatóson remonstrálák, hogy a 
szász nátió sokkal többet contribuálhat, s tartozik is con-
tribuálni a vármegyéknél [CsH 319]. 1710 k.: No ez a pá-
tens meglévén már Béldinél, ki akarta parancsolni a szé-
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kékre, hogy ez ekkor itt, amaz ekkor imitt compareáljon 
mustrára. En és Nemes János, másként mindketten jóaka-
rói, remonstrálók néki az illegalitást, és kérők s intők, 
hagyja le, néki is jobb, mert ha ugyancsak inhaereál, nagy 
confusio lesz, mert a had ha felül is parancsolatjára, de mü 
egyátaljában nem mustrálunk [BÖn. 677], 1743/1789: eö 
Nagysága az Épületeknek Mivoltábanis Notabiliter meg 
károsodott (:mellyet kész remonstralni:) kivánáis hogy ezen 
mostan subdividalando Bonumokbol bonificaltassanak 
remonstralvan meg károsodását, a meg irt praetendens 
Aszszony Complanalni és Bonificalni kész leszen [Kv; JHb 
VI/35]. 

Szk: hitelesen 1746: Atjám édes Annjárol devenialt 
ös Jószágát el adván hat ökröknek a' két jobbikával és á 
vasas szekérrel vásárolta vólt à controversiaban forgo Jó-
szágot és Házat, mellyről hitelesen remonstralok [Torda; 
TJkT III. 34]. 1791: Wáros Gazdája Ferenczi Moysesnek a' 
Koba Marha vásárlása iránt ezen parantsolat adattatott 
hogy a' Mészáros Czéh kérések (!) a marha hus próba 
tétele iránt az Felsőbb rendelésekkel meg egyező lévén, 
maga mellé vévén ahoz értő 's hiteles embereket vásáro-
don öt, hat pár Marhákat, meg-vásárolván azokat hasonlo-
lag hiteles emberek előtt, és által ki vágatván, 's minden 
approlékait pénzé tévén s el-arultatván Laistromba adgya 
hé — mi a bőrök árra, mi az hus, fadgyubol és egyebekből 
jött, ugy azt is a' ki vágásra 's egyeb költségekre mit köl-
tött fel-jegyezvén hitelesen remonstrályon [Kv; KvLt Jk 
72]. 

2. előterjeszt, bemutat; a prezenta/lnainta; vorstellen. 
1714: Enyedi János, alázatos Instántiája mellet, re-
monstrállya Néhai boldog emlékezetű Máţjás Király Privi-
légiumát, és annak a Felseges Néhai Leopoldus Császártól 
lett Conſirmatioját, mellyek szerint az Contributionak ter-
hitől azon haznak lakossi a melyben most vágjon immuni-
táltattanak, Melyhez képpest hogj ö kglmétis azon Sza-
badcságban, és Privilegiu(m) szerint való immunitatiojá-
han kglmetekis meg tarcsa, a mi Néhai Kglmes Urunk 
parancsolattja lévén; miis authoritate Nostra parancsollyuk 
[KvLt 1/212 a gub. Nsz-ből] | eŏ kglmeket ... betsŭlettel 
convocálván, kéz bé adással authorállyák s arbitrállyák ... 
az emiitett Controversia(na)k revisiojára (:remonstrálvån 
mindenik fél maga Ratioit s p(rae)tensiojit:) [JHb XLV 
ua.]. 1731: Testvér Bátyám Kis Pál László Connumeraltat-
ván, midőn remonstralta volna az eleink(ne)k Donatioit 
hasznos szolgalattyárol való recognitioit s grationaleit egy-
néhány Fejedelemnek ki hagyattunk3, mint prima plánán 
lévők [Kp I. 131. —aTi. az adózók közül]. 1741: Hadnagy 
atyánkfiának ö kglmének pedig intimáltatik 's mégis 
kivánnya a' Nms Universitas, hogj ha a' Nms Város más 
féle szolgálattyára nem distraháltatnak, minden héten, 
Csatánnalis administráltasson ő kglme ... Az administrá-
landó fákat pedig Hadnagy atyánkfia registráltassa, 
mennyit, honnan és kik hoznak, melly Registrumot a' Nms 
Város elŏttis remonstrálni kell [Dés; Jk 549]. 

3. felpanaszol, panaszként felterjeszt; a înainta o 
plîngere; als Klage einreichen. 1717: jóllehet ez mostani 
Conjunctura alatt való terheinket, volta képpen való 
specificatioba sém tehettjük Le, mind az által az menyb(en) 
az rövidsegnek ratioja engedheti ne(m) az materiának 
suljához képest hoszason, hanem summatim, és rövidedén 
ezén repartitionak alkalmatosságával terheink kōnnjebbi-
tésiért alázatoson remonstralni ez szerént kévánjuk Ngtok-
(na)k [INyR Cssz, Gysz, Ksz panasza]. 

4. beszámol; a prezenta un raport; berichten. 1726: Tiszt 
Baczoni Mathe Vram ... maga kezére vévén ... a Kolos vari 
Farkas Uttzai Reform Templomnak restauratiojanak procu-
ratiojat. Mint hogy Isten segitsegebŭl tökelletesegre is vitte 
s vitette Ekkeppen remonstralt ő klme A remonstralt 
Expensak tesznek Hfl 88//41 Patikaban Festékekre Hfl 
13//74 Üvegesnek foldozásért Hfl 183//20 [Kv; SRE 
152]. 

remonstrált felsorolt; enumerat, Inşirat (tn raport); auf-
gezählt. 1726: A remonstralt Expensak tesznek Hfl 88//41 

Patikaban Festékekre Hfl 13//74 Üvegesnek 
foldozásért Hfl 183//20 [Kv; SRE 152]. 

remonstráltatik közöltetik, vkinek tudomására hozatik; 
a fi adus la cunoştinţa cuiva, a fi comunicat cuiva; mit-
geteilt werden. 1728: Minek utánna remonstraltatott Fel-
séges) Vrunknak Néhai Mlgs Erdélyi Püspök Csik Sz 
Mártoni Baro Antalfl János Gubernialis Consiliarius Vr e' 
világból való kivonulása pro Die 5ta affuturi Mensis 
Septembris ... az emiitett Candidatio véget compareálni 
Maga homagionale obseqviumanak agnoscállya [ApLt 1 
gub.]. 1742: ezen az Úton Perlekedés, annak molestiaja, s 
arra való költség abból származható irigység és gyűlölség 
praescindaltassék, mind Isten s mind világ előtt Rem-
onstraltassék [JHb XXXV/35 Jósika Ágnes kérése]. 

remora késedelem; întîrziere, zăbavă; Verspätung | kés-
leltetés; amînare, întîrziere; Hinderung. 1709: kőtélessé-
gemnek esmérvén hogy az hul nadgyod tekinteti elő moz-
dittását esmérem vadgy az miben remoráját Sajdittaná(m) 
meg jelenesem [BK. Lugasi Ferenc lev. Bukarestből]. 

Szk: szenvedhet. 1787: a' Falusi Notariusok ha 
ollyas dolog lenne mely semmi remorát nem szenvedhetne, 
tartoznak kemény számadás alatt igen sietve egyik meg 
hitt Falusi Eskŭtt által az Off(icio)latusnak Relatiot tenni 
a Process. Szolga Bironak hir tétessék [Torockó; TLev. 
3/2] * - / szerez késedelmet okoz. 1753: ha Bálás Lajos 
vram akár minemű Juris remediummal, tergiversatioval 
élni kivánna, melljből Szotyori Sámuel vramnak remorát és 
kárt szerezne, tehát Bálás Lajos vram Decretalis Calum-
nián maradjon [Szentbenedek AF; DobLev. 1/263. lb] 

tesz 'ua.' 1664: Az Kegyelmed 26. Fogarasból expediált 
levelit becsülettel vöttem. Nem kételkedem, Kegyelmed az 
kereszténségnek jóvára való dologban fárad és munkálko-
dik. Bizonnyal írom Kegyelmednek, hogy az méltóságos 
fejedelem ő nagysága udvarlására bementem volna, de 
mind az betegség, mind pedig ő felségének naponként való 
újabb-újabb poroncsolati töttek remorát [TML III, 39 
Kászonyi Márton Teleki Mihályhoz]. 

remorál késleltet; a întîrzia/amîna; hemmen | akadályoz; 
a împiedica; verhindern. 1677: Illegitimum Mandatu-
mockal senki a' Törvénynek processusát ne remorallya, 
hanem a' Vármegyéknek Ispáni, és Székeknek Tisztei, tör-
vényből ki-ment dolgokat, minden bántás és ellenzés-
nélkūl, mind Fiscus és egyebek Joszágiban a' Sententiak-
nak Seriese szerint, Tisztek és hivatallyok tartása alat, sza-
badossan peragalhassák [AC 176-7]. 1702: immár minde-
nekben (:hogy dolgunkban elé ne mehessünk:) remorálván 
bennünket, Appellatiot, Protestatiot es Deliberatumot nem 
akarnak adni hanem kit hol kaphatnak meg közüliünk3 

mindjárt fogják 's tömletzbe vitetik [Torockó; TLev. 4/3. 
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3a. — aA szabadságukat kérvényező torockóiak közül]. 
1710: Az erdélyi fejedelemnek is megparancsoltatik1 a 
fővezértől, hogy Érsekújvár alá menjen, aki noha sok ideig 
hol egy, hol más excusátiókkal remórálá útját, de utoljára 
nem lévén mit tenni kevesed magával megindul és 
Érsekújvárhoz megyen a fővezér táborára [CsH 55. — 
a1663-ban a török magyarországi hadjáratakor]. 1742: A 
Megje Biraja az Udvarhellyi Gymnasiumb(an) tanuló 
fianak betegsegit hallotta s utana ment, es az kegjetlen idŏ 
uttját remoralta [Nagyborosnyó Hsz; SVJk]. 1826: Mivel 
a' Grof az Oculatiot éppen a' mü történhető kárunkra intézi 
akadályozni, és így a' veszedelmes víznek árka kiásását ka-
runkra remoralja, protestálunk az eránt: hogy ha valami 
terhes esső mián azon helyen tanorokba levő gabonáinkba, 
füveinkbe a' kiütő víz tetemes kárt okoz, a' melyet éppen 
a' ki nem áshatott árok nem létele okoz, kárunkat a Grof 
által megterittetni és magunkat indemnizaltatni jussunk 
legyen [Msz; GyL]. 

remorálás késleltetés; întîrziere, amînare; Aufhalten. 
1619: Látom, Kegyelmes uram, hogy most felette kívánta-
tik az consideratiónak remorálására ismét követeknek men-
től hamarébb való expediálása [BTN2 386]. 

remoráltat késleltet; a întîrzia/amîna; aufhalten lassen. 
1665: Valamint most hamarébb tudósítottuk kegyelmedet, 
hogy az váradi pasa tudósítása szerint az határjáró török-
nek Kolosvár felé való igyekezetit hadakkal értvén követ-
kezni, kívántatott volt az uraknak tetszésekből remoráltat-
nunk s mostan is azután várakozunk, hogy bizonyos em-
berünk által harmad vagy negyed napok alatt valóságosan 
megérthessük, mi szándékkal, constrictioval vadnak [TML 
III, 362 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

remoráltatik késedelmeztetik; a fi amînat/întîrziat; ver-
hindert werden. 1677: Törvény processusa ne remoraltas-
sék illegitimum Mandatumokkal, A' Sententiák mindenütt 
exequaltassanak, s' Fiscalis Tisztektōl-is ne impedialtassa-
nak, sub poena Minoris Potentiae et refusionis damnorum 
[AC 270]. 

remotus félreeső, eldugott; dosnic, ascuns; versteckt. 
1719: ha olyan remotus helyt indul a pestinentiális conta-
gio, a mint plenorumque meg is történt, hurubákban és 
remotus helyt levő alacson házakban primo azokat kell 
elégetni és nem a sok házakat és drága költséges épületeket 
[SzO VII, 270 gub-i rend. Cssz-hez]. 

removeál visszatart; a reţine/opri; zurückhalten. 1667: 
Abrugbaniai Néhai Szeoreos Peter Ur(am) Arvai keozeon-
segesse(n), talalván megh bennünket, alazatos keonieorge-
sek által, jelentek, hogy az edes Anyok az fen forgo 
üdeokbe(n), hűsegedhez menven férhez, az el mult nyáron 
decedálva(n) mar az Atioktol es Anyoktol marat jok rajok, 
mint edes gyermekekre devenjaltak volna, de mégis 
hűsegéd potentiose, az Nemes Orszagh Articulussa, es az 
keozeonseges igassagh ellen manu tenealna, nekiek nem 
kiczin károkra, praetendálva(n) azt, hogy sok expensai 
volnanak húseged(ne)k, azon bonumokon, eők pedigle(n), 
keszek lőttek volna hűsegedet expensaitol contentalni, 
megh bizoniositva(n) vilagoso(n) az dolgot hűseged, czak 
edes Atioktol, es Anioktol marat jovokat, boczatotta volna 
kezekb(en), és teollűnk sinistre extrahalt Praeceptoriummal 

ne inhibealta, es removealta volna [Törzs, fej-i rend. Mart. 
Maer (!) de Abrugbania-hoz]. 

removeáltatás eltávolíttatás; îndepărtare, destituire; Ab-
setzung. 1656: A partialis ne(m) engedi Széki Miklos(na)k 
Siboi predikator(na)k B. Varallyara való menetelet 1. mert 
bötsuletes Atyankfianak Ratzkŏvi Peternek removealtatása-
val lenne, kihez sem okot ne(m) mondhatnak melyre nezve 
rajta ki adhatnának [SzJk 80]. 

removeáltatik eltávolíttatik; a fi îndepărtat/destituit; ab-
gesetzt werden. 1700: En Darona (!) Mihálly Compro-
mittalom magamat ezekre 1 hogy Prédikátorommal ne(m) 
veszekedem sem pedig alája nem subplantalok, 2 tellyes te-
hetségem szerént az régi Schola házat pusztulástul oltal-
mazom, 3 Senioromnak minden tiszteszseges dependentia-
val engedelmeskedem, 4 gyermekemet tehetségem szerént 
tanitok, mellyeket ha Violal(né)k vei in toto Vei ex parte 
medio temporeís (!) removealtassa(m) [SzJk 108]. 

remuneál elismer, viszonoz; a remunera/răsplăti; erwi-
dem. 1704: az urak jobbágyinak a marhájokat szintén úgy 
elveszik mint a kurucokét, és így remuneálják a hűségnek 
praemiumát [WIN 1,261]. 

remuneráció díjazás, fizetség; remuneraţie, retribuţie; 
Lohnung. 1619: Szölfikár eddig híven s igazán szolgált 
Nagyságodnak, valóba is várja annak remuneratióját 
[BTN2 218]. 1657: Noha császár őfelsége kisebbrendű 
embert is illendő remuneratio nélkül nem szokott előle 
elbocsátani, de hogy ne láttassék az kegyelmed hozta hírt 
örömmel hallottnak lenni, ez okon halasztotta, ígírvén 
általam más alkalmatossággal császári kegyelmességét ke-
gyelmednek [Kemön. 105]. 1710: noha oly közel való 
atyámfia volt3 s tizenhárom esztendeig nagy híven szolgál-
tam mellette, mégis semmi remunerátióval nem lőn [CsH 
304. — aApor István]. 1760: Vettem észre hogy irigyli3, 
hogy engemet a méltóságos gubemium abban a commis-
siójában absolvált is, meg is dicsért, remuneratiót is adott 
[RettE 102. — 3Mara László Doboka vm. alispánja]. 1771: 
az emiitett Kis Aszszony Condivisionálissai, a Lugosi 
Famíliából való descendensek magok részekről ... Dobolyi 
Joseff Ur(amna)k fáradságáért semmi remunerátióval lenni 
nem akartak, s akarnak [Fejér m.; DobLev. II/428. 20-1]. 

remunerál 1. díjaz, megfizet; a remunera/retribui; be-
zahlen, entlohnen. 1737: Nemes Várasunk éppitendő 
Hidja, és Quártélyos dolgán(a)k allaboratioja végett, 
requirálvánn a T. N. Tanáts és Universitás T. Nms Mósa 
László Uramat ő kglmét, és ő kglmeis magára vállalván, 's 
ő kglme ebbéli szolgálattyát remunerálni kivánvánn a Nms 
Város, avagj tsak valami részib(en), tettzett hogj ő kglme 
Edes Annyán(a)k valami kevés naturaléval gratificalodgjék 
a Nms Város [Dés; Jk 485a]. 1740: Az Vice Tiszteket 
örömöst meg marasztottak, azok ugyan nehezen maratta-
nak, hanem az Maros melyéki feö Birot némelyek, de nem 
igen sokan, nem akarták meg hadni, de jób része annak 
meg maradàsàrais rea állat, az Tiszteketis remuneraltuk 
[Déva; Ks 99 Komis Antal lev.]. 1762: A* Szovai határ fel 
mérésében tett példás és terhes fáradságokat nemtsak 
köszönöm, hanem Isten éltetvén feleségem részéről is mind 
viszsza szolgálni, mind pedig fáradságokat betsûlettel re-
munerálni el nem mulattyuk [Szava K; RLt 0. 1 Michael 
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Medve Mart. Veszmáshoz és Ladislau Somkerekihez]. 
1786: Szebenbe akarnák instantiajokot bé adni® ha az Ur 
Gratiaja által az Instantiajok Német nyelvre fordítva a' 
mellé annektálando Privilégium Copiájával elkészülhet-
ne; Tudgya az Ur ki segíthetne ö kglken leg sikeresebben 
igazittsa oda ö kgleket, 's irjonis mellettek, ha condigne 
remuneralni nem tudgyák Istenis meg jutalmaztattya [Me-
zőmadaras MT; TLev. 5/5 Medve Mihály prókátor lev. — 
aA torockóiak]. 

2. jutalmaz; a recompensä; prämiieren. 1705: oly császá-
runk vagyon, aki mind a bűnösöket meg tudja büntetni, 
mind a jókat tudja remunerálni [WIN 1,492]. 

remuneráltatik megfizettetik; a fi remunerat/retribuit; 
entlohnt werden. 1737: Nms Várasunk nagj p(rae)judiciu-
mára 's kárara, Nms Várasunk Nagj Rétinn, diversis tem-
poribus et módis abaliénáltatott Reteink, hogj Nms 
Várasunk(na)k rehabeáltathassanak, annak a dolognak 
Procurálására, mind Procurátorok előtt, mind egjebütt az 
hol illik munkálódására deputáltattak3 ... kik(ne)kis fá-
radtságok respectáltatni és remuneráltatni fog a Tktes Nms 
Tanátstól és Universitástól [Dés; Jk 417a. — aKöv. hét 
név]. 

rémülés ijedtség; spaimă; Erschrecken. 1614: Mihály 
vajda az országban volt® az székelység kegyetlenkedett, 
sőt még az laksági parasztság is feltámadott vala földesurá-
ra ilyen nagy rettenetes remülés-romlás forog vala az or-
szágban [BTNá 47. — a l 599-ben]. 1657: Itt a bán Barcsai 
Ákos gyüjte ugyan valami hadat öszsze nagy későre. Sőt 
maga is egykor Tordáról ijedtében fútamló-felett vett vala 
melylyel Isten mondhatja micsoda nagy rémülést tett vala 
minden varosokon és várakban [ETA I, 162 Nsz] | 
Éjszakára kelve tüzes gránátokat is bocsáttatni kezdék az 
várban, mely noha nem gyúlaszthata ugyan, mivel vala 
mesterségek az megoltásra, de nagy rémülést csinála és 
mindjárt szót adának: Ne tűzzel, ha keresztények vagytok 
[Kemön. 198]. 1662: egy nap kétszer ütötte vala meg a 
mennykő a várat Az öreg harangnak is szélét megsújt-
ván, valamennyire meg is olvasztotta s mintegy megbélyeg-
zette Melly dolog a várbélieknek igen rémülést hozott és 
szerzett vala [SKr 197-8]. 1784: A' reménytelen Rémülé-
sek kőzött Törvénytelen hatalmat kelletik tapasztalnam 
Nagylaki udvarházamra, a' midőn ... Udvaramat invadálták 
[Nagylak AF; DobLev. III/587]. 1836: Határozás: A fenn 
állo Tőrvények szerént Innep napokon éjfél előtt, Senkinek 
a' katlan alá gyújtani nem szabad, minthogy akkor a' 
Katlanbeli tűz botránkozást okozna, és a' Városbelieket 
égés rémülessevel töltené el — mely ellen vétők büntetőd-
nek egy ezüst forintig [ZFaz.]. 

Szk: ~ben van. 1752: György és Joseff igen nagy rémü-
lésb(en) valának, mivel valami egy hétig meg ben sem mér-
tének hálni, és magok házokot kerültek [Désháza Sz; Ks 
101]. 

rémület ijedtség; spaimă; Angst. 1761: Ez bizonytalan-
ságban és remuletben én hátra tekinték [Nyír 200 Bánffi 
Farkas álma]. 

rémületes 1. ijesztő; înspăimîntător, înfricoşător; Angst 
erweckend. 1855: S midőn felegyenesedett, ellenei szét-
szaladtak Talán rémületesebb volt e tünemény, mint a 
hogy előre elképzelték, vagy talán önmagokkal nem voltak 

oly tisztában, mint a hogy előre elképzelték. Látva a sükert, 
mely első léptein nyillott, békén haladott a fölébredt óriás, 
s rémületesnek látszott kezében a fegyver az önmeg-
tartás fegyvere [ÚjfE 336]. 

2. rettenetes; groaznic; grausam. 1840: nyugodtan tűri a' 
rémületes csapást [Kv; Pk]. 

rend l.fn 1. ordine; Ordnung. 1676: Ha azért Uram Ke-
gyelmednek tetszik, Írasson urunkkal oly formában, hogy a 
dolog jobb rendben lehessen s mind pedig a had jobban 
megzabolázódjék, a végbelieknek legyen külön kapitányok 
s az mezeieknek meg külön [TML VII, 167 Vesselényi Pál 
Teleki Mihályhoz]. 1681: Mint hogi a' Cziganyok(na)k, 
valami bizonyos jó rendb(en) való hazok nincze(n) hanem 
csak imit amot, a' ki hol csinalhat maganak kalyibacskat 
az Úr földen, ugi lak(na)k azért bizonyos Sessiojok nem is 
irattathatot [Vh; ÁLt Urb. 41]. 1705: Magam pedig benn 
nem akarván hálni, kinn pedig tartván a kurucoktól, mi-
nekutána mind az úr tisztjei között rendet csináltam volna, 
és a németekkel is dolgomat végeztem volna, estvefelé el-
indulék, és éjszaka későn, mind az bérceken és erdőkön 
menvén, meghálni Göczre mentem [WIN I, 657]. 1737: 
Tsatáni Ispánnak választatott Érsek Újvári Szabó Sámuel 
Atyánkfia ő kglme ... A Tsatáni Oeconomianak jó rendel 
való fojtatásáról pedig ö kglmének Instructioja lészen; 
mellyhez magát accomodálja [Dés; Jk 468a]. 1817: 
írhatom Nagyságodnak, hogy a' mikor az Isten szerentsé-
sen haza hozza, más uj, és jobb rendbe talál mindeneket 
[Héderfája KK; IB. Veress István tt lev.]. 1844: Nem tsak 
a' jó rend, — hanem az egésség fenntartásárais nagyan 
szükséges a' tisztaság, — a' mit már sok példák bé is bizo-
nyitattak. — s mégis abban meg vagyunk gyakran akadá-
lyoztatva [Dés; DLt 1366]. 1848: Tartozom a' háznál 
rendet és tisztaságai fenn tartani [Kv; KmULev. 2]. 

Szk: -be szed. 1868: Az Elöljáróság legyen köteles min-
den tavaszszal a' sessiok szerinti marha illetékeket rendbe 
szedni, 's azokon kivül sem bé bírónak sem idegennek 
semmi szin alatt semminemű marhája be nem fogattassék 
[Szu; Pf Gálñy Sándor lev.] * -be szedettetik. 1753: azon 
el zálogasitatt Földek meg ez előtt regestráltattan(a)k és 
rendben szedettettenek volt [Bálványosváralja SzD; JHb 
IV/12] * -be szorít. 1881: ha mikor tudom, hogy meg-
mutatod8, hát összeszedözkődöm, s rendbe szorítom ezeket 
a veszett csúf betűket [PLev. 89 Petelei István Jakab 
Ödönhöz. — aA levelet feleségének] * -be vesz. 1710 k.: 
Apáczai az elébbeni chaost rendbevette, az ó filozófiát 
az újjal conferálván, annál nagyobb világot hozott az 
elmémben [BÖn. 554] * igaz -et tart. 1666: Eszkúszőm 

az I(ste)nre hogy sem adomanyert sem barátsagert 
sem Atyafisagert senkinek nem kedvezek, hanem az 
Limitatio szerent mindenüt az elesnek igaz arrat megh 
adom, az Szászokat nem szanczoltatom magam praeben-
dammal megh elegszem, es semmi respectusra nem nezven 
egy falutis az szedesben el nem kerülők, mindenekben igaz 
rendet tartok [UtI] * jó -be állít. 1670: Az mi az Kegyel-
med onnét való eljöveteli felől való írását illeti, az temeté-
sig hogy eljöhessen, lehetetlen; hanem mindeneket jó rend-
ben állítván s bennünket tudósítván, mi tévő légyen annak-
utánna, tudósítjuk Kegyelmedet [TML V, 55 a fej. Teleki 
Mihályhoz] * jó -be állítódhatik. 1672: Ha Isten boldogí-
taná dolgunkat, jó rendben állítódhatnék az dolog, többször 
azért sem költeni, sem fáradni nem kellene, így Nagyságod 
is fejedelemségében csendesebb lehetne [TML VI, 18 
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Teleki Mihály a fej-hez] * jó -be állíttatik. 1691: az 
Administrált victualek és excessusok dolga jo rendb(en) 
allittatik, kinek kinek illendő dispositioja adatik [Kv; Törzs 
Instr.] * (jó) -be hoz. 1670: Bizony Uram, ha az szélybeli, 
partiumbeli dolgokat rendben nem hozzuk, mi elveszünk; 
mert soha nem szűnnek minket az végbeliek vádolni [TML 
V, 264 Teleki Mihály Bethlen Jánoshoz]. 1729: Valaholott 
a' Keresztesi Jószágban formális igaz Divisio nem volt s 
nintsen rövid Terminust tévén az Atyafiak, tartozzanak 
mindeneket jo rendben hozni s el igazítani [Nsz; JHb 
XL11]. 1814: a' Groff Ur ő Nagysaga a régi Istálonak seny-
vedő félben lévő fáit egybe szedette, a' jobbakot Külön 
vállogattatta, — A' virág házán és azzal egyben foglalt 
epületekhez lévő fedeleket meg igazíttatta — a' Kertet 
csinosittani és jo rendbe kívánta hozni [Banyica K; BfR 
117/1 András Csatt (58) ns vall.]. 1824/1826: Mivel Há-
zassági életre lett lépésemmel házomnak hanyatló álla-
pottyát nem tsak az hogy állandó jo rendben hozta 
hanem a mely a sajnos tapasztalás szerént a mái Világban 
ritka, személyem betegeskedése gyengélkedésében velem 
úgy dajkálkodott, hogy ... nékie köszönöm azt, hogy még 
élek [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1092. 4b Kökösi 
Dobolyi István végr.] * jó -be hozatik 1665: Hitesse el ő 
felsége s Nagyságod is magával, hogy ha az mi adónk le 
nem szállíttatik, határunk jó rendben nem hozatik, minket 
nem élni, hanem csak vajúdni is egy-két esztendő alatt is 
ne reméljenek [TML III, 428 Teleki Mihály Bethlen 
Jánoshoz] * jó -be hozhat. 1679: Ugyan is az ki az 
dolgokat egészlen nem tudja, pénz kezénél nincsen, kivel 
beszélhessek az dolgokrúl senki, miképen hozhassam jó 
rendben az dolgokat? [TML VIII, 417 ua. Thököly 
Imréhez] * jó -ben hagy. 1670: Adná Isten, én is lehetnék 
benn bárcsak az elein is a gyűlésnek, az mint hogy én 
tudom, itt mit tekergek, ha az dolgokat jó rendben 
hagyhatom; hanem Kegyelmedet az Istenért kérem, legyen 
azon, jó rendben hagyván itt az dolgokat, mehessek el in-
nét, hiszem az várrúl provideálhatunk, bár csak az kévánt 
német praesidium érkezzék is [TML V, 47 ua. Naláczi Ist-
vánhoz] * jó -ben hagyhat. 1658: Mivel hogy az Ember-
(ne)k elete igen Bizontala(n), azt nem tudhattya holott es 
mikor leszen ki Mulasa ez Vilagbul, hogy annak okajert es 
klme gyermekit es haza nepet io rendben hagyhassa, 
Akarvan Testamentaria dispositiot íratni [Mv; Nagy Szabó 
Ferenc végr.]. 1670: Ha én itt az dolgokat jó rendben 
hagyhatnám, hadd mehetnék el innét bár csak Kővárba, 
kérem, legyen azon, hiszen ha úgy kell lenni, ismét ide 
jövök [TML V, 31 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz] * jó 
-ben megtarthatik. 1695: A Kolosvári Dezma Csűrben 
esendő minden szalma penig Quartas es Malombiro 
Uraimé legyen, ugy mindazonaltal, hogy a' Szalmából 
annyit kel ki szakasztani, a' mennyi pro tempore kívántatik 
az Ecclesia szükségére, az Ecclesia Curatorinak itiletek 
szerént. A kōtŏ szalma iránt eddég való praxis meg 
tartathatik jo rendben fele a' kötö szalmanak az Ecc-
lesiaé legyen [Kv; SRE 35] * (jó) -ben tart. 1753/1781: 
Báró Jósika Imre eő Nagysága a Jószágot mint jó gazda 
jó rendben tartotta, és nagy oeconomiat folytatott, sok 
gabonát és bort takarított bé esztendőnként [Algyógy H; 
JHb LXXI/3. 191-2]. 1790: minden Ember maga vég és 
oldal Gyepűit akár melly időben ollyan rendben tartsa a' 
mellyen sem az Ember, de kiváltképpen a Marha által ne 
mehessen a' Szöllöben melly miatt valakinek kára 
következzék [KarácsonfVa MT; Told. 76] * (jó) -be szed 

1768: Leveleimet is jó rendben szedtem, Fasciculusok 
szerint Regestráltam, tsak a Regestrumot kell nézni, mikor 
vala mellyik Levél kívántatik, a meg mutattya, mellyík 
Fasciculusban, hányadik Numerus alatt legjen [Kp III. 149 
Havadtői Máthé Izsák kezével]. 1843: az első alkalommal 
azt adta előa a falusi közönségnek, hogy már minden 
leveleket rendbe szedett, s azok készek a felküldésre, de 
arra pénz és költség kívántatik [VKp 92. — aVarga 
Katalin] * jó -be szedegettetik. 1802: Jóllehet 1780ba 
Februariusi Holnap 27kén hasznos, és igen ditséretes 
Constitutioink jo rendben szedegettetvén az Mlgs Família 
általlis Approbáltattak s meg erősíttettek ... Mindazonáltal 
már ma az Abusus annjéra bé tsuszot, hogy tsak nem 
minden Articulassai Constitutionknak felejdékenységben 
jôttenek, ell annyira hogy igen kevésbé observàltassanak 
[Torockó; TLev. 9/35] * jó -be való állíttatás. 1794: Az 
Eklesia mind magános mind pedig a Collegiummal közös 
mindennémü Fundussai administratiojának jo rendben való 
állittatása, az ezekből bé vehető jövedelmek mennél többre 
lehető szaporítások, a szükségtelen költségeknek el 
távoztatások, és mind ezekben tapasztalható fogyatkozások 
meg igazitások véget, rendeltessék egy Hét személyekből 
állo Exactoria Commissio [Kv; SRE 311]. 1812: a 
Jószágba és Ioszag körül való építtetésekre, a kertbéli 
ékességek meg szerzésére és mindeneknek jo rendbe való 
allitatásokra kéntelenittetett a Groff Ur eö nsga masoktol 
pénzt kőltsőnőzni [Héderfája KK; IB. Gothárd Sigmond 
(25) grófi számtartó vall.] * jó -be vehet. 1693: repor-
tallyak ö kglmek miben legyen dolgok3, hogy az után jobb 
rendben vehesse az Eccla [Kv; SRE 16. — aTi. a felekí jb-
oknak]. 1728: Balla Peter Uram Tiszt Viski János Uram-
(na)k hivatalt ado levelét el viven valaszt is vett A 
mely Levelben T. emiitett Atyánkfia a mi hivatalunkal meg 
egyező valaszt ada sok ratiokra nezve szeretettel keri a 
T. Consistoriumot hogy míg ő klme a maga dolgait jo 
rendben veheti légyen ō klmenek egy kis respiriuma Szent 
Mihály napig vagy csak Lőrincz napig lenne várakozásban 
[Kv; SRE 156] * jó -be vesz. 1699: az Ecclesiasticus Fö 
Curator iránt, már Isten kegyelméből jo rendben vőttük 
dolgunkat [Kv; SRE 58]. 1704: Ugyan ma vöttem rendbe 
a kocsisok és az Havasalföldébe a lovakkal elmenő 
lovászok fizetéseket az úr parancsolatjából [WIN I, 67]. 
1711: Bécsben is így az új császár dolgait jó rendben 
vévén, Posonban a magyaroknak közönséges gyűlést 
hirdet, ahová is maga személye szerint elmegyen, és ami 
dolgok tractálódnak, a következendő esztendő megmutatja 
[CsH 463]. 1823-1830: 6-ik febr. egyebet nem csináltam, 
a ládákat rendbe vettem, és estve a Nemzeti Teátrumba 
mentem" s néztem egy olasz operát [FogE 176. —-
"Prágában 1796-ban] * jó -be vétetik. 1710 k. : az oeco-
nomia fiscalis is vétessék jó rendbe a többi között azzal a 
productio és revisióval is, egyszóval hogy az erdélyi egész 
régimén vagy politia vétessék olyan jó és állandó rendbe, 
hogy a király nvughassék meg a mü hűségünkben, infor-
matióinkon [BŐn. 906] * jó/szép -be vétetõdik. 1670: 
Édes Bátyám uram, az mi pedig az másik dolgot illeti, 
Isten s az üdő megmutatja, azomban Kegyelmed is eről-
ködjék, olyan vigyázásban legyen, mi is az mennyiben 
lehet nem hagyjuk; annakutánna, mikor jó rendben véte-
tödik, ha Isten életünket megtartja, az is meglehet [TML V, 
43 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz], 1705: Minthogy 
pedig Vásárhely volna azon hely, de az igen-igen elégett, 
azért legyen Segesvárt, holott is öszvegyülvén az urak, a 
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milítia intertentiójáról is végezzenek a generálisokkal, és 
mindenek szép rendben vétetödvén, valamint azelőtt folyta-
nak, úgy ezután is legyenek és folyjanak [WIN I, 618-9] * 
szép -et tart. 1736: nézd meg csak az erdélyi alma natio 
saxonicalis az asszonyok és leányok köntösiben, mely szép 
rendet tart, azért is teli az láda [MetTr 346]. 

2. cselekvés, történés szokásos alakulása; rînduială, ordi-
ne; normálé Reihenfolge von Geschehnissen. Szk: -ben 
megy. 1811: Uram! ki fel-hozod minden halandókra A* na-
pot, a' jókra, és a' gonoszokra: Képzellek téged' égy nagy 
Gazda képibe, Kinek minden dólgod megyen jó rendibe 
[ArÉ 121] * -hez tartja magát. 1623: Aratasra, vgorlasra 
zantasra keueresre kazalasra pedig megh mongia 
Vduarbirank nekik hogy az megh neuezet 4 az vagy eött 
dologra ne az rendhez tarcziak magokott, hanem akor 
amint keuania az zwksegh es parancziolliak nekik vgy 
jeöjenek az zolgalattra [BGU 119] * életének -je. 1657: 
Lött pedig születésem in anno 1606, az akkori időjárás 
szerént karácson előtt két héttel, péntek napon; és az mint 
fogantatásom, születésem, úgy egész eddig való életemnek 
•s rendi, folyása csak nyomorúságos, háborúságos és 
nyughatatlanságos volt, mint az alább való írásokból meg 
fog látszani rész szerént [Kemön. 19]. 1667: Nem szólok 
szegény Ebeni uram böcsülete ellen, de az én életem rendi 
mindenkor más volt; más az, tizedrészényi terhet szegény 
nem viselt, mégis ő nagysága az élesdi jószágot oda 
fordította volt [TML IV, 41 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1775: Az utcákon a gané miá nem lehet járni, de 
hogy életének rendiben vagy egy szekérrel vagy szánnal ki-
vinne a szántóföldjére, nem látni [RettE 343] * természet 
-ye. 1657: de Istennél semmi nincsen lehetetlen, valamit 
akar, és az mint az Szent Szűznek lehetetlennek látszó do-
log vala az természet rendi szerént, hogy szülne [Kemön. 
190]. 1711: Ungvári András (: mint gonoszul mások meg 
csalasara szerette hivattatni magat, noha Leányi neve Ersok 
volt :) az termeszeinek rendi elle(n) férfi köntöst vött 
magara circiter 14 esztendeje [Kv; TJk XV/1. 68]. 1805: 
Ennek a' szintén folytán levő Esztendőnek mostohasága, az 
időknek termeszei rendivel ellenkező follyása, a' mellyek 
az emberi elet fenn tartására szolgálo nevezetesebb gaz-
daságokba igen siralmas nyomaikat hagjták [Torockó; 
TLev. 9/42]. 

3. állapot, amely megfelel vmely szabálynak/törvénynek; 
uzanţă, rînduială; gesetzlich geregelter Zustand. 1596: 
Megh ertettek biro vram zawabol, az nagi zertelenseget, 
meli az vasar dolgabol vagion, feokeppen eledel dolgabol, 
uegeztek azért eo kegmek hogi mind affelenek arrat, 
mind penigh egieb vasari fogiatkozasokat el vegezzek es 
meg Jobbichak; es io rendben allapitvan, az vasar biraknak 
Instructioiokban írassak [Kv; TanJk 1/1. 273]. 1662: De 
amelly vitézlő nép fenyíték-félelem és jó rend, jó tanúság 
nélkül vagyon, így szokott ott lenni a dolog! Ez elég 
siralmas példa [SKr 547]. 1676: bizonnyal tudua se(m) 
tűzbe se(m) uizben nem ugrom enis, ha lehet balra sem 
hagiom a jo rendet s hazam tőruinjet [Ádámos KK; 
MvRKLev. Mikola Zsigmond lev.]. 1796 k.: Pénzt az 
egész telen igen keveset gyŭthettem hanem ezen az 
Sokadalmon gyűjtött harmad fél Száz Forintott mostis 
szüntelen tsak gyülöget ezen a Regeni Sokadalmon be fog 
gyűlni minden féle adósság jo renden [Banyica K; IB. 
Gombos István lev.]. 

Szk: -be jön. 1894: Zsuzsika vigasztalhatatlan. Az Idő 
őfelsége kezemre jár, s tán már csak rendbe jövünk [PLev. 

167 Petelei István Jakab Ödönhöz] * -in való. 1664: Ren-
din való dolog az is, az szolgának a mit parancsolnak, ab-
ban kell járni, usque ad aram azért [TML III, 191 Szalárdi 
János Teleki Mihályhoz] * -in van minden. 1854: osztég 
két krajezárt csinál az egyből osztég igy rendin van minden 
[ÚjfE 89]. 

4. szabály, törvény; regulă, lege; Regei, Gesetz. 1551: 
Erthyewk valamy nehessigit az my keg.-mes vronknak N.-
gos Nadasdy Thamasnak ez my athyankfiara János 
Deyakra, melynek engeztelissire ment odaky, kiryewk 
kegielmeteketh mielye az my zolgalatonkirth es baracha-
gonkirth, engeztelye meg kegielmetek az vrat, wegye el 
haragiat rola ew nagsaga, es hog az ew kegielme thewb 
jámbor zolgay rendy zerinth lehessen fyzetisse, kyt my 
erewkke keg.-nek meg akarónk zolgalni a mynt vytezlew 
vrainknak es baratinknak [Fog.; LevT I, 77 Daczo Mate és 
Thorma János porkolábok G. Pemezit, Fr. Semnyey és Val. 
Magiar címzettekhez]. 1577: Az eyely Iaras felöl, es 
Nappaly zankazas feleol eo kegmek egez warosul wegeztek 
hogy ... Az ky nappal zankazyk es magat lowat Nem 
kemelly egyeb wetekbe ne(m) leleczik penigh annak eo 
kegmek semmy bwntetesst ne(m) zabnak. Egyeb zarwas 
bwnek feleol penigh, a kik zoktak Naponke(n)t esny va-
rasul wegeztek eo kegmek hogy Byro vram eo kegme tizty-
nek tartasa es Rendj zerent bwntesse meg [Kv; TanJk V/3. 
141-2]. 1595: Ez illien ideghe(n) helie(n) veot es tartót 
hizlalt barmot, theosernek el Adhassa Mindazon altal 
ezeket az kiweol weot es tartót barmotis tartozzanak Az 
mezarosok, az Mezarlasra be hozny, ha az belieghzet 
barommal az Mezarzek rendit es zwkseget be Ne ernek 
Akarminemew wdeoben [Kv; i.h. 1/1. 259], 1688: Minden 
féle mezei gabonajokbol tizedet szoktak adni ... Mikor az 
dezma hellyet elest vetnek réájok, annak ez a' rendi: Az 
kinek négy, hatt, awagy njolez ökre Vágjon, ád Élésb(en) 
búzát Cub. Sax. 1 // ~ egy köblöt zabot Cub. 1//2 
[A.porumbák F; ÁLt Urb. 7]. 1696: Sok fogyatkozással 
lévénn eddig Ecclesiank Feō Curator nélkül, azoknak 
orvoslására választatott Feŏ Curatomak Nemzs Vajda 
János Uram, eö Kglme fel akarvan állítani aszt a rendet 
melly ebb(en) az Ecclab(an) fel állíttatott volt in A(nn)o 
1652, az húszon három pecsétŭ levelben, ugy hogy Curator 
Uraimék eö Kglmek a' szerént moderallyák az Ecclanak 
dolgait [Kv; SRE 45]. 1718: Pestis alkalmatosságával ... a 
midőn ezeka vásárolnak is valamit, annak is legien olly 
rendi, hogy tétessek le nekiék a kívántató bizonyos hellyre 
ä honnan is midőn azt az óda vivő el távozik, és nem elöb 
légjen a le tettnek el vétele [KvLt 1/225 gub. — aTi. a pesti-
sesekkel való érintkezésre kijelölt emberek]. 1729: a rend 
es artikulus azt tartya hogj próba Szedes idejen es szombat 
napon kellet volna lennie czeh gyŭlesinek [Kv; ÖCJk]. 
1781: a' Strásálásnak módja a' Városnak terhesebb és ha-
marább forduló rendi lészen [Torockósztgyörgy TA; TLev. 
2/5]. 1790: A Szőlő Bírák kötőlősségek ezís hogy a meg 
nevezett két Szöllö Hegyekre, azoknak Gyepüire, Kapuira, 
Pásztoraira s, azokrol szollo minden Törvénnyeire Hitek 
szerént gondat tartsanak, és ha mi tsorbaság esik azok-
b(an), meg orvaslásában, el járjanak mindenekkel a jo ren-
det az ehez alkalmaztatatott Tőrvény Szerént meg tartassák 
[KarácsonfVa MT; Told. 76]. 1853: küldöttünk vala egy 
tudósítást Uraságodhoz, hogy mint meg bízottya a több kűl 
birtokos uraknak ... mentől hamarabb velünk édgyet értő-
leg, erdeink posztulását meg menthető modot ki gondolva 
égy ujj rendet (:törvényt:) hozzunk [Pálfva U; Pf]. 



rendkívülvalóság 286 

Szk: ~ és egyezés szerint. 1798: Az Egresben lévő osz-
tatlan három hellyekröl pedig ugy edgyezének eö Ngok, 
hogy hová hamarébb mind a' viszszá pótlást, mind pedig 
a fel osztando három puszta hellyeket a' fenn meg-irt rend, 
és egyezés szerint osztanok fel igasságoson [Illyefva Hsz; 
BLt 2] * - és mód. 1648/1650: Vegeztek Cehwl eo kglk, 
hogy valaki az Cehben be akar allani, próba szedeskor 
legyen, es az probanak latogatasa legyen eleb, hogy osztán 
az próba fel kel, ket keoz Mester altal kóvetzek be es annak 
vtanna vetessek be ha erdemes leszen, hasonlo rend es mod 
tartassek az Mesterremek be mutatasaban(n) is [Kv; ÖCJk] 
* ~ és szokás szerint. 1705: Generális Vrammal s kőzőn-
seges megh edgyezet akaratból teczczet ad Diem 15tum 
p(ro)xime affuturi Mensis Decembris Segesvárra közön-
séges országh Gyűlését promulgalnunk. Parantsollyuk azért 

hogy az réghi jo rend és szokás szerént az praefigált 
napon és hellyen az országh dolgainak folytatásara ... maga 
kŏvettyei által comparealnj, sub poena Articulari el ne 
mulassa [KvLt 1/192 gub.]. 1822: Nagyságod levelét most 
tsak ugy vehetem, mint Contractus mellet által adott 
szállásom fel-mondását. Ehez Nagyságodnak jussa vagyon 
hogy fel-mondhassa, de miért nem a' jó rend és szokás 
szerént jóval Sz: Mihály nap elöt [Kv; 1B. Kenderesi 
Mihály kormányszéki tanácsos lev.] * ~e/ lel. 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] * -et szab. 1578: az eo felsege 
Mostan lengiel király Báthory Istwan leweleból wylagosson 
constal mychioda Rendet szabót legien eo felsege Ta-
nachywal az Mezaros Vraim dolgaba Eo kegmek ez lewel 
ellen semmit sem wegezny sem engedny Nem akar, sem 
twd [Kv; TanJk V/3. 163b]. 1784: kijővén ide Torotzkora 
az előnkben adatott Tekéntetes Tábla parantsolattyánok 
eleget kívántunk tenni; s ugyan azért ... ide jövetelünk 
czéllyát az egész Város Lakossainak tudtára adattván ... è 
következendő Rendet szabtuk mind az Bíráknak, mind 
pedig az egész Helység Lakossinak elejekben [Torockó; 
TLev. 2/6]. 1817: Méltóztassék Nagyságod az írt Majóros 
iránt nékem egy két irássol rendet szabni — én ugyan meg 
tudnám regulázni, hanem aztat akarom el kerülni, hogy 
panosz ne menyen irántam Nagyságodhoz [Héderfája KK; 
IB. Veress István tt lev.] * ~et tart. 1571: Az polgár vraim 
az Ado Zedesben Illen Rendet Tarchianak hogy mykor az 
adot három vasamap ely Jariak es az ky Megh nem akarya 
Adny Negedyk vasamap megh fogiak es vgy megh vegiek 
Rayta [Kv; TanJk V/3. 29b]. 1623: az Iozagh zolgaltatás-
b(an) illyen Rendet Tarchion Zekerekkel mehet Egy 
resze mas resze gialog zerben asouall kapauall es az myre 
zwksegesek Tartany Embert arra forditthattiak [Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1634: Erogatioyaban penigh 
Uduarbirank illyen rendet tarczon, töllűnk elrendeltetet 
praebenda es fizetés megh adassék mindennek, valakiknek 
mit rendeltünk es adny paranczoltunk [UF I, 336 I. 
Rákóczi György gazd. ut.]. 1740: A* Juh Dézma iránt ill-
je(n) rendet tartanak, hogj annak idejéb(en) a' M. Uraság 
Tiszte fel menvén hozzájok; kér töllök júh Dézmát a* 
mennyi facultássokat gondoltja lenni, ahoz képest, melljröl 
osztán conveniálnak a ' Tisztel; a* mennjib(en) conveniál-
hatnak [Runk TA; Ks 89. 58] * - felett a szokásostól elté-
rően, túlzottan. 1746: ö Kglme nem tudatik mitsoda okból 
magának oly autoritast attentalt vendicalni, mely az Had-
nagysagi hivatalnak kissebsegire és tsonkulasára vagyon, a 
többi között tudom az én hírem és akaratom ellen bé 

hajtatott tsordának taxáját ö Kglme conscribalni attentalta 
és a pásztort rend felett meg taxalta [Torda; TJkT III. 45] * 
- felett való rendkívüli, túlzott. 1679/1681: ă vas körül 
munkalkodo minden nemű emberekre, vagi mívesekre 
legye(n) eó kglmenek® szorgalmatos vigyázása, hogi a' 
vigiazatlanságh miatt, ă hámorok, szokot idejekb(en) 
vesztégh ne állyanak; ă Lovak ă rend felet való matéria 
hordasb(an) el ne szakaszkodgia(na)k s romollyanak [Vh; 
VhU 672. — aAz ub-nak]. 1765: Rend felett való nagy 
csillaghullásokat magam is láttam. Isten tudja mi követke-
zik reánk! [RettE 191]. 1772: ezt, hogy a' Viz az én Mal-
mamra fel volt tojulva, minden Molnárok s Malom 
mesterek interventussa nélkül magok szemekkel azon Vrak 
meg láthatták, hogj pedig az I. Groffné Malma tojta fel 
aztis a' Víznek rend felett való lassú folyásából, őszve 
szorulásából hasonlóképpen meg láthatták [Kük.; JHb 
LXVII/222] * ~je és módja/módja és ~je. 1677: a' mint 
recuperallások a* Dézmáknak, avagy azoknak Arendáik-
nak, a' töb Fiscale bonumoknak rendihez es modgyához 
alkalmaztattak, ugy azoknak collatioiis azon modok szerint 
a' Fejedelmek hatalmában vagyon, mint a1 töb Fiscale bo-
numoknak el-adása, de hogy külömb igassággal és 
ŏrŏkösséggel abalienaltathassanak, meg-hátároztatot | A' 
Nova donatioknak állapottyában, hogy ha vagy Fiscusnak, 
vagy másoknak azok ellen valami praetensiojok vagyon, 
jure procedalván, tempore revisionis ugy discutialtassanak, 
mint a' nova donatiok meg-visgálásának rendi és módgya 
a' Decretumban elég világossan exprimáltatván vadnak 
[AC 52, 202] | Törvénykezéseknek és bírságlásoknak mód-
ja és rendi ezeknek is a szerént és úgy vagyon, az mint 
fellyeb Madaras után bővön meg irattatot [CsVh 64]. 
1721: Tiszt. Curator Quartas es Ispany Uraimék nyerjenek 
magoknak olly időt méllyben a Jobbagyoknak Szolga-
lattyárul ennek modgyarúl es rendirül disponallyanak es 
abban rendet tsinallyanak [Kv; SRE 138]. 1736: Melly 
Határbeli subdivisio consumálásának rendi es mógya, mi 
előttünk és általunk e szerént menvén végben írtuk meg 
míís e szerént ennek szentül való meg állására sub 
Vinculo Flór Hung 200 [Mezőcsán TA; DobLev. 1/160. 
21]. 1806: Mellj esketésnek rendi és módja, hogy minde-
nekben mi általunk a fent írtak szerint ment légyen végben 
arról mí ís jo lelkünk esmérete szerint bizonyság tételül tu-
lajdon neveink al írásával, és szokott petsétünkelis meg 
erősítvén tészûnk Tanúbizonyságot [Dés; DLt 258/1808]. 
1833: Melj kénáltatásnak módja, és rendi, hogy minde-
nekbe ... ezek szerént vitetet légyenn végben arról 
ezennel hivatalos igaz hitem szerinti, s tulajdon al Írásom-
mal, és Szokot petsétem letételével is meg erössítve bizony-
ságot tészek Sinfalván [Asz; Borb. I Fogarasi Huszti 
István nemes személy, falu hites jegyzője kezével] * ~je és 
módja kivül törvényen kívül. 1588: Ertyk eo kgmek az 
paticariusne feleol való panazt hogy Egy Zabo legennyel 
eggywt Laknék Az Annya Zent egyhaznak Rendy es 
Moggya kyweól hwtnelkwl, es a' zegeny Arwanak Mar-
hachykayat tekozollyak Azért Biro vramat keryk, hogy 
eo kgme az teorwenybe legie(n) szorgalmatos, hogy a' 
zegeny Arwanak az eo kewesse ne vezzen el Ez alat 
mindenek Arrestalwa legie(n)ek [Kv; TanJk 1/1. 80] * ~je 
(és) módja szerint/módja (és) ~je szerint. 1593: eo kegmek 
az alsó tanachbeli vraimmal elegedendeonek itiltek hogi az 
Plebaniara valaztassek: Azért tablara Iaruan, egienleo 
suñragiumal valaztottak Erasmus vramat az plébánia 
tiztinek viselesire, annak moggia es rendi zerent [Kv; 
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TanJk 1/1. 222]. 1665: soha Nemzetes Bojer Sigmond 
vr(am) eö klme főlderól es neve alol el nem szököm Job-
bágyul magamat senkinek nem adom, hane(m) eletem 
fogytaigh eŏ kglmet maradekimal edgyút Jámborul tökelle-
tesse(n) annak uttia s modgya rendi szerint Jobagyi Szolga-
lotomal szolgalom, mint eö kimnek eŏrŏkŏs Jobbagya 
[Récse F; Szád.]. 1675/1688 «.: Az jobbagiokot annak 
rendi, s modgia szerent szolgáltassad Ugi rendeld az 
dolgot; hogj miattad el ne buydossanak, ne fogianak, 
hanem inkab az io magad köztők való viselesivel 
szaporodgianak [Borb. I Petki János ut. csíkcsicsai jb-bírá-
jához]. 1700: Filep Boricza aszont az Attyai ös joszaghbol 
hazasitczak ki tisztesegesen annak rendi modgya szerent 
szoknyaval palastal mentevei s ahoz illendő tisztesseges 
ajandekokal az hova illik s szükseges is leszen 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1735: el mentünk az Primipilus 
Szabó Jstván Uram házához, és ottan az Convocált Faten-
seket annak rendi s — módgya szerént meg eskütöttük, és 
az előnkbe adatott Utrumokra meg examináltuk [Altorja 
Hsz: Borb. I]. 1763: mi folytottuk az Inquisitiot maga 
módja, es rendi szerint [Mv; Told. 33/48] * - kívül a 
szokásostól eltérően. 1671: végeztetett azért hogy Békés 
Vármegye eleitől fogván az Partiumhoz lévén incorporal-
tatva, ha ez illyen rend kivül reánk Országul fel-vetett sum-
mába nem contribualnának, akar melly szin és praetextus 
alatt-is, Nemességektől kell meg-válniok [CC 91]. 1740: 
Tudgyae a Tanú nyilván és bizonyoson Mlgs Baro Sz: 
Kereszti András Vr Papolczi ujj Molnára mint viselte 
magát, jol őrlŏtte, rend kivŭl nem vámlotte ... ? [Hsz; 
SzentkGy vk]. 1754: (A) Sarpataki kŏzõnseges Erdőt nem 
ußj eli... Teleki Lajos Ur mint más Possessor, hanem rend 
kivül [Gemyeszeg MT; TGsz 33] * - kívül való a 
szokásostól/rendtől eltérő, rendkívüli. 1645: Ez levele(m) 
praesen(talo) negy kurtant ki irva(n) az Zaszlo alol, akar-
va(n) hazaiokb(a) visza menni. Kglteket kere(m) azért sze-
retettel mindenüt bekevel bocsiatva(n) sohut megh ne há-
borgássá, illendeő gazdalkodassalis legjen, mehesse(ne)k 
bekevel be hazaiokb(a), ha hul penigh valami erőszak 
avagy rend kivül való dolgát akarnanak movealni eőkött 
megh tartoztassa [BesztLt 146 Acatjus Barcziai lev.]. 
/ 658: ez eleŏt egy néhány nappal az egész országhnak hadi 
felŭleserŏl való parancsolatunkat kŭldeŏttŭk de mivel az 
rend kivŭl való dolgok az szerént való gond viseléstis 
kívánnak. Parancsollyuk igen serio kegld(ne)k MarosVá-
sárhelljen jelen lenni el ne mulassa [WassLt fej.]. 1671: fia. 
Partiumbéli Atyánkfiai jelentik az Békés Vármegyei 
Nemessek és egyéb rend nem akarna fizetni az tŏllŭnk 
Országul fel-vetett rend kivŭl való adozásokban [CC 91]. 
1681: Akar mely fele nevezetes naponis semmi fele ajan-
dekkal nem tartoznak; hanem ha mikor à Földes Vmak ki-
valképpen való rend kivül való expensajanak kellene lenni 
Chazasodas, kereszteltetés, egyéb rend kivül való vendegh-
ségh:) illyenkor ha mit eö reajokís limitálnák, supportalni 
es administralni tartoz(na)k [VhU 69] * - nélkül szabály-
talanul . 1739: eö Felsége kegjelmesen interdicalta az 
discretio adást, Mikor a quártélyosink el érkezé(ne)k meg 
mutattuk a Tisztek(ne)k ezen eö Felsége Dėcretumának 
Copiajat, de ők arra azt mondák, hogj nékik más Ordelek 
vágjon: ugyiis van, mert bizony sokkal terheseb most az 
quartély tartás mint tavaj volt, most minden rend nélkült a 
Tiszt valamit el vehet Csak el veszi [Harasztos TA; Ks 99 
Orbán Elek lev.]. 1841: minden rend nélkül le vágott 
fáknak magossan meg hagyott csutkoi [Gyalakuta MT] * 

- nélkül való szabályellenes. 1764: kett negyvenessel tőb 
bora költ volna el ha annyi rend nélkül való kortsomát 
nem tettek volna [MakfVa MT; DLev. 5] * -/vminek a -je 
szerint szabály szerint, szabályosan. 1589/XVII. sz. eleje: 
Ez Jnas ... Annál penigh az Mesternęl az houa ment, vagi 
inkab az houa az Ceh Mesterek adgiak, az igaz osztasnak 
igaz rendi szerent, tizen ŏteod napigh való próba engettes-
sék [Kv; KőmCArt. 4]. 1662/1681: Vojt Mihály es ket 
agon lévő maradeki mikor kivantatik el jőni tartozza-
nak3. Valtozo alapatokban, haborusagokban kivált képen 
Obsidiokor, hivségesen szolgálni mind addiglan a mig 
vége lenne az haborusagnak, es le czendesednek az alapo-
tok, Varamban minden második heten rend szerint szol-
gailyon, mikor mostani s következendő Udvarbiraim s Por-
kolabim paranczollyak, kiktül legyen minden üdöben de-
pendentiaja [Vh; VhU 33. — 3Ti. a puskások]. 1677: A' 
Fejedelmek számára való vásárlások, Portai és egyéb 
mivekre való ezüst és arany adás, a' Tárházakból admi-
nistráltassék, annak szokot rendi szerint [AC 248]. 1780: 
a1 futatásra el-készült gazda a' Bíráknak maga keszűletet 
hírré tévén, a' Birákis a' pataknak ollyan jegzéserŏl bizo-
nyosok lévén, kéttzeri futatást restantiába acceptálván je-
gyezzék fel annyi Restantiat, annak rendi szerént ki fu-
tatni meg engedtetik [Torockó; TLev. 5b-6a] * - szerint 
való szabály szerinti, rendes. 1657: A rend szerint való 
mindennapi könyörgéseket is mentől hamarébb olahúl 
fordítván (melyben éllyen az jól oláhul tudó embereknek 
segítségével is) maga mondgya el az olá templomban, 
avagy tsak addig mig a rend szerint való oláh pap meg ta-
nulhattja és el tudgya mondani [Fog.; UF II, 186]. 1794: 
Az Moso Bányai és Egerbegyi két Szekeret az olta tsak 
Deszka hordásra rendeltem még sem tudtam elég Deszkát 
hozatni minthogy rósz idők is lévén a rend szerént való 
szolgálatot ki nem töltötték [Szilágycseh; IB. Fogarasi 
István lev.] * béresek -je. 1681: György Bálás, béres. Az 
béresek rendiről vagyon írás [CsVh 102] * büntetéseknek 
-je. 1677: Mind Visitationak idején, s' mind egyébkor az 
Egyházi rendek a' szegénységet ne taxállyák, mulctallyák, 
egyébirantis az efféle külső büntetéseknek rendi3 nem az ö 
kegyelmek hivatallyát illetvén [AC 10. — 3A címszónak ez 
az előfordulása tartozik ide] * céh(ne)k -je (és 
privilégiuma) szerint. 1705: Hozza fogván a' Remekhez 
csinallya megh akkorhoz 8 hetek es 3 Napok alatt Céh 
rendi szerént [Kv; ACLev. 60]. 1739: meg-kivánom, hogy 
ö kglmek, in instanti doceállyák a Czéhb(e) való bé-
állasokat, és a Czéhn(a)k rendi 's Privilégiuma szerint, 
hogj minden reqvisitumokat administráltanak, és a Nms 
Város egjgjességét is le tŏtték, akkor osztán ő kglmekhez 
közelebb ereszkedünk [Dés; Jk 292a] * dolgosianak -je 
kocsmárlási és borvámbeli szabály. 1702 k.: A Dólgosia-
nak rendi ez volt Abrudbányán ha mi dólgosia penig az 
oláhok résziről bé jöhetne, azt a két részről lévő Egyház-
fiak, minden héten a Berbenczés oláh Korcsmához el jár-
ván két felé oszszák és ki ki az Eccla Szŭksegire fordicscsa 
[Born. XXXIX/6] * falu -je. 1682: az korcsomarlasban 
nem tartót külön való időt, hanem akar mikor szabadoson 
el követte, mind falu renden, s egyebarantis [Kibéd MT; 
DLev. 5] * juj tatás és mivelés -je. 1780: Kohókban való 
futatásnak el-adásárol. Igen praejudicálván a' fiitatás és 
mivelés rendinek az, hogy valaki Kohaját, vagy futatasbeli 
Portioját kivált Verő nélkül el adja, azért ha valaki 
futatását ... Verő nélkül el-adná, ezen személly ugy, a' ki 
meg venni Mérészelnéis poena flór. 12 büntettessék [To-
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rockó; TLev. 4b] * harangozásnak ~~je. 1585: De Az ha-
rangozo eleibe Aggyá az harangoztato fęlnek ez limitatiot, 
es amint oztan valazt az harangozasnak rendj keozzwl, Ab-
ban es az zerent tartozzék a' barangozo hiwen el Jamy es a' 
fizetestis fel venny [Kv; Szám. 3/XIX. 6] * harangoztatás 
~~je. 1604: Az kj harangoztat tartozik annak az barangozo 
eleyben adny az limitatiot igazan, es az harangozast ertúen, 
valazzon az harangoztatas rendiben kiteol az harangozo az 
fizetest hjuen be zedgje, es arról az Egyházfiaknak gjakor-
latossagal Zamoth adny [Kv; RDL I. 77] * házasságnak 
~je. 1629: Tanachyul eo keglmek Assumalua(n) Kiruly 
falui János Deák es felesege Thoroczkaj Anna keozeot for-
gót teorvenyeket tavali Birak vraimnak, es mind az eoszue 
feleleseket az ket felnek, es bizonsagokat mindeneket 
megh visgalua(n) es examinalwan, Teczet hogy mivel 
az Incta az hazassagnak rendi ellen viselte magát: Azért 
megh hallyon erette [Kv; TJk VII/3. 139]. 1641: Isten ō sz. 
felsege nevel ven al lapatomban es elmemben naprul napra 
ezemben veven iobban ez vilagh allapattiat s az hazassag-
nakis rendit, lelkem esmereti ellen, nem akarok megh es-
kűnni eő kegmeuel s nem is esküszeóm, hanem absolutiot 
varok az sz. széktől [Keszü K; SzJk 53]. 1668: igertem volt 
jövendő szent hazasságnak rendire, szerelmes leányomot 
Kun Ilonát Kis Buni Bethlen Miklós Uram(na)k [JHb 
lakodalmi meghívó Steph. Kún de Osdola kezével]. 1758: 
egymás kōzöttis® haboruán elök nem voltanak, egymást 
rendesen meg értették mint betsŭlletes házasságnak rendi-
hez magokat alkalmaztatni kívánó emberekhez illett [Bet-
lensztmiklós KK; BK. Christina Csatlós cons. Emerici 
Érsek (33) jb vall. — aUdvar István és felesége, Csuka 
Panna] * korcsomårlás ~je. 1687: Az korcsomállás rendi-
ben semmi observantio nincsen [Girolt SzD; LLt 16/2]. 
1746: Makffalván a Kortsamárlás rendit Esztendőnként 
három rendben esendő Sokadalmi Reditusakor limitalnok 
[Mv; DLev. 5] * (köz) igazgatásiak) ~je. 1705: igyekez-
zék öexcellentiája és tanáljon módot benne, hogy az az 
őfelségétől állíttatott igazgatásnak rendi, a Gubernium, 
ismét helyére állittassék [WIN I, 605]. 1816: az Exponens 
Rész, a T(e)k(in)tetes Tisztségre be adatt Instantiaja által a 
köz Igazgatás rendin kívánta a Tkt(es) Urak(na)k és 
Kigjelmetek(ne)k Tőrvéntelen tselekedeteket meg Zaboláz-
tatni [Asz; Borb. II Rákosi Borbély János, szék assz. ke-
zével] * móddal és ~~del. 1584: Az Chaplarokrul Myerth 
hogy az Chiaplaroknakis az wasarbirak visselik gondokat, 
Azért az Chiaplarokat ez ide ala megh Irt móddal es rendel 
gubernalliak [Kv; PolgK 11]. 1653: az elmúlt napokban 
Belseò Zolnak vármegyében Portiomba(n) lakozo Job-
bágymnak engedetlenségek és szoffogadatlanságok miatt 
nem keués busulást és fogyatkozást kellett szenvednem 
szemeim előtt viselvén, hogy Vadnak közzülök szeghények 
és fogyatkozott állapattal, ennekutánna az ide aláb megh irt 
punctumok szerint való móddal és rendel akarom és dispo-
náltam szolgálattyoknak administrálássát lenni, Jsten élete-
met megh tartván, hogy eökis épülhessenek az én birtokom 
alatt [Cege SzD; WassLt]. 1781: Az egész vas bé váltásnak 
a* meg irt móddal és jó rendel léjendő folyhatása és folytat-
hatása véget az Mlgs Família vagy annak Praesesse ezen 10 
§ kat a Dicasteriale Oeconomicum officiumnak vagy a* 
Felseges Királyi Oeconomicum Gubemiumnak pro Confir-
matione ket exemplarban submittalya [Torockó; TLev. 
9/20] * mód és ~ kivül szabály/törvény nélkül/ellenében. 
1679/1681: A joszágbeli jobbagiokat sem maganak, sem 
masnak ... ă szolgalatra ne erőltesse; elegh eő rajtok sze-

genjeken a' nekem való szolgalat; vagyonis hova fordítani, 
szolgalatra mind à paraszt jobbágiokat, úgi à szabadosokat-
is; utánna valló Pallerok(na)k is mód és rend kivül az sze-
gényeggel bánni s bírságolni őket meg ne engedgye, megh 
tartvan mindenekb(en) à jo rendet [Vh; VhU 674] * mód 
és ~ szerint. 1584: Semmy idegen Wagy kyweol walo ke-
reskedeo ember, vagy kalmar, semmy marhaiat ell ne Ad-
hassa idegen, wagy kyweol walo Embernek, hanem chak 
ith walo es Coloswary embernek, ky Wewen az sokadalom 
Napiath, Annakis az keowetkezendeó mood es rend zerenth 
[Kv; KvLt Vegyes IU/4]. 1647: Nagysagod poronczol, 
hogi el mennenk Nemzetes es Vitézlő Magiar Bikali Vitéz 
Georgy Uramhoz es eo kegielmit azon Nagysagod ke-
gielmes poronczolattiaban bőuebben declaralt modok es 
rendek szerent Ammonealnok hogy Thorda Varme-
gieb(en) Koppan nevü faluban es Puszta falubeliekben 
levő tellies resz portioit adna megh Sziluasi András 
Uramnak [T; Thor. IV/10]. 1717: Mely pénzekkel való 
kínálás, kináltatás, és azon pénzek(ne)k léválása mindenek-
ben) az meg ir (!) mod es rend szerint menven végb(en), 
én is válasz tétellel edgjütt irtam meg Ur(am) keg!tek(ne)k 
[Ne; DobLev. 1/91]. 1846: Kőkösi T. Dobolyi Bálint Ur az 
Urat T. Foszto Ferentz Urat általunk Szokott Jussunk meg 
adása mellett az illyen Szinű dolgokban gyakaroltotni Szo-
kott mod es rend Szerint Mától Számlálva 8tzad napra 
[Nagylak AF; i.h. V/1262] * őrzésnek ~~je. 1603: Az 
Eorzesnek dolgayban vagion faidalmas panazolkodas az 
zegenj Eózwegyek es Arwak keozeott, Jelentik sok tereh 
viseleseket, Azért eó kegielme Biro vram az eorzesnek ren-
det rendellye vgy hogy zalljon valameny részében [Kv; 
TanJk 1/1. 459] * szabott 1640: Szolgalattyok alla-
pattyaban szabót rendet nem tarthatni, miuel az var mellet 
laknak, es mikor az miben az idő alkolmatossaga es a' 
szúksegh keuannya az szolgalaton es administratiot, ottan 
ottan ökett kelletik hertelen elő altatni es uelek szolgáltatni 
[Fog.; UC 14/48. 13] * szolgálat(nak) ~je. 1629: egy 
Biraja volt mind az ket varasnak®, es egy birotol fuggeot-
tek, minden Zolgalat rendiben mind Togat teoltesben es 
Aranyas gattya czinalasaban [Kv; TanJk II/1. 55. — aÓ- és 
Új-Tordának]. 1640: Zolgalattyok rendi es birsagh alla-
pattya egyenlő a' teöb ide ala megh neuezendö faluk es 
joszagh allapattyaual [Fog.; UF I, 699]. 1681: Szolgálatnak 
rendi. Ezek az madarasiak nevek után fel tött szolgá-
lattyokon kívül az hámor körül való akár mi féle építtetést 

minden ideőben tartoznak praestalni [CsVh 99] | Nem 
volna Méltó az kevely fiadnak szolgalattyat valtoztatni, 
mert csak valogat az szolgalatnak rendiben [Vh; VhU 448]. 
1784: Az egesz szolgalatnak rendit deciarailyuk e' szerint 

Lo rend ketzer egy Esztendöb(en) vagy háromszor, az 
mint az rend hozza magával [Torockó; TLev. 4/9. 13a] # 
törvény (és igazság) ~je. 1786: Az ujj Törvény rendi itt 
már derekasint fel állott, jo ket Cavaller Assessorunk van, 
's az edgyik ugyan tudja is ám a dolgot, a másik csak most 
jött bé, de mind kettővel dicsekedhetünk [M.régen MT; 
DobLev. III/615. 2a Szántó Sándor lev.]. 1799: a Zálogos 
Processus szerént a Zálog summát most is oflſerálván, an-
nak el vesztésére, és Zálogos sessiomnak minden tere nél-
kül való revindicatiojára, mind azt el követem valamit a 
Törvény és igasság rendi hoz magával, és solemni cum 
protestatione ellene mondok senki competentiájában el ne 
végye [Ne; i.h. IV/819 Szántó Sándor nyil.]. 1825: Az 
míllyetén móddal hogyha az Exponens özvegységében az 
Urtol pártfogoltatás segedelmet nyerénd, azért háládatos 
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lészen, az ellenkező nem várt esetben el fogja az Ur ellen 
követni mind azt, a mit az tőrvény, és igasság rendi hoz 
magával [Ne; i.h. V/1088. 2b]. 

5. vminek menete/lefolyása; desfăşurarea/cursul a ceva; 
Ablauf, Geschehen. 1592: Azért az en keresetemnek rendy-
ben azt mo(n)dom valamy volt s walamy vagio(n) mellyett 
hyttak Myhaly János Eoreokségenek meg kewano(m)... 
mert engemett illett verre gywkerre [UszT]. 1632: Seruitia 
Census et prouen(tus). Zolgalattioknak Adozasoknak, es 
minden jeőuedelmek be szolgaltatasanak, azon foliasa, 
rende es teöruenje, mint felseő Uczianak, az uagi akar 
mellik eőregh falunak, kiket ide eleb specifice lathatni, 
miczoda prouentusok legienek [Dridif F; UC 14/38. 46]. 
1702: Az özvegy férfiú, a kinek ekéje és szántásinak rendi 
meg nem állott felesége holtával, az is egész kepével 
tartozzék [Uzon/Szemerja Hsz; HSzjP]. 1792: Hogy ezen 
Brachiummal volt Executionak folyása és rendi minde-
nekben a fenn megirt mod szerént ment légyen végben 
arról bona fide testificalok [Msz; MbK XII. 86]. 1796: a' 
Feli Peres Allegatiojinak rendiben, mindenütt azt igyekezi 
meg mutatni, hogy a Torotzkaiak a* kereset alatt lévő tör-
vénytelen Privilégiumnak usussában voltanak [Mv; TLev. 
5/16 Transm. 97 tábl.]. 1807: Az ilyen nyughatatlan fel-
újítások a' Törvény-folyások rendibe Calumniaztatni szok-
tak; ittenis nem tekintetbe vételt, hanem méltó büntetést 
érdemelne ezen többszörözött alkalmatlan Kérése az 
Instánsnak [SLt évr. P. Horváth Károly és Miklós nyil.]. 
1811: Illyés Adam Ur arra kére, hogy ... ezen Vallatás 
rendében bé írt pontokra tejéndő hiteles vallamásakat ven-
nők bé [Déva; Ks 111 Vegyes ír.]. 1846: Kászoni András 
a' K: Közép utszai Tized Elöljáróit... alacsonító szókkal il-
lette őket ugyanis húntzvutoknak-akasztofára valóknak — 
tólvajok partfogóínak szidalmazni — s szóiga biro Bán 
Istvánt kicsapással fenyegetni nem irtodzott, s mind ezeket 
kíkérdeztetése rendén maga sem tagadja [Kv; ACLev.]. 

Szk: -en és módon. 1810: Mely arendálás, hogy mi elö-
tünk ... a fen meg irt renden, és modon ment légyen végbe 

adjuk ezen levelünkőt [Km; KmULev. 3] * bárány-
dėzmálás -je. 1684: (A) Fejérvári Jószágban való Bárány 
Dezmálás rendi igy következik [Uti] * divíziónak -je. 
1753: A mi előttünk és általunk véghez ment Divisionak 
rendit és tenorát irtuk meg miis futuro pro testimonio ... 
petsetŭnkel és tulajdon subscriptionkal corroborálván [JHb 
XXV/74. 16] * kezességnek -je. 1760: mely kezességnek 
rendi mü előtünk mindenekben az meg írt mod szerint 
menvén Végben írtuk meg mikis Fide nostra mediánté 
subscriptionkal és szókót pecsétünkel Coroborálván [GyL. 
Rettegi Geréb István belső szolnoki hütes assz. kezével] * 
per -je per szokásos lefolyása. 1805: ezen ellenvetés a' 
Szoszolloi meg hívás mellett a' Per derekára vettetett s 
kővetkezendőleg a' Pernek derekában bé adták a Per ren-
diben-is az elébb csak Notarialis kéznél fordult örökösittés 
Bizonyságait [Ne; DobLev. IV/887. 2b]. 1815: Azokat a' 
költségeket a* melyek a per rendében esketésekre, 
procedúrákra, 's több affélékre szoktanak tétetődni akár 
mennyire hágnának, azokat a' Jószág kiváltasa előtt ma-
gamnak meg fordittatní nem is kívánom, s ezen articulus-
nál fogva légyenek e' Tárgyban míndennémű tsalfaságok 
meg fojtva [Béld AF; i.h. V/975, lbj. 1834: Az Alperes 
Tulajdonos Possessoratus inhaereal insinualt Appellatíó-
jának, s mivel egyfelōll a' per rendébe exhibealt dokumen-
tumai által meg mutatta mind propríetatis Iussat mind a' 
simultaneus usussát, más felőli a' Nóvum Gratiosum ter-

mészete magával hozza a' pernek transmissibilitassát 
[Borb. I Asz törv. széke] * processzus -je per szokásos 
lefolyása. 1830: kötelesek a Felperesek az azon recogni-
tioba érdekelt Leveleketis a processus rendében beadni 
[Somb. II]. 

6. sor; rind, ordine; Reihe. 1594: 8. lObris Az kik ko-
uacz keouet hoztanak Gialay feoldreol az feoreodeo 
házhoz, azoknak fizettem Illen Renden3124. Marty Ghardi-
nal es Báthory Boldisar vramek Itt letelekor az kik Zenatt 
hoztak: azoknak fizettem Jllyen Rendenb [Kv; Szám. 6/IV 
88, 92. — 3_bKöv. a fels.]. 1744: az három Legény egy 
rendib(en) vesztég űl vala [Mv; Told. 27]. 1749: az 
Nyárban két esztendeje mulék Kalongja Járásnak idein az 
mezőben egy földnek borozdáján rendiben ülvén az Falu-
siakkal [TarcsafVa U; Pf]. 1764: kîtsin szöllömöt is ren-
divel meg mivelteti [Esztény SzD; Told. 29]. 1799: Holtak 
Rendi Ratz Ersok 40 Esztendős Szűz Leány [Inaktelke 
K; RAk 15]. 1804: Ezek a' Tanú Bizonyságok mindnyá-
jon ezen Nemes Maros Székbe Makfalván laknak és nevek 
rendébe meg irt Rend és állapatbéli Személyek [Makfva 
MT; DLev. 5]. 

Szk: -ben áll. 1710 k: Ebéd előtt egy fóembemél 
rendben állván a felesége és egy házas s két hajadon leá-
nya, a leányát megcsókolók, de az öreg asszonyt nem, me-
lyet megszégyenle ... Duvel megtaníta, hogy kezdjük azt 
a tisztesség csókját3 a nagy asszonyon, amint rendet 
állanak, és végezzük az ifjabb leányon, gyermeken [Bön. 
587. — 3Angliában] * -et áll sorban/sorfalat áll. 1586: 
Somogy János es Érsek Balint Zena vczay Capitanok 
valliak Az kialtasra fel vgrank, es ferencz Deakal teobennis 
Az Kerten felliwl kerewlenk vgyan Rendet Allank es mikor 
az kertekre Ala ereszkednenk, hát Az olahok az3 fiittanak 
[Kv; TJk IV/1. 563. — 3Elírás lehet el helyett]. 1676/1681: 
Az várakb(an), az jó vigyázasért szoktak à Praesidiumokat 
tartani a nemet vitezekis jo vigiazassal legyenek, à kaput 
ne tágítsák, ejjel nappal vártát tarcsanak, kapu zárás es 
nyitáskor mindnyáján az Isteni szólgálato(n) es az Imád-
ságod) jelen legyenek ä dobolastol fogva à kapu nyitas-
(na)k vagi zárás(na)k idejeigh gyújtót kanotokkal fegive-
resse(n) szép rendett állya(na)k [Vh; VhU 661]. 1736: 
Mikor osztán rendet állottanak, az pohárnok eléállott az 
mosdó vizzel és kendővel; az nagyjánál az embereknek 
ezüst mosdókorsó volt s ezüst medencze, az alávalóknál 
vagy réz vagy ón, de medencze nem volt [MetTr 324] * -
szerint sorban, sorra, rendre. 1550: My the N lewelenek 
Engedwyn mykippen tartoztonk engednye az napon oda 
Damosra gywlenk, es mynd a keet fele bizonsagot kiket my 
elonkbe hozanak ewket erossen meg esketwyn meg kerde-
zők es a myt wallanak rend zerynt azon Igywel ez be kötöt 
registomba ... meg Jrtuk [MNy XXIV, 289-90]. 1570: Ez 
kewetkezendeó Nemes zemeleketth hywok my ellonkbe 
Erkedre ... Zenth Pal fordulatţya nap wtan walo Som-
batthon, Mellekett my ereos hittel megy eskettwen rend 
zerynth my ellotthwnk yllen wallasokat tewenek [Erked K; 
JHbK XIII. 23]. 1580: eo kegmek tanachywal gywllyenek 
Rea Iozan orara Regwel, es visgalylyak megh az varas za-
badsagat es az Nótárius Irya Rendszerent fel [Kv; TanJk 
V/3. 210a]. 1589: Kóuetkezik rend zerent A menj pénz 
mind eggiunen s mind masonnan en kezemhez iott [Kv; 
Szám. 4/XI. 15]. 1634: Egy Giontaros fekeö szekrenybe(n) 
ezek Vadnak rend szerent: Egj Arannyas Kaphtan szoknia 
három rend Arany peremmel torkos [Kv; JHbK XVII/15]. 
1733: Szántó és Kaszáló Földeket ... tudunk az ide a lab 



rendkívülvalóság 290 

meg irt mod szerént metlyekis rend szerent igy következ-
nek [Kincses KK; SLt 8. K. 5] * egy -ben eléáll egy 
sorban előáll. 1823-1830: Csakugyan oda határoztam ma-
gamat, hogy a hatszori úrvacsorája osztásról való rendelés 
nem olyan rendkivül régi az Anyaszentegyházban, és ez is 
nem azt teszi, hogy ha a környülállások úgy kívánják, rend-
kívül is ne élhessen az ember. Azért én is communicáltam, 
egy rendben állván elé mindnyájan Öexcellájával [FogE 
153]. 

7. rákövetkezés, sorrend; succesiune, şir; Reihenfolge. 
1632: Seruitia. Zolgalnak harmad hetben, auagy az három 
hétben egy hetett, Aratast, kaszalast, es Szántást ebbeöl ki 
tudua(n) mert akkor rendik meg bomol [Grid F; UC 14/38. 
3]. 1657: A' kik vasárnapokon az egyházi szolgálatot el 
mulattják praebendájok vonattassék el s adattassék mások-
nak; ha az heted szakait, azok a kiken a' rend lészen egy 
pinzt adgyanak, igy akik az halott temetésekenis jelen nem 
lésznek [UF II, 187 Lorántñy Zsuzsanna ut.]. 1666/1681: 
Feleken lakó Muntyan Sztanczul Supplicatiojara való 
valasz. Ezutanis Szolgaly kapumon, ugy mint eddigh szol-
gáltál mikor rended vagyon [Vh; VhU 445 Zolyomi Miklós 
vál.]. 1699: Nééb István Mester mivel hogy ennek előtte 
feles üdőkkel készítette el remekjet, es az B. Cehnek arti-
culussa szerent nem mutatta be mikor rendi lött, hanem 
eddigh differalodot azért az B. Céh tekintven szegenysegit 
noha nem előtt (!) volna rendi hanem több de ex Gratia 
büntetik ad fl. 1 [Kv; ACJk 27]. 1759: Vettem észre hogy 
Falunkban lakó Bölöni Samuelné, György Déák Sigmond-
né György Déák Péternéis árulnak éget bort, az Exponens 
Ur rendin, de minekutanna be tiltotta Sarosi György Uram 
azután nem hallottam hogy arultanak volna [Szentlászló 
MT; Sár.]. 1775: az Csorda őrzésenek szere vagyis rendi 
rajtam lévén [TarcsafVa U; PfJ. 1795: Kőtelessek lésznek, a 
mikoron Sertések meg ölettetésére hivattatnak, kinek mikor 
rendi, az Udvarban bé jönni, és meg takarittani Aprólék-
jaival edgyŭtt [Déva; Ks 79. 25/17. 1/4]. 

Szk: - szerint való sorrend szerint következő. 1740: az 
ollyan marhájokat, Csordákba nem jártató Emberek, a' 
rend szerint való pásztorok(na)k egeszsz bereket tartoz-
n a k meg fizetni, marhájoktol [Dés; Jk 539a]. 1841: A dé-
kánnak pedig kötelessége az, hogy mikor a dolog kíván-
tatik, réquiráltatván tartozzék rend szerént való ifjakat sírt 
ásni, vírasztani fenn szolgálni és egyéb szolgálatra, ahová 
kívántatik előállítani [Dés; DFaz. 38] * bíróság viselésé-
nek -je. 1761: a Mlgs Posséssorok Joszagain hat eszten-
dők alatt kerül egyet a Birosag viselesenek rendi [Koronka 
MT; Told. 26] * korcsomárlás -je. 1677: Ha penig vala-
mely Patrónus oly szeginy bort kezdene, a' ki illendő mó-
dón elkelésre alkalmatlan volna, a' korcsomállás rendiben 
következendő ember, Vice Ispánt, vagy Szolga Birót 
hivatván, és megkóstolván, ha ugy találtatik, a' rend szerint 
következendő Patrónus, szabadon ki-kezdhesse borát [AC 
106]. 

8. (épület)sor; şir (de clădiri); Gebäudereihe. 1629: Az 
Zeller Ferencz Hazat Igy osztottuk megh. Wicey Mathe, es 
Wicey Antal közöt. Wicey Matenak, Intisztwk Az Kovács 
János deák Haza feleol ualo Rendet mind alatt, s mind fen 
[Kv; RDL I. 132]. 1638: Azon rendben vágjon eggj laba-
kon allo, három reszben czinalt uy disznó hizlaló paita, 
boronabol fel rótt szalmaual fedett. Eggj valu eggikben 
[A.porumbák F; UF I, 662]. 1648: Az szekerszinteöl eleb 
menuen az reghi fa hazakra. Ezek az hazak vadnak az 
Curianak edgik reszen rendben, mellyeket szegeny Betth-

len Gábor fejedelem epitetett volt [Porumbák F; UF I, 884]. 
1653: 1615 esztendőben die 5 may kezdettem a szent 
Király-utczabeli házamat csináltatni, a piacz felöli való 
rendet. Városbirája az apám, Nagy Szabó János volt [ETA 
I, 121 NSz]. XVIII. sz. e.ſ. : Ezt követi rendiben az élés ház, 
melybe vagjo(n) 14 Lisztes Szúszék [Gernyeszeg MT; 
ŢGsz 42]. 1811: Mint falukon szokás, hogy közönségesen 
Égy uttzát sem látnál menni egyenesen De most meg-
szélesítettek Az uttzák, 's egyenes rendbe jegyeztettek 
némely Gazda vesztett, más nyert [ÁrÉ 25-6]. 

Hn. 1673: az piacz alsó rend szeriben uczában (!) [Sv]. 
9. emelet, szint; etaj, nivel; Stockwerk. 1710 k: szep-

tembernek a végén hozzáfogék Isten kegyelméből a fejér-
vári új házamhoz Anno 1702. márciusban a pincét 
megboltozák, április, május, júniusban mind alsó, felső 
rendét felrakták s megfedték, szeptember, októberben az 
alsó rendet egy ház híján megboltozák, vakolták, meszelték 

1703-ban a harmadik rend is, csatornás fedele, és azon 
feljül deszkás egész folyosója vagy altánja, mint a tordai 
gabonás házam, orsós oloszfákkal elkészül vala [Bön. 
903-4]. 

Szk: alsó -. 1629: Wiczey Antal iutot Eleől Egy 
Boltos szoba, mellette az vduar feleol ket bolt, az be rákot 
garadicz mellett. Az Konyhaual Egiwtt. Az felseo reszis 
oda fel, Az mely palota Odaualo az Alsó rendhez, az kapu 
felet való boltal Egjwtt [Kv; RDL I. 132]. 1694: az felső 
var Vará(na)k másik oldalara fordulva(n) az alsó renden 
vagyon egy Süket Bolt, ennek Ajtaja, hars fabol csinált, 
Vas Plehvel egeszlen meg van borítva, apró lapos fejű 
szegekkel sűrűn meg verve [Kővár Szt; JHb Inv.] * felső 

1676: Nyilik innét ismétlen az Tőmlőcz bástya ház 
pitvar előt való és felső rendben lévő házra hasonlo vas 
sarkon pánton, vas kilinczes fordítós; vas be vonos űtkőzős 
holyogos szegekkel meg vert régi festet ajtó [Fog.; UF II, 
729]. 1692: Ezen felső renden levő hetedik hazra nyilik 
hasonlo festekes, párkányos vas sarkakon pántokon forgo 
jo ajtó, vas Zarja, ütközője, vas kilincse, tolyo reteze, retez 
fii zárja kotes nélkül el tőröt vas fogontyuja [Görgényszt-
imre MT; JHb Inv.]. 

10. (egymás mellett levő tárgyak) sora; şir (al obiectelor 
aşezate laolaltä); Reihe (der sich nebeneinander befinden-
den Sachen). 1629: Az pinczében ... bal kéz felől való 
rendben az fal mellett vagyon vasa vini nro. 8 ... jobb kéz 
felől az fal mellett való renden vasa vini nro 8 [Szu; SzO 
VI, 99 Székelytámadt vár lelt.]. 1656: Az boltas alat erős 
kötessekkel teölgifa gerendákból csinált bor tartani való 
állások, egez az másik pinczeigh alat az pincze hoszan 3 
rendben bor tartani való aszok | Ezen második akol, körös 
keörnyül seöveny kertel kerített, tamaszos, leszas jo. Az 
akolban hoszan ele seövenybeöl fontjaszol egy rend [Fog.; 
UF II, 116, 179]. 1669: Az öreg palotában két renddel 
végig volt az asztal, mégis nehezen fértek le mind [TML 
IV, 491 Székely László Teleki Mihályhoz]. 1681: Vajda 
Hunyad Vára Kápolna, vagi régi Templom; Kő bóltos; 
Ajtó felett levő Keresztül való Chorus (: meljb(en) regenten 
az Urak a Cultust giakorlottak :) áll ighen szép Faragot Két 
Kő Labakon Férfiak széki három rendből allo, könyöklős 
deszkaival együtt [Vh; VhU 502, 525]. 1692: az kü Pincze 

vadnak ket rendben csinált tölgy fa aszkok, nap kelet 
felől való aszkain vagion egy hordo meser [Görgénysztimre 
MT; JHb Inv.]. 1694: Belső vár, es annak Kapuja 
Kősziklára Kövekből eppittetet, kinek is Kapuja vastag 
erős Tölgy fa Deszkákból erős Zapokra volt csinalva, az 



2 9 1 rend 

padlasa három rendben, fejes vas szegekkel meg volt verve, 
de mar igen kopot, megh avult [Kővár Szt; JHb Inv.].. 
f 772: A mi rendunken3 Tot Antal Mihalyne a más renden 
Pedig ifiu Isaki István nem igen gyakorolják a Templomot 
[Dés; DLt 321. 78b St. Sárosi (46) ns vall. — aÉrtsd: a 
templomi széksorok rendjén] | (A) Curianak vagyon 
Cserefa mettzett uj jó erős Felekből álló kapuja, mellynek 
felette Sendej fedél alatt két rendel Galamb-Buk, vagyis 
Galamb ház láttatik [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 

Szk: alsó 1807: Kotsis Todornak az első fogaiba az 
alsó rendben egy foga tsorbája ki-tettzŏ [DLt 582 nyomt. 
kl]. 

11. gyöngysor; şirag; Perlenreihe. 1633: Attam egy 
Gwngi Lanczot, meljben vagio(n) három saz hatua(n) 
Njolcz gwngi sem nem orientális gwngyeok Vgian azon 
Lanczban vannak peszmas arany Gomboczkak Negyuen 
hatt. Az Gwngi lanczohoz (!) hasonlo Njakra valott attam, 
jnelj ket rendel eribe (!) az njakat (!) [Ks Vesselini Kata 
*el.]. 1675: Jo fele gyöng arra flo: 6:20 rend [Beszt.; 
Törzs]. 1678: Vōtte(m) az Poltura Költő regi penzból 
Sebesi Sophi szamara es Suska szamara Eovnek való 
Klarisokat három rendel egy forint nyolcz penzen f 1//8 
UtI]. 1686: Edgj közép szerű veres kaláris ő 28 rendel 

[BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina kel.]. 1692: Kézre 
való jo féle gyöngy tizen hat hat rend [Bilak BN; JHbK I. 
36]. 1718: Egy pár kézre való kláris, 50 rend [Killyén Hsz; 
azO VII, 234 Barabás Györgyné Kilyéni Székely Erzsébet 
kel.]. 1723: Vagyon egy 45 — rendből álló veres kaláris öv 
IKoronka MT; Told. 29/2]. 1752: Egy pár j o féle gyöngy 
kézre való tizen nyöltz rendel ä kezire [Ks Komis Ferenc 
^ t . ] . 1786: Igen appro Kása gyöngy Szép Orientál 
gyöngy három rend [Nsz; Ks 74/56]. 1789: vettem kezem-

. Orientális jo féle gyöngy kézre való, 846 szemet ed-
g y * edgyik kézre 9 rendivel fűzve [MeggyesfVa MT; JHb 
XLVI/1 Torma Éva kel.]. 1790: Egy Kaláris Nyakra való 
gyöngy kilencz rendből áll két ezüst karika a ' két végin 
LMv; MvLev. Boka Katalin hagy. 1]. 
A 12. (ruhán) dísz, csík; omament, fîşie (pe un obiect de 
imbrăcăminte); Schmuckreihe (aufKleid). 1574: Uagion ... 
egy fekete zeles himmel hant Eleō keōteŏ vyon vy Ennek 
tgyk rendit feycziek le, es keŏlcziek vy tocra (!) Borkanak, 
az másik zilt haggiak rayta azt Saranak hagiom mind Eleö 
Keōteōstwl [Gyf; JHbK XXI/12. 5]. 1576: Wagion egy 
pattyolath eleo Rwha három Rendel Aranyas teodzes Az 

yan A feje Racz hymel warroth Aranyos s gyeongyes 

t a f f 0 1 0 8 ^ 3 K ; i h - X V I I I / 7 - 7J- I 5 9 6 : £ g y e z e w s t z i n 

f e í ^ L 2 0 ^ ^ " n y s i n o r o s három rendel hant az allya 
E a ^ f , o n n y a I ér f 38 [Kv; RDL 1 65]. 1629: Vagio(n) 
re H i 7 ° n d Í S szederies szoknia melynek az Allian haro(m) 
_ ^eold Barsoni prem Az vallannis ket rendel melliet 
aestimaltunk tt f. 15 [Kv; i.h. 146]. 1648: Fekete virágos 
rendbe " y a r y p a l a s t f e k e t e h 0 ^ 0 8 B a r s o n y a l b e , , e t hatt 
foki u C l e s e z ü s t c s i p k e M a s i k "V®" Palást ugian 
cKete boytos Barsonios ezüst gallon huszonőtt rendel [Mk 

kan '' K r , s z t i n a kel.]. 1651: Harmadik Szoknia Egy veres 
anauacz Aranias zoknia, ezőst prem Eŏt rendel rajta 

atiac i V a S S J u d i t k e , ]- 1 6 6 8 : E g y k e k s i m a v a r r o t 

csinlf C l° r u h a > s k o Phium Arannyal, es ezüstel varrót 
ſ M t ? V r m a r a h a r o m r e n d e I ' e s eßy n e h a n J viragokkal 
s z o l p i G y ö r g y i n v - l - 1 6 8 ] : A d a e ßy V e r e s B a r s o n J 
renHK1 m c I , c n e8 i e , e s> E z ü s t é s A “ “ j P é r e m > h a t 

naoen vágjon [Somlyó Cs; LLt Fasc. 120]. 1692: Egy 
gyenge patyolat elő kőtő bécsi csipkével három rendel és 

kőrülette valóval keszitve [Bilak BN; JHbK 1/36]. 1735: 
Patyalat Elöruha, Szőr Selljemböl kötött recze ket rend 
benne [Sv; Hr]. 1768: egy újnyi ezüst kőtes ket rendivel 
Francziasan hányva [LLt Fasc. 109]. 

13. (rend) ruha; rînd (de haine); Stück (Kleid). 1839: ta-
káts szőtte rokoja egy rend 4 fr [Szászfalu Hsz; HSzjP]. 

14. írott sor; rînd seris; Zeile. 1589: Azért twnekteokis 
Zóchy Mesteroknek es kywalkeppe(n) mindenteoknek It az 
my Erdély orzagunkba(n) lakozoknak ez Jelen walo 
lewelwnket latoknak. Ennek rendibe haggyuk es eròssen 
paranchiolliuk, hogy tw es ez illie(n) zerzesteoket limitatio-
tokat tellyessegel hatra haggyatok [Kv; MészCLev.]. 
1606: Balint kouacz ne(m) tetuen (!) az teòrueny tv kegtek 
elejben vjoban való megy latasra apellala, azért en kegtek-
nek fide mediante megy irtam, kinek rendi igy keóuetkozik 
[UszT 20/271]. 1797: Nagy szeméremmel ugyan, de biz-
ván az édes aszsony Anyám én hozzám érdemem felett 
meg mutatni méltóztatott nem napai, hanem valoságos igaz 
édes anyai grátziájában bátorkodom néhány rendeimmel 
alkalmatlan lenni, méltóztatik el szenvedni [Mezöcsávás 
MT; Kp II. 52 Máthé János özv. Újfalvi Sámuelné Sombori 
Borbárához]. 1800: Drága Kedves Barátom! Hozzám uta-
sított kedves rendeidet az őrömnek könyv hullatásival meg 
tölt Szemekkel olvastam, értvén azokbol terhes nyavaljád-
bol való meg fordulásodat, óhajtván szivböl, hogy az Vr 
Isten tégedet továbra is tartson meg kívánt jo egésségben 
[Torda; DobLev. IV/833]. 1829: nekemis írjál gyakrabban 
's többet ne tsak két 3 rendet mert nékem erősen jol esik ha 
hoszu levelet küldesz [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 
1833: Parantsolyjan ezen írásom alá irando rendgyei 
által hogy mi tévő légyek [Msz; Berz. 19]. 1848: Tisztelt 
rendeire annyit válaszolhatok; — hogy most jelenleg a' 
Bözöd (!) erdő osztály utolso Táblájanak ki adásával fogla-
latoskodom [Szentábrahám U; Pf Lőrintzi Dániel lev.]. 

Szk: írás(nak) -iben. 1697: Adgyuk értésekre ez Írásunk 
rendiben mindeneknek a* kiknek illik mostaniaknak és kŏ-
vetkezendöbeliek(ne)k,... Jövének elönkbena és tőnek ... 
illyen örökös alkalmot [Borb. II. — aKöv. a nevek fels.]. 
1711: Mia ez ide alább megh irt dologban hivatalos Kőz 
Bírák. Adgyuk emlekezetül mindeneknek a' kiknek illik ez 
írásunknak rendib(en) ... Kolosváratt Jelenének meg mi 
előttünk0 [DE 2. — a _ b Köv. a nevek fels.] * levélnek 
~(je)i. 1799: Adgyuk tudtára mind azoknak Akikis Ezen 
hiteles Bizonyság Tévő Levellünk(ne)k rendit olvasnia 
fogják [Tamásfva Hsz; ACLev.]. 1843: Bár minő pitzin 
tisztelettel ezen nihány ronda levelem rengyei minyájan 
édes Bátsiékot egésségbe találja [Bözödújfalu U; Pf] * 
levélnek -iben. 1554: Aggiwk emlekezettre mindeneknek 
kiknek tudnj Illik Azmj levelünknek rendjben hogj hozak 
minekünk az nagjsagos Ke(n)dj ferenczj Szent Iwani es 
Dobo Istwan ruszkaj levelet kik Akkor erdelj Vajdak 
valanak [MNy XXVIII, 319]. 1561: My Inakthelki Ghye-
rewfly Mihal, es Swky Benedek aggywk emlekezetre ez mi 
lewelünknek rendibe mindeneknek mikippen mi előttünk, 
ez vitézlő nemes vraink ... az töb attyafiak kipibe, az 
frathai zenafiwek felöl, mellyekyrth Jmar perbe es Indultak 
wolt, Thewnek illyen weghezist es Jllyen keppen egienes-
sewlinek megh [Fráta K; SLt U. 28]. 1580: az wi-
cinosoknak Cometaneosoknak Neuoket es Cognomennio-
ket mindeneket ez my Jelon walo leúęlúnket latoknak con-
scienciose ez my Jelen való Leúelúnknek rendiben meg 
Jrattattuk es my azmy Zokot peczyetúnkel meg Erositottuk 
ez dolognak megállására es meg tartasara [Pókafva AF; 
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JHb XXVI/8]. 1612: En Deák Ferencz Vdvarhely szekben 
alias filialis Kereszt Ur szekben Körispatakban lakó nemes 
szemely adom tudasara az kiknek illik ez leuelemnek 
rendiben, hogy az elmúlt 1612 esztendeoben szinten küs 
Aszszoni nap tayatt, mikoron falus Biro valek, vala itt az 
faluban egy Bal int Marta nevű Azzion, kinek torueny 
szerent való ura nem vala, hanem valakitol megh hasasult 
volt [Körispatak U; Pf] * levél(nek) szerint. 1552: 
Leown Jlyen vegezesis hog' ha az isten feyedelmet adond 
tahat az ew pechetty alat, adian leuelet ez leuelnek Rendy 
zerynth es Engedelmet, kireol mi attuk ez Jelen való 
leuelet, mynd az keth feel Byzonsagara es otalmara [Me-
zőszengyel TA; BfR]. 1561: myes esz leuel Rendi zerent 
mind mastaniaknak mynd ÍQuendeknek tudasara akariwk 
nvtatny3 Hog' çtwçs gergely fylstich peter iouenek 
my elçnkbe Es mynd az egesz tob Qtwesmesterek kepebe 
illyen ielentest tçnek mynekwnk [Kv; öCArt. — helye-
sen: mutatni]. 

15. fa v. más növény sora; rtnd de pomi/de plante; Reihe 
von Băumen/Pflanzen. 1647: Az Uduarhaz eleott, az Tho 
feleol vagion egy Lugas kert; három rendel vetemenyes 
Tabla keozte [Drassó AF; BK 48/16]. 1712: Ezen kertben 
vadnak két rendben nyotz-nyotz bokor öreg borostján fák 
[MNy XXXVIII, 55]. 7757: ezen Rétnek egj részét fel 
szantatta Lennye volt benne ... de eo kigjelme rea hajtat-
tatta ... Menessét, s a rendet mind bele tapadtatta a Sárban 
a helj vizes lévén, s el predáltatta [Gyeke K; Ks 4. VII. 6 
Biro János (32) jb vall.]. 1811: A' külső sor Dió, Barkotza 
's Gesztenye, Á' más Álma, Körtvéj, harmadik Cseresnye, 
A' többi rendekben mind törpébbek jönek, Melyek oly' 
nagyot mint az elsők nem nőnek [ÁrÉ 46]. 1851: Az egész 
kert ásható része fel van ásva, és válogatott karós fuszuly-
kával bé ültetve — végig a' kert közepén veresszőlőfa van 
plántálva két renden gyéren [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

Szk: ~del ültetett. 1648: Az aszaló tul, az megh emiitett 
Beszerika felöl vágjon ket öregh alma fa es egj nehany 
szilva fa. Ugjan ezen kertben apro rendel wltetet szilva fa 
az mehes kert felöl N. 26 [A.porumbák F; UF I, 896]. 
1807: (Apahidán) vagyon egy nagy Sziget ottan vagyon 
Gyümőltsős a Malom mellett, azon kívül sok szép rendel 
ültetett Jegenye fák [Borsa K; RLt 0.2. br. Josintzi Mihály 
(40) vall.]. 

Sz. 1896: A füzet (fájdalom) amúgy is kis körben terjed, 
300 példányban jelenvén meg, tán nem vágunk nagy rendet 
a Kisf. Társ. mezőjébe, s az Értesítő megjelenését 
lehetetlenné tenné a Méltóságod tiltó szava [PLev. 184 
Petelei István Gyulai Pálhoz]. 

16. lekaszált takarmány sora; polog; Schwaden. 1718: 
Azt monda Tartsafalvi Mihálly, mikor Palfi uramék jönek 
vala hadd jöjjenek es egy vas villát ki vévén az rend alol, 
mert evei bizony edgyet meg hŏjkŏlŏk bennōk közel sem 
eresztem [TarcsafVa U; Pf]. 1733: A Nagj Aszszony halála 
után voltak effele villongások, mivel egyezer István 
Deák Uram le Kaszáltatván Tisztarto Ur(am) az oltb(a) 
hányatta a rendeket, más esztendőn mi jobbágyokul, néki 
mentünk Tisztarto Ur(am) parancsolatjából a Controversiá-
b(an) forgo rétnek, s le kaszáltuk [Hévíz NK; JHbT]. 1768: 
Bocskor János Ur(am) feli takartattya a' rendet, s el viteti 
erőszakoson [Szentlélek Cs; BLt 7] | a Szász Lonaiak 
ezen helyre ki jővén, a Sztolnai lakosoknak gabonajokat 
hatalmasul le kaszálták, vesztegették, eztet bizonyittják ez 
előttünk lévő le kaszált levesztegetet gabnából állo rendek 
[Tordasztlászló TA; LLt]. 1776: Füvet, Szénát, Rendet el 

iszopolt [Szentgerice MT; Sár. Gregorius Zajzon (66) 
vall.]. 1793: (A) kaszálok a' nyárád teres hellyen levő 
környekib(en) vadnak s a nyárád vize gyakarta el szokta 
borítani a' rendet a' földbe belé iszapolja meg a' 
bugjáink(na)k is a mikor az nagy viz ot találja nagyobb 
részét el károsítja [Kakasd MT; DLev. 2. XIIIB. 16]. 1804: 
az általam kaszáltatott nyers rendeket kéttfelé hánytuk 
[Toplica MT; Born. XVb]. 1843: a* Kertek megett már 
kéttzer borította el a' rendet a' Küküllö [Széplak KK; SLt 
évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

17. ~ül (lekaszált takarmány) sorban/rendben; In polog; 
in Schwaden. 1595: az Alperesek zenamoth le kazal-
tottak, melj most rendyl vagio(n) [UszT II/2. A. 67]. 1748: 
az esső sokáig verte a' Maroson tul le kaszált füvet rendül, 
's a' miatt el feketűlt, és semmire keltöve lett a' széna [Ma-
rossztkirály MT; Told. 56]. 1764: Én is If. Marosán Lup 
szintén addig kaszáltam s bírtam, mígnem harmad idén az 
Ur Geréb Elek Uram négy kasza vágásomat rendül el 
tsoválta, mellyet én fel gyűjtvén a' többivel együtt mint 
ezen rétből valót, azért Geréb Elek Uram keményen meg 
vert [Hidalmás K; RLt O. 2]. 1776: szénája rendül mind el 
veszett egy marok hasznátt sem vett rolla [Backamadaras 
MT; CsS]. 1778: ki métázván és Gődrözvén, az Titt. Ge-
rendi Imbre Uram Colonicalis kaszállójábol, a' mint az 
idén le kaszáltatta, és mostanis ottan rendül vagyon [Nagy-
lak AF; DobLev. III/508. lb]. 1790: Néhai Komis Sig-
mond Ur eö Nga kész szénájokat elvitette, mikor pedig 
annyira Száradott, rendül két izben is el-égettette [Szász-
nyíres SzD; Ks 33 Szásznyíres IV. 25]. 

18. földterület vmely része; o anumită parte a unui teren; 
bestimmter Teil eines Landstückes. 1716: Az jószágnak 
határit és rendeit ugj oltalmazza hogj abban Csorbulás ne 
legjen avagj foglalás ne essék mert annakis maga lesz oka 
[Szászerked K; LLt Lázár Ferenc ut.]. 1821/1825: az uton 
alol az úttal mellesleg menő Szántó földnek rendében 
[Fog.; Konst.]. 1823: ezen rendben énis birok egy darab 
földöt [Szentbenedek AF; DobLev. V/1223. 7 Gyib Voi-
niszia (32) jb vall.]. 1835: az Erdő rendibe ne vágattassék 
hanem tsak imit amot ritkítva az Hajtó jelen letiben [Sófva 
BN; Somb. II]. 

Hn. XVIII. sz. köz.: Az Hosszú földök rendiben [Boros-
krakkó AF]. 1750: Rövid földek rendiben (sz) [Karkó AF]. 
1753: A kaliba rendben (szö) | Az ujj szőlő nevű rendben 
(sző) [M.lapád AF] | A Parandan a Majorok rendiben [Ne]. 
1754: A Temető rendben (sz) [Marossárpatak MT]. 1760: 
A Tibori szöllök rendibe [Tibor AF]. 1764: a' Vartzagási 
gyümőltsős kertek rendib(en) (gyü). | az Ebháton lévő kerti 
szöllök rendiben [Ne] | az Ujj Szöllők rendiben (sző) [Ör-
ményesszékes AF] | A Hoszszu Szöllök rendiben (szö) 
[PókafVa AF] | A Borsa felé járó rendben (k) [Válaszút K; 
BHn 170]. 1767: a Kurta rendben (k) [Pócsfva KK]. 1794: 
A' felső Rendben (sző) [M.bagó AF] | a Szigetben a nyilak 
rendiben (ku) [Tür AF]. 1805: A Falusi Szöllök rendiben 
(szö) [A.boldogfva U]. 1819: Fejerités alsó rendiben (sző) 
[M.bagó AF] | A Szölö hegybe az Alsó rendbe (sző) 
[Szászújfalu AF]. 1820: Az Iratvánny rendiben (sz) [Baca 
SzD]. 1822: az Ó Szöllök rendibe (sző) [Ompolykisfalud 
AF]. 1823: A Tarlón lévő rendbe (ku) [Marossztkirály AF]. 
1867: Lenföldek rendjében (sz) [Gerendkeresztúr TA]. 

19. hadi rend; dispozitiv de luptă; Kampfordnung. 1653: 
És oda hívatá őket Bocskai Medgyesbe mindenünnen, és 
egyik rendbe jancsárt állatott, a második rendbe szembe 
véllek német gyalogot és úgy lőtetett véllek verset [ETA I, 
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100 NSz]. 1657: Az sáron túl rekedett had, gyalogság, 
munitiók, szekerek, megértvén elmenetelünket confundál-
tatik, és gyalázatosképpen fut, oszol, vész, nemcsak ellen-
ségtől, hanem minden rendektől: és így hallatlan rossz 
emlékezetünkkel lészen az veszedelem [Kemlr. 314]. 1669: 
Egyébaránt azt bizony nem ártana ö nagyságának megtud-
ni, ott mennyi hadra való ember lehetne; de Kegyelmedet 
kérem, se Kapi, se Rédei uramék, mások is ne tudják, mert 
megneheztelnének reám a fáradságért, az rend egyébaránt 
hiányos volt [TML IV, 574 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. 1681 e.: az nimet felöl ast besilik az ki Banyan uolt 
akor taiban, igen rendhez könyw hadra kiswlt emberek 
uoltak, maid ket ezer fele besilnek, trupokban sem iöttek, 
Cziak lezengue [Kozárvár SzD; GramTr XVIII. 644 Deesi 
Ferenc Beldi Pálhoz]. 

Szk: -be állat. 1657: én is azért az vélem lévő seregeket 
újobban rendben állatám, mintha harcolni akarnék, az cse-
lédeket pedig és terheinket azon előbbi vezérekkel megin-
dítám [Kemön. 245] * -be állít. 1657: Az seregeket azért 
rendben állítván magam felnyargalék egy oldalocskára, 
mely helyet már tudtam, mert az mint hátrébb van írva, 
Bethlen Gábor hadakozásakor azon helyben jütt reánk az 
német ellenség és az fejedelem is onnan szemlélte vala meg 
az ellenséget [Kemön. 203]. 1678: Csak hidd el Koma, 
urunknak is mondja meg Kgld, ha az magyarokat és véle 
levő hadakat most jó rendben nem állítjuk, ahoz soha 
semmiképpen ne bízzunk, azok oda lévén, az Portán levő ő 
naga tekinteti is oda leszen [TML VIII, 57 Teleki Mihály 
Naláczi Istvánhoz]. 1703: Akik ez nevezett napra eléállván 
Közép utcában, egy Wurm nevü német kapitány re-
gestrálván nevek szerént, azonban a commendans is, 
oberstleitnant odajővén, rendbe állítván, elküldi, akik alá-
menvén Apahida felé egy éjjel [Kv; KvE 278 SzF]. 1710: 
Elől állnak vala a német hadak, a hátok megett penig az 
erdélyi hadak. Thököly a maga hadait megindítá Zemyest 
felé, s a sík mezőre rendben állítá [CsH 225] * -be veri 
magát. 1704: Most hallatik, hogy Segesváron alol, Hold-
világ táján a németek megverték a kurucokat, tudniillik in-
kább a székelyeket, akiket egy Guthi nevü kuruc kapitány 
csak mostanság hódoltatott meg, de ezen Guthi kapi-
tánynak lévén valami titka vagy titkos collatiója; amíg a 
német rendbe nem verte magát, a többi kapitányok igen 
voltak rajta, hogy hozzájok fogjanak, de ezen Guthi nem 
hagyta, mondván: hadd gyűljön az ebadta, hadd! [Kv; KvE 
284 SzF]. 1710: De a német a patakon túl egy kert mellé 
rendben vervén magát, azok a bolond székelyek éppen oda 
menének, a német puskázni kezde, mindjárt megszaladá-
nak, a rácok mindenütt a sík mezőn űzték, vágták, sok szá-
zan ott veszének, holott a német közül csak egy sem vesze 
el [CsH 340]. 

20. társadalmi csoport/réteg; categorie/pătură socialä; 
soziale Gruppe/Schicht. 1585: Orsolia fazakas peterne 
vallia, Láttam minden Rendekteól oda Az házhoz való 
Jarast de azt montak vgia(n) azok Akik ot voltak, hogy 
Nem io vegre Mentek oda, Az azzony zolgaloiatűl hallot-
ta(m) hog' sokat latot Azzoniahoz [Kv; TJk IV/1. 495]. 
1598: az en rendem zerenth nemes Ember uagiok óis 
annak tartia magath az Decretom tartasa zerenth pro-
testálok ne legien keseo beouebben zolnom [UszT 
13/13]. 1605: illyen kemelletlenwl bányk velünk minden 
rend mind Nemes Nemtelen, Seot chak az Gywlewesz 
haydusagis (:tiztessegh adassék az Jamboranak:) holott 
nem túggyuk az Nemessegnekis házok népesteol mindenek 

eleott, ky gazdalkoggiek es zolgalyon inkab, es eoremesben 
nallunknal [Kv; TanJk 1/1. 504]. 1612: az Arannak 
Ezwstnekis plicben es egieb fele massàban auagy Porban 
teoredekben, Országúnkból ualo ki hordását minden 
rendtwl interdicaltuk vala [PLPr 1/3. 2 fej.]. 1615: Seott 
azonkiueolis az keozeonseges embereknekis megh paran-
chiollia, mind Selliernek, feolden lakoynak, es egieb fele 
rendeknek, minden ualaki fegiuer foghato Viritim, Capitim 
kezen legie(n) ha az szwksegh keuannia insurgallion [Gyf; 
Törzs. Bethlen Gábor rend. Usz-hez]. 1671: Hogy a' Taná-
csi és minden egyéb rendeknek, mind Országos gyűlések-
ben, mind azon kivül-is libera voxot enged ö Nãgaa, nem 
fenyegetőzéssel, sem ígéretekkel, sem adományokkal, sem 
valakikkel külön való beszélgetéssel, vagy mások által való 
intimatioval, sem semmi egyéb utakon modokon azt nem 
impediallya, és senkire az szabados Voxért indignatioját 
nem veti, mindenféle panaszolkodásoknak és igasságoknak 
elő számlálására szabadságot enged [CC 7 — "Barcsay 
Ákos fej.]. 1677: A* Lelkezödéssel való szitkozodások 
ellen observaltassék az 1619. Esztendöbéli Articulus, mely 
szórul szóra így következik: A' léleckel való éktelen 
szitkozodás-is, mivel illyen szörnyen el-áradot, noha elég 
Constitutio vagyon eddig-is felőle, mindazonáltal látván 
hogy az emberek attól meg nem szűnnek, Végeztük hogy 
mindenüt igen meg-tiltassanak minden rendek közŏt [AC 
228-9]. 1702: a' Kgltek Székire repartialtatott Pénz és 
Buza Quantum dolgát, minden Rendekre ugj repartiállya, 
az mint az közönséges igasság kivánnya, hogj minden 
ember pro sua qualitate et facultate concurrállyon az 
Contributioknak praestálására [UszLt IX. 77/45 gub.]. 
1736: Mikor házoknál voltak, ugyan mentét viseltenek, de 
útra menvén, mellyre valóra palástot vettenek fel A 
palást úgy volt bérelve, mind az kinek rendi volt, mert 
akkor igen reá vigyáztanak kit miféle egyetmás illet meg 
[MetTr 343]. 1810: Mellyeket* minek utánna minden ren-
den lévő dolgosok, ál(ta)l láttanak, hogy Senki az Tör-
veny(ne)k al(ta)l hágásaért meg nem büntettetik, ezen ók-
ból bátorságot vettenek, és ujjra az Verökb(e) Szegõdŏt 
Kovácsok, nagyon erőltetik az Veröss Kovács Gazdákot, az 
három poltra fizetésen feljűlis az vasnak meg adására [To-
rockó; TLev. 9/44. — aTi. az előbb előadott visszaélése-
ket]. 

Vö. a darabon!-, fő-, gyalog-, jobbágy-, katona-, köz-, közép-, közszolga-, 
ló/ö-, nagy-, primipilus-, szolga-, tanácsrend címszóval. 

Szk: -je szerint. 1677: egyébüt penig, az helyeknek és 
Possessoroknak rendek 's mivoltok szerint, törvényt 
láttatván reájok, ha convincaltatnak, az Articularis Poena 
exequaltassék rajtok [AC 56-7]. 1701: Mint hogy az előtt 
való Visitatioban vegeztetett hogy a' marhatlanok is szánt-
sa(na)k, a* kik addik kaszáltak a' Pastor(na)k. Azért hogy 
továbrais a marhatlanok(na)k nyakokban vessük a' kaszá-
lást ném viszen rea leikunk isméreti, hanem mind marhás, 
mind marhátlan az ő rendi szerént kaszáilyon [Tompa MT; 
MMatr. 256]. 1823: igaz hogy mind jo Gazda Ember rendi 
szerént iszikís s enis sokszor ittam vele Kortsoman mint jo 
Emberemmel de soha nem tapasztaltam hogy valakibe 
belégaráználkodott volna oknélkül, vagy meg vert volna 
valakit [KLev ] * adózó -. 1692: inkab szollitom kapu 
szamokat8 mert ugjan tsak valamit egjeb adozo rendek 
nem supportalhatnak, ne(m) esik tsak az varmegje nyaka-
ban, s ne(m) nézik ök tauul, hane(m) edgjvt velvnk suppor-
tallyak az terhet [Szőkefva KK; Törzs. Sarosj János keze 
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írása. — aTi. a szász nációnak]. 1744: Köpeczen vetettenek 
fel Tiszt Vraim s ä Nemes Szék híre s akarattya ellen mikor 
az Adózó Rend egyben gyűlt Köpeczre azon Adozo Rend 
Gyűlésekben vetettek Pénzt fel felesetskén; mellybe miis 
Közép Ajtaiakul fizettünk Személy Szerint két két polturát 
[Középajta Hsz; INyR 9 Simon János (57) vall.]. 1753: Hol 
kezdették elsőbben, és kik név szerént az Adózó rendet fel 
irogatni, és az után hói continuálták, micsoda hellyeken, 
mitsoda faluban ? [Törzs. 5 vk]. 1769: Ns Erdélly Or-
szágában a régi háború és táborozo ŭdökben sokféle hasz-
nos és publicumot s Hazánk jovát néző Levelek a Mlts K. 
Gubernium Archívumából el tevelyedvén, akadtanak meg 
némellyek Faluk és városok Levelei kózöt némellyek pedig 
különös Possessorok és adozo renden lévő Emberek(ne)k is 
kezénél [UszLt XIII. 97] * alá(bb)való 1736: Minden 
szitkozódások az férfiaknak, uraknak, nemeseknek, alább-
való rendeknek ez volt: Aha bustya vére, lelketlen kurva 
fiaa [MetTr 415. — aFolyt. a fels.]. 1736 u.: Gercinát3 is vi-
seltenek a régi magyar aszszonyok, még az alávaló renden 
valók is; idvezült nagyanyámnak Apor Ilonának is volt 
olyan gercinája [MetTrCs 466. — aApornál: gelezna]. 1785 
k.: Ezen Circularissunk mind(en) hellységekb(en) Fő, 
közép, és alább való Rendeknél meg hordoztassék [UszLt 
X. 80] * alsó(bb) 1671: Hogy ez hazának mostani és 
léjendö első rendeit, Tanácsit tiszt viselőit, kiket az Ország 
ŏ Nagyságával edgyűtt érdemesnek itél, Tisztekben, álla-
pottyoícban, hivatallyokban a1 kik meg-akarnak maradni, ō 
Nãga meg-tartya, ide nem értvén Esztendős és Conventios 
szolgák állapatyát, meg-maradni nem akarókat nem kén-
szerit, és semmi időben a haza fiait más idegenért hátra 
nem veti, azoknak tanácsokkal és szolgálattyokkal él, kinek 
kinek felső és alsö Rendeknek azon állapattya szerént való 
becsületeket meg-adgya, és azokat becstelenséggel illetni 
senkinek-is alatta vaíoi közzūl nem engedi tudva, sem 
maga becstelenséggel nem illeti igaz oknélkűl [CC 15-6]. 
1676: Az napokba Gyéresen lévén, Rédei uramnak is csak 
ezeket mondtam; de csak az Isten adná, hogy Kegyelmetek 
nagy rendekül egyezne, az alsóbb rend sibongása meg 
szűnnék [TML VII, 239 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz] 
* boéri 1675: Az bóérok visgálásokkor micsoda bóér-
ságok hagyattattak helyben, nem tudhatom, lévén arról va-
ló pecsetes regestum, melyből megh láthatni. Jttem en er-
temre az bóéri rend, az min hogy ket karban állott, ugy sza-
badságokis kűlőnőzőtt, az mint az atyám udvarbiroságá-
banis az őregh Rákóczi György Fejedelem idejeben expe-
rialtam [Fog.; UF II, 662] * bujdosó 1696: az Magjar 
Országi bujdoso magjar Urak előtt fateált a több bujdoso 
rendektől Dosa Ur(am) recognitiot extrahált [Gyf; Berz. 17. 
XII]. 1709: Volt nagy bajom, mivel nemes Máramaros, 
Szatmár és Ugocsa vármegyékbe inquartinizált bujdoso 
rendek bizonyos instantiat attak be urunknak [SzZs 168] * 
egy-házhelyi nemesség -je egytelkes (jobbágytalan) ne-
messég csoportja. 1677: A' Kortsomálásnak rendi a' 
Tisztek által limitaltassék, juxta quantitatem bonorum, 
mind a* portionatus, s' mind penig az egy házhelyi Ne-
mességnek rendi között [AC 106] * elsõſbb) - 1671: 
Hogy ez hazának mostani és léjendö első rendei, Tanácsi 
tisztviselői, kiket az Ország ŏ Nagyságával edgyűtt ér-
demesnek itél, Tisztekben, állapottyokban, a' kik meg-
akarnak maradni, ö Nàga meg-tartya, nem akarókat nem 
kénszeriti, és semmi időben a* hasznos haza Fiait más ide-
genekért hátra nem veti [CC 21]. 1705: Ugyan a Guber-
nium az innen Havasalföldébe ment főrendeknek, az elsők-

nek, úgymint Bethlen János, Kemény Simon és Boldizsár, 
Barcsai és több elsőbb rendeknek irattanak levelet, és egy 
falka pátenset is küldöttenek bé [WIN I, 472]. 1710 k.: Ezt 
is azért hoztam elé, egyikért kiváltképpen, hogy az én ma-
radékim nézzék meg az Isten kegyelmét, hogy harmadízig 
mint szállott az erdélyi állapothoz képest az első renden 
való méltóság ebben a házban, és ök is féljék az Istent, s 
kövessék a virtust [BÖn. 488] * felsőbb és alsóbb 
1763: miolta az eleink Scithiabol együtt a Kgyltek eleivel 
és a több Székekben lakó minden igaz Székely Mágnások, 
felsőbb es alsóbb renden lévő Nemessek eleinkel ki jöttek, 
és ezen földet magok erejekkel és vérekkel szerzették, 
ugy az utánnis fegyverekkel s directiojokkal edgyüttis ol-
talmazták [Hsz; UszLt 16] * fő-fő - 1662: annak utánna a 
szomszéd országoknak, fejedelmeknek és fö-fö rendeknek 
segítségekkel ama kívánatos bécsi végzés következék, mely 
által az igaz isteni tisztelet az evangéliomi tudomány 
szerint szabadosan helyére állíttaték [SKr 104]. 1665: 
Untalan sollicitálják ő nagyságát, hogy mennél hamarább ő 
nagysága az határ igazításra az ország fö-fö rendeit és ahoz 
értő, vármegyéken lakó hiteles régi nemes embereket, pa-
rasztokat küldjön ő nagysága, láthassák meg igazán, 
mennyire jöttek bellyebb az Ali pasa hitlevelin kívül az hó-
doltató törökök [TML III, 437 Gillányi Gergely Teleki Mi-
hályhoz Brassóból] * főnemes 1677: Székelységen lévő 
Fő Nemes rendeknek Jobbágyinak, Földes Uroícnak manu-
missiojok nélkül, hogy Armalisok ne adassanak; ha kiknek 
adatnék, vagy adatot volna is, invalidaltassanak, és effélék-
nek állapottyok a közönséges Ország törvényéhez alkal-
maztassanak, végeztetet [AC 151] * hadakozó/hadban 
szolgáló (vitézlő) 1677: Hogy örök árron, a' Nemessé-
gen kivŭl, hadban szolgálo Vitézlő rend földét és örökségét 
semmiképpen el ne adhassa, hanem csak Zálagban, annak 
valoráig, a' kik penig adnák vagy vennék, azok ellen az 
elébbi poena és processus maradgyon, ugy mint öt száz 
forint | Hajdvk allapottyarol mint az Országnak egyéb 
hadakozo rendei közőt, ugy ot is, sőt a' szükségnek mivol-
tához képest gyakrabban-is meg-mustráltatván a* Fejedel-
mek és Generálisok, annak módgya szerint való Regestru-
mi béadattassanak [AC 154-5, 170-1]. 1683: mind Lovas, 
es gyalog Nemessi szabadsággal élő, és hadb(an) szólgáló 
Rendek legye(ne)k olly kész hadi apparatussal jó köntösö-
sŏn, jo fegjveresse(n), paripáson (:ne(m) ugy mint tavaly s 
annak előtte fa kengyelesse(n) s bocskorosson ...:) hogj mí 
hellye(n) második parancsolatúnk érkezik virítim indúlhas-
sa(na)k és szálhassa(na)k oda az hová parancsol lyuk 
[UszLt IX. 76/15 fej.] * jobbágyi 1663/1728: Mü Mik-
lós Győrgj Kobatfalvj Boer Marton Tarchafalvj nemes 
emberek mikoron jelen lettünk volna Udvarhelj Szek-
b(en) Szent Mihaljon az nemes es nemzetes Ugrón Ferenc 
urnák hazanal azon kŭvül Szent Mihalj falvanak telljes 
lakosi azok közül Lofejek, Darabantok Jobbagj renden 
levők minnjajan Falu közönseges jovara utak chi-
nalásara, azon kŭvül is mind(en) falu közönseges dolgai-
nak igazgatasara vegez<te>k kezeket be adva mū nekünk, 
melyek igj kővetköznek [Törzs. Jakab János más.]. 1722 
k.: Proventus Pastoris mind Nemes Darabont es Jobbágyi 
rendek meg edgyezenek ez fellyeb meg Irt dologb(an) 
[Radnótfája MT; GörgJk 113] * kicsiny - 1592: Weghez-
tek egienleő nyelwell tanachal megh valtoztathatlanul, 
Hogy Valaki az lelkewel Zitkozodik vagy hazanal vagy 0 

egieb helieken, vagy feo vagy kichin rend lezen egy 
forintot vegienek raita [Kv; TanJk V\. 175]. 1605: Ez az 
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zegeny varas ky sem fejedelmet ne(m) emelhet, sem 
zekibeol le nem zàllythat, hane(m) chak wdeo zerent Jsten-
teol adatot feyedelmeknek, engedelmessen zolgal Mind 
ezeket beolch itelety zerent meg gondoluan ítelwén es mer-
sékelwén, mind nagy mind kichyn rend ez zegeny 
károsnak békét hágy es az kiteol tartany kell, azokra 
fordittia gongiat elseoben, es ideiet heaba itt nem teolty 
[Kv; i.h. 504] * kisded 1587: Myert hogy az Ado zedeo 
vraim Által panazolkodas leot hogy az zegensegh megh 
hozna az Adot, ha penigh megh Nem hozna fogsaggal 
hwntetik, De az Nagíob renden való vraim, feokeppen eo 
kgmek az zaz vraim, el kesve wgyekeznenek adaiokat be 
Adnj, bwntetessel fogsaggal sem kenzerithetik az Ado be 
hozasara, Vegeztek azért eo kgmek hogy valaky Iezen Aky 
az Ado fel vetese Napiatul foghwa eot hétig Adayat be 
Nem Aggyá, vagy Nagy Rend vagy kisded rend, de 
fojtatassalis kenszerichek az eot het vta(n) minden zemely 
valogatasnelkwl [Kv; i.h. 1/1. 47] * kolonus • primi-
piláris ~ * külső 1660 k: it Colosvárat mind ennek az 
Városnak lakosi s mind külseö rendek vadnak [BLt]. 1677: 
Ez igazitásnak modgya néz a* kŭlsö rendekre, egyébiránt a' 
Városoknak és Szász Székes helyeknek lakosi, éllyenek a' 
magok eddig való Privilegiumockal magok közöt, és 
tõrvényeckel, az hol tudni-illik afféle dolgokrol való régi és 
ez ideig meg-tartot Privilégiumok voltanak, és vadnak [AC 
190—1] * nagyobb ~ kisded ~ * nemes(i) 1677: A* 
Mely Urak, fö és Nemes rendek más birodalomban laknak, 
de az Hazában joszágot birnak, joszágoknak mennyiségé-
hez képest való jo Sóldosokat állatni tartozzanak, a* fellyeb 
meg-irt poena alatt [AC 94]. 1700: parancsollyuk azt is 
igen serio es kéményén, hogy a Regalistakon kivül lévő Fő, 
Uri és Nemesi Rendet exactiss(im)e vegye hiteles Re-
gestrumb(a), és mentül hamaráb a Gubemiumnak külgye 
he [UszLt IX. 77/4 gub.]. 1724: (A kút) az meg irt Fa-
lu(na)k Szabados usuálásában nem lévén ... és az Töb oda 
hé biro Possessor uri és Nemes rendek(ne)k nyilván való 
Nemesi Praerogativájok(na)k meg bántodásátt Causallja 
[Dob.; WassLt]. 1762: a' Gubemium már ki irt, és jelentést 
tett személljenként minden Magnasoknak, és Nemessi 
Rendből is némelljek(ne)k [Ks 18. XCIII. 7 a gub. Nsz-ből]. 
1790: Mi aláb Subscribáltak az egész Nemes Udvarhelly 
széki Nemes Rendnek Képében a Nemes Magyar Orszá-
gi Diaetara választott Követünk Költségére Léváltunk Mlgs 

Tisz(telen)dö Török Ferentz Udvarhellyi Plebanus és 
Vicarius Urtol Költsön 139 ~ Száz harminc kilentz Rforin-
tQkat [Szu; UszLt ComGub.] * országinak) ~ei. 1662: In-
tené azért s kémé fejenként őkegyelmeket, éjjel-nappal len-
nének azon, egyeznének meg, viselnék szemek előtt őke-
gyelmek hatalmas császár az erdélyi méltóságos fejedelem-
nek most is tisztiben való megékesítésére most is zászlót 
adott volna, amelly zászló alatt az ország rendeinek is 
egységben, hűségben végig kellene maradniok [SKr 671— 
2]- 1671: Hogy soha ö Năga az Országnak semmi rendeit 
Reversalis adásra, és kételen szolgaságra ne kénszeritse, söt 
emlékezetben se hozza, contentus lévén ŏ Năga az Ho-
magiumnak depositiojával és kinek kinek szabad akarattya 
szerént való szolgálattyával [CC 23]. 1710: Megértvén a 
fejedelem a tanáccsal együtt Bánfíy Dénes elszaladását és a 
végbelí hadaknak mellette való ülésit, igen megütközének 
rajta. Azért mindenfelé az ország rendeinek kemény paran-
csolatot külde ki a fejedelem, hogy oly készülettel legye-
nek, mihelyt második parancsolat érkezik, a fejedelem mel-
lett felüljenek [CsH 119-20] * paraszti 1573: ez az kys 

Myhal keres vala en raytam Zolgalatyaertt f 12 kywel 
hogy en tartozta(m) volna nekye, es Nemynemw ruhaza-
tokatys Erre mosta(n) ez feleletem hozza, hogy Soha sem 
hallottam sem Nemessy sem parazty rend keozeott hogy 
Jdeonek Jawaba az Zolga vratol el zeokyek, es annak 
vthanna wyzza terwen, az eo vratt Meltan kereshetne az eo 
Zolgalatyaertt [Kv; TJk III/3. 262a]. 1652: Az p(rae)speci-
ficat(us) böcsűlletes Nemes személlyek penigh es kőz ren-
den leveő Borzasi böcsűlletes emberek igerenek esztendön-
ke(n)t az Praedikatomak illyen Proventust: Elseőbennis 
penigh az Paraszti Renden leveők [Borzás Sz; SzVJk 47]. 
1710 k: bizony salamoni bölcs tanács volt, és megsiratha-
tatlan kár ez, kivált a nemes ember gyermeki részekről, 
akiknek a scholát a judiciummal tanulható legszebb üdő-
ben elhagyó gonosz szokás miatt kevesebb üdejek vagyon 
a tanulásra, mint a szegény emberek, városi és paraszti 
rend gyermekeinek, mégis azt a kevés drága üdöt 
hiábavalóságokban töltetik el a classisokban vélek [Bön. 
537] * polgári 1570: My Ethwes János Zabo Peter, Ak-
koronys ezen Renden voltonk polgary Renden, Mostys 
azon Renden wagyonk, My azért az my Eskethsegenkre ezt 
Mondgyuka [Dés; BesztLt 17 Joannes Ewthwes Zewch 
Gaspar beszt-i bíróhoz. — aKöv. a nyil.]. 1633: 23. Junii. 
Menének ismét újólag német papért Lengyelországba, úgy-
mint szász natión Segesvári Szabó Lőrinc, magyar natión 
Tököli János deák uramék polgári rendben [Kv; KvE 165 
SB]. 1868: hivatalokra nézve az exemptiora érdemesek 
A Polgári rendből A' Biro 6 Senator 1 Nótárius [Szu; 
UszLt 8/68] * primipilaris/primipilusi 1794: Ez előtt 
való napokban alázatos Instántiánkot nyujtottuk vala Nagy-
ságtok(na)k eleibe az köztünk lévő Armalistáknak velünk 
nem szolgálása iránt; a' melyre kegyes válaszát vettük 
Nagyságtok(na)k hogy meg hivatván ujjra az Armalistákot, 
ugy vészünk ítéletet H Almási Lakosok ugy mint 
Primipilusi és Colonus Rendek | a1 Tekintetes Urak(na)k 
vagyunk alázatos tisztelői H Almási Lakosok ugy mint 
Primipilaris és Colonus rendek [Szu; Borb. II] * szabad 
1671: Egyházi Nemessek Ráczokkal és Puskásokkal 
edgyütt, kik kapu szám után nem contribualnak, capitatim 
adgyanak" Illyen qualificatioval, hogy a* melly lakós 
Görögök Nagyságod tárházában bizonyos számú adót 
administralnak, azok tsak öt őt tallért adgyanak ez Ország 
adajában Az melly Molnárok szabad renden valók, és 
nem kapu szám után valók, capitatim, Tall. 1 [CC 96-7. — 
aKöv. a részi.]. 1694: Bodos. Ez szabad rendből álló kis 
falucska [SzO IV, 332]. 1710: az itten lévő s lakó szabad 
rendek egyenlőképpen vetették rá az portiot, mi(n)t a leg 
értelmeseb szabadsággal elő emberre [Selye MT; Told. 76]. 
1736 k.: en Kezdi szekben jobbagjot nem tarthatok, mert 
ha hon ül, ehel hal meg a serviczel is mint a szabad 
rendek ugj terheltetnek [Bodok Hsz; ApLt 4 Beldi Ke-
lemenné Henter Christina Apor Péterhez]. 1750: egy dara-
botska Rétet és óldalt praetendálának a* szabad Rendek 
Falu közönséges Réttyinek lenni [Koronka MT] * szabad-
sággal élő ~ek. 1671: Uri, Nemes és egyéb Szabadsággal 
élö Rendek közzül törvény elöt senkit-is nem arestáltat" 
[CC 8. — aBarcsay Ákos fej.]. 1677: Hogy soha senkit 
senkinek vádlására Uri, Nemes és egyéb szabadsággal élö 
rendek közzül, törvény elöt nem arestaltat, semmi szin és 
mod alat" [AC 28. — "II. Rákóczi György fej ] * szabad 
székely 1623: Az egez Zekelyseget kegtek chiak haro(m) 
rend<ben> es karba(n) allasza ug<imi>nt Nemes ember; 
Lŏ<u>as Lófeó, es drabant rend legien az <G> ialogh lófeó 
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es szabad szekely rend in perpetuum abólealtassek, ha kik 
az gialógh ló feyek keozul lora io szerszamra magokot nem 
szegszik (!) lófeosegeket <a>mmitalua(n), mind eltigh dra-
bantok leznek [Csíkszereda; Törzs] szegény (ebb) 
1586: veottek eó kgmek eleo az vam dolgát melliet most 
Gialuban az Gubernátor Regy zabadsagunk zerent megh 
engedet, De myerthogy Nem keweseb Münkawal gondwi-
selessel tartatnak megh a' zabadsagok amenywel azt megh 
Nyerik, Azért ennek vthanna oly zemelinek Czedulat a' 
vamrol nem Adnak, Akinek ez varosban fwsty, es haza 
eoreokseghe ninchen, Ha kinek penig fwsti leyend, Akar 
Gazdagh, Akar zegheny rend legien, mindeneknek Cédulát 
Aggyanak [Kv; TanJk 1/1. 23-4]. 1652: igerenek Halott 
felett való praedikallasert Flór Nro. 1. Az szegeny rendek 
penigh a' mint alkhatnak s adhatnak [Borzás Sz; SzVJk 
47]. 1764: procurátor Simon János uram megholt ... Ez 
háromszéki biborcfalvi fi, szegény rendből való vala [RettE 
177-8]. 1778: most az inség és szükség még nagyobb kőz-
tünk mint akkor vólt, mert az vassal való oeconomianak te-
lyességgel semmi ideje nintsen mely miatt a pénz oly 
szük, hogy még a' jóbb gazdákis verős kovátsi mesterségek 
után mindennapi szükséges eledelekre kívántató költséget 
alig kapnak, a' szegényebb rend éppen el tsűggedet, min-
nyájon a vas kellése 's pénz nem léte miatt igen szűk álla-
potba jutattunk [Torockó; Bosla] * szolgai 1589/XVIL 
sz. eleje: Valamikoron az egesz Ceh edgiben giwl tisztesse-
ges lakasnak okaert, szwksegh hogi minden szemely az 
szeretetnek es kegiessegnek lelketöl uisettessek. Ha penigh 
vagy Mester, uagy Társ, vagy szolgai rend, szidaimaza-
saual uagy egiębkeppen háborúságot indítana, az lakásnak 
beőcziwien maradgion [Kv; KőmCArt. 26] szolgáló 
1662: Az várhoz tartozó szolgáló rendeket pedig, kik a vár 
jószágiban laknak vala, a fejedelem hűségére megesküdtet-
vén, és a várban több dolgot őriző népet hagyván, s a 
fejedelmet is a dolognak kimenetelirül tudósítván, tért vala 
meg Munkácsba | a szegény haza alsó-, közép- és szolgáló 
rendekkel nagyon megépült vala [SKr 234, 321]. 1738: 
mely megmutatandó gratiájáért Isten ő szent fge, ngodot 
szép uri házával szerencsésen éltesse és minden dolgaiban 
boldogítsa, kévánnyuk szivünkből. Ngodnaka alázatos 
szolgái Csíkszékben lakó, szabadsággal élő szolgáló rendek 
[Cssz; SzO VII, 395. — aTi. Apor Péter, Hsz fókirálybírá-
ja] * úri 1672: Basa jovallja, ezek menjenek az portára: 
Úri rendből, főrendekből, vármegyéktül, mi közzülünk, az 
kik régen vagyunk ide be (úgy mint régi rebellisekből), 
végbeii kapitányoktól és hajdúk közzül [TML VI, 405-6 
Keczer Menyhért Teleki Mihályhoz]. 1749: Zabnak Ero-
gatioja ... Ezen Udvarb(a) bé szálván vagy kétt Mltgs Uri 
rendek, feles szerzetesek és Páterek, azok(na)k Lovai szá-
mára adtam. Cub 7 metr. 1 [Kiskend KK; Ks 70/51 
Szám.]. 1752: más Mélgs úri rendök Pinczejébenis találtat-
nak jo bórók, s az hol olcsóbban vehet az vásáros ótt 
vészen [Gagy U; Ks 83 Péterffi Miklós lev.]. 1809: az Uri 
Rendből Báró Rauber, Meltoságos Dániel Elek Ur, ugy 
Vice Király Biro Cserei Sámuel Ur Szüretre vágynák 
Fegyveres Hazokot bé zárták [UszLt ComGub. 1752] * 
városi 1603: Miwelhogy az eolteozetben való Luxus 
mind ferfy, mind azzony allat es Leanzo renden, az my va-
rossy allapatunkat felette megh haladta Tetzett eo kegek-
nek ... hogy minden városi rend kewl való eolteozetet ugy 
mint Spanyol hozzw farkú boronalo keonteos es zoknya8 

es akarmi nemes renden való forma, Ezeken az eo Erdemek 
szerent való Adoot vegyenek [Kv; TanJk 1/1. 460. — 

aFolyt. a fels.]. 1632: Vdvarhely varasunkbely híveinknek 
alázatos keönyörgesekbeől ertjük, hogy ennekeleötte ne-
mellyek keözzwleök az Feötizteknek hizelkedven, nagy so-
kan megh nemesedtenek, melybeöl kevesed ven az Varas i 
rend, az annualis Contributio sulyosodot rajtwk [UszLt IX. 
75/2 fej.]. 1656: az varasi renden liveö emberek igen el fot-
tanak s naponkentis fogjnak [Dés; DLt 437]. 1677: Enyedi 
Nemes és Városi rendek közöt való Controversia már deci-
daltatván, a' Cáptalanban adatván ahoz tartsák magokat, 
sub poena flo. 500 [AC 255]. 1682: My Feyeruarmegie-
b(en) Fogaras Uarossaba(n) Lakó Rákosi Peter, nemes Sze-
meli, es ugian azon Uarosba(n) Lakó Iffiu Asztalos Geörgi 
Uarossi rend, kik az ide alab megh irt dologba(n) keőz 
Birak uagiunk, aggiuk tuttara es emlekezetire mindeneknek 
az kik(ne)k illik [Fog.; Borb. II] * (veres) darabonti 
1625: Vas János veres darabanti rend [UszT 130]. 1662: 
Ezen városa lakosi is már most különb rendekből, úgy-
mint: városi, polgári és privilégiumos úri, fô-, jószágos és 
egyházhelyi nemes, katona, hajdú és darabanti rendekből 
állván ha mikor mellyik rend mi köz jó dolgot indítani 
akarna is, de abba a másik, harmadik, negyedik rend ottan 
gáncsot, izgágát tanálván, nem akarja s nem cselekszi vala 
[SKr 419. — aVárad]. 1677: Az Hadban szolgálo LofÖ és 
Darabanti renden lévő Székelyeknek, a* kőztök lakó Ne-
mességtől bántodását, és azok miat az Ország szolgálattyá-
ra való hadakozo népnek kevesedését látván Rákóczi 
György Fejedelem in anno 1635 közikben menvén, 
mellette lévő Tanács Ur híveivel az egész Székelységnek 
állapottyát szorgalmatoson perlustralja, minden Székekre 
Nemes, LofÖ és Darabanti renden lévő Vitézlő népeket fel-
íratván, külön külön bizonyos Urbáriumokban ... minden 
rendeket gyermekeivel és örökségeivel registraltatot [AC 
151-2]. 1684: veres Drabonti rendek [Kissolymos U; Már-
kos lev ] * világi 1868: A Mlgs Egyházi Fő Tanáts a' 
Papi Dézmák verificatiojára biztosokat nevezett ki, mind a 
világi, mind a' papi rendből [Gyalu K; RAk 68] * vitézlő 
~ (székely) katonarend. 1600: az egez Aranias Zeky vitez-
leö rend, mind lowagok es mind gyalogok, azon zekbely 
vrainkal egietemben, ez orzagnak mostani keozeenseges 
szükségé ideyen Mihály Vaida ellen nagi eöreömmel gyor-
sasagai es serienseggel Jüttenek mellenk [SzO IV, 141]. 
1677: A' Székelységen a' Vitézlő rendtől is (excipialván 
a' Nemességet) senki örökséget ne vásárolhasson, se ne ad-
hasson | (A hajdú városok) a' Fejedelmektől nékik confe-
raltatot szabadságokban ez után-is meg-tartassanak, ugy 
mindazonáltal, hogy mint egyéb Vitézlő és Nemes rendek, 
ök-is a' Fejedelmeknek igaz hűséges szolgálattyokra ... 
hittel-is legyenek kötelesek [AC 154, 171]. 1684: mihelt 
arrul való parancsolatunkat veszik, mingyarast minden ma-
gok mentegetése nélkül indulhassa(na)k ... mind lovas és 
gyalog vitézlő rendek [UszLt IX. 76/17 fej.]. 1690: Mert 
Urak fö, s, nemes Emberek Özvegy Aszszonyok Arvak ud-
varházaira, Papok hazaira való szállás absq(ue) omni 
respectu meg volt; akar mi rendbeli Emberek és az Szekely 
vitézlő rendek Lovainak, marhainak postara való el vivese, 
utonjarok(na)k es egjeb artatlan emberek(ne)k fosztasa, 
verese, vagdalasa, protectiok(na)k contemnalasa, es az sok 
ingjen élődés, mellyekről Inquisitio lesze(n) és annak ide-
jeben à G(ene)ralnak ö kgel(ne)k p(rae)sentaltatni fog 
[Törzs. Bethlen Sámuel fej-i ut.]. 1703: Udvarhely széktől 
jó fegjveres, paripás az egész vitézlő Rendből valogatott 
Lovas numero 300 minél hamaréb fel üllyőn, és ki ki jőjőn 
Maros vásárhelyhez [UszLt IX. 77/69 gub.]. 
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21. korosztályok/nemek csoportja; categorii de oameni du-
Pä vîrstă/sex; Gruppé von Menschen nach Altér oder Ge-
schlecht. Szk: asszonyállati, leányzói 1589: Az Reghy At-
tiaink zokasa zerent, eo kgmek varosul az Jstennek tiztessege 
otalmat veottek elseobennis eleó, Az melyre eo kgmek megh-
is eskeottenek mind feienkent, Weottek eszekbe(n) az Rut, 
Izoniw zitkoknak el aradasat, feokeppen az lelkewel való ek-
telen Zitkokat, melyben Nem chak az Nepnek eoreghy de 
mégb az Jffiusagh seot az Azzony Allathy, leanzoy Rendis 
ektelenewl vetkezik az Jstennek tisztesseghe ellen [Kv; TanJk 
111. 94] * asszonyi és leányi 1662: Hogy az asszonyi és 
leányi rend kedvéért magyar írás, olvasás tanítására való os-
kolák is, főképpen a frequentiorb ecclésiákba istenes úttal-
móddal rendeltessenek [SKr 277] * asszonyi 1771: Az 
Aszszonyi renden a kik az Ecclesiát nem reconciliálták és pa-
ráználkodot, tudom Széki Persít [Dés; DLt 321. 12a Eva 
Onaki Szabó cons. Alexandri Kis ns vall.] * ifjú 1667: 
egy Ifjú rend ember kóte magat Zellyer Jobbagyul min-
den esztendōb(en) esztendő el telve(n) 6. 6. hetet szolgai 
jüvő esztendo(n) penigh hogy őys eletet fogjhasso(n) maga-
dak, őtt hetet szolgalyo(n) [Mezősámsond MT; Berz. 12. 
92/111]. J 775/1802: Puskás Gligor mint ifiu renden való 
Ember ezen Contraversiaban lévő Erdő dolgárol semmi bizo-
nyost nem tud mondani [BSz; JHb LXVII/3. 78] * inast ~ 
legényke korú. 1710 k: Soha nemes ember, inasi renden felül 
való conventiós szolgámat sem nem verettem, sem nem töm-
löcöztem az én magam dolgaimért [BÖn. 499]. 

L. még a férfi-, leányzó- és öregrend címszót. 

22. emberek foglalkozásuk szerinti csoportja; categorii 
de oameni dupä ocupaţie; Gruppé von Menschen nach 
Beruf. 1572: Thowaba megh Értettek eo k. Byro vram 
panazolkodasabol Mynemw zertelensegek leszen Nemely 
Eyel Iaro zemelyekhttwl (!), Eo k. zolwan varoswl róla 
vegeztek azt hogy hwl valamely lessegeo (!) vagy 
Mywes legen vagy my renden leszen kynek az varosban 
eoreksege Ninchen az fele zertelenseget chelekzyk az 
Eorzek Megh fogyak az Toromba4 vigiek, Es egy Nap otth 
'egen [Kv; TanJk V/3. 58b. — aA városi börtönbe]. 1584: 
De felette igen kérik varosul Biro vramat hogy Minden 
rendeknek Miweseknek priuilegiumit Zereda Napokon 
egyienkent eleo keryek. Es ha my fogiatkozast vagy 
sacczolast vesznek eszekbe az eó priuilegiumok tartassa 
ellen, azokat meg limitallia eo kgmek Es megh Jobicha az 
keossegnek Iowara feokeppe(n) ez mostany oltsosaghoz 
képest [Kv; i.h. 281a]. 1647: Az Fogaras feöldi jobbagok-
bol alo szolgaknak, vgy mint kocsisoknak, lovaszoknak, 
felaitaroknak, pecsereknek, agarhordozoknak, szakacsok-
nak, trombitasoknak, madaraszoknak, es egyeb rendeknek 
allapottyok felöl eleitol fogva sok akadalj leven az 
Pogharas feöldi Tizteknek, eö Ngatis pediglen szüntelen 
búsítván supplikalasokal, mind azon szolga renden levők, 
mind pedigh az falukbeli szegenysegh tandem in Ao. 1647 
die 27 May [Fog.; UF I, 828-9]. 1769: Már penig közöt-
tünk lévő becsületes csizmadia atyánkfiai proponálván, 
hogy magok rendeken az három tál éltei, egy pecsenye s 
két veder borig való ételnek, italnak és készpénz fizetésnek 
?ummája in flór. 7 azaz hét szokott acceptáltatni [Dés; 
DFaz. 25]. 1813: ha magát meg nem jobbittya Barátosi 
Joseflf eo kigyelme téhát igen kemény büntetessel fog meg 
büntetödni, mert a' Nemes Czéh illyen meg átolkodott 
szófogadatlan Embert maga betsületes rendiben Fenyíték 
nélkül nem fog szenvedni [Dés; DLt 56. 9]. 

Szk: adó-vevő 1701: minden kereskedő, adó, vevő 
rendek, lakosok és idegenek mindenféle árukban nem az 
eddig usuált, hanem Bécsi fonttal éllyenek [HSzj bécsi font 
al.] árus 1583: az Jdegen Nemzet Árossok feleollis 
vgmint Georeogeokreól, olazokrol, Nemetekreól Raczokrol 
es minden egieb ez varos kiweol lakó Aros Rendekreól vé-
gezzenek, oly modon ky az Varos Consensussabol meg ma-
radwan, keowetkezendeo Wdeókben eoreókeoskeppen ob-
servaltathassek [Kv; TanJk V/3. 273b]. 1584: eo kgmek 
Varosul Zorgalmatoson kérik Biro Vramat, hogy mikoron 
az Aros Rendek a sokadalmokbol meg Ieónek, ereossen 
megh paranchiollia nekik el lartatwa(n) eoket hogy egy 
Bizonios Napot eggywt legienek Mert varosul az Aros 
Rendeket fel Akariak hiny, es dolgok leszen vellek [Kv; 
i.h. V/3. 285b]. 1587: Atta eo kgmek eleyben, Biro vram 
tanachawal egie(te)mbe az Mywes embereknek, meg 
hazasult Iffiaknak az varos keonywebe való be Iratasokat, 
hogy Ne(m) kellene az Aros Rendreol Irt Constitutiohoz 
foglalny ez illie(n) Mywes Rendet [Kv; i.h. L/1. 45] * ifjúi 
~ ifjúmesteri rend. 1589/XVII. sz. eleje: Annakokaert hogi 
minden dolgok ez Cehbennis hasznoson, iol es alkalmatos 
kormany-tartassal uiseltethessenek, es az Iffiui rend, nem 
cziak az eö hertelen, vakmerő es eretlen elmeiekteõl, 
hanem az wdŏseőknek ertelmesb teczesekbŏl viseltessenek, 
gubernaltassanak: Annak okaert az Cehnek es az kö-
zönséges Mestereknek igaz itileteők ertelmesb teczesekböl 
viseltessenek, gubernaltassanak: Annak okaert az Cehnek 
es az kŏzŏnseges Mestereknek igaz itileteők altal, Voxok 
altal, három Ceh mester valasztassék [Kv; KőmCArt. 13] 
* kalmári 1587: Haladót ez dologh erre hogy Biro 
vra(m) eo kgme hiüasson minden Arossy es kalmary Ren-
deket, Neveket be írattassa, Es illie(n) feó Vraimnak, 
Tudnj illik Pulacher Istua(n) es Kalmar lanos Vraimnak 
Catalogusba Agygyak, mert ket feó embert Akarnak 
varosul Valaztany ez Jeowendeó giwleskort az Aros Rend 
keozzewl [Kv; TanJk 1/1. 43] * kalmárkodó 1592: vagi 
kereskedeo kalmarkodo rend lezen, auagi miues ember In 
genere akar mínemw rendbeli ember Regestru(m) zerent 
eo kegme affélékét írasson be [Kv; i.h. 186] * kereskedő 

1584: Az Kalmarok es kereskedeó rend dolga. Semmy 
idegen Wagy kyweol walo kereskedeo ember, vagy kalmar 
semmy marhaiat ell ne adhassa idegen, wagy kyweol walo 
Embernek, hanem chak ith walo es Coloswary embernek, 
ky Wewen, az sokadalom Napiath, Annakis ez keowetke-
zendeó mood es rend zerenth [Kv; PolgK 4]. 1592: Biro 
vram tanachawal eggiwtt leuen vegeztek egienlo voxal hogi 
az Arossagnak kereskedeo rendnek allapatíarol am-
mikeppen ennek eleotte vegeztenek volt, mostannis semmi-
ben ne(m) vyttnak, hanem abba maradnak megh: Meli mel-
le keuantatik az eo kegme zorgalmatos Industriaia vigiaza-
sa tanachaual egietembe [Kv; TanJk 1/1. 186]. 1671: En 
Rosnyai Lőrincz* semmi állapotbéli kereskedő rendeket 
nem háborgatok Annak fölötte az mi harminczad pénz 
jö, gyül, czedula pénz Borra való pénz tőkéletese(n), iga-
zán szolgáltatom [Törcsvár F; BfR. — aTörcsvári harmin-
cados]. 1677: A' Kereskedő rendek penig, ha a* határos és 
békességes szomszédságú helyekre és Országokra mennek, 
elöttök járó Tisztviselőjöktől vegyenek hiteles Testimonia-
lisokat, és azokot a' Harminczadoko(n) praesentalván, me-
hessenek és jöhessenek [AC 87-8] * legényi ~ mesterlegé-
nyi rend. 1589/XVU. sz. eleje: Ha ki az Mesterek keőzwl 
kiualtkeppen való esetek miat, ugi mint: Nehez Vensegh, 
nagy szegenisegh keő wtes, sçrúes, es egięb hasonlo nio-
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morusagh miat, meg niomoroszik, keresztiem kegies indu-
latból taplaltassanak; segittessenek az Ceh iöuedelme altal. 
Vgian ezen keppen az Jnasok es Legenyj Rendekis az eő 
hoszszu betegsegekben, vagi sęrúes miat való niomorusa-
gokban, segittessenek, feőkeppen az szegenie, mely esete-
ket Jsten el táuosztasson [Kv; KőmCArt. 25] * mészárosi 

1589: Eggyenkent varosul voxot kerdwe(n) vegheztek 
ezt. hogy minden Wdeoben es minden Wdeok Waltozasi-
ba(n) az Mezarossy Rendnek az az a1 belseo es kilseo mé-
szárosoknak eóreókeoswl megh engettek varosul, Zentmar-
ton Nap vtan pwnkeostigh az hus Adást egy fontra, Es 
pwnkeost vta(n) Zentmarton Napigh egy fontot fertalt 
Adnj, mellyet vgia(n) priuilegiumol engednek varosul a' 
Mezarosoknak [Kv; TanJk 1/1. 107] * míves -. 1587: 
Mostany gywlesekben az Vegezest Ratificalliak Mely lg* 
legien, hogy az Be írandó zemely feőkeppen az Mywes 
Rend, be Ieoyeon Az Alsó tanachba ... Iambor Nemzetse-
gereol való lewelet be hozwan velle [Kv; TanJk 1/1. 45] | 
Ez Wegezes penigh foglallia chak az Mywes rendeket Ce-
belieket be, Es ezen kyweol, az Mezeon zanto műnkalkodo 
zegheny rendeket keossegetis, kik Ne(m)eos fiak [Kv; 
KvLt Vegyes 111/66]. 1599: Megh ertettek eo Kgmek az 
vrunk eo felge paranchyolattjanak Tenorabol, mith paran-
chiolion eo felsege az hadban való keoldes feleol Az va-
rossy keosseget es miwes rendet eo kgmek ne kenzeritchye-
nek, hanem rydek legenyeket fogadgyanak dobott zazlot ky 
tewen [Kv; TanJk 1/1. 346] * ötvösi -. 1592: Kegielmes 
Vrunk meegys keónieórgeunk Nagnak sok fele bantasink-
rol, az regi kiraliok feiedelmek ydeieben soha az Eotwessy 
Rend keózeót Mezeo varasban, Chiehes Eotwes nem lakot, 
hanem chiak valamy kontárok vezeóttek, mertt soha azok az 
ŏh mewueket ygazan exercialny nem akarthak [Kv; öCLev.] 
* taligás -. 1588: Elseoben eö kgmek varosul megh ertettek 
Minemeŏ Instructiot chinaltanak volna az valaztot vraim Az 
ket malomnak Allapattiarol es Tartasarol. Es az Malombirak 
Molnárok es Taligas Rendireól, Melylyet eö kgmek minden 
Cikeleben Iowaltanak varosul es helien hadtanak [Kv; TanJk 
1/1. 65] * verős kovácsság-je. 1780: Méltóztatatt Natságad 
és a Mlgs Família Városunkban egyebek kőzt a' verös Ko-
vátság rendirölis szép rendben vett Constitutiokat confirmal-
va ki adni, mely törvényekben igen kemény büntetés vagyon 
nékünk Thorotzkai Bíráknak fejünkhez tsapva, hogy az Arti-
culusokat szorgalmatason meg tartassuk, de mint indult a' 
munka nékünk lehetetlen lesz a' törvényeket meg tartatnunk 
[Torockó; TLev. 9/16]. 

23. fegyveres szolgálatot végzők csoportja; unitate mili-
tară; Soldatengruppe. Szk: fizetett - zsoldos katonaság. 
1666: Én, Uram, ma mustrálom az fizetett rendet s holnap 
az gyalogságot s fizetek magam pénzébúi, mert egy pénzt 
nem hozának s rettenetes zúgolódás volt s búsíttatom 
óránként | Már két havok tölt el minden fizetett rendnek; 
egyre magam kétezerig majd kifizettem, az másikéit ha-
zugsággal s keménykedéssel tartom, de bizony nem vihe-
tem sokáig [TML III, 623, 626 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz] * katonai -. 1847: Feljegyzése azon portékák-
nak, melyek Varga Katalin aszszonynál találtattak, midőn 
Károlyfehérvárt március 26. napján 1847-be általadatott a 
várbeli tekintetes nemes katonai rendnek3 [VKp 178. — 
aKöv. a fels.] * lovas -. 1662: az egész város lakosi fel-
zendülvén, mind a nemesség Hegyessy János viceispánjok-
kal, s mind a fizetett katona- és lovas rend is a vicekapi-
tánnyal, Újlaki Lászlóval nagy hirtelen mind felültek vala, 
sokak, akik jobban laktak vala előttök járójoktól sem vár-

ván, aki mint mehetne, csak nagy szágoldva megjen vala a 
meggyújtott falu felé [SKr 316] * vitézlő -. 1602: Mint-
hogy elegh példáinkra vadnak az keornyeollewnk való va-
rosbely Attyankfiainak rajtok esset való (!) nyawalyak, kik-
nek varosokat es Casteliokat megh dúltak es az nepeyt 
izonyw keppen le vagtak. Tetczet ezekre való kepest amęgh 
illyen izonyw keppen az had nepey es praedalok keornyeol-
leonk forognak hogy az varosnak mindenesteol fele reze vi-
giazzon eyel es nappal huzon negy egez oraight, senky 
etteol penigh Immúnis ne legyen se keolseo Ieowenjek se 
varosbelyek Amely vitezleo rendet az varosnak kapuyan be 
bochatanak affeleknek puskajok az kapuban el vetessenek 
ky menetelygh [Kv; TanJk 1/1. 400]. 1676/1681: Az 
Vitézlő Renda hogi ő kglmeket en tőllem elejekb(en) 
rendeltetett Tiszteknek ismervén lenni, böcsűllyék szavokat 
fogadgiák, és ellenek ne rugódozzanak, parancsolom [Vh; 
VhU 661. — aA várbeli katonaság]. 1677: Quartirozás bé-
kességes időben mindenűt tolláltatik: Vitézlő rend tartása 
ad Fiscalia bona et Oppida jo disciplina alá relegaltatik 
Quartiroztatása a* Vitézlő rendnek tolláltatván, és a Feje-
delmek mellet való tartása, vagy ad Fiscalia Oppida rele-
gáltatván, pénzeken éllyenek [AC 266] * zöld puskások-
nak -je. 1670 k.: Uj varhoz való Zöld puskasok(na)k rendi. 
Disznopatakan. Many András Vice Hadnagy [Uti]. 

24. nemzetiségi csoport; grup etnic; Nationalitătsgruppe. 
1613: Eo felsege3 Minden rendekett, ez orzagban az ha-
ro(m) nemzetett le cziendesiczien, es meg bekeltessen, hogi 
ez mostani disturbiumnak es zurzauarnak ideien az mine-
meo sok zurzauar, igienetlensegh, giwleolsegh es haboru-
sagh esett, azok miatt ennelis nagiob romlássá zegeni ha-
zanknak ne keouetkezzek, Modot keressen benne, hogi 
eggik nemzett az másikra teoruen buzutt wzny ne ereol-
kedgiek [KJ. — 3Báthory Gábor]. 1653: mikor a minden-
napi alafát kiadták nem adták az alafát kezünkbe, hanem 
papirosba takarva csak felénk elhajtották és a földre esett, 
ugyan megcsendült, s onnan vettük fel ... mindennek így 
adták: töröknek, magyarnak s minden rendnek [ETA I, 101 
NSz]. 1677: Mind Székelység, s mind egyéb rendek, kik az 
Oláh Országockal határosok, azoknak-is határira való 
irniptioktol, kártételektől magokat meg-tartoztassák, Feje-
delmek hírek s' engedelmek nélkül sub poena filoren. 100. 
hogy abbol-is háborúságra való ok adás ne következzék 
[AC 149]. 1705: Azonban most mind kicsinytől fogva 
nagyig oly despectusban van a magyar a német előtt, hogy 
mindenféle rend csak keresi a garázdát a magyarral, 
valamiben tud neki injuriát tenni, kit a szent Isten elégeljen 
meg szent fiáért [WIN 1,446]. 

Szk: magyar -. 1596: Az Magiar renden való Alúmnús-
soknak hogi egi kemenczet chynaltattúnk. Ment abba 24 
három penzes kalia tezen f — d 22 [Kv; Szám. 7/II. 32]. 
1638: Júliusban lött ország gyűlése Désen és az Krisztus 
felől való examinálás ugyanott Désen; egy Thoroczkai 
János nevűt, Thoroczkai Máté fiát, az ki Kolozsváratt az 
magyar renden püspök volt, megkövezték az Krisztus ellen 
való káromkodásért, az feleségét is kiperengérezék az 
városról, fejedelem avagy ország végezéséből [Kv; KvE 
172 SB]. 1657: az akkori királyt szolgált Lengyelországban 
lakott uraknak és minden magyar rendeknek neveknek 
regestrumja megvolna nála, kik között az atyámnak is 
nevét látta" [Kemön. 82. — aStanislaus Lubemierszki]. 
1674: kereszteltettem meg ez Ferkő nevű fiamat... Kereszt-
apjai az unitária eklézsiának plébánosa, Bongardus uram, 
és ugyan az unitária eklézsiának magyar renden való föpré-
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dikátora, Soljmosi Boldizsár uramék, keresztanyjai plébá-
nosné Bongardusné asszonyom és iffiú Báczi Istvánné 
asszonyom [Kv; KvE 193 LJ] * magyar náció ~je. 1706: 
N. Nemzs Rattz István edgyik Curator Atyánkfiát a' 
Magjar Natio rendiből I(ste)n ki szollitván e' világból, ő 
kegjelme helyett azon Curatori Tisztre választatott a' T. 
Consistorium meg edgjező voxabol, és M. Groff Gu-
bernátor Ur(am) ō Nga tettzéséböl N. Ujhellyi Ferentz 
Ur(am) ő kglme [Kv; SRE 96] * szász 1578: Towabba 
eo kegmek esmeg tablara Iarwan az wassarbirak dolgabol, 
walaztottak eo kegmek Az Zaz rendből Sweges Gergelt Az 
magiar Vraim keozzól Aztalos Imrehet | (Az erdőnek) meg 
latogatassara eo kegmek valaztottak az ket Jspanok melle a 
Zaz Re(n)dbol. Hannes Ekert Hannes Vmbend Az Magiar 
vraim keozzwl Hwzar Ferenczet Balint deákot [Kv; TanJk 
V/3. 159b, 160b]. 1602: Myert hogy az Aknák gondwise-
leonekeol nem lehetnek, elseoben eo kgmek egez varosul 
megh Alkúwan azon hogy mind az ket Aknara az ket 
natiobol ket embert valazzanak az Sors vgy hozta hogy 
az Szaz rendreol való legyen az Jelen való eztendeoben az 
Colosy Aknán, Az magiar rendreol penigh légyen az Zęky 
Aknán [Kv; i.h. 1/1. 409]. 1621: Szombato(n) 9 orakort... 
az Szaz rendreől választottak es eligaltak feő Birot [Kv; i.h. 
Wl. 322-3]. 1695: A Tiszt. Kolosvári Orthodoxa Ecclesiá-
nak közönséges gyűlésében, leven jelen mind a' Magyar 
mind a' szász renden levő be(csŭ)l(ete)s Consistorium 
fagjai Keresztényfalvi Jacab Vr(am) maga keze be adásával 
'Hyen reversalis es conditio alat kőtelezé és igéré magát a' 
kolosvári Rftus szászok kőzőt való Praedicatorságra* [Kv; 
SRE 29. — aKöv. a saját kezű reversalis szöv.]. 

25. vallási közösség; comunitate religioasă; religiöse Ge-
meinde | (vmely valláson levő) papok csoportja; grup de 
Preoţi (de o anumită confesiune); Gruppé von Pfarrern (ei-
ner Religion). 1574: Vegezetre vegeztek aztis eo k. myert 
hogy az fejedelemnek akaratia ez hogy senky hitnek valla-
saert Meg Nem haboritaszek, Azért kyaltassa meg eo k. 
jtyro vra(m) hogy senky Sem piachon seh korchoman se 
haznal Ne haborogion egimast Ne Rwtollya az hitért 
hanem Minden Rend Bekeszegel Maradion vallasaban [Kv; 
TanJk V/3. 98a]. 1610: Ertieők hogi Az Gerendi Templomba 
melibe ez eleótt Papista Papok tanítottak Gerendi Marton 
mas heóteón ualo Ariánus papott akarna Állatni, Minek 
eleótte Azertt Abban eleö Menne. Hadgiuk es Paran-
cziolliukís, hogi ez Leueleönk latua ketek Azon Templomnak 
Aytaiatt zaroltasza be es my hireónk Nelkeol se egi se 
Penigh mas Rendnek meg Ne Nytassa [Gyf; JHb 36 fej.]. 

Szk: egyházi ~ papi rend. 1637: Papok Popa Alde al-
(ia)s Pultze. Ez most nem pap, Boyersagot praetendal, Az 
Battyais sem(m)it nem producal, sem eö maga, Azért ha 
Egy hazi rend nem leszen, jobbágyul tartozik szolgálni 
[F szombatfVa F; UC 14/42. 123]. 1677: A' Négy recepta 
religion lévők közzül a' fellyŭl meg-nevezett Reformata 
Evangelica Lutherana, vagy Augustana, Unitaria vagy 
Antitrinítaría religion lévőknek tulajdon Pŭspŏkjŏk magok 
vallásán lévők legyenek, a' Catholicusoknak, vagy Pápis-
táknak penig Vicariusok, kik az ö religiojok és inspectio-
jok alatt az Egyházi rendekre vigyázzanak [AC 5]. 1751: 
Az Egy hazi rendek(ne)k ha nem Possessionáta Nobi-
litásbol lesznek Puskajok el vetessék; hasonlóképpen Vala-
mint Puska Kopokkal való Persecutioja az Vadoknak 
ezektől el tiltatik, ugy Háló Tör, és egyebb akárminémŭ 
Instrumentumokkal is Vadat ejteni, fogni, szabad nem le-
szen [TLev. 11/1 ogy-i végzés]. 1795-1798: Szorossan 

tilalmaztatnak, minden egyházi rendeink hogy más val-
láson levő rabokhoz és betegekhez, hívatlan, térítés végett 
menni ne mérészellyenek [HbEk] * ekleziasztikus(i) 
1697: Tiszteletes Praedicator és Professor Uraimék ö 
klmek borbeli fizetesek(ne)k nagy resze restantiaban lévén 

Azért a' Tiszteletes Consistorium sem magát a' sok res-
tantiával terhelni nem akarván, sem az Ecclesiasticusi 
Rendnek meg szűkülését nem kívánván determinálta, hogy 
a' mit kész pénzűi meg adhat az Eccla pro nr. vini fl. 1//20 
fizessenek [Kv; SRE 49]. 1776: mivel Néhai Tist. Soos 
Ferentz vram decessussán az Ecclesiasticus rendin való 
Domesticus Fő Curatorság vacantiába esett, arra a Hivatal-
ra, a régi jo rend szerint, Tisz. Intze Mihály vram, mint első 
Pap tétetett [Kv; SRE 232] * kálvinista 1653: De 
immár mostan ismét a mint látom, a calvinista rend abban 
is újítást fog szerezni, mely újítás napról napra itt közöttök 
terjedni és hallatni kezdetett; melyek ki is nyomatták már, 
és 23 articulusnak látom [ETA I, 27 NSz] * papi 1592: 
a' parasztsagh Testamentumiban a' papy rend Ne awathas-
sa magat, erreol indulandó pereket se itilhessen megh sem-
mi keppen [Kv; Diósylnd. 44]. 1655: Országunkban ez 
esztendőben csendesség lön, de Lengyelországot a svéczia 
elfoglalá, királya elfuta és Németországra menvén, a 
lengyel koronát elvivé. De afelöll a svéczia minden városit 
és királyszékit elfoglalá, és országszerte mit töltött el 
minden rendeken, de föképppen a papi és szerzetes renden, 
gondolható [ETA I, 160 NSz]. 1711: Már circiter tizen öt 
vagy tizen hat esztendeje mi ólta el hagyott, az időtől fogva 
nyolczor foghattam ezekkel a fogságokkal Törvény által 
tőle való meg válásomat akarta(m) munkába venni; de eó 
kgle mindenkor el szökött; A' Tiszteletes Papi rendek fóru-
mán is munkálkodta(m) tőle való elválásomba(n) [Dés; Jk 
359-60]. 1746: Étető Ferencz Ur(am) Sem Nemesekkel, 
Sem Papi rendel, Sem a Szegény Parasztakkal helységünk-
ben erőszak tetei nélkül meg eddig nem élhetett [Szent-
egyed SzD; WassLt Kis Pavel (79) zs vall ] * pápista 
1672: Vékony tetszésem azonba ezaránt nekem ez: Hogy 
az religio persequutiáját és az pápista rend offensioját igen 
eltávoztassa Kegyelmetek [TML VI, 316 Bethlen János 
Teleki Mihályhoz] * prédikátori 1671: Vadnak oly Em-
berek-is kik az Praedikátori rendeknek szokot jövedelme-
ket, dézmájokat ki-adni nem akarják ... minden rendek az 
Országnak erről irt Constitutioji szerint minden szokott 
jövedelmeket tartozzanak meg-adni [CC 2] | Mivel pedigh 
ugy tudgyuk a Canonokba(n) vagyo(n) emlekezet arrul is 
igen szükséges(ne)k lattjuk hogy tartozzanak a p(re)dikato-
ri rendek minden Ecclesiakba(n) az iffjakat s öregeket is 
ákik nem tudnak az Cathecismusra tanítani, mert mikep-
pen virágozhatnék ot az I(ste)ni tisztelet a* hol azt sem 
tudgya az közsegh micsoda a' maga vallasa s micsoda az 
I(ste)ni tisztelet is, mely tudása nélkül az ecclesiastica 
disciplina semmiképpen nem lehet [SzJk 116-7] * unitá-
rius 1693: Micsoda jussal prohiballyák eo kglmek a ' mi 
Ecclesiasticusinkat, hogy ha valamellyik(ne)k halála törté-
nik, azoknak árváji, vagy más successori kőzött atyafiságos 
igazítást ne tehessenek, lévénn arra elég példa mind az 
Unitárius rendenn lévő Ecclesiasticusok, mind a' mieink 
között [Kv; SRE 9]. 

L. még a prédikátor- és szerzetesrend címszót. 

26. rendsz tbsz vmely tisztségviselő testület (választott) 
tagja; membru (ales) al unui comitet/consiliu; Mitglied 
eines gewăhlten Rats. Szk: elöljáró ~ek. 1753: az Elöljáró 
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rendektől az vraktol ollyan levelet mutattak azon Jószágról 
hogj az után Csáki Sigmond vr nem háborgatta, oda hagjta, 
mais egj Gyulából réá szállott Szabad ember Sáfár János 
lakik rajta [Nagyalmás K; JHb XXX/9] * falu ~jei. 1820: 
a 7 Számból állo örőg Falu rengyei ütöka után a fen irt 
modon adták légyen ki irtuk [A.hagymás SzD; KCsl 5. — 
aÉrtsd: hűtők] * haza ~jei. 1678-1683: ha mikor el 
jünekis ez czalard vilagh tengere szirenesi (!) vezedelme-
tekre őstőkőlvén benneteket, mas iambor emberek megh 
rontasara, hazatok sabacsaga bontasara egi keves kedves-
seget niutva(n), vagi igirven fületek be dugiatok; vigiaza-
tok azt azmit közönseges giülesekben, tőb becsületes haza 
rendei követnek [Ks Kornis Gáspár keze írása] * nemes 
szék ~jei. 1826 k. : Dullok eskü formája. Én n. n. esküszöm 
az egy igaz élö Istenre: hogy én ezen nemes Udvarhely-
székben a* t.t. Járásbéli Dullói hivatalomat, melyre à nemes 
szék rendeitől választattam, és rendeltettem hiven és igazán 
folytatom [UszLt III. 48]. 1844: a Nemes Szék Rendei 
Jegyző Könyvbe iktatandólag nyilvánítani el nem mulaszt-
hatják [i.h. XI. 85/1. 2] * országbeli ~ek országgyűlési 
küldöttek. 1605: Mostannis ertwen az Generális giwlesnek 
mind napiatt, s mind heliett, es az Nagod hiwatalliat 
biztató Leweleywel egietemben Nem akaruan azt swketseg-
gel el múlatni, Varosunknak reghi szokasa szerint kwldeőt-
tenek ide, hogi ercziwk es halliuk mind az Nagod kewansa-
gatt s mind penigh az orzagbeli rendeknek eggies 
allapattiat es ertelmet [Kv; TanJk 1/1. 512] * országinak) 
~~jei 'ua.' 1736: Mikor osztán az temetéshez hozzá készül-
tének, napot rendeltenek, az rendelt napra az atyafiait és ha 
nagy ember volt, az ország catalogusa szerint az ország 
rendeit levél által az asszonyokkal együtt elhítták [MetTr 
404]. 1774: Észrevévén az országnak rendei, hogy Major 
uram áltatja a népet, amellett az akkori püspök Áron is 
haragudván reá... őkegyelmét arestumba teszik Szebenben, 
onnat küldik Munkácsra, az holott hét esztendeig hevert 
egy pokrócon, melyet most is mindenütt magával hordoz 
[RettE 333]. 1809: kéttségben sem hozzuk hogy a' Nemes 
Ország Rendei, azt ne munkálkodták volna, hogy mü is 
Székelyek, és Armalista Nemesek, hogy az adózás terhe 
alol ki menekedgyünk [Asz; Borb. II] * táblai 1695: 
Romai Császár Kglmes Urunk ö Felsége Decretumihoz 
conformáltatott, és ez jelen való esztendöb(en) Juniusban 
Fejérvár Várossában celebráltatott Ország Gyűlésében 
publicáltatott, ä Nemes Ország Statussinak Regestruma. A 
1695. Mgős Fö Tiszt Urak és Tanácsi Renda Táblaj 
Rendb [Borb. I. — aKöv. tíz név. bKöv. tizenegy név] * ta-
nácsi ~ a. országos tanács tagjai. 1671: Hogy mind a' 
Tanácsi Rend tizenkét számuaknál, a' Tábla Birái-is 
hasonlo-képpen; ítélő Mestereken és Directoron kívül 
tizenkét számuaknál alább ne legyenek, Ismét mind Var-
megyéken, Székeken, Várakban lévő, sőt külső állapotbéli 
Fö és Vicé Tisztek, akar fizetett, akar egyéb rendbéliek le-
gyenek, nem csak a' Fejedelmeknek, hanem az Nemes Or-
szágnak-is hűségére, Szabadságára és törvényére hittel 
legyenek kötelesek [CC 37]. 1677: Hogy a' Tanácsi ren-
deknek, és Országos Gyŭlésekben-is mindeneknek, szaba-
dos voxot enged3, mindenféle panászolkodásoknak és igas-
ságoknak elö számlálására [AC 28. — aII. Rákóczi 
György]. 1688: Az mostani allapothoz keppest szüntelen 
való continuuskodasa kivantatva(n) az Tanacsi rendnek es 
Deputatus Hiveink(ne)k ő Kglk(ne)k Teczett a Nemes 
Országnak mostani Gyúleseben közönségesen hogy bi-
zonyos summa pénz vettessek fel keglmetekre [JHbK 

XXXII/5 fej.]. 1701: a' mi kedves jo akaró vraink és 
Attyánkfiai s Collegaink, a' Tanátsi Rend eö kglmekkel 
egjezö akaratból rendeltünk kgltek(ne)k Országul kö-
zönséges Gyűlést Gyula Fejérvárra holis az Gyűlések 
alatt agitáltatni szokott Causák folly(na)k [UszLt IX. 77/36 
gub.]. — b. városi tanács tagjai. 1672: ă melly beczwlletes 
Iffiu mester ã beczwlletes Tanáczi rendbe(n) méltóztatik, 
absolvaltassek ezutanis az Iffiu mesteri szolgalatnak min-
d(en) terhéteol [Kv; ÖCJk]. 1700: Hadnagy Dalnaki Dániel 
Uram melle Ássessorok(na)k confirmaltattak eö Klmeka 

Tanacsi Rendb [Dés; Jk 301-3. — 3Köv. 12 személy neve. 
bKöv. 34 személy neve] * tanácsosok -je egyetemi tanács 
tagjai. 1823-1830: A négy fakultásbeli ordinarius pro-
fesszorok3 a mi nagyatyánktól rendeltetett ranggal éljenek 
és a tanácsosok rendében legyenek, hivatalbeli régiségek 
szerint [FogE 234. — 3A göttingai egyetemen] * várme-
gye ~jei. 1792: Kívánván magunkot fennebb irt tettzésé-
hez A Tekintetes Vármegyének szabni, azzal megnyugot-
tunk, megnyuguván mostan a Tekintetes Vármegye Ren-
deit azon kérjük alázatoson a fenn forgo panasz a Tekin-
tetes Rendeknek mostani Gyüléseben el lattathassék [Déva; 
Ks 73. 74. VII. 98]. 1818: Mostan midőn még ugy látom, 
hogy az Urak a' Varmegye Rendei meg szollitásokra, a' 
kivánt végre3 ki nem Szállottanak, Szükségesnek találtam 
az Urakat ujjabban is mint a' Vármegyének feje meg Szol-
litani, és hathatósan ajánlani s Szivesen kérni, hogy azon 
Szent tzél elérésére, haladék nélkűlt ki rendelt Prosessus-
saikban szál lyanak ki és mindent kövessenek el a* mit ezen 
hasznos intézet elö mozditására szükségesnek találnak [Ne; 
DobLev. V/1018. — 3Ti. az árvaszék bírái fizetésének 
biztosítására szükséges gyűjtésre]. 

L. még a lanácsrend címszót. 

27. tbsz országgyűlési küldöttek; deputaţi parlamentari; 
Vertreter im Parlament. 1822: Esedezem Nagyságodnak 
alázatoson, és a Tekéntetes Rendeknek nemességemről bé 
adott ok Leveleimhez képest mint nemes személy publicái-
tassam, arról nékem hiteles Testimonium adattasson, és 'a 
katona quartélyostól Zilahon menté tétessem, 'a Városi 
Hajdúság fiamról le vétessen, magam pedig a' Servitorok 
Sorába tétettessem [Zilah; Borb. II Décsey György lev.]. 
1844: A Rendek el ősmérik a Kérelmesnek hivatala pontos 
és Szorgalmatos folytatását [UszLt XI. 85/1. 80]. 

28. lovagrend; ordin cavaleresc; Ritterorden. 1845: 
Felső Szilvási Nopcsa Elek Erdéllyi Udvari korlátnok Ur 
eö Nagy Méltósága Saját kérelmére korlátnoki hivatalától 
felmentetvén, hiv szolgalati meg esmeréséűl Léopoldi (!) 
Császár jelen Rendje Nagy Keresztyével meg ajándékozta-
tott [Usz; UszLt XI. 85/3. 5]. 

29. -ben a. vhányszor, vhány alkalommal; de ori, ín 
rînduri; etlichemal. Szk: egy ~ben egyszer. 1721: AZ 

Agyúk alá mennyi vonó marha kevántatik, már egy 
rendben, a mennyi az első transportba kévántatott kiattam 
[Ne; Ks 25]. 1730: tudom bizonyoson hogy tőllem egy 
rendben 14 tyúkot lopott vala el ezen lopás pedig éjnek 
csendességében volt az én házamtól [Altorja Hsz; Borb. I 
Danka Pétemé Aszszon Jlona (60) ns vall.]. 1754: Csös 
Török buza erogatio. Egy rendb(en) Csepeltetet el Cub 75 
Hét hizo Sertés Consumált Cub 33 [Mezőgerebenes TA; 
BLt 7]. 1765: a' Lábas-Háznál lévő kortsomán egy egy 
személy egy rendbe tsak egy holnapig kortsomároltathas-
son, hogy inkább jusson a Series mindenek(ne)k [Kv; SRE 
221] * (egy)néhány -ben néhányszor. 1657: néhány rend-
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ben kerengék szállásomat minden alkalmatosság nélkül az 
drabontok, de kívül az kerten mindenkor vigyázó emberi-
met tanálván, nem volt módjok az sicariusoknak [Kemön. 
148]. 1671: Találkoznak némelly nyughatatlan elméjű, és 
másokat kárban ejteni igyekező emberek, kik Divisiot 
kévánván valamelly Attyokfiátol, hogy az repulsionak 
onussat tétessék le vélle, edgy néhány rendben-is külön kü-
lön marháira extrahalnak Divisionale mandatumat, melly-
böl néha a* sok rendbéli Repulsionak onussa annyira neve-
kedik, hogy az dolognak meritumát fellyül haladni láttatik 
[CC 62]. 1695: Edes kedves Hugóm Aszszony én 
eginehany rendb(en) irtam Kgd(ne)k Levelet, nem tudom 
hovă teveljedtenek el [ApLt 6 Apor István Káinoki Sá-
muelné Lázár Erzsébethez]. 1726: Hadnagy Uram Károly 
Sámuel Uram tömlőczel Sokat fenyegetett, az mint hogj 
egy néhány rendben kerestetett is hogy az tömlóczben 
tegjen ártatlan, ollyankor jo Uraimhoz folyamottunk, és 
nem egették (!) [Ne; Ks 90] * első -ben először. 1705: 
Még amely kísírő németek vélek voltanak, minket első 
rendben, míg reánk nem ismertek kurucoknak vélvén, 
Puskákat fogtanak vala hozzánk [WIN I, 623] * három 
“ben háromszor. 1597: Berekzazy Lukach ... wallia... Elek 
János az Baniay Janossal walo tarsasagakor annyra ki 
fogiot wala minden keresetibeol hogi három rendbeis 
foglaltak el hazat [Kv; TJk VI/1. 14]. 1804: a Ménes Csor-
dánkat három rendben hajtották bé [F.gezés NK; Told. 30] 
* két -ben kétszer. 1660: Adgyuk p(ro) testimonio ez le-
hlünket arról, hogy Colosvári Uraimek eo kglmek ... az 
Portára be adandó nagy Summában, administralta(na)k két 
rendbe(n) kezünkhöz Taller(os) Imper(iales) nro 2169 
[Nsz; RDL I. 172]. 1774: Mihály az ö gyengeségéhez 
képest elég szorgalmatos volt, de két rendben is meg 
nyavalyásodon [Zoltán Hsz; HSzjP Benjámin Benkő de 
Zoltány (28) vall.] * négy -ben négyszer. 1810: három 
Vagy négy rendbeis, el jött Kántor Josef Uram a' Páterrel 
vám mérni [Adorján MT; Born. G. XIV. 1 Zuga Vasziliká-
né Popa Rávika (25) vall.] * öt -ben ötször. 1657: Midőn 
azért eszemben vöttem volna, hogy az ellenség csak az 
Lengyelországból jövö segítséget várná, én is pedig, noha 
•mmár öt rendben impediáltam ugyan kijüvéseket, de 
tovább csak az vélem lévő haddal nem tartóztathatom, és 
mihelyen megegyezhetnének, ottan az könynyü had mind-
járt belém bojtorkodik [Kemön. 239] * sok -ben sokszor. 
1722: Ennek az Dominium(na)k afflictioit s injurialtatasit 
ugy ã Proventusok(na)k detruncatioit sok rendben eddig 
^notaltuk [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1769: A mi-
képpen énnek előtte sok rendben meg porontsoltatot volt, 
n°gy a földi almát vagy magyarot mind hasznos Gyŭmől-
kŏt kiki Igyekezze Szaporítani és plántálni vgy mostanis 
ujabban porontsoltatik [UszLt XIII. 197a]. 1809: Sok 
rendbe meg tettem a magam jelentesemet hogy az Utakot 
m eg tsinaltasak de annak Semmi hászna s foganatja nem 
v°lt [F.boldogasszonyfva U; UszLt ComGub. 1657] * 
tàbb -ben többször. 1831: a Gujabeli Marhák azon ejtzaka 
a Kis Égetöi szöllökbe több rendbe bé rontván, nyugtat Vas 
Mihálynak nem engedtek, szüntelen hajhászni kelletett a 
Marhákat [Dés; DLt 332. 4]. 1856: Dánfy (!) Jósef ur a' 
pzetés iránti kötelezetségének mind ez ideig se tett eleget, 
s Jol lehet több rendbe fel szollitottam, eleget tenni vona-

kodik vagy legalább halogatja [Maroskoppánd AF; 
DobLev. V/1399 Dobolyi Bálint foly.]. 

b. vmikor, vmilyen alkalommal; cîndva, odată, cu o anu-
mită ocazie; bei einer Gelegenheit. Szk: más -ben máskor, 

más alkalommal. 1720: Jósika Sigmond Ur(am) Tot 
Györgjet Dévára Küldötte Tömleczbe, es ott tártotta mas 
rendbenis meg forgátvän, Brányitskai tömleczb(en) tartotta 
[Branyicska H; JHb Vlád Demeter (42) jb vall.]. 1791: 
ismét én Simon Gábor más rendbennis Titt Kövesdi Szarka 
Sigmund Urammal Regiussa lévén az Exponenseknek, 
amidönnis a Sz. Ersėbeti Törők János eó Kglme Nemes 
házánál az Inquisitiot foljtattuk volna odais el jőve Sz 
Ersebethi Idősb Győrgj Péter [Usz; Borb. II Gábriel Simon 
ex Kis Solymos (66) ns vall.] * minden -ben mindig, 
mindenkor. 1740: A(nn)o 1740 Die 14 Juny őszve Czim-
borálvan Az Mlgs Ur Czegei Vass Dániel ur(am) dezma 
Juhait, jutót minden rendben két tej, második kerűlőb(en) 
hármot, Szent Peter Tajbän az Harmadik Tejbül Tartozunk 
Blaga Steffánnak egy Tejet adni mint hogy eö Pótolta ki 
[Cege SzD; WassLt]. 

30. -en a. vhányszor, vhány alkalommal; de cîteva ori, 
ín cîteva rînduri; etlichemal. Szk: egy -en egyszer. 1622: 
Kocza (!) Thamast es Jakabotis tudom hogj Beczj Palnet 
mint Jobbagj ugj szolgálták, egj renden mégis dulatta uala 
éóket [BLt 3 Blasius Chyobod de Kozmasa (40) pp vall. — 
aCs], 1781: egy renden mutatta is az helyeit a nagy fáknak 
[Királyfva KK; LLt 24/25] * egynéhány -en (egynéhány-
szor. 1597: Zabo Barthos wallia Elek János immár 
egi nehani rende(n) fordult megh az kereskedesbe(n), egi-
nehanizor mindenet el veztette azútan az Jsten esmet mast 
adot heliette [Kv; TJk VI/1. 13]. 1780: jo deszka kértéit egj 
néhány renden, kik hordottak el, s ganezo dezkát ki tsinált 
belőlle, más renden pedig Kamarát ki padlott belölle? [Tar-
csafva U; Pf vk] * első -en másod(ik) -en * harmad 
-en harmadszor. 1606: Az palfi wramnak walo adossagbol 
pedig mjert bwcziwuel walo satisfactiot Jgiert Jgier mostis 
az J: el kel wönnj az Anak, az mj penig nezj az kezessegöt, 
a hogi meg tartottak, Ara es anak gond wiselesere az Jnek 
legien gongia, de mjg gongiat wiselj, az meg zabaditasnak 
wgi mint első renden, 15 napig: s ha adig nem lehet, wizot 
(!) 20 napig, ha mind az sem lehet, harmad renden 36 
napig [i.h. 20/83] * három -en háromszor. 1607: 
Damokos Petemel lakttam haro(m) renden is [Dánfva Cs; 
Eszt-Mk] * két -en kétszer. XVIII. sz. eleje: két renden 
vallottam káré az Sok Tövisét8 [Mv; Berz. 13.1/16. — aTi. 
a gátnak], 1834: (A) Járásbeli Sz: Biro parantsolattyára 
két renden is, ismét Város gjûlésit tsinálván, mindenkor 
meg állott a közönségnek első választása [Torockó; TLev. 
3/2] ^másod(ik) -en másodszor. 1606: Farchady Veres 
Balasne ugímínt felperes kereste teöruin zerint Hoggiaban 
lakó Bedeö Mihalj uramot ugímínt Alperest Első renden 
affelöl hogi ne éssek teōb dulas raita es negi forintot 
fizetett, másod renden hogi Egi zekeręt megh ighirte wolt, 
de hozatta uolt el buzajatis, Eö maghokis ugi magiaraszak 
hogi egi zekérrel [UszT 20/11]. 1619: Második renden 
kiküldött szolgám is Kegyelmes uram, még meg nem jöve. 
Nem tudhatom, ha él-e vagy hova lött [BTN2 219] * öt 
vagy hat -en öt vagy hat alkalommal. 1742: öt vagj hat 
renden küldett Leveleimre is Semmi válaszszát Ngodnak 
nem vehetem [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 78]. 

b. vmikor, vmilyen alkalommal; cîndva, odată, cu o anu-
mită ocazie; bei einer Gelegenheit. Szk: más -en máskor. 
1604: Galambfalvy Benedek Istuannak attam egy renden 
ket keóbeól buzat. mas rendenis attam ket kóból buzat 
harmad renden atta(m) mas fel keóbeól buzat, negjetzer at-
tam ket ueka buzat [UszT 18/65]. 1771: Nagy Josefne, es 
Anucza Annya ... más renden azután hol az Udvaramat tele 
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töltettek Ludakkal azok nagy Lármát miveltenek hol pedig 
az ház hejjárol tyúkjaimat mind le keggették sok lármát 
miveltenek [Dés; DLt 321. 32 G. Hanczi (56) vallj. 

31. ~del a. rendben, sorban; la rînd; in Reihe. 1595: 
Keowetkezik immár rendel Azzioniunknak eleozzeori wen-
deglesere minden approlek nemw wasarlas [Kv; Szám. 
6/XVI. 65]. 1600: Mely dologhnak bizonittasara az my-
nemw Bizonjsagokot my eleonkbe hittanak a' vagasiak 
azokot megh eskeottwk es vallasokot hwtuonk szerent 
megh Írattuk, illien rendel mynt ide ala kóuetkózik [UszT 
15/15]. 1650: Tatar Mihály Ur(am) szamara az mit művel-
tem igy következnek rendel [Kv; ACJk 57b]. 1681: 
Erkélyek. Ezek ighen szép rendel ă nap nyugot felöl való 
Paloták külső oldalanal vannak, mind egi végtéb(en), 
mellyek(ne)k az allya nagi magassan fel rakott, fellyül 
pogonyoso(n) hajtőt az alsó rend hazok oldalahoz foglalt 
kő lábakon alla(na)k mindenik kő boltos [Vh; VhU 535]. 
1694: Ezen haznak Menyezeti mester és foljó geren-
dáira, gjalulatla(n) fenjő deszkákal padlott, párkánjos és ta-
paszos. Ennek is a' szilvás kert felőli való oldaláb(an), 
voltanak rendel három óldal kamorák [Kisenyed AF; 
BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1768: a' Verös ková-
tsok A1 Futatást rendel az originális Constitutiok tenora 
szerént observállyák, úgy hogy a' két Karátson között való 
Hétre Nagy Karátson Hetiben fcjjon [Torockó; TLev. 
9/12]. 1789: a' fellyel le irt Nagy Patika Házban lévő Fio-
kos Stellásik(na)k alsó részében lévő ki huzo Supládákban 
találtattak az alább irt rendel Specificált Materiálek [Mv; 
ConscrAp. 74]. 1827: Egyesztendős Csitkok Paripák és 
kantzák Nyaralás végett ilj rendel küldöttem Csánba a 
Csitkoimat [Csapó KK; RLt]. 

b. rendre, sorra; pe rînd; nacheinander. 1576: Az postak-
nak zallastartasat es gazdalgodozat (!) Rendeltek eo k. az 
Safar vraimhoz hogi biro vram haza zabad legien teollek, 
Az Safar vraim Rendel visellie gongiat Alkwgianak meg 
rayta [Kv; TanJk V/3. 135a]. 1598: Stephen Schorser 
wallia. Mikoron az hazat megh veotte(m) wala mind 
rendel iartuk az atiafiakat azt montak hogi ne(m) ellenzik 
az megh wetelt [Kv; TJk V/l. 168]. 1608/1610: My Azért 
Rendeli Myndenekett Ereös hjttel megh Esketuen, Egjenlo 
vallasokatt, Ez keôuetkezendeökjppen Jrtuk megh [M.gye-
rőmonostor K; JHbK LVII/49]. 1623: De hogy ezt jobban 
es keonnyeben jn effectum vihesse az egez tartomant be 
hiuassa egy napra feyenkent es ez my eö feleolleök való 
keues distinctionkot zep rendeli eleykben aggia velek joll 
megh ertesse az ratiokotis ell hitesse hogy nekik lezen 
nagiob keönnyebsegekre hasznokra hogy rendeli fognak 
zolgalny mert vgy mindeniknek egy arant jut az zolgalatt-
ban [BGU 119]. 1652: Continualtatott az kortsomarlas 
Sz<ent>: Mihály napjaig', az utan az szegenysegis árul-
hatott Uy esztendeő napjaig* Ez penig' Kamuthi Farkastul 
fogua Balog* Peter ket esztendeotwl fogua Karatsonban 
vetette reajok az Kortsomat, Sz<ent>: Mihály napjaig* de 
Annak eleőtte mindenkor Uy Esztendeotwl fogvan rendel 
jart keozteők, most 4-dik esztendeje hogy czak egy Ember 
arullya [Szászfenes K; GyU 122]. 1666/1793: Az záloglás 
rendel járjon a ki el nem menne vagy zálagot nem adna 
flór. 1 maradjon [SzékFt 25]. 1677: Arany, Ezüst, Réz, 
Kénkő Bányákat, hogy akárki, a* kinek modgya lehet és 
helye, nyithasson es colaihasson fel-szabadittatik: illyen 
modok alatt mind maga a* ki coláltattya, mind penig a' 
colalo Mester emberek, hittel legyenek kötelesek arra, hogy 
igazán való tizedét a Bányákból provenialo Metallumok-

nak a* Fiscus Tárházában bészolgáltattyák; kik hogy ha ez 
ellen csalárdul cselekednének, a* Fiscalis Directortol evo-
caltatván, az Octavalis avagy Diaeta alat lévő Táblára, ha 
comperiaítatik, elsőben ö t száz forintal büntettessék; má-
sodszor a' poena duplicaltassék, és igy rendel fellyebb 
fellyebb nevekedgyék a' bŭntetésbéli Summa [AC 47]. 
1841: miisa rendel megyei ordinántzsággal tartozunk [Dés; 
DLt 922. — aA csatáni jb-ok]. 

c. vmilyen módon; într-un anumit fel; irgendwie. 1692: 
A nyolczadik s kilenczedik rend maradgyon kőzőnseges-
se(n), hogy a' kik(ne)k székek nem lésze(n) az első rendek-
ben, mennyenek azokban, mind az által illyen rendel, hogy 
a' melly Ászszony elsőben bé megyen a' Templomba(n), 
mennye(n) a' fal felé mind addig mig üresség lésze(n) [Ga-
lambod MT; MMatr. 421]. 1705: így mindenek lecsende-
sedvén és rendben vétetvén, mind az őfelsége szolgálatja 
szép renddel folyjon, mindpedig az haza régi szennyéből, 
kiben hever, felkeljen, és az őfelsége szolgálatjára is tétes-
sék alkalmatossá [WIN I, 624]. 1770: A synodus igen szép 
renddel ment véghez [RettE 239]. 1819: a* Decan az 
halottas Házoknál idején jelenjék még, ott amik Szüksége-
sek azokrol gondoskodjék és mindenképpen arra töre-
kedjék, hogy mindenek Szép rendel, és hellyesen follya-
nak vigyázván arrais hogy a halotas háznál minden Mes-
ter ember tisztességesen öltözve jelenjen meg [Kv; 
MészCLev.]. 

II. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: 1. (vmilyen) rend(nyi)/sor(nyi) (épület); 
un rînd de (clădiri); von einer Reihe (Gebäude). 1621: Az 
Pulacher Jstuan feleol ualo rend hazamat pinceiuel 
egietemben az megh irtt Summaigh kezebena szabadoson 
adom Jllien modon hogy az elseo hazat Híd Vcza feleol, 
saiatul eo maganak Trepiger Gaspamak bírni hagiom es 
engedem, azon kűul az mely hazak boltok pinczek azon az 
zeren uadnak, fele berít Annuatim eó kegme uegie fel, fele 
béri penigh magam eletem taplalasara legien [Kv; RDL I. 
112. — aTi. a kölcsönadónak]. 1647: vagion egy rend Istálló, 
szalmas; Elseobe el fęr 12. Lo, Jaszla boronabol rott, padlasa 
felig seóueny [Drassó AF; BK 48/16]. 1656: Az kulseö rend 
palotaknak az vegiben vagyon egy fa tartó sövenybeöl font 
kert, mellyre nyilik be bal kezre fa sarkon forgo fel szer ajtó 

Az Sárkány patakja feleöl való rend hazaknak megette 
vagyon egy rekesz kert [Fog.; UF II, 176]. 1679: Első rend 
Házak Talp fákra eppettetett egi hajazat alatt lévén, sin-
delyezese jó | Padlasa, Ezen Első rend házak(na)k melyre 
Lajtoija(n) járnak [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 8, 
10]. 1692: Vagyon egy rend kű ház, A Darabant, avagy Vir-
rasztó kűhaz [Görgénysztimre MT; JHb]. 1783: Ezen Cu-
riábana épületek tanáltatn(a)k e szerint: Egy rend fa Ház, 
melyben va(gy)on Szoba három, konyha égy. Sütöház égy 
[JHb XXXI/28. — a Kéménden (H)]. 

2. vmelyik szint/szinten levő; care se aflä la un anumit 
nivel al clădirii respective; auf einer Stufe/einem Stock 
befindlich. 1621: Es ha ualamikeppen el ado lenneis, az a' 
haz, Tehát nem mas, hanem felesegem Attiafiay, Miuel 
hogy most keoltsegekkel tehetsegekkel mellettem uadnak, 
Jussanak hozzaia es uehessek megh, senki ne Juthasson 
ahoz az rend házhoz, az en Atíamfiays Ne contradicalhas-
sanak ellene [Kv; RDL I. 112]. 

Szk: alsó ~ épület/ház. 1632: Az Koniha feleöl való 
alsó rend hazban egy dezkabol czinalt rekeszeczke kiben 
vagion ualami romladozott Iuegh. Es Egy kiuwl fwteö 
parazt kaiihas kemencze [UC 14/38 Kománai urb. 121] 
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1 650: (A) külseo nagy boltot az alsó rend hazakra iaro 
keo Gradiczal valaszta maganak ... Folti Ferencz vram 
[Folt H; BK sub nro 117]. 1681: Vajda Hunyad vára. Alsó 
rend Épületek az várban. Ország Háza. Ennek nagi 
magosán való bóltozasa faragot márván köböl való öt 
oszlopon áll [Vh; VhU 502, 512]. 1710 k.: Actont Hans 
Ádám nevü corrumpált inasa által megétetéa serben de ki-
okádta mindjárt, és Hans futott Szász Jánoshoz, ki is egy 
darabig a maga ágya alatt az alsó rend ház boltozása fész-
kében a felső ház padimentuma alatt, és azután egy boltban 
jgen sokáig tartotta, kiszöktetni sem merte [Bön. 948. — 
aSzász János] * felső ~ bástya/épület/ház. 1656: Jnnett az 
Aszonyunk eö Naga felseö rénd Veres Bastiajarol 's házá-
ról bejeöven altal az hetedik palotan, nilik be job kezre az 
njolczadik palotara vas sarkon Beczi vas rostelljos virágos, 
Pánton forgo az másik ajtohoz hasonlo rákot es partazatos 
külömb külömb fele fakbol csinált ayto [Fog.; UF II, 134]. 
1681: Vajda Hunyad vára kivaltkeppen az felső rend 
epületek külső oldalai szép czifran faragot kövekkel éke-
sittetett [Vh; VhU 502, 507]. 1685 e.: Ezen felső rend ha-
zak előtt való folyosa (!) alatt az pincze gatorban Vadnak 
Cseber Nro 2 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 18]. 1687: 
(A) Felső rend ház mind végig folyosos [Mocs K; JHbK 
LVI/6] * középső ~ épület/ház. 1681: Vajda Hunyad Vára 

Kőzépsò s Felső Rend Epületek s Házak eze(n) várba(n) 
à fel menő Lépcső gradiczi, ighen szép faragot köböl 

vannak [Vh; VhU 502, 532]. 
3. (vmiböl) vhány sornyi/sort alkotó; de un anumit 

număr de rînduri (din ceva); von einigen Reihen. 1621: Az 
melj keó falt megh Czinaltattu(n)k az Czintere(m)be az 
Hentelerek feleol Egj rend sendelt kellet rea Czinaltat-
nu(n)k Eggik aczal [Kv; Szám. 15b/IV. 22]. 1623: Capita-
nunk az mint megh mutogattuk Egy Ereös pallankot allas-
s°(n) feli melynek Magassa (!) legyen ad minus Eótőd fęll 
Eólny azt igen Jo teőlgy fa vezzeókell megh fonássá men-
teol Swrwb(en) s megh veresse igen es azt igen zepen megh 
tapaztassa s megh mezeltesse küuul megh heoztassa zepen 
három Rend sindellel [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 
1679: Ezeken fellyül az egesz Pohár szék, kék zöld veres 
festékkel festet Az alsó polczain kivül vagyo(n) megh 
három rend festet deszkás pártazatos polcza [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 50]. 1726: Találtatott benne* 
edgj kis, paraszt, öt rend, kályha, kementze, mellyetis Do-
bolyi István Vram Ö keglme fóldoztatott meg [Ne; 
DobLev. 1/124. — aA házacskában]. 1732: Vágjon ezen 
templomban két rend ülés Szék ... bé van Franczia posztó-
val vonva [Kóród KK; Ks 12. I]. 1758: (A) két rend ga-
lambbugos kapu® aspectusa nap nyugotra néz, mellette 
lévő kis kapucskájával együtt [Kiskapus K; Mk. — "Néhai 
Gyerőffi Kata udvarházának telkén]. 1793: az Ház bolthaj-
tása alá tétetett két rend Stömpöjezest [Kv; Pk 2]. 

4. - fog fogsor; dantură; Zahnreihe. 1710 k.: Az alsó ál-
lam éle hosszúcska volt, mely miatt az alsó rend fogam 
majd természet vagy rend kívül küljebb volt a felső 
rendnél, és emiatt a fogam maga pusztította el egymást; 
•fjanta fájt is [Bön. 492]. 

5. vhány/vmilyen füzérnyi; de un anumit numär de şira-
guri; einige Reihen Perlenschnur. 1674-Ě Vötte(m) Folthi 
Kato szamara 2 rend klarist flo: 12 [Beszt.; Törzs]. 
[681: Húszon öt rend jo fele veres kaláris [WassLt]. 1686: 
Négy rend klăris öv közép rend, és örég klárisbol allo Edgy 
rend nyakra való, tizenkét arany szemből és tizennyolcz 
ŏſeg klárisbol állo [BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina 

jegyajándéka]. 1694: kétt rend nyakra való Fejér őrög 
gyöngyét vett vólt eő kgme f. 100 [Homoródsztpál U; 
BálLt 71]. 1703: Egy Rend veres Klarissal jó féle gyöngyei 
füzöt nyakra való [WassLt Barcsai András és Gáspár 
anyjának hagy.]. 1727: Ket rend igen Szép gyöngyökből 
való nyakra való Egy rend kláris nyakra való tizennyolcz 
Szem öreg klárisbol s meg tizenket hasonlo arany Szemből 
allo [Marossztgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsuzsanna kel.]. 
1736: Egy rend Nagy szemű Veres Kalaris Gyöngy [Kv; 
RLt Somai Sándor és Sára osztozólev.]. 1757: 9. rend jo 
féle kása szemű gyöngy [Marossztkirály MT; Berz. 3. 
1/11]. 1766: kisdeg rend rubint 59. nagyobb rendű rubint 9 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96]. 1775: A' nyakra való nagy 
rend gyöngyömet Kata ötsémnek testálom [örményszé-
kes AF; BetLt 6 özv. Szalántzi Józsefné Boér Borbála 
végr.] 1784: Tiz rend jo féle gyöngy gránáttal elegy [MbK 
XI. 71 Kováts Ágnes kel.]. 

6. (ruhán) sort/csíkot/díszt alkotó; (piesă de îmbrăcămin-
te) cu un anumit număr de fíşie decorativă; (auf Kleid) 
Schnur/Schmuck bildend. 1628/1635: Egj kek uiragos 
barsonj kerek zoknia, az allia(n) ket rend aranj perem, az 
uallan ezüst arani fonalból elegittet perem [Bodola Hsz; 
BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 1637/1639: 1. Teoreok 
uaszon Eott rend Fekete szeor szellel való derekalj csup 
f. — d. 50 [Kv; RDL I. 111]. 1652: egy Megi szin sima 
bársony szoknia. Az allia hat rend czipke prem Az valla 
zeóld sima bársony czipke premel Czifrazot [Mihályivá 
NK; JHb XXII/41]. 1668: Egy fekete virágos Bársony pa-
last, 9. rend Arany czipke, es egy rend Arany galond rajta, 
fekete bojtos Barsonnjal merőn bellet... Egy fekete virágos 
Bársony palast, melynek az eleje nust hat, bellese nust mai, 
egy rend fekete czipke, es fekete gallon rajta [Mk 2 Kapi 
György inv.]. 1703: elö ruha, edgy rend arany kötés rajta 
[Zabola Hsz; HSzjP]. 1735: Egy haj szin Selljem kamellon 
szoknja, egy rend keskenj Aránj kötés és galand rajta [Sv; 
Hr]. 1740: Egy fekete virágos Bársony Muntli, négj rend 
szély ezüst Csipke és egj galand körülötte Egy fekete 
virágos Bársony Muntli hat rend arany Csipke, és egj rend 
arany galand körülötte [Ne; Told. 19]. 1755: Egy Megy 
szin Bársony szoknya ött rend két ujni Szelessegü Arany 
prem vagyan rajta... Más Tenger szin Allyaba szöt szoknya 
Egy rend Arany Paszamant az Allyán [Mezöbánd MT; 
MbK VIII. 19 Kovács Ágnes kel.]. 1782: Fekete Morbol 
három rend ezüst frantzia tsipkevel keszitett váll [A.ba-
lásfva BN; LLt]. 1800: Molnár Uramnak készítettem egy 
Mentét kék mellértes posztobol Öt rend sujtással őt rend 
gombval és ahoz való Lájblit [Déva; Ks 120. 10/1]. 

7. vmiböl egy készletre való; o garnitură din ceva; ein 
Satz von etw. 1668: Egy kamuka Abrosz közepibe kötés 
Egy rend köteses kamuka Abrosz [Mk Kapi György inv. 
7]. 1748: két rend ezüstös Lóra való szerszámok boglaro-
sok, ezekhezis két Nyereg edgyik Törők, másik magyar, 
mind a' kettő drága és ritka készületűek [Bögöz U; Szentk. 
Joh. Szabó (70) jb vall.]. 1821: 6 rend fekete gombostö 
[NkF]. 1839: Vagyon Egy rend fejér pergát mereibe 6 fr. 
[Szászfalu Hsz; HSzjP]. 

8. teljes öltözéket kitevő; un rînd de (haine); einige 
Stücke von Kleid/Anzug. 1763: Egy rend szekfö szin 
köntös, Mente Dolmány Nadrág Selyem Krepin készülettel, 
ket viseltes selyem poszto Nadrág agyag szin [Hsz; Ks 23. 
XXIIb]. 1850: Egy rend takáts rokoja elö surtzal 5. fl [Kis-
kászon Hsz; HSzjP] | Három rend vasárnapi rokoja 24. f. 
[Peselnek Hsz; i.h.]. 
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9. vhány (írott) sornyi; de cîteva rînduri (scrise); von 
einigen Zeilen. 1819: egy két rend írással engemet tudasi-
tani méltosztassék [Mv; DLev. 3. XXXA]. 1870: délelőtt 
igen rosz voltam 6 rend írással eltöltöttem 3 fertály orát 
[Dés; KMN216]. 

10. vhány sor (fa/bokor); de un anumit număr de şir/rînd 
(de pomi/tufe); von einigen Reihen (Baum/Busch). 1582: 
Petrus Aztalos fassus est, hog A' Mustoha Aniam oda 
engede az eg Rend zeoleoth Rigó Georgnek, vg hog azt 
Az eg Rendet rigó Georg az eo zeoleyebe Ala vonnia chiak 
hog eg Iardan zeoleo theo vala az eg Rendben aki eg 
kitchinne fellyeb Ali vala [Kv; TJk IV/1. 21]. 1732: va-
gyon Gyűmöltsös sok szép ujj otoványok vadnak, két 
körtfélyfa nem régen kezdett benne termeni, az allyán edgy 
rend egres fa is ültettetett [Erdőszengyel MT; TSb 51]. 1810: 
a szőllő tetején egy rend leg jobb tseresznye fát ültessen és 
egy rend körtvély és alma spallért a szollő lábján pedig 
szilva fát [Héderfája KK; IB gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 

Hn. 1759: rend fűznél (sz) [Etéd U]. 1790: Rend fűznél 
vagy inkább Boronás előtt nagyobb része Követses patak 
fenék [uo.]. 

11. földsávnyi; de o parcelă mică, de o fîşie de pămînt; 
von einem Stück Boden. 1740: Vagyon a négj rend Nyilak-
ban melly is két részre oszol és mindenik négy négy rendre 
való jut belől le, edgy mereklyényi szénát tészen, melly is 
azért hívatik négj rend nyil Hellynek [Inaktelke KJ. 1797: 
szántó Föld ... A Falu Erdeje mellett ez első-rend szántó 
irtovány helly [Pujon SzD; WassLt Conscr. 527]. 1862: A' 
kolosvári határon lévő 8. rend szénafű birtokom essék 
osztályon kivül Rosalia... leányomnak [Kv; Végr.]. 

Hn. 1740: A' Négj rend Nyilakban (k) [Inaktelke K]. 
1741: a To farkánál való forrásra ménö rend földek [M.frá-
ta K]. 1759: A Malomnál lévő rend földek közöt (sz) 
[Szentmárton Cs]. 

12. egy rendbeli; un rînd/o bucată de ...; eine Reihe/ein 
Stück von ... 1627: (Adtunk) Feiós Juhot Nro 1053 Ezekre 
kel be jeoni 116 Teomlónek. 116 veder Ordanak es egj 
rend Sajtnak [Bodok Hsz; BLt]. 1652: Rend tiuk 1. ha 
teobbet nem kemek rajtok [Kajántó K; GyU 127]. 

13. vmilyen méretű/nagyságú; de o anumită dimensiune/ 
mărime; von einer Größe. 1758: Kerekes küssebb rend Réz 
Agyú Nro 4 [Déva; Ks 76 IX. 8]. 1761: Közép rend két 
fülű réz tŏröjü Mosár Nro 1 Nagyobb rend Portzellán Tál 
Nro 3 [Vessződ NK; JHb XXIII/31. 26]. 1790: Tiz közép 
rend vánkos haj Tiz kissebb rend vánkos haj [A.jára TA; 
BLt 12]. 1793: egy kisded rend nyereg takaró, veres skárlát 
posztobol [TL Conscr.]. 

14. szk-ban; ín constructii; in Wortkonstruktionen: alsó 
~ alacsonyabb rangú; de grad inferior; von niedererem 
Rang. 1677: ha az alsó rend Tisztek elöl Hadi Birák vagy 
Generálisok eleiben appellaltatnék a' Causa, és még-is 
fárasztatnék a' peres, ot a1 kárnak refusioja felet, cum 
poena homagiali adattassék viszsza; az had promulgálása 
elŏt el-ment szolgának állapottya ide nem értetvén [AC 
196] * apróbb ~ alacsonyabb/kisebb rendű; de rang 
inferior; von niedererem Rang. 1736: Kétfelé eresztős hin-
taja az köz és alábbvaló fö rend embernek ritka volt, mert 
azt tartották, hogy az olyan hintó csak az urakot és nagy fö 
rend embereket illeti; sőt ha apróbb rend fö embereknek 
csak kétfelé eresztös hintaja lett volna, megnevették volna 
véle, mint az kit nem illetne [MetTr 373]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók 

rendbehozás rendbetétel; punere ín ordine; Ordnen. 
1744: Jószágaim Inspectora az Commissarius urak előtt 

azt is declinálja3, hogy malmaimnak régtől fogva fel tett 
rendbe hozásátol, igazításától az Stompnak ez helyre való 
tételével mely nagyon el szoríttattam végképpen [Déva; Ks 
78. XVIII. 20. — Nyilvánvaló elírás deklarál helyett]. 

rendbeli I. mn 1. vhány ízben való, valahányszori; de un 
anumit număr de ori; ein paarmal. 1657: békessége volt 
mitőlünk, ő bontotta fel és jütt reánk; ha kellene pedig, 
olyannal kellene békességet csinálnunk, kinek állandóságá-
nak hihetnénk is, de ez már mennyiszer végzett vélünk, s 
mennyi rendbéli hitit szegte meg, ezután is soha meg nem 
állja [Kemön. 186]. 1809: Nagyon jövevénynek kell pedig 
annak az Embernek lenni a1 Bányászsagot illető dolgok-
ban) a' ki nem tudja azt hogj mindenféle Erczek(ne)k, u. 
m. Árany(na)k, Ezüstnek Vasnak a* Bányákból való ki-
hordattatások után, mig azok a' magok Nemékbe ki olvasz-
tatnak, 's tőkeiletesen ki miveltetnek hany rendbéli kézen 
fordulnak meg, és hány rendbeli Munkás nem kívántatik 
azokra [Torockó; TLev. 9/43]. 

Vö. a hat-, hé!-, két-, ötrendbeli stb. címszókkal. 

Szk: egynéhány 1568: My koron my Az Wytezleo 
Bamffy Pal wram es Bamffy Menyhárt keressere Rogatio 
wassarnapon feyerwarath az Ew dolgoknak megh latasara, 
egybe gywltunk wolna, Wethenek my Eleonkbe Articulu-
sokba egy nehany rendbely dolgokat, melly dolgok feleol, 
Ew kewztewk egyenetlenség wolt wolna [Gyf; JHbK XII. 
8]. 1585: egj nyhan rendbely vetkekben esset wala [O.zsá-
kod KK; BálLt 63]. 1648: az fogoly ... egy nehany rendbeli 
lopási nylua(n) kiteczik ez czielekedetiert elseobe(n) 
czigaztassek megh, es annak utanna in terrore(m) alior(um) 
akaztassek fel [Kv; TJk VIII/4. 294]. 1693: Puskás István-
nak relatoriajábol világosa(n) ki tetczik Bartalyus alias 
Nagy Juditnak az Horvatokkal való tilalmas és nyilvá(n) 
való paraznaságra mutató egy néhány rendbéli conver-
satiói, ezekkel magános házban való rekeszkedési, és ezek-
nekis velle való gonosz életekkel való kérkedcségek [SzJk 
272] * második 1662: Az mi a második rendbéli leve-
lének dolgát illeti, azon mi eleget csodálkozni nem tudunk, 
hogy oly alkalmatlanság ott nem történhetik, melyben 
minket nem vetne okúi [TML II, 407 Lónyai Anna Teleki 
Mihályhoz]. 

2. vhány/vmely alkalommal való; de cîteva ori, de o anu-
mită ocazie; bei einigen/irgendwelchen Gelegenheiten. 
1596: Keoúetkezik ... Azzoniunknak, Egieb feo Emberek-
nekis es minden rendbeli Aiandek kwldezesre Való keol-
chieg [Kv; Szám. 7/XII. 91 Filstich Lőrinc sp kezével]. 
1610: minden egieb rendbeli zolgalatra alkolmatosbak 
voltanak [Dés; DLt 322]. 1784: (A rendelkezések) nem 
láttatnak a* mi helységünket az erdőknek Sz György nap 
utánis lehető élésitöl el szorítani, ugy ezekhez képest a* 
Felséges Királyi Gubemiumnakis néhány rendbéli Resolu-
tioji és Commissioji vadnak, hogy mi Torotzkai vas Míve-
sek pénzünkén vett erdőinknek élésitól el ne szoríttassunk 
[Torockó; TLev. 10/4]. 

Szk: egynéhány 1636: En mostanrol valami el mara-
dott az Nagyságod méltó ditséretiben, készitgetek Isten ke-
gyelmességéböl, több egy néhány rendbeli munkákot-is, 
mind Deákul, Magyarul, az mellyeknek, ha ö szent 
Felsęgétöl rendelve lészen, rövid ūdön való ki botsáttatá-
sokban adatik arra való böv alkolmatossagom [öGr Aj.] 
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elsõ(bb) 1768: Zabnak Erogatioja M. Groff Vas 
Adám Ur első rendbéli itt Létekor, 8. Lovaira erogáltam 
[K; DobLev. 11/390. 6b]. 1827: mind a belső mind a külső 
gazdálkodás terhét inkább söt egyedüli az Exponens asz-
szony folytatta és ... maga a néhai Dobolyi István ur 
töbnyire mind evéssel ivással és részegeskedéssel töltötte 
idejét és életét és igen kevés segittségére volt a feleséginek 
a külső gazdaság folytatásában, és a meg mondottam el-
sőbb rendbéli le fizetett adósság meg szerzésiben és le fize-
tésiben [Maroskoppánd AF; DobLev. V/l 109. 5 Boros Mi-
hály (43) zs vall.] * másik 1603: az lofejek feleól pro-
testált eö kegme hogi az eggzikzeri chelekedeteth hatta 
hatra, az másik rendbelj chelekedetek feleól pedig Capita-
üst war es keówet eó kegme [UszT 17/11] * második 
1 750: hivatván Bánffi Sigmond Vr(am) eö Nsága mosta-
ni Tehen Pásztorát Bácz Nyikulát ki is ennek előtte Cir. 
11//12 Esztendővel lévén Conventios Báczcza eő 
Nsăgá(na)k második rendbeli Baczságáb(an) bizonjos 
számú darab Juhokkal [Mezőzáh TA; Told. 22]. 

3. vmely csoportba/osztályba foglalható, bizonyos fajta/ 
féle; care face parte dintr-o anumită categorie de ...; zu 
einer Gruppe/Klasse gehörend. 1646: My hutos Diuiso-
rok Mikoron mi az becziulletés Tanaczj commissioiabol, 
Szőlösi Gábor hazanal, üduezült Felesegenek Gichiner Bor-
bara Aszonnak, Tertiumat az harmados Atiafiak(na)k min-
den rendbelj ingó bingo marhakbol, ki mutattuk uolna, es 
az harmados Atiafiaknakis leualtak uolna igi alkuuanak 
megh [Kv; RDL I. 133]. 1656: Jnneth ala menven az Ur eő 
Naga haza eleöt való hazban, ninczen semi rendbeli 
eszköz, hanem nilik egy kis kamara szekre job kez fele egi 
bellett vas sarkon pánton retezes retezfejes ajtó [Fog.; UF 
H, 128]. 1671: Ez illyenekrŏl azért végeztük, hogy minde-
nik rendbéli contentatioja meglégyen és a' kinek kezéből a' 
contentatioban adott jószág ki-ment, azon' jószág ismét 
restitualtassék, legitime emanaltatott és Statutione me-
diante roboraltatott Donationak tenora szerént [CC 66]. 
1726: En ezen Egyház fiúi hivatalomban a Tiszt 
Eccla(na)k Sz. Sacramentomokra rendeltetett edenyire 
szorgalmatos gondot tartok a Sakramentumok celebralasa 
utan az Eccla Hazaban ottan viszsza viszem, magam 
házánál semmi rendbeli edényt nem tartok [Kv; SRE 154]. 
1730: világositanok meg Baka Áron becsülletes Atyánkfiát 
mi rendbeli szabadsággal éltek mind édes Attya és Jobb 
Atyais [Kézdisztkereszt Hsz; HSzjP]. 

Szk: egyik 1677: Mikor az vas kő bányát colalják az 
két rendbeli bányászok, ha egész héten dolgoznak szoktak 
adni egygyik egygyik rendbeli bányásznak mécsnek egy 
hétre egy egy ejtel fadgyat, olvasztottat [CsVh 61]. 1746: 
Egy asztal keszkenyő kotzkás, melly(ne)k egyik rendbéli 
táblája aranyas, körül fejér recze vagyon [Uzon Hsz; SVJk] 
* más 1611: Egj János kiralj tallér, egj mas Rendbelj 
talleral egiwt nio(m) m. — p. 14 f. 2. d. 62 [Kv; RDL I. 
88]. 1787: az Más Rendbeli Beres ökrök közül botsátották 
ki az a két Tulok Ökört az hojszás szürke az Csábeli Daru 
[Náznánfva MT; Berz. 4. 30. N. 15]. 1820: az írást 
másak előtt más rendbeli Eskető Urak fel olvasták [Ara-
nyosrákos TA; JHb 48 Opra Juon (25) majoros vall.]. 
1840: vágynák más rendbeli Haramiáskodó Lovas katona-
ságok [Dés; DLt 935] * másik 1621: Atta(m) 
Gubernatorne Azzonio(m) koczissinak Abrak Csipot Nro: 
6 Az másik rendbeli koczissok(na)k Abrak czipot Nro: 4 
Az harmad rendbeli koczisok(na)k Abrak Cip Nro 4 [Kv; 
Szám. 15b/XI. 122] * második 1710 k.: Kenyerünk® há-

romféle volt; igen szép fehér francia zsemlye de ez ritka 
és igen drága volt hanem a második rendbéli kenyérrel 
éltem. Búzakenyér volt... Harmadik rendbéli kenyér Rog-
genbrot volt ... nehéz mind a só [Bön. 575. — Hollan-
diában]. 1836: Ezen Kender fonalat két felé kell valasztani 
— mert ennek fele ollyan vékony mint a' második rendbeli 
házi Lenfonal, és ebből fog Szövődni őtt abroszom [IB 
gr. Bethlen Sámuelné takácsnak szóló ut.]. 

4. vhány rendet/készletet kitevő; de un anumit număr de 
rînduri/de servicii; etliche Sätze. 1739: a Farkas Sára leg 
jobb rendbéli köntöse, menteje szoknyája, Válla, ruhája 
Kerekes Mihály(na)k ítéltetnek, a' többi köntöse penig és 
bonumotskája az édes Attyá(na)k és Annyá(na)k [Torda; 
TJkT I. 159-60]. 1811: Bé Szegötete Miller Miháj a maga 
inosát dondicts Jánast 6 Eztendőre mikor feli Szabadul 
akar tartoszik Miller Miháj Uram egy egész uy Rendbéli 
köntesével mint egy Legenynek Jllendő [Kv; KCJk 106a]. 
1850: Egész rendbeli fáin prágai porczelán edény, tálok, 
tányérok 26 vft 15 xr [Algyógy H; Bom. F. Ii]. 

Szk: egynéhány 1780: a Feleséginek a Lakadalma-
kor láttam, első napon a nyakán jo féle fejér gyöngy volt, 
annak pedig a le függője viszont jo féle orientál gránát 
hasonlóképpen jó féle fejér és gránát gyöngyökkel meg 
rakott egy néhány rendbéli fôkőtöi is voltanak [Bethlen 
SzD; BK. Julianna Érsekújvári (24) conj. St. Butzi vall.] * 
más 1748: Egy egész végben szép rosás asztal keszkenőt 
Nro — 78 Kamuka asztal-keszkenőt Nro — 8 Más rendbéli 
szíves asztal keszkenőt egy végben Nro 43 [Koronka MT; 
Told. 11/92]. 1804: egy más rendbéli köntösnek való rosa 
szin fekete virágos polonézer fátyol [uo.; i.h. 19]. 

5. sornyi, vhány sorból álló; din rîndul/şirul de ...; von 
einigen Reihen. 1656: Jnnen ki menven nilik az középső 
rendbeli hazakra menös kerengheö gradicz eleött való pit-
varra egy partas vas sarkon panthon forgo retezes ayto, 
meli pitvaron vagyon egy fa rostelljos ablak; az ayton leuö 
retezek keö melljekeben faban vért vas retezfeje vagyon 
[Fog., UF II, 114]. 

Szk: egynéhány 1717: Egy nihany rendbeli ezüt (!) és 
aranyos gomb [TSb 26] * második 1656: Jnnett eleb 
menven faragoth kő oszlopok ala vörtt bolthas alat vagyon 
egy emelcsös vas szeggekkel vért teöldgi fa deszkaual 
bellett vas csiapon serpenjeös teöldgyfa sarkon varból ki 
jaro kapu, melinek előtte az keö oszlopokhoz vagyon 8 
helljen onnalbe önteött vas kapocz, kiknek az elsöjeben va-
gyon allol kereztül 25 szemből allo láncz az második 
rendbeli alsó láncz 27 szembeől allo az felső 27 szemből 
allo, mindeniknek eoregh Beczi Iakattia s kolczai [Fog.; 
UF II, 100]. 

6. vmely társadalmi rendhez/réteghez tartozó; care apar-
ţine unei pături sociale; zu einer sozialen Schicht gehörend. 
1571: Az Adot zedyek valóba Minden kemelles nelkwl 
senky ez Adóban Zabados Nem lewen, semmy Rendbely 
zolga az Tanachbely vraimtwl ky valwa [Kv; TanJk V/3. 
42a]. 1583: Az Bor Gazdakrol. Az korchiomanak gazdaia, 
Semminemeo Rendbely Embereknek Se Attiafiaknak, se 
zomzedsaginak, se egieb warossy, Vagy Videky vagy ide-
gen embereknek, akar minemeó allapotbelieknek, Ne me-
rezellyen kenyeret, etket, vagy valamy eledelt semmy zyn 
alat adny [Kv; PolgK 1]. 1629/1681: parancsolom is min-
den rendbeli Tisztviselőimnek hogy Szikszai Mihály 
Deákot senkinek, sem Városbeli, és azonkívül való em-
bereknek instantiajara törvény nélkül megh ne háborgas-
sák, háborgattassák, ha kinek mit vetene, törvény szerint 
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exeqvaltassák [Vh; VhU 221]. 1653: Kérdezkedék Tolda-
lagitól a tihája: micsoda rendbeli ember vagyok én? Kire 
azt felelte — a mint érthetném — hogy városi ember, úgy-
mond, emberséges ember [ETA 1, 130 NSz]. 1662: most 
viselnenk gondot az haza megh maradásara, ne(m) ni-
melliek(ne)k vagjodása szerint az Tiszt állatas igazga-
tására; Valakik hon vadnak be állatva(n) Ugrón János 
Vr(ama)t Tisztibe(n), szemely válogatás nélkül minden 
rendbeli vitézlő ember jeŏjeön mellénk maga(na)k való 
élessel, eletek el vesztése alat [UszLt VIII. 71 fej.]. 1677: 
Történhetik néha oly dolog-is, hogy a' meg-tartásra való 
személy isméretlen lévén, nem hogy Nemessége, vagy 
valami bizonyos residentiaja, de söt személye-is a' Tisztek-
nek isméretségében nincsen ... a' meg-tartoztato személy-
nek mindazonáltal tudni kell, micsoda rendbéli emberrel 
légyen igye | Egyházhelyi özvegy Nemes Aszszonyok hadi 
expeditioban való lovas állatásra ne kénszerittessenek, 
mind a' hadi expeditionak le-szállásáig-is söt kevés jo-
szágu, s' egyéb rendbéli Nemes Aszszonyok-is kiknek fér-
jek azon esztendőben holt-meg, és fél Kapunál fellyeb való 
joszágok nincsen, azon esztendőben hadi expeditiokra 
lovast állatni ne tartozzanak [AC 84, 93]. 1727: Ha fo-
gadott pásztorunk medio tempore elszökött olyankor azon 
csordát szerre őriztük, oly formán, hogy akár falu szeribe, 
akár falu szerin kivül való ... az ki azon csordában marhá-
ját jártatni és legeltetni akarja, az őrzéssel szerin mindenik 
rendbéli ember tartozik [Szemerja Hsz; HSzjP]. 1736 u.: 
Az öreg Teleki Mihály vénségiben is az öve megett hordoz-
ta hüvelyben gyöngyház nyelű két kést s egy villát, s úgy 
minden rendbéli ember Erdélyben [MetTrCs 463]. 1793: 
Kávási Udvarában eö Ngának lakó egy nem tudom jol, 
Vajda é vagy egyéb rendbeli ember, az Atyámat el Ka-
látsolta a Néhai Bárónál, hogy az Atyám Jobbagya volna a 
Bárónak [Kémer Sz; TKhf 13/34 Anutza Sorbán cons. pro-
vidi Joannis Tyivorán (37) vall.]. 

Szk: alsó 1736: Mind felső alsó rendbeli ember, mi-
helyt megházasodott, az szakállát meghagyta s holtáig úgy 
viselte; az egy Béldi Pál szüntelen beretváltatta az szakál-
lát, s hogy controvertálták azt mondotta, mikor tatárok rab-
ja volt, nagy szakálla lévén, az tatár ura ha megharagudott 
annálfogva hurtzolta, akkor tett volt fogadást, ha megsza-
badúl, soha szakált nem visel, s nem is viselt holtig [MetTr 
349-50] * felső * alsó ~ * világi ~ fő- és nemes 
ember. 1662: Hogyha az olly ország törvénye rendelése 
ellen átalkodott praelátus, papi úr és clérus, egyházi rend 
leszen, ottan mind papi, püspöki hivatalját, minden 
beneflciumiţ, javait, jószágit, ha pedig zászlós úr, gróf úr, 
és akármi világi rendbéli fö- és nemes ember lenne, az is 
minden névvel nevezendő javait s jószágit elvesztvén 
minden névvel nevezendő javait jószágit O felsége mások-
nak adhassa, s tartozzék is adni [SKr 280]. 

7. vmilyen foglalkozást űző csoportbeli; care face parte 
dintr-o anumită categorie profesională; aus einer bestimm-
ten Berufsgruppe. 1559: Thowaba az Coloswary Mesthe-
reknek ew kegyelmek Jllyen Zabadsagoth engetthek, hogy 
Se Thewsemek, Sem egyeb Re(n)dbely embernek, mynd 
Jthwalonak, Jth az Coloswary hatharon, soha ne legyen 
zabad wagny walo Barmoth wenny, deh czak az Coloswary 
Mezarozoknak, legyen szabad [Kv; TanJk V/l. 58]. 1579: 
se Míves legeny se penig egieb rendbeli ember az kinek az 
zóló keozt dolga ninchj ne Iaryon, ha megh Nem zwnnek 
eo kegme vyssellie(n) gondot Rea hogy megh tiltoggianak, 
vagy az zóleo paztorok fogyak megh, vagy az varas zol-

gaynak legie(n) gongyok Rea [Kv; i.h. V/3. 198a]. 1592: 
Sigmond, confirmalta az Karoly es Laios leweleth ... hogy 
se kalmartol se egieb rendbely Coloswaritol, gialogtol, 
lowagtol wamot Senki ne vehessen, ha veőt volnais vizza 
Aggia [Kv; Diósylnd 53]. 1677: A' Mely szabados embe-
rek, kik vagy fegyvereckel, vagy lovok hátán, vagy egyéb 
Udvari szolgaságnak hivatallyában, Pásztorságokban, BÍró-
ság viselésben vadnak, hogy a' Dézmások az ollyanokon 
egy egy forintot, és egyéb exactiokat vegyenek, tollaltassék 
in perpetuum: holot a' Földes Urok-is afféle rendbéli embe-
reknek kedvezni szoktak dézmájok dolgábol [AC 217]. 
1784: Rendeltetik azért ezen szükségtelen költségnek is el 
távoztatására, hogy valamint más Hellyeken ... az efélék a 
Lakosok által sora praestaltassanak. Nem suffragálván az 
abéli Mentség hogy Télben a Bányászok, nyáron által az 
verős kovátsok mesterségek által, az kereskedők pedig 
minden idő tájban az széllyel való járással akadélyoztatt-
nak; ugyan is az illyen rend béli Emberek magok privatu-
makban fáradozván az közönséges Tereh viseléstől nem ex-
cusaltatthatnak [Torockó; TLev. 2/6. 3a]. 

8. vmilyen papi/szerzetesi rendhez tartozó; care aparţine 
unui anumit ordin (cälugăresc); zu einem Mönchsorden ge-
hörend. 1677: Se Fejedelmek, se Urak, Fő és Nemes ren-
dek, se egyebek Jesuitai szerzeten lévő Papokat, Mestere-
ket és Deákokat, sem egyéb rendbéli embereket, kik re ipsa 
abbab a' szerzetben voltak, s' vadnak, etiam de facto, és 
csak Katonai vagy egyéb féle embereknek köntösökben 
latitalnak, egyebek, sub poena in praecedenti articulo spe-
cificata ne tartsanak [AC 8-9]. 1779: Más most hogy 
leomlott egy részea, nem tudják, mihez fogjanak, mert azt 
is bizonyosan beszélik, hogy minden rendbeli papok 
elegyesleg ad certum gradum et numerum fognak redi-
gáltatni s úgy beszélik, hogy a quadragesimalis böjti napok 
tolláltattak [RettE 406. — aTi. a minoriták templomának]. 

9. vmely nemzedékhez tartozó; care face parte dintr-o 
anumită generaţie; zu einer Generation gehörend. 1792: az 
ott vicinált jószágban ismértem három rendbéli Mojzes 
Fijakat, Leg nagjobb, középső, és harmadik, Mojses János 
Uraimékat [Usz; Borb. II Maria Tordai Conjunx Agillis 
Michaelis Szél ex M. Sákod (60) vall.]. 1803: Nem tudom 
nem hallottam hogy soha az Utrizalt Jószágba Léány Fiju-
val meg osztozott volna s nemis osztozott, holott tudok há-
rom rendbéli Moses Fiakot a kik azon Jószágból ki holtak 
[Szenterzsébet U; Borb. II id. Szakáts Josef (67) ns arma-
lista vall.]. 1843: akkorára nőt a* Nyárád és Maros hogy 
ezen rendbéli ember akkorának nem érte házokot ontatt 
le a Faluba 3ad napja hogy ki öntett, de még az idén ak-
kora nem volt, mint a' milyen mostis pedég szállott [Nyá-
rádtő MT; SLt évr. Szász Ferenc P. Horváth Ferenchez]. 

II. fn 1. bizonyos számú/vmely csoportba tartozó sze-
mély/dolog; persoanä/lucru care face parte dintr-o anumită 
categorie; zu irgendeiner Gruppé gehörende Person/Sache. 
1665/1754: Az butsú vételben pedig akármi-rendbéliben-
is, ha hirtétetlen jelen nintsen, bátor az ház táján légyen-is, 
mindazáltal büntetése egy héti bér [Kv; ACArt. 16]. 

Szk: egyik 1672: Itt Uram penig az micsoda hírek 
vannak, azokat páreáltatván, Kegyelmednek el küldtem 
ezen levelemben includálván, Egyik rendbelit Gyulai 
Tamás írta két debreczeni embertűi, kik is az magok dolga 
végett mentek volt be, Kucsuk pasa háborgatván üket régi 
szabadságokban [TML VI, 175 Székely László Teleki 
Mihályhoz]. 1762: A múlt héten igen szépen kezdett vala 
menni a hó, de Mátyás meggátolá s nem hogy elment vol-
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na, sőt két versben annyit esett, hogy csak az egyik rend-
beli is elég lett volna a télen [RettE 134] * egynéhány 
1613: Kiről exemplarokat egy nehany rendbelieket, söt 
Originalokatis ha keúantatik salúúm legyen exhibealnunk 
[Kv; PLPr 1612-15. 99]. 1653: És mindjárt kémeket bo-
csáttánk egynéhány rendbélit [ETA I, 98 NSz] * mindhá-
rom 1657: Harmadik rendben azon útra, melyre magam 
is menendő valék, bocsátám Dániel Jánost és Fráter Pált 
cselédeinkkel, rabjainkkal és valami nyereség tarackokkal, 
ezeket mindhárom rendbélieket azon estve elinditám, 
semmit nem aluván egész éjjel [Kemön. 241] * mindkét 

1673: Én Kegyelmedet az puskás által tudósítottam volt; 
most Kegyelmednek írhatom, Farkas László, Kubinyi ura-
mék az estve érkezének; ismét Kende Márton hol kikkel 
(neveket sem tudom, sem ismerem), az is együtt velek; 
mindkét rendbeliek követek urunkhoz [TML VI, 423 
Bánffi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

2. vmely társadalmi rendhez/csoporthoz tartozó személy; 
persoanä care aparţine unei päturi sociale; zu einer sozialen 
Schicht gehörende Person. 1554: Az Regy ewstewl 
maradoth ló feyek, kyk nem layos király halala vthan ló 
fewwe letthenek, azok megh maradgyanak az fyzetésbewl. 
Ezekenek kywölök mynden Rendbelyek megh fyzessek az 
adoth [Mv; SzO II, 108]. 1589: wzette Be Az En fiat-
falwy Jobagimnak zaz harmincz Eot diznayt Az kerez-
turffalwy hatarbol Georgenybeoly az zabad Nyomasbol, 
holot Annak Eleotte az Eo magok marhaioknak mind(en) 
Rendbelyeknek zabad Nyomasok es Eleseok volt, kikreol 
Jámbor Nemeos Embeoreoknek p(ro)testaIta(m) [UszT]. 
1592: Kolcz tartokon az Saccz Adóban, es egieb Rend-
beliekennis, a' Zolga rendeken kyweol veottek f 49/50 
Vrunknak eo Nganak feyedelmwnknek ez eszten(deo)ben 
Sattz adóban fizettenek f: 2500 [Kv; Szám. 5/XI. 67]. 
1657: ualasztatik ket feö Inspector, Magyar, es Szász az 
kik az alkalmatosság szerent dirigallia(na)k ez városba(n) 
minden rendbelieket, attól fwgjenek az Torniokba(n) es 
uarfokoko(n) leueö Cehek, fertaliok(na)k kapitanny, Tize-
desi, kapukba(n) leueo vigiazok, es az szwkseghez kepest 
minde(n) hadi ordinantia azo(n) vrajnke legyen [Kv; KvLt 
Vegyes III/127]. 1677: Dezmákat, sót, és egyéb terheket 
Fiscus, vagy mások számára hordozo, avagy abból viszsza 
menő szekeresek-is, kik vagy tilalmas helyekben való ká-
rokat, kaszált és baglya szénáknak meg-bántását, kerteknek 
le-vágását, égetését, és tōb insolentiakat-is szoktak csele-
kedni, sőt a' káros emberekre ugyan insurgalni-is; affélék-
is ezen fellyebb meg-irt mod szerint büntettessenek, és 
akármely rendbéliek-is, ha ellenkeznének, Tolvaj kiáltások-
ra a' károsoknak insurgalni a* Faluk tartozzanak, és az elég 
tételig arestálni-is, a' cselekedetnek mivoltához képest [AC 
215]. 1681: Kápolna, vagi réghi Templom ... Leány Ász-
szonyok s mas rendbeliek szekys deszka könyöklőjével 
együtt három rendbeli [Vh; VhU 525]. 1694: a ' mas rend-
bei iek(ne)k szabad akkor is a* korcsoma tartás [BfR néhai 
ifi. Bálpataki János urb.]. 

Szk: civil is - 1662: Az Aranyas-bástya bízatott vala bo-
rosjenei Tisza Istvánra, melléje Tyukodi László, Macskási 
Gáspár, Fodor Miklós, Rákos Péter, Borbély András, 
Takács István, a váradi civilis rendbéliek bírájok [SKr 584] 
* első ~ 1739: Kedvetlenül értettük, hogy az Isten 
haragjának engesztelésére s duplás ostorának elfordítására 
rendelt böjt nem kezdett volna observáltatni, sőt sok helye-
ken magok a tisztek és az első rendbéliek hadták volna 
félbe [SzO VII, 398-9 gub.]. 

3. vmely foglalkozásbeli személy; persoanä care face 
parte dintr-o anumită categorie profesională; zu einer 
Berufsgruppe gehörende Person. 1600: Az kuczisoknak es 
egjeb rendbelieknek abrak bort 35 eytelt fl. 1 d 56 [Kv; 
Szám. 9/III. 39 Szabó András sp kezével]. 1671: Noha a' 
Postálkodoknak, és egyéb rendbélieknek saczoltatások, sok 
rendben meg-tiltatott, de még-is a' Falukban a' Folnagyok 
és Bírák félelemtől, és edgyéb respectusoktol-is néha visel-
tetvén, per abusum bé-jött szokások szerént afféle saczolta-
tástol ne(m) supersedealnak [CC 31]. 

4. egyházi ~ a klérushoz tartozó személy; persoanä care 
face parte din cler; zum Klérus gehörende Person. 1662: 
Hogyha az olly ország törvénye rendelése ellen átalkodott 
praelátus, papi úr és clérus, egyházi rend leszen, ottan mind 
papi, püspöki hivatalját, minden benefíciumit, javait, jó-
szágit elvesztvén mind öfelségétül, s mind az ország-
tul örökösképpen való hitetlennek és számkivetettnek tar-
tatván a cléricusnak, egyházi rendbélinek püspökségét 
avagy egyéb papi tisztit s ahhoz tartozandó minden benefî-
ciumokat, jószágokat 6 felsége másoknak adhassa, s 
tartozzék is adni [SKr 280]. 

rendbeszedés rendbetétel; punere tn ordine; Ordnen. 
1793: proponálá T. Esperest Intze Mihály Uram, hogy a* 
melly Gravamenjei volnának az Eklesiának azok adassanak 
bé a Mlgős Fö Consistorium eleiben olly véggel hogy on-
nan a' több Eklesiák Gravamenjeikkel együtt erre a* 
végre ki rendelt Deputationak adattassanak által Ezen fel 
adás hellyben hagyattatott, és az emiitett Gravamenek 
rendben szedése és fel jegyzése Szathmári György Úrra 
bizattatott [Kv; SRE 290]. 1807: ez előtt mint egy két 
Esztendőkkel Albisb(an) Magos Pál Ur maga öröksegi-
nek rendbeszedése véget hozzam recipiala magat, s itten 
letib(en) az leveleit elevette olvasta [Albis Hsz; BLev.]. 

rendbontás úttörés/nyitás; deschiderea drumului; Weg-
spurung. 1846: rendbontással lábbaltatólag útat nyitott 
keresztül a' gabonákon [KLev.]. 

rendbontó zavargó személy; persoanä turbulentă; un-
ruhige Person. 1847: Valló több ízben felszólíttatott, sőt 
kényszeríttetett is legfelsőbb helyről jött parancs következ-
tében arra, hogy mint gyanú alatti rendbontó az érdekelt 
közönségektől távozzon el [VKp 168]. 1879: Rendbontók 
azok, „hecc“-csinálók, és nem az az igyekezetük, hogy 
javítsanak [PLev. 37 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

rendel 1. elrendel, előír; a dispune/ordona; verschreiben, 
befehlen. 1561: az mesterek wegeztek uuolna nemi-
nem w articulosokat ... Es kerenek mwnket arra hogy mi 
azokat meg ertenQÍQk megy hannok wetnçk merteklençk, 
es az my tiztwnk zerent iol rendelnok az ew ceheknek meg 
tartasara es Bekeseges meg maradasara az my polgári 
méltóságunk zerent megh erçssitenok [Kv; öCArt.]. 1577: 
Az lud hus es malacz hus árulássá, es el adassa felöl, eo 
kegmek vegeztek hogy mi keppe(n) egieb hust, es halat 
fontai es Mertekkel aggiak es arulyak azt is eo kegmek 
io móddal Rendellie hogy ez vtan fonttal Meryek, mind a 
Iawat s mind az alab valót [Kv; TanJk V/3. 153a]. 1589: 
Ezt tudom az ado dolgaban hogy vegezek hogy az ki ez 
eleottis eges adott adott tehatt mostannis 50 pénzt adgion 
az azutan aztan vgy rendelek hogy kin kin erdeme zerent 
vegienek tudom hogy veottenek kin 40 d: kin 32 pénzt kin 
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25 kin 10 pénzt, ki mint erdemlette [Szu; UszT]. 1606: De 
myert az Ágoston falui Iozagh Jobbagiostol igen felette 
szwkseges Miklós vra(m)nak, akara azt Eliberalnj, kjnek 
Eliberalasara rendeole es szakazta az Agoston-falui hatar-
bol az Olth szegeletibe egy darabot kyt most az Olth vize 
kórniúl fóly [Köpecz Hsz; Ks 90]. 1656: ez időn is 
kegmeteknek Generális Gyűlését rendeltük Fejérvári Vá-
rosunkban lenni... Kegmeteknek azért kegyelmesen paran-
csollyuk, az fellyebb megirt napra és helyre bocsássa megh 
hitt emberit tellyes Jnstructioúal, hogy eő kegmekkel egy 
értelemből, minden hazánk közönséges javára nezendeő 
dolgokat végezhessenek [WassLt fej. ogy-i meghívó]. 
1677: Kis Marjai Városbélieknek Privilégiumok helyben 
hagyatik egyéb részeiben, az 1614. Esztendöbéli Articulus 
szerint; de mivel az Ország in Anno 1615. et subsequenti-
bus Articulus invalidalta annyi részében, hogy a* Harmin-
czadokat mint Fiscale bonumokat recuperalni rendelte; 
annakokáért ök-is harminczad adással tartoznak de jure 
Regni [AC 146]. 1681: Mindenik Malombol Sabbatalis jar 
az Hunyadi P(rae)dikatornak és Oskola mesternek (:akar 
mifele magot örőllyenek akkor mindenből ki adatik:) ennek 
elótte kezdetet terminussá ennek szombaton dellyesti 
kőnyőrgeskor, s tartott vásarnap délyesti harangozasigh; de 
hogi az vasárnapi munka el tavoztassék az keresztyen Urak 
ugi rendelték, hogi Szomaton nap fel jőtetől fogvan; 
vasarnap nap fel jőteigh légyen es mostis vgi observaltatik 
[Vh; VhU 48]. 1701: rendeltünk kgltek(ne)k Országul kö-
zönséges Gyűlést Gyula Fejérvárra holis az Gyűlések 
alatt agitáltatni szokott Causák folly(na)k [UszLt IX. 77/36 
gub.]. 1739: Hogj pedig a' Strásálás jobb móddal mehes-
sen végb(en); mind a' szegénységn(e)k könynyebségére 
légjen, mind a' strásálásb(an) hogj defectus ne essék, ren-
deltük hogj az Hidhoz az Hatodik és Negjedik Tized fogad-
j a n a k két jó strását* kik szorgalmatosan 's szüntelen 
vigjázzan(a)k mind ketten [Dés; Jk 524b. — aKöv. a fels.]. 

Szk: országul 1634: mellettűnk leueö Tanács Ur hiue-
inknek edgyezeő tetczesekbeől Jnuocauit Vosamapra, mely 
az ieőuendeő Pűnkeősd hauanak 13 napian leszen, rendel-
tünk Országul hüseghteknek generális gyűlést Feiervari va-
rasunkban celebrálni [Thor. X/l fej.]. 1666/1701: hogy 
azért azon difficultások csendesebb úton igazittásba(n) 
vétethessenek, az mi Kgls Urunk eö nga Kgls annuentiájá-
ból egész országúi rendeltük vólt Tanátsos Atyánkfiait eö 
kgeket, eö kgek mellé betsűlletes Atyánkfiait mind az há-
rom na(ti)obol, kikis azon difficultásokat Colosvári 
Atyánkfiainak, azon véghelynek csendesebb, és jobb 
karban állittatására, igy dirimálták [KvLt 1/188 ogy-i vég-
zés] * székül 1659: Uyabban való Adozasra rendeltük 
székül Eozvegy Aszóniok kiknek semmi marhaiok nin-
csen, hane(m) orsojaval gusallyaval el nyolczan adgyanak 
egy Tallért [UszLt 17] * a törvény ~ vmit. 1813: Az illyen 
szinü esetekben a Törvény az Allperesnek idö haladékot 
rendelt adatni [Mv; Somb. II tábl.]. 1856: Tolvaj Joseff 
Tanácsos.2 az Kodits tetőn lévő földet ki adom aval az 
feltétellel mikor az ado azon fel kért földről az özvegy 
Tolvaj Ferentznére fog irodni s az Apámtol õkeménél levő 
Zálagas földeket ki fogja adni ha az Törvények rendelik 
s, az adot is magára fogja válalni ki fogom adni — le fizet-
ve a le fizetendőket t: i: a rajta levő <Zá>log Summát 
[Egerbegy TA; Tolvaly lev. — aÉrtsd: ezt feleli a zálogos 
földek visszaadására nézve] * városul 1570: Az pro-
catorok Zertartasa feleol Mint Rendeltek volt eo k. varosul, 
Mostanis keryk eo k. biro vramat hogy Thartassa megh ve-

lek [Kv; TanJk V/3. 18a]. 1590: mondaz minketh hamis 
eskwtteknek egjbeöl, hogy my nem vgy Jgazitotthúk wolna 
fel azt az adotth mellyeth my eskwtthewl es warosul rendel-
tünk wolna, tudny Jllik hog az Kik az piacz helyben laknak 
es feó korchiomarosok azok töb Adotth aggyanak [Szu; 
UszT] vmi felöl 1586: Eo kgmek Legh elseoben Niul-
tanak annak az Instructionak Censuraiahoz melliet az zam 
weweo vraim, teob feó vraimmal rendeltenek volt, az Ma-
lom biraknak gondwiselesek feleol Melj instructio ... 
telliessegel megh Nem ereosseodhetek, Eo kgmek varosul, 
egy bizonios es reowid napra halaztottak, az Instructionak 
iobbadon való megh igazitasat [Kv; TanJk 1/1. 28]. 

2. vki/vmi számára kirendel/kiutal vmit, adat vkinek 
vmit; a repartiza ceva pentru ; jm/für etw. anweisen. 
1567: valamelik nagy biro auagy tanachbelj zemelj vala-
mely nap az waros dolgaban ky iarnak azoknak mindenik-
nek nyarban fizetesse es Jargalassa munkayokert rendel-
tünk tyz tyz pénzt, ha penig telben iarnak hat az w iargalas-
sok legien nyolcz pénz [Vizakna; TT 1881. 191]. 1584: 
rendelnénk fizetést neki vagy valami tiszttel latogatnók 
meg [BáthoryErdLev. 171]. 1611: Az mj penigh nezj hogj 
mosta(n) az giermekek tartassokra semmit ne(m) ren-
deltw(n)k tehát mjaz (!) illendeö keolchieget nezj Catha 
Azzonj feli irassa es Jeöuendeöben az melj bechwlettes 
vraink leznek az varos constitutioja zerent el igazitiak, 
quod dignu(m) et Justú(m) accepta legie(n) [Kv; RDL I. 
88]. 1666/XVIII. sz. köz.: ennek előtte való boldog em-
lekezetű Praedecessorink Városokban lévő két Isputálybeli 
Szegények számára és seghitségekre annuatim két ezer kő 
Sót rendeltek volt [Bom. IV. 1 fej.]. 1679: Az fiu gyermek 
Thamás tartására az időre semmit nem rendeltünk, mivel 
őszi és tavaszi vetése az annyának van benne az földekben, 
egyebet, hanem egy tehenet és az juhok hasznát [Zágon 
Hsz; Barabás,SzO 382]. 1680: Malom Birak Dobolyi János 
es Mihály Deák vramek(na)k Malom Birosagokert 
fizetesekre rendeltünk Annuatim Nro 36. 36 veka Buzat 
[Dés; Jk 16a]. 1699: minden Váras es Falukb(an) levő ŏ 
Flge Vitezinek száma és szüksége szerént rendellyen es 
szakasztasson annyira való fövelő helyet, mellyel fogjat-
kozás nélkül megh érhessék nem pedig valami ala való 
sovány és alkalmatlan helyeket [UszLt IX. 76/69 gub.]. 
1717: Toroczkai János Cároly Vari Fortificátio Inspector 
Commissárius Atyánkfia informatiojábol látván, hogy 
Cároly Váratt ă Tűzi fa szűk volta miatt, ä fel jövö Regi-
mentek számára való profont Sűtesben nagj fogjatkozás 
lenne. Rendeltünk annakokáért 100 Rh. forintot hogy ã 
Vidék könnyebbitéssivel azon szükséges fát szerezzenek 
[Nsz; Ks 83 gub.]. 1774: A' Fenn ki szemzett Helyre a' M. 
Goroszloi Ref. Eklésia Oskola Mesteri Házat Építtetvén, az 
Oskola Mester számára rendelt illyen fizetésta [SzVJk 172. 
— aKöv. a fels.]. 

3. helyet kijelöl; a indica un loc (pentru ceva); Platz zu-
weisen. 1574: Az ganenak Eo k. Rendellyenek Byzonios 
helt az Eorzek vigazanak Rea, es az ky oda Nem hanya 
Lowat fogiak ky es fl 1 vegenek rajta [Kv; TanJk V/3. 
101b]. 1591: az eleobbi konihanak alkalmatlan helien vol-
tat megh tekintuen, el haniattak volt vegeztek eo kgmek 
hogi alkalmas helt rendellienek mas konihanak, kit dezka-
bol czinallíanak, hogi ha vrunk ide teortennek iwni, ne 
esnek valami fogiatkozas az koniha dolgabol [Kv; i.h. 1/1. 
160]. 1653: Rákóczi György felkészült — viszont a guber-
nátor is, és táborba szállá Kolosvárhoz. Egykorban egy bi-
zonyos helyet rendelvén — ő maga a gubernátor is jelen 
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lévén — valami tractájok lőn, és megfogának egyezni a 
birodalom felett [ETA I, 143 NSz]. 1803: 10-mo. Ősszel 
pedig a csordával mindaddig kihálni tartoznak, míg a falu 
kívánja; alkalmas helyet rendelvén a falu is a csordának a 
kihálásra [M.hermány U; RSzF 193]. 

4. feladat elvégzésére/szolgálatra kijelöl/nevez vkit; a de-
semna pe cineva pentru a îndeplini o sarcină; jn für eine 
Aufgabe ernennen. 1570: forgacz vram Embereket hagiot 
hozza kyk az Barom vtan leseskedyenek es azonnal Ely 
kapyak az Niomasrol Eo, k biro vram es az Thanach 
Azonkeppen Rendellyenek Embert hozza kik kerneleden 
beh haychak az Eoweketis [Kv; TanJk V/3. 18b]. 1579: 
Végeztek hogj mikor Az Czeh mestereket be hywattja 
biro vram, paranchiollio(n) az tomjokra vyssellienek oly 
gondot Rea epychyek megh Mert e' Jeowe gywleskor eo 
kegmek visitatorokat Akar Rendelni kik megh lassak, Es 
az engedetleneket megh Akarya eo kegmek bwntetny [Kv; 
i-h. 193a]. 1587: Kiwanjuk aztis w Nagatul hog az portusra 
oly ertelmes teörwenj tudo embert rendeljen hog az mj 
causajnk esnek mjnt portusson szokot esni, el igazthassa (!) 
velünk egietemben teoruenj zerenth [GyK A dési cellérek 
végezése Gyulafi Lászlóval az őrmezei portusról]. 1610: 
(Az alperes) eóneón maga kj haniatot tizet az iuhokban 
monda hogi ihon uadnak az kertben, mondek en nem így 
uala az uegezes Ferencz vram hogj te magad Hanisd kj a' 
Juhot mert ihon uagion az keóz ember kit az fogott 
emberek is rendeltek mys neki engettwnk, ne hantad uolna 
Ki addigh hat hanta uolna az kj [UszT 34a]. 1687: Mikor 
az Nemes Vár(me)gye rendeli az Joszágot vár építeni, 
azo(n) kivül el nem vonnya, az Hadnagj, az Joszágot sem-
miben) [Szilágycseh; GramTr VIII Nagy Márton (44) is-
pán vall.]. 1698: Ezen dolog4 hogy jobban megtartassek 
rendeltük Erdő Bírónak Szekelyhidi Jan(os) Ur(ama)t 
[Dés; Jk. — aTi. a favágási tilalom]. 1703: Mlts Generális 
Uram a Szebeni Citadella epitesere' dolgosokat kívánván 

ehez képest rendeltünk minden helyekről mar harmadik 
izbenn annyi számú dolgost [UszLt IX. 77/66 gub.]. 1720: 
Horváth György Uram Cehet gyüitetue(n) le tŏtte onussat 

kévánnya hogy Fianak más mester embert rendellyen a' 
B: Ceh az holott Inas Esztendejet ki tōlcse [Kv; ACJk 112]. 
1766: Húnyadi Városi Biráink Hús Látókat rendeljenek 
[Kszeg; BfN Bh-i cs.]. 1805: a Banya időnek el kezdesevel 
ki adat Rendelesemnek szoros Még tartasa mellet parancs-
olom hogy a Tarsoság, a Bírákkal rendelyen bizonyos szá-
mú hiteseket kik a Banyakot meg visgaljak és a rosz metal-
lumu Banyákot nem csak be tiltsak hanem el petsetelyek 
[Torockó; TLev. 9/38]. 

Szk: melléje/vki mellé 1614: vduary zolgankatt Suki 
Benedeket, Az Hatalmas gieozhetetle(n) Chiazar feo 
kapuczi Pasaia az Nagos Memhet (!) Agha melle rendeltwk 
hogy Brassoygh mindenwt gazdalkodgiek [SLt A. 137 
fej.]. 1665: a bosznai pasa Volt nálam ebéden, el is bo-
csátottam határigazitani, főembereket rendelvén melléje, 
mely határ igazításban semmi sem tölt [AMN 90]. 1751: a' 
dolgosok mellett sem maga sem ül Se bizonyos embert 
melléjek nem rendel hogy őket a dologra nógassa [Maros-
sztkirály MT; Told. 29]. 1765: odakülde szolga Biro uram 

egy becsülletes Nemes Embert rendelvén melléjem, hogj 
annak jelen létében adminisztrállyam a pénzt [Kisenyed 
AF; Eszt-Mk 290]. 

5. (sereget) kiküld/rendel/vezérel; a ordona desfåşurarea 
trupelor ín linie de bătaie; (Heer) ausschicken. 1653: Meg-
tartózék akkor a vajda minden hadával, és kezdé a hadait 

rendelni a mint lehet. De az ország hada azt nem várja, 
hanem „Jézust" kiáltván, reája mennek egyszersmind | 
Mikor azért már a Mósesa hada meglátta volna Rácz 
György hadát, sereget rendele, a más fél is hasonlóképpen 
cselekedék, és a két had nagy vakmerőképpen egybe roppa-
na, és oly erőss viadalt tőnek, hogy annak mássát nem gya-
kori helyen láthatni [ETA I, 56, 81 NSz. — "Székely Mó-
zes]. 1662: Kemény J. rendelte seregeit, de reájok rohan-
ván a törökök, horvátok két vagy három lövést tettenek, 
megtolják Őket a törökök, megfutamodék a Kemény hada 
és szaladva elfutának [Mv; EM XVIII, 456]. 1710: Valá-
nak a basa táborában egynehány száz havasalyföldi kurtá-
nyok, kiket is épen közbül rendele a török seregek közé, 
akikhez mikor jutott volna, nagy haraggal mondá nekiek" 
[CsH 53. — aKöv. a nyil.]. 

Szk: seregbe 1655: Mikor urunk a havason hadaival 
által ment volna a széjmények felé, egykorban meg akar-
ván szállani, már az urunk sátorát is felvonták volt: a sák-
mányra kiment katonák eszekbe vették, hogy minden lövő-
szerszámmal és elrendelt seregével jő, hogy az urunk hadát 
leszállásában üsse meg. De urunk azt eszébe vévén, hamar-
sággal lóra ülvén, valami részét hadainak seregbe rendelé, 
és reája megyen bátorsággal és az ellenséget futóba ejti 
[ETA I, 159 NSz]. 

6. vkik elé állít (vezetőül); a puné (drept conducător); jn 
zum Führer machen. 1578: az Mely bírót es feot az 
vriste(n) eleinkbe Rendel, azt bechywllettel hallgassak mint 
varasnak feiett es elótte Iarot [Kv; TanJk V/3. 169b]. 1662: 
(Komis Zsigmond) Bihar, Zaránd vármegyéknek is főis-
pánja és az urak között mind idővel s tekintettel első lévén 
... mégis az hadakon nem praeficiálta, generálisul elejek-
be nem rendelte vala [SKr 170]. 1670: Praesidiumot kül-
dött ü nagysága az hadnagygyal együtt huszonhatot, kiknek 
is eleiben Károlyit rendelték ü nagyságok, meghagyván ne-
ki, hogy mindenütt postán vigye ükét [TML V, 56 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz]. 

7. időpontot/határidőt szab/kitüz; a fixa/stabili un 
termen; Datum/Termin festlegen. 1623-Ĕ Az feoldek igen ell 
Souaniottak, Azért Rendelyen es zakazon vagy keth hetet 
Arrays az Zegenysegh hetib(en) es kçth heten az Eott Eott 
zãz Embernek valamy barom lezen hagtassa rea es 
ganeoztasson velek [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1664: 
lakodalmi Solemnitassa(na)k napjat rendeltük ... Folton 
lenni a' maga Udvarhazanal [Szászváros; JHb ifj. Fodor 
István lakodalmi megh.]. 1677: Csak Kegyelmed olykorra 
rendelje az terminust", hogy reá mehessek, mind felesé-
gemmel együtt jelen lenni el nem mulatom (TML VII, 338 
Teleki Mihály gr. Csáky Lászlóhoz. — "Ti. a keresztelő 
időpontját]. 1692: az Dezmalasnak terminussat rendeltük 
az jövő Csőtőrtőkre, pentekre és szombatra [Dés; Jk]. 
1727/1777: Az időnek rövidsége és mostohasága pedig 
nem engedvin azt, hogy most" à mezőre erdőre és szöllö 
hegyekre osztozni ki mehessünk, meg egyezett akaratból az 
atyafiak rendelik, a' jövö, és közelebb in A(nn)o 1728. kö-
vetkezendő tavaszi időt azoknak subdivisiojára [Vaja MT; 
DobLev. III/505. — "Nov. 20-án]. 1774: kiki Szabadoson 
kortsomároltathatott egészszen N. Karátson utánig, mind 
addig, míg uj esztendő nap tájban V Ispány Ur, és Szolga 
Biro Uram ki jővén Járában itt valami Limitatiot csinálta-
nak, kinek kinek a po(sse)ssorok közzül bizonyos ŭdött 
rendelvén a' Kortsomárlásra; mely Rendelést vagy Limita-
tiot a' Kortsomárlás iránt azután el is olvastanak az Bóér 
Udvarban [A.járaTA; BLt 12]. 
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Szk: napot 1586: Az Zwret dolgát varosul Biro 
vramra tanachawal egye(te)mbe bíztak, hogy eo kgmek 
lathwan az Ideónek folíasat Allapattiat, Az keossegnek is 
zowat erthwen, io Itilettel, rendeliienek Napot az 
wdeoheosz kepest a' zwretnek, Ez alat penigh lónak laczot 
eo kgmeknek ha a Gialaiakat ideyen megh Inty Biro vra(m) 
eo kgme az kezwletre [Kv; TanJk 1/1. 36]. 1600: az vtan 
hogy el hatta Peter vramat az legeny ... minthogy eggiet 
mas weze el En ... napot hagyek nekik hogy mely napra 
tartozzanak el ieönni, az legenyes adgyon zamoth neki, De 
az mely napot en rendeltem hogy ele ieöienek, az legeny ki 
kere kezembçl, es nem ieöwe az zamadasra [UszT 15/40 
Kys Bodo Gergelly Zenth király pp vall.]. 1655: Urunk ő 
nagysága onnat haza szállván hadaival, Istennek a 
győzedelemért nagy hálákat ada, egy bizonyos napot ren-
delvén arra, hogy országszerte minden rend a templomba 
felgyűljön kétszer, és legyen praedicatio és hálaadás az Úr-
nak minden jóvoltáért, hogy a rút veszedelmet jóvoltából 
elfordította rollunk [ETA I, 159-60 NSz]. 1736: Mikor 
osztán az temetéshez hozzá készültenek, napot rendeltenek, 
az rendelt napra az atyafiait és ha nagy ember volt, az 
ország catalogusa szerint az ország rendeit levél által az 
asszonyokkal együtt elhítták [MetTr 404]. 

8. kiró; a impune, a stabili (un impozit); Steuer anferle-
gen. 1570: Az eleby gywlesben Rendelt, varas adaya Melle, 
kylémb kylemb zwksegnek Beh tellesitesere, Az felekyekre 
Rendeltek adoth fl 25 [Kv; TanJk V/3. 5a]. 1577: Rendel-
tek eo kegmek egy forint adot Mely adot... egez varassul 
tulaydo(n) chyak ez hatar zwksegere eo kegme byro vram 
kewansaga zerent wetettek fel [Kv; i.h. V/13. 145a]. 1590: 
ky techik azbolis hog el nem vegezhettek tellyességel, sem 
rendöltekis teöbeth az korchiomarosokra, Az mit feöl zeód-
tem benne arról zamoth attam Az my penig restal mikor azo-
katth is fel Jgazithatom zamotth adok es exhibealom [UszT]. 
1601: Az melj 3 forintos adott kapu zam zerint rendeltek 
wala in subsid(io) regny Annak exitussa [Hsz; Törzs]. 

9. vmennyi adóval terhel vkit; a obiiga pe cineva la plata 
unui impozit; jn mit Steuer belasten. 1590: Azt Bizonytia 
Benedekffi Peter az Tyboldi Biro ellen hogy az eö kegme 
Jobbagia Demeter János az Kaidichfalwiak keószt Adott 
adót, Ennek elótte migh Kaidichfalua(n) lakos. Az Biro azt 
Bizonytia hogy Tyboldba(n) Rotatott megh, ott Rendelték 
24 penzre [UszT]. 

10. (végrendeletileg) hagy/elrendel; a testa ceva (cuiva), 
a lăsa cuiva ceva (prin testament); (durch Testament) 
lassen. 1570: Éppel János hity zerent vallja hogy Az Klok 
Jakab Megh Elteben szoksor (!) Bezellette neky hogy Ew 
vgy Rendelte hazat Az eo germeky keozeot hogy Az eleby 
felesegetwl walo germekinek Klok vinchenek, Myhalnak es 
egy leanyanak Borbolyanak (!) Attha az haznak felseo 
Rezet, vgy hogy Az Alsó Rezeben Az vtolsory feleseget 
germekywel Egetemben Bekesegel haggyak vele Ne 
oztozsanak (!) senky keozzwlek [Kv; TJk III/2. 134]. 1849: 
Testvérem Tamási Joseffnek Szegénységét tekintve ha-
gyom, 's rendelem, hogy testvérem azon kötelezvényei, 
mellyek nállam találtattnak; azok örökre el enyésztessenek 
[Kv; Végr. Tamás Bogdán végr.]. 1865: Azokra nezve 
mellyeket léány unokáim fognak kapni, rendelem hogy 
ök egy másnak éppen vgy örökösödjenek mint a* 8. pont 
alatt rendeltem4 [Kv; Végr. 3-4. — aTi. haláluk esetén egy-
másét kölcsönösen örököljék]. 

11. (Isten) előre megszab/elrendel; a fi rînduit/dat (de 
Dumnezeu); (Gott) anweisen, bestimmen. 1587: az Isten 

azokatt mind mas kjppen rendelte [Bükkös AF; KGy]. 
1594: myuelhogy az Ur Jsten Nyaualias Anianknak eltett 
czyak eddig rendelte voltt [KvLt Diversa 21/59 Nyakazó 
János Barlabasy Lénárthoz Bocsárdról (AF)]. 1644/1785: 
az Ur Isten az én Szerelmes Attyámfiát Nyagu Borbárát 
rendelte Házas társul Haza Törvénye szerint a micském 
van nagyobbára vél le együtt szerezvén őtet illetné [BfN 
Kémeri Huszti Menyhárt erdélyi föharmincados végr.]. 
1654: hiszem Nagos Ura(m) ha I(ste)n már igy rendelte 
velaghy eletemet, há szinten Dificultast adnàkis kj Ratiom-
ră, ha Complanalhatom jó Ahol pedegh nem, mend, 
addegh valamigh plenarié et integré megh nem elegittem, 
tartozom Natokatt megh elegittenj [Gerend TA; KemLev. 
1427 Maxaj István lev.]. 1705: Post scriptában írja az ő 
elmenetelinek oka kiváltképpen az, hogy itt már látja 
hogy itt Szebenben becsületi mind alább-alább száll és 
azért ment el, és ha Isten azt rendelte, hogy nemzetsége kö-
zött légyen halála, légyen Isten akaratia [WIN I, 558]. 
1810: a kis Antim ugy vagyon hogy azon a földi segítség 
már késő a leg kedvesebb gyermekemet vesztem el 
benne; de ha az Isten ugy rendelte; halgatnunk kell, győzze 
meg Ngod is magát benne [JHb Jósika János lev.]. 

Sz. 1662: Minemű változó sors alá legyen az ember vet-
tetvén, édes, szerelmes lelkem, kedves Juditom, jól tudod, 
és most is mi mindannyian mind az mi kegyelmes urunkkal 
ő nagyságával együtt minemű dologban foglalatoskodjunk, 
tudod, holott is Isten ki felől mit rendelt, senki által nem 
hághatja [TML II, 239 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 

12. (orvos) előír; a prescrie (medicamentele, tratamentul 
necesar); (Arzt) verschreiben. 1823-1830: így nyughatat-
lankodtam harmadnapig, amidőn osztán oda határoztam 
magamat, hogy ha az Úristen életemet meg akarja tartani, 
nem engedné a doktornak azon eszközt rendelni, mely 
nekem veszedelmes [FogE 131]. 

13. (el)rendez; a aranja; erledigen. 1792: ha idején 
tudtam volna hogy Rákhel napjára Kolosvárra jöhetz ugy 
én is ugy rendeltem volna dolgaimot hogy akor ot lettem 
volna, de már igy telyes lehetetlen [öraljaboldogfVa H; 
Borb. II Bethlen Krisztina lev.]. 

14. magában ~ elhatároz; a hotări/decide; eine Entschei-
dung treffen. 1661: Hanem úgy rendeltem magamban, ha 
Isten akadályt nem ad elömben, vagy magamat is ki nem 
veszen ez világbúi, hogy itt e tájon közel lakjam, gyakran-
gyakran ide jövök, az mennyiben lehet, csendesítem, és 
osztáng, ha Isten akaratjából végben vihetem, abban a falu-
ban viszem, kit az fejedelem adott nekem [TML II, 22-3 
Teleki Mihály Veér Judithoz]. 

rendelendő 1. kijelölendő/nevezendő; care va fi 
desemnat; zu emennend. 1654: Melyben az capitanyokis 
magokot ne elegyicsek külomben, mind az által tartoz-
zanak capitanyunknakis becsületit megh advan és jo 
teczczésitis venni, ez állapotokra rendelendő szemelyek 
felöl, kivált keppen penigh hogy ha tiszt alat leveö, és 
szabad emberekből állo szemelyekből kelletnek rendelni 
[UF II, 90 Lorántñy Zsuzsanna ut.]. 1701: akárkj, ä ki még 
Buza Zab Magazinumb(a) lett administratiojárol való 
Német quietantiáját nem producalta minél hamarébb ... 
hozza Fejérvárra Etsedj Péter és Karantsi Sigmond kezé-
b(e), hogj a' Commisiotol arra rendelendő Német Compilá-
torral edgjűtt had Compilállyák, és registrállyák [UszLt IX. 
77/22 gub.]. 1718: Választassék edgj értelmes Borbélly à 
betegek látogatássára, ki is tudgja à Pestisnek mi voltát 



rendelés 

discernálni más féle nyavalyáktól, és mihent történnék va-
lakin az Pestisnek jele, az olly Borbélly exponáltassék, más 
nem Infectus Emberek Consortiumábul, es az által légjen 
Curálássa az ollyanok(na)k, relatio-is à betegek felől 
minden nap arra rendelendő bőczŭlletes Emberek(ne)k tá-
vul, ne kŏzél és szemben, más Keresztény hellyeken 
practicált Szokás Szerint [KvLt 1/225 gub.]. 1736: Az 
Indalyi Lakosoknak az hid vám cédaltatott az következen-
dő esztendőben esendő Szent János napjaig ily conditioval, 
hogy az Indaion lévő Varos Tavának a' gattjára minden 
szekér valahány az Faluban talaltatik tiz tiz jo szeker földet 
tartozzék vinni ez varosnak arra rendelendő embere előtt 
[Torda; TJkT I. 117]. 1777: Tessék azért Nagyságodnak az 
Leveleket szorgalmatoson ara rendelendő hiteles Ember 
ál(ta)l sietve meg-hányatni, és ha mi levelek az említett 
Causa defensiojához tartozandok, azokat az Causat 
follytato Procuratorokkal communicalni [Kv; JHbK 
XXIX/25]. 1789: oka ne légyek ha a Zsitárok mellé Se-
gélycsegtíl rendelendő értetlen Embereim által valakinek 
kedvetlenül történhető baja, vagy kára következnék [Déva; 
Ks 74. VII. 74. 1/4]. 1795: eŏ Nsagának ellenire nintsen 
sőt akarja hogy erre rendelendő oculator Commissarius 
urak ki jővén oculálják, a Malomnak statussát, situssát, viz 
eszközeit, s gattya állapottyát [Ádámos KK; JHb XIX/49]. 

2. kitűzendő; care va fi stabilit; festzulegend. 1657: Len-
gyelországban Vladislausnak, az hátrébb említett jó király-
nak halála után az ország interregnumban vala, és onnan az 
fejedelmet izgatják vala, hogy a királyválasztásra rendelen-
dő gyűlésre is embereit expediálná, s competálná az 
királyságot [Kemön. 295]. 1677: hogy penig job móddal 
tudhassanak mindenek annak idejében való bé-küldésére 
v»gyázni, rend szerint a' Székes helyekre, avagy a* Várme-
gyéktől és Székektől rendelendő bizonyos alkalmatos hely-
re tartozzanak az arenda szedők menni, és annak szedésére 
rendeltetett idők alatt azokon a1 helyeken találtassanak [AC 
73], 

3. vkinek szánandó; care va fi destinat cuiva; für jn zu 
bestimmend. 1780: A Vetében Erdő hagyattatott ott 
közönséges szükségre, hogy Militianak rendelendő öl 
Fákot az aljából, ottis meghagyván ritkán-ritkán a1 Csere 
fiatalokat (:ha lésznek:) Vgy Hidakra-is a' Communitas 
belőlle administralhasson [Harasztkerék MT; Told. 86]. 

rendeles, rendelyes csíkos; cu dungi; gestreift. 1634: 1. 
Sárga rendeles paplan. 1. Veres Arannyas Kaftan Paplan 
tKv; JHbK XVII/15]. 

rendelés 1. parancs, utasítás, rendelkezés; ordin, dispo-
ziţie, poruncă; Befehl, Anweisung. 1561: az my meg holt 
eleinknek Birainknak es Polgár tarsainknak io Rendelese-
bol Az ewtues Cehnekys mynden hadi zerzamokkal. Egy 
tornyot kel tartaniok [Kv; ÓCArt. 6. 10]. 1570: Hwl eo 
kege Byro vram Azt Ielenty az varasnak hogy ew k. kyral-
nal ew felsegenel thčrekedet Az Myes nepek feleol Es eo 
fel. Megh nem Akarta valtoztatny orzagawal walo vegeze-
s e t ahoz azt mongyak hogy az ew felsege Rendelese es 
vegezese ellen Nem thwdnak es nem akarnak egiebet ve-
gezny [Kv; TanJk V/3. 5a]. 1615: minden ember valaki 
hazunkat, abban ualo jouait, feleseget, giermeket szereti, el 
ne mulassa, hanem feyenként, ennek eleotte ki adot rende-
leswnk szerent, mind szemellieben, s mind maga Jozagarol 
tartózó louassaual gialogiaual, mindgiarast se orat se napot 
nem varuan minden hadi apparatussal, fegieuereuel, 

Eleseuel megh induluan, szép lassú ballagassal, Maros 
Vásárhely fele, ki ki maga szemellieben jwtest ieoieon 
[Törzs. fej.]. 1638: az Becziwlletes Tanaczi Commis-
sioiábul, es p(rae)fectus Henzler Benedek rendelisibeol, 
mentwnk, kwlseo széna uczaban, az vyhely Koczis Jánosne 
Jlona Asszoni Instantiáiara [Kv; RDL I. 114]. 1694: a' se-
beseliek, az eö magok majorsagokbol jutandó Dézmát, kiki 
kőzzűllők, az eö magok földes urok(na)k contribuallják. 
Census: Ezen meg irt Sebeselji Portio, az Ország Adaját az 
eö felöllok való rendelés szerent három rótt heljekről Con-
tribuállja [Sebesel AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 
1769: a ki rendelt Faluk a kirendelt Utakot tartoznak re-
paralni, a hol pedig meg nem csinálták volt tartoznak 
elsōbbeni rendelésünk szerént a Faluk concurrálni [UszLt 
XIII. 97]. 1817 k.: Tegnap a' Geometra itt járt a' Tisztség 
rendeléséből hogy a* Küküllŏ vize kártételei ellen bé adott 
Jnstantiára, meg nézve a' hellyet, tégye meg a* reflexiót 
[Héderfája KK; IB. Ütő Bálint tt kezével]. 1844: a tilalom 
szegőknek mi modonni meg pereltethetése már többszer 
felvilágositatva lévén tartsa magát a Nemes Szék az e tárgy 
iránt ki adott rendelésekhez [UszLt XI. 85/1. 41]. 

Szk: ~ adatik 1787: Ennek utánna, hatsak erről más 
Rendelés nem adatik arra különösön vigyázván a* Notariu-
sok, hogy a Szegény Instáló Emberek(ne)k buját, voltakép-
pen ŭgyekezzék jól meg érteni [Torockó; TLev. 3/2. l b -
2a] * ~ (meg)tetetik/tétettetik. 1789: a F. K. Gubemium-
nak Decretuma Szerint a Szükseges Rendelések meg 
tetettenek volt az Iránt, hogy a Vas Mivelők a hozza (!) tar-
tózó tereh hordozo Marhakkal együtt a Contributio alol 
egeszszen ki vetessenek [Kv; i.h. 7/8]. 1790/1799: azt 
kivánta volna Hogy nékiek mind házi, mind Mestersé-
gekhez meg kivántato Tűzi fájok iránt hathatós Rendelés 
tetetett volna [Torockó; i.h. 5/16. 408]. 1794: Tisz. Ve-
restoi György Uram kéri Hogy terhes nyavalyája miatt 
következett szűkölködő sorsát Házának meg tekintvén 
fizetéséből hátra lévő Restantiáinak egyszeriben lejendő 
ki adattatása iránt Rendelés tétettessék [Kv; SRE 293-4]. 
1821: Tekintetes Sombori István Urnák panaszszára 
tétetett az a rendelés, hogy M. Nagy Somboron, minden 
meg kűlönböztetés nélkül, a ketskéket tartó gazdák, a ma-
gok ketskéjeket pusztítsák el, azt nem tellyesitvén Con-
fiscáltassanak is [M.zsombor K; Somb. II Sombori Farkas 
kezével] * (meg)tesz. 1654: Ebbenis azért az megh ne-
vezet capitányunkal és praefectusunkalis egygyezö tecz-
czésbeol ily rendelest tettünk3 [UF II, 90 Lórántñy Zsu-
zsanna ut. — aKöv. a részi.]. 1692: Mivel a Galambodi 
Megyeben voltanak ollyan emberek, kiknek Feleségeiknek 
a* Templomban szék helyek nem volt melytől a* sérel-
mes felek panaszolkodván előttünk, mi visitatorok a* 
Templomban fel menvén, tettünk bizonyos rendelést, a 
székek iránt [Galambod MT; MMatr. 421]. 1748: 
reménllyűk a' Mlgos igazgató Tanátsis bőltsőn által látván, 
méltó bizodalom által tápláltatunk, hogy szükséges ren-
delésit meg tészi [Déva; Ks 73. VII. 14]. 1782: meltozta-
tottis a Flgs Királyi) Guber(niu)m ezen Tks Cont. Táblára 
maga rendelesit meg tenni [DobLev. III/561] * tehet. 
1662: Melly felől hogy rendelést tehetnének, az országnak 
Segesvárra octóberbe közönséges gyűlést hirdetett vala 
[SKr 637] * ~t tétet. 1786: alázatoson reménkedünk a' 
Felséges Királlyi Guberniumnak méltóztassék oly 
hathatós rendeléseket tétettni, hogy lo Valamint az egész 
országban és Vajda Hunyadan-is a* Vas és Atzél bétsi 
font és Mása számra distráhaltatik; ugy mi nállunk-is To-
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rotzkon a' Vas és atzél font és Mása számra árultassék bi-
zonyos büntetés alat [Torockó; TLev. 9/24]. 1809: méltóz-
tassék hova sietőbben a maga vidékiben hathatos 
rendelést tétettni [Kőhalom NK; UszLt ComGub. 1591] * 
esperesi 1833 k.: esedezem a n(eme)s Presbitériumnak, 
hogy a fen érdeklet T. Esperesi rendelés nyomán méltóztat 
a mü ügyünkőt jo Lelki isméretesen és Törvényesen fel 
venni [Usz; Borb. II] * felsőbb 1780: Én a' Collegiumi 
administratiob(an) semmit magam nem újítottam, változ-
tattam: ha mi esett, felsőbb rendelés mellett esett, vagy a' 
Collegium Törvényéi'ăltal [Ne; Borb. II Kováts Jósef rekt. 
prof. lev.]. 1791: Wáros Gazdája Ferenczi Moysesnek a' 
próba Marha vásárlása iránt ezen parantsolat adattatott 
hogy a' Mészáros Czéh kérések (!) a' marha hus próba 
tétele iránt az Felsőbb rendelésekkel meg egyező lévén, 
maga mellé vévén ahoz értő 's hiteles embereket vásá-
rolyon őt, hat pár Marhákat [Kv; TanJk IV/8. 72]. 1815: 
holmi adósságait ... a felsőbb rendelések ellen fel Csi-
kortam volna [Mv; Berz. 21]. 1824: a' Felsőbb rendelések 
szerént különös Isputály éránt gondoskodtasson [Dés; DLt 
1003] igazgatótanács ~e. 1791: Olvastatik a' Felsé-
ges Fő Igazgató Tanátsnak ... Rendelése ... hogy ő Felsége 
meg-engette, hogy a' Belgiumi Respublicaban lévő Pro-
ductumok iránt a' Harmintzadbeli szabadság a' mint volt 
1788-ban Viszon (!) megengedtetett [Kv; TanJk IV/8. 54] 
* főkormányzói 1807: Nagyságodnak aztat kövötett 
Fő kormányzoi Rendelésének kövötkezéséül nem mulattam 
el lépéseimet meg tenni [Balázstelke KK; DLev. 4. 
XXXVIII]. 1850: A 2ik Fő-kormányzói rendelés az egyik 
Ker. hitfelekezetböl, a másikba átléphetésit tárgyazza az 
Egyes Személyeknek és egész Ekklésiáknak [Nagykapus 
K; RAk 4] * guberniális 1778: Guberniális Rendelések 

Egésségnek az Emberek és Marhák között fenntarthatá-
sára készített Physicusi Munkálat aránt [MvÁLt Mátyus, 
ConsSan. gub.] gubernium(nak) ~e. 1769: a Mlgōs K 
Gubemiumnak ezen rendeléseit is hiba nélkül effectuállyák 
[UszLt XIII. 97]. 1789: Mind ezek Fő Biro Atyankfianak 

Kir. Gubernium Rendeleseből oly hathatos Parantsolat 
mellett adatnak ezennel tudtára hogy azoknak mi Modon 
Lett Véghez Vitele felöl az Off(icio)latust 15 Napok alatt el 
múlhatatlanul tudósítani szoros kötelességinek ismérje 
[Kv; TLev. 7/8]. 1823: Ifjabb Dobolyi Josefnek Instantiá-
jára, a' Fgs Kir. Gubemiumnak rendelése immunitása iránt 
de a(nn)o 1811 [Ne; DobLev. V/1061] * írásbeli 1846: 
Amit meghallván, Varga Katalin, felszólalt, s kérdezvén 
tőlem, hogy volna-é ez iránt írásbeli rendelésem, én pedig 
azt felelvén, hogy nincs, mert a királyi ispánság a 
servitoroknak nem írásban, hanem szóval rendelkezik, 
ezeket mondá a közönségnek [VKp 71] * ispánság ~e. 
1847: Vádoltatik valló, hogy egy alkalommal, 1844-ben, 
az ispánság rendeléséből mintegy 60 bucsumiak hajtatván 
ki az izbitai királyi fürészmalom számára fatörzsököket 
vágni, ezeknek útjokat állotta, s dominalis bíró Dávid 
Nyikulájhoz vezetvén őket, nyilván azon rendelést tette, 
hogy a fökormányi rendelet tartalma ellenére többé egy 
embert se rendeljen uradalmi szolgálatra [VKp 173-4] * 
királyi 1780 k.: kivetancijat adnak a tábláról Királyi 
rendelesek szerint legyenek mint más helysegekben [Toroc-
kó; TLev. 15/5]. 1791: adgya tehát tudtokra a' Nemes Ma-
gistratus a' maga öblében lévő Borbéllyoknak ezen Királlyi 
Rendelést [Dés; DLt]. 1800: Az Ifjakat a' közönseges 
hivatalokra miképpen kellessék készitni arol az felseges K. 
rendelest Protocolalni kel [M.bikal K; RAk 33]. 1832: az 

Ekklák azon Curatorai s Egyházfiai kik ekklésiai telkeken 
laknak a közönséges tereh hordás alol fel mentetnek 
királyi rendelések szerint [Nagykapus K; RAk 23] * koro-
nás császárunk -e. 1781: Actor ad haec felséges koronás 
császárunk rendelése és igazgatása mindaddig közöttünk 
hagyattatott, hogy senki magának bírája ne legyen, hanem 
arra rendeltetett tiszt urak előtt terminálódjanak minden 
processusok [Árkos Hsz; RSzF 272] * közönséges ~ 
1662: Mellyet ez egy okbul magok is általérthetnének és 
könnyen elismerhetnének: hogy hiszem ollyan nagy do-
lognak ország közönséges gyűlésében, közönséges rende-
lésbül kellett volna lenni [SKr 401]. 1710 k.: (Az írások) 
között volt valami közönséges rendelés korcsomáról, miről 
etc., melyet a professzorok is subscribáltak volt [Bön. 971] 
* megyei 1847: Hallottam, hogy megyei rendelés érke-
zett a falukra Varga Katalin elfogattatása aránt | A Varga 
Katalin elfogattatása aránt Búcsúmba három vagy négy 
versen is jött megyei rendelés a falusi bíróhoz, s azon 
rendelések mindenkor hírül is adattattak a lakosoknak 
[VKp 285, 291] * (nemes) ország(nak) 1660: Az ne-
mes orszagh rendelese szerint Fogaras feöldere az keözep-
seö jarasban való jobbagiokra fel vetet eött forint summa 
pinzbeöl percipialtunk az esketek hűtik uthan ez alab megh 
jrt mod szerint [Fog.; UF II, 202]. 1677: minden dolgokat, 
valamellyek az Országnak javára, szabadságára, s' a Feje-
delmi méltóságnak conservatiojára, defensiojára nézendök, 
és a' Gubernatorságnak tisztit, hivatallyát, és authoritássát 
illetik, mind azokat tellyes tehetségével, erejével meg-
tartani, 's másokkal-is meg-tartatni, míglen a' Gubernium 
az Országnak rendelése szerint kezénél lészen, igyekezik 
[AC 35]. 1705: Konstantinápolyból való visszajöveteli al-
kalmatosságával, Erdély felé jővén, az ország rendeléséből 
Kolozsvártól fogva én valék comissariusa [WIN I, 432-3] 
* szinódusi 1795: A' Visitatio alkalmatosságával e' 
következendő Synodusi Rendelesek(ne)k Protocolizalasa 
parantsoltatik [M.bikal K; RAk 8] * szoros 1787: Ki-
váltképen való kötelessége a' Notariusnak, és Falus Bírák-
nak az, hogy a' Lakosoknak emigratioját, az az más idegen 
hellyre való által költözését szorgalmatos vigyázással meg 
gátollyák ha valakinek emigráló szándéka bizonyos 
jelekből ki világosodnék azt egyenesen az ofí(icio)latus-
hoz bé kisértetni oly szoros kötelességeknek ismerjék, hogy 
semmiért nagyob, és példásabb büntetést nem vesznek 
mind ezen szoros Rendelésnek leg kisebb ágáb(an) való 
meg nem tartásáért [Torockó; TLev. 3/2. 3b] * tiszti ~ 
1808/1809-š Volt é azon Tiszti Rendelés publicálva, és 
mikor ? hogy a szerént senki a' melj Victualekot a piatzon 
vásárol, nyereség kedviért, azt idegennek ki ne adhassa a 
Városról? [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1842: Biztossá-
gunk Amberboi Josefnét Alexander Mariat Tiszti rende-
lésnek lett nem engedelmeskedéséért, Hadnagy Atyánkfiá-
nak hivatalos kötelessége telyesitésébe meltátlanul lett le 
piszkolása és motskoláásért ... egy Constitutionalis bünte-
téssel terhelhetönek s ezen ki nyomozásra tett költség el 
hordozásara itélendőnek találta [Dés; DLt 1452a. 10] * 
udvari 1847: Végezetre a szabad korcsomárlásra nézve 
Varga Katalin semmit sem határozott, hanem a Varga Ka-
talin Bécsbe menetele után érkezett egy udvari rendelés, 
melyet a tekintetes alispány úr nálunk is hirdetett [VKp 
283] * város ~e. 1590: kinek kinek rezebe hagyak az 
kinek otth Jrtasok wolt, Az kinek penig ot ninczien mas 
helyen kinek kinek az warosebeól (!) warosul Jrto helyeth 
erdemeseth attúnk waros rendölesebeöl ... zabad wolt 
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mindennek az kj akart Jrtanj otth es egyebwttis az hol az 
fele Jrto helyek woltanak [Szu; UszT]. 1593: Keouetkozyk 
Rend zerint Az Alperety Mallom Bűzayanak Az Vamnak 
ky meresse varosz Rendelese zerint Az zwzek mykor meg 
Telyk féér Aban Merttek zerint keoböl 50 [Kv; Szám. 
5/XX. 139]. 

2. Isten parancsa; porunca Domnului; Gottes Befehl. 
1564: Az hatalmas Istennek Rçghy rendelese zerent, vet-
tem Magamnak hazas tarswl az Nehaj vitezlew Pathoczy 
ferenc leyanyat Anna azzont, kynek Menyegzoyenek 
Napyat vegeztuk zent János Nap vtan való keden lenny 
[Hlye H; BesztLt 41 Lad(is)laus Dyenessy comes co(m)ita-
t(us) Zarand a beszt-i bíróhoz, tanácsához és a város polgá-
raihoz]. 1583: Kozaruary annazzon feóldwaratt, mely 
vagyon Doboka warmegeben Mynden kenzerettes kywel, 
Jelen vallasth es protestatyott teón, Thwnya Jllyk, hogy 
ky3 mastansagh ez világból az hatalmas Istennek vegezesse 
es rendelesse zeryntth, magtalan mwltth volna ky [SLt V 
13 Jmreh deák Papay a gyf-i kápt. hites not. kezével. — 
aTi. a leánya]. 1606: Azért hiuattam teórwenhez az Alpe-
rest hogy volt nekem az J. fiatul Pal vr(am)túl egy gyer-
mekem Cata neúy, mert en elseóbben az J. fia felesege 
voltam Istennek rendelesebeól, Annak az megh neúezett 
gyermekemnek az J. fia Arúayanak tartasaba az attyatúl 
nagy Paltúl maratt eóreksegebeòl sem(m)it az J. ne(m) 
adott, eót eztendeoteol fogúa, hane(m) saiatomo(n) tartot-
tam [UszT 20/39]. 1643/1723: Mikola Sigmond Uram 
Isten rendeléséből Kamuthi Susanna Aszont, jövendő 
Isten szerent való hazossagra eljedczette [O.fenes K; JHb 
XlV/13], 1694: Februarius 24. Hamvas szerdán ebéd után 
12 órakor az Istennek kiváltképen való rendeléséből s 
tanácsábúl jegyzettem el magamnak feleségül erdélyi fö 
generális Bethlen Gergely uram ő kegyelme negyedik 
•eányát, Bethlen Kata kisasszonyt [IIAMN 333]. 1727: 
Istennek rendeleseből minden Embernek az halált meg kell 
kostolni [FutásfVa Hsz; HSzjP]. 1806: Állítja az actor 
Nagy Mihály, hogy lévén egy leánytestvérek, kit is Isten 
rendelése szerént férhez adott, kinek lakodalmára költött az 
actor csak egyedül 38 forint és 37 krajcárt, miképpen a 
legitimációból kitetszik [Szárhegy Cs; RSzF 241]. 

Szk: Isten(nek) bölcs 1669: minek utanna Mikola 
Sigmond Vram I(ste)nnek bölcs rendelésébŭl Tatarok rab-
sagaban eset uolna, töb bőcsülletes haza Fiajvai együt, s 
azomban megh Saczoluan ō kglme bizonyos Summaban a 
poganynak, mellyet értvén az ŏ kglme édes Annyais 
forgodot ide haza annak megh Szerzesiben [JHbK XLV/37 
Bálintit Zsigmond nyugtája]. 1681: Június 13. Istennek 
megköszönhetetlen bölcs rendelésébül nagyobbik Apafi 
Mihály névú fiam az országtól választatott erdélyi fejede-
'emsegre [AMN 221]. 1695: Én Gálffy Mihály jegyezvén 
cl magamnak örökös házastársul néhai boldog emlékezetű 
Brozer Péter uram leányát, Brozer Katát, vele Isten őfelsége 
bölcs rendeléséből lakodalmunknak napja volt in anno 
1700 die 1 Februarii, kivel adjon Isten szerencsés boldog 
életet [Kv; KvE 221 GM] * Istennek kegyes ~e. 
j677/1768: A mely kevés Joszágot, és egyéb res mobilise-
ket édes Feleségemmel Istennek kegyes rendeléséből együtt 
életünkben az ö Felsége ingyen való irgalmasságából akár 
m ' uton modon, formán aqviráltunk, szerzettünk, és 
ezutánis, mig Isten éltet szerezhetünk ... azt egészlen mind 
szerelmes házas társammal, hadgyuk, legályuk, testalyuk, 
kŏttyük és transferallyük édes Fiainkra Ferentzre, és 
Péterre örökössön [Ne; DobLev. II/386. 2b] * Istennek 

titkos ~-e. 1657: már akkor is az fulladozás kezdette vala 
háborgatni az fejedelmet, azután az hydropisis is érkezék; 
melyből való curálásra mind maga ordinarius medicusi, s 
mind külsők confluáltanak ugyan, de semmit használ-
hattak, mert az Istennek titkos rendelésén kívül is igen 
alkalmatlanul élt azoknak praescriptumi ellen [Kemön. 93] 
* örök 1657: ímé mi, bűneinknek terhe alól a' nyomo-
rúságoknak és gyalázatoknak fertőjében nemcsak esett s 
elmerült, sőt öröktül abban felkelhetetlenül fetrengő sze-
gény teremtett állati Felségednek kiáltunk Tehozzád, szí-
veinknek nagy szomorúságával és orcánknak pirulásával 
emlékezvén a' Te mivélünk örök rendelésed szerént szüle-
tésünk idejétől fogva közlött lelki és testi bőséges áldá-
sidról [Kemlr. 331]. 

3. végrendelkezés; testare, dispoziţie testamentară; Te-
stament. 1599: eo kegme my köztünk rendólest teón, hogj 
az marhat my köztünk kette rendólliek [UszT 14/31]. 
1715/1761: ha az Isteni Tanáts ugj végezte, hogy ő is meg 
halyan, az édes Feleségemnek Isten életét hátrébb halaszt-
ya, ezen rendelésem szerint maradhassan a' Joszágbann 
[Nsz; Berz. 17a]. 1767: az özvegy Grófné néhai Férjé-
nek Rendelesit bontogatni nem kivánnya [Mv; Ks 20/X]. 
1772: Egy Nyuszt Karmantyúból, Egy Selyem Mor melyre 
valóból Négy Surtzból Egy Kamuka Fökőtőből álló 
portékáimmal edgyűtt hagyom és Legalom Testamentu-
mom és rendelésem véghez vijendő Senator Tkts Radnotfái 
Nagy Sigmond Uram ő Kglme kezében [Kv; KvRLt IV 
32/6]. 1786: átkozott légyen az a ki eötet ezen rendelésem-
ben háborgatná vagy háborítani akarná, és Testvéreim köz-
zül is vagy Maradéki közzül a mellyik rendelésemen 
eröszakot akarna tenni, semmi dolgaiban elömeneteles ne 
légyen [SzőkefVa KK; Kp II. 21 Havadi Máthé János 
végr.]. 1792: műis Anyánk azon rendeléseinek is enge-
delmessei lészűnk, mellyet utolso óraiban Gyóntató 
Attyának Tisztelendő Boros Márton Urnák hagyott [Buzás-
besenyő KK; KCsl 1]. 1832: kedves Feleségemnek Do-
bollyi Klárának hagyom, hogy ellened® semmi névvel neve-
zendő, semmi szin alatt eshető praetensiokot is ezen rende-
lésem meg rontásával ne formálhasson [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/l 186 Bartók Ádám végr. — aTi. mostohafia el-
len]. 1846: Ezen mostani Végrendelésem által minden ed-
dig tett rendeléseimet meg Semmisittem, erötlenek(ne)k 
nyilvánittam [Kv; Végr.]. 

Szk: (meg)tesz. 1577: Thowabba ezen kçppen Sze-
kelysegbely Joszágok feleollys teonek Jllyen vęgezęst es 
rendelçst my eleottwnk: Hogy a* my Eos Joszágok vagyon 
akarmy newen neweztessenek azokatys myndeneketh 
myndenwtt kettę osztnak [Uzon Hsz; BLt 7]. 1679: mind 
magam — s — mind Feleségem teszünk kegyelmetek előtt 
illyen rendelest, es allando testamentumot [Kv; RDL I. 
157]. 1786: minthogy az emberi élet változandoság alá 
vagyon vettetve, meg emlékezvén én is tsak hamar el mulo 
életem határáról, erre nézve tészek illyen hagyást és 
rendelést [SzőkefVa KK; Kp II. 21 Havadi Máthé János 
végr.]. 1824/1826: (Feleségemnek) hogy illyetén gondos, 
és elömeneteles hűsége, jo Gazdasszonysága holtom után is 
... némi némü részben érdeme szerént meg jutalmaztatva 
lehessen, réá nézve utolso, és változhatatlan rendelésemet 
ezekben teszem meg [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1092 
Kökösi Dobolyi István végr.] * utolsó 1733/1813: 
Joszágom 's vagyonotskám felöl illyen utolso rendelést 
tészek [Kv; SLt XLII. 6. 23]. 1797: az azon Testamen-
tumban bé-foglalt dolgok, s hagyomások, valoságoson a' 
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Néhai Grófinak utolso tettzése, rendelése, és akarattyai vol-
tanak [Kolozs; Told. 42/24]. 1803: kére bennünket Csik 
Szt Györgyi Gergely Kolosi Farkas Ur az aránt hogy ... 
M(agyar) Köblösön ... kedves Felesége, és két Gyermekei 
kőzött tett utolso rendelése tartása szerént illető Marhákat 

Conscribálnok [Dob.; RLt] * végső 1796: A' Te-
remtő, Megváltó és Meg-szentelő Szent Istennek Nevében 
etc. En K. Dobolyi Jósef, tészek ilyen végső rendelést vilá-
gi szerzett jovaim 's keresményim felől4 [Koppánd AF; 
DobLev. IV/760, la. — aKöv. a végr.]. 1843: a' Tekintetes 
Urnák es Aszszonynak néhai szülei még 1825-be Augus-
tus 27-én hátra hagyott kedves gyermeki számokra végső 
rendeléseket meg tévén, azon végső Testamentum, minden 
pontyaira nézve oly' formán Complementizáltatott, hogy 
a' fiu Rosalia Testvérének fizessen 1500 - ezer ötszáz 
váltó Rftot [Uzon Hsz; Kp V 379]. 

4. orvosi előírás; prescripţie (medicală); ărztliche Ver-
schreibung. 1778: Ezek a' Rendelések minden némü forro 
nyavallyákban, veres és hollyagos himlözésekben, tüzes or-
bánczokban közönségesen hasznosok, és a1 megtartásra 
igen szükségesek [MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub.]. 

rendelet 1. utasítás, parancs; ordin, dispoziţie; Befehl, 
Anweisung. 1665: Kegyelmedet, édes Sógor uram, kérem, 
minden vélekedéseket elmejéből kivetvén, igyekezzék min-
den alkalmatossággal mentül hamarébb az dolgokat az 
urunk ő nagysága rendelete szerint disponálni, bizony ha 
mégis halad, derekas veszedelem követ bennünket, én félek 
[TML III, 371 Teleki Mihály Boldvai Mártonhoz]. 1844: a 
fel olvasott rendeletben érdekelt tárgyak tőbnyire olyanok, 
melyeknek ... tárgyalása csakis Fö Kir. Biro elnöklete alatt 
tartandó Kőz Gyűlésen eshetik meg [UszLt XI. 85/1. 12]. 
1851: Dohányt ültettem az rendelet szerént az itteni elöl 
Jároságnak fel is jelentettem [Kebele MT; Újf. 2 Kimpán 
János udv. gondv. kezével]. 1868: a' Magyar kir. Honvé-
delmi Minisztérium rendelete nem vonatkozik a poten-
tialis és tartalékos invalidusokra ugyan azért az ily kato-
nai aggastyánok csak is a Nagy szombati Hadastyán 
Intézettől nyert engedély elö mutatása mellett eskethetök 
össze [Gyalu K; RAk 148-9]. 1877: Ezen évben jött a 
rendelet, hogy csak is a' 15 évesek konfirmáltassanak 
[Vista K; RAk 149]. 

Szk: -et ad. 1853: A' Zilahi Biztosság tsak Sok vitatá-
somra ada rendeletet arra nézve, hogy Dobjon és Dobjon 
Újfalunak Birái, elé álljanak — engedelmeskedjenek 's a' 
Tabellát3 mutassák meg [Szilágycseh; BfN Szipolly Elek 
kezével. — 3Az 1846/1847-i úrbéri kimutatást] * -et tesz. 
1799: az Exponens mint Atyafi hitelt adott az Asszony 
Szavának, és mivel ugy volt a szo, hogy 30 forintokra 
potolná ki az Exponens hogy a* hátra lévő 6 forintokat 
kémé fel, és akkor csinálnának Contractust, de az Asszony 
fel nem kérte és ugyan azon okbol a Zalagositto levél irása 
mind e mái Napig el maradott, hanem midőn azon hely 
tilalmasban esett, és az exponens azon Rétnek le kaszáita-
tása iránt is rendeletet tett volna ... az Asszony az Expo-
nenshez jött [Ne; DobLev. IV/811]. 1840: méltóztat ren-
delést tenni az iránt, hogy a bé mutatott bizonyítvány 
szerént pénzen vásárlott disznóm vissza adasson [Dés; DLt 
895] * felsőbb 1847: Megösméri hogy hat versen járt 
Bécsben, anélkül, hogy a felsőbb rendeletek által pa-
rancsolt útilevele lett volna [VKp 294] * főispáni 1843: 
Felolvastatik a tisztelt föispányi rendelet, mely szóról szóra 
így következik [VKp 66] * földesúri 1845: Kiadva lé-

vén azon fòldösúri rendelet, hogy hír és engedelem nélkül 
új épületeket és kerteléseket tenni ne merészeljenek, jelen 
volt a tanú személyesen az izbitai templomnál, midőn a 
templomból kijövő népet biztatta és késztette arra, hogy 
ezentúl mindenki annyi fát vághat kertelés végett is, 
mennyire szüksége van [VKp 185] * királyi főkor-
mányszék ~e. 1847: Ugyanekkor kinyilatkoztattam azt is, 
hogy a királyi főkormányszék rendelete elleni mértéktelen 
szolgálatra többé egy embert se erőltessen [VKp 174] # 
királyi 1847: Idei február 25-éről 956. udvari szám alatt 
költ kegyelmes királyi rendelet által méltóztatott őfelsége 
kegyesen parancsaim, hogy az esmeretes bujtogató 
asszony, Varga Katalin ellen csábításiért a királyi köz-
ügyek igazgatója által büntető közkereset indíttassék [VKp 
205] * kultuszminiszteri 1869: Több pályázati hirdet-
ményem után, melyeknek határideje a körlevélnek valahol 
közel 2 hónapig stagnálása miatt, annak megérkeztekor rég 
lejárt, köröztetik egy cultus ministeri rendelet [M.bikal K; 
RAk 180] * megyei 1847: Tudom, hogy Varga Katalin 
el fogattatása aránt két versen is érkezett megyei rendelet a 
falusi bírákhoz, de Varga Katalint elfogni nem lehetett, 
mert a falusiak dugdosták, s nem lehetett megkapni [VKp 
282] * válaszló 1849: Fö Biro Tisztelt Csiszér István 
Umak 1849be tett válaszló Rendelete nyomán ezen ki-
nyomozás tovább folytattatik [HéjasfVa NK; CsZ]. 

2. isteni rendelés; porunca lui Dumnezeu; Gottes Befehl. 
1685: Isten rendeletet kóvetven Tekintetes Nemzetes Banfi 
Pál Uram, az en Attyaj engedelmemból jegyezte volt el jó-
vendőbelj hazas Társul Kata Leanyomat [JHb lakodalmi 
meghívó]. 

3. véghagyományi - végrendelet; testament; Testament. 
1844: Szent peteri Mihálynak Vég hagyományi rendelete 
Feleségire nézve [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1248]. 

rendeletien I. mn rendetlen; dezordonat; unordentlich | a 
rendestől/megszokottól eltérő; neobişnuit, ciudat; un-
gewöhnlich. 1661: Alkalmaztassa is úgy magát és dolgait, 
jövendőben is ne kellessék csak az pogány kételenítésével 
színezni rendeletien cselekedetit [Kemlr. 349]. 1673/1681: 
Haczogi Renk Mihály Supplicatiojara való valasza. Egyne-
hány szőri alkalmatlan es rendeletlen kivansagira lévén 
illendő válasza tőlem ... resolvaltam Volt magamat neki, 
hogy Taxara boczatom [VhU 472]. 1678: Helyesnek ismér-
jük az Actornak kévansägát hogy rendeletle(n) feleségetül 
absolvaltassék [SzJk 135]. 1699: (A házhoz) árron jutot-
tam és az sok rendeletien portiozás rettenetes sok exactiok 
árrát is feljül múlják ugj hogj egészen pénzemben áll, 
magam saját keresménjemet expendálván erette s reája 
[Mv; MbK 89]. 1722: irtam ... az erdök(ne)k rendeletien 
vágatásokrol, nékem incumbal Fö Tisztem(ne)k insinualni, 
orvoslása pedig akar legyen, akar ne, én nem bánom [KJ. 
Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1769: az I. éjjel más complex 
tarsaival edgjütt lármázták, kiáltoztak ... azért ily vak-
merő, rendeletien cselekedetiért az holnapi Vásár Napján 
25 pálcza ütésekkel bűntetőgyek [Torda; TJkT V. 178]. 
1783: az emberek és a Nagj Szolgáltatás s rendeletien szer 
felet való szolgálat miat el szegényettek volt [Buza SzD; 
LLt Csáky-per 110. L. 17]. 1801: külomben ha ezen köz 
meg edgyezesen kivŭl más fordulokba rendeletlen felfogást 
tenne, és a* Tiszti Intésre is attól meg nem szűnnék az 
ollyan engedetlenkedő Nemes Személlyem a' Kerület vagy 
Járásbéli Tisztek ... 24. M: forintokat exéqualjanak, a 
paraszt ember ellenben Corporaliter méltóképpen büntet-
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tessék, és a' Kőz meg egyezés nélkül fel fogott Helly de-
Pascualtassék [TLev. 12/1]. 

II. hsz rendetlenül; (ín mod) neglijent; unordentlicher-
weise | a szokásostól/megszokottól eltérően; (cu tótul) 
neobişnuit; ungewöhnlicherweise. 1588: Az temeteo hely 
feleol zollottanak eó kgmek, lattiak minemeo rendeletle(n) 
[iuggattiak a' feoldet, ky miat az a' Nagy hely maid be 
kezd telny, Biro vramat kérik varosul, eó kgme visellien 
gondot Rea, egy embert Rendeli ien cum Plena Authori-
t(a)te, Aky minden symek (!) veremnek zep rendel Mutas-
son helt [Kv; TanJk 1/1.86]. 

rendeletlenség 1. rendetlenség; dezordine; Unordnung. 
[678: Én az mit elkövethetek el nem mulatom; de meg kell 
Ngdnak írnom, az fejetetlenség (!) rendeletlenség sok aka-
dályt teszen az dolgokban, én penig egyedül lévén, sem 
kikkel az dolgokban való nehézségekrül beszélhessek, an-
nál inkább kik mellett kimenekedhessem, egy emberem is 
Jincsen, így egyedül úgy látom csak csötlök-botlok [TML 
VUI, 226 Teleki Mihály a fej-hez]. 1712: Látván az Iklandi 
Reformata Ecclánkb(an) ă nagy rendeletlenséget, hogy sem 
egyház fiwtul sem mástul nints(en) függések, annak okáért 
niostani Visitationkb(an) rendeltük, hogy ez után Iklan-
d°(n) lakó Újfalvi Jstván legyen Curator az Iklandi Refor-
Jttata kitsiny Ecclesiaban [Ikland MT; MMatr. 273]. 1722: 
Írtam vala micsoda rendeletlenség van itt az Palliza-
^(na jk két rendben való vágatásab(an) és annak duplicata 
vecturazasaban [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1743/1770 

Sajnálva szemlélte a* Sz. Viszitatio ... azt a' hidegseget 
és rendeletlenséget, hogy a Gyermekek nem tanúl(na)k, 
nem-is tanittat(na)k ez okon, mert eddig rendes fizetése 
nem vólt a' Mester(ne)k [Bethlen SzD; SzConscr. 2]. 

2. szabályok megszegése/be nem tartása; nerespectarea 
regulilor; Nichtbeachtung der Vorschriften. 1777: Domina-
ls Székeken agitalt Causak Protocollumai, és külömb kü-
lönbféle Processualis Levelek(ne)k, Inquisitor(ia) Relato-
r>ak, 's egyéb Literale Instrumentumok Fasciculusokra re-
gestralva ... az időnek rövidtsége egy felöli, más felőli pe-
d'g a' sokféle rendeletlensegek(ne)k igazítására való vigyá-

nem engedték, hogy azokat revideáljuk per specifica, és 
a Protocollumokkal... confrontaljuk [BK Inv.]. 1780: (A) 
rendeletlenségnek tolláltatása és az régi s hasznos Törvi-
nVeknek helyre hozattatása végett a Mlgos Nms Família 
ě\- méltóztatott egy Universalis Törviny Könyvet Constitu-
ţonak Tytulussa alatt Várasunknak ki adni [Torockó; 
iLev. 9/19]. 1795: Ezen tórventelenségnek gyalázatos 
Következései közé tartozik az is, hogy a' már el szegödett, 
e s előre pénzel, búzával el-kõtelezett Müvelö Kovácsok, 
^on okból, hogy a' Gazda nekiek törvény ellen 's a' Mlgs 
ramília ki hirdetett parancsolattya ellen ajándékot nem 
'Sir, azt fel rúgják, vélle csúfolkodnak, mások p(edi)g 
ezekkel nem gondolván az illyén magokat el kötelezett 
Szolgákat Meg fogadni semmitis nem tartózkodnak; Egy 
szóval: az ebbeli rendeletlenség ollyan pontra lépett, hogy 
fta ennek orvoslásába Ngd maga hatalma, és méltósága sze-
rent bele ereszkedni nem méltóztatik közönségesen igen 
nagy kárát fogjuk tapasztalni [uo.; i.h. 9/29]. 

3. szabálytalanság; neregulă; Unregelmäßigkeit. 1767: el 
F0 ngatta hogy afféle rendeletlensegeket ne tselekedgyék 
Wajos MT; Told. 26/5]. 

4. erőszak; violenţă; Gewalttat. 1722: Tudgyaé nyilván 
Tanú láttáé vagy hallottaé Hoszszuaszon® lakott Ni-

•neth Sigmond Uram(na)k halála miből tőrtényt... Micsoda 

erőszak esett rajta ütes, veres, Sephetes, fojtogatás es az 
miat lette halála, és ezen rendeletlenseget ki követte el rajta 
[Szentk. vk. — aKK]. 

rendeletlenül 1. rendetlenül; (ín mod) neglijent; unor-
dentlicherweise | a megszokottól eltérően; (cu tótul) neobiş-
nuit; ungewöhnlicherweise. XVII. sz. m. f : Az én sok búsu-
lásom soha elé sem győzném írni; de az magam dolgait 
elhagyom. Igazán rendeletlenül lün az Bánfi Dienes uram 
dolga [TML V, 422 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 
1657: s csak rendeletlenül akarván Faragót megsegíteni, 
generális lévén, elhadta hadait, és maga csak néhány 
magával előmenvén, maga szegény lövés miatt odaveszett 
[Kemön. 200]. 1670: Gjarmathi István Docealja hogy 
Liszkai Miklós zaklatta Varsanbol ugy kellett el menni az 
ministerium mellől, saczanak keresesere Mivel nemeljek 
hamis hüttel vádolják, hogy az Török hutire bocsátottá 
volna ki, mas felöl, hogy az Szécseniek(ne)k nem adta 
volna meg, es ministeriomatis rendeletlenül hagyta volna 
[SzJk 112]. 1701: Jenei Balint Ur(am) ... mint tiszteseges 
férj szokta házos társat tartani, becsülni, akkeppen becsülli, 
rendeletlenül, házos társával ne(m) ell, a* melly miat 
abortialna [SzJk 330]. 1767: eddig elé Majosb(an)® egy 
Sem maradott meg hogy oszve nem gazlatta s motskolta, 
engemet is egykor rendeletlenül rutul el motskola [Told. 
26. 5. — aMT]. 1789: mind két részről a nevezet Curiák 
körül jo kerteket szoktaké tartani s melyjik rész a maga 
Jószágán a Gyümöltsfákat akárminemüeket plántalté sza-
poritat é vagy ellenem mellyik pusztitya tűzre s marhája ál-
tal s rendeletlenül vagyon az élete [NyárádkarácsonfVa 
MT; i.h. 76]. 

2. rendezetlenül; cu situaţia (materială) nerezolvată/nesi-
gură; mit ungelöster materieller Situation. 1668: Változan-
dó lévén az embereknek élete akármikor is, de kiváltkép-
pen az hadakozásban, hogy te is, édes lelkem, rendeletlenül 
ne maradj, ím testamentumot tettem, kit kezedben küldtem, 
tarts meg és ha Isten életemnek végét ezen úttal rendelte, 
élj vele [TML II, 184 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 

3. össze-vissza; la nimerealä/întîmplare; durcheinander. 
1704: És midőn béjött, ötszáz muskotélyos levén a piacon, 
akik a strázsákon nem voltanak, és az egy compania lovas, 
aki a piacon volt éjjel-nappal, ezek is egyszer lövének 
valami rendeletlenül [WIN 1,260]. 

4. rendületlenül, egyfolytában; înt-runa, încontinuu; 
standig. 1735: Tudom azt hogj mikor az Urffi a Collegium-
ban lakott azon alkalmatossággal sokszor voltanak vendeg-
ségek, vigasságok, tánczolások es majd mindennap vit-
tenek magokkal le ebedre s vatsorára ket s három Deákot, a 
kikkel is bőven ittanak ettenek s néha tántzoltanak rende-
letlenül olljankor mindenkor bővön költőttenek [Szaka-
tura SzD; TK1 Balogh Gligor (30) jb vall.]. 

rendelhet 1. elrendelhet; a putea ordona/dispune; anwei-
sen können. 1593: Az Erdeo el Adastis méltónak itiltek eo 
kgmek De az vegre: Menyt s meddegh Adhassak el Negy 
megh lato vraimat valazta(na)k eo kgmek az ket Espan 
Melle Kik az Zamweweo vraimnak referalwa(n) a* dol-
got az erdeo el Adasban a* zamweweo Vraim az elebbi 
Mod zerent rendelhessenek illendeo rendet [Kv; TanJk 1/1. 
225]. 1623: Az jozagott az zerent hyak be, mindenik hettre 
jutt eött eött zaz ember azokat vgy rendelhetik hogy zekere-
kell mehet egy resze, mas resze gialog zerbe asoual, ka-
pauall es az myre zwksegessek tartany embert arra fordít-
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hattiak az az hogy az Var zwksegere mindenkor continue 
eott eott szaz ember lehet [BGU 118]. 1662: Immár azért a 
méltóságos ifjú úrnak, Rákóczi Zsigmondnak ebbéli szo-
morú változásához képest is ember azt hiszi vala, s a feje-
delem s az urak is azon valának, hogy azon méltóságos 
tisztekre rávehessék, mellyet a váradiak Bihar vármegyé-
vel, hogy a méltóságos ifjú annyi szép virtusokkal, istenes 
kegyességgel tündöklenék, mind az közjóra s magokra néz-
ve is abbul minden jót és hasznos dolgokat rendelhetnének, 
nagy kívánsággal várnak vala [SKr 311]. 

2. vhová kirendelhet/küldhet; a putea trimite într-un 
anumit loc; irgendwohin aussenden können. 1665: Édes 
Sógor uram, tegnapi levelemben elfelejtettem Kegyelmed-
nek irni affelől Kegyelmed instálna Rotter uram ő nagy-
sága előtt, hogy küldene ő nagysága nékem assecuratoriát 
arról, hogy ha Károlyba most azokat rendelhetnők, a római 
császár ő felsége birodalmába, ennek utánna alkalmatossá-
gunk adatván a bévitelre, minden üdőben kézhez adatná ő 
nagysága fogyatkozás és halogatás nélkül [TML III, 380 
Bánfi Zsigmond Teleki Mihályhoz]. 

3. (sereget) elrendezhet; a putea organiza (oastea); (Ar-
mee) ordnen können. 1653: A Sigmond pártja innét az ösz-
szeszorult ellenséget nem hagyá elszéledni hogy seregét jól 
rendelhesse, hanem megveré az eleit az hídon innét; a 
hídon valók pedig a ló száját téritették és futni kezdének 
[ETA I, 67 NSz]. 

4. rendezhet; a putea aranja; ordnen können. 1657: sza-
bad kézzel, lábbal, csendes elmével, szívvel s lélekkel éle-
tünket szent akaratod szerént rendelhessük, és amaz jöven-
dő életet is követhessük, holott a' szent angyalokkal és 
minden idvezültekkel Tégedet vég nélkül magasztalhas-
sunk és dicsérhessünk [Kemlr. 334]. 

rendelkezés 1. utasítás, parancs; dispoziţie, ordin; 
Befehl, Vorschrift. 1847: Kik voltak név szerént mind a 
három helységből azon lakosok, kik okozói s eszközlői 
voltak annak, hogy az elfogattatás iránti rendelkezéseknek 
sikere ne légyen? [VKp 209 vk]. 1849: Vigasztaló rendel-
kezéséért esedezve — Alázatos tisztelettel öröklök Csiz-
madia Kotzog Joseff [Mv; MvLev. 2]. 1854: A' Borakat 
Mltsgod rendelkezése szerént indittom hètfön [Mv; Újf. 2 
Soós Josef Újfalvi Samuhoz]. 

Szk: - tétetik. 1844: Kaszárma tervének bé adásáról té-
tetvén rendelkezések [Usz; UszLt XI. 85/1. 95] * ~t tesz. 
1862: csak az ideiglenes haszonélvezeti jogra nézve teszem 
e' rendelkezést, önként értetődik, hogy hasznát élvező léá-
nyaim arra semmi nemű terüht nem fektethetnek, anyival 
kevésbé leend joguk abból valamit elidegeníteni [Kv; 
Végr.]. 

2. végrendelet; testament; Testament. 1862: En Tamás 
Anna — férjem Boér Károlynak, velem szembe tett gon-
doskodását lelkemre véve látván ezen rendelkezésében azt 
a nyílt betsületes lelküségét a melyet eddigi házas életem-
ben velem szembe tanúsított, én is éppen azon szerű vég-
rendeletet teszek vele szembe, mint a minőt ö velem 
szembe tett [Kv; Végr.]. 

3. lehetőség arra, hogy vki szabadon rendelkezhet vmi-
vel; posibilitatea/dreptul de a dispune cu bunurile respec-
tive; Gelegenheit, daß jemand über etw. frei verfügen kann. 
1844: Senkinek ki részegítő italt hitelben ád, — illyetén 
hitel pénze fel vételére a Tiszt. Segedelemmel 's rendelke-
zéssel ne légyen [Usz; UszLt XI. 85/1. 100]. 1862: Ha 
Isten Ö Szent felsége kegyelmének tetszene egyenes és tör-

vényes örököseinket az élők sorábol ki szollitnia; azon 
esetre maradjon az én kedves nőm Tamási Anna a vagyon-
nak szabad tetzése szerénti rendelkezője, azt rendelkezése 
szerént kezelhesse, vagy ha tetzik el is testálhassa [Kv; 
Végr.]. 

rendelkezési szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: szabad ~ jog vmi fölötti szabad rendelkezés joga; 
dreptul de a dispune (cu bunurile respective); Verfügungs-
recht. 1863: A külmagyar utzai házak és telkek nöm 
hozománya lévén, a menyiben nékem abban két harmadom 
van, tehát az egész két telket teljes tulajdoni és szabad 
rendelkezési joggal hagyom Nöm Konnerth Ersébethnek 
[Kv; Végr.]. 

rendelkezhet intézkedhetik, döntést hozhat; a putea dis-
pune (de ceva); verfügen können. 1847: Minthogy e me-
gyei tisztségnek semmi pénzalap, melyből ilynemű fizetés-
ről rendelkezhessen, hatalmában nem létez, bátorkodunk 
eredetileg a Felséges Királyi Főigazgatótanács eleibe fölter-
jeszteni, oly kéréssel, hogy e tárgyban maga további rende-
letét megtenni méltóztasson [VKp 204]. 1853: Köz tudat-
ban vagyon az, hogy mindenen a' mi tsak vagyon szerze-
mény, mellyről a' törvény értelmében szabadon rendelkez-
hetek [Kv; Végr.]. 

rendelkezik 1. intézkedik vmi felől; a dispune ín legă-
tură cu ceva, a hotărî asupra unui lucru; anordnen. 1840: 
itt helybe ugy neveztetni szokott Sz: Miklosnapi országos 
vásár alkalmával a Nemes Város négy taligás ökrei árverés 
próbálása mellett el adattak 116 egy száz tizenhat ezüst 
Rfkon — mely pénz Summának bévétele aránt méltóztat a 
Tktes Ns Tanáts rendelkezni [Torda; TVLt Közig. ir. 
1558]. 1845: Ujjbol az a' kérésem a' Tekintetes Ali Ispány 
úrhoz méltóztat rendelkezni ezen ifjúról, mert még eddig 
mind magam embereim ügyelték Tisztelettel maradtam a 
Tekintetes Ali Ispány Urnák alázatos Dobolyi Bálint mtk 
[Nagylak AF; DobLev. V/1251 Dobolyi Bálint Miksa 
János alispánhoz]. 1847: Arról is hallotta rendelkezni, 
hogy a falusiak közül senki is erdőbeli büntetési díjt ne 
fizessenek, s ha a gomyikok kérni is fognak, azokat verjék 
el | A szabad korcsomárlásról nem hallottam, hogy rendel-
kezett volna [VKp 189, 220-1]. 1849 u.: a Kormányszék is 
rendelkezni akart, de egy krawal ebbe meg gátolta [EM 
XLIX, 548 Zeyk Károly kezével]. 

2. végrendelkezik; a testa, a face un testament; Testa-
ment machen. 1858: Tamás 'Sofia özv. Czakó Jánosné 
kevés vagyonkájáról halála esetére rendelkezni kívánván 
vég akaratját mi előttünk a következedökben nyilvánítja 
[Kv; Végr.]. 1865: Kedves unokámnak Antos Klárának 
hagyom Kolósvárt a' külső Magyar uttzában fekvő 
házas telkemet, melyen most jelenleg lakok, minden e ház-
nál található felkelhetökkel, ki vévén a1 kész pénzt ezüst-
arany némüt és drágaságokat mellyekröl alább fogok ren-
delkezni [Kv; Végr.]. 

Szk: egymás javára 1863: Miután minden meglévő 
vagyonunk a mi sajátunk, tehetnök azt, hogy egymás ja-
vára rendelkezzünk3 [Kv; Végr. — aTi. a férj és feleség]. 

rendelkező I. mn végrendelkező; care a testat/a fòcut un 
testament; Testament machend. 1853: Ez itten meg irt vég-
rendeletet rendelkező ur előtt újból felolvasván azt minde-
nekben a szerént a mint megírva vagyon ez úttal is helyben 



317 rendeltethetik 

hagyván felkért hogy azt jövendő bizonyságul irnok alá, — 
mit is ezennel mint e végre meg hivatott regiusok alá is 
írtunk [Kv; Végr.]. 

II. fn vmi felett rendelkező személy; persoanä care 
dispune de bunurile respective; über etw. verfilgende Per-
son. 1862: Ha Isten ő Szent felsége kegyelmének tetzene 
egyenes és törvényes örököseinket az élők sorábol ki-
szollitnia; azon esetre maradjon az én kedves nőm Tamási 
Anna a vagyonnak szabad tetzése szerénti rendelkezője, azt 
rendelkezése szerént kezelhesse, vagy ha tetzik el is 
testálhassa [Kv; Végr.]. 

rendelmény 1. rendelés, intézkedés; dispozifie, măsură; 
Anweisung. 1839: (Az) ide érkezett Papi visgáló szék ren-
delményei [Nagykapus K; RAk 16]. 

2. isteni rendelés; porunca lui Dumnezeu; Gottes Befehl. 
1837: Mint hogy pedig a jövendők és az események törté-
nte bizonytalan az Isten rendelményei pedig, el fordítha-
tatlanok Czélarányosan jegyeztetik meg, hogy azon 
szerentsétlen tűzi veszellyek kárát mellyeket a Zallagot biro 
vigyázatlansága, vagy tselédei támasztottak, a Zállogba 
vevő Ur tartozik viselni [Dés; BetLt 5]. 

rendelő elrendelő; care rînduieşte; anweisend. 1675: Ha 
nem mindeniket is, de nagy részét mindezeknek az idő, ki 
Apónként az dolgokat érleli, de mindenek felett az minde-
neket maga szabados sz(ent) akartja szerént rendelő Isten 

következendő idők által kinyilatkoztatja és az melyek 
most titokban lenni láttatnak is, világosságra hozza [TML 
VH, 27 Szepesi Pál Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 

rendelt 1. elrendelt, előírt; hotărît, stabilit; vorgeschrie-
ben. 1577: Az ket lato vraim helyebe valaztottak a* ket 
vasár byrot Tellyes authoritast adnak eo kegmek, hogy a 
kik meg esnek az vegezes elle(n), es nylwan az vetekbe 
meg talaltathnak, Azokat az elobby vegezes zerent bwn-
tessek meg, mind zalag vetellel mind egieb Rendelt móddal 
[Kv; TanJk V/3. 149b]. 1580: Vegeztek aztis, hogy niolcz 
zekre minden wdòbe elegh hust vagyanak Az Mezarosok 
naP estigh ha penigh az Gywlesseknek es egieb soka-
ságnak It lete teobbet kewanna Akor tartozzanak Az zek 
*amat megh teobbyteny es fogiatkozastul Az varast megh 
otalmazny ez elot Rendelt bwntetes Alat [Kv; i.h. 222a]. 
1604: magokat tarczak az ö kk eleiben rendelt és meg irtt 
torúenyehez, kitt ö kk eleiben mind Deák s mind Magyar 
“Velúe(n) az mj eleink meg írattak [Kv; i.h. 1/1. 279]. 
673/1681: Vassal avagy árával az régi Usus szerint megh 

e|égednem, de a szerint ő kglmek contentalni nem akarnak 
f elejekben rendelt Instructiqiok kivül [Vh; VhU 465]. 
[677: Nyom követés helyet való újonnan rendelt processus 
[AC 264]. 1739: Kedvetlenül értettük, hogy az Isten harag-
jának engesztelésére s duplás ostorának elfordítására ren-
delt böjt nem kezdett volna observáltatni, sőt sok helyeken 
magok a tisztek és az első rendbéliek hadták volna félbe, 
scandalisálnának vendégeskedéssel, musikáltatásokkal, 
tánczosokkal, melyből példát vett volna a község is, holott 
** ily publicum edictumnak observaltatni kellene [SzO 
VU, 398-9 gub.]. 1793: (A) bé küldött Perceptoralis quie-
j^tiát hiteles Mássában, ă pénz gyanított el költésiért az 
Ur ellen rendelt Fiscalis Actio el engedésinek nyomos aján-
^ával ă Fels. Fő ig. Tanátsnak, a Tisztség bé mutatta 
ćgyen, mely szerént azon eredeti quiétantia, midőn a 
leveles Tár számárais le írattatott volna, az Úrnak meg 

tartás, és ã kívántatható történetben maga Legitimatioja 
vegett ezennel viszá adatik [Torda; DobLev. IV/714]. 
1865: azokra nézve kik ezen életkort" el nem érték a fenn 
rendelt kezelés maradván meg [Kv; Végr. 4. — aA 24. 
évet]. 

2. vki/vmi számára kiutalt/adott; care a fost repartizat 
pentru ; jm/filr etw. angewiesen. 1573: Az hentelereknek 
Rendelt vago hyd Mellet való Saart eo k. fertallial Mind az 
porondyk (!) hordassa ely Es annak wtanna kyaltassah meg 
10 fl. Bírság alat hogi senky ganet oda Ne hordyon [Kv; 
TanJk V/3. 91a]. 1589/XVIL sz. eleje: Edgi Heti beres Le-
geni se válthassa es hagihassa el Gazdaiat semmi egieb 
wdeoben, hanem Kis Aszszoni napian, mely wdeoben ha 
az legeni az eő neki rendelt mesternek megh igiri, eczer 
magat, bę adgiak kezet hogi nalla miuel heti bér fizetés-
re, semmi uton az utan azt az mestert el ne hagihassa (:ha-
nem ha az mestemekis akarattiaual lenne:) hanem ott 
miuellien esztendő Kis Aszszoni napiglan [Kv; KőmCArt. 
5-6]. 1598: Az presidiumra Rendelt pinzt w kegelmek 
wiüek feirwarra Melyrwl el feletkesztem wolt zaamada-
somban Mert Registomomban be nem írtam wolt hanem 
zaamadasom wtan leltem Megh Jegyző konywemben [Kv; 
Szám. 7/XVIII. 2 Masass Tamás sp kezével]. 1618/1669/ 
1681: Mivel Hunyadi Molnaink es töb épületeknek fel 
állásáért Molnár Thamast kelletet volt Váradrul ide be 
hozatnunk Hunyadon Piacz Uczaban Santa Katha hazat 

conferaltuk Molnár Thamasnak es minden ado sze-
déstűi vévéstül eximaltuk Mikor pedigh mi szamunkra 
munkálódik hetre es napra rendelt fizetését nekie meg 
adgyad [VhU 301 fej-i rend. Bálint deák vh-i provisorhoz]. 
1675: Cserei János Fogarasi kapitány Ur(amna)k fizeteset 
hozzánk mutatót hűségéért rendelt fizetésen kül ez szerint 
jobbítottuk Urammal ŏ klmevel [UtI]. 1750: Tiba Gábor 
adós lévén ä Szent Mihály adajával kentelen vólt à 
Tisztartó Hajdút adni a Vajdák vagj Birák mellé, s úgy 
szedhették bé, Tiba Gáboron, mint máshonnanis, az Hajdú 
az néki rendelt egy máriás nyargalót, pénzül meg nem 
vehetvén, abban hozta el a Puskáját [Szság; Told. 3]. 1780: 
nem akarván a* kohokban, és Verőkben valaki a' rendelt 
fizetésért el-menni, az illyen azon munka tételektől el-
tiltassék [Torockó; TLev. 9a]. 

3. kijelölt, megnevezett; stabilit, fixát; emannt. 1584: 
minde(n) vegezesekben Ne(m) felejtettek ell az Juhok dol-
gát, hogy az Rendelt helyeken kyweol Ne Iamanak, de ez 
ideigh vgian semmy Ne(m) keolt vegezeseknek meg tarta-
saban [Kv; TanJk V/3. 282b]. 1589: Az meg neúeszet ket 
wy rendelt auditóriumoknak padimontom es wlev zekeket 
chinalassara (!) vittetúnk a templumbol oda dyreb darab 
fakat, oda vitteletol f. — d. 5 [Kv; Szám. 4/IX. 14]. 1604: 
az mostany nyawalyas wdeoheoz kepest egy kewes Jdeigh 
az Zekeres es barom vasar otkin legyen annak rendelt 
helyen vgiminth az magyar vcha Kis ayto eleot [Kv; TanJk 
1/1. 489]. 1727: Néhay Fogarasi Sámuel vr(am) ideiben 
volt valami futó sokadalam de nem a rendelt helyen 
[Mezőbánd MT; Berz. XV/21]. 1790: Valamikor a' Szőllő 
Biro a' Szőllők állapattya iránt valamelly időre hagyást, 
vagy Gyűlést botsát, azt rendre egyik Háztol a' másikhoz 
hírré tenni vagy el mondani tartoznak s, a rendelt Hellyre, 
az hová a Gyűlés botsáttatott minden Szöllös Gazda vagy 
Personálíssa elő mennyen [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 
76]. 

4. feladat elvégzésére/szolgálatra kijelölt/küldött; desem-
nat (pentru a îndeplini o sarcină); fílr eine Aufgabe er-
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nannt. 1583: Valaky, Borát chaplarrai akaria ky merethny 
es arultathny Tehagh a' Bornak gazdaia megh Mérettesse 
a' fwzerrel az ahoz Rendelt es Valaztot Zemeliekkel annak 
eleotthe Valamikor akaria, vagi keth hettel, vagy egy hettel, 
vag harmad nappal, amégh ky nem kezdenę három forint 
Birsagh alath [Kv; PolgK 2]. 1591: Az viznek fel neüelese 
feleol vegeztek eo kegmek, hogy mostan, az kik ahoz 
rendelt zemelyek, le zallichak, hogi se kertekben se 
egiebwtt az viz mia kar ne legien [Kv; TanJk 1/1. 166]. 
1624: annak az megöletett Vajda Istvánnak, ha szintén 
valaki a mi jus regiumunkban belé kapott volna is, akármi 
részében mindeneket elsőbben mi számunkra elfoglalván, 
annak utánna per manus magának Borsos Tamásnak, 
avagy arra rendelt bizonyos emberének adja és bocsássa 
kezében [SzO VI, 77 fej.]. 1703: Az Szebeni Fortalitium 
epittésére rendelt dolgosokb(an) nap szám szerint még 
restal Kgk Szekin nrō 3283 // Azért Kgk mindgyart 
kesedelem nelkűl kŭldgjön anny számú dolgosokot oda 
kikel ezen Holnap(na)ka végéig egeszszen a még irt nap 
szám szerint való Dolgosok számát ki tölthesse [UszLt IX. 
77/73 gub. — "Október]. 1711: halotta(m), hogy beszelte-
(ne)k hogy Ispán Ur(am) az Bonczidaj hídhoz rendelt sze-
kerekből, egyet ketöt maga ususara ís fordít [Göc SzD; 
WassLt Nagy Ferencz (33) szb vall.]. 1774: az Sokadalom 
el bomlás alkalmatosságával, ki égy, ki más felé lopja a 
karót, s az arra rendelt Ember pedig csak annyiról fizet, a 
mennyi karo találtatik, mellyet Sokadalom el bomlásakor 
az Udvarban viszá visznek [Mocs K; KS Conscr. 51-2 Sos 
Ferkő (30) jb vall.]. 1818: Annak utánna híjába ellenzették 
a' Podárok, hogy gyalog emberek oly* sokan ne menjenek 
a' Hidasba, mert el fog sülyedni — ellenzette a' Hidas 
mellé rendelt vigyázó Emberis, de a' vásárra menő soko-
sággal nem bírván a' Hidasba erőszakoson sokan tódulván 
's még utoljárais a' midőn a' Hidasost (!) meg indították a' 
Pártol reá szökdöstek [Sülelmed Sz; IB], 1847: valamint 
megösmeri azt is, hogy az ölfák vágására és készítésére 
rendelt embereket ő tiltotta el [VKp 294]. 

Szk: vki mellé 1674: (A regestrumok) ki keresésére 
melléje rendelt edgyik Colosvári Captalan es egj Deákunk 
[KJ]. 1677: ö Nagysága mellé rendelt Gubernátornak holta 
történvén, más választassék mindgyárt [AC 256]. 

5. vki mellé vezényelt (sereg); (oaste) ordonată sub co-
manda cuiva; zu jm kommandiert (Heer). 1619: Semmi 
kétsége ne legyen az uradnak abban, valamivel elbocsátot-
tam Mikó Ferencet és Mehmet pasát. Megvagyon még 
Mehmet pasa kimenetelinek előtte parancsolva Karakás 
Mehmet pasának, mellé rendelt hadaknak, hogy ha az 
életeket szeretik, sem órát, sem napot ne várjanak, hanem 
mindjárt Budára felmenjenek [BTN2 302]. 

6. vhová/vmilyen célra küldött; care a fost trimis unde-
va/cu un anumit scop; irgendwohin/mit einem Zweck 
geschickt. 1593: eg pinzt sem irne az Na(gysagod) keo-
zinkbe rendelt limitatioja [Dés; DLt 241]: 1614: Végre 
oztán sem az magának való ajándékot el nem vevé, sem 
másnak rendelt-küldött ajándékot senkinek nem hagyá 
megadni, hanem mind egyberakatá, és azt mondá, hogy 
mind császárnak kell adni [BTN2 69]. 

Sz. 1678: Látom, én már bűneimért reám mért Istenem-
tűi szintén esőleg érkező sok gonoszim miatt Kegyelmetek 
atyafiságát meg nem szolgálhatom, többire mint az mészár-
székre rendelt marhának, úgy van dolgom [TML VIII, 91 
Teleki Mihály lev. ismeretlenhez]. 

7. kitűzött/jelölt (nap/időpont); (ziua/data) fixată/stabi-
lită; festgelegt (Dátum). 1574 k.: Jeowe My Eleonkbe Ez 
varosbely felwnk Chisar Peter, hozwan my Nekwnk Egy 
Ados lewelet 117 forintról valót, kyt eoneicy Adot volt 
Nagy Banyan lakozo kakas gergelne, Monda azt Myne-
kwnk hogy Minekwtanna Az ados lewelben Rendelt 
fyzeteo Napok ely Mwltanak volna fely Ment volt eo 
Banyara Latwan az otthwalo Byrak az Nylwan való 
adoszagot Meg Iteltek volt neky [Kv; TJk III/3. 316a] 
1602: ha penznek szeret tehetnek a hazat öröksegetis 
oda fizetik ... szaz nyolcz forintba(n), mellynek im fizető 
napot is prefigaltunk vala, kiről minekünk Pap Istvanne, es 
a Leanya Pap Kato illye(n) okon kezetis ada, ha a nevezet 
es rendelt fizető napra megh nem adhatnak vagy nem 
ad(na)k, eo magokhoz is hozza nyulhass(on) Borso Ger-
gely, minden nevel nevezendő helyeken [Keresztúrivá U; 
UszT II/2. E. 49]. 1644: az rendelt Napra Georfíy Georgy 
eleó alla Zent Anna(n) [Mv; MvLt 291. 424b]. 1677: Mint 
egyebek, ugy a' Székely Vitézlő rendek-is, a' végezések 
szerint, hadi expeditiokra fel-űlni tartozzanak; ha a* Feje-
delmek vagy arra bizatot Generálisok, vagy fö Tisztek elöt, 
a' Mustrára rendelt időben, és helyben jelen nem lennének, 
az eddig való usus szerint a' Tisztek büntessék [AC 156]. 
1701: Az Ora múlatás ezen formán tartassék; ha ă rendelt 
ora utan jöne, és bé izenés nélkül be menne ä Céhbe, 
büntetése légyen absq(ue) omni gratia tizenkét pénz [Kv; 
PosztCArt. 20]. 1728: A: kik az rendelt napon nem Com-
parealnak a munkán, Malom Birák Atyánk fiai eö ipso 
mingjárt Zállagoltassák Tizedes és Város szolgajavai az 
ollyanokat s a meg irt büntetést exigállyák Sine Commise-
ratione [Dés; Jk 381b]. 1740: az egész takarodáson, kó-
száláson tudniillik és aratáson, söt Törőkbúza kapálláson is 
gyalog szerrel szolgálnak mind addig valamit el végez-
hetik. edgy szóval a' mikor és a' mire kívántatik az Vr 
dolgára hajtattanak, mellynek rendelt ideje és szakassza 
nincsen [Runk TA; Ks 89 Inv. 58]. 1803: Hozzánk uto-
sitott tudosittását a Tekintetes Urnák kedvesen vettük 
nem lévén a Possessoratusok Mindnyájan ide haza, de el 
érkezésekkel Communicalni fogom, és az rendelt Napra 
szivesen el várván, elé állunk Magunk igasságával [Burjá-
nosóbuda K; JHb LXVII/4. 23]. 

8. kirótt; impus, stabilit; ausgeworfen. 1570: fia eleby 
gywlesben Rendelt varas adaya Melle, kylémb kylemb 
zwksegnek Beh tellesitesere, Az felekyekre Rendeltek 
adoth fl 25 [Kv; TanJk V/3. 5a]. 1592: Hogy az feiedelem, 
Sattcz Adóban, mind egieb rendelt adowal egietemben, 
Nem veot teöbbet f 500 [Kv; Diósylnd. 18]. 1597: & 
presidiumra Rendelt adóban melliet az Orzag Reánk wetet 
fizetünk f 500 [Kv; Szám. 7/VI. 2]. 1620: Eo Kegteol az 
Tanacz Vraimtol, Vár epwletire es az Varosnak egieb fele 
sok szwksegere rendelt ado [Mv; MvLt AContr. ACC]-
1663: mennél hamarébb azon Pórta contentatiojara rendelt 
mindennik fele pénzt szedgye fel kitől kitől egészszen 
adminisrallya az generális Perceptor kezében, megh irván 
mellyik micsoda féle pénz légyen, quietantiatis az szerint 
vegyen rolla [UszLt IX. 75/57 fej.]. 1679: En Keczeli 
István az mi kglmes Urunk eö naga Bejárója leváltam . 
Kovács István Ur(unk)tol ő kglmektol: az nemes ország 
Tavalyi Császár adaja restantiaja fizetesére rendelt sum-
mát, mellyeket (!) Nalaczi Istvá(n) vr(am) ő kglme 
Tavalyi Portai Fö követségiben kölcsön penzel töltett ki 
[MbK]. 
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9. (Istentől) megszabott/elrendelt; rînduit (de Dum-
nezeu); (von Gott) angewiesen. 1662: Miben áll az az 
országoknak, népeknek külső-belső jó állapotiban való 
virágzások, avagy micsoda dolgok teszik virágzókká azo-
kat? Hármak kiváltképpen: 1. Az jó magistrátus, 2. a jó 
szóhalló nép, 3. az igaz vallásnak terjedésére s annak Isten-
tül rendelt mindenféle eszközeire való szorgalmas jó 
gondviselés [SKr 689]. 

10. rendezett (sereg); (armată) ordonat(ă)/rînduit(ă); ge-
ordnete (Armee). 1644: Urunkkal és sok számú hadakkal 
menvén Kassa megszállására, kilenc nagy ágyúkat vonván 
az kassai téglaszínhez az városnak szegezvén, aznap ren-
delt seregekben lévén ki-ki lova hátán, az gyalogság talpo-
kon, kérvén az várost [Kv; KvE 174 LJ]. 1653: Mondják 
volt azért akkor némely vén hadakozó emberek hogy ne 
menjenek a tábornak, hanem a mely 38 ágyút és taraczkot 
tennap nyertek, több lövő-szerszámmal előbb vigyék, és 
rendelt seregben menjenek és lövöldözzék le a sátorokat 
[ETa I, 49 NSz]. 1704: És a kurucok is kétfelé szakadván, 
minekutána egy darab ideig itt állottanak volna, rendelt se-
regben elmenének [WIN I, 189]. 1710: Kucsuk basa a ma-
ga rendelt sergeivel mikor annyira érkezett volna a Kemény 
János hada felé, ahonnan a puskalövés könnyen elszolgál-
hatott, visszafordulván, egyet sem szóla hanem mind jobb s 
mind bal kézre levő sergeit nagy haragoson meg tekintvén, 

adván jelt, mind maga, mind a vele levő hadak az 
edictum szerint fejeket lovok nyakához lehajtván, nagy 
sebesen megrugaszkodának és minden tartózkodás nélkül 
Kémén János sergeire rohanának [CsH 53]. 

U. (jól) szervezett; (bine) organizat; (gut) organisiert. 
1597: Myert hogy egieb iol rendelt zomzed varosokban az 
sokadalmoknak bizonyos es el hatarozot modgia es rendy 
vagion, ew kegmekis azoknak példáit keővetwen igiekezte-
nek azon hogi az itwalo sokadalomnakis el rendeleseben az 
varosnak es az keossegnek haznat keowessek [Kv; TanJk 

298]. 1662: A tárház is pedig Géczi János gondviselése 
által valóban megrakodva maradt vala, de a gyermek feje-
delemnek tizenhét esztendős korában halván el a dicséretes 
Jó gubernátor mellőle, az a nagy sok kincs, ó, akkor is csak 
romlására, pusztíttatására fordíttatott vala a szegény or-
szágnak, elejétől fogva nem lehetvén a szegény hazának jól 
rendelt politiája jövedelmi dolgában [SKr 80-1]. 

12. alkotott; ffcurit de ...; geschaffen. 1657: Azonban Fa-
ragó András valahány jó katonákkal másfelé váltott, hogy-
ha mit kaphatna, mi is pedig feljebb indulánk az víz mel-
lett, és Pöstény ellenében jutánk, mely helyen vadnak az 
természettől csudálatosan rendelt feredők, holott az Vág-
Parton minél közelb akármely hidegségében is az víznek, 
ha megvájatik, mindjárt igen meleg és orvosságos fòrödő 
víz fokadni szokott [Kemön. 75]. 

rendelte vki által előírt; (pre)stabilit/fixat de ; von jm 
vorgeschrieben. 1618: Tóth Mihály uramot ugyan cogál-
n°m kellett az sok fogyatkozás miatt, hogy a Nagyságod 
rendelte 300 dutkát megtöbbítse kétszáz dutkával, mert azt 
b'zony csak félig sem vötte jó neven [BTN2 165]. 

rendeltet 1. elrendeltet, előírat; a da dispoziţii; ver-
schreiben/anordnen lassen. 1635: Az boéroknak Kovács 
J^ter helyett rendeltess édesem, más gazdát Kovács Péter 
helyett [RákCsLev. 7 a fej. feleségéhez]. 1703: külgjon 
^nyi számú Lovasokat megint a mennyi szamut előszer 
Parantsoltunk volt, vgjan azok(na)k kiváltássára, de azokat 

az Tehetősibul es fegjveresibul conscribaltossa és rendeltesse 
ne ugj mint az előtt, hogj az Tehetősek vagj fizetésért, vagj 
Hó pénzre, vagy más képpen otthon maradgjanak [UszLt IX. 
77/77 gub.]. 1826: Csergő Elek Inst(antiaja) melyb(en) Érsek 
Sándor által fogadójába lett meg Károsodása utánn el betsült 
jovairol szolló betsü levelnek, és még nálla lévő jovainak ... 
160 papusa dohannyának betsült árrának meg fizettetését 
kéri rendeltetni [TVLt Közig. ir. 909]. 

2. vki/vmi számára adat/kiutaltat; a dispune să fie repar-
tizat pentru ...; jm/ftlr etw. anweisen lassen. 1640: Jttem 
zabnak való foldis egy darab, melliet a mint magok refe-
ralliak szegeni meggh holt Fejedelem mivel az vad kerthez 
edgi darab szanto feoldeket rendeltete es vetette volt el 
tölök, a heliben engedet es adot volna nekik, de nincz mind 
az altal rulla semmi levelekis [Mondra F; UF I, 748]. 1670: 
Kegyelmed azért, minthogy olyan nagy ember s vallásun-
kon való is, adhat szállást s rendeltessen az várason is tisz-
tességes szállást s ha valahonnét valamiből lehet, gazdál-
kodtasson is [TML V, 272 Teleki Mihály Katona Mihály-
hoz]. 1710 k.: Mondám egyszer a tanácsban: ha lehetne, 
rendeltetnének az én szállásomhoz közel szállást a kancel-
láriának [Bön. 962]. 1732: (A híd) építésére Mester Ember 

el hívására expedialtuk Batori Szabó István Atyánk fiat 
Nótárius Atya(n)kfia eö kglme ala rendeltessen ket oru szá-
nat [Dés; Jk 425a]. 1849: a gyászszekér reggel 4. órakor 
elinduland; hogy tehát minden esetre elindulhassak felvitt 
a' Biazini vendégfogadóba és ottan reggelig szállást rendel-
tetett számomra [Kv; Végr. 38]. 

3. (helyet) kijelöltet; a face să fie (stabilit/fixat (un loc 
pentru ...); (Ort) bezeichnen lassen. 1662: Szurdokról, ha 
véghez vihetik parancsolatomat, hagytuk, hogy valami bú-
zát és egyéb takarmányt is szállítsanak Kővárban; megszol-
gálom Kegyelmednek, rendeltessen helyet nekik külön és 
viseltessen gondot is reá [TML II, 329 Kemény Simon Te-
leki Mihályhoz]. 

4. feladat elvégzésére/szolgálatra kijelöltet/küldet; a da 
dispoziţie să fie desemnat cineva pentru a îndeplini o 
anumită sarcină; wegen einer Aufgabe emennen/schicken 
lassen. 1662: Bottyán Demeter míg ott lészen, adasson Ke-
gyelmed praebendát az udvarbíróval magának. Ez levelem 
praesentáló asszonyunk ö nagysága szolgája mellé is ren-
deltessen Kegyelmed két emberséges puskást [TML II, 253 
Kemény Simon Teleki Mihályhoz]. 1827: Mint hogy a' 
néhai Dobollyi Josef és István urak magtalanul haláloztak 
el ezeknek a' N. Enyedi határon kün és ben lévő minden 
javaikat a' Tktes ur és Asszony aprehendálták és bírják 
mais osztatlanul, az Exponens kivanya a maga részit tör-
vényes osztály altal ki szakasztodni mind azon N. Enyedi 
Jokbol azoknak haszon vetelekkel edgyüt. Evégre a' 
tisztelt Tanátstol a kívánt osztályra oztoztato Biztosokot 
fog kérni és rendeltetni [Ne; DobLev. V/l 117. la]. 

rendeltetendő feladat elvégzésére kiküldendö; care ur-
meazä să fie trimis pentru a îndeplini o anumită sarcină; 
wegen einer Aufgabe zu bestimmend. 1748: midőn a'kor 
a'ra rendeltetendő két betsülletes Fiscalis Déákok jelen 
lésznek az Ur parancsolatjából investigálhatnak és conno-
talhatnak, e'ben és minden bajaimban, Uri assistentiáját az 
Urnák Director Vramnak imploráljuk [TK1 gr. Teleki 
Ádám lev.]. 

rendeltetés 1. cél, feladat; scop; Zweck. 1861: Csak 
most közzelébb hirdetődik a' N. Kapusi meg rázó sze-
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rentsétlenség, és imé mintha a' Kör-leveleknek csak a' vész 
hirdetés lenne rendeltetésük, ismét hirdetni kell ujjabb 
nagyszerű szerentsétlenségeket [Gyalu K; RAk 64]. 

2. vminek ~e helye az a hely, ahová vmit el kell juttatni; 
loc de destinaţie; Zielort. 1864: Tapasztalván több izben a' 
T. h. Esperes ur, hogy a' kibotsátott Kör levelek el rongyol-
va küldöttek vissza rendeltetésök helyére, az okbol rendel-
tetik hogy minden t. pap a körlevelet boriték alatt bé 
petsételve köteles küldeni más Egyházba [Gyalu K; RAk 
88]. 

rendeltetett I. mn 1. elrendeltetett, előiratott; care a fost 
rînduit/hotărît; vorgeschrieben. 1586: Vegeztek egyenleo 
voxal, hogy ennek Vthanna karachon eleot való harmad 
Nap estyn, vgmint Negied napia eleot karachonnak az zaz 
embereket valazzak, vgia(n) Azon Napon penig Az vy 
zaz emberekis fel gywllienek es Akor eskeggyenek, Az 
Vniotis Akor el olwassak Es az Reghy Attianktol rendelte-
tet 37 Articulustis hogy Az vy zaz emberekis ozta(n) zent 
lstva(n) Napiaigh gondolkodhassanak, hogy Io itiletbeol 
valazthassanak byrot es polgarokat [Kv; TanJk 1/1. 38]. 
1674: ha kik penigh az oda szállando parasztságh közzül 
ezen Böczűlletes Nemes emberek(ne)k eorőkős Iobbagyi 
lésznek, azok(na)k állio(n) szabaczagokban, ha az Vraíc-
(na)k rendeltetett taxa szerént fizetneke annuatim, auuagy 
szolgálnak minden héten édgy édgy napot [K; SLt D. 18]. 
1756: Egyszer sem elégszünk meg mi, az Ur eo Ngátol ren-
deltetett szolgálattal, hanem mindenkor többet szolgálunk, 
no hiszem nyárban nem lehet controvertálni, hogy az Ur eo 
Nga Gabonája inkább oda ne veszszen, ha szer felett 
menyünk is, de e' nem tsak nyárb(an) van, hanem minden 
időb(en) [Galac BN; WLt Oltyán Nikuláj (45) zs vall.]. 
1823-1830: A négy fakultásbeli ordinarius professzorok* a 
mi nagyatyánktól rendeltetett ranggal éljenek és a 
tanácsosok rendében legyenek, hivatal bel i régiségek szerint 
[FogE 234. — aA göttingai egyetemen]. 

2. vki/vmi számára kiutalt; care a fost repartizat pentru 
...; jm/fllr etw. angewiesen. 1614/1616: Hogy eleitől az 
Colossj praedicatoroknak salariumokban az Feiedelmek 
proúísioiabol esztendőnket (!) rendeltetet nyoltz nyoltz szaz 
Só, fel soúaval egyetemben meg Járt, és meg adatot, mind 
az elöbj Feiedelmek, Kamora Jspanok es arendatorok altal 
[Kv; RDL I. 100]. 1632: Adaiokat keczer adgiak megh 
eőkis eztendeőben azok melle rendeltetett Ezwst penzet 
mely f. 1 Es hal penzel, mely d. 50 [A.porumbák F; UC 
14/38. 173]. 1681: Vizi Malom Ebben lévő mostani 
molnárt, méltán ă Lopo Juhaszok es disznó Pásztorok 
köziben számlálhatni; Kys aszt meri mondani ez Tiszt 
szémébe(n), hogi ha eó tőlle az minden napi pogacza Sütés 
(:mellyet szabadoson usual:) el vétetik, soha eő az malom 
beli proventŭsért, es à heti kenjerert rendeltetett buzaert ott 
nem lakik; meljben minemű napi titkos gonoszsagh légjen 
akár kys altal lathattya; azért hogi ennek utanna ot tárcsák, 
nem erdemes reá [Hátszeg; VhU 603]. 1699: Valakik a' 
Deesi N. Malomhoz rendeltetett ket ket szeker agat vagy 
tövisset, ad octavum ne(m) p(rae)stallyak hogy azokat a1 

negligenseket Hadnagy Ura(m) 48 // 48. pénzig megzalo-
goltassa communiter et unanimiter decemaltuk [Dés; Jk 
286a]. 1704: Ma reggel Acton uram által kiváná a gene-
rális, hogy a maga intertentiójára rendeltetett 9000 rénes 
forint tavalyi restantiát az urak felvettessék és administrál-
tassák [WIN I, 288-9]. 1719: Sok esztendőktől fogva való 
jo Comportamentumáért, és hasznos Szolgálattyáért, a 

Bellicus Fő, Commissarius Rosentzeig (!) Uram Számára 
rendeltetett Discretiot pr Rf. 800 // Triciti Cub. 100 II 
Avenea Cub 100 // Foeni Cur. 20 // Vini Vasa 6 Kgltek 
ki adatni el ne mulassa [Ks 83 gub.]. 

3. vmely feladat elvégzésére kiküldött/jelölt; care a fost 
desemnat pentru o anumită sarcină; für eine Áufgabe be-
stimmt. 1604: valamely Tizedes awagy egyeb rendbely Ze-
mely rezegen megyen az eorizetre tehát affélékét mingya-
rast biro vram awagy arra rendeltetet Uraim, az kalitkaban 
tetessek es ott viradgion megh [Kv; TanJk 1/1. 485]. 1614: 
Miuelhogy Somogy Georgy nem tudatik mi gondolattiábol 
in viligendium mandati n(ost)ri ez mostani Expeditionkbol 
magat absentalta mindgiarast Szász Lona neveő fa-
luiat mi szamunkra el foghlaluan, per manus bocziassa 
Mikola János Uram beóczületes hiuűnk Tanacziunk arra 
rendeltetet emberenek kezeben [JHbK XII. 18 fej.]. 1664: 
parancsolyuk alkalmaztassa hazanal ugy dolgait, hogy ad 
primum Marty proximo sequen(te), okvetetle(n) Radno-
thon lehessen, hogy több arra rendeltetett bücsületes hi-
veinkel együtt indulhassunk onnét Colosvar felé [WassLt 
fej.]. 1672: Ha valamely Mester Ember öreg marhát akar 
vágni: azt tartozzék elsőben a* Nemes Varos(na)k Hadna-
gyatul es Assessoritol arra rendeltetett látó Mesterrel meg-
láttatni hogy ha alkalmatosé legyen penig a* látó Mesteré 
minden marhának a' nyelve vagy a* vesék, akar 2. font Hus 
[Dés; Jk]. 1677: Mind ezek penig békességes időkről és 
békességes szomszédságú s' Keresztény Országokrol, s' 
helyekről értetnek: mert háboruságos időkben, és ellensé-
ges szomszédságú helyekre való menés és jövés, Fejedel-
meknek, vagy az állapotoknak mivoltához képest arra spé-
ci aliter rendeltetet Tisztviselőknek Salvus Conductusok 
nélkül való járás, irogatás, vagy küldözés, semmiképpen 
nem szabados [AC 87]. 1681: Az mint ă hites Birak 
referallyak; Noha Boldogfalva felől vala hatara, hit utan 
törvenyessen rect ifi cal tátott, es mutattatott ki arra rendelte-
tett, Deputatusok es Convocaltatott szemelyek által; mind 
azo(n) altal Kendeffi Miklós Vr(am), egi darab földöket az 
rectifica(ti)o utann is hatalmasul usuallya [Hátszeg; VhU 
151]. 1745: Instálván Tóth György Vr(am) ă Ns Tanátsnak 
cir. 30. veder bor... maga italára való bé hozatását tali 
conditione engedtetik ennekis bé hozatása arra rendel-
tetett Borbiránk p(rae)sentiajában és petséti alatt legyen 
[Torda; TJkT II. 40]. 

Szk: vki/vmi mellé 1677: Hogy ha a' Méltoságos Rá-
kóczi Ferencz ö Nagysága mellé rendeltetet Gubernátornak 
holta történnék, tartozzék a' mostani kegyelmes Urunk az 
Országot convocáltatni, és ezen mostani Modalitas szerint, 
az egész Tanács és Ország consensusábol, más Gubernátort 
választatni [AC 35]. 1742: Dobrai Harminczad mellé ren-
deltetett Plájásat ki lőtte meg? [H; Ks 112 Vegyes ir. vk]. 

4. kirendeltetett/vezényeltetett (katona/katonaság); (sol-
dat/armată) trimis(ă) ín misiune; ausgesandt (Soldat/Ar-
mee). 1665: Hogy gróf uram ő kegyelme kételkedéssel 
viseltetik Székely hidhoz rendeltetett hadaknak késedelmek 
miatt, elhiszszük, mindazáltal azon nem keveset csudálko-
zunk, hogy maga is vélekedik Kegyelmed, kész tanúsággal 
távozván el tőllünk, holott immár egyrésze az hadaknak 
Gorbónál s az másik része pedig Désnél állapodott meg 
[TML III, 362 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1710: a basa 
nagy haraggal mondá nekiek: „Tudom jól, ti kutyák, hogy 
mindjárt megszaladtok, de megparancsoltam a hátatok 
megé rendeltetett török hadaknak, ha csak visszatekint is 
valamelyik közületek, mindjárt fejit vegyék" [CsH 53]-
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1815: a' Katonai Correspondenziák(na)k jobb móddal 
folytatására Szebentől fogva, egész Kolosvárig, meg hatá-
rozott Statiokon, két két Levél hordozo a' Hohenzoller Re-
gementyebéli Lovas ordinántzok állítván ki Nemes Tor-
da Várossába is két illyetén ordinántzok lésznek quártélyba 

ide Tordára rendeltetett két Lovas ordinántzok(na)k, 
mind szállásakrol, mind pedig számokra szükséges, s quie-
tantzia mellett naponként kiszolgáltatandó két két kenyér, 
es Lo portióikrol provideáltassana [TVLt rtlen. — aTi. a vá-
ros főhadnagya]. 

Szk: melléje - vki mellé vezényelt. 1662: Kia megindul-
yán a melléje rendeltetett szép hadakkal, az eleiben adatott 
instructió — és kezében adatott levelekkel, Liptó és Árva 
vármegyék is fejet hajtottak vala a fejedelemnek [SKr 215. 
- - aKapronczai György], 

5. kitüzetett (időpont/nap); (data/ziua) fixată/stabilită; 
festgelegt (Dátum). 1586: valamely Napot rendelnek az 
zamweweo Vraim az tiztwiseleoknek es zamadoknak, Az 
Napot el Ne halogassa, ha penig el halogatna az eo zam-
adasat az neky rendeltetet es hirre teot Napról, Tehát min-
déin) engedelemnelkwl az Zamweweo Vraim huzon eot 
forintot Vegyenek az ollyan zemelyen [Kv; TanJk L/1. 38]. 
1677: Az Országtol rendeltetet időkre az adót minden 
helyekről tartozzanak bé-szolgáltatni; az honnat penig bé-
vitelét el-mulatnák, az adó Szedők adgyák-ki Regestrum-
ban a' Vármegyék Vice Ispáninak, honnét nem szolgál-
tatták légyen-bé [AC 70]. 1756 k.: Minden Bányász Gaz-
dának a' mivesse arra rendeltetett napnak idején minden 
fogyatkozás nélkül tartozzék a' Bányára, vagy a' dologra ki 
menni, hogy a' Gazdák(na)k valami fogyatkozása, vagy 
hátra maradása ne légyen [Born. XXXVIII. 8 az abrud-
hányai bányászok törv.]. 
_ 6. kiróttatott; care a fost impus; veranlagt. 1618: Ngos 
"oczkoj Miklós vrünk(na)k az mjnemö faluczkaia itt ben 
Erdeljben most vagion in Co(mi)t(a)tu Thordae(n)si (!) Ka-
kücz Neueö olah falu hatta es engette vsq(ue) bene piaci-
am bizonios okokertt ideigh my kezünknel gonduiselesnek 
ökaertt, illien Conditiokal es móddal hogy az mikor az 
Orzagnak oly expeditiojara Taxat, vagy egieb azokra ren-
deltetet dolgot imponálná az varmegye, ö kegyelme Zabo 
Dániel vram oltalomnak okaertt, es karnak el tauoztata-
saertt io gonduiselesel legien feleölleök [Kv; Törzs]. 1662: 

Csere<j Mikos> Nagy <Ajtaj Mi>klos vár székben 
J-ako, Adom pro testamento ez levelemet, hogy az mint töb 
böcsűlletes Atyafiakkal edgyŭt, az Nemes Országh rendelt 
volt engemet à Gőrgenyi Gyűlésben arra hogy Brassoba(n) 
bé menvén az Porta Contentatiojára rendeltetet penznek 
restantiáját... Percipialna(m) [i.h.]. 

(vmilyen célra) kijelöltetett; care a fost desemnat 
(pentru/cu scopul de a ...); (zu einem Zweck) bestimmt. 
'661: Mi valóban nagy akadályban vagyunk az urunk ő 
nagysága dispositiója, Kemény Simon uram nem tudósítá-
sa és az német armadának indulásának nem tudása miatt, 
melyekre nézve innét hová s melyre kellessék már men-
ünk , elébb érvén az német az rendeltetett helyet, Majtint, 
nem tudván, meg nem indúlhatánk [TML II, 170 Haller 
Gábor Teleki Mihályhoz]. 1723: itt Kolosvárat Isten dűcső-
??Šére ... rendeltetett Consistorialis Hazunkb(an) [Kv; 
KvRLt VIII. 19]. 1726: En ... ezen Egyház fiúi hivatalom-
h a T ' s z t Eccla(na)k Sz. Sacramentomokra rendeltetett 

edenyire szorgalmatos gondot tartok a Sakramentumok 
eelebralasa utan az Eccla Hazaban ottan viszsza viszem, 
magam házánál semmi rendbeli edényt nem tartok [Kv; 

SRE 154]. 1802: Szeben Székben Bolgats (!) nevezetű 
Falunak minden vagjonaitol meg fosztatot lakosinak fel 
segetetésekre Szolgalo alamisnalkodásra rendöltetet egesz 
Esztendő a 7tima Augusty 1801 usque 7tima Augusti 1802 
[Énlaka U; Borb. II. Galfalvi Pál esp. kezével]. 

8. (Isten által) megszabott/elrendelt; rînduit (de Dumne-
zeu); (von Gott) angewiesen. 1662: Méltán hasonlíttatik, és 
igen méltán, e mi szegény hazánknak, Erdélyországnak és 
ahhoz tartozó részeknek állapota az Izrael és Júda nemzeté-
nek azon Istentől rendeltetett fejedelemségi igazgatás alatt 
való boldog állapotához, midőn azon igazgatások boldogul 
az ő igaz vágásiban viseltettek, és azokból ki nem vetemed-
tek; ellenben boldogtalan sorsához, valamihelyt azon igaz-
gatások az ő igaz vágásiból, vagy határiból kivetemedtek 
[SKr 72]. 1676: Istenre kell, Uram, embernek minden 
dolgait bízni, de ellenben az Istentől rendeltetett istenes 
eszközekkel való élést ugyancsak el kell követni, nem kell 
megvetni az magára való rendes gondviselést [TML VII, 
251 Baló László Teleki Mihályhoz]. 1710: Az orvosság 
ugyan jó s Istentől rendeltetett eszköz is, de mindenekfelett 
való orvosság volna az igaz megtérés, mert anélkül az 
orvoság sem használ [CsH 434]. 1780: Az mely szeretet 
volt az előtt közöttünk, igen meg hidegült; melyre nézve 
midőn láttuk volna az mi atyánktol Isten törvénye szerint 
rendeltetett egymáshoz való szeretetet meghűlni: mi Hi-
delviek egyenlő akaratból megváltunk" [Kv; EM XI, 223. 
— "Értsd: különváltak a Várbeli v. Belső Kalandosoktól]. 

9. rendezett, szervezett; organizat; organisiert. 1662: 
Mely articulusnak értelmét megvesztegetvén, az ő mester-
ségökkel és practicájukkal ismét a magyar nagyságos urak-
nak palotájukba és Magyarországnak Nagyszombat nevű 
városában kígyómódra bécsúsztak-másztak. Ismét tanácsba 
kezdtek lenni, a jól rendeltetett respublicákat tántorgatni és 
bontogatni" [SKr 113. — "Ti. a jezsuiták]. 1711: Minthogy 
eleitől fogva ez Hazába(n) és minden jól rendeltetett Váro-
sokba^) tilalmaztatott az I(sten)t, Egeket s embereket 
irtoztat<o> I(ste)n ellen való káronkodás Az illye(ne)k 
ellen ... végeztük" [Dés; Jk 356b. — "Köv. a részi.]. 

II. fn 1. vhova kiküldetett/neveztetett személy; persoanä 
încredinţată cu o sarcină; irgendwohin ausgesandte/ernann-
te Person. 1657: Én pedig magam megjárván mellém ren-
deltetettekkel együtt az strázsahelyeket napvilággal, az 
strázsakivitelre küldém Jancsó Pált és Székely Mihályt, s 
vacsora után későn ugyan valami jó geniustól izgattatván, 
soha el nem alhatám, hívatám az vicestrázsamestereket, 
examinálván, hol hatták az strázsákat [Kemön. 178-9]. 

2. kiutalt járandóság; plată ín natură impusă cuiva/Ia care 
este obligát cineva; angewiesene Bezüge. 1614/1616: az 
1611. esztendőre Gaspar Deák Colossj Birosagaban az mely 
szaz kö soúal új Biro poharara rendeltetettel tartozot volna, 
meg nem atta, kitt meg kivanúnk, Ismét az 1612. Esztendő-
ben Thar András Birosagaban azon mod(on) úi biro poharara 
rendeltetet szaz soúokat, es Jegh rakasert való szaz sóval is 
Ados, azokatis meg keúanyúk [Kolozs; RDL 1. 100]. 

3. Isten által elrendelt dolog; lucru rînduit de Dumnezeu; 
von Gott angeordnete Sache. 1662: És mindeniket Istentől 
rendeltetettnek állítván, hogy amellyik hol bévétetve volna, 
az elöljáróknak is aszerint illenék a haza szabadságit oltal-
mazni, megmarasztani, ha abban resten járván el, hazájok 
árulóinak Ítéltetni nem akarnának [SKr 70]. 

rendeltethetik vmely munka elvégzésére kijelöltethetik; 
a putea fi obligát la efectuarea unor munci; fílr irgendeine 
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Arbeit bestimmt werden können. 1843: Hogy ők a kér-
désben forgó munkára 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 [VKp 118]. 

rendeltetik 1. elrendeltetik, előíratik; a fi hotărît/rînduit; 
vorgeschrieben werden. 1589/XVII. sz. eleje: Szwksegh pe-
nigh es melto dologh, hogi minden tartomanioknak koos-
segnek, rendeknek, polgári tarsasagnak az eő Teorueny 
rendtartasi, erössege, es ezekbeli Articulusok, mellyek az 
Regisegh miat az Vy emberek közeot, vagi az embereknek 
valtozando erkeolcziök miat megh romlottanak volna, es 
szokatlansagba fordultanak volna, hogi megh iobbittas-
sanak, meg uyttassanak, es az eő kegies gonduiseleö Feie-
delmekteől, Biraioktol, ujolagh uy wdőnek foliasara ren-
deltessenek [Kv; KőmCArt. 2]. 1677: A' Kételenségböl 
való ingyen gazdálkodás dolgábol, lévén az Országnak 
közönséges végezése, mely a' Szászságra-is extendaltatot, 
és hogy Ország közönséges dolgaiban, vagy Fejedelmek 
parancsolattyábol való szolgálatban nem lévő alá s' feljáró 
semminémű rendbéli embereknek, szabad jo akarattyokon 
kivŭl, pénz nélkül gazdálkodni ne tartozzanak, ha Fejedel-
mektől való speciális Salvus conductusok nincsen arról, 
végeztetet: mindazáltal annak modalitasa, és az ellen cse-
lekedöknek büntetése ez aláb meg-irt modok szerint obser-
valtatni rendeltetet | Az Székelységen lévő Darabant-
ságnak-is, az Aknákról házok szükségére való só adás 
usque ad bene placitum Principum, rendeltetet praestalván 
ŏkis az Aknákhoz való taxát a' szerint mint a' tŏb 
Székelyek [AC 157-8, 214]. 1776: A' Templomban taszi-
gálódó Iffjuságnak rendeletlenségéröl rendeltetett: Hogy 
mától fogva soha ezentúl egy is vállát bé ne vesse, Székbeli 
ulo társát meg ne taszigállya; hanem karjait a' Szék homlo-
kára ki tégye [Torockó; TLev. 16/1]. 1789: Mint hogy pe-
nig a Földes Uraságnak fel adása szerént az erdők erossen 
Le vagattak, s el pusztíttattak e részben rendeltetett hogy 
a le vagattatott erdők legjobb móddal tiltassanak meg [Kv; 
i.h. 7/8]. 1805: Hogy a' bé panaszolt derekas feleletet te-
hessen tisztelettel és egyszersmind törvényesen meg kíván-
ja Szegények Ügyvéde Osváth János által, hogy a B alatti 
Esketés velle eredetileg közöltetni rendeltessék [Dés; DLt 
591]. 1825: soholt az e' féle akadállyok az uttzákon meg 
nem szenvedtetnek — hanem el-mozdittatni rendeltetnek 
[Torda; TLt Közig. ir. 252]. 1833: Ns Felső Fejér Várme-
gyében Szász Veszszödön 32. Gazdák szerencsétlen tűz 
által meg károsodván, számokra Alamisna gyűjtés ren-
deltetik [Vaja MT; HbEk]. 

2. vki számára kiutaltatik; a fi repartizat pentru cineva; 
ftlr jn angewiesen werden. 1667: Noha jóllehet most is azt 
mondják ugyan ű nagyságok, hogy átkozott legyen az, az 
ki praetensioját idegeníteni akarja gróf uramnak: mind-
azonáltal a sónak proventusa a praesidium számára ren-
deltetett [TML IV, 130 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 
1674: Gombkötő Jstvan Hunyad Várossá Biraja Suppli-
catioja. Tekéntetben vővén mostani Bironak alazatos 
Instantiajat megh engedtem hogy az régi szokás szerint 
nekiek jarion megh az heti vasar vamia, azonkívül minden 
esztendőben az Bironak hat forintos, az Folnagynak penigh 
négy forintos Taxa rendeltetik [VhU 451 Thökölyi Imre 
vál.]. 1677: Insuper arrol-is assecuraltatnak, hogy kin lakos 
Urak, Nemes, és Fö rendeknek, Vármegyéknek, és Szé-
kelységnek házaira semminemű békességes időben, sőt 

Szász Székek, Keritet és Mező Városokéra-is (hanem ha 
csak insumma necessitate, egyéb nem lehetne benne), 
szállások nem rendeltetnek, és szokot immunitásokban, 
mind házok, s mind ábban tartó Sellyérek avagy gazdák 
meg-tartatnak [AC 59]. 1679: Első Ház: Ez az bujdoso ma-
giarok számára rendeltetven, Magiar Oszagi háznak is 
mondatik [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 8]. 1717: 
Iffju Szent Kereszti András Atyankfia a* Beszterczei Moldva 
felöl való Passusnak be vágatására a' Guberniumtol kŭldet-
tetvén, rendeltetett két Lovára Széna és Zab in natura Kegyel-
metek annakokáért két Lovára, szénát, és Zabot a' rendes 
proportio Szerint két holnapi Subsistentiara Besztercze 
Székből assignallyon [Kv; Ks 83 gub.]. 7746: Az Város 
Házánál lévő pajtát ha egészszen el készítik az Átsok, tehát 
rendeltetik ă Város k(ö)z(ön)s(é)g(e)s Cassájábol munká-
jokért H:f: 30 [Torda; TJkT III. 64]. 

3. feladat elvégzésére kijelöltetik/küldetik; a fi desemnat 
pentru Indeplinirea unor sarcini; zu einer Aufgabe be-
stimmt werden. 1657: Ezek mostan mind az én kegyelmes 
asszonyom emberei és zászlói, mert maga requisitiójára kí-
síröül rendeltettek, s őfelsége pedig nem fejedelem, hanem 
privata persona [Kemön. 142]. 1667: Úgy informáltattunk 
bizonyoson, hogy Hüségtek az itt való fejérvári monasteriá-
nak gondviselésire rendeltetett és választatott volna, köte-
lezvén arra magát, minemű proventusa esztendő által azon 
monasteriának szokott lenni, azt igazán szám szerént 
kezekhez veszi [Gyf; EOE XIV, 267 Apafi Mihály rend. 
egy oláh könyvnyomda felállítása ügyében]. 1692: Az 
Eccla külső Joszáginak inventalására rendeltessék Jenei 
Mihály Ur(am) [Kv; SRE 3]. 1700: A közönséges Jónak 
promotiojara Exactorok(na)k rendeltettenek® Atyankfiai; 
hogy eddig defungalt Hadnagysagot es egyeb ratiocinalo 
tiszteket viselt Atyankfiaitul, minden nevel nevezendő 
Varos proventusival szamot vegyenek [Dés; Jk 301a. — 
aKöv. a nevek fels.]. 1714: az Ispotalybéli Szegenyek kő-
zött az I(ste)ni Sz: Szolgálatnak végben vitelére rendeltetett 
es kéz beadással allittatott Hidelvi Szűcs János ... min-
denekben penigh T: Praedikator az Ispotály Atja Uraimekal 
egyet eresen [Kv; SRE 423]. 1765: Rendeltetett vala a 
Táblától az ur Boer Ferencz Uram, más Collegájával Com-
putust inealni a Kánakianusok (!) Gregorovics nevezetű 
kapitánnyával, és réája bizott Svadronnal [Gyf; Eszt-Mk 
Vall. 337]. 1795: A Kolosvári Lakásnak könnyebbittésére, 
és segítségére Sztolnárol tizenhét Gazda Ember rendeltetik, 
a kik ... tűzi fát ... a Sztolnai Tűzi fának ki szakasztottt 
Erdőből hordgyanak [Kv; JHb 1/36]. 

Szk: vki/vmi mellé 1609: az Bathori embernek har-
mad magaual ki az Vru(n)k Borai melle rendeltetet gond-
uiseleonek Adtam három font peczyeniet d 6 [Kv; Szám. 
12b/IV. 323]. 1677: Mivel a' Méltoságos Rákóczi Ferenc ö 
Nagysága in aetate tenera választatot a' Fejedelemségre 
szükségesnek Ítéltetett, hogy míglen azt az időt el-érné, 
melyben a' Régimén az ö Nagysága kezében assignáltat-
nék, Gubernátor rendeltetnék bizonyos Conditiok alat Ö 
Nagysága mellé [AC 34]. 1692: Én Homorod Szent Már-
toni Biro Sámuel az Erdélyi Guberniu(m) mellé litera-
ru(m) et Archivari Conservátora rendeltetvén, Esküszöm az 
egj igaz Istenre hogy az kezembe forgo pecséttell semmi-
képpen ne(m) abutálok [Bonchida K; Törzs]. 1702: A\ 
Dézmálásnak jobb rendel való véghez vitelére Brassai 
Spitz Győrgj Quartas Ur(am) mellé rendeltetett a' T. Con-
sistorium tettzeseböl Baranyai István Ur(am) segétségÜl 
[Kv; SRE 83]. 
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4. (katonaság) kirendeltetik/állíttatik; a fi trimis ín mi-
siune; (Armee) ausgesandt werden. 1662: Minekokáért Ke-
mény János generálissága alatt Gaudi András egy rész 
magyar, német és székely gyaloggal, lovaggal, mintegy ki-
lencezer néppel Szatmár megszállására rendeltettek és 
bocsáttattak vala [SKr 208]. 

5. (időpont) kitüzetik; a fi stabilit/fixat (data); (Dátum) 
festgesetzt werden. 1662: Ezekután Rákóczi Zsigmond 
utolsó tisztességének megadására, meghidegedett testének 
illendő méltósággal és becsülettel való eltakarítására, azon 
esztendőbeli Szent György havának 28. napja rendeltetvén, 
azon napon fejérvári öreg egyházban, édesatyja temetőhe-
lyében, az egész ország népének jelenlétében, nagy solen-
nis pompával temettetett vala [SKr 314], 1677: A' mely 
Jószágokban penig azon Connumeratiokor Contradictio és 
dubietas iratot a' Káptalanban akkor bé-adatott Regestrum-
ban, azoknak el-igazitására extraordinarius Terminus lévén 
rendeltetve, ha kik a' controversum bonumokhoz perennale 
jussokat comprobálhatták, azoknak joszágok a' Fiscalitás-
nak nevezeti alol absolváltattak [AC 45]. 

6. vmilyen célra kijelöltetik; a primi o anumită desti-
naţie; zu einem Zweck bestimmt werden. 1662: Dél felől 
Pedig a Bethlen- és Királyfia-bástyái között amelly felső 
sorházak a kapu felett Bethlen fejedelem idejében üszögé-
ben maradtak vala, annak a napkelet felől való részét azon 
belső vár dél felől való kapujáig és az üszögében maradt 
toronybástyáig, templomnak rendeltetvén, nagy szép bolt 
alá vetette vala [SKr 299]. 1677: Collegium helyeinek 
Colosvár és Fejérvár rendeltetik [AC 253]. 1728: vagyon 
egy fedél alat harmos Pojtacskák három Ajtókkal mellyek 
majorsagnak rendeltettek [Ludvég K; Told. 29/19]. 1746: 
Öreg Farkas Jánosné Kata (!) adott egy tiszteséges festekest 
melly az Ur Házában az Asztalon vagyon. Sőltyős Mi-
hallyne Annáis (!) adott más kőttőtt festékest melly a' Pre-
dícállo Székre rendeltetett [Bodola Hsz; SVJk]. 1756: a' 
mult esztendőben rendeltetvén ... ă Piaczon ă Dévai Bulga-
rusok(na)k is apróság Portekacskájok ki árulására is külö-
nös helly, redimallyák aztot Rf 6 [Déva; Ks 101]. 1784: A 
Botár Antal sessioja féle Fogado(na)k rendeltetett [To-
rockó; TLev. 4/9. 18b]. 1809: mi nem lévén meg rögzött 
meg jobbithatatlan Tolvajok, ezen egy és első lopásunkért 
nem kelletik vala mindet egyenest Szamos Uj Vári fog-
ságra Ítélni: mivel azon Büntetésnek Fogságunk hellye az 
meg rögzött meg jobbithatatlan Tolvajoknak, Uton állók-
nak, Gyilkosoknak s több afféléknek számokra rendeltetett 
[UszLt ComGub. 1668-9]. 

7. kiróttatik; a fi impus/stabilit; veranlagt werden. 1662: 
Hogy akik relígió, vallás dolgában a végezésekhez nem 
tartanák magokat, azok ellen a közelebb leendő országgyű-
lésén bizonyos poena, büntetés rendeltetik, és a László ki-
rály 6-dik decrétumának 8-dik articulusa is megújíttatik* 
[SKr 272. — aA linzi béke cikkelyeiből]. 1677: Zárándi 
Alsojárás, s' gratuitus labor Jenő Várának építésére, Azon 
Vármegyei Adó, az ot való Praesidium tartására rendelte-
tett [AC 274]. 1738: a T. N. V(á)r(me)gje Érdemes 
Tiszttyei ő kglmek, a mostan Táborra rendelt 12. Szekerek-
ből egjgjet és egj Embert repartialtanak Városunkra; holott 
à Memória Hominum, Városunk Nobilitáltatásától fogva 
Tábori Szekerek nem rendeltettenek s hasonló Gravame-
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8. vmilyen fizetésre ítéltetik; a fi obligát la plata a ceva; 
zur Bezahlung gezwungen werden. 1664: Ez faluis ez 

esztendőben summara rendeltetet volt ugy mint ad fi. 370, 
melybül az Sz.Győrgy napi summát Fogharasban admi-
nistraltak, az mas felét mar az D. provisor ugy mint az Sz. 
Mihály napi summát fl. 185 exequallya rajtak, ez jőveö 
esztendőre adózzanak [Sztrézakercsesora F; UF II, 299]. 
1677: A* Partiumbéli Vármegyék-is azon egy birodalom, 
törvény és szabadság alat lévén, bizonyos Commissariusok 
által, dézmájok dolgábol arenda fizetésre rendeltessenek, 
de ugy, hogy ha a' Fejedelmek ugy Ítélik hasznossabnak 
lenni, mind a' Fiscus és Vég-házak szükségeire [AC 75]. 

rendelvény rendelés, utasítás; ordin, dispoziţie; Anwei-
sung. 1852: felsőbb rendelvények nyomán is az urbérisége-
ken alapult adosságok fel vétele a* telyes kárpótlás meg 
történtéig felvan függesztve, annál fogva a" tökét jelenben 
nem is követelheti [Nagylak AF; DobLev. V/1330]. 

rendes 1. szokásos, megszokott; obişnuit; gewöhnlich. 
1574: vagion Ingvalam rendes kazul varrasos Aranias 
vadnak ranczos Jngvalaim | vagion egj rendes Jngual swrw 
teŏltissel veres seliemmel [Gyf; JHbK XXI/12. 5, 6]. 1662: 
ha az Pénznek Még adasà tovăb Maradna, tehát vgyis 
Verés Sámuel urámnák anuatim rėndės intéressél tartozom 
[Dés; RLt O. 5]. 1677: ez Constitutio penig in genere a' 
holdolt helyeken való Executiokrol értessék, csak hogy ne 
keressék a' magok könnyebségét az Executorok, a' hová 
el-mehetnek a' rendes Executiokra, és ne praejudicállyanak 
a' Végbéli Tiszteknek authoritássoknak [AC 147]. 1682: 
Deliberatu(m). Mivel matkasagoknak kezdetitis ne(m) ren-
desnek láttyiuk mind egygyik s mind másik részről fogjat-
kozást találunk. Annak felette immár egymastul is meg 
hŭlemedtek, mi erővel egyben őket ne(m) adhattyuk ha-
ne(m) mind az két félt az matkasagok aloll fel szaba-
dittyiuk [SzJk 179]. 1711: azalatt az ebéd elkészülvén, 
igen rövideden s mértékletesen ebédel2, ebéd után mintegy 
óráig maga rendes mulatságára időt veszen, és mindjárt 
esmét a közönséges dolgokhoz nyúl [CsH 463. — âCarolus 
császár]. 1758: az Ur Conservator ura(m) az szóigalat 
rendes follyasanak meg tartásab(an) igen accuratus lévén 
innen vagyon hogy az Ns Varmegyé(ne)k szebeni 
agitalando Causa(na)k folytatasara magam elegtelenseget 
ismérem Nsgodnak nem hasznaihatvan ex defectu praxis 
kárt tenni nem kivánok [Kv; Ks 101 Pap Sámuel conv. re-
qv(isitor) kezével]. 1763: az I(ncta) Kerteken hágdos, 
rendes utokon nem mér járni [Kv; TJk XVII/2. 132]. 1780: 
Tavaly a tisztelt M. Possessoratus pénzen vett Erdeink-
böl Szén tsináloinkat ki hajtván s e szerint, szén nélkül 
maradván, a rendes fútatást ki nem folytathattuk [Torockó; 
TLev. 9/18]. 1809: Minekutána a mostan(n)i szer felett 
való drágaság miatt szűkségesnek talaltta volna a Királlyi 
Gubernium az ezen Fejedelemsegben lévő minden Con-
victusi es Seminariumbéli fundatiokat, vagyis az azokra 
felvéendő tánuloifjaknak rendes számát megkissebbiteni a 
közelebbről beajánlott ifiak2 a kévánt fundatiora fel nem 
vétethettek; melyis a fel küldött záratékoknak viszszá 
küldése mellett válasz gyanánt tudtokra adatik [UszLt 
ComGub. 1605. — aKöv. 11 név fels.]. 1823: a* fenn forgo 
Kérelmes Konnert Mihály ... Czéhunkba a' rendes uton 
kivül, bé nem vétetödhetnék [Kv; ACLev.]. 1841: Bra-
nyitskai Liber Báró Méltoságos Jósika Josef nőtelen Ur 
és Tekintetes Marillai Héléna Kis Aszszony, egymással há-
zassági Szent Szövetségre kívánván lépni a háromszori 
rendes kihirdetésre nézve ezennel hivataloson dispensalta-
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tik Canonicum impedimentum nem létezend ... copulal-
tathatik [Ne; Végr.]. 1852: miutánn Törvényes Computus 
nélkült a' követlés Tisztába nem hozhato, könyörgöm a' 
követlő Aszszonyt ujjbol is a' Törvény rendes uttyára utasí-
tani [Nagylak AF; DobLev. V/1351 Dobolyi Bálint nyil.]. 

Szk: - úton-módon. 1703: Szabó György mester nem 
rendes uton modon ment az Kővendi György mihelyéb(en) 

és mind az betsulletes Mestereket mind az Társaságot 
meg betstelenitette tehát az Betsülletes Ceh imponált illyen 
büntetést néki, hogy az Céh Atyán kezdve minden Betsüle-
tes mester embert szolgallyon két két hétig rendre [Kv; 
ACJk 53] * vminek ~ útja s módja. 1693: mi előttünk 
ebben az országba(n) a Cserélesnek rendes utya s modgya 
szerint kezek(ne)k bé adasavall kötelezték arra magokatt 
hogy azon cserejekett irrevocabili(te)r es meg másolhatatla-
nul meg állyak [Gáltö AF; JHb XXIX. 47]. 

2. kialakult, állandósult, állandó jellegű; obişnuit, 
normál; ständig. 1665: Másképpen is ők, kegyelmes Uram, 
csendes és rendes és igen titkos utakon szoktak igazgatni, 
úgy ez mi dolgainkban is, a mint eszemben vehetem (mivel 
úgy látom, ez a méltóságos úr velem igen syncere ágál, 
communicálja is az dolgokat), hogy hasonlóképpen akar-
nak cselekedni [TML III, 375 Teleki Mihály a fej-hez]. 
1703: senki el ne fussan, az kik el futottakis mingyárt haza 
viszsza szál lyanak. Es ki ki rendes hivatallyabán jarjan iga-
zan el, és adgya meg az Istennek az I(ste)nét, és az Csa-
szar(na)k az Császárét [UszLt IX. 77/68 gub.]. 1739: illyen 
okon kellet Deák Miklós V(rama)t in jus adtrahálnom, 
mivel ő Kglme a Ns Város Varga Uttzai mostani actualis 
Kapitánnyát Sándor Györgyöt, azért hogy rendes szolgá-
lattya szerint az ő Felsége szolgálattjára adigálta volna, or-
szág uttyában megtámadta, vasvillával az karját őszve 
rontotta [Torda; TJkT I. 154]. 1766: Idára4 is el botsáttatik 
rendes hivatalja szerint a Szengyeli levita ha aszt valami 
szomorú Casus nem akadályoztatja Sz. György napig, ki-
nek vgyan oda való menetele addig posita Conditione fel 
fuggesztetik [GörgJk 203. — aK]. 1820: meg tanálván en-
gemet Puszta Egresi Mik Luka az iránt, hogy oda való szol-
gálo Aszszonyom Sztánts Istvánné Násztásziával való egy-
gyezésbŏl az általa lakott, és használt örökségemre kivánna 
telepedni magát a nevezett Jobbágy Aszszony a szolgá-
latra lehetettlennek declaralvan, mivel ebbéli tehetetlensé-
ge, és az öt héti esztendőnként való rendes szolgálattyának 
el mutatása két esztendőknek le follyásátol fogva, miolta 
birtokomra szállott elöttemis constal [Nagylak AF; 
DobLev. V/1032 Bartók Ádám kezével]. 1854: Tellyes 
Egerszegi Joszágomhoz Tartózó szántókat magak rendes 
métájokban meg Tartani köteles ha valaki azokbol fogla-
lásképpen el akarna magának tulajdonítani azt Tőstént 
hírül tenni tartozik [Egerszeg MT/Mv; i.h. V/1373 Dobolyi 
Bálint kezével]. 

3. szabályos; regulát, obişnuit; normál. 1671: (A) Haz-
heljeket minden Ado es szedő vévőtől rendes es rend ki-
vül való Adózástól kglsségűnkből üresekké tettük és 
meg-nemesitettük; az mint hogj űressé-is tészszük és meg-
nemessittyűk, őrőkössen és meg-másolhatatlanul, ez leve-
lűnk által [Berz. 176 Bornemisza Anna ad. lev.]. 1704: 
Rendes dispositiója volt ez a németeknek, mert ha a kuru-
cok a lesben álló németeket jó idején eszekben nem vették 
volna és a lest idefelé meghaladták volna, hogy a gyalog 
német hátul öszvekerülhetett volna... nem sok szaladhatott 
volna el a kurucból, mivel a németek, rácok innen igen jó 
készülettel mentek volt ki [Kv; KvE 287 SzF]. 1739: a 

panasznak ném kellet volna immediate ő Felségehez menni 
leg elsőb(en)is hanem rendés uttyát kellet volna követni az 
Vice Tisztekhez a Mlgós Regium Guberniumot ném le-
hetet volna praeterealni, melly dolog MIgos Fő-Ispány 
Urunk ő Ngá(na)k is praejudiciumára Szolgál [H; Ks 99]. 
1772: meg mérvén mindenütt a' Küküllö foljo vizének part 
szélit ... és lett a' Királji ölnek rendes mértékjével Ulnar 
625 [Ádámos KK; JHb LXVII/198]. 1786: Tudam aszt 
hogy az Thoroczkai Lakosak ... az maguk rendes kortsomá-
roltathatásak idején kivŏl az melly tartani szokat Sz Mi-
hálly napjától fogvast Ujj Esztendő napjáig soha nem 
tartattanak korcsomán Bort nem is árultanak s ma sem árul-
nak, s azért soha büntetést sem kapat edgyis [Torockó; 
TLev. 4/13. 12]. 1808: Albisi Nemes Bartos Sámuel mint 
verus Poss(ess)or, az rendes Erdő bér letétele mellett, az 
1809k Esztendei Erdőlésre bátorságossá tétetik [Bodok 
Hsz; BLev.]. 1846: Mivel a Kérelmes a Czéh iránti Kérését 
a szelid uton Követelte ugy a Czéh is meg tekintve terhes 
Kőmyülményeit ezennel a remek evnek rendes el fizetésé-
vel Praenotánsok közzé fel vétetni határozta [Kv; ACProt. 
19]. 1850: a' mult évi viszongasok rendes czéh gyűlésünk 
nem tartatthatván. a* feltételpénzek é mián be nem ádodtak 
[Kv; ACSzám. 19]. 1866: Az őszi rendes Partialis 30ik 
octobris Gyaluba fog tartodni [Gyalu K; RAk 121]. 

4. megszabott; stabilit, fixát; bestimmt. 1667: Ha ő 
nagysága az végbeii dolgokat el nem igazítja, az partium-
búl az pénz nem gyűl, Erdélybűi sem administrálják soha 
az rendes időre, bizony már nem leszen honnan fizetni ez 
után; most is az magamét adtam ki [TML IV, 55 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1797: Azon két Nemes Ember 
aki az puszta telket ki fogadta; az Szőllőt igen jol miveli, 
az praestatiokotis rendes idejeben meg adják [Vízszilvás 
SzD; CU IX. 2/158]. 

5. törvényes; legal; gesetzlich, legal. 1665: rendeltük 
Kegyelmednek, mindjárt menjen el és az vármegyének meg-
írván, hova és mikor gyűljenek öszve s megértvén, ez két fél 
között melyiknek gubemiumja és directioja alatt reménlhetik 
békességesebb megmaradásokat és rendesebb s törvényesebb 
igazgatásokat, az szerint tehessen Kegyelmetek igazítást az 
két fél között egyenlő akaratból [TML III, 522-3 a fej. Teleki 
Mihályhoz]. 1710 k: Hanem vagyon egyenes törvényes ál-
talütünk: amely rettenetes irtóztató vétkei vadnak4, legyen 
rendes vallatás magyar és szász derék regiusok által, emel-
lett mü a gubemiumból vessük ki, nihil dubitantes de aulae 
approbatione, ubi tot monstra viderit [Bön. 951-2. — 
4Szász Jánosnak]. 1714: En Nagy Enyedi Borbereki Dá-
nielné Cserei Ersébeth, Solemniter protestálok, contra di-
calok hogy az én Bátyám, Cserei Mihály Uram, édes 
Atyám Joszágiban hírűnk, s akaratunk ellen bé szállott, 
hatalmasul el foglalta édes Atyám halála után az Nagy 
Ajtai Udvarházat ... az rendes Divisiót nem várván, édes 
Atyám Ládáit fel nyitogatta, benne valókat el vitte, 
mellyben ős Arany és ezüst portékák is voltanak [Ne; 
DobLev. 1/87]. 1746: Azért minthogy az A. ő kglme elvé-
tette à rendes Törvényes útat, meg kívánom, hogy causaja 
condescendallyon cum omni serie et p(ro)test(atu)r [Torda; 
TJkT III. 79]. 1806: az elünkben hivattatott Tanukot rendes 
hitlések után a' kérdések szerént meg kérdezők egyen 
egyen [A.várcsa Sz; BfR 130/1]. 1817: A városban benn 
lakó Immúnis Nemesek, a' magok nemessi Praerogativa-
jokban semmiképpen meg nem sértetődnek, sőt azzal 
azutánis mind eddig, élnek, s' ha a' fö Bíróságra a' rendes 
uton meg választatnak, viselhessék [Szu; UszLt VIII. 68]. 
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6. teljes jogokat élvező; activ, cu drepturi depline; mit 
vollen Rechten. 1896: A Kemény Zsigmond Társaság 
1896. márc. hó 28-án tartott választmányi ülésén Nagytisz-
teletedet rendes tagjai közé megválasztotta [PLev. 181 
Petelei István Szász Geröhöz]. 

7. kinevezett; (care a fost) numit; ernannt. 1817: in ipsa 
8va az Executio ki nem Mehetvénn, a most irt Esztendő8 

Június 25kénn egy Törvényes harmad nap előre botsáttása 
utánn a rendes Executor V Ispány Ábrahámfalvi Ugrón Ist-
ván Urnák ob publica meg nem jelenhetése miatt Substi-
tualtatott Executor járásbeli szolga Biro Tek. Lázár Antal 
Ur [Torda; DobLev. IV/913. 2. — a1817]. 1845: Alább 
írattak Ip Helysége Hüttes bírái adjuk ezen betsŭ Levelün-
ket arról: hogy ki rendelvén bennünket Rendos Al Is-
Pány Tekintetes Kabos Joseff Ur, hogy az Méltoságos 
Biro László Ur Erdejét betsüljük meg — El mentünk és fel 
számláltuk a fijatalakat, találtunk az egész Erdőbe 770. 
fiatalt [Ipp Sz; Végr. Vall.]. 1880: Legelőször is egy örven-
detes hírrel leplek meg: Szász Károly írja, hogy rendes 
tanárnak kineveztetett 1400 forint fizetéssel [PLev. 76 
Jakab Ödön Petelei Istvánhoz]. 

8. megszokott; obişnuit; gewöhnlich. 1732: ezen decla-
ralt hazokban, mindenikb(en) rendes heljeken Sárga habos 
festékü gjalog fogosok vannak vas Szegekenn az fal oldalá-
ra Szegezve [Kóród KK; Ks 12.1.]. 

9. megfelelő; corespunzător, adecvat; passend. 1780: én-
nekem az egész jószág külső és belsőkkel feles pénzemért 
jött kezemben, melyet kész vagyok legitimálni, s nagy 
fáradságommal, költségemmel a belsőn épületeket tettem, a 
külsőt pediglen illőképpen trágyával s rendes készületével 
míveltem [Taploca Cs; RSzF 228]. 

10. helyes; corect, just; richtig. 1665: Egyébaránt nem 
volna rendes dolog az vármegyét azzal terhelni, mivel az 
egész vármegyének bestelenségével és nagy idegenségével 
•enne csak említése is [TML III, 526-7 Teleki Mihály Bor-
nemisza Annához]. 1676: Istenre kell, Uram, embernek 
minden dolgait bízni, de ellenben az Istentől rendeltetett 
istenes eszközekkel való élést ugyancsak el kell követni, 
nem kell megvetni az magára való rendes gondviselést 
[TML VII, 251 Baló László Teleki Mihályhoz]. 

11. kifogástalan; ireproşabil, corect; tadellos, einwand-
frei. 1672: Szilvási uram tegnap indula meg az portára, 
micsodás informatioval, elhiszem, megruminálta volt jól az 
dolgokat Bánfi urammal és több commissarius uramékkal 
együtt oda ki és ahhoz képest Bánfi uram elég rendes infor-
matiot adott ü kegyelmének [TML VI, 124 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 1705: Jött olyan hír, hogy odafel Hágá-
ban az confederatusoknak plenipotentiariusi öszvegyülvén 
concludáltanak volna, és a magyaroknak leizentenek volna, 
hogy ha <a> császár valamely rendes punctumokra rájü, 
ezekis békéljenek, mert különben magok fognak ellenek 
hadakozni, és immár most munkába<n> volna a békesség 
[WIN 1,400]. 

12. rendezett; ordonat, disciplinat; diszipliniert. 1657: 
Másnapra virradván azért jutánk idején Szécsénhez, har-
madik napján elérkezék nagy fáradtan és éhezve Mauszfeld 
és véle az veimári herceg, Emestus, circiter nyolcezer em-
berrel, igen szép és rendes, tanult haddal, könnyű szép lö-
vőszerszámokkal, mert az többi az útban elveszedelmeztek 
[Kemön. 73]. 

13. átlagos; obişnuit, normál; alltäglich. 1780: Verőkben 
fejszével, és tűzből dolgozó Kovácsok(na)k fizetések. A' 
kik fejszével mennek a' Verőkbe, azzal a' rendes vas csina-

láson kivüllis egész Esztendő által mindenkor valamikor 
kívántatik elö állván, a' fa eszközök körüli, a' Vas eszkö-
zök körüli pedig tűzbőlis tsinálgatván dolgoznék, ezeknek 
fizetések légyen minden Vastol egy garas illendő kóstál, 
szokások szerént a' gazdák tartsák de italt adni kéntelenek 
nem lesznek [Torockó; TLev. 8a]. 1810: havalaki ökrének, 
vagy fejős tehenének lába kitörnék az olly marha 
vágattassék ki a' közönséges falura, és az húsnak árra 
légyen fontyá(na)k két garas igy határoz a' közönség; de 
tsak az ökörre és fejős tehénre nézt, a' Meddő tehennek, és 
egyéb apro marhának ha ezen története esne, husa adatik 
mindenkor a' rendes árron [F.rákos U; Falujk 59 Sebe 
János pap-not. kezével]. 1846: Szántóán Tógyer ... rendes 
óru, kerek pofók piros ábrázatú [DLt 1005 nyomt. kl]. 

14. kellő/kívánt állapotban levő, ilyen minőségű; bun, ín 
stare bună/corespunzătoare; in gutem/erwünschtem 
Zustand. 1637/1639: 1. Rendes fegjuer derek rez boglaro-
kal f 1 | nyaka nélkül való rendes fegjuer derek azis 
rezboglaros f. — d. 35 [Kv; RDL I. 111]. 1714: 
Rendes kis loszekér ahoz való készülettel, illendőképen 
vasas [HSzj lószekér al.]. 1791• Talám ha Nsgodnakis ugy 
tettzenék, jo lenne Kolosváron bár tsak négy tiszteséges 
kementzét tsináltatni ide a felső házakb(a), mert ezen a 
földön nintsen valamire való fazokos, de Kolosváron sok 
rendes kementzét láttam sok hellyen [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1812: Vett ugyan edgj Brilliántos reszkető 
Tőt. edj pár orát, edjik eperforma kisdég, a más megent a' 
több rendes órák formájú 's, mind kettő arany [Héderfája 
KK; IB. Takáts Joseff (45) gr. I. Bethlen Sámuel tisztjének 
vall.]. 

15. megbízható, derék; de încredere/nădejde; verlăßlich. 
1657: Nagyságodnak nem méltó búsulni s félteni, mert hal-
latlan dolog még az rendes pogányok közt is követet meg-
háborítani [Kemön. 294]. 1676: A Kegyelmed discursusi 
helyesek, rendesek és megczáfolhatatlanok [TML VII, 251 
Baló László Teleki Mihályhoz]. 1680: Az mi pedig az 
fagyu dolgát illeti ahoz derekas gyanú leven hogy nem 
igaz marhaia lehet ha rendes szavazyost ad, hogy kitől 
vőtte s réndésén vasarlotta [Sóivá BN; Ks 41. G]. 

16. természetes; normál; natürlich. 1762: az hoszámnak 
rendes folyása azon üdöb(en) az I(nct)an mindenkor meg 
volt, mely egészszen evertállya az viselős Aszsz(ony)nak 
lehető állapattyát [Torda; TJkT V 97]. 1819: Folyo 
Septembri Holnap lő napjan dél előtti 11 orakor szülvén 
Rákosi Boldisárné égy fiat, az rendes idejére született-é, az 
az meg volt érve, s a* meg érésnek minden jelei meg 
voltanak é rajta vagy nem ? [Kv; Pk 2 vk]. 

17. soros, sorra kerülő; (la serviciul) de strajă; an der 
Reihe. 1756: György Szimu a Matsukással a más (?) kapu-
ban nem vólt, noha velem vólt rendes hogy őrizzük a kapu-
kat de velem ezen az Estvén nem Strásálott [Bencenc H; 
BetLt Mise. 1143 Tot Marián (37) jb vall.]. 

18. vmilyen sorból álló; de mărime obişnuită; von nor-
maler Größe. /800: adott áltól lo Egy Nagyobatska jo 
féle gyöngyöt egy jo hoszu rendes 2o Kisebetske jo féle 
gyöngyöt fel fűzve 3. kis darabot [O.fenes K; JHb LXVI. 
46]. 

19. szokásos, soron levő; obişnuit; gewöhnlich. 1754: lá-
tom, hogy Nemes János bizonyos Summa pénzit a Mlgos 
vr(na)k el költötte tagadgya azon adosságot vagyis 
relegál arra hogy reversalist mutasson ă Mlgos vr rolla; ă 
melyekből e szerént Semmi bizonyost nem eliciálhatok, 
mivel hogy ä Mlgos vr akkor engemet nem tudósítót mikor 
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azon pénzt néki adta, ő Sem consulált hogy pénzt akar 
költsön fel venni, mert ha hirt tett volna vagyon annyira 
való kőltségetském, hogy rendes szükségét ki potoltam 
volna [Hidvég Hsz; ApLt 5 Nemes Ádám Apor Józsefhez]. 

o Án. 1801: Daru és Rendes (ökörpár) [Gernyeszeg MT; 
CU]. 1805: Első Pár ökör, Fitzkó és Rendes, őt esztendős 
szerüek [Buza SzD; LLt Csáky-per 124. L. 31]. 1821: Ren-
des (fejér ökör) [Mezőméhes TA; HG Mara lev.]. 1823: A 
Rendes és a Pájkos 8 eszt. Szürke őkrők [Mezőméhes TA; 
i.h.]. 1827: Pajkos és Rendes Nevű ökrök. Szilaj és Rendes 
[Mocs K; Told. 39]. 1834: Rendes (bika). Rendes (ökörtu-
lok) [Mezőkapus TA; Berz. 20]. 1837: Rendes (fekete 
magló) [EMLt]. 1843: A Tézslás két ökör a Szőke és Ren-
des szürke szőrű Közép idejűek [Dés; DLt 622]. 1851: 
Pár-ökrök: Szilaj-Sugár; Mozsár-Pajkos, Rendes-Fitzko, 
Sugár-Pajkos [Mocs K; HG Eszterházi perek] | két ökör: 
Jámbor, és Rendes [Erdösztgyörgy MT; TSb 34]. 1854-
1859: Rendes (tehén) [Körtvélyfája MT; LLt]. 

rendesebben 1. szabályosabban; mai regulat/ordonat; 
regelmäßiger. 1673/1681: Hunyad várához tartózó Szaba-
dosim, — alazatos Instantiajokat megh tekéntvén, enged-
tem megh hogy Lovok az en szolgaIatomba(n) hám huzas-
tul, es embereim rajtok való postalkodastul mentek legye-
nek, azon kivül való szabadsagokkal valamint eddigh, ugy 
ennekutannais magok Szeméi lyekben lovakkal is szolga-
lattyokat continualni tartozvan, Paranczolom azért Hunyadi 
Tiszteimnek mentül rendesebben lehet, ugy szolgaitas-
sak őket, szegény embereimis nagyob szegénységre ne jus-
sanak ennelis [VhU 400 Thököly Imre ad. lev.]. 1681: az 
mikről illik az szükség és arról való tudosittáshoz képest 
veendő vállaszhoz alkalmasztathassa magát és rációját is 
aféle dolgokról való resolucionkal igazithatván, reá bizatta-
tot dolgainkot is mind rendesebben s mind penig csendes-
seb lelki ismerettel folytathattya és követheti [Szúv; CsVh 
109 Endes Miklós csíki vashámori gondv-nek adott ut.]. 

2. kifogástalanabbul; mai corect; einwandfreier. 1657: 
az fejedelemasszony, gubernátor és tanács nevekkel az hét 
vármegyéket is Kassával ultro offerálnám restituáltatni, 
melynek más móddal kelletett volna ugyan és rendesebben 
lenni, de az köztök való hasonlás, melyről titkos factio még 
éltében az fejedelemnek megvolt, nem engedé, és az guber-
nátornak is félelmes volta, melyekről előbb lészen emléke-
zet [Kemön. 103]. 1671: Azomban a máramarosi oláh pa-
pokat is mostani kimenetelemnek alkalmatosságával meg 
akarván visitálni, hogy az nyájat jobban igazgassák, kihez 
képest hogy rendesebben procedálhassak, püspök uram itt 
lévén nálam s arról beszélgetvén, az nekik adott instructiot 
leíratta [TML V, 502 Teleki Mihály Balogh Mátéhoz]. 
1697: Az A' ő klme Citatoria Relatoriajaban felteszi hogy 
egy Medgyessj Borka nevű Asszony Ember szolgalojaval 
paráználkodott volna az J. annak Annussat, diesset, locus-
sat hogy hol történt a' dolog nem deciarailya, hogy az J 
is annak idejeben jó modgyaval mentegethetne magat es 
hogy a' törvenytevőkis rendesebben és helyessebben pro-
nuncialhatnának [Dés; Jk 252a]. 1710 kñ: Harmadszor 
vétenek2 abban, hogy elfelejtvén, amit Krisztus urunk 
mond melyik viszi rendesebben és formásabban végbe 
az isteni tiszteletnek külső ceremóniáit, azon perlődnek 
[Bön. 430. — aA felekezetek]. 

3. olvashatóbban; mai ordonat/citeţ; lesbarer. 1666: Az 
palatínus és palatinusnénak Kegyelmed nevével udvar-
lottam, de az Kegyelmed levelét az palatinusné soha el nem 

tudná olvasni, én sem tudám, s ha ezentúl úgy írná! is, nem 
tudnám, ha ugyan tizenkét oculárt tennék is az orromra; 
igazán bizony cifrával volt, talám bizony magad sem 
tudtad volna elolvasni; másszor nem árt rendesebben írni, 
mert ha egy szóval nem tudja senki jól, mi vagyon benne 
[TML 111, 594 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

rendesen 1. szokásos módon; ín mod obişnuit; gewöhn-
licherweise. 1670: Sok dolgai felöl vadoltatik Gjarmathi 
István suspectussaganak gjanuja eltavoztatasara maga 
kivansaga szerint ki botsattjuk eő kegjelmet hogy magat 
rendesen purgalhassa [SzJk 112]. 1722: Bár csak ă Tavalyi 
Com(m)issarius(na)k Eötvös Uram(na)k Ratioját percurral-
hatna ollyan ember látna expensát akkor elicialodnék 
rendesen dolgok [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1738: Mit 
érdemlett légyen Rákotzi Joseph, Isten, ember Törvényeivel 
ellenkező gonosz tételeivel, ez annectált Felséges Vrunk 
ujjonnan érkezett Pátensének Apographuma, rendesen elö 
adgya, Tiszti kötelességünk szerint azért Felséges Vrunk 
parantsolattyábol, azon formában minden hellységekre 
nyomtatásban ki küldöttük [Nsz; Borb. II gub.]. 1751: 
Beke György Uramat a' Szatmár-Németi Reform. Ecclesiá-
ból a' Vener. Consistorium Cantori Hivatalába bé-is 
állitá ... Injungáltatik az-is ő Kglmének, hogy a' Leány-
Oskolát fel-állítsa és a* leány-gyermekeket nagy szorgal-
matossaggal tanítsa olvasásra, a* Hitnek Ágazataira, a' jó 
Erkölcsökre, és a' rendesen való éneklésre [Kv; SRE 184]. 
1770: a három felső kerék rendesen forog, az alsois jol 
foroghatna ha meg volna tsinálva, mivel az alsó Sílipnekís 
jo ugrása vagyon [Királyivá KK; JHb LXVII/101]. 1805: 
méltóztassék meg engedni minékünk, hogy akár a' 
három akar a' négy Agas vas futatást méltoztatikis Ngd 
meg határozni, a1 mi vas szám rendesen azokbol telik, azt 

miveltethessűk fel [Torockó; TLev. 9/38]. 1843: viselt 
rendesen portubák szin kabátot [DLt 730 nyomt. kl]. 

2. szabályosan; regulát; regelrecht. 1663: Kérem azért, 
jó és csendes alkalmatossággal, igen szépen, rendesen 
instáljon az én kegyelmes uram ö nagysága előtt, méltóz-
tassék ez iránt való kegyelmes igéretiről egy kis írásocskát 
adni [TML II, 476 Teleki Mihály Gillány Gergelyhez]. 
1681.ě Annak igejében pedigh, úgy mint esztendeőm elte-
lék, uagy uáltosztatásom után leghfellyeb ket holnapokkal 
ratiomat praefectus uram inhibitioja alatt be aduán, szám-
adásomat uégképpen eligazítom, (:az alatt mindennemű ke-
zemben forgó és hiuatalomat illető prouentust az eleőmben 
rendesen adandó dispositio szerént administralom s eroga-
lom ...:) [CsVh 87]. 1703: Meg láttya kglmetek, az Investi-
gátoroknak adott Instructiot, annak azért rendesen való 
végben vitelére kglmetek mind Fő és Vice Tisztekül, mind 
egyéb rendekül kglmes Urunk eö Felségéhez és edes 
Hazájához való kŏtelessege szerént igazán és szívesen as-
sistállyon eö kglmeknek [UszLt IX. 77/61 gub.]. 1706: va-
gyon edgy fiirész Malom az mellyet ha rendesen procural-
nak szép hasznot vehet(ne)k belőlle [Hsz; Törzs]. 1719: en 
nem akarván olj utoljára hadni, hogi magam bonumaból 
mind akiket iljessen utannam rendessen ne allegálhatnek 
es perpetualit(er) et testamentaliter ne disponalhatnek 
[Imecsfva Hsz; Borb. I]. 1751: Atyánkfia Pataki Sámuel, 
Collegiumunkba Cursusát rendesen és igen ditséretesen 
folytatván, még zöldellő Esztendeiben a' Scholai minden 
Stúdiumokban szép nevekedést vévén mostan Acade-
miakra szándékozik [Pat.]. 1768: Hogy valamimodon az 
Atyák kénszerittessenek, Gyermekeiknek Iskolába való jár-
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tatásokra, végeztetett: Hogy valamely Leanynak bizonyság 
levele nem lészen árol, hogy az Iskolát rendesen járta és 
ottan idejéhez képest, vallását meg-tanulta, az Ur-asztalá-
hoz nem botsáttatik [Kv; SRE 226]. 1830: nem hogy illen-
döleg szovának állott volna, és ötet Constitutionk szerént 
rendesen el bocsátotta volna, hanem még több kujonérozás 
után Pofonis verte, de nem tsak hanem még fával is kivánta 
verni [Mv; Mv-i szabó céh iratai Ehrlinger Ferdinánd céh 
not. kezével]. 

3. kifogástalanul; ireproşabil, impecabil; einwandfrei. 
1664: így levén én előmben az dolgok adva, másképpen 
nem látom, rendesen az dolog meg lehessen [TML III, 48-9 
Teleki Mihály Kászonyi Mártonhoz]. 1671: Bizony dolog, 
hogy ifjú ember, de értelme s okossága meg vagyon, hűsé-
gében is nem kételkedünk kivált mi hozzánk. Azomban 
rendesen is tudja magát viselni [TML V, 488 Bornemisza 
Anna Teleki Mihályhoz]. 1736: Tisztarto Uram eö kglme 
az Ur dolgát rendessen és hellyessen nem igen folytatta és 
helyes rendes Dispositioi nem igen voltak, roszul is érthet-
tük meg egy mást ö kglmével boszszut üzŏ ember volt, 
Panaszinkat roszul halgatta meg [Récse F; JHbT]. 1766: 
De tudván a plebánusok hogy feleségétől, Rhédei Druzsiá-
nától nem divortiáltatott, rendesen meg nem hallgatták es-
küvéseket [RettE 205]. 

4. megbízhatóan, derék módon; ín mod cinstit/sincer; 
verläßlícherweise. 1678: Nekem úgy tetszik, új forma 
dolog csauszszal ország gyűlését hirdettetni. Ali, Szejdi 
Kucsuk pasák mikor benn voltak is, fejedelmek lételében 
ország gyűlésének öszve hivatásában nem avatták mago-
kat, hiszem rendesen igyekeszik az ország szabadságát 
oltalmazni [TML VIII, 45 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. 

5. természetes módon; ín mod firesc; natürlicherweise. 
1758: (Udvar István és felesége Csuka Panna) egymás kö-
zōttis haboruán elök nem voltanak, egymást rendesen meg 
értették mint betsŭlletes házasságnak rendihez magokat 
alkalmaztatni kiváno emberekhez illett [Betlensztmiklós 
KK; BK. Christina Csatlós cons. Emerici Érsek (33) jb 
vall.]. 

6. rendszerint; de obicei/regulă; gewöhnlich. 1861: Az 
ember a' nagyszerű, 's gyakori szerentsétlenségek közt el 
fásul rendesen, 's közönyössé lesz [Gyalu K; RAk 64]. 

7. teljesen; complet, cu tótul; völlig. 1811: Hát-girintze* 
nem áll, méjjen vagy hegyessen, Gömböljöggé tette azt a' 
hús rendesen [ÁrÉ 157. — aGr. Bethlen János véleménye 
szerint a ménesbe való szép lónak]. 

rendesség szabályosság; regularitate; Regelmäßigkeit. 
1658: Igy ez psalmusokkal való élésben is, ha az rendesség 
meg nem tartatik, történhetik az, hogy némely nagy bol-
dogságban élő ember nyomorúságiról való méltatlan pana-
szival búsítsa Istent, azokban lévő szóknak folyási szerént; 
midőn inkább buzgó hálaadásokkal tartoznék [Kemlr. 328-

rendetlen I. m/i 1. a szabályostól eltérő, rendszertelen; 
dezordonat; ungewöhnlich. 1662: sok rendetlen dolgaiban® 
fzért a gróf szép intésével, tanácsával nagyon moderálja, 
bírja s igazgatja, s meg is zabolázza vala, kinek intésétül és 
tetszésétől inkább is láttatik vala függeni, mint vagy atyjo-
kétól vagy másokétői akárkikétől [SKr 148. — 'Zólyomi 
Dávid]. 1715: (A rétet) az kőzeleb el mult Zenebonás álla-
potokban az rendetlen és terhes Contributiok miat, közön-

ségesen az Falubéliek zálogosították volt el ... Adámosi 
Végh Ferentz Uram(na)k [Abosfva KK; Ks 38. VIII. 12]. 
1762: az Marokházi Gondviselője azon erdőkőt vá-
gattya, vesztegeti méltóztassék az rendetlen erdőltetést s 
pénzért való adást meg tilalmazni [Dés; Ks 5. IX. 8 Haller 
Pál lev.]. 1776: Addig űzte azt a rendetlen életet, hogy 
nagy nyavalyába esett [RettE 362]. 1783-ĕ a nagj rendetlen 
keménj szolgálott miat világot kelletett volna Njakokban 
venni [Buza SzD; LLt 110. 17]. 1813: a Meredjoi határon 
lévő közős fenyves erdő a rendetlen és kíméletlen éles és 
a körülbé lévő parasztoknak lopogatása által erössen kez-
dett pusztíttatni [Kv; HG Bánffy lev.]. 1821: A nem régi-
ben kegyetlenkedett elfelejthetetlen éhségben nem győzvén 
a korpa és csusza szegény eledel mellett a rendetlen és 
sullyos szolgálatot instánciánkal folyamodtunk eo Ngáhaz 
[KLev.]. 

Vö. a rendeletlen címszóval. 

Szk: - életű. 1714:... azonban megismérteti magát a na-
gyobb kalugyer, mert igen részeges és rendetlen életű em-
ber volt s gyanoban ís esvén, el szökik, a mellette való ka-
lugyer meghal, nem lesz kinek tartani a monaszteriát, a sok 
oláh deák elszéled, az itt való irtás félbe marad [Déda MT; 
MúzBf Pásk Vojnicza (80) vall.]. 

2. rendelet/határozat ellen való; contrar ordinelor; gegen 
die Vorschrift. 1676: az megfogástól, nem tudván semmi 
vétkemet, bizony nem tartok, de mivel mind Bánffi példá-
ja, mind pedig az mindennapi sok rossz rettent, kétele-
nittetem hazámbúi el bujdosni, az rendetlen mészárlástól 
irtózván [TML VII, 214 Csáki László Teleki Mihályhoz]. 
1766: (A) kár tételek exquiraltassanak, okot vévén a' Ma-
g(istra)tus erre, hogj mint nyakas és Hadnagj Uramat ked-
ve szerent hordozo ember az elmúlt káratsoni Innepek elŏt 
dördűletkor egy napon nem rendes, hanem rendetlen Exe-
cutiot ültetvén perñinctorie Ratiotinalt az Városunk kárára 
[Torda; TJkT V 336]. 

3. törvénytelenül alkalmazott; care este angajat ilegal; 
illegal angestellt. 1847: a kérelmes Czéhunk alap szabá-
lyai tilalmára alattomos utakon több legényeket öszve sze-
dett és azokkal mais mint Kantár dolgoztat a' Czéh meg 
hagya a' kérelmesnek, hogy a' nálla letezö rendetlen legé-
nyeit rögtön el botsassa különbenn kénytelen lészen a Czéh 
ellen törvényesenn fel lépni [Kv; ACProt. 23]. 

4. csúnyán írt, szétszórt; neglijent, dezordonat; unordent-
lich geschrieben. 1894: A levél rendetlen, de maga megérti 
[PLev. 166 Petelei István Gyalui Farkashoz]. 

5. hepehupás; accidentat, neregulat; holperig. 1835: egy 
négy oldalú rendetlen, hol magassado, hol tőrpedő idomú 
hely [Kisillye MT; EHA]. 

II. hsz szabálytalanul; (ín mod) nesistematic; unregelmä-
ßig. 1588: Az temeteo hely feleol zollottanak eó kgmek, 
lattiak minemeo rendetle(n) liuggattiak a' feoldet, ky miat 
az a* Nagy hely maid be kezd telny [Kv; TanJk 1/1. 86]. 

rendetlenkedik fegyelmezetlenül viselkedik; a fi indis-
ciplinat; sich undiszipliniert benehmen. 1840: a Tktes Fö 
Hadnagy urtol azan parantsolatot kaptam, hogy a' páltza a' 
kezembe 's a' hibásra ha nagyon rendetlenkedik rá üthetek 
[Dés; DLt 36/1841]. 1841: látva azt, — hogy akkoris 
midőn a' Kováts Gyuri panaszszára a' rabak közzé bé men-
tem Bátoriné lármáz, 's rendetlenkedik akkoron égy 
nyihányszor kezembe lévő korbáttsal rá ütöttem [Dés; DLt 
36]. 
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rendetlenkedő szabályokat be nem tartó, kontár; care nu 
respectă regulile breslei; den Gesetzen trotzend. 1847: a' 
Rendőr igazgatóságtól ki adott két Rendőri szolgával a 
rendetlenkedő legényeket (:Fuschereket:) felkerestük és 
alább feljegyzendő Műszereket confiscálván, ozokat, Czéh 
mester Kállai Úrhoz elvittük [Kv; ACLev.]. 

rendetlenség 1. összevisszaság, felfordulás; dezordine, 
debandadă; Wirrwarr. 1662: mind a körülötte való gondvi-
selésbéli, s mind a tárház állapotjára nézve, a politikába 
való nagy rendetlenségtől — mellyről a krónika 9. vagy 
utolsó könyvében vagyon tractátus, szóbeszéd jelentés — 
hordoztatván, fordíttatott vala ki olly könnyen a római okos 
tanács által igazgatásának egyenes vágásából [SKr 82]. 
1787: 1787 Die 25ta Marty szoross visgálasra vévén maga 
el nyomorodott sorsa(na)k okait, ugj nem kŭlömben a több 
Városi és körűi lakó Falusiaknak kik a vas procreatioja 
körűi való munkajokbol a Királyi Contributiot, 's egyéb 
adózasokat tsak ebből potoltak (így!) el szegényedéseket, 
midőn tsalhatatlan jelekből altal latta volna hogy a ren-
detlenség ennek nagyon okozója, jo rend tartás által akar-
ván ennek eleit venni gondolkozott egy közönséges 
Vas valto házat fel allitani [Torockó; TLev. 9/25]. 1815: 
Tapasztalván, hogy a' Falusi Exáminált Bábák azon ta-
nult Mesterségeket, egyátalyában minden Aszszonyoknak 
szabad lévén bábáskodni, nem gyakorolhattyák ezen 
rendetlenség el-távoztatására és a' Bába-mesterség tanu-
lásának felserkentésére nézve szükségesnek találta a' Ki-
rállyi Gubernium ki hirdetni ... Hogy minden Falunak 
légyen két meg-határozott Bábája [Kv; TVLt gub. rend. 
1393]. 

2. vminek rendetlen volta/természete; lipsä de ordine; 
Unordnung. 1673: Kérem mégis alázatossan, czirkáltassa 
fel az ott való dolgokat is, ne szenvedjem az emberek itíle-
tét; másképen, kegyelmes Asszonyom, hogy sem tisztem 
alatt való helyeknek rendetlenségben s készületlenségben 
va(ló) lételek miatt (kit Isten sokára halasszon, szükségnek 
idején) és szenvedjek, inkább azon kérem alázatosan Nagy-
ságodat, hadd böcsületesen válhassam meg tülök [TML VI, 
531 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 

3. rendbontás, rendetlenkedés; comportament indiscip-
linat, lipsä de disciplinä; Undiszipliniertheit. 1590: Ez alat 
penig kérik eo kgmeket, Jstent ez az Zegheny niomorult 
keosseg saniaru Adayanak el keolteset, es vnionknak megh 
Állasa melleth való faradsagunkat, feyedelmek eleot való 
pirongasunkat, eo kgmek megh tekinchek es indullianak 
arra, amywel ez eleottis ajanlottak magokat, Ne Vadoltas-
sek az eo Newek mind most, s mind holtok vta(n) ha val-
amy Niawalia forduland az rendetlenseg miath az varosra 
[Kv; TanJk 1/1. 138]. 1787: Kemény Responsabilitas alatt 
köteleztetnek a' Falusi Notariusok, minden leg kissebb 
magát az helységben elö adandó Rendetlenségeket, vagy 
valami Tőrvéntelen erőszakoskodásokra tzelozó Tanátsko-
zásokat a Proc. Szolga Bírónak, és Commissariusinknak 
bé jelenteni [Torockó; TLev. 3/1]. 1809: a Polgári Hivata-
lokban lévő Tisztek a Szabadság idejével oly formán visz-
sza élnek, hogy annak ki telésivelis, a nélkül, hogy előre 
meg hoszszabbittatni engedtetnék; Hivatalok mellett meg 
nem jelennek méltóztatott ezenn rendetlenségnek el 
hárintàsára azt parantsolni, hogy ennek utánna a szabadság 
ideje irás által kéretessék ki [UszLt ComGub. gub. 1694]. 
1815: ezen rendetlenségek, melyek az Haza világos Tör-
vénye ellen imit amott bé tsusztanak jövendőre nézve el tá-

voztassanak ennek utánna a' Marhák bé hajtásáért, töb-
bet mint a' Haza Törvényében meg vagyon határozva az 
azon Törvényben ki szabott büntetés alatt kérni, és venni 
senki ne mérészelyen [DLt 361 nyomt. rend. Kv-ról]. 1847: 
Szükségesnek láttatik azon rendetlenség korlátolása és mi 
szerént több csak ön jelenbeni hasznokat nezõ személlyek, 
a közönség kárára Constitutionk meg tapodására ugy is 
igen kicsi határunkba több rendbeli foglalásokat tettek 
[Torockó; TLev. 10/9]. 

Szk: kárt okozó 1830: Némely esetekből tapasztaltat-
ván eő Felsége által az; hogy az exequutorok dolgába, fő-
képpen midőn azok adosságok felvételére intéztetnek 
külőmbféle, és a' perlekedő Feleknek, kárt okozó rendet-
lenségek csúsztattak bé [Borb. II. a gub. Kv-ról] * tör-
vénytelen 1662: Illyen nagy törvénytelen rendetlen-
ségében előbbmennia nem szűnik vala, úgyhogy fejedelem-
nek a tanáccsal való egyértelemből végre nem lön mit ten-
niek, hanem hogy hovahamarébb megfoghatnák, szolgai 
kötelessége mellett decernálnának, rendelést tennének fe-
lőle [SKr 150. — aZólyomi Dávid]. 

4. szabálytalanság, rendellenesség, zavar; neregularitate, 
anomalie; Unregelmäßigkeit. 1828: Junius 7én a Fazakas 
Czéhnak gyűlése tartatván, ottan délutánni 4 orakor mint 
azon Czéhnak Commissariussa magam is meg jelentem a 
holott is mind az előtt mind akkor minémü rendetlensé-
geket vettem észre, orvoslás végett a Tktes Mgtusnak a kö-
vetkezendőkbe bátorkodom fel fedezni [Dés; DLt 581]. 
1841: Veres János ... köteles ... a Kostái való banast meg 
visgalni, es ha rendetlenseget lat azt be jelenteni [Törzs. 
Dési taxalisták]. 1850: Bencsik János remekje eddig elé 
... hol egy hol más segédjei által készültek annak el 
harintása okáért, a' még hátra lévő kevés múnkáját czéh 
béli Társunk Lakatos Beniáminnál be végezni rendeltete(tt) 
ezen rendetlenség el harintása tekintetéből... jegyző könyv-
be igtatni rendeltetet [Kv; ACProt. 30]. 

rendetlenül 1. szabálytalanul; contrar regulilor (breslei); 
illegal. 1848: panaszul adatott fel, hogy Czéhbéli Mészá-
ros János, a rendszabályok ellénére két legényeket, tartott 
magánal rendetlenül [Kv; ACProt. 27]. 

2. rendszertelenül; (ín mod) nesistematic; unsystema-
tisch. 1751: Tudom hogy, hol többet, hol kevesebbet ren-
detlenül Szolgáltat, mert ŏszszig nihánkor körmire ég a' 
gyertya [Marossztkirály MT; Told. 29]. 

rendez 1. intéz, elrendez; a aranja; erledigen. 1860: Alul 
irt Özvegy Horváth Miklosné Született Pelei Polixéna, égy 
felöl hajlott koromnál fogva, más felől pedig gyengélkedő 
egésségem tekintetéből el jöttnek látván az időt, melyben 
ügyeimet halálom esetére rendezni szükséges; ennélfog-
va végakaratomat előleges meg fontolás után a követke-
zőkben nyilvánítom [Kv; Végr.]. 

2. szervez; a organiza; organisieren. 1896: Egy eszten-
deje csináljuk itt a Kemény Zsigmond Társaság dolgát. Fel-
olvasásokat rendezünk, kiadványokkal szoktatjuk a betűre 
a közönséget [PLev. 189 Petelei István Réthy Lajoshoz]. 

rendezendő szervezendő; care va fi organizat; zu orga-
nisieren. 1890: Tehát: egészen ünnepélyes formában esede-
zem Nagyságodnak, jőjön el a (parancsa szerint) jövő hó-
nap második felében, február 21-én vagy 22-én rendezendő 
estélyünkre, s mondjon el ott egy magánjelenetet [PLev. 
153 Petelei István Prielle Kornéliához]. 
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rendezés 1. intézés; aranjare; Erledigung. 1861: az erdő 
osztalj Feletti előkészületek Sessiok rendezése jelenho 
14ére határoztatott amikor ... minden Birtokosnak el mul-
hototlon Szükség jelen lenni [Kőrispatak U; Pf Péterfi Sán-
dor kezével]. 

2. szervezés; organizare; Organisierung. 1887: A m.é. 
okt. 30-iki gyűlésből választmányunk felkérte a Tekintetes 
Szerkesztő Urat egyletünk javára felolvasó estélyek 
rendezésére [PLev. 133 az EMKE Petelei Istvánhoz]. 

3. elrendezés; aranjare; Ordnung. 1854: Jelen napjaim 
rendszere is rendetlen lévén, nem enged időt emlékem8 

kellő rendezésére [ÚjfE 5. — 8A kiadásban így, de inkább 
emlékeim v. emiékim alakot várnánk]. 

rendezett szervezett; care a fost organizat; organisiert. 
1887: Az estélyek eredményéről szóló, f.é. márc. 12-ről 
kelt beszámolójában ezenkívül a legnagyobb örömmel vet-
tük tudomásul azt a rendkívül fényes anyagi sikert, amilyet 
egyletünk javára rendezett ünnepélyek eddig még nem 
eredményeztek [PLev. 133 az EMKE Petelei Istvánhoz]. 

rendezhet elrendezhet/intézhet; a putea aranja; erledigen 
können. 1772: bizonyos az, hogy pirongatodzo szókkal 
ellenünk éltenek, és hogy mindenekben Fassionkat az ma-
gok tettzésekhez képest és a' magok fel tett tzéljokra nem 
[endezhették, mi réánk nehézkedtek8 [Drág K; TSb 21. — 
Ti- a vallató kancellisták]. 

rendezőbizottság szervezőbizottság; comisie de organi-
zare; Organisationskomitee. 1886: És kérlek, forduló pos-
tával küldj választ e kérésre, hogy bejelenthessem a rende-
zőbizottságnak akaratodat [PLev. 128 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

rendkívül I. hsz 1. a szokásostól eltérően; neobişnuit; 
ungewöhnlich. 1667: Noha teljes igyekezetünkkel azon 
voltunk, vagyunk mostan is, hogy haszontalan költséggel 
híveink ne terheltessenek, de a rendkívül történt alkalmat-
lanság kénszerít bennünket arra, hogy közönséges generális 
országgyűlését celebráljunk [TML IV, 77 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 1676/1681: Hogi penig szüksegh es rendkívül, 
kelletlenül etzaka(na)k ideje(n) minden ember a vártako(n) 
* masuttis, az hol dolga nincze(n), ne járjon [Vh; VhU 
o61]. 1684: Élesről való Extractus Rend kivül Kövér 
L“d no 2 Kövér Tyúk es Recze no 9 [UtI]. 

Szk: - való szokatlan. 1672: Imecz Pal Ura(m) inte-
rum az joszágot Istenesen, es illendő képpen szolgáltassa, 
es ã jobbagyokot el ne bujdostassa rendkiül való szolgalat 
"uat [BálLt 61 Tekerőpataki Both András junior kezével]. 
1677: (A) Dézmában jutót marhák, s' leguminák bé-
szállittatásoknak ideje alkalmaztassék az Arenda bé-
vitelének terminusához... ha addig a* Dézmások el nem vi-
tetnék, azontúl arra való gondviseléssel nem tartozik a* 
kösség; excipiálván mindazonáltal azt, ha a szeginység 
valami alkalmatlansága miat akkorra el nem szálithatná, és 
valami kevés dilatioját maga kívánná; annakfelette, vala-
mely rend kívül való casust, mind Fiscus, mind a' szegény-
ség részéről; azon tul, mi kár benne lészen, a Dézmás fizes-
se meg [AC 50-1]. 1681: Mikor ä Dnus Terrestris szüksé-
gére, rend kivül való élést vetnek fel; (:ugi mint Lakodalmi, 
Keresztelesi, temetési, hadban való készülések alkalmatos-
ságaval:) mind ă haro(m) falu8 tartozik a limitatio szerint 
való bonumot ad(mini)stralni [VhU 82. — 'Mogyorosd, 

Alsónádasd, Szentkirály]. 1700: Járul éhez Az egerek-
(ne)k mind sokasága, mind penig annak a' féreg(ne)k rend-
kívül való nagjsága [UszLt IX. 77/11 gub.]. 

2. túlzottan, igen nagyon, szerfölött; deosebit/nemaipo-
menit de ...; sehr. 1717: Bizonyos relatiobol, Experientia-
bol tapasztaltatott ollyan fraudulentia is hogy az szőlőt jól 
ki nem nyomották a sákbol, hane(m) rendkívül mustason 
hadgyák a Trébelyt, mellyre nézve némellyek(ne)k csak 
nem ennyi sajtolt mustya esik, mint a Nyomo kádrul [Sárd 
KK; UtI]. 1733: Maxay Jóseph Ur(na)k ő kglménekis 
írtam, hogy ha kgld reqvirálni fogja, ő kglme, a mint lehet-
séges lészen conveniállyon kglmeddel, és se ő kglme felet-
téb sokat ne kivánnyon, se pedig kglmed rendkívül keveset 
ne igirjen, vgy őszve férhetünk [Szengyel TA; SLt 8. K. 6 
Maxay Dávid lev.]. 1806: a' Kükŭllŏ vize a' fekvő Jo-
szágokatis rendkül rontotta, hogy a' romlás meg gátoltas-
sék, abból az okbol vétetett el a Kŭküllö vize a' régi 
országos ut felöl való árkából [Erdősztgyörgy MT; WH]. 
1809: N. Kőhalom Széki Lakosok Szer feletti fizetéssel 
magok hellyet Katonai assentatiora fogadnak Személlyeket 
... 9 Székünkbeii Személlyek tanáltattak kik a' feli tett 
laistrom szerint, rendkívül drága fizetésért engedték ma-
gokat conducaltatni [UszLt ComGub. 1748]. 1825: Szemé-
lyem ellen rendkívül ki ereszkedett levelét Groff Bethlen 
Gergelly Ur ő Nagyságához intézve Sajnáson (!) tiszteltem 
[Kv; Somb. II Mányul Sándor lev.]. 

Szk: - való rendkívüli. 1678-1683: Batori Gábor az 
maga letőtt hitirül megh nem emlekezven, sem az Is(ten)-
nek tőrvenit előtte nem viselven felette Istentelen dolgok 
Cselekedetiben, rendkül való faitalansagokra fakadót [Ks 
Komis Gáspár kezével]. 1688: Causa Szásznyiresiensis 
Zompér Judith Asszony Diuortiumot kíván, per hoc 
hogy nem a zent hazasság(na)k rendi szerint hanem rendkí-
vül való undok bujasággal élt vèlle [SzJk 223]. 1780: Az 
Aranyos vize rendkívül való áradáskor mindenkor ki vetett 
a' Berekre a1 Leány váron s most már a' Malmon alol, 
az Észak felöl való partyátol távozik s ott porondot rak, Dél 
felöl pedig a' Berek alá vág [Torda; EHA]. 1826: Specifi-
catio 1825re Az Elegyes rendkívül való költségekről mellj 
a rendkívül való költségek után a Tizenegyedik Nrus alatt 
Citáltatik bé a Számadásban [Szkr; Borb. I]. 

II. m/i 1. a szokástól eltérő; neobişnuit; ungewöhnlich. 
1662: Rendkívül innepszentelés. Rendkívül téli hideg [SKr 
671 Tartalomjelzö fejezetcímből]. 

2. túlzott, szerfólötti; exagerat; übertrieben. 1665: Ezt 
most ebben hagyom, hanem mikor fogna Kegyelmeden, bi-
zony pirongatnám Kegyelmedet az rendkívül részegeskedé-
sért [TML III, 483 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

rendkívüli 1. soron kívüli; extraordinar; ungewöhnlich. 
1866: December 4-én Gyaluban Rendkivŭlli Partialis fog 
tartodni, a' mikor Fö Jegyző is fog választódni [Gyalu K; 
RAk 25]. 

2. különleges; excepţional; speziell. 1879: Arról akar 
meggyőzni, hogy ő rendkívüli ember — s e végett olyan 
dolgokat csinál, amelyek csakugyan rendkívüliek [PLev. 
39 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 1884: Egyébiránt ... 
hogy micsoda kicsiszerünek látom én ezt a hős Keszlert itt 
az én fészkemben ..., aki azt hiszi, hogy no most ő valami 
rendkívüli dolgot cselekedett — azt te fel sem foghatod 
[i.h. 110 ua. ua-hoz]. 

3. szerfölött nagy; foarte maré; sehr groß. 1837: Mint 
hogy pedig a jövendők és az események története bizonyta-
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lan az Isten rendelményei pedig, el fordithatatlanok Czél-
arányoson jegyeztetik ... meg, hogy azon szerentsétlen tűzi 
veszellyek kárát mellyeket a Zallagot biro vigyázatlansága, 
vagy tselédei támasztottak, a Zállagba vevő Ur tartozik 
viselni, ki vévén a fatalis Casusokot um. a menkő vagy 
rosz emberek gyutogatásibol eredett gyuladásokott, és ezek 
okozta károsodásokot, vagy rend kivülli ár viz által ered-
hető hijányokot [Dés; BetLt 5]. 

rendkívülvalóság rendkívüliség, különlegesség; caracte-
rul extraordinar al cuiva; Spezialităt. 1710 k: Szász János 
élete, munkái, halála, ritka és rendkívülvalóságával histó-
riát kívánna a posteritas tanúságára; azt én másra bízom; 
mert ha írnom is lehetne, nem hihetné könnyen az olvasó, 
hogy olyan halálos ellenségem volt, hogy igazat írok róla; 
hagyom azért annak derekát a kéznél lévő írásira, proces-
susa, sententiája és executiójára, melyet Erdély és közelebb 
Szeben tud [Bön. 943]. 

rendnyi (vhány) sornyi (föld); de un anumit număr de 
poloage/brazde cosite; (Feld) von einigen Reihen. 1796 k.: 
Kiss Lukáts vett az Udvar embereitől egy darabot mint 
egy 20. Kaszásra valót; a' Fopátolis 6. rendnit [H; Ks]. 

rendőrbiztos comisar de poliţie; Polizist. 1846: Pataki 
Mihály m. pr. első Rend ör Biztos [Kv; ACLev.]. 

rendőri rendőrséghez tartozó; poliţienesc, de poliţie; zur 
Polizei gehörend. 1847: a' Rendőr igazgatóságtól ki adott 
két Rendőri szolgával a rendetlenkedő legényeket (:Fu-
schereket.) felkerestük és alább feljegyzendő Műszereket 
confiscálván, azokat, Czéhmester Kállai Úrhoz elvittük 
[Kv; ACLev.]. 

rendőrigazgató rendőrfőnök; şef de poliţie; Polizeidi-
rektor. 1847: Wendler Rendőrigazgató [Kv; ACLev.]. 

rendőrigazgatói rendőrigazgatótól származó; care pro-
vine de la şeful poliţiei; vom Polizeidirektor stammend. 
1849: Krizsán Mária javait. . . rendőrigazgatói átírás kö-
vetkeztében kezemhez vettem [Kv; Végr. 5]. 

rendőrigazgatóság rendőrfönökség; comisariat (de poli-
ţie); Polizeiamt. 1849: A Kolozsvári tekintetes Rendörigaz-
gatóság által, Krizsán Máriának Kelemen Bénivel fenn-
forgó egymás elleni követelésök tárgyában a jelen ügyet 
tisztába hozni nem lehet | a1 T. Rendőr igazgatósághoz ja-
vaimról be adott Jegyzekböl miket kifelejtettem eddigelö 
ezúttal meg kivánom említeni mikis ezek3 [Kv; Végr. Vall. 
1,55. — aKöv. a fels.]. 

rendőrség poliţie; Polizei. 1849: a' t. Rendőrséghez bé 
adott jegyzékben foglaltakat is mint miket maga Kelemen 
Beni őnfejüleg tartoztatott le, mint sajátaimat kiadatni 
kérem [Kv; Végr. Vall. 56-7]. 

rendre 1. sorra, sorjában; pe rînd; der Reihe nach. 1677: 
Már Uram ide jó darab ideje valami nehezen beérkeztem, 
mivel mind magam, mind velem levők rendre betegesked-
tünk, ki miá el is maradt bennünk [TML VII, 470 Székely 
László Teleki Mihályhoz]. 1732ŝ. mostis hogy ki jűttem 
majd rendre csapolták a hordokat és válogatták ő Ngok 
[Kóród KK; Ks 99 Komis Ferenc lev.]. 1756: Vámolo hely 

is mind eddig nem tapasztaltatott hanem a Maroson által 
járó hidas, mely hogj ha rendre a Mlgs Possessor Uraktol 
fog járattatni, a midőn ezen részre jutand Hid vám 
jövedelmet ha mi kevessetis lehet remelleni [Branyicska H; 
JHb LXX/2. 43]. 1770: kivált a' Nyári munkán mikor 
Szorgos dolog ideje volt egész hetekett kelletet az Uraság 
dolgán töltenünk hanem mikor a' dolognak Sujjan átal 
estünk akkor volt engedelemis ... a' Telen is mikor a' Sor 
reánk kerúlt, rendre á Maros Mellett heteitünk egy egy 
hetett [Babuca Sz; IB]. 1827: Szengyőrgy napjától fogva, 
az Buza Bérbé szolgáltatásáig rendre kéttzer napjába főtt 
étellel az oskola Tanított interteneállya Ekklésiánk [Visa K; 
SzConscr.]. 1833: A' Fiam azt mondá hogy 500 Vft va-
gyon ott a1 Tulkokba, 's rendre nekem visszá fizeti, már 
150 Vft abból Raffnénak küldődet... a* többit itt meg adja 
a' Fiam [Hadad Sz; Borb. II Kendeffi Rakhel lev.]. 1873: 
Kebli tanácsunk ez ügyet ajánlattal terjeszti az ekklesiai 
gyűlés elé, mikéntjére nézve a régi szokást tartván meg, 
hogy minden egész bérfizető örökségnek 2 szálfa osztassék 
ki, az 1 vékásoknak 1 szálfa, oly módon, hogy előbb min-
den fa becsárra meghatároztassék, s az illetékesek házszám 
szerint rendre sorsot húzzanak [M.bikal K; RAk 304]. 

Szk: ~ jár. 1686/XVlII. sz. köz.: Allittassék ezen malom-
ban) közzüllünk egy Malom Biro és az melle ugyan az 
Malmosok közzűl két Hűtős ember, az kik Hüttel légyenek 
kötelesek az Malom(na)k gondviselésére, és abból való jŐ-
vedelem(ne)k kinek kinek igazán való kiadására, ezen 
Malom Biroságh és HűtÖssegh rendre járván közöttünk tar-
tozzék mind(en) esztendőb(en) Sz: Marton napb(an) válto-
ni [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1722: járjan rendre az edgy 
Postálkodás kőztök ă Faluban, de exceptis excipiendis, 
edgj néhánjat mindenikből eximalta(na)k ă Bóėrok közzűl 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1736: Épen nem nagyzották 
akkor az emberek magokat; úrfiak, elévaló fö és nemes em-
berek, húsvét másod napján az az vizben vető hétfün rend-
re járták az falut, erősen öntözték egymást, az leányokot 
hányták az vízben [MetTr 359]. 1760: a Falusiak között 
rendre jár a kortsomárlás, de míg az bor nálla vagyon addig 
urak semmiféle szólgalattyára nem adigáltatik [Novoly K; 
BLt] * - megy. 1710 k.: Ebben hogy Szász János igazat 
mondott, bizonyítja az Apor említett levele és majd követ-
kező dolgok, melyeken rendre megyek [Bön. 925] — 
rendre. 1791: Popa Jákob Román fejszével utyakot 
állotta, és azon Nevezeteket, rendre, rendre fejszével fôbe 
ütvén, mind egyiket le verte, és azzal elébb állat [Sebeshely 
AF; JHb]. 1811: Rossz akaróitok réátok fel kelnek, És 
titeket rendre-rendre el-tördelnek [ÁrÉ 101] vesz. 
1787: a' Notariusokis kötelesek minden Héten a' háza-
kat rendre venni, es az említett változásokat szorgalmatos-
son fel jegyezni [Torockó; TLev. 3/2. 4b] * rendről 
1786: Az Ifjú Aszszonyodat alázatosan tisztelem, 's kedves 
csemeteidet pedig rendről rendre, alig várnám hogy láthat-
nám őket, mond meg az Ifjú Asszony(na)k hogy egy pár 
melyre valohaz való Nest készen vagyon, ha le megyek 
udvariak vélle [M.régen MT; DobLev. III/615. 2b Szántó 
Sándor lev.]. 1827: (Az) ágy, és asztal nemüket mostan 
név szerint rendről rendre elö számlálni nem tudom [Ma-
roskoppánd AF; DobLev. V/1109. 19 Milik Joseff (40) zs 
vall.]. 

2. sorba; ín rlnduri; in Reihen. 1736: Egyszer Fogaras-
ban az udvar német gyalogjait az fogarasi vár piaczán 
rendre állították, s valami új pohárt köszöntek, mindenkor 
lőttek; azoknak két hordó bort parancsolt, hogy kihúzzanak 
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az pinczéből, addig ittak, mig egymásra dőltek az vár pia-
czán [MetTr 336]. 1773: Válaszúton a Doboka vármegyei 
tábla és tisztek is eleibe mentek s rendre állván in genere 
kérdezte4 [RettE 302. — aKöv. a latin nyelvű kérdés]. 

rendreutasít megró; a puné pe cineva la punct; zurecht-
weisen. 1864: a Tiszt, vizsgáló szék, a helyett hogy T. Han-
kovics urat rendre utasította volna, paptársát engedte pel-
lengérre tétetni [M.bikal K; RAk 253]. 

rendszabály szabályzat, előírás; regulä, prescripţie; 
Vorschrift. 1848: panaszul adatott fel, hogy Czéhbéli 
Mészáros János, a rendszabályok ellénére két legényeket, 
tartott magánal rendetlenül | Lakatos Béniámin jelenti hogy 
mivel remek éves legénye Kultsekk András a remek évet 
'Hő uton nem dolgozza ennek tekintetéből a remek éves le-
génye további tartásáról le mond Mivel Kulitsech 
András a Czéh által elejeben szabott rendszabáljokat 
•Hőn nem tartatta Lakatos Béniámin legénye további 
tartásától fel oldoztatik [Kv; ACProt. 27-8]. 

rendszabás rendszabály, szabályzat, előírás; regulä, pre-
scripţie; Maßregel. 1662: azon helynek meglátogatására, 
°tt való fúndálásokra, disposítiókra, rendszabásokra, hogy 
még azon nyáron ki ne jőne, soha meg sem állhatta vala 
[SKr 287]. 1834: az e' Tárgyban az ujjittás előtt 1828-ban 
Június 28kán hozott ítéletnek merőbe való megváltoztatá-
sával a' Felperesség és Perfollyam meg állíttatván a' 
felperes közönségtől emberi emlékezetet fejül mulo Időtől 
oltal békességesen biratott, de az Alperesek által erővel el-
foglalt Helly, az érdeklett Törvény Czikkellyek rendszabá-
sokhoz képest kissebb hatalom büntetésével, s a köz Időbe 
elvett haszonnak megfordíttásával a' Felperesi résznek 
viszsza ítéltetik [Borb. I]. 1841: Semmit sem tekéntenek a' 
Sílvestrís ordo rendszabásira, hanem a fát derékba fennebb 
alább tettzések szerént nyirbállyák, nagy kárára, és vesze-
delmére az erdők növésének [KLev.]. 

Szk: törvény -a. 1824/1826: Kedves Feleségemnek hol-
tom után minden ingó, és Ingatlan minden névvel neve-
zendő Javaimat oly móddal hagyom, hogy a mig az Ur 
jsten nékie életet ád, tellyes Joszágomat állandóul bír-
hassa használhassa, és abban az Hazai Törvények rend 
szabása szerént pártfogoltassék [Maroskoppánd AF; 
DobLev. V/1092. 5a Kökösi Dobolyi István végr.]. 1830: 
a ' hibás betsüt ejtett betsüsők ellen is a' meg sértett Fél 
panaszos feladására, s a' concernens Tisztviselők a Fenn irt 
Tőrvények világos rendszabása szerént minden késedelem 
nélkül reajók háromlandó terhes büntetés alatt procedalni 
köteleztetnek [Borb. II a gub. Kv-ról]. 

rendszer 1. rend, menet; mers, curs; Zug. 1854: Sorso-
saim nagyobb részével magam is, kirabolt s elpusztított 
falusi lakomból kiszorítva, éltem megszokott rendszeréből 
kizaklatva, éltem alkonyán Kolosvárra menekültem [ÚjfE 
4]. 

2. rend, tisztaság; ordine, curăţenie; Ordnung. 1855: A 
szakácsi fehér sipka helyett vállközépig lecsüngő bozontos 
haját avas zsírral pazarul kikenve, a tüz előtt hajszálairól 
nagy cseppekben gördül le a zsír. A csundaság a házi-
asszony csinos rendszerével sehogy sem férne meg, de 
azért békével tűri [ÚjfE 179]. 

3. szisztéma; sistem; System. Szk: képviseleti 1861: 
küld (!) a' T. Esperes ur minden Egyházak számára a' Köz 

Sz. Zsinaton egyet értöleg meg állított Praesbiterialis alap 
szabály egy vagy több példányát ez után már ezen 
ujabban meg állított szabályok szerint szervezendök az 
Ekklák, és a Praesbiteriumok, meg jegyezvén hogy a' hun 
a1 népesebb Ekklákba képviseleti rendszer lenne szükséges 
ott a' szám minimumának meg határozása csak is a' 
közelebbi vizsgálaton lesz eldöntendő [Gyalu K; RAk 63]. 
1862: mennyiben lépett életben Egyházainkban a' ki kül-
dött képviseleti rendszer, nem gördültek é akadályok vala-
hol annak életbe léphetésére [uo.; RAk 70] presbiteri 
1863: Ha valahol még fel nem lenne állítva a Presbiteriális 
rendszer felállítandó [uo.; RAk 84]. 

rendszerint 1. szokás szerint; de obicei/regulă, ín mod 
obişnuit; gewöhnlicherweise. 1688: Császár adaja. A (!) 
egész falu ennekelötte Császár adajab(an) rend szerint tar-
tozot adni Annuatim hatvan egj forintokot, eöttven pénszt 
- f. 61//50 [A.porumbák F; ALt Urb. 7]. 1690: Szegény 
edes Hazank mostani Szoros allapottyahoz kepest töb 
hadakat kelletven eo Felsegenek itt benn tartani mint sem 
kivantatik rend Szerént azoknak penig sustentatiojokra 
több Buzais ki van tatvan mint sem mi Contributionknak 
Szokot rendi szerent p(rae)stalhatnok [Fog.; Borb. I ogy-i 
végzés]. 1708: vgy emlekezem jól reá hogj itt ebb(en) a' 
faluban eleitől fogván nem az Urak részekről, s, biradal-
makról viselték annjb(an) (!) a' falus Biroságot mint inkáb 
a' melj részen levő ház helljen a' jobbagj lakot, s, lakik 
annak kellet rendszerént biroskodni [Vámosudvarhely KK; 
SLt AM. 46]. 1727: A T. Quartas Vraimek(na)k valtozasa 
rend szerent Juliusban levén T. Quartas Szölösi Gábor 
Uram eddig nagy hasznossan Szolgait ö kglme kiván offi-
ciumatol el butsuzni [Kv; SRE 153]. 1736: A második 
asztalnál rendszerént mindenkor volt négy tál étkek, az 
étek után ha csak almát vagy diót is adtanak, ezeknek 
borok is kevesebb járt [MetTr 432]. 1760: Az Falusi Bíró-
ság eddig ezen Faluban rendre administraltatott, rend sze-
rént mindenkor az régibb gazdát considerálván, az ki ré-
gebben nem viselte [Novoly K; BLt]. 1781 k.: a' már fel 
nőtt Gyermeknek meg házásodni, meg házasodván mar-
háikot kezekhez venni engedelemmel az Udvarból ki 
menni, és rendszerint szolgálo Jobbágy gazdákká lenni 
légyen Szabadságokban [Told. 27]. 

Szk: - való szokásos. 1809: a Vice Királly Birot arra 
utasittsák, hogy a' nevezett Gonosztévöt leg ottan rend-
szerint való Criminalis per alá vettetvén azon Criminalis 
pert a' rendes Appellatiokonis által botsátva mentől hama-
rébb ki follytatni el ne mulassa [UszLt ComGub. 1558 
gub.]. 1823-1830: Mi rendszerént való boros üvegpohárral 
ittunk, éjfél után későre feküdtünk le, mindnyájan jól 
elkészültünk volt az ital miatt [FogE 162]. 

2. többnyire, általában; de cele mai multe ori; meistens. 
1670: Igaz dolog, mi a portátúl jó szándékunkért rend 
szerént jót várhatnánk, de csak külömben ne magyaráznák 
[TML V, 405 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz Drinápoly-
ból]. 1704: Ne kényszerítsen azért nagyságtok, kegyelme-
tek a perlekedésre, mely magával sok bajt, törődést és 
akadályt hoz, rendszerint nemcsak a peresnek, hanem a 
bírának is [WIN I, 174-5]. 1736: Nyári dologra penig 
kibocsátották, de rendszerént addig másuvá szabad nem 
volt menniek dolgozni, az mig az páterek szénáját fel nem 
takarták és gabonájokat bé nem aratták; de az páterek kész 
pénzzel jól megfizettenek az deákoknak [MetTr 429]. 
1768: Kitsépléskor botsát égy kalangya Buza 2 mr ... Har-
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mad fél véka tsős Tőrőkbuzábol ha ki tsépeltetik lészen 
szem rend szerént 1 mr [SzőkefVa KK; Kp III. 150]. 1805: 
Tavasszal a Bornak Vedre edgy Forintan, Szüretkor két 
Veder edgy Forintan, a Szénának szekere rend szerint 3on 
(!) M(agyar) Forintakan mindenkor el kél [Ozd AF; Múz-
Radák]. 1814: Heinrich Joseff Dresdai születésű visel 
rend-szerént setét gránát szin Kaputot, sárga plávirozott 
gombokkal [DLt 894 nyomt. kl]. 1826: azon nagy föld 
gomolyákat melyeket magával hoz a víz részszerént az árok 
keskenysége miatt, részszerént azért, hogy megnőtt állapot-
jában sem elegendő arra hogy olyan messze levigye, 
rendszerént az Ország utján keresztül üt [Msz; GyL]. 

3. sorban, sorrendben; ín ordine, pe rînd; in Reihen. 
1593: Keouetkozyk Rend zerint Az Alperety Mallom 
Bŭzayanak Az Vramnak ky meresse varoß Rendelese 
zerint [Kv; Szám. 5/XX. 139]. 1596: Marattanak immár 
Barat Sebestienteol ezek az iok, mellieket az Inventarium-
ban rend zerint be irtunk, es megh oztwan azokat varos 
theorvenie zerint mind az my az giermek rezere az dualitas-
ra Sophicaera iutot, mind az annianak az tertialitasra mind 
azokat az mint keouetkezik be irtuk [Kv; RDL I. 65]. 
1663: Hogy édes öcsém uram, a Kegyelmednek rendsze-
rént választ tégyek Kegyelmed írására, nem lehet, mivel bi-
zony meg nem tudom Kegyelmednek írni, miolta a gyűlés 
béállott, mennyi sok nyughatatlansagom s bajlakodásim 
voltanak [TML II, 461 Bornemisza Susánna Teleki Mi-
hályhoz]. 

rendtartás 1. (vmely közösség életének belső rendjét 
meghatározó) szabályzat; regulament (care stabileşte şi 
asigură ordinea şi bunul mers al vieţii într-o comunitate); 
(das innere Leben einer Gemeinde bestimmende) Vor-
schrift. 1554: Mw fogott Byraka Illyessy Cozmane 
Illyessy Christoph dolgabol ... teottwnk ilyen wegezesth ew 
keozottok Mind ewrokbol Santhofoldbol Senafwbol az 
assonj Negyed Ressen megh maraggyon, a mint az elewth 
el wegeztek wolth ew keozottok, azon Rend tartasban az 
assonj elteig birya, holta wthan az gwkerre maraggion 
[Bölön Hsz; SzO II, 114. — aKöv. két név]. 1561: Az 
mynek meg bçíchwlleserQl Art 24 Az halottaknak el 
temeteserol Syr asasrol az iflÿu mesterek tiztirewl Rend 
tartasokrol Art 26 [Kv; ÖCArt.]. 1589/XVII. sz. eleje: Mi 
annakokaert az mi Iteletwnknek bizonios voltabol, teör-
weny szerent megh láttatott, rostaltatott, bę ueőtt es hellyen 
hagiatot, és az Keömiues giwlekezetnek örökkę való Bira-
sara, rendtartasara megh igazittatuan, ki adatot Ceh leuel-
nek es abbeli Articulusoknak bizonsagara, erössegere, Ez 
mi Priuilegiumi leuelwnket ... az megh mondot Faragó es 
Rakó Keőmives mestereknek örökké való wdeokiglen, 
attuk es ajandekosztuk [Kv; KőmCArt. 28-9]. 1593: Vram 
eo kemea eleottis az mely kapitaniok tiztartok voltanak, es 
en elottemis ky porkolábok voltak, egieb mellet volt innét 
ez varból erso (?) szabadsaga, akarki, az ki bort hozot 
korczomara, addigh ky nem keszte az bort migh nem az 
porkolabnak hírre atta es lato pohart adot az porkolabnak 
kostolasra Azért enis feiedelem akarattiabol es Capitan 
vramebeol it való porkolabsagomba(n) ugy attak eleomben 
hogj illien rend tartasz leot volna az mint mondom [Szu; 
UszT. — aTi. a kapitány]. 1677: Takaródó harangozás után 
a* kerülőkön kivül senki fegyverrel ne járjon, hanem ha a' 
fö emberek közzül valaki oly baráttyánál vagy jóakarójánál 
való mutatásában, vagy egyéb dologban, el-találván késni, 
az oly ember lámpással mennyen házához, mert egyébiránt 

ha lámpás nélkül valaki fegyverrel étszaka találtatik, abban 
az elŏbbeni jo rend tartás observaltatik ez után-is, úgymint 
meg-fogattatik, és virrattig kalodában tartatik [ÁC 225]. 
1692: Tóháton semmi rend tartás ă korcsmallásban nem 
lévén, az ki mikor akar korcsomarolni, akkor korcsomárol 
[Mezőbodon TA; BK Inv. 37]. 1767: ezen Biroság viselése 
felöl való rend tartás, hat hat esztendŏk(ne)k el forgása s 
follyása alatt fordul egyett [Koronka MT; Told. 26]. 1791: 
az eddig fungált Fő és Vice Quártások rendes idejek el 
telvén a' régi rendtartás szerént szükséges volna azok(na)k 
hellyekb(e) másokat substituálni [Kv; SRE 272-3]. 

Szk: követ. 1581: Miért penigh hogy gjwlesbe hyttak 
eo kegmeket az Regy attianknak dychyeretes Moggiokat 
es regy Rendtartassokat kowetwe(n) ha kyhóz mennek 
vagy vrhoz vagy gjwles kozybe vagy feyedelem eleibe tehát 
Megh ne zakadozzanak hane(m) eggjwt legienek es eggjwt 
vyssellyenek minde(n) dolgokot Mindenek elót, ne hogy 
egyk Imidé az massyk Amoda Tanachykozzek es eggyk se 
erchie az massykat [Kv; TanJk V/3. 245a]. 1602: elseoben 
zolottanak eo kgmek az kiralybirosagnak allapattyarol, 
Nem akarwan semmyt vytany, hanem az regy io rendtartast 
kel keowetny, mikor az Vristen valamelyet az Tanachbol 
halai altal ky hywt mingyarast az vthanna való succedalt, 
mely io rendtartast zeoksegh mostannis keowetny [Kv; i.h. 
1/1. 411]. 1613: Eo felsegea Mindezekreb esmett vioban 
mindenre az orzaghnak megh eskedgiek, ugi hogi minden 
rendekett zabadsagaban megh tartt, teoruentelen es 
oknelkeoll senkitt nem bantt, megh nem fogatt es az or-
zaghnak regi rend tartassytt es teoruenitt keouety az Zentt 
András király, es az Decretumnak írott teoruenie zerintt 
[KJ. — aBáthory Gábor. bAz előbb felsorolt 11 pontra] * 
-/ szab. 1784: minket oly véggel, és olly parantsolattal 
ki botsáttani méltoztatatt4 volna: hogy Kőzöttök egy 
ollyan jo Rend tartást szabnának, mellyel mind azok az 
fennebb specificalt abususak vagy simpliciter tollaltat-
nánok; vagy leg alább ugy reguláztottnának, hogy tovább 
az szegény adozo Népnek azon túl oly tetemes meg terhel-
tetése és károsittatása azokbol ne származnék [Torockó; 
TLev. 2/6. — aA Torda vármegyei törvényes tábla] * 
artikulusok -a. 1671: végeztük, hogy à moda deinceps 
éllyenek a' nyom fel-vételrŏl, a' lopott marhákról írott 
Articulusoknak continentiajok szerént. Kik ha azokhoz 
nem tartanák magokat, a' Tisztek sub poena in Articulis 
superinde expressa, reá kénszeritsék őket, meg-is büntessék 
kedvezés nélkül az Articulusok rend tartása szerént [CC 
88] * céh(nek) -a. 1573: Vegeztetet hogi Miért Koncz 
peter vetkezet, Az Barom ely viteleben Es May Naptwl 
fogwa tylalmas legen neky az cehnek Minden zabadsaga 
Mezarlasa es egeb Rendtartasa Mynd addeglan Míglen az 
varosnak kedwet lely [Kv; TanJk V/3. 86b]. 1589: A 
keomies Wraym Supplicaltak az eo priuilegiumok meg 
adassa feleol, Azért igy deliberaltak Elseoben eo 
magok eozze gjwlwen, az eo Cehekreol Jryanak Rend ze-
rint Articulussokot, es azokat Jrwa hozwan Byro vram es 
tanachy eleiben Azwtan ha az Varasnak az eo Arti-
culussok, es cehnek Rendtartassa helyen maratthat, es Jo-
wallyak [Kv; i.h. 1/1. 96-7]. 1635/1650: Elseoben az pró-
bát megh latogatvan Cehünknek rendtartasa szerent, Annak 
vtanna eo kglmek teob szúkseges dolgokatis szemek 
eleiben veuen, az Beczúlletes Cehnek hogy nagy Kára es 
gialazattia ne keouetkezzek [Kv; ÖCJk]. 1808: A mely 
betsületes Legén a Czéhba akar állani az tartozik a Czéhok 
rend tartása szerint Remek esztendőt betsuletesen szolgálni 
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[Kv; KCJk 21a] * falusi 1760: Az Falusi Rénd Tartás-
ról! és Tŏrvénkedésröll. Ezen Falubán ... a' Törvénykedés-
ben illy mód observáltatot hogy tudni illik, elsöbb(en) 
inchoálodat a' Falus birák előtt, az holott pronunciált Deli-
berátum ha nem tettzét más faluban appelláltatot, és onnét 
az Udvárbann [Hesdát TA; BLt] * henteler(mester)ek-
(nek) -a. 1580: Baba Georgy Az my nemo keozoskedes-
sebe foglalta magat Thar Istwannal, Azt Zent Mihály na-
Pigh wegezze el Annak vtanna tarchya ahoz magat a 
mint magat Ayanlotta az teob henteler mesterek Rendtar-
tassa zerent [Kv; TanJk V/3. 220 b]. 1583/XVII. sz. eleje: 
Az Colosuary Magiar Mészárosoknak awagy Hentelerek-
Jek rend tartasok es arról ualo Articulusok mellieket az 
Varos peczieti alat kiuannak ki Jratni eoreókeosb es ereősb 
^egh maradasert [Kv; MészCLev.] * heti 1640: 
£°lgalattyok allapattyaban, heti rend tartasok, mint a' 
Pogarasiaknak ezeknek sem lehet, miuel közzel leuen a' 
varhoz mikor a szüksegh hertelen keuannya, es a' mint az 
|deö hozza, az Tisztek parancholattia szerent indifferenter 
kell szolgalniok [Fog.; UF I, 693] * keresztényeknek -a. 
1633/1672.ĕ az jo cseledes gazdának, az kire az Ur Isten 
^agy kissebb kevesebb, avagy több áldásit bizta, nem illik 
házát és háza népét bizonios el rendelés és végső testamen-
taria dispositio nélkül minden keresztyeneknek jo rendtar-
tások szerent hadni [LLt Fasc. 159] * keresztényi 1629: 
Susa Aszonj Szathmarj nem gondolua(n) megh az Istennek 
teorueniet, és az emberi társasághba(n) való szép kerez-
tyeni rendtartast hatra hagjwan, egy massal paraznalkod-
tanak teczik az teorvennek hogy mind ketteot az pren-
gerhez ki vigyenek (így!) es ott az paraznasagert megh ve-
rettessenek veszeowel es az varosrol annak mogya szerent 
ki igazittossanak it ne lakjanak s ide se jeojenek, alioquin 
nagyob büntetes szal reajok [Kv; TJk VII/3. 139] * kollé-
gium 1823-1830: A kollégiumnak akkori rendtartása 
szerint a pünköst utáni examenkor már a poeticából 
Promoveálódtam volt [FogE 87] * örökösség -a. 1677: 
földes Uroknak proprietassa hogy jövendőre nézve annál 
|nkább ne periclitallyon, az Oláh Papok annuatim bizonyos 
honoráriummal, de csak állapottyokhoz és értekekhez 
jllendŏvel tartozzanak: Kiben ha a' Földes Umak képtelen 
kívánsága lenne, a' Vármegyét requiralván, conscienciose 
hmitallyák-el; ennek nem hasznát, ugy, mint ŏrökōsségé-
^ek rend tartását ponderalván [AC 15] * policiai 1789: 
A' Politiai Rendtartás Observáltatik a Részegeskedōk, és 
?gyéb czégéres vétket tselekedök meg büntettetnek 

uszLt XIII. 97] * társaság -a. 1813: A' Czéh Articu-
,ussa szerentis érdemes é az illyen hásártas s Elöljáróinak 
nem engedelmeskedő Ember, hogy a' Czéhbéli Társoság-
nak Tagja légyen? s van é aról Articulus vagy a' Társaság-
iak Rend Tartása, hogy az afféle a' Társaságból örökre ki 
írasson? [Dés; DLt 56. 4 vk] * város(na)k -űr. 1595: 
ytyerth hogy my ez effele keózeónseges dolgokban egye-

eth ne(m) vgy mint az Varos io rend tartasanak es teórwe-
nyenek regy io szokasanak megh maradasaerth, az fellywl 
megh irth modot obserúaltúk [Mv; APol. I. 79B]. 1610: Mj 
. Hwteos ozto Byrak coloswarath ... mi koron az Aúner 
Marton vram hazahoz mentw(n)k volna, az Bwrkeör Catha 
Aszony, es Theömeoswarj Borbelj Istúa(n) kiuansagokra, 
f* vegre hogy mj az Marton Aúner vram Aruajnak Attjaj 
*et rezeket exidalnok (!) varosúnknak teóruenie es 
^ndtartasa zere(n)t [Kv; RDL I. 6]. 1621: foroghvan eő 
*g mek eleöt az Beczj Áros Emberek fel Circalasa feleöl 
a'o dologh ... az eö felge valasztetele elle(n) magokat Nem 

opponalhattiak, Nemis opponálliak, sem penigh eő felge 
parancziolattiat el nem műlathattiak procedalhat Ko-
mŭthj Balas V. az mj varosunknak rendtartassa zerint, es 
mindenekteol az felliwl megh irt penzeket exigalliak [Kv; 
TanJk H/l. 330]. 1676: az Váras rendtartása szerént min-
de(n) job job javait elö adgya, s az utá(n) allyassát, 
mellyekböl Árváit excontentallya [Kv; RDL I. 155a] * 
vkik törvényének -a. 1570: A felekyeka Theorwenyenek 
Rend tartassat eo k. Megh Engettek az Regy allapatba 
lenny, De wgy hogy Byro vram Eleybe hywassa az kenezt 
es megh hagia eo K. Neky hogi Az koloswary Embernek 
Nappal tegen Theorwent Neh estwe seh eyel, és Neh halo-
gassa hane(m) harmad napra Theorwent es Jgazat tegyen, 
Mynden elebwalo Mwtatasnelkwl [Kv; TanJk V/3. 10a. — 
aFeIek (K) lakóinak]. 

2. házirend, szabályozott életmód; ordine interioară; 
geregelte Lebensweise. 1561: Miért hogy ezt nem chak 
ieles embereknek példáiból es mondasibol lattiwk tiztesse-
gesnek es haznosnak lenni hanem meg' az istennek paron-
cholattya is mwtattya hog' mynden tarsasagba Mertekletes 
es io rendtartassal való elet oriztesseg' (!) meg [Kv; 
öCArt.]. 1770: mentünk Gorbóra gr. Haller János úrfihoz 

Udvart és abban helyesebb rendtartást ma Erdélyben 
senkinél különbet látni nem lehet [RettE 228]. 

Szk: ételbéli 1710 k: Osztrigát is ettem keveset, és 
egyébféle tengeri s földi csigákat, vidrát, halhódat is böjt-
ben, uraknál. Eddig az ételbéli rendtartásom [Bön. 516] * 
szegényeknek ~a. 1587: Miertt hogj az zegenieknek" rend 
Tartasok, mikorontan az beott bezallott, tehát Chak kėtzer 
attanak húst egj héthen, feőkeppen Vasarnap es Cheoteor-
teoken, annak vttanna Penteken olaitt es halatt mikorontan 
kewanniak, mindt ezeknek allatta keoŭetkezik [Kv; Szám. 
3/XXVI. 30 Suweges Gergely isp. m. kezével. — aÉrtsd: az 
aggmenház lakóinak]. 

3. rendfenntartás; menţinerea ordinii; Ordnunghalten. 
1771: Minthogy minden társaságban vagy közönséges gyű-
lésben tisztességes a jó rendtartás, és az egymást becsülés 
tisztességes dolog, és eszerint szükséges a jó regula, tehát 
ezután senki a falugyűlésiben doronggal, bottal és ehhez 
hasonló darab fákkal, sőt fejszével is ne menjen, hanem ha 
vagy valamit akar építeni, avagy fa osztani mennek, sub 
poena den. 2 [Szemerja Hsz; SzékFt 94]. 

4. utasítás; îndrumare, indicaţie; Anweisung. 1558: ky-
raly Eó felsege Embery lewen Ez dologhban My az My hy-
tewnk zerenth Irtok Ezt megh thy kygelmetenek (!) Az 
vrunk Ew felssege Levelenek rend tartasa zerenth [Burjá-
nosóbuda K; JHbK XXIII/39]. 

5. előírás, rendelés; dispoziţie, prevedere; Vorschrift. 
1577: A my penig az torom epwletit Nezy keryk eo 
kegmek Byro vramat, hogy ne nehezlye e dolgot vgian az 
eleby Rend tartas zerent meg hadny [Kv; TanJk V/3. 
147b]. 1610/1616: Adak ertesünkre, hogy az mely Sala-
riumja ottvalo Praedicatornak ennek előtte Jart volna, kegd 
meg adni nem akarna, ugy mint nyoltz szaz kősót, nyilván 
való karara 's fogyatkozasara, Igy leven azért az dologh, 
Hadgyuk kgnek 's paranczolyúk is serío hogy ez mi leve-
lünk latvan, annak modgya es rendtartasa szerent, az nyoltz 
szaz kő sót ki vagatvan, adgya meg mindgyarast mind ez 
mostani Praedicatornak, s mind penig az kōvetke-
zöndeknek (!) is Esztendőnkent, hogy ez dolog felöl ne 
kellessek minket többe megtalalni [RDL I. 100 fej.]. 

6. ünnepi szertartás; ceremonie, solemnitate; festliche 
Zeremonie. 1759: Másnap a főispán urat bekísérték szép 
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rendtartással, asztalt is igen jót s tisztességest adott a vár-
megyének, de én nem voltam ott, mivel dolgom lévén Ko-
lozsvárt elébb bementem volt [RettE 96]. 

rendtartatlanság rendetlenség, rendtartás hiánya; dez-
ordine, neglijenţă; Unordnung. 1571: varoswl Intyk es 
keryk eo K. Byro vramat hogi ... Eo k. viseliie wgy Magat 
az eo k. Tiztiben Es eo k. vgy Igazgassa es wgy Byria az 
Thanachbely vraimatis hogj Neh legien Ez fele Rendtartat-
Iansagh Es vyzza vonás eo k. keozeot [Kv; TanJk V/3. 
39a]. 1580: Myert hogy Az zoló mybe, es zólók Mywelte-
tessebe Az vincelereknek zabatlansaga myat Az keóssegre 
sok kwlemb kwlemb fele karwallas esset essyk is Teczet eo 
kegmeknek egez varasul hogy ennek à Rendtartatlansagnak 
eleyt vennek [Kv; i.h. 214]. 

rendű I. mn 1. vmely társadalmi réteghez/csoporthoz 
tartozó; de un anumit rang, de o anumită pătură socială; zu 
einer gesellschaftlichen Schicht gehörend. 1669/1726 k: a 
Hadnagy<nak> igen szorgalmatos gondgya légyén arra, 
hogy mikor afféle ad vénák incorporaltatni akarják magokat 
a város közzé Testimoniumot kivánnyon tőllők (:ha nem is-
méretesek:) vagy értelmesen végére mennyen micsoda 
rendű és állapotú emberek voltak az előtt és mi okbol s 
tekintetből mentenek réá lakni [Dés; Jk 4]. 1675: Hegedűs-
nek adtam f. 4 d. 50, az fözőkondérokért fizettem f. 2 és 
egyéb rendű szolgáknak imide-amoda sokat fizettem [Kv; 
KvE 195 U]. 1700: ha hol és valakinél Török Rabok 
talaltat(ná)nak meg visgallja, és ha Talaltatik, micsoda 
rendű Rab legjen, a Guberniumot Tudósítsa felõlle [UszLt 
IX. 77/14 gub.]. 1710 k.: Ugyanis ilyen rendű embernek, 
csak amint én voltam, életének tudására mi szüksége va-
gyon valakinek, mind most élő, mint ezután következen-
dõknek? [Bön. 403]. 1776: Kinek hívják azon Személlyt, 
és mitsoda rendű, és Religiójú ember az? [Nsz; GyL hív.]. 

Szk: alacsonyabb 1653: Voltak ugyan azért akkor ott 
a déési gyűlésben némely alacsonyabb rendű urak, de nem 
sok [ETA I, 88 NSz]. 1783: Más alacsonyabb rendű embe-
rek is convertáltak [RettE 422] * feljebbvaló 1677: 
egyházi Nemes ember leg aláb egy kopjával, fellyebb való 
rendű, es két loval mustráló Nemes ember, két kopjával, 
azon fellyŭl való értekŭ Nemesség penig, a' végezések 
szerint, ki ki maga becsŭleti, állapottya, jószága, és érteke 
szerint mustráilyon [AC 97] * kisebb 1657: Ez Fagaras-
földi minden rendbéli fö és kissebb rendö tisztviselőinknek 
penig igen serio hadjúk es parantsoljúk, hogy ez rendelé-
sinket és törvényeket in omnibus punctis et clausulis sancte 
et illibate fogyatkozás nélkül meg tartsák [UF II, 189 
Lorántñy Zsuzsanna ut.] * más ~ és rangú. 1837: Ferentzi 
Mária aszszony Kolosvárt jol tölti az idejét tsak a bál 
Komédia és Katona Tisztek visitája, azokkal való idő töltés 
sétálás egész kedve kedvelte más rendű és rangú 
gavallérok(na)k is visitájokat [Doboka; BetLt 1 Pákai Dá-
nielné Benkö Susánna dom. bíróné (40) vall.] * minden ~ 
és idejű. 1726: Intetnek azért ezeknek szemesebb eltávoz-
tatására minden rendű és idejű emberek, mint hogy ezek a * 
veszedelmes hibázások mindenfelé igen közönségesek. Az 
egésség dólga <le>lki esméretbe járó dolog [MvÁLt Má-
tyus, ConsSan. gub.] * szegény 1589/XVII. sz. eleje: 
Edgy Mester se tarthasson nalla teöbbet három Jnasnal, 
edgi faragó Legennęl, es kęt Rakonal, hanem ha az Igaz es 
melto osztasnak rendi szerent iutna nemely mesternek teőb; 
Mert az az igassagh, hogi az szegeny rendű mesternekis, az 

ki az Cehet edgi arant tartia, iussanak, adattassanak sze-
mély valogatas nęlkwl Legenyek es Jnasok [Kv; KőmCArt. 
20]. 1653: Egykorban valami szegény rendű jóakarói hozá-
nak egy fakó talyigát — két ökrüt, s arra tevék a testét® és 
Báthorba vivék [ETA I, 115 NSz. — aAz 1613-ban meg-
gyilkolt Báthory Gáborét] * szolgája 1657: hanem tan-
dem Nemes Tamásnak, ki abban az tisztben vicekapitánya 
és szolgája rendű ember, ígírték az fökapitánságot, ki ma 
az mely vokson volt, holnap az tisztért perdítette az sze-
kercét [Kemön. 166]. 

2. vhány soros; de un anumit număr de rînduri; von eini-
gen Reihen. 1747: Tizenkett rendű szép Mázas homlokos 
kemenczék [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 

3. vmilyen minőségű; de o anumită calitate; von irgend-
einer Qualität. 1815: (A szőlő) már régtől fogva Pusztán 
hever a Fértéke 2 - két véka ősz buza vetés A' FelsÖ 
Fordulóban találtató minden rendű szántó Földök Fertéké-
nek egész Öszvesége 25 Köböl 3 Véka [Bálványosváralja 
SzD; Ks 77. 19Conscr. 944]. 

4. vmilyen nagyságú; de o anumită mărime; von einer 
bestimmten Größe. Szk: apró 1837: Ugyanotton huszár 
katona Wizi Mihály helye szélyében az ép, eleven bükkből 
két kasárak kinyesve találtattak amelyben semmiféle 
fennálló fa nem találtatik; amit fel lehetett venni, találtunk 
35-töt, harmincötöt, apró rendű csutakokat [Jenöfva Cs; 
RSzF 120] * kicsiny 1729: kilencz mázos kicsin rendű 
korsok [HSzj mázos-korsó al.] * kisebb 1843 k: a sze-
kérnek a hegyre fel jövö lassú hajthatásával szunyókálva 
jövetelekkel a lepedőnek kivágásával, Tíz Darab na-
gyobb és kissebb rendű Talpaim lopattak el [K; KLev ] # 
nagyobb 1761: On Edények, öreg Leveses Tál gombos 
fedelével Nro 2 Nagyobb rendű retzes szélű On tál Nro 7 
[Vessződ NK; JHb XXIII/31. 25]. 1766: kisdeg rend rubint 
59. nagyob rendű rubint 9 [Szárhegy; LLt Fasc. 96]. 

L. még a középrendű címszót. 

5. vmilyen fajta; de un anumit sortiment; von einer Art. 
Szk: vékony 1793.ŝ az edgyik darabotska erdejib(en) ak-
koris volt valami vékony rendű tűzi fa [Fintaháza MT; 
DLev. 2 XXA]. 

II. fii 1. vmely társadalmi rendhez tartozó személy; per-
soanä care aparţine unei anumite categorii sociale; zu einer 
gesellschaftlichen Schicht gehörende Person. 1823-1830: 
Itt mindenféle kötelességről lemondottam, a szolgaságról 
semmit is tudni nem akartam, az urak közé elegyedni nem 
bátorkodtam, hanem mint egy minden rendüektől különvált 
személy úgy éltem [FogE 156]. 

Szk: alacsonyabb 1704: Ezt pedig az gubernátortól 
fogva a legalsóig minden főrendeknek és még alacsonyabb 
rendűeknek is, a szászokkal együtt, mind subscribálni és 
pecsételni kellett személyek szerint, és úgy küldözték ki a 
vármegyékre [WIN I, 180] * felsőbb 1823-1830: Ezen 
öltözet csak a falusi paraszt fejérnépeké, mert a városiak és 
felsőbb rendűek elég csinosan járnak® [FogE 247. — aA 
németországi Hessenben] * szabad 1715: nem vala 
akkor ollja(n) idő, hogj valaki kőzzüllők kapott volna 
afféle szolgálatokon, annál inkább hogj arra tolljangattak 
volna, sőt a jobbágyokbol valókat kćnszeritéssel az szabad 
rendüeket pedig kéréssel applicalta, udvarbíró ur(am) eö 
Her(czegse)ge(ne)k kivantato szolgálattjara [Fog.; UtI] # 
vkinél alább való 1736 u.: A szegény uram* is a régi 
igaz vérű magyarok közül való lévén, nem szégyenlette 
nem csak engemet, hanem nálamnál sokkal alább való ren-
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düeket atyafiainak híni, meg becsűlleni, amivel kívántatott, 
segíteni, promoveálni, mások impetitiója ellen protegálni 
[MetTrCs 482. — aApor István gr.]. 

2. vmilyen egyházi rangú személy; clerici de un anumit 
rang; Person von einem kirchlichen Rang. 1745: ha más 
Religion lévő Papok, és akármi féle Rendűek, kívánnának 
ezen oblatumból részt venni; hatalmáb(an) és szabadságá-
ban lészen a Tanácsnak, és Városnak ezen oblatumot simp-
ücit(er) annihilalni, és subtráhálni [Zilah; SzVJk 32]. 

3. vmilyen nagyságú tárgy; obiecte de o anumită 
märime; Ding von einiger Größe. 1722: Tudgyae hogy 

Vollay Sorbá(n) Gábor uram eö kglme küldött volna 
Porumbákrul Szent Miklósra ablaknak való Üveg kariká-
katt, hanyott, mü rendüekett és mi arusakatt mondgjatok 
m eg igaz hűtek (!) szerint [F; KJ vk]. 

Szk: apróbb 1743: Groff Kalnoki Borbára Aszszony 
Ŏ Nsga koporso bé tételkor Márton Mihály ur(am) el vitt 
edénjeket konjhára valokot Temetésre öreg fazakat Nro 
!3 Apróbb rendűt Nr 39 [ApLt 3]. 

4. vmilyen fajtához tartozó állat; animale de o anumită 
rasă; zu einer Rasse gehörendes Tier. 1747: A' mi illeti az 
eõ Excellentiaja Menessiböl ki fogot két rendbéli Szekeres 
Gyermek lovakot, én azt már eo Excellen(tiáj)a(na)k száma 
nélkŭlt meg irtam, mi rendűek, Kŭlönbenis esztendőben 
kétszer regestraltattnak [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor 

rendűén vhány sorosan; de un anumit număr de şi-
ruri/rînduri; von einigen Reihen. 1714: Gyolts Elököttö 3. 
rendűén skofíummal ki varrott s ezüst csepkével körös 
körül ékesített fl. Hung. 24 [AH 31]. 

rendülés remegés, rengés; zguduitură; Zittem. 1662: És 
ad diem 24. Augusti viradóra, mihelyt az hajnal világoso-
dása lenni kezdett volna, a port mindkét bástyák alatt 
egyszersmind felgyújtatván, rettenetes dördüléssel, rendü-
léssel az egész várnak s földnek zendülésével az bástyák 
felhányattatának, úgy, hogy a Veres-bástya kőfalában hosz-
szára mintegy tízölnyi az föld színéig az árokba kivetetnék 
[SKr 606]. 

rénes, rénens, rénus I. mn rajnai; renan; rheinisch. Szk: 
forint a. rajnai forint. 1665/1751: Hogy ha pedig vala-

melly Legény az Kantárságbol hozzánk jöne fizessen 
másfél Rhenens Forintokat [Kv; ACArt. 20]. 1692: az 400 
Ezer Renus forintnak felét magokra repartialnak [SzőkefVa 
KK; Törzs. Sarosj János kezével]. 1695: Tartoz(na)k Hu-
bernek 310 Rhenens forintokkal [Gyf; KaLt Apor István ir. 
Recsey István kezével]. 1703: Szűkségeskeppen kellet 
nekünk Guberniumul Privatus Atyankfiaitol Szaz ezer 
Rhenes forintot költsön fel vennünk [UszLt IX. 77/71 
gub.]. 1759: az el-mult tavaszszal húszon két Bárányt, és őt 
Berbétset el adott, a Bárányok(na)k párját egy egy Rhénes 
forinton, a* Berbetsek(ne)k pedig párját tizen három Má-
riásokban [Marosludas TA; TK1 Gabugyán Gligor (70) jb 
vall.]. 1765: Húsvét után a szóiga Biro kezdett járni a 
contributio fel hajtásában tsak két Rhenes forintot költöt-
tem az alatt az üdő alatt [Karkó AF; Eszt-Mk Vall. 247]. 
1792: percipialtam a húsban levó kárasadásomért 30 
Renens farintakat [Szászrégen; DobLev. IV/1. 699]. 1803: 
80. Rhénus forintokat el lopott gazdájától, azt nagy bajjal 
tudta tőlle viszszaszerezni [Tyéj H; Ks 113 Vegyes ir.]. 
1805: Pál Györgyné ... maga leányát megengedvén maga 

házánál tanulni mesterséget, melyet a nemes céh éppen 
nem engedhet, mái napon megbékéllett 1 rénus forinttal 
úgy, hogy ennek utána nem dolgoztatja [Dés; DFaz. 33]. 
1817: egy kis Hizlaló sertés oll betsültetett tiz Rénens 
forintokra [Kövesd NK/Mv; Kp V 319]. 1828: kétszáz 
harmintzöt Valto Cédula Rénes forintokba [Felfalu MT; 
DE 2]. 1849: Bentze Lajosnak egy fenevad elpusztításáért 
Koltza András fungens bíró a régi usus szerént fizessen öt 
rénens forintokot [Zalán Hsz; RSzF 225]. — b. vhány 
rajnai forintnyi. 1789: a Tőrőkbuzáb(an), és szénába vallatt 

két esztendőben két száz Rhénens forint kárt [AbosfVa 
KK; GyL]. 1845: (A) 80 Rhénens Forint Haszonbér som-
mának felit tartozik pontosonn bé fizetni [MezŐpago-
csa TA; TSb 37] * - tallér. 1629: Renes tallér, az mely 
nyom m. 1 p. 24 [Kv; RDL I. 132]. 1630: Egy Renes tallér 
mással egiwtt tt f. — d. 80 [Kv; i.h. 147]. 1637/1639: Regj 
kopaz tallérok, uagyon kilenczuen Eott Ittem kett Renes 
tallér [Kv; i.h. 111] * ezüst - forint. 1847: Kerpenyesről 
hatvan ezüst rénes forintokat hoztak ide Varga Katinak | 
az egész hat bucsumi kerületekért 51 ezüst rénes forintokat 
küldöttem Varga Katalinnak [VKp 254, 290-1] * konven-
cionális - forint. 1847: rectificator commissarius 
tekintetes Csemátoni Antal úrnak s egyéb más költségekbe 
mintegy 160 conventionalis rénes forintokat kelletett fizet-
nem a falu költségéből [VKp 183] * pengő ~ forint. 1843: 
500 vagy 600 pengő rénes forintba egyeztünk a három 
faluk nevében [VKp 107] * váltó ~forint. 1832: Török-
buzát vettenek hitelben Vékája adodott vólt egy-egy vál-
tó Rénes forinton [Kide K; BetLt 3]. 1836: (A) kőrúl mért 
helyetskét... eőt váltó Rénens Forintokra meg erőnek meg 
is betsűltuk [Dés; DLt 556]. 1844: egy nappal minden év 
kezdetin elébb bé fejetvén a1 juhok, azok fejésén a1 Bátsok 
5. váltó Rénus forintokot fizessenek az Esztenák számai-
hoz képest [UszLt XI. 85/6-20]. 1853: Brása Todor 
évenként az 18. váltó Renes forintokot a1 Maros Vásárhelyi 
Szenmárton napján esendő vásár napján hiba nélkül egy 
Summába meg fizeti [Egerszeg MT; DobLev. V/1361]. 
1856: A Falunak Viszsza adott Száz váltó rénus for(in)to-
katt mely tészen pengőbe 40 [Firtosváralja U; Borb. II 
Szederjesi Sigmond jegyző kezével]. 

II. Jſn rajnai forint; florini renan; rheinischer Gulden. 
1738: Pro Variis Oppidi Necessitatibus, signanter 20-szat 
Postálkodásra, 10-et pedig Interveniensek(ne)k erogáltatni 
szokot Expensakra. Melly 50. Rhenensek in summa mind 
Nemes Dés Várossára subrepartialtassanak Nztes Váradi 
György, Bónis János és Nótárius Böszörményi András 
atyánkfiai ő kglmek által [Dés; Jk 493b]. 1740: Ha intra 
8vum, az eleskūtt 35. Rhenenseket és 17 krajczárokat, nem 
deponálnák ö kglmek, tehát in inpso 8vo Executorok(na)k 
exmittáltatnak" [Dés; Jk 531a. — aKöv. két név fels.]. 
1761: Hogy Nemes Botsoni (!) Sámuel Ur(am) eő Klme Eő 
Felsége Szamára Katona pénzt a' mostani néhez Cir-
cumstantiak (!) nézve afferalt légyen egy Rhenenst, es 
praestalta is arról vigore p(rae)sentium qvietaltatik álta-
lam Sig(natum) Somlyo die 20. Feb. 1761. Szolgab(író) 
Balog And(rás) [Somlyó Sz; Borb. II]. 1780: én az köpe-
nyeg arráb(an) adtam tiz Rhenest [Kv; SLt XXXIX Fr. Fe-
rentzi kezével]. 1788: 5 Renenst be adatt [Kv; FésCJk 43]. 
1791: percipialtam Csengeri István vramtol Renes 8 
Krutzifer 30 [Kv; FésCLev.]. 1801: meg bűntetödik azan 
Gazda 1 Renensig [Kv; i.h.]. 1810: Adtunk egy tsákoért 
Vitéz kőtésestöl edgyűtt 12 Renens 36 x-er [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 



renesburgi 

renesburgi Regensburgban gyártott; fabricat la Regens-
burg; in Regensburg hergestellt. Szk: - kés. 1627: Renes-
purgj zeöld nielw, Es Egieb elegj kesek tt f 16 d. 63 [Kv; 
RDL I. 134]. 

reng rázkódik; a se cutremura/zgudui; erbeben. 1637: 
Ezt hallottam amaz banczi czigantul ejel hogi ki jöue onnét 
Teöreök Ianosnetul, mert ezen etszaka ugjan renget az haz 
bele ugi tanczoltak s tórbezoltak [Mv; MvLt 291. 89a]. 
1823-1830: Április 21-ik napján kimentünk a városból8 

sétálni a mezőre. Hát rettenetes dörgést hallunk, úgy hogy 
még a föld is rengett [FogE 253. — aMarburgból]. 

renget ige ringat; a legăna; wiegen. 1592: Tothazi Mi-
hali junior vallia kerdem Niarinet ha Igaz volna, 
hogi Lukacz eotet rengette volna ammint bezellettek, Azt 
monda hogi vgi volt hogi rengette mert eo az beolcheore 
fekwtt volt le, Lukacz ott megien volt ele, es vgi Indította el 
az beolcheot [Kv; TJk V/l. 200]. 1633: az giermeket ren-
gete(m) uala [Mv; MvLt 290. 128a]. 1636: Philep Marton 

monda ennekem hogj Kata vaj ki sokat rengettelek en 
tegedet, s mondá(m) arra, hogj megh szolgalom kegdnek 
édes batiam [Mv; i.h. 87a]. 1769: Dobolyi Bálint talán 
ha gyermeket rengetett, de egyéb szolgálatra éppen alkal-
matlan volt [Ne; DobLev. 11/408. 5b Jos. Andormányi (57) 
vall.] | Dobolyi Dániel Ur(am) halála után ... Tisz. Bardocz 
Uram kezére jutott a nyavalyas Bálint8 tizen nyolcz 
esztendeje; azt pedig tudom, hogy Tutorságban, nem pedig 
szolgai allapatban vagyon, mivelhogy eő nem Szolgálatra 
való, hanem tipit, tápot, és csak gyermeket renget [Ne; i.h. 
11/408. 6a Nobilis Civis Josephus Segesdi (72) vall. — aAz 
előbbinek a fia]. 1847: Roza jo darabig rengeti a kicsi 
Hántzit... hogy alugyék [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.]. 

renget fn rengeteg; codru (secular); Wald. Hn. 1608: az 
Rengeten (k, sz) [Kalotasztkirály K; KHn 50]. 1740: 
Renget erdelye (e) [Hodosfva K; EHA]. 1770: Renget (e) 
[Nyárszó K; EHA]. 1836: Renget (e) [Bh; EHA]. 

rengeteg I. mn roppant nagy (kiterjedésű); foarte mare 
(ca întindere); sehr groß (Ausdehnung). 1823-1830: amíg 
Debrecenben voltunk, nem sokat okoskodtam, hanem csak 
bámultam az ott való derék embereken és a rengeteg nagy 
kollégiumon | Megjártam a rengeteg kollégyomot isa, de 
ekkor nyári vakáció lévén, kevés deákok voltak otthon 
[FogE 165, 266. — 8Debrecenben]. 

Szk: ~ erdő. 1759: tudom bizonyoson hogy Nagy darab 
rengetek eleven erdő volt [Ditró Cs; LLt Puskás István (64) 
pp vall.]. 1771: meg sem tettzik — oly nagy rengeteg Erdő 
kőzzőtt, hogy vané valami kár, vagy nints ? [Redulesty H; 
Ks 93. XIX. 6]. 1786: A' Nagyobb erdőket pediglen kivált 
a' szomszéd helységekben felettébb nagyon pusztittyák az 
irtással, annyira, hogy az hói ez elöt tiz husz esztendőkkel 
rengetek szálas erdők voltanak, ma mind síksággá, rétekké, 
és szántó földekké tették [Torockó; TLev. 9/24]. 1791: a' 

Határnak Észak felöl való részén edgy rengetég darab 
Erdő és Havass [Magyaró MT; EHA]. 1798: körös körül... 
olyan nagy rengeteg erdő volt, hogy ide elé, a hol Iglazán 
Ignát irtott a mint a Törsökjei maigis látszanak talám soha 
se volt munka alatt [Nagykristolc SzD; JHb Bornemisza 
Anna Mária lev.]. 1799: a Havasok nagy rengeteg Bik-
kes Erdőkből állanak [Kézdiaimás Hsz; HG] * - vízkerék. 
1823-1830: A bánya szájában vagyon egy rengeteg nagy 

336 

vízkerék, melyet a bányába folyó víz hajt, ez a kerék pedig 
különös mesterséggel hajtja ki a vizet [FogE 207]. 

II. fn roppant nagy/rengeteg erdő, vadon; codru (secu-
lar); sehr großer Wald, Wildnis. 1826: Edes jo Domokos es 
jó Susika jőjetek ide mert ojan régnek tetzik hogy nem 
látunk es ojan Puszta Héderfája hogy tiszta rrengeteg (0 
[Héderfája KK; IB VIII. 21 gr. Komis Mihályné Árva 
Bethlen Kata bátyjához, Domokoshoz]. 

L. MNy IV, 309 kk. 

rengetegül nagyon, rendkívüli módon; foarte mult, taré; 
außergewöhnlicherweise. 1826: Edes jo Domokos es jo Su-
sika jöjetek ide mert ojan régnek tetszik hogy nem látunk 

vagy ha hozátok mehetnénk jaj Istenem mijén rrenge-
tegul (!) örvendenék [Héderfája KK; IB VIII. 21 gr. Kornis 
Mihályné Árva Bethlen Kata bátyjához, Domokoshoz]. 

rengető ?rengő; care se cutremură; erschüttend. Hn. 
1795/1807: A' Sáros patakan aloll a* Rengetőn (sz) [Kalo-
tasztkirály K; EHA]. 

rengetős himbálózó; legănat; wiegend. 1812: Misztrai 
Alexa törpe kőptzös testű, parasztos rengetős járású [DLt 
506 nyomt. kl]. 

rengő ringó; care se leagănă; schaukelnd. 1716: egy 
rengő bölcső láb [HSzj horog al.]. 1759: észak felől bizo-
nyoson rengő eleven erdőből pusztitták ell Cseledgyekkel 
[Ditró Cs; LLt]. 

Szn. 1570: Rengeo Margit. Rengeo Anna [Kv; TJk III/2. 
100, 102b]. 1582: Rengeo Anna [Kv; TJk IV/1. 69]. 

rengő deszka ringató deszka (bölcsőn); scîndură de le-
gănat (fixát pe leagän); Wiegebrett (an der Wiege). 1763: 
Bölcső alá tétettni szokott (:a' mint hívják:) Rengő Dészka, 
melynek széljein fenyő Dészkákbol való keskeny Párká-
nyozás vagyon [TKhf 50/1. 334]. 

renitencía vonakodás; codealä, renitenţã; Weigerung. 
1769: Provid(us) Bartók András refugiált a' T. Szt. 
Györgyi Páter Franciscanusok Toroczkon lakó Curátorához 
Tekintetes Muszszak Fridrik Uramhoz, és ... kért 's effec-
tive léváltis költsön Flór. Hung. 100 ... Seqventibus sub 
Conditionibus ... 2do: Az ezer Hét száz Hetvenedik Eszten-
dőnek első napjára a' Debitor a' költsönözött summa 
pénzt minden renitentia nélkül meg adja [Torockó; 
Bosla]. 

renitens I. mn ellenszegülő; renitent, care se opuna; wi-
derstehend. 1754: Hova hamarébb mindenik Linea, a kik 
ezen Contractust Subscribállyák maga Condivisionalisait 
admoneáltassa: es ha ezen Contractust Subscribállya, vagy 
magát más Revérsálissal nem obligállya s a Perre expen-
dálni nem is akarna, és nem expendálna, azon renitens 
Atyafinak maga Lineája a Ki a Törvényre Költött, fáradott 
részt adni ne tartozzék [Nsz; Bom. I. 21]. 

II. fn ellenszegülő személy; persoanä care se opune, re-
nitent; Widerstehende(r). 1740: Hellységünknek régi Elei 
az művek dolgáb(an) illyen rendet praestrualta(na)k volt, 
hogy senki is hanem ha hűt le tétellel mivelhessen, aztat 
miis manutenealni kívánván az olljan Renitenseket 
igazságóson meg büntetni akartuk [Torockó; TLev. 9/1] 
1769: A Madár Fejeket a Télen mindenek ugy ki fogják 
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hogy a kire mennyi Madár Fő esik esztendőre felit ki fogja 
ès a Birák ide Udvarhelyre bé hozzák, kŭlömben a bünte-
tést el nem kerülik a renitensek [UszLt XIII. 97]. 1847: A 
felhozott vádakat el nem esmerhetem Hanem most két 
vagy három éve a falusi közönség azon folyamodására, 
hogy „a köz urbarialis perökre teendő közköltségeket né-
mely renitensek hordozni nem akarják", valamelyik megyei 
tiszt úr... azon rendelést tette, miként füstönként 50 váltó 
krajcárokat fizessenek [VKp 172-3]. 

renitenskedés ellenszegülés; împotrivire, opoziţie; Wi-
derstand. 1787: tartozzék obediálnia s maga jelen levő ren-
din a parantsolat szerint valót kesziteni, minden tergiver-
sationékŭl, kŭlömben az illy inobediens renitenskedésért 
12 páltza ütéseket szenvedgyen [Torockó; TLev. 9/25. — 
aA verős kovács]. 

renitenskedik vonakodik; a se codi; sich weigern. 1795: 
Docealván meg kiványuk hogy ha az Inctusok verségűnket 
Tagadni akarván s azon okbol, renitenskednek Jószágunkat 
ki adni, cum paena Itiltessék viszsza; a' Jószágnak usus 
fructussával, és kőltségünk(ne)k s fáratsagunk(na)k meg 
teritesével egyetemben [Kápolna SzD; ÁLt Com. Szolnok 
Int. 2/1795]. 1805: G. Komis Ignácz rénitenskedik, és egy-
szersmind kételkedik, maga se tudja mit tsinállyon [Kv; Ks 
101 Thuróczy Károly lev.]. 

renomé hírnév; renume; Ruhm. 1823-1830: Orvos után 
küldöttem, de mást nem találtak, hanem egy Horváth Má-
tyás nevü doktort, aki nagyon emberséges és jólelkű ember 
volt, de nem volt renoméja a doktorságban [FogE 130]. 

Szk: alacsony 1832: Hibázom énis sok részben — de 
ha minden udvari Tiszt ugy viselné magát mint én — ugy 
— az az alatson Renome nem volna rollunk oly országos 
[Torda; IB. Demény János tt lev.]. 

renováció 1. felújítás, tatarozás; renovare; Sanierung. 
1657: Cselekedék sok építéseket, többek között nevezete-
seket: az fejérvári öreg templumnak és toronynak is reno-
vatióját [Kemön. 32]. 1730: Kaczkaia Illye Györgj nevü 
Malom Mesterét Deesi Rosahegj alatt lévő Malmunk(na)k 
s Gáttyának, Malom mester(ne)k meg fogadtuk most 
Penig Malmunkhoz kivantato fa vágni s vágatni ki megjen, 
és meg vágván s be hozatvá(n) mingjárt renovatiojahoz 
hozzá fogni tartozik [Dés; Jk 399a. — aSzD]. 1733: Korné-
tás Vram(na)k az Ribiczey quartéllyáb(an) s annak némelly 
renovatioib(an) tött expensaiért refundaltatott Rh fl. 3 Xg. 
3 [Kriscsor H; Szer.]. 1761: Branyitskán a Kastéljra, az az 
annak Renovatiojára és Conservatiojára medio tempore a 
mit fog költeni erről is Legitime Doceálván tartoz-
za(na)k Deponálni [Branyicska H; JHb XIV]. 1794: a' 
renovatiokat és ujj epítéseket betsülték mind körülbé 
Három Száz Nyoltz MForintokra és 34 pénzekre [Mezö-
bánd MT; MbK XII. 101]. 1810: az ő Nagysága renovatio-
jának felyebb irt 170 Vonás Forintokra ment Betsüjét 
lehúzván az egész Malom 570 Vonás forintokra tett betsü-
jéből meg marad négy száz V for [Doboka; Ks 76 Conscr. 
91]. 1828: terhesebb és nagyobb erőt kiván a Ház reno-
vatioja [Erdösztgyörgy MT; TSb 35]. 1852: a Nagy és Kis 
Kaszármakba renovatiok tétele [Dés; EHA]. 

Szk: ~t kíván tatarozásra szorul. 1656: Ezen szeker szín-
nek felseö resze szalma suppal keöteott reghi rósz reno-
vatiot kevan [Fog.; UF II, 161]. 1716: vagyon egy fedel 

alatt ket szakásban Tölgy és Cserefakbol alo epülett egyik 
szakasza Istalo az másik Kamára ennek Talpjai az esō 
miatt el rothadták szalma fedele renovátiott kiván [Grid H; 
BfN 92/4 Naláczi Lajos kúriájában]. 1827: Itten a Fogado-
nak, két kapui renovatiot kevánnak egészbe [Berend K; IB. 
Flóra Ignatz hidalmási tiszt nyil.]. 

2. javítás, megigazítás; reparaţie; Reparierung. 1737: 
Varga Órás János ő kglmét Várasunk sokszor bontakoz-
ni szokot Órájának renovatiojára Conducálni fogjuk [Dés; 
Jk 469a]. 1797: A Tár Szekér és Kotsi renovatiojaért Hung. 
fl. 19 Dr. 36 [Szság; IB III. CXLV f. 22] | a viz kerekek 
közül az felső gyallo rénovátiot vár [Körispatak U; Pf]. 
1840: A Nemes város három hajokon lévő hidasának 
lehető rénovatioja [Dés; DLt 140]. 

3. határigazítás/felújítás; reînnoirea/refacerea semnelor 
de hotare; Emeuerung von Grenzmarken. 1744: Midőn 
Nagy Enyed Várossának, a Circumjacens Faluk Határival 
ōszve follyo határinak régi metájokott renováltatták 
volna, azon Controvesiáb(an) forgó határ vagy erdő métá-
jának rénovatioja ellen, az akkori Possessora Vládházának 

nem contradicaltatott [Incz. X. 11a]. 
4. jobbítás, megjavítás; îmbunătăţire, reparaţie; Verbes-

serung. 1648: Fogarasban letünkben sok fogyatkozasokatt 
láttunk, mellyekben renouatiok kiuantatnak, neuezet sze-
rent pedighlen ez alab megh irt dolghokban, mellyeknek 
veghben vitetesere az vduarbiro azokhoz szükseghes min-
den requisitumokat administralni, az porkolábok pedigh 
jo móddal veghben vitetni el ne mulassak Az varban 
elest az uduarbiro eleghedendeöt tartson, es azt jo he-
lyekben [Fog.; UF 1,912-3]. 

5. újrafogalmazás, megújítás; refacere, înnoire; Unifor-
mul ierung. 1796: más lévén az akkor Transumtumba elö 
adott Levél más pedig a mostan kért Andreanum Privilé-
gium. Mely az előbbeninek restauratioja, és Rénovatioja, in 
verbis, Restaurari, et Renovari faciamus, és még az azt 
meg előzött ususnak is Confirmatioja [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 40]. 

renovál 1. tataroz, felújít; a renova; sanieren. 1676: Az 
konyha haznak bolt hajtását egeszszen renoválták [Fog.; 
UF II, 707]. 1681: Major ház Az hazak(na)k pristillaval 
való sindelyezese, ighen el sorvadot, renoválni kellene [Vh; 
VhU 566]. 1748: Vagyon ennek felső Végiben egy rendes 
fekvésű Halas To, melyből most a Vizett ki bocsátottak, 
ruinában is Vagyon, Ujjabban Szűkség lészen renoválni 
[Nyárádsztbenedek MT; EHA]. 1770: Az utrizált Malmot 

hogy az oltátol fogva fundamentumából el bontatták vol-
na, és renoválták volna arra curiosus nem voltam [Sövény-
fva KK; JHb LXVII/109]. 1812: A malom oldalai támasza-
sok rénoválni valók [Körtvélyfája MT; LLt]. 1815: azon 
puszta Házakat és kerteket renoválya és meg épitse 's 
azokba jo szolgálo embereket szállítson, tudakozzan hogy 
ki venné ki arendában ? [Szamosújlak Sz; Végr. Rátz Dá-
niel lev.]. 1816/1817: az egész Templomát renoválta 
[Nyárádsztanna MT; MRLt]. 1817: a* Zilahi házis Reno-
válva tiszta az első Ház [Kv; IB gr. Korda Anna inv.]. 
1824: azon Épületeket renovállyuk, curályuk [Göc SzD; 
SzConscr.]. 

2. megjavít/igazít; a repara; reparieren. 1679: Udvar Ka-
puja Ezen kapu mint hogi romladozott renoválni kellene 
duplás kapuval [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv.]. 
1681: Ploszka Bánya Az Koha romladozott, viz fogo se-
lyepjet renoválni kellene [Vh; VhU 578]. 7757: (Orás 
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János) obligálá magát... hogj ... óránkat meg-tsinállya, re-
novállya [Dés; Jk 469b]. 1750: mind Malom Mester es 
Molnárok referállyák, hogy az Slépeket egeszszen ujjolag 
kell renoválni [Szamosfva K; JHbK LVIll/4. 7]. 1755: 
minden felől az kertek in ruina vadnak ha nem renováljuk 
mind egjszersmind hull le a kertt [Szentmargita SzD; Ks 
18. CII Kosa Sigmond tt lev.]. 1761: ezen Malomnak Az 
egyik bél kereke ugyan meg romlott, de faja vagyon, a Ma-
lomnak könnyen lehet renoválni [Boz H; JHb LXX/3. 
157]. 1770: a Silipet... sokszor renoválták süllyedésit és le 
nyomulását sem visgáltuk [SörvényfVa KK; JHb 
LXV1I/110]. 

3. (határjeleket) felújit; a reînnoi/reface (semnele de ho-
tare); (Grenzmarken) erneuern. 1620/1754: ez levelem lát-
ván az fellyül meg nevezet Falub(an) hat, hat öreg régi Em-
bereket birájokkal együtt maga mellé fel vévén az hata-
rakat meg járván, métákat, és halmokat rectificallya és re-
novallya, és mindenik Falunak az ő határokat mutassa ki 
[Told. 22 Bethlen István rend.]. 

4. változtat; a schimba/modifica; verändern. 1670: Dió-
szegi Istua(n) Diocesissétül, Senioratul fíigh, és ellenünk 
semmiben ne(m) rugodoz Ezekben ha mit renoválná tisz-
tessegtele(n) kimenetele légyen functiojabol [SzJk 110]. 

5. megújít; a înnoi; erneuern. 1599 k.: Keörnieórgönk 
fe(ls)egednek fe(lse)gedis kegyelmessegeböl az fe(lseg)ed 
zerelmes attya levelet renoualna annak modgya zerent, es 
az vtanna keöuetkezendö kapitanokis restitualnak az 
zegeny varosnak [Dés; DLt 261]. 1780: én renoválom most 
is elöbbeni le tett hitemet hogy az Isten szinét ne lássam, ha 
Gyora Nyikulának volt arra alkalma hogy ollyant lássan, a 
mínéműt én nem láthattam volna, lévén mindenüt velem 
[F.lapugy H; Ks 80. XLVIII. 4]. 

6. kijavít; a repara/corecta; verhessem. 1585: Nagd pa-
ranchyol wala hogy az my Relatorya Lewelonkbe az my 
nemw deffectussok es errorok leottenek wolna, azokat 
megh Reformalnok es Renowalnok [Dés; DLt 216]. 

renoválás 1. tatarozás, felújítás; renovare; Sanierung. 
1732: Az Ecclesia penziből kelletven felessen erogalni a 
harangra es Papi Parochialis haznak renovalasara az 
faeneralo adossagokbol ... ketelenitett Megje Biro Ur(am) 
fel venni [Bikfva Hsz; SVJk]. 1745: látván kö házaink-
nak mind Falaira, de nevezetesebben külső épületeire néz-
ve való meg romlását, és el Sorvadását, kéntelenittettünk 
mind azoknak renoválásokra és az egészsz Fedelének 
vjjonnan való epittéseire nézve léválnunk 105 magyar fo-
rintokat [Ne; DobLev. 1/215]. 1797: A' más fele meg 
maradott részit az Erdőnek mind szüntelen vágattatta 

ö Nagysága mais mind untalan vágattya hordattya 
száma nélkült a* mire, és az hová kelletik kimélletlen 
hordatott még a' Légeni Malom renoválására is [Szent-
gotthárd SzD; WassLt Conscr. 364]. 1872: Mallom 
Rénovállására fürészelt Fák [TSb 38]. 

2. megjavítás; reparare, reparat; Reparierung. 1730: egy 
ajtó fa grádiczának renoválás kévántatik [Szentlászló 
TA; JHbK XLIX/4]. 

renoválhat 1. megjavíthat; a putea repara; reparieren 
können. 1656: Ezen borona kertnek nemellik resze megh 
kezdett bontakozni felseö sendeli hejazattjais reghi rosz 
szukseges ha renovalhattjak [Szombatfva F; UF II, 169]. 

2. megújíthat; a putea înnoi; erneuern können. 1664: 
Kegyelmedet onnat tötték fökapitányonknak, míg választ 

nem teszen, hitönket ő felségéhez való hűségre nem reno-
válhatjuk [TML III, 139 Katona Mihály és a kővári magyar 
prezídium Teleki Mihályhoz]. 

renováló renoválás végző, tatarozó; care renoveazä; 
sanierend. 1823: A templomát renovalo Kömivesek(ne)k 
[Mezömadaras MT; MRLt]. 1825/1826: A' Templomát re-
noválo Embernek fizettem [Nyárádsztanna MT; i.h.]. 
1831/1832: A' Templomát egészszen renovalo Kőm íves-
nek adtam [uo.; i.h.]. 

renovált 1. megjavított; reparat; repariert. 1804: egy Hat 
uj agasakan rénovált Tőrőkbuza kas [Borosbenedek AF; 
SLev.]. 1824: Egy rénovált Kapu, ujj Dészkával [Kv; Pk 

2. tatarozást végzett; care a fäcut renovarea; sanierend. 
1852: az Újfalvi háznál renovált és meszelt Kömivesek 
[Dés; DLt 1343]. 

3. megújított; reînnoit; emeuert. 1796: azon Privilégium 
hogy a' Tatárok által el égettetett, és el pusztítatott légyen, 
az ezen most producalt Restauratióból, és Renovált Privi-
légiumból világoson ki tetzik, és sok Bárok 's Nemesek 
általis ki nyilvánosittatott [Mv; TLev. 5/16 Transm. 78 
tábl.]. 

renováltat 1. tataroztat, felújíttat; a face renovarea; 
sanieren lassen. 1677: Vas rostolo hely: Innen ki jeovén 
vagyon nap nyugot felől jó deszka fedél alat egy rostoló 
hely, mellyetis Endes uram renováltatván az három oldala 
fenyő boronából vagyon fel róva, de az eleje csak puszta 
[Madaras Cs; CsVh 51]. 1689: Boer Thamas Uramis 
iodem (!) die az malombul el vitt Eszközöket viszsza 
vitette es molnarokkal ö kglme ujolagh az malmot renovál-
tatta s megh inditatta [Szád. Szilágyi Mihály fej-i íródeák 
kezével]. 1715 u./1770 k.: a' Templomot A(nn)o 1715 
a' Mlgos Aszszony Torotzkai Istvánné Aszsz(ony)om reno-
váltatta [Somkerék SzD; SzConscr.]. 1763: a kanyhának 
tsináltattam jo farma kő lábat s egészenis rénováltattam 
[Kóród KK; Ks CII. 18 Szarka József tt lev.]. 1804: a' 
Házis el rongyosodott a' régiség miatt, és én kezdettem 
most renováltatni [Kövend TA; Borb.]. 1819/1820: a' 
Templomát renovaltattom [Nyárádsztanna MT; MRLt]. 
1821: (Az) Istállois meg volt eztis magam renováltattam, 
és Jovitottam [Celna AF; Ks 79. 11]. 1826: ma is a Néhai 
Férjem adósságainak terhek alatt nyögök, és a mellett is 
hogy özvegységemben Néhai Férjem Jószágát melio-
ráltam, a colonicalis Házokat renováltattam [Ne; DobLev. 
V/1114. 5b]. 

2. megjavíttat; a puné pe cineva să repare ceva; 
reparieren lassen. 1603: Myerthogy latthyak eo kigmęk 
eghez varosul, oda ky, az themeteo kęrtnekis nilwan walo 

megh bomlaasaath, weghezttenek hogy az Safar 
Polghaar vraym minden fogiatkozasit es el bomlásit az 
themeteo kęrthnek renoualtassak es megh eppytthessek 
[Kv; TanJk 1/1. 476]. 1725: Az alsó tot ezen Alapottyá-
b(an) lenni ertem ... Beldi bírta gatyát ö renováltatta [Me-
zöszakáll TA; JHb XI/15]. 1758: tegnap egesz erővel a 
Malom uttyat és azon lévő horam (!) hidakat renováltattuk 
[Kendilóna SzD; TK1 Perlaki András Teleki Ádámhoz]. 
1762: két kereket kelet renovaltatnam és a lovakat 
patkoltatnam az mlán kelet edig it mulatniak [Gyeke K; Ks 
Bíró János lev.]. 1778: minthogy nintsen azon kivŭlis más 
itató alkalmatos hellyek az marhák(na)k azon Tóó gáttyát 
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tartoznak eö kglmeka mind két részről edgy iránt reno-
váltatni és meg dugatni [Szászsztjakab SzD; EHA. — aTi. 
az osztozó Földvári Erzsébet és Ferenc]. 1794: ezen kapu 
Felek(ne)k ennekelőtte Galambugos Tetejek volt, de igen 
félelmes lévén annak fenn állása a' Mlgs Groff Vr eö 
Nsága el-bontatta, és renováltatta [Szentmargita SzD; Ks 
68. 49. 41]. 1813: Hol a Kertek hibáztak láttom hogy 
renovál totta [Killyén Hsz; MvRKLev.]. 

3. (határjeleket) felújíttat; a dispune reînnoirea/refacerea 
(semnelor de hotare); (Grenzmarken) erneuern lassen. 
1744: Midőn Nagy Enyed Várossának, a Circumjacens 
Faluk Határival öszve follyo határinak régi metájokott 
renováltatták volna az akkori Possessora Vládházának 
nem contradicaltatott [Incz. X. 1 la]. 

renováltatás tataroztatás, felújíttatás; renovare; Sanie-
rung. 1777: Azon harangláb zsendelyezésére és renoválta-
tására vettem 11460 zsendelyt [Kv; ETF 107. 14]. 1795: 
(A) Malmoknak s azoknak Gáttyainak az időknek szaka-
szaibann nevezetesenn a jég felsz<a>kadások bomlások és 
változások történések alkalmatosságával Malmok reno-
valtatása alkalmatosságával minemű oknelkült A<dmo>ni-
tiot praemittaltatott vala [Ádámos KK; JHb XIX/48]. 

2. megjavíttatás; reparare, reparaţie; Reparierung. 1730: 
Nemes Városunk Hidgjainak szer felett való Viznek árada-
sa miatt lőtt el romlási és el vitelei, úgy annak renovaltatá-
sanak Tehetetlensegünk iránt való propositiojara, és 
Consolationk remenlése végett Expedialtuk Kolosvárra a 
Nztes Irsai Istva(n) Atyánkfiát [Dés; Jk 401]. 

renoválta tik 1. tataroztatik, felújittatik; a fi renovat; sa-
niert werden. 1681: (A) nagi Tornáz fel hajon való sin-
delyezese nem régen renováltatott [Vh; VhU 546]. 1777: 
Az előbbeni épületek meg vagynaké, vagy azok hellyíbe 
ujjak építtettek, há meg vágynák előbbeni allapottyokban 
vagynaké ? vagy renováltattak és amplialtattanak ? 
[BSz; Ks 79 vk] | az akkor volt házak derekasint renovál-
tattak, meg 'sendellyeztettek, Deszkával pádimentomoztat-
tak [Dés; i.h.] | Az el adás után, a' házak renováltattak, 
Stakoturàztattak, meg sendellyeztettek, kivűl belől meg 
vakoltattak [Dés; Ks 79. 29. 263]. XIX. sz. eleje: Az fogház 

az 1782dik kőit hiteles megvisgálás szerint találtatik 
mind külső ugy belső falai renovaltattanak [Hr 5]. 

2. kijavíttatik; a fi reparat; repariert werden. 1656: ket 
eoregh deszka kapu ... egibe egi szel deszkaval renovál-
tatott [Fog.; UF II, 168]. 1676: Kőfala az aroknak delfelől 
... egy darabja jo erös temerdek kőfallal mostanaban 
ujjtatot megh, ezen kivülis körős kőrnyul az allya nehult 
ujjonan renováltatott | Ezen kapu kőzi sendelyes héazattya 
nem régen renováltatott [uo.; i.h. 697-8]. 1821: (A palánk) 
ha rövid üdőn nem renováltatik, ki fog dőlni az útzára [Ko-
ronka MT; Told.]. 

3. kicseréltetik; a fi schimbat; gewechselt werden. 1618: 
Légyen áldott az Úriestennek szent neve, csak eddig való 
kicsiny industriánkkal is ugyan renováltattak az vezérek 
[BTN2 162]. 

4. megújíttatik; a fi tnnoit; erneut werden. 1619: én fé-
lek, Kegyelmes uram, azmint látom az állapatot, hogy vala-
meddig az confederatio nem renováltatik, de ha segítség 
kévántatik, sem kezd lenni [BTN2 370]. 

renováltattatik tataroztatik; a fi renovat; saniert wer-
den. 1844: A lisztelö malom ... az Árendás által nem építte-

tödött egészszen ujjbol újra, hanem tsak renovaltattatott a' 
mit a* szél most a' mult nyáron le rontott [Abafája MT; 
TSb 22]. 

renuáló ellenszegülő; care se opune; widerstehend. 
1677: Aknákról Nemes lakosoknak házok szükségére elé-
gedendő só adattassék Renualo Kamara Ispánok ellen 
poena [AC 251]. 

renuens ellenszegülő; persoanä care se opune; Widerste-
hende(r). 1737: Panaszolvan az Tavalyi Particularis Per-
ceptorok hogy az Portiobeli restantiat az restantiariusok 
fizetni nem akarják azért hogy Hadnagy ur(am) brachiumot 
advan az renuensek ide az Varos hazahoz hozattassanak 
[Torda; TJkT I. 130]. 

renunciál 1. lemond vmiről; a renunţa la ceva; absagen. 
1589: Az Balint deák haz vetelereòl teczik varosul eó 
kgmeknek hogy ha lewelet kewan a' házról, Nobilisnek Ne 
Iriak, hane(m) Circumspectusnak ciuisnek, De eleozeor a* 
Conuentek eleót tegie(n) fassiot, hogy ez varosba(n) Ne-
messegenek telliessegesen Renunciál, az az Awal nem Eell 
[Kv; TanJk 1/1. 115]. 1599: Megh ertettek eo kgmek Dauid 
Iekel Jspotalj mester Vram tiztibeol való buchyuzasat; De 
... Mégis inthyk eo kgmek hogy tiztinek ne renunciál ion 
[Kv; i.h. 332]. 1608: mikor Varadon Kalachswteö Balas 
megh holt voltis, Annakis marhayanak renuncialtak, es 
semmi <re>zt nem akartak benne venny [Kv; RDL I. 85]. 
1657: ha én ott lőttem volna intimáltam volna az fejede-
lemasszonynak hogy az fejedelemségnek nem fogott vol-
na renunciálni [Kemön. 126]. 1710: Igiretet tett nekema a 
varasdi vagy károlyvárosi generálisságról úgy, ha a bánság-
nak renunciálok [CsH 83. — aA császár Zrinyi Péternek]. 
1733: Nztes Zilahi Istvá(n) kedves Attyankfia eö kglme 
kiván Assessori hivatallyának renunciálni [Dés; Jk 434a]. 

2. felhagy vmivel; a se lăsa de ceva; mit etwas aufhören. 
1745: Magok renunciáltanak önként á processusnak [Tor-
da; TJkT II. 56]. 1774: A' Querulansok magok is meg va-
lyák hogy Mészárosi Mesterségek(ne)k régen renuncialtak 
magok és azt sok időktől fogva nem is folytattyák [Kv; 
MészCLev.]. 

rénus 1. rénes 

reokkupál visszafoglal; a reocupa/recuceri; zurücker-
obem. 1727: Becski Miklós Ur(ama)t citaltatta(m) volt 
Major Potentiara egj darab földem(ne)k (igy!) mely föld 
vágjon az Magjar kŏblösia határb(an) azt ő kglme in 
A(nno) 1714 Die 20 Mensis Iuny reoccupalni attentalta 
[RLt. — aSzD]. 1731: eő Nagokat s eő kegyelmeket egész 
Plénipotentiával authorálván az iránt hogy valamely 
kegyelmed által tet foglalásokat találnak, Kegyelmedtűi 
reocupalyák [Fejér m.; JHb XXIX/13]. 

reokkupált visszafoglalt; reocupat, recucerit; zurückero-
bert. 1763: Nms Kis Várdai L. Sámuel eo kglme ... jelenté 
mi előttünk hogy ĕ bajos es szŭkpinz idejen, sem a királyi 
Adónak meg-adására sem p(edi)g maga és Házának interte-
neallására nem lévén annyi tehetsége, hogy azokb(an) 
magát sublevalhatná, erre nézve kentelenitetett ... ă Csere 
Malom felett lévő Törokbuza Láb földekb(en) felyŭl Pap 
Mihályné, alól Sass Ferencz Ur(am)tól reoccupalt és par-
lagban) hagyatott földek Vicinitassi között egj hold To-



reokkupáltat 

rokbuza földe (így!) mellyetís kentelenitetek abalienalni, és 
örökösön el adni in et p(ro) fl 5 d 50 [Ne; DobLev. 
11/341]. 

reokkupáltat visszafoglaltat; a dispune să fie reocupat; 
zurückerobem lassen. 1749 k.: eö Exja fegyveres embe-
reit reá küldvén el foglaltatta örökös Curialis helyemet 

reocupáltam, töltvén ottan valami negyed Napot el, ō 
Exja ismét azon Curiát reocupáltatta [H; JHb XXXIV/24]. 
1759: Minekutánna az Gyümölcs fáknak termésit Hárpa 
Péter, Hárpa Andréjnak el hordani nem szenvedte akkori 
Tisztarto velünk kértét le vágatván azon most Controver-
siaban való hellyet reoccupaltatta [Liget MT; JHb X/6]. 

reokkupáltatik visszafoglaltatik; a fi reocupat; zu-
rückerobert werden. 1807: egy ut helyj hagyattatván meg, 
Sűrű hompokkal reocupaltatik a Falujèhoz [Nyárádsztbene-
dek MT; EHA]. 

reokkupátor visszafoglaló; persoanä care reocupă/ocu-
pä din nou ceva; Zurückerobemder. 1792: az iránt irott 
Tőrvényünk continentiája szerint meg fogom az erő-
szakos reocupátorokat tanítani [Brassó; Ks 101 Madéfalvi 
Tamási András lev.]. 

répa 1. sárgarépa, murok; morcov; Möhre | fehér répa; 
sfeclă; weiße Rübe. 1578: Az kertekre feö gongia legyen, 
feőkeppen Kys falwdon, hogy yol hozzaiok lathasso(n), ker-
tezth ha talal, yoot tarchon, mindenfele wetement bewe(n) 
wettessen wgym(int) petreselmet, hagymat minden feleet, 
kapoztat, repat, salatat, dynnet, wgorkat, es egyebet [Kisfalud 
AF; OL M. Kamara Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104—6 
V. Kovachoczy ut. Mathias Niary gondv-höz]. 1589: Vaczo-
rara ueottem ... Repat d. 13. Tormát d. 10. Petreselmet d. 8 
[Kv; Szám. 4/X. 11-2]. 1595: Waczorara igy főzettem nek-
jek húst és rępat vöttem és oryat d 12 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 
189 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1632: egj kis pincze, ki-
ben repat es retket szoktak tartania [Fog.; UF I, 185]. 1681: 
Konyhára való, fövenyben rákot répa [Vh; VhU 518]. 1693: 
Simon Jonatska azt vallya hogj mikor ott dolgoztak sokszor 
repat loptak Matskásrol, s, ugy ŏttek ott (így!) [Gyula K; SLt 
AH. 17]. 1740: Szebenben küldőtem káposztát murkot re-
pát Petreselymet Tormát [A.árpás F; TK1 Mohai Mózes Tele-
ki Ádámhoz]. 1760: Murok, répa és egyéb Leguminakbol a' 
Cselédek(ne)k fözetni kell [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 
1761: Szurdukán luonnak Papuk Péter egj 5 kupás akocs-
ka pálinkáját, Sineulészk Mihalytol diot, almát, répát, tőllem-
is egj fűzés dohányt lopott [Fasatzél H; Ks 113 Vegyes ír.]. 
1815.à Czékla, Karti fiol és Répa is felesen [Nyárádsztbene-
dek MT; Told. 50]. 

Vö. a kerek-, murok- és tövisrépa címszóval. 

Szk: kerekfejű 1681: Vagyo(n) itt: Magnak való ka-
poszta fö Nro 100 Kerek fejű apró répa ... Torma Murok 
répa [Vh; VhU 570]. 

2. sárgarépa vetés/ágyás; strat de morcovi; Möhrenbeet. 
1594: Az Gorozloi Maior haznal fejes kapoztaual es Re-
paual teli kert vagio(n) No. 2 [Goroszló Sz; UC 76/7. 21]. 
1679: Káposztás kert Ennek haro(m) reszéb(en) Fejes 
kaposzta vagyo(n) negyedik részéb(en), retek, répa [Uzdi-
sztpéter K; TL. Bajomi János inv. 140]. 

3. sárgarépából készült étel; mlncare scăzută de mor-
covi; Speise aus Möhren. 1621: Attam ... Mezet répához es 

340 

az keorteulies leheoz egy ejtelt f — /20 [Kv; Szám. 15b/IX. 
99]. 1759: Asztalok nem volt cifra az uraknak is hanem 
székiben felvitték a káposztát, répát, murkost, kaszáslevet s 
több efféle régi magyaros jó étkeket [RettE 90]. 

Szn. 1614: Repa István ppix [Csatószeg Cs; BethU 
444]. 1802: Répa Ferencz szab. [uo.; SzO V, 234]. 

o Hn. 1714: Répa Patak [Disznajó MT; EHA]. 

répád Hn. XVIII. sz. eleje: Répád havassában (k) 
[Kászonaltiz Cs; EHA]. 

répaföld répavetés; clmp de sfeclă; Rübenfeld. 1785/ 
1834: A Padmálbeli répa föld [Kövend TA; EHA]. 

Hn. 1650: Az Repa feold hellyen (k) [M.fenes K; EHA]. 

répagyalu sárgarépa-reszelő; räzätoare de morcovi; 
Rübenraspel. 1747: A Léanjok házáb(an) Cseriptál 6 
Bokály 9 Vizes korso 4 Repa Gyalu 1 [Királyhalma NK; 
Ks 23. XXIIb], 1816: Szatska vágó 1 Rf 6 xr Repa gyalu 

20 xr [Kv; Born. IV 41]. 

répalevél frunză de sfeclă; Rübenblatt. 1823-1830: A 
gazdánknak volt két tehene s egy kertje a városon kivül. A 
kertben termett valami apró kerek répa, annak levelét 
alolról szedve adta a teheneknek, táblánként szaggatva, s 
mig az utolsó táblát is leszedte, addig az elsőben megnőtt a 
répalevél, s egész nyáron így tartotta azokat [FogE 230]. 

répamag sămînţă de sfeclă; Rübenkern. 1592: Retek 
magoth es Repa magoth vótte(m) f — / 14 [A.füle TA; 
Szám. 5/XII. 8]. 1656: Ezen rekeszben vágjon 3 saczko-
ban salata magh repa magh [Fog.; UF II, 155]. 1689: egy 
kevés Répa magh [HSzj mázas-fazék al.]. 1735: Tövis repa 
mag egy Sacskóba ... közönseges repa mag [Királyhalma 
NK; Ks 23. XXIIb]. 1789: Répa Mag 1 1/2 Loth Rf — xr 
10 [Mv; ConscrAp. 30]. 

répa-palánt räsad de sfeclă; Rübenpflänzling. 1824: do-
hány és répa palánt találtatott [Erdőszengyei MT; TSb 43]. 

reparáció, reperáció I. renoválás, tatarozás; renovare; 
Sanierung. 1679/1681: Hunyad vára, es ahoz tartózó Fisca-
lis Udvarhazak megh várjak az épétés beli reparatiokat 
[Vh; VhU 668]. 1706: Harmad idén õszszel Meltgs Gene-
rális Rabbutin eö Excellentiája, à város kőfalának egj nagj 
darabját porral fel vettetvén, most annak reparatioját 
imponálta [Kv; KvLt 1/193 Kv városa a gubernátorhoz]. 
1715: teczczet, hogj a mely pénzt flór Ung 50 Kovács 
Győrgyné Iegalt volt a Templom számára azon pénz 
mosta(n) vétetessék fel, es forditasék azon Ház® ruinájának 
repara(ti)ojara [Kv; SRE 125. — aProfessor Baczoni Mathe 
háza]. 1745: Méltóságos Groff Gubernátor Urunk eő Ex-
cellentiája Dévai Kastellyának Delineatioja Szerint léendő 
Reparatiojáért Conrad Uramnak, mind Kőmives, mind 
pedig Áts munkájáért applacidaltatott Rh fl. 2100 
[Déva; Ks 92. I. 23]. 1774: Mindenik Udvarban mitsoda 
Reparatiok estenek épületekben ... ? [KS gub. vk]. 1787: a' 
restans Interesek igen feles számmal lévén fizetetlen az 
Adosoknál sok szükséges építések és reparatiok nem té-
tethetnek [Kv; SRE 254]. 1815: azon sok reparatiokra, me-
lyeket azon Telekre kel tenni sok fárattság kívántatik, ugy 
hogy egész Tavaszig azokon kel foglalatoskodtok [Sza-
mosújlak Sz; Végr. Rátz Dániel lev.]. 
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Szk: - kívántatik. 1787: az ház fedele az udvar felől 
meg rongyollott reparatio kévántatik [Mv; MvLev. Tolvaj 
alias Varga Mihály hagy.]. 1788: az házon Sok reparatio 
kívántatott [Déva; Ks 75. Vlllb. 1 1 1 ] * - / kíván. 1817: az 
udvarház falai kőből, és Téglából építettek zsendelly fe-
dél alá a zsendelly alatt lévő Párkány egy darabotska 
hellyt Repara(ti)ot kíván | A kapuknak Sarkainál lévő fal-
ból a têglãk ki töredezvén, reparatiot, és vakolást kiván 
[Ördöngösfüzes SzD; örmMúz. 1]. 

2. ki/megjavítás; reparare, reparaţie; Reparation. 1719: az 
kardot hüvelljének hol mi bomlodozassinak reparatiojáért 
Constantzinapolba kűtte eo kglme [Beszt.; Ks 83]. 1725: A 
kerekesnek romlodozott Targanczák reparatiojáért adtam Flór 
hung. 1 Denar. 32 [Kv; Ks 15. LIII. 5]. 1741: (Az) utak repa-
ratiojára provízió tétettnék [H; Ks 101]. 1755: Az ezüst Órá-
n a k reparatiojára Orás Sámuel Vr(a)m(na)k fizettem fl 5 
[TL. Teleki Ádám költségnaplója 34a]. 1793: mint hogy 
ázzon malomnak Zsilipje meg van romladozva annak repa-
ratiojara egész hatalmat engedék ... ő Excellentiája Tisztyé-
nek [Ádámos KK; JHb XIX/39]. 1812: Uj kötöfékek és 
nyereg reparatiojáért fizetett légyen ki e szerént [Nagynyulas 
K; IB]. 1821: a' kérdéseit nagy anya Gát reparatiojához lehet-
ne fogni [Kolozs; SLt évr.]. 1852: A' Tekintetes Úr szobájá-
ba a' pádimentom reperatioja 2 rf [SLt Vegyes perir. Kállai 
Lajos asztalosmester számlája]. 

3. módosítás, javítás; modificare, îmbunătăţire; Verbes-
serung. 1716: A várasnak minden törvénykezésében impo-
sitioknak reparatiojában benne légyen, arra vigyázván, 
hogy a tiszta igazság folyjon és a szegények az elsőbb ren-
dektől, bíráktól el ne nyomattassanak erejek, értékek felett 

ne bírságoltassanak [BfN Krasznai cs. Rhédei Pál ut. 
Mészáros Ferenc krasznai ub-nak]. 

reparál, reperál 1. tataroz, renovál; a renova; sanieren. 
{710: A generális commendáns, a több militáris és camerá-
lis tisztekkel Fejérvárra mentenek, és a várat reparálván 
azólta ott resideálnak [CsH 444]. 1767: Vagyon a szege-
leten egy nagy kő Házunk melyben szüleink laktak, és a' 
melyet Jo epületekkel magok szerzettek és reparáltanak 
volt [DobLev. 11/380. la]. 1770: hogy pedig azon maimat 
ex fundamento bontották, és repárálták volna nem Visgál-
tam [KirályfVa KK; JHb LXVIII. 91]. 1775: A sepsi parti-
culáris vicitatio committálja... hogy megromladozott ha-
ranglábokat reperálják [Kisborosnyó Hsz; ETF 107. 8]. 
1 786: Reparálván a Curiat, fizettem fákért, szegért, sende-
tyért Átsnak circiter 400. ftokat [Nagylak AF; DobLev. 
111/616. laJos. Dobolyi lev.]. 

2. (meg)javít; a repara; reparieren. 1699: Minthogy az 
ország uttya oly igen közőnseges jo mely nélkül senki sem 
lehet: vegeztük hogy a' Szamos mellett való utat de 
novo reparallyuk [Dés; Jk 286a]. 1738: Ha ollyas, rend-
kívül, való Violens Arviz egészszen el-rontanáa ... arra ma-
gunkat nem obligalhattyuk, hogj reparállyuk [Dés; Jk 
503a. — aA hidat]. 1747: a hidakat az Ugraiak szokták re-
Párálni [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1769: a ki ren-
delt Faluk a kirendelt Utakat tartoznak reparalni [UszLt 
VIII. 97]. 1810: Leg Szükségesebb a Silipeket egészszen 
reparálni [Sóakna MT; Bom. G. IX. 5]. 1847: Újfalvi Sán-
dornő Nagytsága számára a legényinek Egy ótska Gérokot 
forditottam és kisebre vettem 5 (ft)... egy kaputot reperál-
tam és takaritotam 40 (xr.) [Kv; Újf. 1]. 1862: egy nyerget 
reperáltam Szakmari gyórgy szigyarto mester [Kv; SLt 
Vegyes perir.]. 

rendeltethetik 

3. (talajt) feljavít; a ameliora (solul); (Boden) verhes-
sem. 1679/1681: mindenik helybeli majorságban, à Szántó 
földek, Retek vetemenjes kertek es szőlők ighen megh so-
ványodtak azért azokat eo kglmea igyekezzék Tragyáztatas-
sal réparalni [Vh; VhU 668-9. — aAz ub]. 

4. helyreállít; a remedia/îndrepta; wiederherrichten. 
1705: a regimentek igen megkevesedvén és elromolván, a 
császárnak újobban reparálni kellett [WIN I, 632]. 

reparálandó megjavítandó; necesită reparaţii; zum Re-
parieren. 1849: A1 kö kert fedele hellyen hellyen és falai az 
oldalán repárálandok | A* Tiszti házzal follyamba van a' 
gabanás ... az egész gabanás fedele repárálando [Szentbe-
nedek SzD; Ks 73/55]. 

reparálás, reperálás 1. renoválás, tatarozás; renovare; 
Sanierung. 1723: szorgalmatosson continuuskodott volna 
az Parochiának réparálásában és ujjonnan való felállittásá-
ban [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 164]. 1732: Vágjon a per-
selyben ... tizen egj forint s ötven hat pénz, mellyet szokot 
reservalni az Eccl(esi)a kivantato ruinak reparalasara 
[GidófVa Hsz; SVJkj. 1753: Nagy ruinában vagyon ez ek-
lézsiában mind a templom, mind az harangláb. Ezeknek 
megorvoslására s reparálására ezelőtti visitatiókor az eklé-
zsia serio praemonealtatott [Köbölkút K; ETF 107. 16]. 

2. meg/kijavítás; reparare, reparaţie; Reparierung. 1858: 
Egy puskatok réperálás 12 xr Egy kantár réperálás 30 xr 
[Kv; Újf. 1]. 1864: szürke nadrág reparálása 30 xr [Kv; 
RLtO. 4]. 

reparálhat 1. renoválhat; a putea renova; renovieren 
können. 1779: nem hogy ezen szerzett Patzolai Curiát és 
pusztulni hanyatlott Udvàrházat reparalhátná, söt még a 
maga Aviaticalis NLaki Udvarát is nem reparálhatná 
[Nagylak AF; DobLev. III/522. lbj. 

2. helyrehozhat; a putea remedia; wiederherrichten kön-
nen. 1771: A Sz. Benedeki Tot azért nem difficultállyák a' 
Somlyaiánusok, hogy Contractualiter engedtetett a* Lugo-
siánusoknak, a1 Forrai két Tok közzül edgyikért, az halá-
szat tsak jó akaratból igértetett, nem a' possessoràtus Titu-
lussáért, és tsak addig mig a' Sz. Benedeki Tot, Lugosi Fe-
rentz Ur reparalhattya [Fejér m., DobLev. 11/428. 1 lb]. 

3. - j a magát (katonai erejét) helyreállíthatja; a putea res-
tabili (puterea armată); (militürische Kraft) zurechtmachen 
können. 1657: ha megnyomattatnék is, tudván az derék 
tábort épségben lenni, oda confugiálna és reparálhatá ma-
gát esmét [Kemön. 273]. 1710: Ez a nagy veszedelem a 
francia király minden szerencséjit felfordítá, mert azolta 
soha úgy nem reparálhatá magát, hogy a császáron erőt ve-
hessen [CsH 355]. 

reparáltat, reperáltat 1. tataroztat, renováltat; a face 
renovarea; sanieren lassen. 1750: (Az) epületek restauratio-
jahoz Néhai Mlgos Jósika Maria Aszszony kezdvén azon 
epületeket repáráltatta és jobb álapotra mint az előtt voltak 
hozta [Folt H; BK sub nro 144]. 1769: a* Militáris Quar-
télly Házakat és Epületeket minden szorgalmatossággal 
ugy készíttesse Kgld és reparaltassa hogy ad I5tam 
8br(is) készen legyenek [UszLt XIII. 97]. 1786: Kére ben-
nünket Titt. Rettegi Sigmond Vr ... Tekintenõk meg asztis 
hogy ... mi mégis az oka hogy ászt2 reparaltatni ne lehessen 
[RLt O. 2. — aTi. az Apahidán levő malmot]. 1810: Ezen 
... Épületeket Groff Komis János Ur ő Nagysága reparal-
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tatta [Doboka; Ks 76 Conscr. 95]. 1829: a' Horváth János-
tol exarendált udvari épületeket kelletett répáráltatni [Ne; 
DobLev. V/1155]. 1836: A(nn)o 1836 d(ie) 12 Marty A 
Pavai Joseff Haza felet adom ki Sz. György naptol fogva 
Esztendeig 35 Rfor Taxa mellett Pavai Mihally(na)k 
Reparaltatom most ekkeppen tartozik resignalni [Dés; 
Törzs. Dési taxalisták 5]. 1844: A Lisztelô malmot két ver-
sen reperaltatta az Árendás [Abafája MT; TSb 22]. 

2. (megjavíttat; a puné pe cineva să repare ceva; repa-
rieren lassen. 1722: Méltóságos Generális Commendans eò 
Excellentiája holnap estvére ide érkezvén itt nem fog késni, 
hanem uttyát Continuallya, azért akartuk Kglmeteket 
p(rae)moneálni az utakot is mindenütt repéráltassa [Ks 
18/XCllI gub.]. 1738: ha mi rupturák estenek a kerítése-
ken, azokat Had nagy Atyánkfia ö kglme reparáltassa 
[Dés; Jk 504a]. 1768: Kolosvári házak Ablakjait repáráltat-
ván, Üvegezésekért fizettem Hf 5. Dr. 84 [DobLev. ll/21b]. 
1790: Egy ezüst aranyos talpas Pohár, a' fellyebb irt ezüst 
Pohárbol reparaltatta, és maga költségével meg aranyoztat-
ta Tkts Felső Kápolnai Kakutsi Ferentz Ur [Melegföldvár 
SzD; SzConscr. 116]. 1813: Hol hibáztak a kertek mind 
tsak reparaltatta3 egyebütt [Killyén Hsz; MvRKLev. — aA 
lapalji őrszóban: reporáltotta]. 1818: A Templom fedelin 
repáráltátott [ÁkosfVa MT; MRLt]. 1837: az Uradalom a 
ser fözö réz nagy üstön, tsak akkor tartozik igazíttatni, re-
paraltatni, midőn nevezetes, és költségesebb reparatio 
kívántatik [Kv; KmULev. 2]. 

reparáltatás, reperáltatás 1. tataroztatás, renováltatás; 
renovare; Sanierung. 1836: A' Malom reperáltatásához is 
ezen a' Héten hozzá fogatok [Vécke U; Ks 101 Varga 
György lev.]. 1871: targyaltatott a templom és a torony re-
peráltatása [Burjánosóbuda K; RAk 115]. 

2. megjavíttatás; reparare, reparaţie; Reparierung. 1770: 
'a Szomszéd Falukis ... azon Útnak reparáltatasara Költsé-
géi Succurállyanak [H; Ks 111 Vegyes ir.]. 1796: A régi 
Posta kotsi reparaltatasáért Rf 9 xr 4 [Kosesd H; Ks 78. 
XVII. 15]. 

reparáltathatik megjavíttathatik; a putea fi reparat; re-
pariert werden können. 1738: Nemes Várasunk Malma 
gáttyán(a)k imminealó ruináját, magok kötelességek sze-
rint proponálván Malombirák atyánkfiai ő kglmek, mint-
hogj mostan semmi emolumentum nincsen a Malombol, 
mellyel azon imminealó 's jelenis lévő ruina reparáltathat-
nék, Concludáltuk hogj minden ökrös és lovas atyánkfiai 
ő kglmek vecturáztassan(a)k 's vecturázzanak azon gát 
éppittésére egj egj szekér veszszöt 's egj egj szeker tövisset 
[Dés; Jk 508b]. 1794: jóllehet egyis közüllök azon Hid nél-
kül el nem élhet, mégis annak dolga segittségire ki nem 
hajtathatom, holott a két vége igen gyengén áll, ugy hogy 
kevés viz áradással Holnapokig tartó Munkát foglalhat, 
melly most kevéssel repáraltathatnék [Ádámos KK; JHb 
XIX/40]. 

reparáltatik tataroztatik, renováltatik; a fi renovat; sa-
niert werden. 1749: az Uzoni Qvártélybul mind addigh ki 
nem mozdulok, Valamíglen Ugy Nem réparaltatik a' Mar-
kosfalvi Quartély [Kőröspatak Hsz; ApLt]. 1756: Ezen 
Háznak oldala annyéra meg hajlót, hogj ha nem réporal-
tatik (!) egészszen le esik [Branyicska H; JHb LXX/2. 27]. 
1794: (A) láko Házakat és egyéb épületeket conscribál-
ják olly veggel hogy ki tessék mitsoda szükséges építések 
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vagy reparatiora való romladozások vágynák azokban és 
ezek ez úttal reparaltassanak [Kv; SRE 313]. 1805: Az 
1802-ben volt földi ingáskor a* Toronynak Nap Nyugoti ré-
sze meg romolván, a* fattyú szarufák a' párkánnyal együtt 
le hulván reparaltatott és bé is tserepeztetett az elébbeni 
formája szerint [HSzjſattyú-szarufa al.]. 

reparciál 1. (vkire) kivet/ró; a impune (o obligaţie); 
auswerfen. 1709: Az eö Felsége Militiája számára kívánta-
tó Bor pénznek pótlására bizonjos summa Ezer forintokat 
kelletvén repartialnunk; ezen summából háromlott Kolos-
vár várossára Rf 100 [KvLt I/197b a gub. Nsz-ből]. 1714: 
4 jó Tehetős szénás Juhos Emberre répartiáltam Két Ka-
zup szurkot, melyb(en) 40 kázuval vetettem [Szurdok Mm; 
TK1 Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 1738: A Magazinalis 
60. Véka búzát és 60. Véka Zabot ma repartiállyák Asses-
sor Dobolyi Márton, Pap Ferencz és két Szó szólló Atyánk-
fiai [Dés; Jk 501b]. 1739: az Do(mi)nus Terrestris többet 
rájok repartialni nem enged csak floren. Rf. 30 [Hátszeg; 
Ks 83]. 1742: az tavalyi Quotta szerint reánk jött Summá-
nak egy részét tőstént repartialtuk [Hsz; ApLt 4]. 1746: 
Akár vrbarialis Taxát, akár ordinárium Militare Quantumot 
repartialnak, mindenkor tartoznak az Falut a* Popa háza-
hoz convocálni a' Popával specificáltatni mit vetnek fel, 
s mijért [Déva/Bulzest H; Ks 62/10]. 1809: Az Erdeli Re-
gimentek ki pótlására a* Fgs K. Fő Igazgató Tanáts méltoz-
tatot ezen Ns székre 150 számból állo Tyrokat repartialni 
[UszLt ComGub. 1704]. 1829: a közelebbi Eszt(endő)ben 
minden sessiora kilentz kilentz Sustákor répartialtak [Me-
zőkölpény MT; TSb Kelemen János (62) ns vall.]. — L. 
még RettE 72, 103, 196; WIN I, 89, 136, 275. 

2. el/szétoszt; a împărţi/repartiza; verteilen. 1692: ha 
fél Ezer kapura, a 400 Ezer Renus forintnak felét magokra 
repartialnak mindenféle victualekkal edgjvt esnék egj ka-
pujokra* circiter R.f. 133 [SzőkefVa KK; Törzs. Sarosj Já-
nos kezével. — aTi. a szászoknak]. 1720/1811: A Vás 
Szerszámot is előttünk repartiállyák [Szotyor Hsz; Borb. 
II]. 1779: Végezetre ki fizetni való némelly pénzbéli ados-
ságokis maradván a Prae Titt. Condividensekre, azokotis 
fel osztván és égy más között adaequate repárciálván, hogy 
azokbol kire menyi eset ... kinek kinek különös Listában 
sub authentia ki adatott [M.köblös SzD; RLt]. 1786: a fa 
árát, mellyel a meszet égették, négyen egymás között ae-
qualiter reparciállyák és fizessék meg, ítíltetett törvényesen 
[Árkos Hsz; RSzF 124]. 

3. kiutal; a repartiza; zuteilen. 1727: Más fundust répár-
ciálnak 's sietve disponálnak [H; JHb XLII]. 1729: Lévén 
egy nehany besülletes Atyánkfiai kiknek nyillok nincsen 
hogj eö kgímekis Consolaltassanak, Az Uj kis hídon tul lé-
vő Város számara Colalt Város földit reparceallyak Nztes 
Korodi László, Ladányi János Csehi Kis János, Kömives 
Peter Bihari Szabó János Atyankfiai eö kglmek(ne)k [Dés; 
Jk 387a]. 1775: Ide Erdélybe is harmincezer emberből álló 
militia volt disponálva A táborhelyet delineálták is, szé-
nát, zabot az ország repartiált is [RettE 351]. 

reparciálódik kirovódik/vetődik; a fi impus (o obliga-
ţie); ausgeworfen werden. 1828: K Lonánák a' mostani út-
tal egy Tyro repartialodott [Kendilóna SzD; BetLt 2 Körősi 
Szöts Ferentz falu notariusa kezével]. 

reparciált kirótt/vetett; care a fost impus/fixat (drept 
contribuţie); ausgeworfen. 1727: An(n)o 1726 november-
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ben repartialt 600 forintok(na)k egyben szedésére depu-
táltatott Csulai Páll atyánkfia eo kglme [Déva; JHb XLII]. 
1739: Concludáltuk, hogj Túri Istvánné ö kglme, a' Ko-
vács Sámuel atyánkfiára, pro A(nn)o 1739 repartiált 3 -
három Rh. forintokbol állo quantumának két Rh forintyát 
p(rae)stállya a Nmes Városnak, Gombkötö Istvánné ō 
kglme Fazekas Kovács Sámuel pedig fizessen quantu-
mában Rh flór. 1 xgr. 12 [Dés; Jk 516a]. 1762: Már esz-
tendeje el mult miolta a' meg igirt, és repartiált 900. Tyrok-
nak ki al Iktatásával bajoskodik a' Gubernium [Nsz; Ks 18. 
XCIII. 5]. 1784: Adgyák elé magokat ollyan köz költségek 
mellyek in emolumentum Boni publici vergálnak: Mellye-
ketis hogy az Birák az Repartiált, és az Tktes Tábla con-
sensussával fel szedett kőz költségekből meg tehessenek, 
nem tilalmaztatik [Torockó; TLev. 2/6. 3a]. 1805: Hogy 
ezen 647 - Hat Száz negyven Hét Rhenens forintokat 
az Egeni® Járásra repartiált Remonda Lovak árrábol Tktes 
Szolgabiro Bartók Adám Ur mái napon administralt effec-
tive ... bizonyittom Veress Mózes mp [Ne; DobLev. 
IV/895. 2a. — aM.igeni (AF)]. 1841: a mult Évi repartialt 
Summából Valkoi Colonus Bálint Jánosék el költöttek 52. 
forintokat, hogy illyen Casus többé ne tōrténnyen a reparti-
alt pénz többe kezekbe nem fog adattatni [M.valkó K; 
BetLt 4 Sajgó András lev.]. 

reparciáltat 1. kirovat/vettet; a dispune să se impună 
(drept contribuţie); auswerfen lassen. 1704: feles búzát és 
szénát repartiáltatott a generál minden falukra itt körül, és 
valameddig azt bé nem hozzák, addig ki nem adják a mar-
hákat [WIN I, 227]. 1730: Tiszteletes Praedicatorjnk, Mes-
ter, Kántor, és Harangozo eö kglmek 1730 esztendőbeli Fa-
lubeli fizetéseket i.e. pro Cur. 101 pénzül Csatanra repar-
tíaltassa Hadnagj Atyankfia eö kglme [Dés; Jk 391a]. 
1758: a főispán uram háromezer forintot repartiáltatott 
avégre, hogy neki is abból maradjon [RettE 72]. 

2. szétosztat; a dispune să se impartă; verteilen lassen. 
1731: Valamely Csatani Fugitivus Jobbagjok(na)k mara-
dón volt hat süldője hat kecskéje, az hat süldőtt már 
Hadnagj Atyankfia eö kglme repartialtatta, és igj akik ab-
bul nem participálodhattanak, a T. Ne(m)es Tanács tagjai 
kőzzül, az hat kecskéket el adattatvá(n) repartialtassa eö 
kglme azok(na)k àrrokat azon Atyankfiai(na)k, az kik az 
süldőkből nem participalodta(na)k volt [Dés; Jk 425b]. 

reparciáltathat el/szétosztathat; a putea dispune să se 
impartă; verteilen lassen können. 1718: az veres bort még 
nem repartialtattha(tta)k aztis mihent repartialtat(om) 
kglmedet mentést tudositom [Szentpál KK; Ks 96 Haller 
Gábor lev.]. 

reparciáltatik 1. kirovatik/vettetik; a fi impus/fixat 
(drept contribuţie); ausgeworfen werden. 1696: eo Felsege 
Szolgalattya es az keresztenysegh fegyverenek promotioja 
ugy kevannya az kózeleb el mult Marus Vasar helyi Gyúles 
alkalmatossaggal (!) kelletet az eó Felsegé Erdélyi maga-
zinumi Szükségére M Ezer kóból Búzát fel vetnünk. 
Mellyis ... reparcealtatvan eset kgldrea Cub 75 [MbK 5 
gub. — aMezőbándi Kovács Istvánra]. 1728: Colonellus 
Uram(na)k eö Nga(na)k, és az egesz Stabnak szüntelen ki-
vantato Tűzi fa repartialtassek minden portio fizető Mar-
hatlan Emberekre [Dés; Jk 375b]. 1733: Mint hogy az 
Marhás Emberek nem győzik a Fü, es Fa hordastis, azért a 
gyalog szeresekre repartialtassék a tűzifa administratioja 

rendeltethetik 

[Dés; Jk 438a]. 1738: kellett volna még Superaddalni az 
Országnak huszonöt ezer Rhs forintot, és akkor edgyütt lé-
vén az ország sivutt rivutt hogy ne repartialtatnék a* mint 
hogy Nem is repartialtatott [Darlac KK; ApLt 2 gr. Haller 
János Apor Péterhez]. 

2. el/felosztatik; a fi împărţit; aufgeteilt werden. 1739: 
egjéba particularé beneficiumibannis a T. Ministerium(na)k 
obvenialandokb(an) mindenek két felé repartialtatik eö 
kglmék kõzöt [Kv; SRE 169. — aElőbb felsorolva a bor-, 
búza- és pénzszolgáltatás]. 1742: minden szolgalatok, és 
praestatiok mellyek kőzőnsegesen tángálták Nemes 3sze-
ket, sine controversia három részre repartialtattnak vala 
[Hsz; ApLt 4]. 1761: Vágjon még ezen Falunak harmadik 
Fordulo határais melj ha felosztatnék részek szerint juxta 
Numerum Antiquaru(m) Sessionum repartialtatnék | a fel 
adott Sessiok után földek és Kaszalok nem irattathattanak, 
mert az határban nincsenek juxta Numerum Sessionum 
táblák a bé biro Possessorok között kötelekkel repartiáltat-
tak [Pagocsa MT; JHbK LXVIII/1. 23, 30]. 1763: Az 
Ménes is három nyilakra reparcialtatván nyilakot vonának 
a Mlgs Parsok [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 1806: Melyre állítja az 
inctus Nagy Bertalan: minthogy leánytestvérek nem 
katonához ment férhez, hanem paraszthoz, nem tartozik a 
költést megfizetni. Az annyokról való intertentióról pedig 
azt állitja ugyan az inctus, hogy megfizetett, miképpen 
Söver strázsamester úr előtt repartiáltatott volt [Szárhegy 
Cs; RSzF 241]. 

reparciáltatott kirovatott/vettetett; care a fost impus/fi-
xat (drept contribuţie); ausgeworfen. 1702: a' Kgltek Szé-
kire repartialtatott Pénz és Buza Quantum dolgát, minden 
Rendekre ugj repartiállya, az mint az közönséges igasság 
kiványnya [UszLt IX. 77/45 gub.]. 1729: Nemes Országtol 
Nemes V(árme)gjenkre repartialtatott pénz Quantumboí es 
Naturalekbul Nemes Várasunkra repartialtatott kész pénz 
Rh fl. 386 [Dés; Jk 389b]. 

repartíció el/felosztás; repartiţie, împărţire, distribuire; 
Verteilung. 1692: Mint hogj pediglen tartok az Király biro 
Ur(am) megh altalkodot elmejetöl ebben arra kellene 
vigjazni. 1. hogj semmi authoritas az Országh kezeböl se 
fel vetésbe(n) se repartitioban ki ne vetetōdgjék [SzőkefVa 
KK; Törzs. Sarosj János kezével]. 1703: Hirdesse meg 
kglmetek az kösség kőzött, hogy senkinek semmi lármaja 
ne légyen attól való féltekben, hogy ... nagyob tereh esik 
réájok, mert mind a mi kglmes Urunk édes Atyaságának, 
mind a mi Szegénységhez való indulatunknak czéllya, eb-
ben nem a terehnek nevelése, hanem inkább az igasságos 
repartitio által való kissebbitése [UszLt IX. 77/61 gub.]. 
1721: A Repartitiokbannis olly proportiot keres, mellyel a 
Hellysegeknek, nem csak tehettsege, hanem eddég Viselt 
Terheis aequilibráltassék [Ks 18/XCIII gub.]. 1724: Nagad 
poroncsolatya szerént igyekeztem volna az Repartitiot eléb 
véghez vinnj de mel. Comenderozo Generális ur(am) ö 
Excellentiaja bizontalan èrkezésč után való Várakazasúnk, 
*s arra való bajas készületünk hamaréb nem lehetet [Ve-
resegyháza AF; Ks 83]. 1775: Minthogj ezen repartitio és 
osztályos intézés sine Commissariis ment végben, Semmi 
hiteles iras rolla nem lévén, mind e' napig, az egész Munka 
Zavarrá vált, és a potensebbek magok tettzések Szerént a 
mások résziben involaltanak [Fejér m.; DobLev. 11/464. 1]. 
1793: Még ez előtt jóval Natsád parantsolatyát tisztelettel 
vettem vala az iránt, hogy a Subsidiumnak Repartitioját 



repartíciós szék 

Natsádnak ellküldeném [Bősháza Sz; JF 36 LevK 163]. 
1826: A Tyrurgus (!) Urakot bordozo Szekemek bérib(en) 
Répartitio szerént fr. 50 [Szkr; Borb. 1]. 

Szk: ~~t tehet. 1784: El nem fognak ugyan az Város Bí-
rái rekesztettni attól, hogy ennekutánna ís pro exígentia 
Rerum, ac Circumstantiarum a köz költségekre Repartítiot 
ne tehessenek [Torockó; TLev. 2/6. 2a] * pénzbeli 
1843: Ha pénzbeli fizetésre kötelezték magokat, gyüjtöt-
tek-é evégre pénzt, ha igen ki vagy kik tették azon pénzbeli 
répartitiót minden faluban ...? [VKp 69]. 

repartíciós szék felosztási szék, kivetést/rovást intéző 
fórum; for/scaun însărcinat cu impunere; Verteilamt. 1753: 
A Nemes Belső Szolnok Varmegje repártitios Székein 
hallottam Nagy Lózna, Kis Lózna, es Kö Lozna nevezetű 
hellyeket, de en hol volnának nevezetesen nem tudom 
[JHb XXX/9 Stephanus Rettegi de Kis Budák jur. nótárius 
com. Dobocensis (39) vall.]. 

repartizáltatik el/felosztatik; a fi repartizat/împărţit; 
verteilt werden. 1804: Erualtassék az osztozo felek kőzűl 
akár mellyik altal a' Néhai Barthos Joseff és Kővendi Kris-
tinának magoknak élelmekre vagy a Jószág conservatiojára 

kőltsönözött Summa pénz és mivel ezt a három testvér-
atyafiaknak egy aránt kelletik hordozni ugyan azért mind a 
három nyílra egy aránt repartizáltassék [Marossztimre AF; 
DobLev. IV/874. 3a]. 

répás 1. répával beültetett; plántát cu sfeclä; mit Rüben 
bepflanzt. 1600: Keörispataki Gothard Balas, zabaditattia 
magat teörwenre, keörispataki Peterffi Mihály tilalma el-
Ie(n), melliet teött wolt az falu fél wegin repas hely wegeth 
[UszT 15/209]. 

Hn. 1676: Az Galya oldalan Ripas szegh felől (sz) [Rad-
nót KK; EHA]. 1712: A répás révnél (sz) [Árokalja SzD; 
EHA]. 1722: A' Répasszegh (sz) [uo.; EHA]. 1723/1799: 
A répás völgyben (k) [AbosfVa KK; EHA]. 1820: Ripás vé-
ginél (sz) [Baca SzD; EHA]. 1823: Répás oldalban (sz, k) 
[AbosfVa KK; EHA]. 1840: In Ripás [Mocs K; EHA]. 

2. répával készített; gătit cu sfeclä, mit Rübe gefertigt. 
Szk: - hús. 1573: Janchy ... Tot András fia Azt vallia hogi 
az mely Nap az Darochy Maiora meg gywladot Azonnap 
Jeot volt Be etelert az darochy zolgaia Tamas hozot volt 
Repas hwzt ky az Maiorba [Kv; TJk III/3. 190], 

3. répatermesztö; cultivator de sfeclă; Rübenanbauer. 
Szn. 1482: Stephano Repas jb [M.zsuk K; TelO II, 149] | 
Thoma Repas jb [O.zsuk K; i.h.]. 1570: Repas Myhal [Kv; 
TJk III/2. 15]. 1582: Martha Repas Mihalne [Kv; TJk IV/1. 
30]. 1632: Repas Thamas [Mv; MvLt 290. 98b]. 1718: Re-
pas Peter [Branyicska H; JHb]. 

répáskert (sárgarépával beültetett kert; grădină plantată 
cu sfeclä; mit Rüben bepflanzter Garten. 1648: egj alol fa 
sarkon fellywl vas pánton forgo egj felszer leveles kapu io 
sendely heiazat alat. Nylik az repas kertre [Porumbák F; 
UF I, 900]. 1679: Répás kert mindgiárt az mehes kert mel-
lett vagyon, dél felöl, három oldala gyalog sövénnyel keré-
tett [Uzdisztpéter K; TL Bajomi János inv. 138]. 

Hn. 1617: hiiak eggiket repas kertnek [Marosszt-
györgy MT; EHA]. 1726: a repas kert utzája vagyis ország 
uttya mellett (szesszió) [Nyárszó K; KHn 121]. 1737: a Re-
pas Kertben (sz) [uo., KHn 122]. 1757: Répás kert neveze-
tű hely [Nagyernye MT; EHA]. 
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répavetemény répavetés; culturä de sfeclä; Rübenkul-
tur. 1756: Opra Nyikula Contra familiam Tyeulest expona-
lya: Lévén ä Tyíu Familianak egy kertb(en) holmi répa 
vétemények; mentek oda, vagy nem? tetteke kárt vagy nem 
azt nem tudom; három hitván serteseim az egyik jo ser-
tésemet ã nyári nagj Boldog Asz(o)ny nap tájban egy 
Szombat napon meg ütötték [Bukuresd H; Ks 62/4]. 

repceolaj repcéből készült olaj; ulei de rapiţă; Rapsöl. 
1823-1830: felakasztottuk a mécselőt, melybe repceolaj lé-
vén töltve s a bele az oldalfélt levő csecséből lévén kibo-
csátva, ezen mécs világánál mentünk a föld alatt3 [FogE 
206. — aEgy Eisleben melletti bányában]. 

repcsényolaj repceolaj; ulei de rapiţă; Rapsöl. 1842: 
Egy fél kupa reptsen olaj 48 xr [Nyárádtő MT; SLt Vegyes 
perir.]. 1848: Repcsen olaj 40 x — lámpa bél 9x [Dés; 
DLt]. 

repdes l.átv is röpköd; a zbura; fliegen. 1811: Ezen két 
vén fa sem méltó az élésre, Le vágatom, jó leszsz tégla ége-
tésre: Dictum factum vágák a" fejszét tövibe, A' nagy Erdő 
jajjal hangzott keservibe, A' Sasok és Hollók repdestek fe-
lette [ÁrÉ 163]. 1840: Sípos Mihálynak a' szeme fénnyé 
tsudálatoson villog mintha repdesne [DLt 537 nyomt. kl]. 
1879: A betűk, ha olvasok vagy írok, összeszaladnak a 
pennám előtt, s szürkének látok magam körül mindent. 
Egy-egy lila szín karika képződik előttem, s repdes, mint 
egy pillangó [PLev. 38-9 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: - a hír. 1829: 2 meg-dōglött Marháról repdesett 
vala az hír [Dés; DLt 1055]. 

2. izeg-mozog; a sälta; sich ständig bewegen. 1722: Hal-
lottam Fogarasi Sámuel Uram testvér Hugátóll egy alkal-
matossággal Máramarosban bujdostokban Kováts Maria 
Aszszonnak egy gyermekét vivén be az Dajka az ajtón, s 
mint gyermek hízelkedvén, s rebdesvén a Dajka kezében, 
hogy magához Fogarasi Sárához mehessen, s azonn alkal-
matossággal azt mondotta volna Kováts Maria Aszszony 
Fogarasi Sárának hogy ezen gyermek, jobban Attyad fia, 
mint Kováts Péternek [Kv; BfN X. 2/113 Johannes Szabó 
alias Kováts (50) vall.]. 

o Szk: - a szíve vkinek (örömében) repes a szíve; a-i 
tresäri/rîde (cuiva) inima (de bucurie); das Herz hüpft ihm 
im Leibe. 1811: Ugy repdesett szivem, mikor meg hallot-
tam, Hogy Sz György Püspökkel szégyent nem vallottam 
[ÁrE 4]. 

repedezés hasadozás; cräpătură; Spalte. 1662: Melly 
háznak sohol semmi repedezése, hasadozása nem lévén 
die 11. Mártii 1658-ban regggel 8 órakor igen nagy zu-
hanással egész földig, mind az udvaráig egy szempillantás-
ban csodálatos nagy romlással összeromlott, leszakadott 
vala [SKr 629]. 

repedezett megrepedt; cräpat (ín mai multe locuri); 
gerissen. 1656: Ezen eőregh palotaban vagyon, egy kivül 
fllteö repedezett zeöld mazas kemencze [Fog., UF II, 174]. 
1740/1789: Ezen Csüres Kertben vagyon edgj Csűr 
melly(ne)k két száján lévő ágassai és szaru fái Fenyő fák, 
de avultak és romlodozottak 's repedezettek [Gyéres-
sztkirály TA; EMLt]. 1756: Ezen Bolt hajtásnak észak fe-
löl való része egy kévéssé repedezett [Branyicska H; JHb 
LXX/2. 19-20]. 1761: Néhai Mltgos Baro Jósika Imre Vr 
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eö Nga által építtetett, mostis ép és kevéssé csak ritka 
hellyen repedezett kō és égetett tégla jo vastag falu, régi 
magjari módra szarvazott s ... újra Zsendelyeztetett Udvar-
ház [Szászvessződ NK; JHbK LXVIIl/1. 200]. 

repedt, repedett megrepedt; crăpat; gerissen. 1869: Az 
egyháznak egy haranglábon kívül (melyben egy ép és egy 
repedett harang van) semmi más középületei nincsenek 
[Mezőzáh TA; ETF 107. 33]. 1876: Van az egyháznak: egy 
haranglába, egy repedt harangja [uo.; i.h.]. 

repellál 1. ellenáll/ellenszegül vminek; a se opune/îm-
Potrivi; widerstehen. 1576/1577: Vgy Emlekezem Rea 
hogy Jteleo Mester Koromba 1575 Eztendeobe ... paran-
chiolt vala Nekem Lengiel kyraly eo felsege hogy Torozko-
ra, Zentgeorgyre Mennenk, es oth diuidaluan Az Jozagoth 
Thorozkay Jstúa(n) es Miklós keozeoth ... M(e)ly diuisio 
Ellen Thorozkay Miklós Repelala [Thor. VI/4 Em. Sulyok 
eanc. kezével]. 1599: mikor az eo contradictioiokra Nem 
akartunk volna az executiotul cessalnj egj nagi Imre 
neúéo mikola pal vram zolgaia, az vra es mikola Ianos 
vram kepeben kardot vonuan monda Euuel es el tiltlak es 
repellalok az en vram, es mikola János vram kepeben hogj 
ezt az Jozagot kemetek el ne foglal lia mert az en vramekat 
•Hetj ver zerent [Pocsfva KK; JHbK XIV/37]. 1636: Melj 
valaz teteit ertve(n) az Inhibitiora ne(m) ceszalank hane(m) 
vgjan Continualni akarjuk vala Executionkat de 
Geòreorgh János Felfalui Euagjnato gladio az kapu eleót 
eleŏnkben alua(n) Repellala [Szászrégen; VLt 17/1603]. 
1671: sok hellyeken ha fel-kérik az el-szökött Jobbágyot 
meg nem adgyák, ha executiora ki-viszik az executorokat, 
azok ellen repellalnak [CC 58]. 1729: Komis István vr(am) 
eô Nga kgldet Tiltattja az ... Controversias Gaura Redei 
és Doszul Sztecsi nevü hellyröl hogy ne colálják ne 
szántsák valameddig az Nemes Hazának Törvényes igas-
sága szerint el nem igazadik dolga, az mint az Nemes Or-
szágnak határ Járó urai meg parontsolták, mikor a' Sályiak 
repellaltak, hogy Szabadoson járhossan, mind az két 
Falusi rajta [K; Ks 7. XV. 14]. 1745: Uyabban hirt tévén 
Citator Vr(am) az J. ő kg(ne)k, maga el jött előre és a 
kapuban alván, meg kérdeztetett hogy ha repellalé, vagy 
admittallya à Divisiot, mellyre az J. ő kglme ä bé jövetelt 
meg engedé [Torda; TJkT II. 74]. 1792: a Rosnyai Jósef Ur 
Öreg Sellerit Musa Jánost az Házból kihivatván az Exe-
cutor Tiszt Ur, vélle a dolgot meg értetvén meg kérdé ha a 
fenn irt Summáig azon Jószágát el foglalja ellenzié vagy 
nem melyre az öreg azt felelte nem ellenzi és nem bánja ö 
nem repellál [Msz; MbK XII. 87]. 1832: Én a' Molnár 
Károly Ur képébe solemniter répellálok, ide ne jöjjön a' ki 
szereti az életét [Vártelke Sz; TGsz 59]. 

Szk: kapája nyelének emelésével 1759: a' közelebb 
mult Hólnapba egy Szombat Napon ebéd utánn ... jöttenek 
volt ki a' Falu közönséges Földeit osztott Commissarius 
Urak ... Provid(us) Hatházi Czilika hozta vólt a rudat 
Marusán Gávrila állót eleibe, a nevezett Rudas Ember-
nek, és a' Kapája Nyelének emelésével repellált [Árpástó 
SzD; BK. Füldrán Márkuj (44) és J. Szász (35) jb vall.] * 
kard félig való kivonásával 1736: a Tktes Nms Tanáts-
tól legitime exmittáltatott Érdemes Executorita a legitima 
Executiót nem admittálta; hanem egy kardnak félig való ki-
vonásával Repellált [Dés; Jk 205a. — aTollban maradha-
tott: kiküldvén] *kezében levő bottal 1725: midőn el 
akarnok foglalni azon Rétet ... Csegezben ns Aran(yos) 

szekben lakó Tar Sigmond Ur(am) az Executiót Repulsio-
val obviala, és edgj kezeben lévő bottal repellala [Asz; 
Borb. I] * kezében levő fa felemelésével/fával/fáját felhúz-
ván 1738: Executorokis demandáltattak volt... az én jo 
Uraimék el is mentek volt, mi oktol viseltetvén az Ik közzül 
édjik, úgymint szekeres Sára Aszony kezib(en) lévő fával 
repellált [Torda; TJkT I. 171]. 1814: Sinfalvi közönség Fa-
lus Birája kezében lévő faja felemelésével Repellált azt 
mondván cum protestatione: A Falu nevébenn és képében 
Repellálok ide senki bé ne lépjék mivel most nagy karun-
kat esnék meg, az Árok kinyittatása [Asz; Borb. II]. 1815: 
meg tértünk az Patak Ároknak intézett Helynek ki nyittásá-
ra vártuk a Sinfalvi közönséget, űdö telve el érkeztek ne-
vezetesen a Birák a Falu Eleivel a Biro Falu képébenn és 
Nevébenn kezébenn lévő fája fel emelésével Repellált | 
az Executionak Törvényesenn léjendö végben vitelére a 
Leveleket fel olvastuk szorol szóra... a Biro, és Nevezett 
Nótárius a Falu nevében és képébenn kezében lévő fáját 
fel húzván Repellált [Asz; i.h.] * (kezében levő) pálca/ 
pálcácska (háromszori) felemelésével/felemelintésével/pál-
cáját felemelvén 1752/1803: a' meg irt udvari Biro, az 
elég tételt obviálta egy páltzának háromszori fel emelésével 
kiáltván: repellálok! repellálok! repellálok! [Dés; Ks 79. 29. 
364]. 1764: az Ujszekeli Falusi Biro Agilis Varga alias 
Muszka János elönkbe jővén paltzajanak fel emelésével 

repellala s tovább procedalnunk azon köz hellyen meg 
engedék [Újszékely U; WassLt]. 1766: Király Biro Uram 
meg indula hogy bé menjen a kapun és az Deliberatu-
mok szerint az Exponens Aszszonynak executioni medi-
ante contentumot tehessen, de a kapun belől álván ... Bölö-
ni Ferentz nevü Udvari Birájok egy páltzátskájának ... fel 
emelitésével repellála [Msz; Ks 20 XIV]. 1830: minek 
utánna a' Tkts Executor Ur Nemes Rátzkevi István Urat a 
bé botsáttatás aránt ki kérdezte az Exequutiot el probál-
tata, melyre kezében lévő páltzáját fel emelvén lör, 2or 3or 
Repellala, és eröszakosonis resistalt [Msz; DobLev. 
V/1158]. 1844: Pál István eö kegyelme elé álván, halható 
szóval protestált, és kezében lévő páltzáját fel emelvén re-
pellált [Szárazpatak Hsz; Berz. 17] * kivont fegyverrel 
1675/1676: Az idősb Rákóczi Győrgj idejében, én vj Can-
cellista Deákotzka lévén, a' Secretarius Szalardi János 
vram, adsciscála Arkosi Mihály ő kglme mellé én akkor, 
mint uj scriba a' falut akartuk certificálni, akkor, Ka-
muthiné Asszonyomtol, s, az Asszony képében repellálá-
nak ki vont fegyverrel [Vajasd AF; JHbK XX/21 Belényesi 
István (50) ns vall.]. 

2. megakadályoz vkit vmiben, eltilt vkit vmitöl; a împie-
dica/a nu lăsa pe cineva să facă ceva; verhindern, 
verbieten. 1746: Mind mikor certificaltatott az A. ö kglme 
executiora, mind mikor ki jött executiora Diaeta volt, Diéta 
alatt pediglen afféle processus Haza Tőrvénye szerint nem 
practizaltathatik, sőt ellene vagyon, azért méltán repellal-
tam, ergo meg kivánom hogy az A. ő kglme processusa 
condescendállyon [Torda; TJkT III. 98]. 

Szk: félig kivont karddal/mezitelen fegyverrel 1654: 
Mi azért el menénk Dobokai Vármegyeb(en) Gőczre ... 
Megh áluán az Móczár Istua(n) háza elöt hogy az mi 
Kglmes Urunk Eo Naga Diuisionale Mandatumanak Conti-
nenciaja szerént az praesidialt Atyaffiak kŏzöt való oszta-
táshoz kezdenénk ... Szőke Ferencz ... Vás János Ura(m) 
Jobbágya előmb(e) jöuén minket... bé Menni Nem engedé, 
hanem féligh ki vont Mezítelen fegyverrel arceála és re-
pellála az bé Meneteltől [Dob.; WassLt]. 1666: továb akar-
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ván menni Vitézlő Felső Szent Mihalyfalvi Mihály Ferencz 
az egész Aranjas Szék lakosi képekbe(n) es Nevekbe(n) az 
vicinusok és Commetaneusok lattokra ott az hol az litigio-
s(us) hely meg választatik az Thorda vármegjei Borrévi ha-
tártol féligh ki vont kardal repellála bennünket [Thor. 
III/6 Országos komisszió jel.]. 

3. fellebbez; a face recurs; Berufting einlegen. 1758: 
mind az p(rae)tensio Ecclesiat illet mind p(e)d(i)g az ki 
atta Eccla tagja volt Executioval ex seculari foro p(ro)ce-
dalt Vólnais akkori Vice Curator ur(am) eö kglme ha rep-
pellált volna az Jnctus, nem hejtelenül tselekedte Volna, 
mivel ezen p(rae)tensioban nem lehetett volna secularé 
Forumon lévő Executorokkal p(ro)cedalni [Torda; TJkT III. 
276-7]. 

repellálás tiltakozás; protest; Protest. 1792: (Az execu-
tor) szándékában elé nem mehetett mint hogy M Bándi 
Curiájábana lévő Birája által Törvénytelenül lett Repellálá-
sa által meg akadályaztatatt [Msz; MbK XII. 86. — aRos-
nyai Józsefnek]. 

repelláltat megakadályoztat; a face să fie împiedicat; 
verhindern lassen. 1740: az 1 nem exsolválván, leg(iti)-
ma Executiot perragáltattam vólt... de az I. ezen leg(iti)ma 
Executiót, vei ami ne Repulsionis, bottyának; vagy pálczá-
ján(a)k felemelésével inviálta, Repelláltatott Contentu-
mot tenni nem engette [Dés; Jk 334b]. 

repelláltatik megakadályoztatik; a fi împiedicat; verhin-
dert werden. 1831 u.: leg előbb 1829-be 6o Juniy az Exe-
cutiot el probaltattam, de a repulsiora Brachiumot nem 
nyertem, hanem bizonyos utasittassal az Executio reinvial-
tatott, ezen reinviatio mellettis el próbált Executio repellál-
totván újra is Brachium kérésem meg vettetett [K; Somb. 
II]. 

repelláns, repellens I. mn tiltakozó; care protestează; 
protestierend. 1712: N(e)mz(ete)s Kovasznai Bogdány 
Miklós Uram hitt volt ki executiora midőn meg irt vi-
ce Ispán Uram Procedalni akarván az házhely foglalására 
be akart volna menni éle (!) alla edgy Portsirás Vaszily ne-
vű Paraszt ember eö kglmek Magyar kōblŏsi jobbágyok, 
jelen leven Pataki Sámuel Uram is és ugyan eö kglme 
parantsolattyábol az meg írt jobbágy mezítelen fegyver ki 
mutátasovál Repellála es Ispán Uramat attul az executiotul 
el tilta mellyet látván vice Ispán Uram is Certificaltatá 
en velem meg irt Aszszonyokott eö kglmeket, az Repellans 
Jobbágyok altal ... Doboka Varmegye Felső Processusaban 
legelsőben Celebralando Partialis szek alkalmatossagával 
tartandó törvényes székre [RLt]. 

II . f i i tiltakozó/tiltakozást benyújtó személy; protestatar; 
Protestierende(r). 1817: Minekutánna a Zálog Summát fel 
nem vette ... Dobai Josef Ur ellen a megirt protiokert osztá-
lyos Executio tentaltatott, de a mely Repulsioval meg gá-
toltattván, a Repellens ezenn Nemes Torda v(árme)gye 
Generális Törvény Székére Repulsiojának ok adására Certi-
ficaItatta<tott> [Torda; DobLev. IV/913. 1]. 

rependál visszafizet; a restitui/înapoia/plăti; zurückzah-
len. 1757: Dálnoki Barabás ămi t Discretiob(a) hozott, re-
pendaltam xr. 51 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 113a]. 

reperál 1. reparál 

reperátus visszaszerzett jobbágy; iobag redobîndit/recä-
pătat; zurückerworbener Leibeigene. 1623: az Reperatus-
sok az nemesseg ellen ne insultállianak boszusággal 
eókeot ne illessek az jobbagysagnak pedigh hogj uezteg-
segbe legyenek szolgallianak vroknak mint Jobbagiok ha 
szabadsagokot az eleott nem tudták megh bechulnj [Csík-
szereda; Törzs]. 

reperiáltathatik találtathatik; a putea fi găsit; gefunden 
werden können. 1736: az Contractusban spéci fi cal t szántó 
földeket, kaszálókat, erdőket, tővisses oldalokat az mik hol 
reperialtathatnak által adgják [Torda; JHb XXVIII/43]. 

reperiáltatik 1. találtatik; a fi găsit; gefunden werden. 
1756: Dévai Curia a' két ablak között vagyon harmadik 
almárium, melly asztal Almáriumnakis neveztetik, mellybe 
bé járó Ládácskák járnak ött számból állok; edgyikben 
üvegben foglalt őt apró képecske reperiáltatik [Déva; Ks 
92.1. 32]. 

2. vmiben megtaláltatik/fogatik, vmin rajtakapatik; a fi 
surprins asupra unui fapt; erwischt werden. 1728: akik ... 
az Nemes Tanács hire s akarattya ellen Henteskednek azok 
toties quoties abb(an) reperialtatvá(n) sine misericordia 
mind Házoktul, mind a Piatzon akármi féle húsok el vétes-
senek az Nemes Mészáros Czeh által [Dés; Jk 371b]. 

repertórium levéltári jegyzék; repertoriu; Archivgut. 
1763: 17-ma et 18-va mentem, vagyis voltam Kolozsvá-
rott, requisitorium mandatumot vittem volt a conventuali-
sokra Ugyancsak repertóriumokat mutattak s tanáltam jó 
leveleket mind Rettegi, mind Somlyai, mind pedig a 
szüleanyám Almádi Kata nevére [RettE 155]. 

repes 1. remeg, rebeg; a tremura; zittem. 1710 k.: az 
egész testem is úgy kezde repesni, mozgani, örülni4, hogy 
azon szempillantásban felserkenék [BIm. 1029. — aA látott 
álom hatására]. 

Szk: - a szíve. 1710 k: Nékem pedig a szívem ugy kez-
de dobogni, repesni, örülni hogy azon szempillantásban 
felserkenék [i.h.]. 

2. örvendezik; a se bucura; sich freuen. 1619: valamikor 
az vezér vagy Görcsi apánk adversa fortunáját hallják az 
németek és Ferdinandus uramnak, de ugyan repesnek rajta 
[BTN2 324]. 

repesés remegés, rebegés; tremurare, tremur; Zittern. 
1710 k.: ébren is érzettem a szívemnek azt a rend és termé-
szet kívül s felett való mozgását és örömét, melyhez hason-
lót én sem azelőtt, sem azután ... sohasem érzettem. Értem 
a szív és egyéb tagjaim mozgása s repeséséről, mert ami 
másként a lelkemnek vagy elmémnek örömét és vigaszta-
lását nézi az elébbi látásban8 is szintén úgy megvolt 
[BIm. 1029. — aTi. álomban]. 1762: A' mi penig nézi 
azon ratiojat, hogy látta volna az gyermeknek repesésit az 
Inéi ezis képtelenség, mert aszt mongya hogy válban volt, 
s' ugy látta de magais elrontya ezen fassioját magának 
midőn circa finem fassionis suae azt mondgya, hogy Ö 
maga sem látta az Inel gyermekét [Torda; TJkT V 95]. 

repesget (hírt) rebesget; a räspîndi (ştiri); (Nachricht) 
munkeln. 1672: Ott8, Uram ... valóban repesgetik az erdé-
lyi indulást, csak az erdélyiektől tartanak [TML VI, 204 
Katona Mihály Teleki Mihályhoz. — aSzatmáron]. 
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repeső repdeső; zburător; fliegend. 1636: Fen az levegő 
Ng égben termő tüzes és vizes állatok, meteoromok-is, az 
benne repeső madarakkal egygyüt azont tselekeszik, mint a 
vízzel spongya módjára meg rakodott, és meg terhelődött 
felyhők [ÖGrAj. 6]. 

. repesztő-por-gyár robbanóanyag-gyár; fabrică de mate-
"c explosivă; Sprengstoffabrik. 1877: a Vale Mike patakán 
épített repesztő por (:azotin:) gyár megnagyítása, s még két 
^zdával kiterjesztése iránt béadott kérelem [EMLt topán-
felvi járás It. 1877/810]. 

repetái 1. visszakér/követel; a cere înapoi; zurückver-
angen. 1630: Mw az felseged ke(gyel)mes paranczyo-
Jattyanak humi(lite)r obtemperaluan el menenk az Jonas 
°eak Vram hazahoz es ott repetalok eo kemeteol az 
^egh neuezett Iobbagiot Kovaczy Thamast [Kv; RLt]. 
'671; Városokban refugii causa menvén az Regnicolák 
^állásokon deponált bonumokat, a' Városi Tisztektől repe-
tallyak mandatummal némely praetendensek [CC 67]. 
l677: A' mely Nemes ember Hajdú Városokra futót Jobbá-
r á t akarja repetalni a' Váradi Vár Szombati Székin 
valo két Assessor tartozzék ki-menni a* Nemes ember-
e k instantiajára ... és ot. . . azon Hajdú Városnak (a'hon-
nan repetalni akarják) Kapitánynyát vagy Hadnagyát requi-
fallya érette | A' Fiscalis joszágokbol, Aknákból, és egyéb 
helyekről, a' Tisztektől repetállyák a' Jobbágyot, az Articu-
,usokban specificalt módok szerint [AC 172-3, 194]. 
^70/; Tudom aztis hogj mikor Gergocs (!) Ur(am)hoz 
Deák Uraim be mentek repetalni akkor sem magok az Job-
°*gjok, sem Felesegek és gyermekek az Gergocs Ur(am) 
folde(n) nem volta(na)k [Keresztényalmás H; Szer. St. 
Körősi (40) gondv. vall.]. 1716: Ha jobbágjot repetal(na)k 
jel ne adgja mindjárt, hane(m) vesse jó kezesség alá és 
lnquiraltassa(n) iránta ha a dologb(an) kétség van [Szász-
a d K; LLt Lázár Ferenc ut.]. 1725: Balo Istvánt ennek-
elotte cir. 12 esztendővel a Cancellariarol, repetaltuk vala 
IHévíz NK; JHbT]. 1737: Könczei Gábor Ecsém Vrammal 
jepetalyak azon manu missiot Turoczi Sándor Vramtol 
IKaratna Hsz; HSzjP Gregorius Könczei Nobilis de Karat-
na (62) vall.]. 1765: (Halmágyi Istvánt) ez előtt négy esz-
tendőkkel repetálá Kovásznai Bogdány Gergellj Vram 
^ancellista Fia Bogdány Abner Uram, hogy repetaltata 
kevés idő múlva el adta [Egerbegy TA; DobLev. 11/383. 
9 a l 1782: azon Contractust repetálták ő kglmétöl szć-
ßyeli ha ott fogják meg kapni [Torda; KW]. 

Szk: törvényesen ~Ě 1817: az Instructioban meg nevezett 
Szolgáló emberét a Tekéntetes Exp(one)ns Urnák törvé-

nyesen repetaltam, mely repetitiomra Udvar Biro Hodor 
Sámuel Uram felelt4 [Dob.; Somb. II. — aKöv. a felelet]. 

2. visszaszerez; a redobîndi/recupera; zurttckerwerben. 
1757: a' Dnalis Falukra ki osztott urbarialis bor arát be 
?zedni éppen ne halaszsza Udvar Biro Uram, mert régen fel 
ţtták, kel tehát az edényeket repetalni meg meretettni 
^ámtarto uramnak [Déva; Ks 92.1. 23]. 

3. ismétel; a repeta; wiederholen. 1618: Nagy sok szóval 
Jjem per idem három vagy négy úttal is repetálá, hogy: 
r^ni gondolkodtak még felőle erdélyiek, az egy rossz 
nolond Szinán pasa miatt micsoda rút háborúság 
következik [BTN2 132]. 1753: Nyikulitza mindgyart szidni 
s otsmanyitani kezdé minden fele rut szókkal mondván 
kurvásnak, gyilkosnak, tolvajnak, bestelennek monda 
Nyikulitza Eregy akar hová a kurvanyadba ... egy nehán-

szor repelalta azon szavait [Abrudfva AF; Ks 27 Szekuje 
Gyorgyia (22) vall.]. 1762: Minémü ügyefogyott állapo-
tomban légyek én Néhai Árva özvegy Fekete Josefné, két 
hajadon maradott Leányimmal a MIgos Gróff Fő Királj 
Biro Vr ö Nga Substitussához dirigált Instantiámbol ki tet-
szik azért azt nem illő repetálnom [Hsz; BLev.]. 1820: 
ketelen vagyok azt hinni hogy vallomásomat fel se irták, 's 
e' miá kelle most a' mi eszembe jutott azt repetálnom [Vár-
fVa TA; JHb 48. Biro Sigmond (49) hűtés assz. vall.]. 

repetálás 1. visszakérés/követelés; cerere înapoi; Zu-
rückverlangung. 1677: Levelek repetálásának s' meg-kere-
settnek processusa [AC 262]. 1701: Tudom asztis hogy 
mikor azon Deákok oda mentenek az Falub(an) azon Job-
bagjok repetalasára Tekint(etes) Kendeffi Jánosne Teleki 
Kristina Asszony ö kglme egj szolgája is lévén ö kglkkel, 
azon Jobbágyokat nevezet szerint kerdezte ott az Faluban 
[Keresztényalmás H; Szer. St. Körösi (40) gondv. vall.]. 

2. elismétlés; repetare; Wiederholung. 1664: az mi ke-
gyelmes Urunk ő nagysága engemet expediált Nagyságodra 
bizott palatínus urunk ő nagysága dolgainak, izenetinek 
meghallására és repetálására is [TML III, 111 Teleki Mi-
hály gr. Csáky Istvánhoz]. 1710 k: a quaestiót láttuk az 
írásban, a responsiót bétakartuk papiroskával, melyet ke-
zünkkel alá s fel vontunk melyet nem is igen tiltott, 
mert tudta1 hogy annak gyakor bé- és felfedése, nézése, 
elrejtése, ugyancsak mind olvasás, tanulás és repetálás 
[Bön. 538. — aKeresztúri Pál, a szerző tanára]. 

repetáihat 1. visszakérhet/követelhet; a putea cere îna-
poi; zurückverlangen können. 1677: Az Oláh Papoknak 
fiai, mihelt külön kenyéren laknak, ha nem Papok re-
petalhassák akármi idős korokban | A' Fugitivus, vagy 
akarmint el-idegenedet Jobbágynak reductiojában, annak 
gyermeki vagy iffiui aetassa semmit nem obstál a' Földes 
Ura jussának, egyaránt repetalhattya, és reducalhattya [AC 
15, 194]. 1746: A' miket pedig ir az A. hogy költött az Ire, 
azokat jóakarattjából tselekedte, azért most haragjában 
nem repetalhatja [Torda; TJkT III. 36]. 

2. ismételhet; a putea repeta; wiederholen können. 1661: 
Nem repetáihatom az dolgokat Kegyelmeteknek, megérti 
ott fenn is [TML II, 76 Kemény János Teleki Mihályhoz és 
Kászonyi Mártonhoz]. 

repetáló óra ismétlő óra; ceas cu repetiţie; Repetieruhr. 
1810: Kilentz különb-féle repétálo arany Órák Egy Repe-
táló Ora kimettzet fenékkel [DLt 367 nyomt. kl]. 

repetáit I. visszakért/követelt; care a fost cerut înapoi; 
zurückverlangt. 1817: A repetáit ember Uram ö Nsga heljé-
re hírünk nélkül transmigrálván semmi Jussunkat sem 
tartyuk hozzá; méltóztasson a* procedáltato Tekintetes Fől-
dős és Exp(o)n(en)s Ur a' Járásbeli Szolgabiro által maga 
heljére reducaltatni [Dob.; Somb. II]. 

2. megismételt; (care a fost) repetát; wiederholt. 1738: 
Amint repetáit Expositiojokbol látzik a Nemes Miklosvár 
Székieknek, nem ñindamentum nélkül sollicitállják az Incl. 
Pestvarmegiana Legio Bagasiájának rollok, és in specie 
Bölönböl, más socia Székre valo translocatioját [ApLt 1 a 
gub. Apor Péterhez]. 

repetáitat 1. visszakéret/követeltet; a cere înapoi; zu-
rückverlangen lassen. 1677: a' mellyeket4 a' végezések 
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szerint Mandatummal repetaltatnak, praetensiojokrol való 
igasságok-is mellette légyen a' Mandatumnak | Ha vala-
mely igaz véreknek joszágokrol való levelei el idegened-
tek volna meg értvén kiknél volnának, repetáitassa leve-
leit a' Praetendens [AC 193, 199. — aSzökött jb-okat]. 
1679/1681: valóban sokan vannak penig az el bujdosott 
Jobbagiok az ország Tőrvenje szerint azokat eö kglmea 

repetaltatvan reducallya [Vh; VbU 677. — aAz ub]. 1716: 
Tudgjae hogj ennek előtte való esztendőkb(en) az Né-
hai idvezűlt Jffiu Czegei Vass Győrgj urtol repetaltattak 
volna modo Legitimo vagj akkarmi uton modon rehabial-
tak volna valami Dricz Márk és Gligor nevű két jobbágyo-
kat [Dob.; WassLt vk]. 1751: Soha eddig míg az Mlgs 
Exp(one)ns Aszszony Pintye Filimont mint Kis Solymosi 
Jószágából való Fugitivus Jobbágyát Dobjonbol nem 
kezdette repetaltotni, nem hallatott hogy a Filimon Praede-
cessori Maramarosiak lettek volna [Kővár (Szt) vid.; WH]. 
1761: Repetaltattom Vala kegyelmedtől, az kegyelmed ha-
zához reñigialt publicus malefactort Kótóles Mártont [Tor-
da; TJkT V. 43]. 1783: minthogy Borcsai Gergelyné 
Aszszony eó Nga Jobbágyainak tanáltottak ezen Botskáék 
Dévai Péter nevezetű akkori Tisztarto repetaltatván tőrvé-
nyessen fel-is adattak s, el-vitettek volt [Szamosfva K; 
Eszt-Mk]. 1791: Kőpetzi Pál Ura(m) egy Instructiot adott 
volt kezemben mellyel holmi földeket repetaltatott, de nem 
jussa után való földeket repetaltatott, hanem valami zá-
logos földeket [Várfva TA; Borb. II Georgius Csipkés (42) 
ns vall.]. 1796: a' Méltoságos Királlyi Táblais oknélkűlt 
terheltetik, mert ollyan levelet Repetaltatni, mellynek hasz-
nát nem vehetik képtelenség [Mv; TLev. 5/16 Transm. 19 
tábl.]. 

2. ismételtet; a puné pe cineva să repete ceva; wieder-
holen lassen. 1710 k.: Sem vocabulát, sem phrasest, sem 
egyebet semmit soha memoriter nem repetáltatott3, hanem 
béfedtük a vocabuláknak, phrasisnak a magyarját, s olvas-
ván a deákját, úgy exponáltuk [Bön. 534. — aKeresztúri 
Pál]. 

repetáltathatik visszakérethetik/követeltethetik; a putea 
fi cerut înapoi; zurückverlangt werden können. 1677: Job-
bágyok, kik ab Anno 1599, aufugiáltak, Székelységröl, 
Szászságrol, Városokrol mind Tisztek által, s' mind Man-
datummal, repetáitathatnak | Oláh Papok fiai meg házasod-
ván, vagy külön kenyéren lévén, repetáltassanak; Apjok 
mellett-is meg-fogattathassanak: Apjoktol külön lévén, 
akarmi idős korokban repetáltathassanak [AC 260, 264]. 

repetáltatik 1. visszakéretik/követeltetik; a fi cerut 
înapoi; zurückverlangt werden. 1677: A' Székely Jobbá-
gyok a' Vármegyékről, és egyéb helyekröl-is Mandatu-
mockal repetaltassanak | Jobbágyok, kik ante Annum 1599. 
aufugiáltak longo litis processu kerestessenek A' honnan 
Mandatummal repetáitatnak [AC 204, 260], 1730: Opra 
Thodor, Opra Gábor, Opra Kifor, Opra Nicola, Opra 
György és Babolya Kosztin midőn a' Néhai Groff Ur 
földire által szöktek és onnét repetaltattak, kinek kinek 
hány Fiai, ökrei, tehenei, juhai, és egyéb lábas marhái 
voltak ? [Dob., TK1 vk]. 1735: Hadnagy Atyankfia eö 
kglme ... Pap al(ia)s Egetboros Joseph jovait az kiket el 
adott Nemes Varosunk Territóriumán, Inhibealtatta ollyan 
ratiokra nézve hogj Jobbagjnak hallatik lennie de minthogj 
meg senkitől nem repetaltatott, Tehát addig mig nem repe-
taltatik, mind a maga kézénél lehető, mind ... el adott jovait 

azon Inhibitio alol fel szabadittyuk [Dés; Jk 453b] | Budoni 
Giraszin ... ezen Legeny nem egj Apától való Budoni Va-
sziliaval, hanem csak Ányával egjek ; hanem más ember 
Jobbágiatol való, Iktári Bethlen Sámuel ur(am) számára 
Repetáltatottis, de nem adták el, hanem kezesség alá vetet-
ték [Tóhát TA; JHb XI/9. 30-1]. 1796: A* Citált Approba-
talis Tőrvényben világoson meg iratik hogy a' Leveleket fel 
kéretŏk a' praetendalt Leveleknek mi volta aránt meg bizo-
nyítsák, hogy azoknak tartása voltaképpen a' fel kéretőt il-
lesse, és a' fel kért Levelek effective annál légyenek a' kitől 
repetái tátott (így!) [Mv; TLev. 5/16 Transm. 19 tábl.]. 

2. követeltetik, igényeltetik; a fi pretins/solicitat; bean-
sprucht werden. 1796: oknélkül Repetaltatik a' Torotzka-
iaknak örökkös Jobbágyság alá való vettetések, mert ha 
Jobbágyság alá vettettek tehát az előtt nem voltak Jobbá-
gyok [Mv; i.h. 5/16 Transm. 91 tábl.]. 

3. visszatéríttetik; a fi restituit; zurückgegeben werden. 
1679: Templom kórŭl serenkegyenek eő Klmek, vakollyak, 
meszellyek, az mesz repetaltassek [Dés; Jk 39a]. 

repetáitattat visszakérettet/követeltet; a cere înapoi 
(prin ...); zurückverlangen lassen. 1771: én hozzám is 
jöttenek Tanáts kérdeni hogj mi tévők légjenek, mivel 
Szentpáli Ferentz Ur(am) répétáltattatott valami Jobbágjo-
kat Csákijáról, és ö kgjlméknek részt nem akarnak adni be-
lőllek [Girbó AF; JHb Petrus Boer sen. de Score (66) vall ] 

repetíció 1. visszakérés/követelés; cerere înapoi, repe-
tiţie; Zurückverlangung. 1630: hoza minęk(ün)k felseged 
repe(ti)torium mandatumat Alsó Czyernatonban lakó Nem-
zetes Damokos Ferenczne azzonyom Nemes Annaazzony 

mellyben demandal felseged minçk(ün)k hogy el men-
nénk Colosvaratt lakó Tekintetes Jonas Deák Vramhoz, es 

megh kemeők ... Nemes Annazzonnak egy el budosott 
Kovaczy alias Bodoky Thamas new Iobbagiat Melly 
repe(ti)tio mellett kesz vala Damokos Ferenczne azzo-
nyo(m) ebbeli igassagat p(ro)ducalni es praezentalni, Oc 
ezekre Ionas Deák Vram illyen valazt teőn: hogy azt az 
Jobbagiot megh nem aggya [Kv; RLt 1]. 1677: Efféle 
Jobbágyoknak repetitioja Székelységröl, Szászságrol, Váro-
sokrol ha lészen, akar Tisztek altal, praeceptorium Mandá-
tum mellett, s' ha nem restituáltatik modo praemisso a* 
Jobbágy, Táblára evocáltassanak [AC 192]. 1768: hallat-
tam egy Földvári Nagy Marton nevü örőg embertói 
beszélleni, hogy Triff Isztratyi Felső Kőherből jőt volna 
lakni M Földvárra a szük idöb(en), és hogy régenten a 
Felszegi uramék praedecessoritol a Fiscus Cancellistak 
altal felis kerette Isztratyit és felis adtak repetitiojakra 
[Katona K; Bom. XL. 80 Kotsis Todor (40) zs vall.]. 1784: 
a Grófné Avrámot először ugyan tsak szomszétságoson 
oda küldett missilis levele által répetálta, mely szomszéttsá-
gos Repetitiojára fel nem advan, kentelenittetett Legi-
time exmissus Cancellisták által Repetorium Mandatum-
mol... fel keretni [Fejér m.; BK ad nr 465]. 1796: az illyen 
Privilégium a' Citált Törvény szerént Perpetuum, Tehát ••• 
szabad az ollyan Privilegialis Levelet azon Közönség 
számára, a' kinek adattatott viszszá kérni, a' nélkült, hogy 
ezen Kérés vagy Repetitio által akárkinekis privatum Jussa 
meg sértetődhessék [Mv; TLev. 5/16 Transm. 64]. 1817-
az Instructioban meg nevezett Szolgálo emberét a Tekén-
tetes Exp(one)ns Urnák törvényesen repetaltam, mely repe-
titiomra Udvar Biro Hodor Sámuel Uram felelt4 [Dob., 
Somb. II. — aKöv. a felelet]. 
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2. ismétlés; repetare; Wiederholung. 1710 k.: Ezeket a 
quaestiókat, responsiókat százszor meg százszor elgara-
gyoltuk, olvasván előtte, osztán examinált, mint szinte oda 
fel írtam a vocabulák és phrasesekről. Ez in rei veritate 
repetitio volt, de a scholákban szokott repetitiónál száz-
szorta jobb volt | Oda feljebb említém a biblia és locusok 
tanulását; nem volna-é jobb azt praemittálni amaz sok 
haszontalan grammatica, syntactica, poetica repetitióknak, 
vagy bár csak conjugálni a katekizmussal ? [Bön. 539, 
555]. — L. még MvÉrt. 40. 

3. ismétlendö anyag; repetiţie; Lernstoff zum Wieder-
holen. 1805: tanultuk a Repetitiot, 9 után elmondottam de 
hibáson mellyért 4 veszszőt kaptam az Anglus nadrá-
gomra | tanultam a Repetitiot egy Fertály a lOre el kellett 
volna mondani de nem tudtam azért a Rector meg szentelte 
az alfelemet, betsülettel [Dés; KMN 93-4]. 1806: dél előt 
egy Caputotskát el mondottam Repetitioba | dél előt nem a 
leg fájinabb Repetitiot mondottam [Dés; KMN 197, 207]. 

repetír-óra ismétlő óra; ceas cu repetiţie; Repetieruhr. 
1797: Egy Asztalra való repetir ora [Koronka MT; Told. 

Szk: arany 1820: Egy Arany repetir ora [Mv; Told. 
19] * asztali 1803.ú a kasztenen egy Üveges Asztali re-
Petir ora [Ne; DobLev. IV/858. lb]. 1816: Repetir asztali 
ora 57 Rf 20 xr [Kv; Born. IV 41]. 1824: Egy asztali repe-
tir ora, melynek az üvege el van törve [Fugád AF; HG Ma-
ra lev.] * ezüst 1774: Egy Ezüst Repetir Orát melly 
Hatvan Magyar Forintokra betsültetett [MNy XXXVIII, 
305]. 1792: három arany és egy ezüst Repetir Órák [DLt 
?écsi hiv. nyomt. kl] * menüettes ~ menüettet játszó 
ismétlő óra. 1793: Egy asztalra valo nagy Minuvetes reper-
tir Ora ae(s)timaltatott H. F. 72 [Mv; Told. 44a] * ütő 
1774: Egy Ezüstös Réz Tábláju asztali ütő kitsin Repetir 
orát [MNy XXXVIII, 305] * zsebbeli arany 1814: Két ' 
Sebbeli repetir arany orra [Kv; Bom. IV. 41]. 1816: Egy 
répetir Sebbeli Arany ora 67 Rf 30 xr [Kv; i.h.]. 1829/ 
1830: Zsebbeli repetir arany ora Rf. 100 [Zabola Hsz/M.ré-
gen MT; TLt Közig. ir. 196/1830 néhai Darnótzi Jánosné 
Nalátzi Anna ingóságai]. 

repetitus I. mn (repetícióval) visszaszerzett; redobîndit 
(Prin cerere); zurückerworben (mit Bitté). 1677: Efféle 
Jobbágyoknak repetitioja ha lészen ha poenaban in-
currálnak, a' convictusoknak, nem a' repetitus Jobbágynak 
javaiból légyen az executio [AC 192]. 1730: Néhai Vér Ju-
dith Aszszony számára foglaltak vólt el valamely Portiokot, 
holmi Repetitus Jobbágyok(na)k nem restitutiojokért [Dés; 
TKI Alb. Kis Marjai de Dees (60) ns vall.]. 1761: Repetal-
tatvan az A. eökegyelme ez előtt Mészáros Gyurkát az Itöl 
mint Sellerit más nap az I. Férje maga a Mag(istra)tus 
eleib(e) azon repetitus embert fel hozta, s meg kénálta Titt. 
Hadnagy Uramat [Torda; TJkT V. 58]. 1784: Hatzegán 
Angjel à Repetitus Avrámnak Apja volt oloszianus Job-
bágy és ozon à Jussán kelletett a Grofnéra devolvalodni 
[Fejér m., BK ad nr. 465]. 

a 11- ſn (repetícióval) visszaszerzett jobbágy; iobag redo-
bîndit (prin cerere); (mit Bitté) zurückerworbener Leibei-
gener. 1741: Néhai Kedves Feleségem Vesselényi Susànna 

Lakatos Mihálly, András, és János nevü Jobbágyit 
repetaltattam volna, a' mentionált repetitusok Protesta-
tiojokban engemet ... Vádolnák mintha én valami keresett 
Színes praetextussal akarnám nékiek Nemességeket turbál-

ni [TK1 gr. Teleki Ádám prot-ja]. 1759: méltóztatott a 
Mlgs Reg. Gubernium resolvalni, hogy bocsattassek el 
kezességen, addig mig praetendalt Nemességek a repetitu-
soknak revidealtatik [GyL]. 

repít 1. felröppent; a face să zboare; fliegen lassen. 
1811: Bizony én mikor e' fák között sétálok, Ily' Elisiumot 
képzelek, 's találok; Kedves képzelődés! tarts oh tarts so-
káig! Mig le-szállok gyarló Testemnek poráig, 'S Azt 
hagyván a' földnek tsendes kebelébe. Jobb részem repitem 
az Egek' egébe [ÁrÉ 128]. 

2. a levegőbe emelve visz; a duce pe cineva într-un 
anumit loc ridicînd ín aer; in die Luft gehoben tragen. Sz. 
1800: láttom azt is mikor az el fogatatatt Ketzan Juvont es 
fiat Vaszit meg támodták hajaknál fogva két felöl 
vezetve ugy repítettek hogj még a Labak sem érte a Földet 
és a véreken el lehetett menni [Kóród KK; Ks 67. 47. 27]. 

3. szárnyára ~ a. az életbe kibocsát; a da aripi cuiva; jn 
ins Leben entlassen. 1684: En az én Fiaimat Szárnyokra re-
pítettem éllye(ne)k [Dés; Pat.]. — b. (hírt) felröppent; a 
räspîndi (ştiri); (Nachricht) emporfliegen lassen. 1710 k.: 
Mennyi hamisat szólottam az én felebarátom ellen 
akármi rosszat felőle könnyen elhittem, szárnyára repítet-
tem, még néha meg is szaporítottam [BIm. 1010-1]. 

repkó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
eljárja a ~t örvendezik, örömében táncra perdül; a tresări 
de bucurie; sich freuen. 1674: Gillányi uramnak specifice, 
hogy is alla nemsokára dob, trombita szóval bejövén, az 
repkót vigan eljárja ő kegyelmével [TML VI, 588 Baló 
László Teleki Mihályhoz] * járhatja a ~~t örvendezhet; a 
se putea bucura; sich freuen können. 1670: Mi itt harmad 
naptúl fogvást vígan lakunk; királybíró uram is most 
jobban járhatja az repkót, mintsem Déván [TML V, 88-9 
Bánfi Dienes ua-hoz]. 

replika 1. jog viszontfelelet, a védelem válasza a 
vádnak; replicä; Replik. 1740: Replica, ad Instantiam 
Elisabethae Balog" [Dés; Jk 528b. — aKöv. a részi.]. 1796: 
a' Mlgs Feli Peres Urnák eddig tett replicajára elegeden-
dőleg meg vagyon a' Felelet [Mv; TLev. 5/16 Transm. 57 
tábl.]. 1809: látom, hogy a' Replicájában citált Documen-
tumai mind égyik közösök Alföldi Antallal, és Fizi Mi-
hályal, valamint a* Replicais hasanlolag közös s annál 
fogva nem distingválhatom a* örbán János Feleletit, ama-
zoknak Feleletjektŏl [Kv; Pk 3]. 

Szk: ~t obtineál. 1740: azon oculált Hely az Instans 
Varró Mihály és Makk János atyánkfiain(a)k adattathatik; 
melly iránt Replicát is újólag obtineáltanak az Instánsok, 
hogj azon helyről Levél adattathatik, a' Nms Várostól 
[Dés; Jk 535b]. 

2. válasz; răspuns; Antwort. 1713: Pataki Pal vram az 
Kűlsö Jószág gondviseleje es Oeconomia iránt valo Ratioja 
ventilaltatvan, és abból emergalt Difficultásokis eö kglme 
Replicaja szerent Tollaltatvan absolvaltatott és a* követ-
kezendő esztendöreis meg marasztatott [Kv; SRE 121]. 

3. ellenérv; contraargument; Gegenargument. 1675: Lá-
tom Kegyelmed írásábúl, egészen engem ítíl vétkesnek; de 
ha én is replicáimat megmondhattam volna, úgy tetszik, 
más conceptusát vettem volna Kegyelmednek [TML VII, 
24 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1745: Veven Commissio-
ját az Tnts Magistrátusnak az õtvesek Bástyája epitesib(en) 
hogj Concurrallyon Húszon negj mforintokig de mivel 
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Beclts Czehűnk felette enerválodot az expensara itelven 
magat inhábillisnak ... Replicaja lévén az Beclets Czehnek 
az Tnts Tanácstol ez4 [Kv; ÖCJk. — aKöv. a részi.]. 1749: 
Hogy előbbeni úri leveledre nem válaszolhattam, arról 
követlek; oka ez volt: 1-mo az replicat magam személyem-
ben kivántam repraesentalni [Bodola Hsz; DanielAd. 274 
Hidvégi Mikó Ferenc Vargyasi ifj. Dániel Istvánhoz]. 

4. válaszbeszéd; räspuns la un discurs; Antwortrede. 1775: 
Mikor a főispán úi* béköszönt, noha írásban volt a replicája, 
melyet valami hitvány baráttal íratott volt, de az öcsém Foga-
rasi István sokat igazított rajta, mégis csak ekegve-mekegve 
mondotta [RettE 342. — *Gr. Teleki Ádám]. 

replikáció (alperesi) viszontfelelet/válasz; replicä, räs-
puns dat părţii adverse; Replik (der beklagten Partei). 
1560: Banffy Miklósnak Lepseni Annaszonnak az ew fele-
segenek kepeben valo Replicacio az elsew felelet melle 
valo [Kv; SLt ST. 6]. 1590: ha mith mostani Első p(ro)po-
sitiomban feledekensegemból hatra hadtam vagy Elő 
számlálni nem tudtam volna, zabad legien en nekem mind 
Responsiomban s mind Replicatíomban megh mondanom 
es eleó. zamlalnom [UszT]. 1592: Megh Ertteom az a(c-
tor)nak az en Replicatiomra walo walaz Tetelet az hol azt 
mongya hogy ne(m) tagadnam az twtorsagot [i.h.]. 1593: 
Balasfi Gergeli az Beleniesi András halala feleol ualo fele-
letet atta be ... Azra replicaltam es eois replicatiot ada be 
[Kv; Szám. 5/XX. 172/8]. 1606: Az te Replicatiod feliol 
keseo ne legen3 [UszT 20/326. — aTi. szólani]. 1625: Az-
mint az Jttus Replicatioiaban azt As(se)rallia hogi az atiam 
aiandekon atta uolna nekj azt az heliet ezekre azt breui-
ter mongiuk el uariuk hogj Doceallion hogj aiandekon atta 
az attiam [i.h. 22b]. 1646: Transmittaltatik ez Causa az 
Jnctusnak replicatioja szerent az kulseő Forumra, es az 
holot keztek es az kik eleőtt volt, ez utannis azok eleőtt 
continualliak Actiojokatt [SzJk 64]. 

replikái 1. (perben) viszontfelel/válaszol; a replica (ín 
cursul unor dezbateri); (im Prozeß) antworten. 1560: 
Replicalni akariwk hogy az my Atyánk Lepseny Istuan 
ket kew házat Csináltatot nekyk ketten sok kewltseggel 
[Kv; SLt ST. 6]. 1599: J vicissim replical Azt en ne(m) 
tudo(m) wgy wagyone a mint mo(n)dod wagy kwleöm-
be(n) [UszT 15/187]. 1617: breuiter mind ezekre repli-
caluan, mostannis czak azt mondom ... hogi az Ik engemet 
diffamaltanak [Kv; RDL I. 11]. 1628: J igh replical erre 
hogi nekem igerte Gellien János az leaniat Jegietis adot ne-
kem, enis attam nekj, es sokszor napot tot mikor adgia 
megh az Leant, de az mind el mult es soha nem teliesitette 
megh bezedett [SzJk 18]. 1634: Suki Benedek vra(m) erre 
igj replical a [Zsuk K; SLt A. 46]. 1640: Lapukas Mihály 
Füzesi ember az eskűttek keószől az Falu kepeben igh 
replical [SzJk 49]. 1682: Turanczki Pál Vr(am)... Ra(ti)oit 
bé atta, Difficultasys ki adattak mind ez ideigís nem 
replicalt, minden dolga csak függőben vagyon [Vh; VhU 
683] | Ezeket megh halvan Vasarheli Szabó István Uram 
az Atyafiak kepekb(en) igy replicala [Kv; RDL I. 161]. 
1765: en irás nelkűl ä mit tudtam, ugy replicaltam s sóival-
tam ä ki adot difficultasokat [CsobotfVa Cs; Ks Bartalis Já-
nos (81) vall.]. 1826: Az Alperes özvegy a Felpereseknek 
a dolog valósága és az illendőség ellen tett contentiojokra 
replikái ezekben [Ne; DobLev. V/l 114. 7b]. 

Szk: írás által 1681: Margója* azért hagiatik ollyan 
forma, hogi az mire szükséges lészen, az Földes ur irás által 

replicallyo(n) [Vh; VhU 23. — aTi. a lapnak] * írásban 
1705: Az úr azt rezolválá, hogy amint beadta volt őkegyel-
me maga praetentióját írásban, azt a Telekieknek kezekbe 
adta, és arra viszontag írásban replicáltak [WIN I, 514-5]. 

2. válaszol; a răspunde; antworten. 1663: Kérem most is 
Nagyságodat instantiámra kegyelmesen replicáljanak 
[TML II, 591 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 1704: 
(Kérte) hadd mehessen haza a szállására ... kihez képest az 
úr replicált, hogy majd meglátja [WIN I, 104]. 

replikálás válasz; räspuns; Antwort. 1664: Hogy Ke-
gyelmed levelemre való replicálásának haladni kellett volt, 
abba, Uram, nem volt fogyatkozás [TML III, 129 Szalárdi 
János Teleki Mihályhoz]. 

replikálhat válaszolhat; a putea răspunde; antworten 
können. 1672: Ratiomat... Praefectus vramnak eö kgk exa-
menre be adom, es abból emergalando difficultassokra ho 
(!) bono modo nem replicaihatnék, az magaméból satisſa-
tialok [Uti]. 

replikáltathatik (perben) feleltethetik/válaszoltathatik; 
a putea da replicä (ín cursul unor dezbateri); antworten 
können (im Prozeß). 1736: Deliberatum. Mint hogj ezenn 
Dolog meritalis és Criminalis; azért az I. Instantiájára nem 
replicáltathatik most; az I. is most jelen nem lévénn, adat-
tatik Dilatio ezenn Caussáb(an) úgj hogj az Instans magais 
akkor Compareallyon [Dés; Jk 212b]. 

reponál 1. letesz, letétbe helyez; a depune; hinterlegen 
1593: Nobilis Georgius Zent Iwwani Requisitor ConuentüS 
Kolosmonostorien(sis) fide median(te) fassus est. Az 
miolta en az Conuent tiztibe vagiok nem tudom hogi Zalai 
Gábor semmit az Conuentbe reponalt volna [Kv; TJk V/l-
413]. 1594: maradt az Malombol megh harmincz ketteod-
fel keobeol büza Introitus Az varosnak kit az Clastromba 
reponaltak [Kv; Szám. 6/11. 8]. 1596: Zabo András az 
Varalliaj malom Biro Reponalt az Varos zamara buzat 
ky ielen wagion cb 51 1/2 [Kv; i.h. 6/XIX. 14]. 1598: 
Bachimegiej Miklós vallja Mikor Gyaluból Toldj 
Jstwan vram az Tomj Thamas Marhayat Ála hozata 
kerde teollem Zöldi Jstwa(n) vram hogi hol volna batorsa-
gosb le tennj monda(m) hogi en inkab Jowallana(m) Ka-
kas Istva(n) hazahoz de en nem tudom mindazonáltal 
mellik házhoz reponalta [Kv; TJk V/l . 253a]. 1642: Vala-
miglen az meg nevezet Trauzner Kata az pénzt maga(na)k 

Trauzner Janosnak es Felesegenek nem reponálná 
mind addig Trauzner János es Feleseghe s Posteritasi az in' 
pignoraltatot Jobbagyoknak pacificum dominiumjaban 
lehessen [Hadrév TA; DobLev. 1/12]. 1643: az mi keves 
disznó, meh avagy barany váltság lenne, annak a decimait 
akarmi kiczid legjenis külön reponalya [ETA V/2 Bethlen 
István ut. Halászi István tt számára a bethlenősi jószág du-
mája ügyében]. 

2. birtokba visszahelyez; a repune (in posesie); (in den 
Besitz) wieder einsetzen. 1784: Rosnyai Ur maga se jött 
se egyszer se mászor hogy az Jószágba reponaljan, még,s 

az arendat p(rae)tendálta [Msz; MbK XI. 71]. 
3. válaszol; a răspunde; antworten. 1704: Pekri uramnak 

hozták levelét, melyben írja, hogy a fél karját meglőtték 
az ellenkezésben, amint az ellenkező rácokat űzte volna. A 
generál reponálta, hogy meglátta egy rác a nyakában annaK 
a párducnak a bőrét, akit a rézkertből küldött volt ki Kár"' 
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lyi uram [WIN I, 190]. 1756: Grohoti Petrucz János Expo-
nál Iya, hogy ennek előtte esztendővel Szent Péter Bőjte al-
kalmatosságával Grohoton lévő házamot étszakának idején 
gonoszul felvervén bé Zárt Hajlékombol hét türedék 
vásznamot ellopták ... Ad haec Grohot ut Falu Repo-
nallyaa [Grohot H; Ks 62/6. — aKöv. a válasz]. 1763: Egy 
kard szíj ara való ezüst Csattot p(rae)tendálnak az Haeres 
Urak melyre az Aszszony ugy reponál hogy Semmit abban 
nem tud [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 1766: Szép magyar stylussal 
perorála a püspök úr. Ez a vén tromf Inczédi Sámuel 
reponála [RettE 198]. 

reponált elhelyezett; (care a fost) depus; hinterlegt. 
1596: Vetettek el az reponált búzából cub 29 1/2 Marad re-
positúmba kez búza cb 114 1/2 [Kv; Szám. 6/XXII. 14]. 
1609: veottem egi tarizniat, meliben Biro V. Az Cancel-
larius Zechi Jstuan vramnal reponált leveleit kwldeotte 
Feyeruarra f — d 10 [Kv; i.h. 12b/IV 358]. 

reponáltat birtokba visszahelyeztet; a ordona să fie 
repus ín posesie; (in den Besitz) wieder einsetzen lassen. 
1807: az Határt ki jártottni, és az régi Usus szerént meg 
Határoztottni és magokat régi usussokban volt, de erő 
hatalommal el foglalt Birtokokban reponáltottni el sem is 
mulattyák [T; Bom. XVd]. 

reponáltatik 1. letétetik; a fi depus; hintergelegt wer-
den. 1594: Az Claustrumba reponaltatot Waros Zamara 
Buza cb. 31 1/2 [Kv; Szám. 6/II. 1]. 1657: Az lopott pénz 
némelyektől vitel közben mások, kik reá lestek, 
elfosztották; volt rút kapzsi szegénynek javaiban, melyek 
nevezet szerént valakiknek nem legáltattak, és az megneve-
zett erősségekben nem reponaltattak | csak azokról tött vala 
az fejedelem testamentaria dispositiót, melyek benn az 
tárházban reponáltatva állanak vala [Kemön. 106, 113]. 
1755: Parancsoltatott ... hogy néhaj jó Klmes vr(am) eo 
Excellya Cancellariája feli hanyattassék, és mi Guberniu-
mot illető irások volná(na)k azok az Archivumb(a) repo-
náltassanak [Nsz; Ks 96 Baló Antal lev.]. 

2. (állásából) el bocsáttatik; a fi concediat; entlassen wer-
den. 1778: (Szathmári Mihály) reponáltatott is, amelyen 
igen nagy örömöm és contentumom van. Isten őrizzen a 
papok uraságától [RettE 386]. 

reportáció (irat/bizonyíték) bemutatása vmilyen igény 
igazolására; prezentare a unui act/document pentru a 
dovedi justeţea pretenţiei; Vorlegen einer Urkunde zur 
Bestätigung eines Anspruchs. 1793/1794: En NEnyedi 
Szántó Sándor ... ha mostani meg nem jelenésem mia, az 
Antiqua Sessioknak meg állításában, valami Serelmem és 
p(rae)judiciumom történik, nevezetesen ha az Bagói régi ős 
Curiam ... az ezen Országban Törvénnyé valt szokás sze-
rént 4 antiqua Sessioban fel nem vétetnék a' Commissiotol, 
tehát ne légyen késő ennékem, ezen és egyéb ezen osztály-
nak folyásában né talántán meg történhető serelmeimet 
Reportatio mellett meg orvosolni [M.bagó AF; DobLev. 
1 V/739. 12-3]. 1798: Meg edgyezvén azon is az irt felek, 
hogy noha ezen Jószág viszsza adása Executio nélkül 
menne véghez, ha valamellyik Fél károsodását érezné, ne 
légyen késő a' Nms Alsó Fejér Vármegye Tkts Derék szé-
kén reportatio mellett maga károsodását meg jobbitatni 
[Gergelyfája AF; i.h. IV/797. 2a]. 1802: a Felek kőzött 
publicàltatván, Méltoságos Béldi Antalné Aszszony ö Nga 

résziről Reportatio insinuáltatik a' Generális Székre [T; 
BLt 12 Véglai Horváth Gáspár szb kezével]. 1807: Minek-
utánna a' nyilak e' szerint ki huzatodtak a' F. Peres Bodo 
Miklós Uram és Barabás Dénes ö klme és a' több Inge-
rensek nevében minden meg terheltetésekre nézve re-
pórtátiot Jelentettek [Hsz; Kp IV 30b]. 1826: a mely fél 
Telket az Alperes Özvegy mihelyt az özvegyi Curiája iránt 
való reportatioja ki foly, és a Felperesek özvegyi lakására 
viszsza váltják, a Felperesek számokra viszsza venni el ne 
mulatja [Ne; DobLev. V/l 114. 8a]. 

reportációs per visszaszolgáltatás/adás iránti per; 
proces intentat pentru redobîndirea/recuperarea a ceva; 
Prozeß zur Wiedererwerbung von etw. 1803: most a Jövő 
széken a Reportácios Pered is elé vétetödik reméllem sub-
mittálva vagyon [Nagylak AF; DobLev. IV/870 Dobolyi 
Sigmond Dobolyi Istvánhoz]. 1826: kéntelen voltam az 
édes Anyámtol lak hellyet kérni a' mig Horvát János 
Úrral azon Curia és executumok iránt való reportatios Pe-
rem a Tts Derék Széken ki folyhatna [Ne; i.h. V/l 114. 3b]. 
1836: (A pert) hogy Reportátio mellett is az Alperes öz-
vegy a Derék Széken ki ne folytathassa a legjobb Esketését 
a Reportatios perből ki vették a Felperesek [Ne; i.h. 
V/1213. 2b]. 

reportál 1. beszállít/hoz; a aduce/transporta ín acel loc; 
hinliefern. 1595: 1595 die vltima 9br(is), Az ket malombol 
reportaltanak Buzat... Cub: 112 1/2 [Kv; Szám. 6/XI. 36]. 

2ã (iratot/bizonyítékot) bemutat/előterjeszt; a prezenta 
(un act/document); (Urkunde/Beweis) vorlegen. 1599: 
Forgott eo kgmek eleott Radnothy Jstwan, es Alczner 
Georgy dolgok, myerthogy ... in Anno 1597 ben Zam we-
weo vraim Ispansagbely tiztekben bizonios terhekkel 
sulliusitottak volt eoket, kikbeol való expurgalasokra eo 
kgmek varosul eoket kys bochyatottak vala melyekbeol 
való ky expurgalasara reportaltanak mostan bizonios ta-
nuknak vallasokat [Kv; TanJk 1/1. 334b]. 1629: az Inctu-
sok is allegatiojok szerent bizonyichyak megh hogy eok 
nem consentialtak az gyilkossal ez chyelekedetiben, es ... 
ad octavum diem reportallayk bizonsagokat s teoruenyek 
leszen [Kv; TJk VII/3. 144]. 1654: Szeszermanyban lakó 
Jakab Peteme Molnár Kata kivan absolutiot Uratul Jakab 
Petertül ez okon: 1 Mert impotens volna az hazassagra 
Del(iberatum) Eccl(esiae), Az jövendő partialisig meg is 
varakozzek, akkorra reportallya Uranak impotentiaja felöl 
való bizonyítását [SzJk 73]. 1656: Del(iberatum) Ec(cle-
siae). Doceallya propositiojat, s az jövendő partialisra re-
portallya [i.h. 79]. 

Szk: relációt 1677: az ... akadályokat nemző uj Mal-
moknak erigalásoknak oculalására a' Vármegyék és Szé-
kek Commissariusokat bocsássanak-ki, a kik oculallyák, 
és a1 Székre bizonyos relatiot reportállyanak [AC 113]. 

3. jelent, bejelent; a raporta; melden. 1605: az Colosy 
Camaranak gonduiselesere valaztottak Teleky Istuant Az 
be Iktataskor legyen gongyok zam Veweo Vraimnak az 
elebby Camara Ispanokis mellettek lewen s' vgy bochassa-
nak mindeneket Inuentarium zere(n)t kezekben, az visita-
tiot penigh reportalyak az varosnak [Kv; TanJk 1/1. 497]. 
1683: Az egyéb Adozásbéli difficultásokat Vice Tisztek 
kötelességek szerint szorgalmatossa(n) fel czirkalván ès fel 
irván hiteles Regestrumb(an) reportalni el ne mulassák 
fogyatkozás nélkül eze(n) Diaetara ha kárt nem akarnak 
vallani [UszLt IX. 76/13 fej.]. 1702: Szegedi István Ur(am) 
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Majorkodtatásanak mind hasznát, mind kárát hiteles Rela-
toriakb(an) reportallyak Fō Curator Urameknek õ 
Kglk(ne)k [Kv; SRE 81]. 1710: Végezetre prospiciállyanak 
arról is az Tisztek, és az szegénység között fel visgállyák az 
7temberi vagy 8beri és Márshussokb(an) (így!) lévő eroga-
tiokatt, s azokrol való quietantiakat ad 15tu(m) futuri 
Mensis Xbr(is) comportállják ad Com(m)issariatim, vagj 
ha hói Quetantiak nem adattak vólna az ollyanokat hiteles 
Instrumentumban és Specificatióban reportállyák [KvLt 
1/198 a gub. Nsz-ből]. 1733: ugy parancsolta Itilö Mester 
ur(am) hogy mindeneket reportállyon az Ur(na)k [Kv; Ks 
99 Endes Péter lev.]. 1740: Borbirák atyánkfiai minden 
pinczéket járjanak el és az idegeneket3 elpecsételvén re-
portállyák a Nms Varosn(a)k [Dés; Jk 539b. — aÉrtsd: ide-
gen borokat]. 1748: azon kárnak meg becsullésére ki 
menvén compellaltuk a meg nevezett Falut hogy a 
Falu Marhaival el etetett Gabonáját refundalnák meg neve-
zet Sz Egyediek midőn Executiora is ki mentünk a Falu 
Repellalt, és reportáltuk Ns V(á)r(me)gye G(ene)ralis 
Congrega(ti)ojára [Dob.; WassLt]. 1793/1794: a Sárdia-
nusok3 felelik: Mind a' Tőrvény, mind pedigh a' Praxis azt 
tartya, hogy az Exmissusok ante executionem, ahoz repor-
táljanak a' kihez exmittáltattanak [M.bagó ÁF; DobLev. 
IV/739. 15b. — aA Sárdi-örökösök]. — L. még WIN I, 
304. 

4. megmutat, bizonyít; a demonstra/dovedi; beweisen. 
1632: az mint Chiereny Farkas Vram ellen ualo bizonsa-
gim reportalliak nem tudom mi okon kiuannia kd 
mindeniket3 [Kv; Ks 41. D. 21 Lad. Bomemissa lev. — 
aTi. jb-ot visszavitetni]. 1672: Az Actrix világoson repor-
tállya hogy eladás és árulás forgot az controversus szeoleok 
dolgáb(an) [Kv; TJk XI/1. 215]. 1675: az Actor Fatensiis 
reportallyak az Jnctust szinte(n) olly szekeres(ne)k lenni 
mint az többit [Kv; TJk XII/1. 122]. 1696: Hat vagy hiteles 
tanuk nyilván reportállyák hogy az Inctus Lengyel 
Mihálynak más hites feleségeis vagyon [SzJk 297]. 

5. előhoz/ad; a prezenta/expune; vortragen. 1670: az Inc-
ta(na)k nyilva(n) való boszorkánysága felől ne(m) doceal-
nak, mind az által ... reportalnak oly világos Circumstan-
tiakat mellyek ne(m) kiczin p(rae)sumptiot importallnak 
az Inct(ana)k boszorkánysága, és büjős bájoskodása felől 
[Kv; TanJk 11/1.724]. 

6. (felsőbb bírósághoz) felterjeszt; a înainta (la o instanţă 
superioară); (dem höheren Gericht) unterbreiten. 1677: 
esztendő alat a' Dotalista Relicták Urok joszágibol és ja-
vaiból semmiképpen ne exturbaltassanak, el-telvén penig 
az esztendő meg-kináltatvan ... illendő részszel-is, ha 
azzal contenta lészen, vagy magok közöt convenialhatnak, 
bené quidem: ha penig nem, reportállyák abbéli processu-
sokat a' Haeresek és Successorok Vármegyékre, vagy Szé-
kes helyekre [AC 100]. 

7. Viktóriát ~ győzelmet arat; a repurta victorie; siegen. 
1759: Még addálom ezt3, melyet a kolozsvári jezsuiták 
nyomtatásban adtak ki, minekutána in anno 1758 Leitme-
ricznélb valami kevés victoriát reportáltak volna a mieink 
[RettE 83. — aEgy latin nyelvű alkalmi verset. Csehor-
szágban]. 

reportálás (irat/bizonyíték) bemutatása/előterjesztése; 
prezentare (a unui act/document); Vorlage (einer Urkunde). 
1603: Deliberat(um) az feo Tanúnak vallasawal mint-
hogy mind eddigis el nem erkeztenek, es mind az ket feel 
annak az Tanúnak vallassa reportalasaert egyenleo akarat-

352 

bol kezek ad fúturam sedem ...thudni illik chyeteorteokre 
halaztany [Kv; TJk VI/1. 668]. 1677: Ha kik áruitatásnak 
vétkében találtatnak azon akkori Diaetarol a' dolog ki ne 
mennyen, hanem végsőképpen decidáltassék; annak repor-
talására-is penig az idő alatt, ne maga mennyen a' peres, el 
se bocsáttassék, kūlömben hanem ... erős kezesség alat, 
egyébaránt mások által vigye véghez [AC 40-1]. 1770: az 
Tit. Groff Aszszony eö ngá(na)k az Instructionak tenora 
szerint notificalok, hogy az Instructioban írt malom ocuja-
tiojára exmittalt Tit. Commissariusok által Lett oculatio-
jaknak reportálását és ventilláltatását, és a Differentiának 
definiáltatását ad 8vum Diem eo Exllja el nem mulattya 
Solicitalni [Kük.; JHb LXVII/15]. 

reportálhat jelenthet; a putea raporta; melden können. 
1667: Csuti uram az huszti temetésre érkezhetnék le, az 
holott jobb alkalmatossággal reportálhatna mindeneket ne-
kem és általam az kiknek illik [TML IV, 228 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 

reportált előterjesztett; care a fost prezentat/expus; un-
terbreitet. 1671: Eő kglmek Tanáczul az két fél Litigansok-
nak reportált attesta(ti)ojokat assumalua(n), és pensitalűan 

per hoc J kövesse meg az Actort [Kv; TJk XI/1. 44]. 
1702: Mi ezen előnkben reportált Aknai Tőrvént ven-
tilalván Tetczet az Desy Nemes Szek(ne)k, hogy az jÖ-
vendő szekre producallyak akkor finaliter decidal-
tattyuk [Dés; Jk 324b]. 

reportáltat felsőbb bírósághoz felterjesztett/áttétet; a 
dispune să fie înaintat la o instanţă superioară; einem 
höheren Gericht unterbreiten lassen. 1793/1794: A Sárdi 
Részen lévő Atyafiak Protestálnák ezen Deliberatum ellen, 
és ezen osztályos Processust egész folyásával edgyűtt a' 
Tkts Nms Vármegye G(ene)ralis székére reportaltatni ki-
vannyak | A Bágyoni, és Keresztesi Részen valók újra rep-
rotestalnak meg kivánnyák hogy az osztály az ítélet 
szerént végben vitessék, és azután ha tetszik reportáltassak 
[M.bagó AF; DobLev. IV/739. 15, 15b]. 

reportáltathat felsőbb bírósághoz felterjesztethet/átté-
tethet; a putea dispune să fie înaintat la o instanţă supe-
rioară; einem höheren Gericht unterbreiten lassen können. 
1793/1794: 'a Commissio Terminust tett, hogy kiki maga 
Jussa mennyiségéről igazságát elő adja és most is annyi 
idő el telése után a* Protestáns Urak minden Documentum 
nélkül tsak puszta beszédei láttatn(a)k akadályt tsinálni 
azért az előbbeni ítélet szerent hogy az osztály el végez-
tessék s ha kinek nem tettzik, az után reportaltathassa 
Ítéltetett [M.bagó AF; DobLev. IV/739. 16a]. 

reportáltatik 1. bemutattatik, előterjesztetik; a fi pre-
zentat/expus; unterbreitet werden. 1682: ha az Atyafiak eo 
kglmek Berki István ur(am) jovaib(an) participalni akarnak 
adgia(na)k számot annak rendi s — módgia szerint a Dna 
praetendens(ne)k; ha pedig nem akarnak számot adni, 
verificálván es comprobàlván a Dna p(rae)tendens liter is 
vei humanis testimonijs menyi kárt valhatot miatta, es 
menyi jovait dissipalta vagi költötte el Berki István ur(am), 
reportaltatvan az documentumok törvenyek lészen [Kv; 
RDL I. 161]. 

2. jelentetik; a fi raportat; gemeldet werden. 1707: Ezen 
dolog3 reportáltatván generális Pekri Lőrincnek, visszame-
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gyen Kolozsvárról, és a németben sok kárt teszen; Sze-
benbe is visszaűzi [Kv; KvE 250 GM. — aAz, hogy br. 
Tige Nsz mellett sok kurucot levágott]. 1731: A Kis Mező-
ben edgj darab föld ez Lukáts Andrásnál zalogb(an) 
ugy reportáltatik edgj forintban [Gelence Hsz; BCs] | Az 
Kodor utczáb(an) Kibédi Márton Atyánkfia mostani la-
kó kő Házánál amelly kertett az utcza felöl fel tött, an-
nak oculálására, ha az maga földére, vagj az N. Varos 
földére tötte é melyett ha az N. Varos földére fogott fel 
tetetni az Tktes Ne(m)es Tanacsnak reportaltassek [Dés; Jk 
415b]. 1737: A Széna Rétek is superalyák a Gorbai Szé-
na réteket, de minthogy az Almási rétek többire sásos 
és alkamatlanabak(na)k lenni reportaltattak, hagyattak an-
nak Jobságoknak resarcialására [Kv; JHbK XXVI/1] | 
Határunk egj(gj) részetskéjen(e)k a kozárváriak által lőtt el-
foglaltatása iránt úgj reportáltatott, hogj a prima relatio 
szerént vágjon azon(n) határunk(na)k el-foglalása [Dés; Jk 
485-6]. 

reportéroz(ik) jelent, jelentést tesz; a raporta, a prezenta 
un raport; melden. 1768: én reggel Vida Máthé reportéro-
zék Hadnagy Trintseni Uramnak, es mindgyart meg paron-
tsola hogy a' Lovakot oda fel vigyük [Páké Hsz; SzentkGy 
Vida Máthé (48) pp vall.]. 1771: Fejér V(á)r(me)gyei 
Jószág Tisztye Cseh Mihálly Ur(am) a' mint reportérozta... 
költött a Temetésre loszág proventyéböl e' szerént [Ken-
dilóna SzD; TL. Teleki Pál hagy. Cseh Benjámin de Miske 
vall.]. 1821: rolla bizonyost írni nem lehet, édes Anyád bé 
menvén szüretre hozzátok bizonjost fog reportérozni [Kv; 
Pk 7]. 

reportum jelentés; raport; Meldung. 1723: reportumibol 
Var(me)gyéstŭl láttuk eö kglmenek méltatlan szenvede-
sit ês vexait az Régimén Tiszteitől [Hátszeg; Ks 83]. 
1731: Mikor magunk otthon leszünk, minden reggel repor-
tumot kell hozni, a lovak állapottyárol, vgy estvén paran-
csolatot kell venni, a más napi dologról [JF lovászmesteri 
ut.]. 

Szk: -ot tehet. 1719: az első Téli holnap el telvén, Ke-
gyelmetek tehet reportumot a Guberniumnak [Ks 83 gub.]. 

repozíció visszaadatás; retrocedare; Rückgabe. 1594: 
Karda Lukács jobbágyul köti magát Lázár Farkasnak hogy 
ha elmenne Karda Lukács Lázár Farkas uram keze alól, 
minden törvény nélkül megvehesse Lázár Farkas uram az 
felyül megírt kezeseken a 25 fl, semmivel eleibe ne állhas-
sanak, semmiféle törvénbeli orvossággal meg ne állhassa-
nak, se repositioval, ezen levélnek erejével megvehessék az 
25 forintot [Szenttamás Cs; SzO V, 156]. 

repozitórium raktárfülke; nişă, firidă; Lagerkammer | 
(raktározó) szekrény/polc; repozitoriu; Lagerschrank. 
1789: A' Fa tartó Repositoriumb(an) egy Mongurlo Rf 7 | 
Más hasonlo Deszkából készült veress festékŭ Nagyobb 
Repositorium 5. gráditsra fel osztva Rf 10 | ezen Szobába 

jobb kéz felöli lévő fenyő Deszka ki huzo fijokos Repo-
sitoriumokban ezen aláb irt Portékák találtattak | Ezen 
Szobának Oldalaiban lévő Repositoriumnak alsó részében 
vagyon 2. Agy hellyett szolgálo Alkalmatosság [Mv; 
Conscr Ap. 1, 16,33,39]. 

repozitum I. mn félretett, raktárolt; depozitat; gelagert. 
1679: Repositum szilva ... Repositum Mák, két sákb(an)... 

reprezentáció 

Repositum aszszu Baraczk [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 34-5]. 

II. fn letét; depunere; Depot | megőrzésre elhelyezett 
pénz/vagyontárgy; bani depuşi/obiecte de valoare depuse 
spre păstrare; zur Aufbewahrung abgelegtes Geld/Ge-
genstand. 1584: Az Zamweweo Vraim az Egyhazfflaktol es 
feőkeppen Breyber Lazlotol annak vthanna Amenyeben az 
egyház Jeowedelmeben es repositumabannis tudós volt 
Igiarto Simontolis Zamot Wewen ez esztendeobeli Introi-
t(us) tt in Summ(m)a f 305/46 | Ez eleot valo eztendeok-
bely Repositum volt Summa Zerenth Pethessy Giarfasnal 
es Breiber Lazlonal melj Petessy Giarfas holta vta(n) Brei-
ber Lazlo kezebe zalloth kj theót In sümma f. 479/44 [Kv; 
Szám. 3/XII. 20]. 1593: Ersebet Azzoni, Giülai Janosne 
vallia semmit ne(m) tud sohul hogi Zalai Gabomak 
reposituma marat volna [Kv; TJk V/l. 413]. 1657: Az or-
szág számára legált repositumot collocálák Szamosújvár-
ban, az egyéb privatus embereknek legáltattakat Dévában, 
az collegium és ekklesiák számára valókat is Szamosújvár-
ban [Kemön. 95-6]. 1671: (A városokba) refugii causa 
menvén az Regnicolák szállásokon deponált bonumokat, 
a* Városi Tisztektől repetallyak mandatummal némely 
praetendensek Végeztük Országul hogy az kik illyen 
méltatlan repetitiokat és Evocatiokat tőttek azok invali-
dáltatnak cassaltatnak mert senki repositomat nem bánt-
hattyák annál inkább senki instantiajára repetitiojára ki 
nem adhattyák senkit meg ne karositcsanak Városi 
Atyánkfiai, ha szintén mandatummal kimék és sollicital-
nák is [CC 67-8]. 

Szk: ~ban marad. 1596: vagion búza kit waros zamara 
reponaltanak cub 6 Marad repositúmba kez búza kit 
mind az két Malom Biro be rakatot varos zamara cb 114 
1/2 [Kv; Szám. 6/XXII. 14]. 

reprehendál 1. megfedd; a mustra/dojeni; jm etw. ver-
weisen. 1657: az fejedelem consiliumot tartott az dologról, 
és az statusoknak eleit convocálván, elméjeket tartott az 
dologról, és az statusoknak eleit convocálván, elméjeket 
csendesíteni igyekezte, de némelyek felől nehézsége lévén s 
szavaikban is reprehendálván, arestáltatott, és kezessék alá 
vétette, mint: Földvári Ferencet, Toroczkai Lászlót, Istvánt, 
Gyerőfi Jánost [Kemön. 178]. 

2. nehezményez; a reproba/dezaproba; beanstanden. 
1662: hogy kik így, kik másképpen beszéllenék az harcnak 
állapotját, nagyon reprehendálta, fogta vala meg őket 
beszédjökben [SKr 180]. 

reprehendáltatik megfeddetik; a fi mustrat/dojenit; jm 
etw. verwiesen werden. 1662: Váradi leveleket Kolosvárról 
Stépán Ferenc visszatéríti, mellyért reprehendáltatik, ment-
sége cáfoltatik [SKr 556 Tartalomjelző fejezetcímből]. 

reprezentáció előterjesztés; prezentare, expunere; Vor-
lage. 1704: Ma reggel az ország felgyűlvén, a Gubernium 
kiizene a statusoknak, hogy a Gubernium is a Bethlen 
Miklós uram dolgában a repraesentatiót nem ellenzi, sőt 
igenis elköveti [WIN I, 190]. 1723: alazatos repraesen-
tationkra is figyelmezni méltóztatván Resolutiok(na)k 
azon Gyülesre idejénkoránt valo le küldését kglmessen meg 
igimi méltóztatott [Kv; Told. 2]. 

Szk: tesz. 1763: Említettem feljebb, hogy a sanitas 
commissio minémü repraesentatiót tett a plájok neglecta 
curájáról [HalmágyiNIr. 83]. 



reprezentál 

reprezentál 1. ábrázol; a reprezenta; darstellen. 1714: 
Más Negj szegletes Asztali óra, ház formáját representál-
ván... fl. Hung. 100 [AH 19]. 

2. jelent; a raporta; melden. 1690: az General ö kglme 
oda fel ŏ Felsege és ministeri előtt repraesentallya sok fo-
gyatkozasinkat és munkalodgja terhűnk(ne)k könnyebbüle-
sit [Törzs. Bethlen Sámuel fej. ut.]. XVIII. sz. eleje: Szi-
vünk belső fajdalmával kelletik Nsgtok(na)k s Kglmetek-
(ne)k hathatos orvaslásnak jo reménsége alat alázatosan 
repraesentalni szabadcságunk(na)k és Ecclesiastica di-
rectioink(na)k meg haboritását, és rontatasát [Kv; KvRLt 
X. A. 39d]. 1717: A Kézdi Vásárhelyi lakasok alázatos 
instantiajok által talaltak meg benünket sok terheltetések es 
erejet felet a gazdalkadasra valo erőltéteseket, es hogy ha 
nem Sublevaltatnak tellyeseggel el kellessek pusztulnjok 
repraesentaltak [ApLt 1 a gub. Hsz-hez]. 1748: Nem tagad-
hatom Sokakban Sokaktól lett diffamatiomat, mellyeket az 
Urnák is repraesentaltom vala [TK1 gr. Teleki Ádám lev.]. 
1772: Kérém azért az Urffit méltóztassék engemet tudo-
sittani, mivel kétélen vagyok ezen dolgot az Melgos The-
sauriatusnak representalni [Kv; SLt XL Henter János lev.]. 

3. előterjeszt; a prezenta/expune; unterbreiten. 1704: 
Utoljára instála azon, hogy az Istenért igyekezzék úgy rep-
raesentálni őfelségének, hogy hadd láthassa meg őfelsége 
is, ha méltó-é ő a gratiára vagy nem [WIN I, 192]. 1721: az 
Falukat qualitassokhoz képpest egy más után irtuk, 
mellynek Regestumat Fő Biro Uram Nagodnak represen-
tallya [Ne; Ks 95]. 1749: Hogy előbbeni úri leveledre nem 
válaszolhattam, arról követlek; oka ez volt az replicat 
magam személyemben kívántam repraesentalni, de újab-
ban meggátla szándékomban Apor Péter [Bodok Hsz; 
Dániel Ad. 274 Hídvégi Mikó Ferenc Vargyasi ifj. Dániel 
Istvánhoz]. 1782: méltóztassék ezen binaria Repulsiot a 
Felséges Kir. Gubernium(na)k a közelebb lévő Postán 
repraesentálni [Ne; DobLev. III/564. la]. 

4. átad; a préda; abgeben. 1761: mihent o Nga jelentette 
hogj el szándékozik menni, késő éjjelig dolgoztunk azon 
munkán, reggel nap fel jőte előtt jo idején hozzá fogtunk 
iteratŏis öltözetlen, elis végeztük, s ö Ngának repraesen-
talta a társom [Branyicska H; JHb XXXV/46. 11]. 

5. képvisel; a reprezenta; vertreten. 1590: Ennek vtanna 
zegeodet zolga legie(n) egy ennek az eö dependentiaya 
legie(n) a ket feo vraimtwl mellyek pro tempore, az Biro-
sagnak tisztit ith fen eó kegmeok keózt rep(re)sentallya 
[Kv; TanJk 1/1. 134]. 1595: vegheztenek hogy Az Jozagba 
valo iktatas el ne haladgion valazzon eo kgme ket 
vraimatis az tanachbeliek keozwl kik az Statutiokort Az 
tanach newet representalliak [Kv; i.h. 249]. 1657: azok4 

pedig valának: Rákóczi György, az öregbik, ki fejedelem 
képét repraesentálta az solennitasban | Rákóczi Zsigmond 
maga lóháton foga kezet, amazb is lován ülvén, de mi mind 
gyalog szállottunk, mivel az svéciai király és korona képét 
repraesentálta [Kemön. 58, 276. — aA fejedelemasszony 
elé küldött követek. 'Torstenson svéd generális]. 1677: ez 
Haza három Natiokbol álván, és akármely tracták, s' egyéb 
szükséges dolgok-is ugy kívánván, leg aláb két nevezetes 
ember közzŭlōk continué jelen légyen, kik repraesentallyák 
azt a' becsületes Natioját-is Hazánknak [AC 36]. 1710: 
Volt dolgom Lubkovicz fejedelemmel és udvari cancellá-
rius urammal, amennyiben közönséges személyek, és a 
császárt repraesentálják s Őfelséginek legelsõbb ministeri, 
azért az õ szavok énnálam a császár szava gyanánt vagyon 
[CsH 86]. 1736: az akkori Leopoldus császár a lakadalom-
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ra invitatus lévén, maga képiben gróf Rabutint praeficialta; 
ugy is excipiálta az Gubernátor4, mint magát az császárt, de 
az felesége, noha ott volt, nem repraesentálta az császárné 
személyét, csak úgy ült asztalnál, mint erdélyi generális 
commendans felesége [MetTr 393-4. — aBánfi György]. 

6. vminek minősül; a însemna/constitui; qualifizieren. 
1599: ha valakit orzagh vtaban megh les es ezkeppen 
adorial, mint ez Kun pal chelekedet az en Jobbagiomŭal 
tolvajsagot represental [Szinye SzD; Ks]. 

<o Szk: méltatlan személyét -ja vkinél személyesen je-
lentkezik; a se prezenta la cineva; sich bei jm persönlich 
melden. 1664: Holnap itt kell lennem, szeredán, Isten 
velem lévén, Nagyságtok szolgálatjára méltatlan személye-
met alázatoson repraesentálom [TML III, 54 Teleki Mihály 
Lónyai Annához]. 

reprezentálhat 1. jelenthet; a putea raporta; melden 
können. 1665: Egyéb dolgoknál való bő írással Kegyelme-
det nem terhelem, reméllem, magam ma-holnap Isten enge-
delmébűl Kegyelmednek repraesentálhatok mindeneket 
[TML III, 471 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz Bécsből]. 

2. előterjeszthet; a putea prezenta/expune; unterbreiten 
können. 1704: ezek után kéréa az urakat, hogy már régen 
lévén fogva, ha megengedték volna, fel is küldhetett volna 
őfelségéhez és repraesentálhatta volna, ezután is még 
hadd küldhessen fel ad repraesentationem [WIN I, 147. —-
aBethlen Miklós]. 

reprezentáló 1. vmit ábrázoló; care reprezintă ceva; 
darstellend. 1714: Meg aranyozott ezüst Pohár Krisztus 
Vrunk Kinszenvedésit repraesentalo három figurakkal éke-
sített, hasonlo födéllel | Külömb fele Historiakat repraesen-
táló s Phrigiai tövei ki varrott ... Kapitok No 6 [AH 28, 
56]. 1732: ezen palotának két ajtai felett... vannak heljhez-
tetve, két világi gjõnjörŭségekben magokat mulatózó, 
edgjik pénzel kevélykedő, másik koczkában gjőnjörködŏ, 
kaczagwa bolondok ábrázattját representalo effigiesek 
[Kóród KK; Ks 12.1]. 1733: Az ajtó felett egj czimerecske, 
felette vadaszoknak képe, ehez hasonlo vadaszokat es némi 
némű madarokott rep(re)sentálo képecskékkel edgyűtt in 
nro 11 [Hacecsel H; JHb Jósika Zsigmond udvarházában] 
1746: Egy Menyecskét repraesentáló ezüst Aranyos Pohár 
[Nsz; Told. 19]. 

2. helyettesítő; care suplineşte ceva, care ţine loc de 
ceva; vertretend. 1756: Az Udvarháznak előtte 7 ŏlnére 
vágjon egy ki asszot haszontalan kŏrisfa mellynek alatta 
egy vastag Tökére vágjon téve Asztalt reprezentáló kerék 
Malom kō [Branyicska H; JHb LXX/2. 29]. 

reprezentáltatik 1. ábrázoltatik; a fi reprezentat; dar-
gestellt werden. 1714: Ütő Óra fa futráljb(an) Ajtotska* 
nak külső oldalan 6. Hónap belső oldalan hasonlóképpen 6. 
figurakb(an) repraesentáltatik fl. Hung. 40 [AH 45]. 

2. előterjesztetik; a fi prezen tat/ex pus; unterbreiten wer-
den. 1704: noha in forma apellationis nem lehet ugyan fel' 
menni, de a sententia repraesentáltatik őfelségének [WIN l 
201-2]. 1730: A' Tiszteletes Kolosvári Refor. Consisto-
riumnak gyűlése lévén, ott representaltatott Tiszteletes 
Pűspők Bonyhai György Uram ő kglme gravamenye [Kv; 
SRE 159]. 

3. vki által képviseltetik; a fi reprezentat prin cineva; 
vertreten werden (von jm). 1777: Báró Jósika Úrfinak Ter-
mészet szerint valo Tutrixa ... Mező Madarasi Medve Mi' 
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hály Ur által representaltatvan és kezembe adatvan egy 
hot Instructiot a végre hogy annak Tenora és Continentiája 
szerént Procedalnek [JHb XXXV/6]. 

reprezentáns képviselő; reprezentant; Vertreter. 1807: 
A' mely dolgot énis a' közönség Repraesentánsai és a' 
Pásztorok kérelmekre, és jelenlétekb(en) jővendőbéli bi-
zonyságul megírók [F.rákos U; Falujk 27 Sebe János pap-
nőt. kezével]. 

reprimál legyőz/ver; a reprima; besiegen. 1705: beszélé 
Naláczi uram. Egy német úrtól hallotta volna, hogy For-
gách azt irta volna a generálisnak, hogy a succursushoz 
mint kelljen bízniok, megitílheti, holott Morvában és Sile-
siában az ő hadok sok pusztítást tévén, annyi hada nincs a 
császárnak, hogy csak azokat is reprimálja, nemhogy ide 
jöhetne [WIN I, 573]. 

reprimálás elfojtás; reprimare, înăbuşire; Erstickung. 
1600: Azokat® mingiarast indíthassa mellenk minden halo-
gatas nelkwl illien ellenwnk walo dolognak reprimalasara 
[DLt 26 fej. — aTi. hadakat]. 

reprimálhat megfékezhet; a stăvili/înfrîna; bremsen 
können. 1605: lm mostan is újabb és több hadunk érkezett 
Désre, azoknak is eleikbe küldöttünk, hogy tartózzanak, 
nem egyébért, hanem hogy ez szegény ország ne romoljon. 
Minthogy penig szabad magyarországi hajdúság is sok 
köztünk, immár meg nem tartóztathatjuk, sem insolentia és 
kár nélkül nem reprimálhatjuk, holott immáron egy néhány 
kastélt vertenek fel hírünk és akaratunk ellen [SzO VI, 11 
az erdélyi nemesség elöljárói Nsz-hez]. 

reprobál elutasít/vet; a reproba/respinge; ablehnen. 
1667: Elébbi censurámat ma is nem reprobálom, mivel 
akkor is mind újabb bemenetelit Balló uramnak, mind oda 
fel való tudósítását ezen dolognak jovallottam [TML IV, 53 
Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1744: ennekelŏtte mint edgj 
két Esztendővel Zúgatni Kezdé ä Kösség, hogy eok egj más 
között akarnának Répartitiot Celebrálni ratione Contribu-
tionis ... Remonstratiot tévén ä Nemes Széknek, de ã Ne-
mes Szék azon munkát réprobalta [Nagyajta Hsz; INyR 38 
Péterfi István (32) vall.]. 

reprodukál újra bemutat/előterjeszt; a prezenta din nou; 
wieder unterbreiten. 1796: Hijába reproducalja itten az Ali 
Peres Ur azon Leveleit ... a' mellyekkel azt akarja bizo-
nyittani, hogy a' Torotzkaiaknak Privilegialis szabadságok 
ezen Leveleknek ereje által mortificaltatván, és ők örökös 
Jobbágyság alá esvén, ma már a' kereset alatt fenn forgó 
Levélhez a' Feli Peresnek semmi actioja nem volna [Mv; 
TLev. 5/16 Transm. 34 tábl.]. 

reprodukáltatok újra bemutatott/előterjesztett; care a 
fost prezentat din nou; wieder unterbreitet. 1763: meg 
visgalván mind az elsőben fel olvastatott, s most ujjabban 
reproducaltatott, mint ket I(nctu)sok Relatoriaját az A 
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reprotestáció viszonttiltakozás/ellentmondás; protest 
prezentat în replică la ceva; Protest. 1766: (A) Reprotesta-
tiot enis inprotocolaltatni, és magom(na)k authenticC ki 

adottatni alázatoson meg kévánom [Torda; TJkT V. 330]. 
1799: elegedendőnek gondollya a' Fel-peres fél a' Sütmegi 
Lakosokat két felé hányni, és a' Praedialis Hellyet két-felé 
méretni, millyetén reprotestatioját mint a' Méltoságos Fel-
peres Groffnénak Mandatariussa a reflexióba inseraltatni, 
és ezen Executio rendében observaltatni kívánom [Ma-
gyaróság TA; JHbK LX/6. 29]. 1826: a' Kelementelki 
Mlgs Possessoratus pedig az ide sub E mellékelt Reflexiót 
és Reprotestatiot adta bé [Msz; GyL]. 

reprotestál újra tiltakozik/ellentmond; a protesta din 
nou; wieder protestieren. 1770/1771: Az Inctus Vásárhelyi 
Lajos reprotestálván, azt feleié [Fejér m.; DobLev. 11/428. 
6b]. 1793/1794: A Bágyoni és Keresztesi részen való Com-
possessorok reprotestálnak illyen declaratioval, hogy az 
ítélet szerént a' Köz földek osztassanak fel, és azután lé-
gyen a Reportatio [M.bagó AF; i.h. IV/739. 15b]. 1816: el-
mentem Rákosán Tekintetes Biro Gábor urhaz, kitis 
Személjesen találván, magais az Instructiot keziben vévén 
végig meg olvasván Feleié Biro Gábor Ur. Nem igaz 
hogy Fel fegyverkezve mentünk volna azan helyre, hanem 
mint magunkét ugj Fogtuk fel, Nemis engedgjuk más(na)k 
vérekül, reprotestalunk minden ottan történhetöségekrol 
[Asz; Borb. II Rákosi Borbelly János a szék assz. kezével]. 
1826: Mü Sepsi Szent Iványi B Henter Jósef, Sárdi Simény 
György, ugy a' Kelementelki több bébirósok, birtokosok és 
Szabad Székely közönség a* Gyalakuta és Kelementelke 
határán Csulokáj nevü hely közén le folyo víz árok egyenes 
vitele elleni Gyalakuti Grof Lázár István Urnák az Ocula-
toria Commissiohoz adott protestaciojára ezt reflectaljuk és 
ez ellen reprotestalunk [Msz; GyL]. 

reprotestáns viszont ellentmondó/tiltakozó/óvást emelő 
személy; persoanä care protesteazä din nou; protestierende 
Person. 1786: 'a Levelek nem Communicáltattak tsak 
mái Napon kétség kivül azért hogy 'a reprotestáns az do-
loghoz ne készülhessen, azért az iránt való panaszt's egyéb 
Juris Cautelat az Reprotestáns magának reservál [Nagylak 
AF; DobLev. Hl/607. 39]. 

reptében repülés közben; zburînd; fliegend. 1811: mi-
lyen sebessen Galambok* közibe Tsap az ülü, égyet hogy 
fogjon reptibe: Ugy jő az ártatlan emberre Véletlen a* 
veszély [ArÉ 94]. 

republikáció újra kihirdetés, anunţ din nou; Wiederver-
öffentlichung. XVI11. sz. v.: Ngtokot soha effectivé a* Gu-
bernium nem publicaltatta, hanem tsak akarta, azért a Re-
publicatio nem szükséges [GyL. N. Solymosi Kontz József 
lev.]. 

repudiál el/visszautasít; a repudia/respinge; ablehnen. 
1606: ha az eó felsege gratiait kegmetek repudiallia 
Vrunkot eó Felsegetis megh talalom feleolle [Káinok Hsz; 
UszT 20/13 St. Bedeó trium sed. sic. capitaneus aláírásá-
val]. 1613: Az Feiedelem* eo felsege Azzoniunkal, felese-
geuel, megh bekelliek, hozza vegie, vele lakiek, ha nem 
zerety es nem akar Azzoniunkall lakny, teorueni zeríntt 
suis módis repudiallia, valliek el teolle, es tiztessegessen 
bekeuel bocziassa hazaiaba [KJ. — "Báthori Gábor]. 1680: 
Deliberatu(m). Mivel repudialta matkaságát, mégh tsak 
valaszt sem tött Matkajanak Osvat Istvannak izenetire, s 
irasara mayd esztendő el forgasa alat. Ez oko(n) fel szaba-
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dittyuk az ferfiat az matkasag alol [SzJk 151]. 1682: Laka-
tos Ersebet vallyia Prokatoranak az Attyat Lakatos Petert 
Desi Mihally matkaja ellen mivel el jegyezven, annak 
utanna repudialta, es mostis nem akarja el venni [i.h. 173]. 
1701: Nagy Ernyében lakó Kááli Kata aszszony repu-
diállya kezen fogott mátkáját illyen okkal mivel öszve mát-
kásodásoknak idejénis nem volt kedve hozzá, Attyafiai 
doblották reá kedve ellen [MVJk 11171 210]. 1760: ez a ha-
szontalan korhely Somai Gergely a feleségét repudiálta 
csak azért, hogy szüntelen való részegeskedésiért adhor-
tálta [RettE 101]. 

repudiáltatik visszautasittatik; a fi repudiat/respins; ab-
gelehnt werden. 1761: Bontz Radutz ide való Gyekei 
Mlgs Possessor Komis Urak(na)k ős őrőkős Jobbágya ... 
ottan2 magát el akarván kötelezni tudták hogy ide való Job-
bágy légyen, és mindenkor repudiáltatott, 's reducaltatott 
[Gyeke K; Ks 5. XII. 22. — aTi. Kékesen]. 

repugnál ellentmond; a contrazice; widersprechen. 1657: 
Noha pedig látom vala az én állapotomnak félelmes voltát, 
és búcsúzom is vala, hogy megválhatnám szolgai kötelessé-
gemtől, de abban repugnál vala [Kemön. 306]. 

repulzió 1. ellenszegülés, ellenkezés; împotrivire; Wi-
derstand. 1573: az feiedelem ... az c(on)pulsoria dolgaban 
Reszerent való kegelmesseget Mwtatta, De myert hogy 
Nem tekelletes keppen chendeswlhetnek meg varosswl az-
ban az dologban ... keryk azon Biro vramat kyral' birot 
hogy eo kegelmek vegek fely az Mwnkat mégis, Es az 
feiedelmet keressek meg kőneregienek es tčrekedienek Az 
varos Neweben Azon hogi Ne Maradna semy Resze hatra, 
hane(m) my keppen az Repulsio az meg holt kiralne Ázzon 
Engedelmebeol tellessegel leh zallot, Azon keppen az 
c(on)pulsoriaes Mindenestwl leh tetetnek keoztwnk [Kv; 
TanJk V/3. 87b]. 1581: Hogy Ha wala mellyk fel bontana 
A wagy megh szökne (!) tehát a megh Mondot szaz forintot 
Egy byro mellette liwin minden per patwar nekúl meg 
wehessek Egy Mason wala mellyk meg nem allana az 
kottest, sem Repulsioual sem Jnhibitioual sem contradic-
tioúal sem tylalomual no(n) obstante [Erked K; WLt]. 
1591: ebben peniglen szeminenw (!) perbely orwossagh ne 
hasnallyon se repulsio, se Inhibitio [Msz; BálLt 89]. 1639: 
(A kezeseket) megh dulathassak Es vehessek, akar mi 
nevel megh nevezheteŏ helieken ki Ellen se Inhibitio Se 
Contra Dictio Se Repulsio ne haznalhasson [Dob.; Ks 
41. F]. 1666: továb akarván menni Vitézlő Felső Szent 
Mihalyfalvi Mihály Ferencz az egész Aranjas Szék lakosi 
képekbe(n) es Nevekbe(n)... féligh ki vont kardal repellála 
bennúnket. Mely repulsiojokra eo kglmek(ne)k (.mivel 
fegjver az mi kezűnkben nem adatot volt Ngdtol Kglmes 
Vrunk:) cessalnunk kelle [Thor. III/6 országos komisszió 
jel.]. 1671: Találkoznak némelly nyughatatlan elméjű, és 
másokat kárban ejteni igyekező emberek, kik Divisiot ké-
vánván valamelly Attyokfiátol, hogy az repulsionak onus-
sat tétessék le vélle ... mellyböl néha a' sok rendbéli Repul-
sionak onussa annyira nevekedik, hogy az dolognak meri-
tumát fellyül haladni láttatik [CC 62]. 1736: Engem az 
Actor soha sem egyszer; sem mászszor azon interlocutoriė 
esett szavaimért, modo legitimo nem Citaltatott, és nem is 
Convincált, és igy Consequenter Executioját, Repulsioját 
méltán obviálhattam [Dés; Jk 185b]. 1792: midőn utollyá-
ra a' maga meg nyert praetensioját finalis Executioban 
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ŭgyekezte vétettetni az irt Nemes Communitas Repulsioval 
meg akadályaztatta [Várfva TA; Bosla]. 

Szk: ~t jelent. 1827: (A kommetaneusok) el indultanak 
hogy végig ki járják Nanási részre — de azon a gödrön tul 

Blas Pintye nem engedte járni — hanem egy kezibe lévő 
páltzával a járást meg akadályoztatvan repulsiot jelentvén 
... azt adván okul hogy az eddig elé békességesen bírt föl-
det el járni nem engedi [Mezőbánd MT; DobLev. V/l 118. 
lb] * tesz. 1570: első nap mykor be mentenek wolna 
Symontelkere az peres Jozagban hatt ott wl egy legyn es 
hogy be menynk, kerde my Jarasba wagyunk es megj 
mondok neky hogy Az Jozagott foglallynok feyerwary 
Ghyörnek es az legyn fel kele es repulsyott Ten az zablatth 
ky wonnya, Es ezt Monda Tylttom ty kegelmetekett [Erked 
K; JHbK XIII. 23]. 1666: Nemzetes Gávai Miklós Ur(am) 
vivén ki bennünket Doboka Varmegyeb(en) Olah Budakre 
(!) Executiora Apaffi Istvanne Aszonyom eő Naga pro-
curatora Eőtveős Peter Vram Az Olah Budakiak kepe-
i e n ) ki iövén az egész Faluval edgyűt Repulsiot tűnek 
mezetelen kardnak ki vonásával [O.budak BN; Ks 41. C. 
7]. 1693: ezen Fodor Istv(an) Nalla leuö pallossat három-
szor feligh feligh ki vonu(an) és igy ton repulsiot az Vicze 
Jspan azzal el alla [K; Born. XL. 87] * tétet. 1674/ 
1676: az Eoreg Rákóczi Győrgj Fejedelem, két Cancellá-
rista Deákokat... Mező Szilvas(na)k el foglalására külde 
az Aszszony Kamuthi Miklosné Asszonyom akkori Tisztar-
taja, Imre Déák, Repulsiot tétete [Köbölkút K; JHbK 
XXI/21] * ~vű/ él. 1675: sententiával ... az szolga bírák 
szoktanak executiot tenni; executio ellen, tudom hogy 
repulsioval éltenek [Fog.; UF II, 662 Nicolaus Uzoni de 
Fogaras (46) vall.] * ~val obviál. 1585: Gergely Deák a' 
Notar(ius) vallia hogy Nemet Menyhárt ellen eo Irt per Non 
Venien(tem) egy S(ente)nciat ob Nota(m) infidelit(a)t(is) 
Kamuty Balasnak, Es mikoron Exequalny Akartak volna 
Colswarat Repulsioual obuialt, Az Vtan eo Nem tüggya 

miben zallot le az sen (ten)tia [Kv; TJk IV/1. 425]. 1725: 
midőn el akarnok foglalni azon Rétet ... Csegezben ns 
Aran(yos) szekben lakó Tar Sigmond Ur(am) az Executiot 
Repulsioval obviala és edgj kezeben lévő bottal repellála 
[Asz; Borb. I]. 1726: hozván ki ide N: Doboka Várme-
gjeben N: Iklodra legitima executionak peragálására Mj 
Aszszonj Lázár Maria Aszszonj eo Nga Kovács János nevű 
Udvari Jobbagj Biraja az executiot háromszor feligh ki 
vont kardal Repulsioval obviala [Born. VII. 6]. 

2. visszautasító levél; litterae repulsionales; scrisoare de 
respingere/repudiere; Ablehnungsbrief. 1782: méltóztassék 
ezen binaria Repulsiot... a Felséges Kir. Gubemium(na)k a 
közelebb lévő Postán repraesentálni [Ne; DobLev. III/564. 
la]. 

repulzió-tétel visszautasítás; respingere, refuzare, repu-
diere; Ablehnung. 1654: Mi el menénk Doboka Várme-
gjeb(en) Göczre ... hogy ott az mi Kglmes Urunk Eo Naga 
Diuisionale Mandatumanak Continenciaja szerént... oszta-
táshoz kezdenénk ... Szőke Ferencz ... Vás János Ura(m) 
Jobbágya előnb(e) jőuén minket bé Menni Nem engedé, 
hanem féligh ki vont Mezítelen fegyverrel repellála az bé 
Meneteltől Mely Szőke Ferencznek illyen repulsio tételét 
látuan Vas Judith Aszszony monda: Fő Biro Uram Czi-
tallya Vas Laszlo és Vas János Uramekat az repulzió tété-
iért Doboka varmegjenek első tōrvenjes székire okadásf* 
[Dob., WassLt]. 1666: Executiot akarván peragalni elönk-
ben jűvén az Falu népe Apaffi Istvánné Aszonyom eő Nag0 
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procuratora Eőtveős Peter Vram ... Repulsiot tűnek mezete-
len kardnak ki vonásával; Mely Executiob(an) repulsio té-
tellel meg gátolva(n) Nemzetes Gavai Miklós Vr(am) pro-
testala en előttem azon hogj Tőrvenyes Sententiaia mel-
lől el nem ál semikeppe(n) [O.budak BN; Ks 41. C. 7]. 
1759: Hatházi Czilika ezen repulsio tételt még meg sem 
akarta halgatni; hanem a' kezebe lévő mérő Rudat tette 
ezen föld Borozdájára [Árpástó SzD; BK]. 

reputáció jó hírnév, becsület; reputaţie, renume; Ruhm, 
Éhre. 1657: császár és az tanács s egész udvar előtt igen 
nagy disgratiában esék Nigron, hogy császár reputatióját 
szemei előtt viselni nem tudta [KemOn. 46]. 1704: ö is ha 
öreg és beteges ember is, ugyancsak egyik hívének tartja 
magát őfelségének, és maga reputatióját meg is igyekszik 
becsületesen tartani [WIN I, 274]. 1710 k: Első gondja 
lőn, Tököli Hunyadon lévén, ahhoz minden civilitast mu-
tatni Azonban rákülde, és valami német dobveréssel 
elijeszték, futtatták, bizony becstelenül, és mind emberé-
ben, mind annál is inkább reputatiója és bagazsiája nagy 
kárával [Bön. 761]. 

reputál 1. vminek tart/minősít; a considera/socoti/repu-
*a; filr etw. haltén. 1594 k: Nagod bizonios limitatiokat, 
es artikulusokat rendelt uala keozinkbe, kikhez eo nekikis 
de necesse kellene magokat tartanny, de aztis semminknek 
reputaluan minden segitsegtwl meg uonzak magokat [Dés; 
DLt 247]. 1619: Erre az rossz embernek® elég választ 
töttem, szavát csak pro nihilo reputáltam [BTN 217. — 
Ibrahim csausznak]. 1732: Az oláh Pap kertin fellyül 

vagyon edgy kis szegelet, melynek vicinussa aloll Naményi 
rész kaszáló már eztis ház helynek reputállyak most 
Pedig mikor tilalmas Kaszállyak [Erdőszengyel MT/Szent-
jakabSzD; TSb 51]. 

2. vminek utánaszámol, számitást ellenőriz; a verifica un 
calcul; Rechnung kontrollieren. 1710 k.: A registrum 
Eckler írása, és ex parte camerae jónak, authenticumnak 
tartatik ezután sok esztendővel is, ha nem tudom mint 
falsificálják is, ha az Isten rá engedi menni. Ex parte regni 
vel^producentium mivel confrontálják, reputálják ? [BŐn. 

reputálódik vminek tartatik/számítódik; a fi considerat/ 
socotit/reputat; für etw. gehalten werden. 1822: a' pa-
naszlónak minden hétre 1 Rforint heti bért kell hogy 
fizessen Vass Joseff atyánkfia, — e' szerint hát már nem 
inasnak, hanem Legénynek reputalodik, és a* Meiterével (!) 
é % asztalnál egy ételt eszik [Kv; ACLev.]. 

reputáltathatik vminek számíttathatik/tartathatik; a 
Putea fi considerat/socotit/reputat drept...; für etw. gehal-
ten werden können. 1619: De ha ezek mind pro nihilo 
reputáltathatnak is ... és az ugyan Nagyságodon s országán 
csnék is, mellik ultió nagyubb, az keresztyéneké-e, vagy a 
Portáé-e? [BTN2215]. 

reputáltatik vminek számíttatik/tartatik; socotit/reputat 
drept...; für etw. gehalten werden. 1671: Felek nem leve(n) 
külön valo hely Colosvartol, seőt inkab reputaltatva(n) Co-
losvarnak hostáttyá(na)k, menyibe(n) in territorio Ci(vi)-
t(a)tis Colosvar va(gy)on [Kv; TJk XI/1. 151]. 1732: (A) 
N(e)mes Curia allyábol Jobbágy ház hellyeket excindál-
ták, mostis laknak rajtok és már azok örökös Jobbágy fun-

dusok(na)k reputáltat(na)k [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 
1736: 3tia Febr. ezen Ca(us)a agitáltatván, félb(en) mara-
dott vala, és mivel a Tktes Nms Tanáts akkor az időből ki 
rekedett mostan azért úgy reputáltatván, mint ha 
ezenn Ca(us)a akkor Continuáltatott volna [Dés; Jk 193b]. 
1760/1794: Férjem Groff Bethlen Miklós Umak tőtt ... 
Kötésemet és Fassiomat... revocalom ugy hogy akárki 
által-is valamely törvény-szék előtt, akarmely időben pro-
ducaltatnék, tellyességgel erőtelennek és haszontalannak 
tartassék és reputáltassék [Km; JHb XLVII/275]. 1764: az 
Novizáns részére tett fassió fel nem vétethetik, minthogy 
egészszen ellenkezik a kolosvari beszédivel, hanem mind 
két helyt tett declaratioja annihiláltatik, és pro nullo 
reputaltatik [Torda; TJkT V. 209]. 

repül 1. átv is száll; a zbura; fliegen | sietve száguld; a 
fugi repede; irgendwohin eilen. 1641: Szerelmes Atiamfia 

hogy egessegedet hallom szúböl örülök Edes lelkem 
ha lehetne hizem röpülnek hozad [LLt Gyulafi László fele-
ségéhez, Bálás Erzsébethez]. 1662: Vajha édes, kedves kis 
manczám, szerelmes Jutkám, gyönyörűséges szívem, Fele-
ségem, te azt elhihetnéd, az mint én szeretlek, ugyon repül-
nél bele örömödben [TML II, 226-7 Teleki Mihály Veér 
Judithoz]. 1678: írja Kgld siessek bé Ha lehetne, Uram, 
nem mennék, hanem repülnék, látván az felőlem való 
ítíleteket [TML VIII, 75 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 
1687: énis elégszer nyughatatlankodom ugj, hogj ha lehet-
ne egj szem pillantatba(n) hozzad repülnek [ApLt 6 Kái-
noki Sámuel feleségéhez, Lázár Erzsébethez Nagybányá-
ról]. 1710 k.: mü ne repüljünk tovább a magunk szárnyá-
val, ne járjunk úgy, amint Icarust írják a fabulában [Bön. 
462]. 1806: a' lovaglással 4ik izben rontottam fel meg 
gyógyult beteg farkomat, és én meg ijedtem már a' lo háton 
valo járástol, pedig repülnék ha lehetne, eddig régen ki 
tsináltam volna minden bajaiból és meg mentettem volna 
Ngodat [Mv; Ks 101 Thuroczy Károly lev.]. 

Szk: gondolatok szárnyán 1811: Ma Szent János nap-
ja! János kedvest jelent: Az éjjel álmomba Apolló meg-
jelent: 'S Parantsolt, hogy Mu'sám égy Jánost keressen ... 
E' Parantsolatra Mu'sám fel ébredett, Gondolatok' 
szárnyán repülni eredett [ÁrÉ 184]. 

Sz. 1665: bizony senkinek a sült-galamb nem repül szá-
jában [TML III, 512 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz Kon-
stantinápolyból]. 

2. gyorsan terjed; a se räspmdi/lntinde; sich schnell ver-
breiten. 1811: Mikor minden Ember dólgozott mezőben, 
Későn futott haza, nem közelíthetett, A' Tüz pedig repült8 

[ÁrÉ 18. — aÁrokalja (SzD) 1803-beli nagy tűzvészekor]. 

repülés szárnyakon való szállás; zbor; Flug. 1780: ép-
pen fel fordulna a' természet törvénye, ha midőn a' madár-
nak tollat 's szárnyakat adatt a' természet, melyekkel repül-
vén magának eledelt kereshessen, azonban repülésit meg 
gátolván éhei halásra jutatná [Torockó; TLev. 9/17]. 

Sz. 1657: Ezen 1631-ben, mihelyen Rákóczi4 választa-
ték, ottan mindjárt Esterházy Miklós palatínus haddal 
indula ellene ezen szókat mondván: Nem hagyom meg-
tollasodni repülésig, hanem míglen csak pihés, addig 
előzöm meg [Kemön. 136. — aI. Rákóczi György]. 

repülő 1. átv szálló; care zboarä, zburător; fliegend. 
1811: Közel itt az áldott Nap, látom a' jelit, Sugározza a' 
szent Hegynek túlsó felit, Oh mely felségesek amaz ö 
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mennyei Világának előli repülő fénnyei | Már a' gondok 
felett sebessen repülő Ifjú elmét, ama gondosságot szülő 
Emberkor, a' Grófban® fel-váltotta vala [ÁrÉ 120, 133. — 
*Gr. Bethlen Jánosban]. 

2. - zsír illó kenőcs; alifie volatilă; ätherische Creme. 
1849: 4 Loth Hánytató Borkő 2 f 8 x 10 Loth Szalamia 23 
x ... 8 Loth Kényesōs zsir 44 x. 8 Loth Repülő zsir 26 x 
[Dés; BetLt 3]. 

repülőhíd pod volánt; Pontonbrücke. 1823-1830: 
Pestre Budáról az úgynevezett Repülő Hídon járnak által, 
mely híd 9 vagy 10 csónakokon tartatik [FogE 167]. 

repUlőleg távozófélben; gata de plecare; (zum Weg-
gehen) bereit. 1705: Gyulai István uram a Havasalföldéből 
levelet írt volna és elbúcsúzott volna mert ő nem tudja 
meddig subsistálhat Havasalföldében. Melyből az úr azt 
ítílte, hogy őkegyelme repülőleg vagyon Havasalföldében, 
aminthogy már sokan ki is mentek onnan [WIN I, 396]. 

repült szk-ban; In construcţii; in Wortkonstruktion: -re 
megy kb. repülő mozgásban/állapotban van; a fi ín mişca-
re; in Bewegung sein. 1847: Én az én gondolatommal egy 
szempillantásba feljebb hágok, mint egy ágyúgolyóbis a 
világ teremtésétől megindulván, és e mái napig szüntelen 
repültre ment volna [VKp 163 Varga Katalin sk]. 

rer 1. ler 

rés 1. keskeny nyílás a kerítésen; deschizăturä îngustă 
într-un gard; enger Spalt im Zaun. 1570: Takach Gčrgh 
hítthy zerent vallia, hogy Ment hozzaya Taligas Antal, 
Es ely hitta az Sram Isthwanne kertehez Tudoman tetelre, 
Mykor oda Mentek volna latot az kertben Negy germeket 
es egy falka dyznot, Az kertet megh kerwltek, De sohwl 
semy Reszet (!) nem latot az kerten hwl beh Mehetet volna 
(így!) [Kv; TJk III/2. 174b]. 1590: Égikor be menek en az 
Sikej zena fibe Valami barmoth latek hogy íeo uala az 
giepi (!) feli, latom hogy az giepwn res uala [UszT]. 1600: 
vagyon nekem Egy lo kertem hazamon kywl oda ballogtam 
vala ky, latam Gyznok vadnak az kazalo ffwben ky wzem, 
latam hogy Galffy Farkas feolden kertyn vágjon az ress 
oda ballagek kérem az resset chynyallya meg [i.h. 15/5]. 
1617: ha ualakinek kart teszen az marha, az ki azon az 
resen bé mégien, az karos ember megh tartosztathatja 
bóczúre az marhakat [Msz; Törzs]. 1624: az mely zoloje 
vagio(n) Zabo Dauidnenak, annak az gyepujet magam 
czinaltam be mert igen nagy res vala rayta [Mv; MvLt 290. 
24b]. 1727: AíZ tanorok kert, kapu, ha rés denar 10 ha csak 
annyi rés vagyon is hogy az kert látó az süvegit által 
hajthattya rajta [Kisborosnyó Hsz; SzékFt 36] | Falu mérés 
kertin valo resnek kert látáskor, először kilencz pénz az 
büntetése [HSzj mérés-kert al.]. 1752: a' hol kert voltis 
rések voltanak hogy a* Marha Szélytib(en) bémehetett ha 
Ember nem volt mellettek | egyebüttis a1 hol kert volt rések 
voltanak noha mi bé csinálgattuk; de éttzaka ismét ki 
hányták [AbosfVa KK; Ks 8. XXIX. 29]. 1831: a' Gyepű 
oculatioján jelen nem voltam, és nem tudhatom, hogy hol 
kaphattanak rést az oculatorok, és ki Gyepüjén mentenek 
bé a' Sertések a' Szŏllöbe [Dés; DLt 332]. — L. még RSzF 
147, 153, 159. 

Vō. a kertlátás címszóval és az ott található jegyzettel 

Hn. 1656: a' Resre iővőb(en) az Lisznio felől valo hatar-
ba(n) (sz) [BikfVa Hsz; EHA]. 1670: az Rés alat (sz) [uo.; 
EHA]. 

Szk: -ben találtatik 1790: a* Gyepüje akárkinekis rés-
ben talaltatik, ekkor bŭntetődik negy pénzig ha pedig akár 
kiis a' más Ember Gyepűjén altal, s, meg által mégyen vala-
hányszor meg láttatik, mind annyiszor 12 pénzig bűntetődik I 
ha... a' Szőllő Gyepű kerülésen első Admonitio után a 2k ke-
rülésben is Gyepűje, akárkinekis résben találtatik, ekkor bűn-
tetődik negy pénzig [NyárádkarácsonfVa MT; Told. 76] # 
-ben van. 1797: Imre Dániel az honnan bé akarta hajtani a' 
Kőltze Josef és Kőltze Sigmond Marháit azon hely a' Retek-
kel együtt annak előtte három hetekkel mindenütt fel szaba-
dultak volt nem is volt azon Hely körül egy Karoni jó Kertis 
mais mind résbe vagyon [Málnás Hsz; Mk II. 8/260 Barabas 
Moses (67) gy. kat. vall.] * -t láttat. 1699: nemely Böcs, 
Emberek relatiojabol constal hogy primo Szabó György 
Uram(na)k Törvényes kertye nem volt: 2do rést és kart nem 
lattatott es bőcsültetett [Dés; Jk 278b]. 

2. keskeny kijárat; deschizăturä îngustă care permite tre-
cerea din interior ín exteriőr şi invers; enger Ausgang' 
1618-1619/XVII. sz. köz.: az folyo patak mellet az falu 
resenel [Kovácsi K; EHA]. 1774: világoson kijö, hogy a 
falu résén mentek el az marhák, a Veres Benedeké [Árkos 
Hsz; RSzF 145]. 

Szk: -t tart. 1666/1793: Mivel sokaknak Telekjek ka-
száló kertjek Csűr kertjek a Falu határára függ bé, niemljek 
kaput, nimeljek rést, nimeljek pedig jukakot szoktak bé 
tartani, azért az illjen heljeket meg circaltasson a Biro 
[A.csernáton Hsz; HSzjP]. 

3. kapu melletti átjáró nyilás; deschizăturä îngustă llngä 
poarta gardului; enger Durchgang neben dem Tor. 1644: 
Az kapu mellet az résén be mene(n)k Mert az kapü bé Vala 
Zarolűa [Mv; MvLt 291. 427a]. 

4. várfalon (ágyúlövés által) keletkezett hézag/hasadék; 
spärtură produsä ín zidul cetăţii (ín urma bombardemen-
telor cu tunuri); Spalt in der Burgmauer (von Geschoß 
verursacht). 1662: Az városnak a főkapun való részét 
kedvek ellen is odahagyni kénszerittetének, hanem a ... kő-
falnak a romlása ... sok üres hordókkal sánc formában 
általhányatván mind kaput s azon kőfalon levő réseket jó 
magyar és német muskatéros és puskás gyalogokkal meg-
rakván az ellenséget is azon bellyebb nem bocsátani 
igyekeznének [SKr 450-1]. 

5. lehetőség; posibilitate; Möglichkeit. 1677: ugy remén-
lyük, publica audentiám leszen elsőben ... Vannak sok hi-
bák az máramarosi dolgon kívül rést szép szónál egyebet 
nem proponálhatni [TML VII, 364 Macskási Boldizsár 
Teleki Mihályhoz]. 

Szk: -t nyit. 1811: Bolondságnak tartyuk ketten az igé' 
zést, Hozzuk bár gyanúba, erre nyitok égy rést [ÁrÉ 57]. 

6. kibúvó, ürügy; pretext, subterñigiu; Anlaß, Ausrede 
Szk: -t kaphat magának. 1796: Ros Mária mihelyt rést 
kaphatott magának leg ottan bé szaladott ... Gábor neve-
zetü Kotsishoz, aki meg ígérte vala nékie hogy el vészi 
feleségül [Déva; Ks 101]. 

7. csapda; capcanä; Falle. 1662: Még a medgyesi gyül# 
előtt jóval, Fogaras vára megadása dolgában Barcsai And-
rás addig ostromoltaték, végre hitre a várat megadta 
vala. De csomóját dolgának a hitlevélben jól megkötni # 
abban maga veszedelmére hagyatott s megmaradott rést 
elkerülni nem találta volt. Hogy a várat megadná, nem so* 
üdõvel megfogaték ... Fogarasba viteték fogva [SKr 650]. 
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8. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: -en 
áll őrködik, vigyáz; a veghea/păzi; wachen. 1843: nagyon 
résen állunk az esetre, ha a' veszedelmes kehe nyavalya 
ismét a' kis csikók közé ütend [F.zsuk K; SLt évr. Szigethi 
Cs. Zsigmond P. Horváth Ferenchez] * ~en tartja füleit 
'ua., idenT 1668: Kegyelmed is kimenő útjában legyen 
vigyázásban s füleit résen tartván, az dolgokat szorgalma-
tosan cirkáltassa meg [TML IV, 392 a fej. Teleki Mihály-
hoz], 1710: A császár megértvén a dolgot, Balassát meg 
akarta fogatni, de ö is résen tartván fülit, Erdélyben besza-
ladott [CsH 102-3] * -en van a füle 'ua.; idem' 1653: 
Márcziusban virághétben nagy hirtelen innen Vásárhelyről 
inditták a mezei katonákat Molduva felé ... Mikor pedig a 
hadak béérkeztek volna, elölljároban akarták a vajdát hogy 
házánál tapasztalják és megfogják. De résen volt a füle és 
elszaladott a Neszteren által ő maga egy rész javaival [ETA 
l 155-6 NSz]. 1657: valami sohonnai katonák ketten, Du-
nán túl valók, akadtanak vala hozzám, kiknek igen jó urok 
voltam, s csak ekkortájban telvén esztendejek, búcsúztanak 
vala el tőlem, kik tőbb katonákat is vivén magokkal, 
akarták felprédálni marháimat; de résen lévén fülök, Bal-
ling bévitette volt őket az várban [Kemön. 148-9]. 1664: 
Igen résen legyen az füled s magadra vigyázz, hogy a lá-
bodról le ne csaljanak [TML III, 34 Teleki Jánosné fiá-
hoz, Teleki Mihályhoz]. 1703: Visszajővén a sok pré-
dákkal az itt quartélyozó német, a Szeben felől jött tábor el-
válván Szamosfalva táján, Torda felé indulván, oly szán-
dékkal volt hogy Tordát felprédálja és felégesse, de a 
tordaiaknak résen lévén fülök, sok szekereket megrakván 
éléssel, szénával, jöttek erre Kolozsvár felé [Kv; KvE 282 
SzF]. 

résenlét őrködés, vigyázás; veghere, pază; Wachen. 
1831: az el enyészet Esztendőben az keze alatt lévő Gu-
jabéli marhák ... sok károkat okoztak és nékemis az min-
den éjszaka résen létemmel nyughatatlanitott [Dés, DLt 
332. 5]. 

réses I. mn (olyan gazda) akinek rés van a kerítésén; ín a 
cărei proprietate se aflä gardul cu deschizätură nereparatä; 
(Landwirt) mit einem Zaun mit einer Lücke. 1617: Teorue-
nie penigh ennek az három falunak8 ez uolt hogi az három 
faluból három kert jaro bírott ualaszanak ... Első Járáson 
mindenik falubeli kert jăro biro, kiki faluiaban hadgia meg 
az reses embereknek hogi megh czinallja kertit, elsőben 
megh ne büntessek Második jaras minden res kett, kett 
Pénz ... Harmadik Jarasis minden res kett kett pénz ... 
Negiedik Iaras ha adigh semmi kepen megh nem czinallja 
az rest az kertes ember, konakon marad, az az három ueder 
boron [Msz; Törzs. — 8BálintfVa, Madaras, Szentlászló]. 
1774: Deliberátum: absolválódik Veres Benedek uram az 
határpásztorok keresetitől, és az réses ember fizesse meg a 
kárt [Árkos Hsz; RSzF 145]. 1784: a tavalyi bíró tegyen 
demonstrációt róla, hogy három ízben is admoniáltatta a 
réses asszonyt a kertnek feltételire [uo., i.h. 147]. 

II- fn a kerítésen rést tartó gazda; persoanä în a cărei 
proprietate se aflä gardul cu deschizätură nereparatä; 
Landwirt mit Zaun mit Lücke. 1781: Amint a mostani 
határpásztorok a réseseket, Gelei Benedeket és Barabás 
Pálné asszonyomot a hűtősök eleibe admoneáltatták, 
törvényesen megítéltetett, hogy amely károk löttenek azon 
a két résen, mindazokat a résesek fizessék meg [uo.; i.h. 
147]. 

respektál 

res mobilis bunuri mobile; bewegliches Gut. 1688: En 
Sz. Pali Ferenczné Recsei Bojer Sara, adom ez magam 
kezemnél Subscribalt pecsétes levele(m)et jövendőbéli 
bizonysághul arról; hogy énn Üdvezült edes Atjam Néhai 
Nemzetes Bočr Sig(mon)d Uram joszágha és egjeb resmo-
bilisse felől, Nemzetes Boer Thamás és Péter egj Testvér 
ocseimmel ö kglmekkel alkudtam meg illjen formán hogj 
enghe(m)et ö keglmek plenč et integre contentalta(na)k res-
mobilissél ugj mint pénzül ... ő kglket egjeb resmobili-
sek iránt... nem busito(m) [Fog.; Szád.]. 

Szk: arany és ezüst 1699: Az Arany és ezüst Resmo-
bilisek ... Testamentum szerént jüttenek kezemben 
[Meggyesfva MT; BálLt 93]. 

respekt tekintély; respect, stimä; Ansehen. 1761: Egy 
Lapadat nevü Olahot Tyronak ell fogtak de Groff Bethlen 
Ferencz Vr(am) eö Nga respectiért ell bocsátotta [Harang-
láb KK; Ks CII. 20 Jos. Szarka de Kövesd (44) ns vall.]. 

respektál 1. tisztel; a respecta/stima; respektieren. 1705: 
itt Szebenben vannak olyan magyar asszonyok, akik őfelsé-
gét nem respectálván, az őfelsége szolgálatja ellen is becstele-
nül nyelveskednek [WIN I, 496]. 1755: Dezmat penig amig 
élt Balog Sigmond ur(am) nem adat mivel igen szerétték az 
Mlgs vrak, hogy az vrak Mlgs attyak(na)k prefectussak volt, 
és respectaltàk az vrak [Árpástó SzD; Ks 17/LXXXIV. 12]. 
1761: Lonánis úgy respectáltak s ugy tartottak Groff Teleki 
Sámuel Urat mint magát néhai Mlgs Gróff Teleki Pál urat 
[Csáka SzD; TKI]. 1764: En bizony Bátyám Uramat min-
denkor maga Uri Charactere szerént respectaltom ez utanis 
a szerent kívánom respectalni, ha szintén maga Atyafiságat 
töllem meg vonyais [Középlak K; BfR]. 1780: az ide való 
Serfőző Strausz Domokos Trettner Joseffet* meg nem be-
tsülvén tsak ugy hivta Te, mellyért Tretner Joseff meg ha-
raguván monda betsüljen meg, mert én Ser főző Meister 
vagyok és a Cassai Serfőző Privilegialt Czehbol valo. 
Melyre mon<d>á az Enyedi Serfőző arra a Cassai Czé-
hodra semmit nem hajtok, aztat respectalom leg kevésbé 
Te spitzbub [Ne; DobLev. III/540. 3b Jos. Hirs (31) vall. — 
8A gyf-i serfózömestert]. — L. még RettE 345, 397. 

Szk: magát ~ja. 1749: az Actor a Feleségemet megra-
gadván erőszakat akart tenni rajta ... énis haza érkezvén 
tanáltam az Feleségemet a Padon le nyomva ès kiáltozva, 
az Actort pediglen fen álva, és birakozva az Felesegem-
(m)el mellyre meg indulván őtet a Hàzbul ki kergetem; 
többet is akkor meg erdemlett vólna, de magamat nem ötet 
respectáltam [Kersec H; Ks LXII/13 Motorka Istók vall.]. 

2. méltányol, elismer; a recunoaşte/aprecia; anerkennen. 
1669: az mi kegyelmes urunk és hazánk syncere kíván az 
dolgokhoz nyúlni, mindenek felett respectálván Nagyságod 
urunkhoz, hazánkhoz való affectioját [TML IV, 472 Teleki 
Mihály gr. Rottal Jánoshoz]. 1722: Tiszt. Quartas Szŏlŏsi 
Gábor Vr(am) ö klme Quartási officiumatúl helyessen bu-
tsuzvan a v(ene)r(a)b(i)le Consistorium respectálván az ö 
klme két esztendők alatt levő hasznos és hűséges szolga-
lattyát ... officiumatul el botsattatotta (!) [Kv; SRE 145]. 
1738: Barants Mihály atyánkfia mostani terhes Quártély 
Mesteri hivatallyát 's Militia mellett való éjjeli 's nappali 
szolgálattyát respectálván a T.N. Tanáts ... 1738dik Eszten-
dei quantumát in toto relaxállya [Dés; Jk 489b]. 1739: Ka-
tona al(ia)s Imre István, maga Paráznaság béli vétkét, ma-
gáb(a) szállván és önként meg-vallván, a Tktes Nms Taná-
csot alázatos lnstantiája által requirálta. 'A T.N. Tanács is, 



respektálás 

ebbéli maga exhumiliatioját respectálván, annyi atyai Gra-
tiáját mutatta hozzá, hogj deponálván in sui poenam flór. 
Hung. 7 az után mint keresztyénekhez illik, Istenet és a 
Szent Eklesiát hogj meg-kövesse 's reconciliállyon, in 
Loco Publico, az Isten Házáb(an) Deliberáltatott [Dés; Jk 
297b]. 1745: Minthogy Thordai István vr(am) à Ns vár-
megye számára Militiát szedvén assistentiával vólt, és So-
kat faradott, respectálván å Ns Tanáts fö Biró Vr(am) ez 
iránt való interpositioját is, hogy az akkori ő kglmére esett 
hét forint portiojából 3. forintot fizessen még, és a négye 
relaxáltassék [Torda; TJkT II. 51]. 

3. szem előtt tart; a avea (ceva) ín vedere; vor Augen ha-
bén. 1662: Kemény János választatásában mit respectál az 
ország [SKr 639 Tartalomjelző fejezetcímből]. 1752: Miis 
azért a Mlgs Exp(one)ns Vr reqvisitioját respectálván, és 
Titt V: Ispány vr(am) petsétyinek is obediálni kivanván 
elmentti(n)k Ali Gyogyra4 [BK. — aKöv. a vallatásról 
való jelentés]. 1763: A continuum judicium felálla, de nem 
sok köszönet vagyon benne. Igaz, hogy a dolgok folynának, 
de ez az mi főispánunk nem a közönséges jót, hanem a 
maga commodumát respectálván azon instált, hogy ne 
Széken, hanem Nagysajón legyen [RettE 154]. 

4. tekintetbe vesz; a lua ín consideraţie; in Betracht 
ziehen. 1669: Kérem, legyen jó akarattal személyemet illet-
hető dolgaimban. Azomban ha az idő az alatt olyat hoz, 
Istenért s lelkek idvességiért ne respectáljanak sem egyet, 
sem mást, segítsék megmaradt részét hazájoknak [TML IV, 
127 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1699: ő kglmek 
Instantiajokat respectálván a B: Czeh a Remeket ki attak, 
melynek el vegezesire Isten segellye azon Iffjat [Kv; 
ÖCJk]. 1710: Ha csak privatumot kellene respectalni, sen-
ki a magyarok dolgaihoz engedelmesebben nálamnál nem 
szólhatna8 [CsH 108. — aBéldi Pál szavai]. 1725: Mint-
hogy ... G(ene)r(a)lis Perceptor Nemzetes Brullyai Györgj 
vr(am) eö kglme ... olljan időben fungált a mely terhes idö 
volt... s futásban is Conserválta eö kglme a Nemes Város 
Cassaját terhes hivatal Íj átis respectálván az Nemes Cen-
sura tollalja a praenotalt, húszon két forint ötven pénz 
liquidumat eo kgl(ne)k [Ne; DobLev. 1/121]. 1729: kereszt 
Apjanak mellette való remenkedéset s törekedéset respec-
talva(n) mitigaltak mortuum Homagiumának 16: magyar 
forintyát [Dés; Jk]. 1738: Nztes Zilahi István Atyánkfia ö 
kglme verbális alázatos Instantiáját, egj kevés kenderföld-
nek adattatása iránt, respectálván, tettzett, hogj ő kglmének 
adattassék, azon darabocska föld, melly vágjon az alsó 
járónál [Dés; Jk 492a]. 

5. vmiként/vmilyen minőségben elfogad; a accepta ín 
calitate de ...; als etw. annehmen. 1755: az Becsületes Czéh 
respectálván mind mester ember gjermekét, bizonyos Con-
ditiok alatt egy részét Remekjének hogy Pénzel fel válcsa 

réá hajlott [Kv; ÖCJk]. 

respektálás tiszteletben tartás; respectare; Respektieren. 
1669/1726 k: Mivel Déés várossát a Nemes Ország közön-
séges jónak respectálásábol nobilitálta meg akarván feles 
néppel telepiteni; mind az által mint hogy sok felől szár-
moznak oda az emberek a nemesi szabadságra Azért a 
Hadnagy<nak> igen szorgalmatos gondgya légyen arra, 
hogy mikor affele advénak incorporaltatni akarják magokat 
a város közzé Testimoniumot kivánnyon tőllők vagy ér-
telmesen végére mennyen micsoda rendű és állapotú em-
berek voltak az előtt és mi okbol s tekintetből mentenek réá 
lakni [Dés; Jk 4]. 
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respektáltathatik tekintetbe vétethetik; a putea fi luat ín 
consideraţie; in Betracht gezogen werden können. 1736: 
Hogy Nms Várasunkonn a terhes quártély könnyebbittet-
hessék ... és hogy a sok es sokfelé való Vectura, avagy tsak 
nehezebb részib(en) relaxáltathassék és egyéb gravaminaji 
szegény Várasunknak gratiosê respectáltathassanak, a 
Mltgs Gubemiumhoz, Szebenbe expedialtuk Nztes Dobolyi 
Márton kedves Atyánkfiát ő kglmét Instantiákkal [Dés; Jk 
460b]. 

respektáltatik 1. tiszteltetik; a fi respectat/stimat; re-
spektiert werden. 1679: akármint legyen is az dolog, bizony 
Kegyelmed személye mások felett respectáltatik ő nagyságá-
tól [TML VIII, 380 Teleki Mihály Thököly Imréhez]. 

2. méltányoltatik, elismertetik; a fi recunoscut/apreciat; 
anerkannt werden. 1737: annak a dolognak Procurálására, 
mind Procurátorok előtt, mind egjebütt az hol illik munká-
lódására deputáltattak8 kik(ne)kis fáradtságok respec-
tál tatni és remuneráltatni fog a Tktes Nms Tanátstól és 
Universitástól [Dés; Jk 471a. — aKöv. két név]. 1738: 
Székelyhídi István ö kglme mint hogj addig serinyen Cu-
rálta a Tekintő alatt levő Lörincz kúttyát; azért azon dili-
gens Curája respectáltatván, azon szénafű, meljet addig is 
azon szolgálattyáért bírt, ő kglmének remittáltatik [Dés; Jk 
499b]. 

respektus 1. tekintély; respect; Ansehen. 1657: hogyha 
nem accomodálja magát atyja akaratjához8, valamint Isten 
után az ő respectusáért választottuk fejedelmünknek, mi-
helt akarja, bizony mindjárt degradáljuk [Kemön. 305. — 
aII. Rákóczi György]. 1665: Napfényre jő az ilyekből 
naponként az én felsőségem és ő nagyságok előtt való 
respectusom [TML III, 537 Teleki Mihály Kapi György-
höz]. 1740: Áztis non síné apprehensione et dolore szem-
léli a' Tktes Nms Tanács és Universitás, hogy semmi bene-
merita personak(na)k respectussa Mészáros és Hentes 
atyánkfiai előtt nincsen [Dés; Jk 541a]. 1748: jóllehet 
szándékom vala azon Molnárnéval az Kalitkát8 meg ül-
tetni, mind azon által az Mtgs Sogor Vr(am) respectussa 
előttem forogván az emiitett detentàt el bocsáttattam [Som-
lyó Cs; ApLt 1 gr. Káinoki Ferenc lev. — aAzaz szégyen-
ketrecet]. 1765: Korda György kevés tudományú ember, 
pedig eleget taníttatta Lázár János úr, de jó magaalkalmaz-
tató s amellett szép jószágú lévén, respectusa volt az or-
szágban [RettE 193]. 

Szk: szerez. 1770: Nem volt mostani világhoz magát 
alkalmaztató ember*, mivel tökéletlenséget nem tudott, 
azért soha ország romlásával magának promotiót s respec-
tust nem szerzett [i.h. 226. — aWesselényi Ferenc]. 

2. tisztelet; stimă, consideraţie; Respekt. 1668: Elhallga-
tom végezetre Candiai szárazon és tengeren való vesze-
delmes útamat és életem koczkáztatását, melyekben ha 
szintén csak az fáradság, szenyvedés és életem koczkázta-
tása, testemnek törődése és értekem fogyása lőtt volna is 
meg, talám mégis valami respectusának kellene lenni 
[TML IV, 342 Baló László Teleki Mihályhoz]. 1701: 
becsületes Atyankfiait exmittaltunk oda, az kikis műdön az 
ott való dolog ügyeiben akarvan folytatni, keues respectust 
advan exmissus Atyánkfiainak sok illetlenseggel voltak 
ellenek [Kv; ACJk 41]. 1806: Czopfot nem kaphattam de 
járok benne Igaz is hogy a' kinek jo vastag czopfja va-
gyon, és nagy orra, mindenütt respectusban vagyon [Mv; 
Ks Thuróczy Károly lev.]. 
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Szk: -sal vesz. 1742: Ngod válaszló Levelet erdemlett 
respectussal vettem es szép köszöntését Felességem szere-
tettel revereállja [Szentivány Hsz; ApLt 2 Hentér Dávid 
Apor Péterhez] * méltó ~ba vétetik. 1737: Meg-kivánnya 
pedig a Tktes Nms Tanáts és Universitas, hogy Hentes 
Atyánfiai előtt méltó respectusba(n) vétessenek a meritalis 
personák, és a Húsnak ne alávaloját obvendállyák az ollyas 
Emeritus Atyánkfiainak [Dés; Jk 255a] * minden -sal kér. 
1775: A' melly 1000 ~ Ezer M Forintokat kölcsön venni 
méltóztatott vala à Mlgs ur immineálván mostan, 
Esztendőnként exhibealando Ratiomnak, terminussá 
kérem minden respectussal s bizodalommal, méltóztassék 

administraltatni [Kv; SLt XXXIX Pákej Iosef lev.]. 
3. tekintet; considerent; Ansicht, Betracht. 1659: Ke-

gyelmet es semminémű respectusból ne késsék, jöttést 
jöjjön viszsza [EOE XII, 211 Barcsai Ákos Lázár György-
höz]. 1671: Hogy mindeneket személy válogatas nélkül a' 
négy Recepta Religiokban meg-tart Religionak res-
pectussáért-is, haza Fiai közzűl még nem véta, hanem 
meg-kŭlömbŏztetés nélkül éltet mindeneket Ez haza Fiai-
nak kévánságokra valo tekéntetböl végeztetett hogy ante 
omnes extraneos számokra adassék Só, vehessenek-is és 
kereskedhessenek vélle minden hazafiai Fiscus kára nélkül, 
Praefectusoktol és Inspécttoroktól inkább lévén respectus 
az haza fiaira, mint sem más idegenekre [CC 18-9, 56. — 
aApafi Mihály fej.]. 1683Ĕ- meg lássák penig a' Tiszték 
hozzánk tartozó igaz kötelességek alatt, hogj semmi némű 
respectusra Szombati szólgaság(na)k szine alatt magát 
senkys ne absentállya [UszLt IX. 76/19 fej.]. 1736: a be 
vejendö borok pedig jók és italra alkalmatosok légyenek, 
alávaló bort semmi privatismusért, vagy respectusért bé ne 
végyenek Borbirák atyankfiai ő kglmek [Dés; Jk 460a]. 
1774: Az Uraság Jövedelmét lehetett volna é gyarapítani 
úgymint: Kortsomák, Malmok, Palinka Főzök fel állittas-
sával, vagy egyéb féle epületek(k)el, ha igen hol és mennyi 
haszonnal, hogy pediglen azok nem lettenek meg, Nem de 
nem valami Interessentiából, vagy egyeb különös Respec-
tus a külsőkhöz, vagy magokhoz a Tisztekhez is eltettvén? 
[K; Ks vk]. 1775/1802: El menvén a Dósul Máre neve-
zetű Bélczre, amely áltálunk bővebbenis oculáltatott vol-
na ezen respektusakbola [BSz; JHb LXVII/3. 66. — aKöv. 
a fels.]. — L. még AC 118, 162, 175; TML IV, 341, VIII, 
478; WIN I, 498,612. 

Szk: ~~ba vesz. 1676: Kegyelmed tudhatja jobban, az a föld 
mennyire nem lehet el oda ki való járás s kereskedés nélkül; 
azt is respectusban kell venni [TML VII, 177 Székely László 
Teleki Mihályhoz]. 1695: Azis meg vagyon kevés respectus-
ba veszik1 az Ecclesiának becsületes tagjait Praedicatorit Pro-
fessorit Cantorit es mas rendbeli szolgait [Kv; SRE 41. — 
aTi. a molnárok]. 1738: a Nms Város Nagy Rétin lévő és ed-
dig ö kglmétöl usuált Málé föld iránt lött Instantiáját méltó 
respectusb(a) vévén azon(n) málé földit nyílaib(an) mos-
tan-is Cedallya [Dés; Jk 294b] * bizonyos -okra nézve. 
1677: Noha ennek előtte esztendőnként kétszer, úgymint Sz. 
György napban, és Szent Mihály napban celebraltattanak a' 
Gyűlések, de bizonyos respectusokra nézve, a' Szent Mihály 
napi Gyűlés abrogaltatot [AC 90-1 ]. 

respektusú vmilyen tekintélyű; care se bucură de un 
anumit respect; respektiert. Szk: szép 1760: Azalatt 
pedig, hogy Váradi elhagyta volt, egy Dósa Mihály nevü 
makfalvi derék, jó s addig szép respectusu emberhez csapta 
magát a feljebb említett Macskási Krisztina [RettE 105]. 

respublika ország, állam, köztársaság; republică, stat; 
Republik, Staat | közélet, közösség; comunitate; Gesell-
schaft. 1581: Zemek elot vysselwe(n) egieb Respublicakat, 
kiket effele belseo gywlessegh, es egymás elle(n) valo 
Indulat ne(m) chyak megh rontot, de megh Embereknek 
Emlekezetybol is ky törlet... wegeztek, hogy ezt a dolgot 
eó kegmek Tanachywl kezekbe vegiek [Kv; TanJk V/3. 
240b]. 1619: az hatalmas császár között és őfelsége az 
lengyel király között s az respublika között igen szépen és 
csendesen az békesség véghez méne teljességgel | Ozga 
uram soha eddig magát nem resolválta hogy elfoghassák 
vagy el is fogják az kozákokat, hanem csak azt mondja, 
hogy ő hazamegyen és proponálja az császár kévánságát az 
respublicának [BTN2 234, 259]. 1657: az velencések az 
akkori lengyel királyt, Vladislaust, arra bírták vala, hogy 
török ellen hadat indítana, melyre mint martialis és virtuo-
sus király hajlandó is vala, és csinálván is pártokat magá-
nak az respublicában, személye szerént az római császárral 
maga is szemben lött vala [Kemön. 289-90]. 1662: abban 
az igen nagy kiterjedt földű birodalomban a respublica 
hadaival a generálok hol legyenek s mit csináljanak, csak 
azt sem tudhatták valaa [SKr 358. — aII. Rákóczi György 
1657-es lengyelországi hadjárata alkalmával]. 1679: Nincz 
it Respublica, Az malefactorok meg nem bűntettetnek 
Templum Parochialis házak es schóla körül nem epitetnek 
eó Kernek [Dés; Jk 39a]. 1697: Constal e' két p(rae)sens 
Captivak(na)k Paraznasagok az eö Ngă Széki előtt mellyel 
az Respublicat megmocskoltak [Dés; Jk]. 1763: A 
királyság felett nagy zenebona vagyon, mert a muszka 
egyet, a mi királynénk mást akarnának betennia, a respubli-
cának egy része pedig már tett is egy Csetericzki vagy 
Saturniczki nevü nagy birodalmú palatínust [RettE 157. — 
aKiráIynak Lengyelországban]. — L. még Kemön. 307; 
SKr 357, 359,393; TML III, 486, VII, 146,244. 

Szkiflorenciai 1662: azon követ által a királlyal szö-
vetséget tett vala, mellyben Kelemen pápa, a velencei és 
florenciai respublicák béfoglaltattak [SKr 76] * hollandiai 

1771: (Egri János) kapitánnyá lett volt a Tripsz regimen-
tiben, melyet csakhamar reducáltak, de ő nem jött haza, 
hanem a hollandiai respublica egy magyar regimentet 
állítván fel, odament [RettE 256] * külső ~ világi közös-
ség. 1662: ha élete csak még annyi ideig maradhat vala is 
mega, örökös megmaradandó dicséretes jó dolgokat hagy 
vala a posteritásnál, mind az isteni tisztelet javára, terje-
désére, s mind az külső respublicának, közönséges társa-
ságnak nagy haznára nézve [SKr 125. — "Bethlen Gábor-
nak] * lengyel 1662: Az lengyel respublica látván, hogy 
az fejedelemnél ígíretjek sem fogna, más, ártalmasb 
tanácsra fordíták elméjeket [SKr 357] * velencei 1619: 
Tudván, hogy az velencei respublica is ellensége az austria-
ca famíliának, kérém sok szóval hogy; légyen nagyságod 
jóakarattal az én uramhoz8 [BTN2 355. — aBorsos Tamás 
szavai a velencei követhez] * zsidó 1710 k: adta volt az 
Isten Zsidóországnak az opobalsamumot, balzsamolajat 
nagy bőséggel Azt állítják ma a tudósok és a geogra-
phusok, hogy az Isten a zsidó respublicával együtt ezt a 
balzsamtermő fát is kivesztette Zsidóországból [Bön. 409]. 

rest 1. lusta; leneş, trlndav; faul. 1599: Bernard(us) Ja-
cobinus vallja... Razman Adam veowe eleteben az Monos-
tor vchaj hazat holta vthan az felesege eppite megh 
eozwegysegebejs az vra Jowaj vtan kezte az kereskedest 
minthogy nem rest azzonny vala [Kv; TJk VI/1. 382]. 
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1653: igaz legy, se rest ne legy s mindenek felet az Istent 
hiven szolgaid [Sófva BN; Ks 41. E. 31]. 1703: megfogat-
tatik a hadnagy negyedmagával, és vitetik Fehérvárra, gya-
nakodván, hogy restek a császár szolgálatában [Kv; KvE 
242 VBGy]. 1771: Ez az szegény Apor István úr főbírónak 
tétetett volt ez Doboka vármegyében in anno 1760. Egy-
néhány esztendeig nyomorgott mind maga, mind a vár-
megye véle, mivel szerette volna a tisztséget s a hasznot, de 
a szolgálatra rest volt [RettE 260]. 1786: a Tractusokban 
szorgalmatos vigyázás kívántatik, hogy tudatlan, erkölcste-
len, keringéshez szokott, rest ember a mesterségre2 fel ne 
vétessék [Csetri, Körösi Csorna 43 A ref. fökonz. iskola-
ügyi rend. — aÉrtsd: iskolamesterségre]. 1837: Az ide való 
kömivesek kik it közéi vannak, mindegyiknek munkája 
van válolva ha tsak történetesen nem találtatik vagy egy 
mind azon által rest bizonyason nem leszek [Ne; DobLev. 
V/1218]. 1881: Persze azt te sem veszed számba, hogy 
nekem egyedül van annyi munkám, amennyit három hoz-
zád hasonló rest fráter nyögve végez el [PLev. 85 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: ~~nek szid. 1808: Hallottam hogy Kováts Ferentz 
motskolta Feleségit nevezetesen rosznak, restnek, bűnek 
szidta s emián néki nem kell [Tamásfva Hsz; HSzjP Imreh 
Sigmond (35) gy. kat. vall.] * - óra. 1833: Énis Ádám ős 
Apánknak azon rést órájában származott számos Lajhárjai 
kőzzűl vagyok a' kik a' Levél-irást restellik [Mv; Lok. Ko-
ronka László lev.]. 

Sz. 1662: Macskási uram alájüvetelén el válik dolgunk 
... bizony Isten engedelmébül felmegyek, mert látom én, 
Uram, hogy rest többet jár4 [TML I, 341 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz. — aAz idézet egy része titkos írásból 
átírt szöveg]. 1667: Fösvény többet költ, rest többet jár 
[TML IV, 144 Naláczi István ua-oz]. 

2 . ' ? ' Hn. 1712: Az rest kútra mégyen véggel (sz) [Borsa 
K; BHn 111]. 1780: A Restek uttyán felyül a Nagy Ferentz 
Tanorokja végib(en) (sz) [Harasztkerék MT; EHA]. 

restagnáló ki/megáradó; care se revarsă; anschwellend. 
1747: A' Polyaniaktol építtetett káros gátnak turbálására ... 
exmittaltatnak3 ... Ass(es)sor Atyankfiai a' Varga Piaczi 
kapitanyok Tizedesekkel, s minél töb Quadraginta Invasu-
sokkal edgjŭtt, kikis annyéra deprimállyák azon gátot, hogj 
az ottan restagnáló káros tó onnan tollaltassék [Torda; 
TJkT III. 161. — aKöv. a fels.]. 

restál 1. találtatik; a se găsi; gefunden werden. 1594: 
Restal az varban ochiw cub. 9. Az Maior hazban Restal 
ochjw cub. 5 | Restal az varban tehen' faggiu font No. 1191 
Restal az Somlai maior hazban juh beőr No. 9 | Restal 
Somiion az varban keo soo No, 312 | Restal az varban vas, 
singh zam No 26 | Ratio Instrumentorum bellicorum. 
Restal az varban Mindenesteöl zakalos No. 96 [Somlyó Sz; 
UC 78/7. 4, 9, 10, 12, 13, 15]. 1679: Bür. Külömb külömb 
fele bürók restalnak, szűcsöknél, vargaknal nro 488 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 175]. 

2ă marad; a rämîne; bleiben. 1583: Adot be ismegh 
zamba f 12/79. Relaxaltak nekj f 2/78. Restalt meg Nalla f. 
10 kyert eg pohart Adot be zalagba es Cozma Balint 
kalannyat [Kv; Szám. 3/XII. 9]. 1586: Az Perceptionak 
tellyes Summaia teót f 2055 Restal Nalla Egy poghan 
pénz Egy panth. Ket zwniegh [Kv; i.h. 3/XXIV. 67]. 1599: 
Restal meg kit ezen eztendeoben be kel zolgaltatni eddeg 
walo adossagra f 102/32 1/2 [Kv; i.h. 8/XII. 5 J. Chanady 

mb kezével]. 1622: a* borbol Mihalj es Istók rezebeöl 
deputaltu(n)k f. 14 d. 21. Es igy restal még Neeb Marton-
nenak Sophia Azon(n)ak a haszban f. 4 [Kv; RDL I. 119]. 
1667: restál még nála pénz kétszázkilencvenhárom forint s 
hetvenöt pénz [AUt 31 Zalatnai jöv.]. 1677: Restál male 
liszt Cub. 10//2 Ittem Csüs Tengeri buza Cub 47 [Kővár 
Szt; UtI]. 1697: Restal egi őszi sajt, es öt veder orda [Pálos 
NK; LLt Fasc. 140]. 1727: az husz forintokból meg restal-
ván tiz forint és harmincz pénz imputalodott az Mlgos Asz-
szony(na)k tőllem illető bányabéli dézmajab(an) [Folt H; 
BK ad nr. 184]. 1834: Taxálisták 1834 ... Lakatos Hegyi 
Mihálly által hozatván a1 más Diáriumbol a' die 3a Juny 
1834 ineált Computuskor usq(ue) 24-um Apr. 1834 illett 
Taxájából restál 15 R. 50 xr [Törzs. Dési taxalisták]. 

Szk: adóslevélen 1589: Zok Peter Ados lewelen 
Restal f. 45 [Kv; KvLt Inv. II/2. 43] * fizetetlen 1587: 
Dávid kenezteol ez el mult tauazon veottwnk volt zabot 
három keobleuel Cub 48, melynek az arraban attunk megh 
fi: 13 Az teobbi restal fizetetlen, keri de nem aggyuk [Kv; 
Szám. 3/XXXII. 11]. 1609: Lakatos Georgiteol veottwnk 
vala vrunk zamara Eot bokor kengiel vasakat melliekre 
Biro vram maga hazanal arula megh velle, kireol cedolára 
defalcaltak Adozedeo vraim f 3 d — Eot forintia fizetetlen 
restal melliel tartozunk [Kv; i.h. 12b/IV. 432]. 

3. hiányzik; a lipsi; fehlen. 1614: Peteőfalvaa restal. Nem 
Jeóttenek el az hiuatalra [BethU 411. — aHsz]. 1703: A Sze-
beni Fortalitium epittésére rendelt dolgosokb(an) nap szám 
szerint még restal Kgk Szekin nro 3283 [UszLt IX. 77/73 
gub.]. 1715: A Kosesdi Posta Háznál... A Staffetákról szólló 
Protocollum, mellyben 127 Staffetának Taxájából, tsak 15 ta-
náltatik meg fizetettnek lenni; a' többi restál [Kosesd H; Ks 
78. XVII. 13]. 1771: Még 12.öl rostálván annak ki pótlására, 
assignáltatott... az Andréj Juon Sessioja alsó végében lévő 
darab kápasztás kert [Fejér m.; DobLev. 11/428.24a]. 

4. hátravan; a rämîne restant/neachitat; übrig bleiben. 
1587: Három Jobbagia volt az varosnak fogua Bagameri 
Georgnel, kiknek az valtsagara attak az ado zedeo vraim 
varos akarattiabol fl. 31. Ezekben zettwnk fel teolleok fl 
16. az teobbi restal az zegenseg miatt [Kv; Szám. 3/XXXII-
7]. 1591: Azon keozbe el Jeowe az fizeteo nap ennekem 
nem leon mit tenne(m) az eo hat forintiatul el valwa a' 
pappal egietemben mas atiamfiaj segitsegebeol megh kellé 
fizetneonk az diwt kjben meg mostanis restal kiüel ados 
vagiok [UszT]. 1601: Az melj 50 forintott Horwat 
győrgynek adot az adobol Senniej vra(m) es az egett faluk 
adayabol az my restal teze(n) f. 103/57 [Lécfva Hsz; 
Törzs]. 1621: Ez idei Z. Marton, auuagy Karachyon Adoya 
mögh restal, miuel hogy ebben az Zendwlesbe(n) fel ne(m) 
szedhettwk raytok f 27 [Kv; Szám. 15b/VII. 12]. 1657/ 
1667: malom mesternek fizetésébenis ha mi még restálna 
fel tudgyák, es mellyik mit adott és fizetett eddig néki, 
Consideratioba végyék [Gyalakuta MT; Ks NN. 25]. 1670 
k.: az szegeny felesegemetis hossas betegsege utan mel-
lollem el veve, az Ur Isten egyes alapothal vagyok, mind 
azon altal anyera munkalotham az Kgd <művé>n, tehetse-
gem szerent restal az superlatos niuzolyanak festese es 
aranyozasa [Kv; ACJk 13a]. 1765: (A kancát) haza jövete-
lemmel első Szavatyossom ... Bukovitsán Martin el 
szőkesevel kerestem Milos Mihályon mint akitől Martin 
vette volt és a Falu szekin törvenyűnkis volt s azt Ítélték 
hogy a Szavatyosság ugyan tsak réá deveniált volna azért 
tsak fizesse meg Kantzámat forditottis 10 forintokot, de 4 
forint máigis restál [Fintóág H; Ks 113 Vegyes ír.]. 
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5. megvan; a fi/exista; existieren. 1589: Lenchet vottem 
egi vekat melliet el vettettem uolt Iot rayta cub — veka 4. 
ki meg mostis Restal | Sequuntur Rationes pecoru(m) 
Eoreg wnó uolt 16 Egi Meray Zegeni embernek atta(m) 
egi hitua(n) wnót f. 2. A teobbi Restal [Kv; Szám. 4/XI. 6, 
12]. 1663: Az teob inventáriumban spécificalt dolgok 
restálnak [Kv; SzCLev.]. 1725: Paszk Miklós ... adot égy 
zlotot hogy adjanak neki öt veka buzat, Az restal [Lezsnek 
H; Szer.]. 

6. tartozik vmivel; a fi dator cu ceva; schuldig sein. 
1616: attu(n)k ... Egy Ados leuelet meliben Eotues Filtich 
Péter tartozik f 33 d 65: melire fizetet f 13 ftot es d 50 
Restal... f 20 d 15 [Kv; RDL I. 65]. 1756 k: restál Lász-
ló Pászk malom taxával [Déva; Ks 94. 24. 3]. 1759: Mivel 
azért a' le küldett Specificatio szerént compariáltatik Ke-
gyelmed 1 Loval restálni, per praesentes serio admonéálta-
tik, hogy azon meg igirt, de mind eddig nem praestáltatott 
Lovat minden tovább valo késedelem nélkül az elébbi 
Dispositio szerént administrálni [LLt a gub. Nsz-ből]. 
1763: A' Közönséges Falu Füvének az árrával a' Nemessek 
minyájon a' Tavalyi Esztendőre restálnak [Zágon Hsz; 
Szentk. G. Albu (40) pp vall.]. 1786: Turot adott be a Báts 
300 fontot restál még 132 fontai [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1791: Sajnállom Nyughatatlanságát az Expo-
nens Umak, holott azon kevés Gabonának mellyel restálok, 
Nallam valo léte kevés kárt okozhatott [Mezöbánd MT; 
MbK XII. 81]. 1823: Restálok mig a mái naptol számlálva 
a Jószág àrrába 314 M Forintokkal [BalLev.]. 1835: ki 
hány nap számot 's minémü dologgal tett le, s mennyivel 
restál feljegyzik [Zsibó Sz; WLt]. 

restáló hátralevő; rämas restant/neachitat; übrig bleibend. 
1719: Generál Livingstein Regimentye remonstrálván 
még restálo bizonyos Summa pénzét applacidálta a Gu-
bernium, hogy ... bizonyos fel vehető assignatiot adgjon a' 
Commisariatus [Ks 83 gub.]. 1724: kelletet sietve ... mé-
nem, hogy Borgai nyomorú Portiocskam Zalogjaban 
még restalo hatszáz magyar forintokat... meg vigyem [Bet-
lensztmiklós KK; Ks 95 Bethlen József lev.]. 1729: paran-
tsolvan Kapitánj Vr(am) Ezen Ember(ne)k ki Polgár volt 
hogj hozzon 16// Tojást ã Konjhára, meljben 10 nél többet 
nem hozhatván, az restálo 61/ Tyukmonyért ketelenitetet 
reggel büntetésül azt ä kötöztetést el szenvedni [Sövényfva 
KK; TSb 51]. 

restált fennmaradt; rămas neachitat; übrig geblieben. 
1604: Puellacher Jstwan arwaynal restalt adossagh pénz 
eotwen forint [Kv; RDL I. 77]. 

restancia l . fr i 1. hátralék; restanţä; Rest | adóhátralék; 
restantă de impozit; Steuerrest. 1568: Georgius Besztercey 
ac georgius Tákachy fassi sunt hogy erre Jol emlekez-
nek, hogy mikor beztercey gQrg es Takachy gçrg az adon 
Jamak volt, akor ez Nagy András adoth az kçszegQ András 
hazatol... az adóba adot ky Regy Restantia volt Rayta f. 6 
d. 24 [Kv; TJk III/l. 213]. 1572: az ky lakos Es eorekes ha 
ely zeoknek az ado eleot ... hazatis fely kialtassak es ely 
ágiak az adoert vgi se legien restancia [Kv; TanJk V/3. 
54a]. 1578: Az feiedelem adayatt az zegenyseggel ydeien 
fel zedesse, hogy restanciak raytok ne maradgyanak, ky 
miatt megh karosodhatnanak [Kisfalud AF; OL M. Kamara 
Instr. E-138 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V Kovachoczy ut. 
Mathias Niary gondv-höz]. 1595: ahul Restantiak vadnak 

minden keduezesnelkwl, kenzerichek az varos pinzet be 
zolgaltatni fogiatkozas nelkwl [Kv; TanJk 1/1. 262]. 1663: 
ada ismetlen ... restantiab(an) flo. 15 [Angyalos Hsz; 
BLev.]. 1700: Ianuariusrais Leven restantiaja fl 1//91 
mellyet Leváltunk ... melyrül quetallyuk ü Kegyelmet 
[Msz; MbK 94]. 1702: edgjeb Contributiok Restantiajatis 
admaturállya hogj a szegenjség kemenj Executiót ne szen-
vedgjen [UszLt IX. 77/50 gub.]. 1721: Az restantiab(an) 
kün lévő egj véka maiénak az arraval Liquidaltatik den 34 
[Szentbenedek SzD; Ks 26. XIV 1]. 

Szk: ~ba hagy. 1570: Az Masfelyzaz keobewl zabot... 
ez Jeowendeo eztendčre Restanciaba haggyak kezenel 
[Kv; TanJk V/3. 2b] * ~ban áll. 1573: Adot eo k. Nem 
vetnek Mert az kyt vetetekis Iol értik hogi fely Nemzettek 
Nagiob Resze Restanciaba al [Kv; TanJk V/3. 88a] * 
~ban lesz/van. 1727: Az Répárciált 600 forintokból, mi 
költ fel, és hová Erogálodott, Computusban lévén; Ami 
restanciában lészen, annak fel szedésiröl, bizonyossan 's 
sietve Concludálnak [H; JHb XLII]. 1762: Már esztendeje 
el mult miolta a' meg igirt, és repartiált 900 Tyroknak ki 
allittatásával bajoskodik a' Gubernium lévén még közel 
negyed fél száz Tyro restantiában [Nsz; Ks 18. XCIII. 5]. 
1836: Hadigerrel a computust könnyen meg teszem csak 
számadásával legyen tisztába, de ideit még bé nem adta, 
tavaljirol feles restantiaba van [Zsibó Sz; WLt Kelemen 
Benjámin lev.] * ~ban levő. 1740: Szabó Gábor az 
restantiab(an) lévő Posta bért az előbbeni determinatio 
szerint, ugy az inobedientíáért és hogy conñisiot causalt 
hat forinttal büntetessék iteltetett [Torda; TJkT I. 182]. 
1753: némely helységekben ezen csalárd hir hintegeté-
sekre ... nézve a Restantiaban lévő adót sem akarták volna 
meg fizetni...? [Törzs] * ~ban marad. 1582: 1582 Die 11 
Decembris az fellywl megh Irt Zamweweo vraym, Zamot 
veowen az Eghaz fiaktolys Breiber Lazlotol es Pethessy 
Jiarfastol, Az eo honorariumokath ki deputalwan, Mara-
doth Restantiaba Nallok ... f. 417/81 [Kv; Szám. 3/VI. 17 
Diósy Gergely not. kezével]. 1734: Igenis adtanak Gabonát 
költsön az Jobbagyok(na)k még maradat restántiában kit 
magam szedtem fel [Kövárhosszúfalu Sz; TK1 Kardos 
Kosztán (64) jb, ispán vallj. 1817: több esztendőkről Ga-
bonám Borom Pálinkám Arra restántiába marad [Szász-
vessződ NK; Told. 6] * hagy vkin. 1592: minde(n) Zam 
Adónak az mely Napot Zam Adasra Adnak, ha Negligálná 
vakmereosegbeol, vegienek tiz ñot rayta Restantiat penigh 
eo kgmek senkyn Ne hadgyanak [Kv; TanJk 1/1. 202]. 
1828: Ha a szolgálattyát ez utánnis restül tészi meg, min-
dig restántiát hágy magán, aztot a Mlgs Udvar vélle le 
dolgoztatni, és azon esetbe ha mégis restelkedik a szolgá-
lattétellel akár melly Üdöben szabadságba lészen ki 
tenni [Erdösztgyörgy MT; TSb 35] * adóbeli 1592: 
Valamely Zaz ember penigh, ez eztendei Adayabeli restan-
tiaiat ez oraig valo adajawal eggwt eppen ez Ieoweo vosar-
napigh be nem hozna, tehát mingyarast ket annyn ma-
raggion [Kv; TanJk V\Ė 183]. 1684: Fogarasi Pattantyús 
Christoph uramtol az Adobeli restántiab(an) in summa f. 
23//63 [Uti]. 1718: Ugy értettűk hogy kgltek azon Néhai 
Keresztesi Sámuel Vr(am) Ház féle után, mellyet a Fis-
custol csak mostanság apprehendáltunk ... bizonyos eszten-
dőktől fogva embergált adóbéli restantiat praetendál raj-
tunk [Kv; JHb VII/1]. 1799: meg világosodott, hogy a 
Szász Régeni Communitas az 1770-ik esztendőről tsak 4. f. 
16 1/3 xr. adobeli restantiaval tartozzék [TLt 662 kv-i gub-i 
rend. 6074] * adóból való 1730: Lőn Kezes Ngj (!) 
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Mihály Monar Jánosért hogy az jővő Ponköst napjara az 
adobol való restantiat meg adgya [TK1 Petki Nagy család 
szám. 95a] * ágbeli 1703: az Rósa hegy alatt lêvö nagy 
malom gáttya(na)k meg csinálására ... Az el mult fêl vetés-
kor el maradott ágbéli Restantiakat is Hadnagy Vr(am) eö 
kglme vitesse meg [Dés; Jk 338b] * borbeli 1794: 
Tiszt. Verestoi György Uram nyomorult nyavalyas álla-
potját terjeszvén a Consistorium eleiben kéri hogy Borbéli 
Restantiainak árrok fizettessék ki | Fel-olvastatott Néhai T. 
Verestoi György Ur(am) özvegyének ... kérelem Levele 
mellyben kéri 2 do hogy Néhai férjének Borbeli Restan-
tiaja kész Pénzül fizettessék ki [Kv; SRE 306, 318-9] * 
búzabeli 1700: Vegeztük unanimi consensu hogy Tize-
des Atyankfiai a' fel vetett Buza es Zabbéli restantiakat 
hajcsak be alioquin a Nemes Varos Constitutioja szerint fl. 
6 Hadnagy Uram mulctallya [Dés; Jk 303b]. 1814: Én 
azon kivül hogy a Kolosvári terüh a vállamon vagyon ma-
gamis a künn lévő buzabéli restántiaim miatt pénzes búzá-
val élek [Aranyosrákos TA; Pk 7] * fabeli 1740: Mester 
Pais László, és Kántor Lamatai Sámuel atyánkfiai ő 
kglmek, fabéli restantiajokat hogj Hadnagy atyánk fia, ő 
kglme, szekerét à Dr 24:/:24 meg fizethese facultáltatik, és 
ő kglmének Concredáltatik is Mester Pais Laszlo Ur(am)-
nak Curr. nro 22 [Dés; Jk 535a] * futatásbeli 1780: 
Senkinek a' Kohokban el-maradott futatásbeli Restantiáját 
egy Esztendőről másra által vinni Szabad nem lészen, sub 
poena flór. 12 [Torockó; TLev. 5b]. 1805: Irgalmas valasz-
szát Ngdnak tellyes bizodalommal el várván vágjunk 
alázatos szolgai A' mivelés és futatásbeli restantiakkal meg 
terhelt része a' Verŏs Kovacsoknak [uo.; i.h. 9/42] * pénz-
beli 1708: (A) Salaristák Penzbeli Restantiajaknak 
Summaja meg nevekedet [Kv; SRE 103] * porcióbeli ~ 
adóbeii hátralék. 1740: Székelyhídi István atyánkfiának, 
ezen szebeni uttyára, Condonáltatik, mind az 1739-re való 
Portiobéli Restantiája, s mind p(e)d(i)g 1740dik Esztendei 
quantuma egészszen [Dés; Jk 536b]. 1746: Perceptor Duló 
Márton Vr(am) mellé actualis Hadnagy vr(am) egy tizedest 
és â Város Hajdúját adgya, portiobéli restantiák fel sze-
désére determináltatott emliett Perceptor ő Kglme mellettek 
légyen és véllek járjon az excessusok el távoztatására [Tor-
da; TJkT III. 17] * szolgálatbeli 1781: engedetlen Job-
bágy embereim magokot nem jobbították s szolgálatbeli 
restantiajokot szallitani nem igyekeztek sőt inkáb nevelték 
kitsin oeconomiatskam(na)k nagy hátra maradására s 
neveletlen árváimnak Nyilván való károkra [BetLt 6] * 
tavalyi 1583: Ember János vram az taualj Zaz eotwenket 
forint Restantiaban es 14 pénz Restantiaban Elseoben Adot 
Expeditoriat be, meljbeól constalt hogy azoknak akiknek 
Ados volt a varos fizetet f. 51 [Kv; Szám. 3/X. 21]. 1646: 
De miuel az Bardosi iobbagiok latogatasara es Regestrala-
sara is ki kelletet egi nap meniek ot sem lehetet ember etel 
ital nélkül mind ezekkel eggiüt az keöltsegh teszen miuel 
meg tauali restantiais madat (!) f. 8/93 [Mv; AA11. 6]. 
1805: fizettem a brüder ládanak tavallyi Restantiatt 24 
Rf 13 x [Tresztia H; Ks 109 Vegyes ír ] * zabbeli ~ 
búzabeli 

2. tartozás; datorie; Schuld. 1570: Katalin néhai pintér 
Lwkachne, Mostan Varga Janosne, Azt vallya hogy ... az 
eo elseo vra pintér Lwkacz 12 flon veot volt egy hazat hoz 
Bartostwl Thwgya azt hogy Gereb Balase volt, az hoz 
Bartos Sogorae, De eo Rayta senky Restanciat Ne(m) kert 
mygh Benne lakot [Kv; TJk III/2. 156]. 1644: Ezeken 
küuül maratta(n)ak bizonios adossagok, es az Joszago(n) 

leveo restantiak, azokatis kezekhez veven, hova hamareb in 
quatuor partes dividantur [Mv; IB VI. 225/12]. 1726: még 
hagyok az Polyanai Bíráknál és korcsomárosoknál lévő 
Restantiabol fl. 100. Mellyet Moses Fiam Lelke vesztése 
alatt fel szedgjén, és azon Ecclesiához3 adgjon [JHb 
XXXV/21 Jósika Imre végr. — aTi. a rápolti (H) ref. 
eklézsiához]. 1787: (A korcsmárosnak) Porkurá(n) nintsen 
több restantiája mind őszve 200 forintnál [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. XVIII. sz. v.: Jol lehet hogy en ezekkel 
Natstságos Gróf Uramnak tartozom De Méltóztassék 
Grof ur azon restántiát továbra halasztani és engemet mos-
tani szükségemben Consolalni [Kv; BK. Gyarmati Sámuel 
lakatos keze írása]. 1833: Minden vederből egy garast le 
vonva 1 f. 36 xr. s ezt ki vonva a' 103 fbol 24 xrbol va-
lamint a 29 f 19 xrt marad még fizetni való restantia 
[Somb. II]. 

3. maradék, tartalék (fennmaradt pénz/termék); rămă-
şiţă; Rest. 1586: Az egyház fiak Honoráriumokra deputal-
tanak, holot ezen eztendeoben az Menykeo megh Wtwen 
Giutwa(n) az Torniot, sokat faradtanak az Epitesben kjt 
hattak hogy a' Restantiabol vegienek kj f: 26 [Kv; Szám. 
3/XXIX. 17 Gr. Diosy not. kezével]. 1594: Ratio apum in 
aluenaribus. Az Somlioy vad kertben uagio(n) Ania meh 
kosarral No 22. Az Krasznai Maiorban vagion Meh kosar-
ral No. 11. Barlan vagio(n) Meh kosarral No. 31 I(n) Su(m-
m)a Mehnek Restantiaia teszen kosart No. 64 [Somlyó Sz; 
UC 78/7. 12]. 1647: Az uarasz adayaban marat úolt fen 
restancia, meli teött f. 9 [Kv; RDL I. 134]. 1681: Ploszka 
Bánya Vas tartó Ház Talaltatot ugya(n) itt most 16 
mása vas; mellyet az Inventator az várb(a) be hordatott 
NB. Nem csuda hogi annyi Restantia szokott lenni; mert 
többire holnap számra áll nállok à vas; ez illyent minde(n) 
heten percipialni kellene tōllök [Vh; VhU 579]. 

Szk: ~ra marad. 1588: Maradót Restantiara 325 ka-
longia amelj vagion Jelen aztagban az Cziür mellett | 
Attam el Japiütt (!) kerulbe 41 ... f. 1 d. 64. Maradót 
Restantiara Japiŭ az Taúaljival egietembe 300 [Kv; Szám. 
4N. 5, 7 Gr. Veber sp kezével]. 

4. ~m/ maradék (pénzül); ca restanţă (de bani); als Rest 
(von Geld). 1585: Az Tawaly esztendeobeli Summa Zálo-
gul keesz penzwl es Restantiaul volt Az Egyház fiáknál in 
vniüersali Summa egieb fele Inuentarium kyweol ky teót 
igazan f 392/59 [Kv; Szám. 3/XXIII. 20]. 7588: Az egihaz-
fiaktol, Weisz Tamastol Es Igiarto Simontol ig' Veottek 
zamoth: Maradót volt Nallok az thawaly parcial tartassa 
Zerent, keesz penzwl, zalaghul, Restantiaul ide nem 
tudwan az kjweol Jaro ezwst marhakat, zwniegeket Casúla-
kath f. 760/43 [Kv; i.h. 4/II. 18]. 1590: Az Egh haz Fiaktol 
Feier Tamastol es Igyarto Simontol Jgh wottek Zamot. 
Maradott wolt Nallok az Tawaly parcial Tartassa zerentt 
keoz penzewl zalagwl Restanciáowol (!) f. 904 d 04 [Kv; 
i.h. 4/XVI. 13]. 

II. jelzői haszn-ban; cu valoare de atribut; in attributi-
vem Gebrauch. 1. hátralékos, hátralékban maradt; de res-
tanţă; als Rest geblieben. Szk: ~ dézmavas. 1786: vadnak 
olly Szegeny állapatban hellyhesztetett emberek hogy 
némelly Esztendőkben el marad nállak az Vass Dézma 
az kinek modgya nincsen az meg adasba azt meg zála-
gallyak, s mind addig Zalagjat oda nem adgyuk, míglen az 
nalla heverő restantia Dezma vasat bé nem fizeti [Torockó; 
TLev. 4/13. 24] * ~ fizetés. 1670: Katona Mihály és Lo-
sonczi Márton híveink restantia fizetések felől máramarosi 
harminczadosunknak parancsoltunk [TML V, 54 a fej. Te-
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leki Mihályhoz]. 1684: Magam pro A(nn)o 1681 léváltam 
mindenféle restánt(ia) fizetésemet f. 299//05 [Uti] * -
gosíinapénz hátralékos makkbér. 1684: kománai számtar-
tónk Kopacseli István administrált ... Restantia gostina 
Pénzt, fl. 11, 50 [Komána F; AUt 328] * - gostina-pro-
ventusz. 1685: administrált porumbáki udvarbíránk ... res-
tancia gostina proventust, fl. 59 [Porumbák F; AUt 323] * 

intereszpénz hátralékos kamat. 1753: mikor láttam eö 
kglme nem szorgalmaskodik azon Interes pénznek felvéte-
liben ... ŏ Nga Militaris Executiót küldvén Segesvárrá, ugy 
exigaltatta azon Restantia Interes pénzt én számomra [Eszt-
Mk Cserei lev. Cserei Mihály lev.]. 

2. maradék, tartalékban (fenn) maradt; rămas ca rezervă; 
als Rest geblieben. Szk: - árpa. 1589: Attanak Restantia 
arpat a' Zam Veouó Vraim Cub. 6. Ki a' penzen vott ar-
paual egietemben tezen cub. 41 [Kv; Szám. 4/XI. 6] * -
bor. 1589: Restantia bor uolt 2 Restal meg a' borokban 
17 Ki mind a' Restantia borral ózue teszen 24 1/2 [Kv; i.h. 
7] * - búza. 1589: Restantia buza kit en kezemhez a' zam 
uóúo vraim assignaltanak vala volt cub. 85 [Kv; i.h. 3] * ~ 
kendermag. 1589: Restantia Kender mag uolt cub. 1 v(e)ka 
2 [Kv; i.h. 7] * - liszt. 1589: Restantia lizt volt cub. 2 
[Kv; i.h. 3] * ~ szalonna. 1589: Restantia Zalonnat attak 
en kezemhez ó keglmek 19. Keolt el benne a' haz szwk-
scgere a' Restan(tia) Zalonnaba 14 [Kv; i.h. 14] * - vaj. 
1589: Adot uolt ennekem ó keglmek Restantia vayat 13 
korsoual haro(m) haro(m) eyteleseket, melliek mostis jelen 
vannak [Kv; i.h. 11] * - zab. 1589: Ezeket penig a' 
Zabokat keolteotte(m) mind a' Restantia zabbal eggiut díz-
nokra, pauakra, ludakra, tiukokra, Taligas louakra es egieb 
fele szwkseges dolgokra [Kv; i.h. 5]. 1592: Az Restantia 
zabból chepeltettem ki Cub 45/2 [Kv; i.h. 5/XIV. 383 
Éppel Péter sp kezével]. 

restancia-adó adóhátralék; restanţă de impozit; Steuer-
rest. 1571: Az felekyeknek Az my Restancia ado vagion eo 
kegek zedyek Beh theolek Mind ez Mostany adowal ege-
tembe [Kv; TanJk V/3. 37a]. 1662: Az tavalyi restántia 
adóban, mely illette az Teoreok, s tatárnak valo saczot, 
fizettünk f 165 [Kv; SzCLev.]. 1665: A segesvári és rad-
nóti restantia adók felől így concludáltunk a szoros ügyhez 
s állapothoz képest, hogy ha a perceptorok eddig szunnya-
doztak, serkenjenek hozzá [EOE XIV, 156 ogy-i végzés]. 

restancia-feligazítás adóhátralék behajtása; încasarea 
restanţelor de impozit; Steuerrestinkassierung. 1590: el 
kelleötth wolna te neked warnod hogy ha kj nap nem atta 
wolna bennwnkis hogy ha feöl Jgazitotta wolna biro vram 
3 2 úgy nem ez teöb restantiakkal, Az restantia fel Jgazittas 
vtan biro vram zamotth adotth wolna [Szu; UszT]. 

restancia-felszedés adóhátralék behajtása; încasarea 
restanţelor de impozit; Steuerresteintreibung. 1602: Hason-
lóképpen az el mult eztendeobely Ado zedeoys legyen zor-
galmatos az restantia fel zedesben hogy az naponkent valo 
zewksegekre suppeditalhassanak keolchyeget [Kv; TanJk 
1/1. 410]. 

restanciapénz 1. (adó)hátralék; restanţă (de impozit); 
(Steuer)rest. 1605: minden Adossok a' kiknél restantia 
pénz vagion ez Ieowendeo hetfeore rea ereolkeodgyenek, es 
kez penzwl administraliak hogy az malomnak meg valtasa-
ra elegseges lehessen az varos [Kv; TanJk 1/1. 532]. 1667: 

1666- Esztendey Restancya pénzt hozván Zajkányi har-
minczados Tornya Peter hozta 1666 Esztendöbeli restantia 
pénzt az Uraimék fizetesekre attam Lukacs Deák keziben 
ket szaz forintot [Uti]. 1727: (A) restantia pénz(ne)k fel 
szedésére Deputált Comissarius Uraimék eo kglmek pra-
emonialtatt(na)k, minthogy az üdö es az alkalmatos-
s á g o k merituma, tovabra valo haladékot nem szenved, 
ad quindenam azon restantia pénzt fel szedgyék es admi-
nisztrálják [Déva; JHb XLH]. 

Szk: ez idei 1703: Hadnagy Vr(am) eő kgle mind 
Tavalyi harmad idei és ez idei afféle restantia pénz, sine 
discretione personar(um) executione mediante vetesse meg 
[Dés; Jk]. 

2. maradék/tartalék pénzösszeg; sumă rămasă; geblie-
bene Geldsumme. 1666: Az korcsomárosnál mennyi res-
tantia pénz vagyon, megparancsolta4, kezéhez vigye [TML 
III, 547 Naláczi István Teleki Mihályhoz. — aA szent-jobi 
bég]. 1679: Pinz, Vagyo(n) az Joszaghba(n) restantia 
pinz f. 334//63 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
175]. 1720/1753: azon Háromszáz harmintz négy forint 
Restantia pénzemet ... haladék nélkül Korda Sigmond 
Vramnak eö kglmének kezében fizetni el ne mulássák 
[Eszt-Mk Cserei lev. Cserei Mihály lev.]. 1731: hid építé-
sére hadtuk Restantia pénzt [Dés; Jk]. 1796: restántia 
pénz vágjon nalla tiz forint, a Regi Kortsomárosnál Szabó 
Györgynél penig vágjon restantia Száz-Ötven forint [IB. 
Szent Gerlitzei Nagy Sigmond mezőújlaki ref. pap lev.]. 

restanciárius I. mn adós; dator, care are de plătit o dato-
rie; schuldig. 1740: K. Szűcs Mihály atyánkfiának, relaxál-
tatik azon egj M. forint; mellyel Borbírák atyánkfiainak 
restantiárius maradott vólt [Dés; Jk 531b]. 1748: az Vrtol 
Mora Miklós Vramtól obiigatoriámra költsön vőtt őtvön 
Forintokat exólválja ugj mindazonáltal hógy Márkulj fiával 
Stephánnal a Vásárlásról computust ineáljan, mivel nékie 
adtam s abból ki fog tettzeni hogy mennyivel leszsz restán-
tiárius [Vh; WassLt]. 1765: Egy aránt concurráltanak az 
Executiokra tett költsegekbe azokis akik előre magok 
contributiojokot meg fizették, valamint azok, akik restan-
tiariusok vóltak [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 283]. 1770: 
A Bornak és Palinkanak Arrat nem egyszersmind hanem ki 
mennyit adhatott apronkentis be vettek söt Sokáig elis 
váltanak érette én Horinkár Gyerman mostis Restantiarius 
vagyok Bor arraval [A.várca Sz; IB]. 1786: az Mlgos Groff 
Thoroczkai Sigmond Ur eö Naga részéről ... az ollyaten 
restantiarius Szegény Embereket az pintzébennis bé há-
nyatták | ha szinten Szegenysegek mián restantiariusok ma-
radtanak, vagy bizonyos okakra nézve dologra nem mehet-
tenek, mind azokat annak utanna bé fizették2 s fizettik 
robbotajakan ki pótoltak s potollyak [Torockó; TLev. 4/13, 
25, 62. — aA taksát]. 1795: Keremidár Mojsze mely 
Téglákot fogadása szerint el nem készíthetvén annak ar-
rával restantiarius Maradott [Déva; Ks 94/XXVIII]. 

II . /a (adó)hátralékos, adós; restanţier, datornic; Schuld-
ner. 1735.ė Igen nagj ruináb(an) lévén a Rosahegj alatt valo 
városunk malma Gáttya Concludaltuk, hogj az Mar-
has Emberek harmadnap alatt egj, egj jo szekér Tõvisset, 
vitessenek, és Vigjenek, A Gyalog szeresek penig egj egj 
napot ott szolgálni tartoznak Nem kűlömb(en) az Res-
tantiariusokatis admonealtatván a Tizedesekkel, akik nem 
praestalták amivel tartoztanak [Dés; Jk 455a]. 1737: Pana-
szolvan az tavalyi Particularis Perceptorok hogy az Portio-
beli restanciat az restantiariusok fizetni nem akarják [Tor-
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da; TJkT I. 130]. 1777: meg engedte Udvar Biro Uram 
hogy 80. Szekér Fát vinnénk bé Dévára és a Restantiariu-
soktol a' mit fel vehetnénk fordittanok a' Templom Számá-
ra [Bukuresd H; Ks 114. 61. 43]. 1786: midőn a Taxa 
penszt az Tisztartok s Szám tartok szedik az Embereket ele 
hívni én Szoktam nemis volt az soha szokásban hogy 
szolgabiro ereje által szedték volna az Taxãt, holott restan-
tiariusak mindenkor maradtanak és maradnak [Torockó; 
TLev. 4/13. 21]. 1790: a restantiariusokat le hozza Drasso-
ra, azokkal meg edgyezni nem lesz szabad; sem tőllek 
discretiot venni, s vélek tractálni [Drassó AF; TSb 24]. 
1818: én eléggé imponáltam a' Dsugyáknak, hogy mind 
restantiáriusok légyenek a* kiparantsolt 100. Colonusok; 
mellyre azt felelték, hogy 30-at is alig tudnak kí állittani 
azokból [Vályebrád H; Ks 111 Vegyes ír.]. 

restancia-sacc hátraléksarc; dare neachitată la termen; 
Tributrest. Szk: - szedő. 1605: Az öt fertalban Restantia 
Satz szedő Wraim mostis fertallyokban szorgalmatos-
so(n) fel szedgyek (így!) [Kv; TanJk 1/1. 498]. 

restancia-szedő adóhátralék-beszedö/hajtó tisztviselő; 
perceptor însărcinat cu strîngerea restanţelor de impozit; 
Beamter der Steuerrestinkassierung. 1594: Toroszkai Mik-
lós, az Restantia szedő szolgaia Maitton Deák ment postán 
Thordaig Gergh Daúnert 1 loan d 25 [Kv; Szám. 6/in. 4]. 
1670: Az restantia szedőknek, Farczádi György és Nagy-
Idai Istvánnak parancsoltunk, hogy a mi restantia felsze-
dendő és kezeknél vagyon, szorgalmatos gondot viseljenek 
reá, ne dissipálják [TML V, 54 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

restáns 1. hátralékban levő, meg nem adott/fizetett; res-
tant, neachitat la termen; unbezahlt geblieben. 1830: Pitzal 
Antalnál lévő restans 500 Rforint Arenda Censusnak ... az 
Uradalmi Cassába leéndő incassáltatására az irt Arendator 
magát nyilván kötelezvén [Km; KmULev. 3]. 

Szk: - árenda. 1851: Horváth Eleknek a' Restans Ti-
zedbéni árendáját nem fizethetem meg, valameddig 
Törvényes ítélő szék előtt ügyem el nem láttatik [Nagylak 
AF; DobLev. V/1323] * - fizetés. 1750: Bekken Gellérd 
Győrgyne pro A 749 restáns fizetése H. flór. 6 [Kv; Szám. 
70/VIII. 17] * - interesz. 1787: a' restans Interesek igen 
feles számmal lévén fizetetlen az Adosoknál, ebből igen 
sok fogyatkozások és hátramaradások következnek [Kv; 
SRE 254]. 1791: levált volt eö Nsga a MVasarhellyi 
Refor Kollégyom pénzéből legális Interesre 2000, Mforin-
tokat, melljnek Interessét eleinte accuraté is fizette eő 
Nsga, de annak utánna hibázott a Dolog, mert ez jelen való 
esztendő Januariussanak 19dik Napjaig a Restans Interes 
600 Mfra nevekedett [Mv; Ks 68. 48. 32] * - kontribúció. 
1843: Fekárik Jóseffnek mint panaszlo volt adószedőnek 
azon panaszas kérelmére, — miszerént midőn a* restans 
Contributio fel hajtását végre hajtani törekedett volna, — 
mint el fáradt segédjével edgyütt bétért a' kortsomá-
roskodo Ifj. Bakó Andráshoz égy pohár Bor meg itala vé-
gett mészáros Szabó János* azon okbol miért vette fel 
tsak rajta a Contributiot Exequutioval megtámadtatott, ir-
galmatlanul Öszve káramoltatott, 's nemtsak söt kegyetle-
nül két versbeis meg verettetett [Dés; DLt 586. 1. — •Toll-
ban maradt: által] * ~ uzsora hátralékos kamat. 1837: 
Vőltsi adossaim bé kívánván egész tartozásakat fizetni, 
mint hogy restans Usorájakat nem tudhatom ha... az res-
táns Usora iránti bizanyitványt kezembe hozzák a' tartozást 

azonnal fel vészem [M.köblös SzD; BetLt 3]. 1850: 
Muntyán Szimion feles restans usorával maradott ados, 
nevezetesen gané hordásbéli tartozását tudtomra soha sem 
tette meg, nem lévén semmi marhája [Hodor lev.] # 
vminek a ~ ára. 1829: a Contractus tartása szerént vásárolt 
Kalongya Széna(na)k restáns árrát 15öd napra fizessék bé 
[Milvány K; Somb. II]. 

2. (szolgálatként) le nem dolgozott; neefectuat/neexecu-
tat la termen; (als Dienst) nicht abgearbeitet. Szk: - mun-
ka. 1768/1771: a' restans Munkákat, hogy recompensal-
nok, meg engedte Udvar Biro Uram, hogy 80. Szekér Fát 
vinnénk bé Dévára és fordittanok a' Templom Számára 
[Bukuresd H; Ks 114. 61. 43] * - napszám. 1842: a' 
mostani Haznak uttza felöl való veglben epittsenek édgy 
Szobát, mellynek fel allittására a' Ratz Lupucz restáns 
napszamjai közzül applaudalok ezennel 30 ~ napszámokat, 
mellyeket Ungur Lup vélle tellyesittessen az Ház fel 
allittasán [Törzs. Dési taxalisták 75-6]. 1855: Kerületűnk 

Elöl Járojit bátor vagyok Tisztelettel arra kérni, hogy el 
maradott Restáns napszámaimat az helybéli F. Bíróval 
rögtön exequáltatni [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1396 
Dobolyi Bálint kérv.]. 

3. munkával/szolgálattal hátralékban levő; care a rămas 
ín urmă cu prestarea unor munci/servicii; mit Arbeit/Dienst 
schuldig. 1703: Az executio is kkre el megjen infalibiliter 
mind addig kken is lészen, mig ki nem potollya eges Res-
tans dolgosit [UszLt IX. 77/73 gub.]. 1786: az Szam tartois 
az restáns Taxas Rabokat mind le küldette Szent kirallyra, 
mit tselekedtenek ottan véllek nem tudom [Torockó; TLev. 
4/13. 14]. 

4. adós; dator; schuldig. 1756: Computus szerént Néhai 
Asztalos Gáspárné Asz(szony)... haz berben maradott Res-
tans Mf. 60 [Déva; Ks 73. III. 35]. 1789: mi mind ketten 
Portio pénzel Restansok lévén mikor el égénk az el mult 
esztendőben, mind rovásaink mind könyvünk s quiaetán-
tiáink el égtenek [Sztána K; Somb. I]. 

restánt maradék; care a rămas (din ceva); übrig geblie-
ben. 1683: Restant buza és ros szalad Cub 6//2 [Fog.; UtI]. 

restauráció 1. tatarozás, újjáépítés; restaurare, restau-
raţie; Sanierung. 1656: Ezen pitvarnak alsó resze, teglaval 
padimentomozott az közepe reghi rosz megh bontakozott, 
restauratiott kevan [Fog.; UF II, 130]. 1717: Az Kolosvári 
Commendánsnak ide küldött Specificatiojábul értyűk, 
mennyi követ, meszet, Fövényét, fát és deszkát kivánnyon 
az ott Való romlott kőfalak(na)k Restauratiojara [KvLt 
1/218 a gub. Nsz-böl]. 1765: Símén András Uram a' Ta-
vaszszal mihellyt a' fagya a* földnek ment, mindgyárt 
fogatot a' Malma restauratiojahoz [Széplak KK; SLt évr. 
Transm. 303]. 1786: Az ecclesia capitalissának interesse, 
minthogy a templom és harangláb ruinában vagyon, 
azoknak restauratiojokra fordíttatik [M.derzse SzD; ETF 
107. 30]. 1788: Abrudbányán az Unitáriusok ö Kgylmek 
Temploma az el mult esztendőkb(en) el-vétetvén, obtineal-
tak Decretumot... magok számokra Templom vagy is Ora-
tórium épithetesre Consultalodván pedig Az Ábrudbá-
nyai Titt. Magistratus egymás kőzött ennek modalitassárol, 
azt találták fel, hogy az Bor Dolgosiat azon oratoriu-
mok(na)k építésére fordítsák, és a ' Romanö Catholic. 
Templom restaura(ti)ojara is [RGyLt Acta cons. 61/788]. 

2. (ki)javítás; reparare, reparaţie; Reparierung. 1656: (A) 
var kapuk felett való rend hazak hejazattiara terven ... bon-
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takozott cserep hejazattia vágjon mind vegik szukseges 
enekis az restauratio [Fog.; UF II, 140]. 1694: van egy 
Kőből csinált, rákot Bastya forma ház ... Sendelyezesenek 
egy jo darab resze három helyenis Restauratiot kivan 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 1737: Igen feles szekér ág és töviss 
kivántatvan(n) ezenn gát restauratiojára ... Concludáltatott 
a T. N. Tanátstol és Universitástól, hogj minden betsülletes 
marhás és lovas atyánkfiai hozassanak 's hozzanak 2:/: 2 
szekér Tövisset es 1:/: szekér veszszőt [Dés; Jk 482a] | 
Nemis praecludaltatnak a Tordai Possessorok az Negligens 
Szölõs Gazdák ellen lehető hellyes praetensioktol, úgymint 
Gyepük restauratioja; szőlők miveltetëse iránt [Torda; 
TJkT I. 148]. 1763: Tordára Búzát, Árpát vitt el adni 
Mányika Iuon hogy kerekeket Lőtseket, végyen a' Béres 
szekérnek restauratiojára [Záh TA; Mk V. VII/1. 19-20]. 
1771: Tavaj mikor azok a nagy árvizek valának az Piski 
hidnak restauratiojara az Nms Vármegye parantsalattyábol 
kellett vinnünk 15 darab szál kőrős fát [Batrina H; JHb 93. 
XIX. 6]. 

3. megújítás, helyreállítás; refacere; Erneuerung. 1796: 
más lévén az akkor Transumtumba elö adott Levél más 
Pedig a mostan kért Andreanum Privilégium. Mely az előb-
beninek restauratioja, és Rénovatioja és még az azt meg 
előzött ususnak is Confirmatioja | azon Privilégium hogy a' 
Tatárok által el égettetett, és el pusztítatott légyen, az ezen 
most producalt Restauratióból, és renovált Privilégiumból 
világoson kitetzik [Mv; TLev. 5/16 Transm. 40, 78 tábl.]. 

4. kárpótlás; despägubire; Entschädigung. 1763: az eléb-
beni Deliberatum in omnibus punctis, et clausulis vigoral-
tatik es hogj az p(rae)tendens Aszsz(on)ynak minden kára, 
s ' annak restauratioja alkalmatosságával, az elegett háznak 
felépítésére, ugj szinte az perre esett költséget, fáradtságát, 
m figura Judicii legitimaltatvan, Executiob(a) vétettessék, 
itiltetett [Torda; TJkT V. 159]. 

5. tisztújítás; alegerea unei noi conduceri, restauraţie; 
Wahl der neuen Regierung. 1770: 9-na <Decembris> men-
tem a táblára Székre. Megértém, hogy a resolutiók leérkez-
tek a restauratio iránt [RettE 242]. 1807: a' Tractus is 
égyb(en) volt gyűlve 21dik Augustia a' restauratio meg 
esett [GörgJk 186. —aTi. 1797-ben]. 

restaurál 1. tataroz, újjáépít; a restaura; sanieren. 1657: 
most azt az epitest az B. Ceh súblevallya harmintz forin-
tokkal ab hinc in poster(um), ha mi bontakozas es 
fogyatkozás rayta leszen, tartozik azt az B. Ceh restauralni 
saját keoltsegheke(n) [Kv; ÖCJk 4]. 1692: Ezen Pincze 
körös környűl köböl vagyon fel rakva, Gerendáit Stömpö-
lyök tarttyák, padlasa igen rósz vagyon. A' kö falát most 
restarállyák ä Gabonás ház felöl a' kŏmivesek [Mezőbodon 
IÁ; BK]. 1775: Az haranglábat restaurálják, mivel szinte 
dűlőfélben vagyon [Zalán Hsz; ETF 107. 9]. 

2. ki/megjavít; a repara; reparieren. 1656: Vagyon az 
eleb megh irt 2 aytok felett regi rósz 3 keczke labokon allo 
cserep hejazatt alat szükseges restauralni [Fog.; UF II, 
114-5]. 1740: Két romlott fejsze, en(ne)k edgyikét a' mos-
tani Béresek tartoz(na)k restaurálni, mert ők rontották el 
[Gyéressztkirály TA; Ks 89 Inv. 11]. 1770: (A gátat) egész-
len restauralni fogja [Berekeresztúr MT; BetLt 7]. 

3. helyreállít; a reface; wiederherstellen. 1648: Vagion 
®gy réghj el hagyatott haltarto kit mostani Udvarbíró 
Nagj Benedek uram ez jnventálas alatt restaurálta, megh 
tiztittatta [Komána F; UF I, 938]. 1731/1768: Tisztsegem 
utan járandó fizetésemből kezdettem ... el-pusztúlt Joszági-

mat ab ovo réstaurálni | maga Jószágába lakjék a* Felesé-
gem, mivel aztis En, tulajdon költségemmel ex integro res-
tauráltam, szaporítottam, építettem én Conserváltam em-
bereivel edgyűtt [Kv; Ks 14. XLIIIa Komis Zsigmond 
végr.]. 

4. (fizetést) megjobbít; a îmbunätăţi (salariile); (Lohn) 
verhessem. 1756: Németi István Uram ide jővén az Colle-
giumban felesed magával, ittas lévén azt beszéltette, hogy 
az Némethianum Legatumon lévő Alumnusok Sallariumo-
kat restaurallya [Kv; Mk IX. Vall. 178]. 

5. megújít, újraválaszt; a reîmprospăta/realege; erneuern, 
wieder wählen. 1823-1830: Egykor, midőn a marosvásár-
helyi tanácsot restaurálták ... ezt a Virág Jánost is tudtán 
kívül senatomak választották [FogE 284]. 

6. visszaállít; a restabili; wiederherstellen. 1613: Szebent 
kézhez vévén a fejedelem8 — az Farkas-ágyut lövőszer-

számokkal edgyűtt, Fejérvárat lövöldözteté belölle, és kará-
cson után resignálá az szász nemzetnek, hogy inkább az 
ország szabadságát azzal is restaurálja [ToldE 223. — 
8Bethlen Gábor]. 

restaurálandó újjáépítendő; care urmează să fie refâcut/ 
reconstruit; neu zu erbauend. 1765/1770: Az Simén 
András Uram mostan restauralando Malma [Széplak KK; 
SLt évr. Transm. 306]. 

restaurálás 1. tatarozás, újjáépítés; restaurare, renovare; 
Sanierung. 1620: egj nehanj vttal vegeztek eö kglmek va-
rosul, az varos keőzeonseges keõfalainak restaűralasa feleöl 
[Kv; TanJk II/l. 294]. 1692: Templomunk fedele romlás-
ban lévénn, magunktul elégtelenek vagyunk restauralasara 
[Kv; SRE 4]. 1702: (A város) Rosa hegy alat levő Málma 
mostani ruinalasanak restauralasara rendeltük (!) egesz 
Universitasul a* Bor fogas Lucrumabul f 100// - Szász 
forintokat [Dés; Jk 320b]. 

2. ki/megjavítás; reparare; Reparierung. 1692: Mind ă 
megh-irt Szőlő körül való kert, mind ä Saitolo Szin restau-
rálást kívánnak [Mezőbodon TA; BK Inv. 15]. 

restaurálhat 1. megjavíthat; a putea restaura/repara; sa-
nieren können. 1656: (A bástya) egjik resze kupás veöl-
gjes csereppel vágjon megh feödve, sok helljeken bontako-
zott allapottal leuen, kevantatik ha restauralhattiak [Fog.; 
UF II, 140]. 

2. tisztségében megújíthat; a putea realege ín funcţie; in 
Funktion wiederwählen können. 1784 k: Igen meg Atyafi-
ságosodván, és a Magistratust meg hodoltatván, a Zétala-
kiak Tisztyeiket Privilégiumok szerént nem restauralhatyák 
e mián [Zetelaka U; UszLt XII. 89]. 

restaurálódik helyreállítódik; a se reface; wiederherge-
stellt werden. 1692: Vagyon itt à malom hely névu helyen 
egy Tó mely most restauralodott; mivel el-pusztult volt 
[Mezőbodon TA; EHA]. 

restauráltat 1. tataroztat, újjáépíttet; a dispune să fie 
restaurat; restaurieren lassen. 1644: Az Poliani kápolnát 
en nekem fogadasom tartia hogy restauraltatom [Kv; JHb 
III/6]. 1668: mentse Sebes Vár építésé véget, hogy Ngod 
semmi Uy épulétékét ném csinyaltát, hanem csak szintén 
az Váron kivul valo Hostatot akaria Ngod restauraltatni 
[KJ]. 1679/1681: A várban valo minden hazakra, s azok-
b(an) levő mind(en) eszközökre, nevezetesb(en) penig bel-
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ső javaimra ighen szorgalmatos gondot visellye(n)a , 
kártol óltalmazza ha mi fogiatkozás azokban lészen, azokat 
... restauraltassa [Vh; VhU 666. — aA porkoláb]. 1713: 
Vàrszai Nesztor Avram hüttel fáteala hogj az mely 
Puszta Malmot Hlyei Udvarbíró Ur(am) Varczán fel epitet 
vagj restauraltatot, mint hogj csak most a Telben készült el 
egy nap sem forgót [Marosillye H; UtI]. 1742: Ez volt a 
régi Rákólczi (!) curia, mely is régtől fogván ruinában 
lévén, néhai mlgos Boros Kata asszony maga részit kezdte 
ex antiquis ruinis restauraltatni [Tasnád Sz; BfN]. 1750: az 
németek által a kuruczoniaban el égetetvén végső pusz-
tulásra jutattak volt mind az udvarházok, mind pedig 
egyébb appertinentiák, mellyeket ujjobba(n) Néhai M: Jó-
sika Maria Aszszony épitettvén és restauráltotván, ugy 
szállott megint belé [Déva; BK ad nro 144]. 

2. megjavíttat; a face să fie reparat; reparieren lassen. 
1665: (Az alsó házak) udvarát egészen megpádimentomoz-
tattam; az kútját újólag restauráltattam [Kv; KvE 196 LJ]. 
1742: A Régi kehelytis Bibo István restauraltatta [Erősd 
Hsz; SVJk]. 1744: el praedalt Gabonáit Sz: Egyeddel re-
fúndaltassak el hánt és égetett Kértéit restauraltassák 
[WassLt Czegei Wass Ádám lev.]. 

restauráltatás tataroztatás, újjáépíttetés; renovare; Sa-
nierung. 1711: az Rosa hegy alatt lévő puszta Malom(na)k 
restauraltatása [Dés; EHA]. 

restauráltathatik megjavíttathatik; a putea fi reparat; 
repariert werden können. 1737: Minthogj Nms Várasunk 
Rósa hegj alatt lévő Malma, már jó időtől fogva Gátja el-
szakadvánn, nagj káros ruináb(an) vágjon, minekokáért, 
hogj mig a szorgosabb mezei dolog ideje elkövetkeznék, 
addig restauráltathatnék, azonn malmunk gáttya... Conclu-
dáltatott, hogj mostani Borbirák3 a Nms Város Bor 
lucrumából, ezen dologra Conferállyanak 's adjanak flór. 
hung. 100 - száz M. forintokat [Dés; Jk 481-2. — aKöv. a 
nevek fels.]. 

restauráltatik 1. tataroztatik, újjáépíttetik; a fi renovat/ 
reconstruit; renoviert werden. 1713/1750 k.: ha hol 
adosságok is hol es kinél volta(na)k s vágynák szorgal-
matossan investigallyak az affélek(ne)k interessibűl res-
tauraltassa(na)k az afféle ruinák [RGyLt A. 12]. 

2. megjavíttatik; a fi reparat; repariert werden. 1694: (A 
ház) Pavimentuma(na)k tégla kövei egj rakásb(a) 
vannak: az ala kevántato tőlgj fa darabokat, tsak most rak-
ták be, hogj arra felljűl a ' Pavimentuma restauraltassék 
[Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúrialeír.]. 

3. helyreállíttatik; a fi refåcut; wiederhergestellt werden. 
1694: van egy Toronyhoz ragasztva csináltatott keőtes fák-
ból allo Ütö oranak az Labja es Tartója, kinek az Alsó resze 
el rothadván, most vy erős Tölgy Fa darab Sztőmpőkkel fel 
allittatva restauraltatot de ugjis az Lab fai igen el sorvadtak 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 

restelgő diábry sorvezető; transparent; Linienblatt. 1870 
k./l 914: Restelgő: sorvezető, irás alá használt vonalzott pa-
pír, melyet — akkor — mi magunk készítettünk, s melyet 
„szamárvezetőnek" gúnyoltak [MvÉrt. 40]. 

restelkedik 1. rest vmire; a-i fi lene (să facă ceva); faul 
sein. 1660: Nénémasszony is kéri Kegyelmedet, hogy ne 
restelkedjék Kegyelmed, hanem jüjjen ide, hozzon Kegyel-

med hét sing fekete perpetát [TML I, 536 Bornemisza Kata 
Teleki Mihályhoz]. 1672: Bizony Koma attúl félek, addig 
restelkedünk, addig nem tudunk másokon könyörülni, de 
az mi nagyobb, addig nem szolgáljuk az Isten dicsőségét 
hogy félek rajta, nekünk is jut az pohár búnak az 
seprejében [TML VI, 143 Teleki Mihály Naláczi István: 
hoz]. 1807: nem osonáltunk mert restelkettünk utánna járni 
[Dés; KMN 227] | ha ellenkező bizonyítás kevantatik a 
Novizans állit bizonjságot, mint hogy az Szüleikhez s 
Szüleik körül kevantatot gondviselesben nem restelkedet 
producalt Esketesevel meg bizonyította olvassak meg az 
Esketest [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1815: azon irat-
vánnyát az ezelőtt volt szokás szerént, a* kik nem restel-
kedtek, szabad lévén a' Falu erdejíből irtani, őis mint Szor-
galmatos Ember, magais Szaporitgatta irtott azon innetis 
[Orsova MT; Born. G. XV/13 Farkas Iftyenye (61) di-
sunitus pap vall.]. 

2. restül jár el; a se arăta/dovedi leneş pentru a face ceva; 
sich als faul erweisen. 1690: Mind az alt(al) ha Vasárbirák 
uraimék eokglmek tisztekb(en) restelkednenek eo kglmekis 
hasonlo poenaban incurallya(na)k [Dés; Jk]. 1789: a 
Cantor a Gyermekeket tanittya, de a Lakosok restelkedvén 
kezdették Gyermekeket Iskolába jártatni [Kénos U; UszLt 
XIII. 97]. 1828: Ha mindig restántiát hágy magán, aztot 
a Mlgs Udvar vélle le dolgoztatni, és azon esetbe ha mégis 
restelkedik a szolgálattétellel akár melly Üdöben szabad-
ságba lészen ki tenni [Erdösztgyörgy MT; TSb 35]. 

restelkedő restül viselkedő; leneş, trîndav; sich faul be-
nehmend. 1794/1795: méltóztassék modot tanálni abba, 
mint lehessen a* magok magzatjaik körül restelkedő Atyá-
kat arra kenszeriteni hogy avagy tsak apróbb Gyermekeiket 

oskolaba jartassak [M.bikal K; RAk 15]. 

restell 1. (egy kissé) szégyell; a se jena, a-i fi ruşine; 
sich schämen. 1704: Vannak sok egyéb hírek is, akiket ide 
nem írhattam, nem is merem, nem is bizonyos, átallom és 
restellem is [WIN I, 171]. 1710 k.: Sok jeles nevetséges 
dolgokat írhatnék erről az utazásomról, de restellek ennél is 
nagyobb hiábavalóságokkal papirost tölteni, csak ezeket 
jegyzem meg [Bön. 567]. 1779: Ugyancsak elválasztot-
ták0, de elsőben sok becstelen szemre való hányások 
voltak. Restelem elészámlálni [RettE 403. — aTeleki Imrét 
a feleségétől]. 1847: Minthogy szinte semmiségért szot 
szaporittani restellem, ámbár maga mindig áldozhat 50 xrt 
— a' mikor én áldozok egy krajczárt — no de se baj! 
másként leénd ezután [Csapó KK; DobLev. V/1265 Wizy 
Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 1894: Ha eldobod ezt a levelet, 
igen örvendek rajta. Restellem, hogy megírtam, de megír-
tam, mert jólesett [PLev. 171 Petelei István Jakab Ödön-
höz]. 

2. rest vmit megtenni; a-i fi lene să facă ceva; faul sein, 
etw. zu tun. 1618: Az itt való sok nyughatatlanságot, szor-
galmatosságot is nem restellem, valamivel tudok Nagysá-
godnak szolgálni, hűséggel, szorgalmatossággal igyekezem 
Nagyságodnak szolgálni [BTN2 139]. 1632: mivel vadnak 
irtásink is, kit csináltunk sok munkánkkal szántó földet 
vagy széna rétet, ezeket oszlásra nem bocsátottuk, hanem à 
kigyelmek4 is, ha nem restellik, a falu földéből szabadasan 
irthassanak [Udvarfva MT; Barabás,SzO 366. — aTi. azok, 
akiknek újonnan adtak házhelyet]. 1648: Die 2 Junü 
adtunk az muskétáktól az tisztításon kivül, az kinek mi 
héja volt, az ki nem restellette maga meg tisztította [Mv; 
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EM XVlll, 404]. 1660: Látom restségét Kegyelmeteknek, 
én látogatásomra restelli jtíni, ím én eljüttem Kegyelme-

tek látogatására [TML I, 560 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1733: meg vólt szakadva a' kis harang(na)k a' kötele, 
hideg lévén ŏ restelette meg kötni [Hévíz NK; JHbT]. 
1785: vagyon az határban ki szakasztva edgy darab szabad 
erdő, honnan tüzelhetnek de hogy a' Nyakakba nints 
restellik fáért oda járni [Torockó; TLev. 10/5]. 1826 k.: A 
mint mi Gyalakuti közönség Határunkon két patakunknak 
Küküllöbe follyo vizével küsködünk; az árkoknak ki taka-
rításával, ne restellené a kelementelki közönség is ezen 
egygyetlen egy Csulak ágy Patakjoknak árkát kitakarittani, 
és partjait erösitteni [Gyalakuta MT; GyL]. 

Sz: a munkát. 1578: biro vram ... haggia megh az 
adozedeo vrainknak, hogy ha hun tudnak affele penzes 
árainkat, eo kegmek ne restelliek a munkát hane(m) eo 
k. meg bechywlliek es hazaknal talallyak meg, keol-
Çhynezzenek teollek, es az adobol fizessek meg esmegh eo 
kegmeknek [Kv; TanJk V/3. 168a] * - / az írást. 1665: 
Asszonyunk ö nagysága parancsolá, hogy Kegyelmedet le-
velemben kövessem, hogy ő nagysága Kegyelmednek leve-
r t nem írt, mivel tudja azt Kegyelmed is, hogy ő nagysága 
restelli az írást [TML III, 485 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz] * a szolgálatot. 1673/1681: Szent Királyon 
lakó Paduran Stephan valasza ... ha restelled az paraszti 
szolgalatot, adgy esztendőnként Tizen hat forint Taxat, es 
s?erez róla levelet magadnak [VhU 466 Thököly Imre vál.] 
* a szót. 1661: Bizony még az szót is restellettem búm-
ban, hogy megírtam volt, hogy elmegyek, azt gondolván, 
Kegyelmednek is nehézségére leszen [TML II, 166 Veér 
Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 

. restellés vmire való kedvetlenség/restség; lene, lipsa do-
rinţei/chefului de a face ceva; Lustlosigkeit. 1804: a Rector 

azt mondotta hogy a tegnapi hasfájásomnak talam tsak a 
^tzke tanulásnak restellése volt az oka [Dés; KMN 39]. 

resten 1. vonakodva, lustán; fåră tragere de inimă, co-
dindu-se; faulerweise. 1571: Kerjk azon eo keget az ta-
nachbely vraimat hogy zedyek waloba az adot Mert eo k. 
v§ian szok panazis vagyon hogy eo k. Resten Jarnak ely 
benne | Az adon Jaro Vraim Igen Resten chelekeznek az 
ado Beh zedeseben [Kv; TanJk V/3. 40b, 43b]. 1584: Az 
Ado zedeo vraimis panazolkottanak hog ... a* keossegh 
resten hozna be az Adot [Kv; i.h. 278a]. 1592: az polgárok 
öiro vram hiuatalliara resten jeonek be az Tanach házhoz, 
kjt eo kegmek varosul keserves ziuel veznek [Kv; i.h. 1/1. 
1®5]. 1673: Hej édes, kedves Uram, bezzeg resten nyúl 
Kegyelmetek az mi dolgainkhaz! félek rajta, hogy Isten s az 
magyar nemzet még jövendőben az mi vérünket az Kegyel-
e t e k markábúl fogja kikivánni [TML VI, 418 Ispán 
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1677: Arenda s' egyéb Adó-
szedők tisztekben resten járván; a' fö Tisztek abajgassák, 
törvényei meg-is büntessék [AC 251]. 

2. ->-en marad munka nélkül marad; a rămîne fåră lucru; 
°hne Arbeit bleiben. 1840: Oroszfalu® Marhássai a nagy 
b,kság miatt rest(en) maradtak [Bom. G. XXIVb. — aMT]. 

. rcstes 1. lusta; leneş, trindav; faul. 1808: ne légy ez után 
•s testesebb ezen jó munkában [Kemény, CollMss Tom. 
*XX. Varia XII]. 1810: edgyik sem volt restes hordattatá-
sabana [Jcdd MT; LLt. — aTi. az erdőnek]. 1811: Mondja", 
mely bajos az egyedül valóság, Mindene el-pusztul, nem 

foly a' Gazdaság Erre a' Baráti e' képpen felelnek Ja-
vasolnók, hogy égy Béres szóigát fogadj, De bajos, hogy 
annak oly' sok fizetést adj; Osztán égy hivséges Cselédet 
hol találsz? ... Ha dólgába restes lészen és kedvetlen, Azt 
mondja a' világ, hogy dolgozik étlen [ÁrÉ 203-4. — aAz 
özvegy]. 

2. felületes; superficial; oberflăchlich. 1599: kewantatik 
az Zorgalmatos vigiazassis az mostany felelmes eodeonek 
allapattiahoz kepestis az penigh kewantatik inkab az va-
rosnak kapwjn minthogy az zolgakis felette restessek az vi-
giazasban [Kv; TanJk 1/1. 341]. 1737: az Inctus két rend 
béli exhibeált Documentumival semmit nem doceál, hogy 
fidefragus; vagj perjurus vólna az I. hanem olly Cavillu-
mokkal és Subteifugiumokkal kivánnya aggraválni az At, a 
mellyek magokb(an) hamis-hitüséget nem involválnak; 
hanem többire mások(na)k diffamatioját, és maga Tiszti-
ben) való restes el-járását [Dés; Jk 246a]. 

restesen felületesen; ín mod superficial; oberflächlicher-
weise. XVlll. sz. köz.: igen restesen szántottak eddig és 
actu igen Sok miveletlen föld vagyon [Told. 29]. 

resteskedik 1. vonakodik; a se codi; zögem. 1842: Ja-
kab Miska töbszöri keményebb meg intésemre is nagyon 
resteskedik az ötet illető tartozását huszonöt Rftokat a 
következendő Esztendő Szt: Györgj napjáig köteleztetik 
hiba nélkül fizetni [Sárd KK; WassLt]. 

2. henyél; a lenevi/trîndăvi; faulenzen. 1880: Én roppan-
tul nyugszom most és resteskedem; de tán mégsem fognak 
a te fene vizióid teljesülni [PLev. 80 Jakab Ödön Petelei 
Istvánhoz]. 

restit lassít; a incetini; verlangsamen. 1772: a1 Silipről 
le foljo vizet a* kerekek láttatnak sebesitteni, a' Gátról le 
foljot pedig a* Gátnak sűrűsége, nevezetesen mikor csekélj 
a' viz, mint egj restitteni [Sövényfva KK; JHb LXVII/281]. 

restituál 1. visszaad; a restitui/înapoia; zurückgeben. 
1586: Dobray Peteőr arra igjré magatt hogj Tyzen ötöd 
Napra, Matol fogwa szamlalwan az az szent maria Magdal-
na Aszszonj Nap vtan walo wasarnapon, my kőzzwlwnk 
kettónk előtt Nemetjben minden lewelett producal es 
Dobray ferencznek In specie restituál az megh Irt kötél alat 
[Lesnek H; IB VI. 225/16]. 1609: Ergo niluan vagion hogy 
Becz Jmrehnek mind(en) acquisituma az Actorra maradót 

dominiumjat megh bizonitotta az Actor per hoc az 
teoruin azt itele, mint hogy Becz Jmrehnek penzese volt, 
restituallia az actomak az peres jozagot [Kvh; BLt 3 hiv.]. 
1650: uolt egy feolde zalogba(n) a Jobbagyamnak az 
alperes kezenel az mely feoldnek az zalagjat megh uitte az 
Jobbagyom, elis uette az in Causam atractus, de az feoldet 
ugya(n) nem akarja megh ereszteni, et per hoc azt keuanom 
az teoruenyteol ad Judicaltatni hogy miuel az zalagjat el 
uette, az oltatol fogua potentiose tartya kezenel restituallya 
[UszT 8/64. 15a]. 1662: Parancsollyuk azért szŭnnyél 
megh azon jószághnak kápdosasátol, az marhakotis resti-
tuál lyad mindgyart, s az orszagh constitutioit ne hábor-
gassad [Told. 1 fej.]. 1671: Végeztük azért hogy ha meg-irt 
Fejedelem Aszszony ö Nagaa azon el-foglalt joszágot, 
Komis Gáspár Atyánkfiának nem restituallya, tehát ezen 
Articulusunknak erejével meg-irt Fejedele(m) Aszszonynak 
az Erdélyi birodalomban annyi érő jószágát Komis Gáspár 
Atyánkfia el-foglaltathassa [CC 79-80. — "özv. Kemény 
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Jánosné]. 1693: Kglmed egy darab Portiojátt... mellyet 
Kgld Potentiâ mediante ... el foglalt ha kgld simpliciter 
restitual, bene quidem, alioquin a potentiakrol irot brevis 
Articulus szerint Kglmedett Certificaltattya ad querelam 
[Fejér m.; DobLev. l/47]. 1738: A Mobiliákat penig 
melljek az I. kézénél vadnak tartozik az Anak restituálni 
[Torda; TJkT I. 171]. 1753: az lncta elöbbeni vra Házától 
... vivén el két ökröt, egy Tehenet és egy esztendős Tinots-
kát, ezekből fia számára a jobbik ökröt az Tinotskával res-
tituállya [Sibisel H; WH Prot. dom. 20b]. — L. még AC 
81; CC 48; RSzF 238, 270. 

Szk: szõrin 1671: Az pásztorok tartoznak az Anak 
marháiát szörin restituálni, vagy à mit ért volna arról con-
tentalni hit szerént megh mondva(n) az A. mit ért volna 
marhaja [Kv;TJk XV/1.33]. 

2. (szökött jobbágyot) visszaszolgáltat; a trimite/da 
înapoi (iobagul fugit); (geflüchteten Leibeigenen) zurück-
geben. 1677.ü A' mely Jobbágy elébbi rezidentiájára magá-
tól viszsza mégyen, nem tartozik a' temporaneus Urának 
restituálni, hogy ha öröksége és hozzája való competen-
tiaja-is eléb való [AC 193]. 1744: az nekem adott ad-
monitoria Instructiot ö kglme előtt szóról szóra el olvasván, 
admoneálam ŏ kglmét hogy az Exp(o)n(en)s ő kglme 
fugitivus Jobbágyát restituállya [SLt J. 21]. 

3. (kárt) megtérít; a acoperi/repara (o pagubä); ent-
schädigen. 1757: Németi István ... már engem excontentalt, 
én nem is kívántam egyebet tői le, tsak az én káromat 
restituallya [Somlyó Sz; Mk IX Vall. 191]. 

4. vkit házába/birtokába visszahelyez; a restitui/a da îna-
poi cuiva casa/averea; (jn in sein Haus/Besitztum) wieder 
einsetzen. 1748: Sz Egyeden lakó Szabó Pál Vramatis 
Potentiose el foglalt Házában Nemes V(ár)megye Delibera-
tuma mellett restituallyuk [Dob.; WassLt]. 

5. tisztségébe visszahelyez; a reinstala ín funcţie; ins 
Amt wieder einsetzen. 1678: az vármegyék néhány punctu-
mokat tettek fel ... kik voltak okai Paskó Kristóféi küldé-
sének? kiért s miért mentenek el az urak is? meg bántódá-
sokat nemesi szabadságoknak praetendálták és hogy 
tisztöktől is az kik priváltattak, restituálják [TML VIII, 93 
Macskási Boldizsár Teleki Mihályhoz]. 

6. (férjet felesége mellé) visszarendel; a obiiga să se în-
toarcă (la soţie); (Mann zu seiner Frau) zurückgehen 
lassen. 1628 u.: Kívánom aszert hogi az Actrixnak ebbeli 
Propositioia Condescendallion, es az ideőtol fogua(n), 
töllem keóleón letetöl fogva, kivano(m) igaz menteő sze-
meliekkel expurgalni magatt, es hazassagba(n) hozzam 
leuő keóteles ereös hiti melle Restituálni az zent zektól 
[SzJk 32]. 

7. (vki becsületét/tisztességét) helyreállítja; a reda (cuiva 
onoarea/cinstea); (js Ehre/Würde) wieder herstellen. 1726: 
ellenem mondott bestelen szavait a város közönséges pia-
czá(n) Kádra álván recántállya, és elebbeni tisztességemet 
restituálvá(n) közönséges hellyen meg kövessen [Dés; Jk]. 
1729: becsülletemet restituállya [Dés; Jk]. 1745: Az Actor-
nak meg Sertet becsülletit in facie judicij restituallyak 
[H; Ks 62/10]. 1747: (Az alperes) minket horrende diffa-
malt, azért in poena(m) emendae 1 ingva incurrallyon, in 
figura sedriae betsŭlletunket restituallya [Torda; TJkT III. 
155]. 1781: Azért megkívánom a jure, hogy ilyen méltó-
ságos udvarban potentiát cselekedtek és engemet poten-
tiose bestelenítettek (!), meg is akartak verni, a potentiáért 
major potentián maradjanak, bestelenítésen peniglen, 
restituályák becsületemet [Árkos Hsz; RSzF 271]. 

8. helyrehoz; a îndrepta; revidieren. 1783: Hogy ha 
p(e)d(i)ig a Birák a meg irt modokb(an) ob offo hivatallyá-
b(an) hátra állana (így!), tehát mind azon hibákat és exces-
susokat a Város(na)k restitualván meg fizetni tartozzanak 
[Torockó; TLev. 10/3]. 

restituálás visszaadás; restituire; Rückgabe. 1649: Lin-
czegh János Ur(am) Berei Petemet citaltatua(n), negy keö-
beöl buza(na)k arra(na)k restitualasaert, moueal illien 
actiot el lenne, negy keóbeól buzat atta(m) volt neked azt 
keuano(m), hogi restitualliad [Kv; TJk VIII/4. 351]. 

restituálatlan visszaadatlan; care n-a fost restituit; nicht 
zurückgegeben. 1757: a' mennyi Summa pénzt fog ki adni 
a* Mlgs Aszszony, hogy még el lopott pénzéből restitualat-
lan légyen, azt hogy az Inctuson Executione mediante 
desumaltathassa helyes és méltó dolognak ítéltetik 
[EMLt]. 

restituálhat helyreállíthat; a putea reface/restabili; wie-
derherstellen können. 1657: mind Bethlen Gábor, s mind 
Rákóczi György fejedelmek idejében igen szomjúhozzák 
vala az magyar nemzetnek szabadságát és magyar nemből 
állatandó királyságot, hogy restituálhatnák az régi mohács-
mezei magyarok végezéseit szerént [Kemön. 100]. 

restituáló visszaadó; care restituie; Zurückgeber. 1677: 
Ecclesiasticum bonumok foglalói, s ' nem restitualoi ellen 
processus, poena [AC 255]. 

restituálódik visszaadódik; a fi restituit; zurückgegeben 
werden. 1651: Az A Comportalván az Thordai házról való 
nylván való bizonságokot; Teczik az Tórvennek hogy azis 
restitualodgiek az Anak juxta Actione(m) [Asz; Borb. I]-
1662: legyen azon Kegyelmetek, ha az békesség ugyan 
véghez megyen, az praesidium addig ki ne vitessék, még 
kinek-kinek jószága s jovai nem restituálódnak [TML II, 
357 Ébeni István Teleki Mihályhoz]. 

restituált visszaadott; restituit; zurückgegeben. 1844: 
Bartók Kelemennek Esketése a Bartha János Arvainak N-
Borosnyon restituált szántó földek, és egyébb jok fölött 
[Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249]. 

restituáltat 1. visszaadat; a dispune să fie restituit; 
zurück geben lassen. 1598: megh keuano(m) az Alperesek-
teól azokat az feóldeket Restitualtatnj [UszT 13/47]. 1604: 
Azért mjert illyen Jussomot el foglalta azultatúl foghuan 
ualo el wett hoznaúal Cum poena maioris potentiae re(s-
ti)tualtatnj kiwano(m) az molnoth [UszT 18/91]. 1609: Az 
Actor procuratora contendal s azt mongia, hogy Becz 
Jmrehnek, mind eostól marattia s mind penzen veot az 
Actorra maradót vgy mint verus hęresre, Azért maganak 
keuannia az eoreokseget restitualtatni [Kvh; BLt 3]. 1612: 
Hagiúk es Serio parancziolliúkis Kgteknek, ha hul Buzas 
Jánost Cum súis Complicibús fel talalhattyak, mindgya' 
rast megh fogyatok, es az Exponensnek hatalmasul el veott 
jowayt restitualtassatok [Kv; PLPr 47 fej.]. 1646: keszek 
leszünk docealni, hogi ezeket az martiakat maganal 
tartua(n), megh kiuannyuk az töruentől hogi restitualtassa 
minekünk | fodor Mihalj lejs tőtt uolt f 80: az parta Eőuet 

miuel immár deficialt az Ama, es ö rea deuolualtatoţ 
Compositioia szerentis őtet illeti, restitualtassa az Töruenj 
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[Kv; TJk VIII/4. 113, 133]. 1650: restitualtatni kevanom 
mint igaz ver őstől maratt örökségét minde(n) hozza valo 
attinentiaiual edgyüt [UszT 10]. 1740: Proviánt Mester 
Uram ő kglme valamelly szolgájától, bizonyos számú 
pénz lopattatott vólna el, Jakócs Péter atyánkfia Házából 
azon Ház Gazdáját Admoneáltassa Hadnagj atyánkfia ö 
kgle hogj azon Házb(an), elveszett, 's el eskűtt pénztt 
defacto restituállya, restituáltassa [Dés; Jk 530] | az Fü-
zesiek az földet tőllem el foglaltak Azért si juris azt az 
födet kenderestől restitualtatni kiuano(m) [SzJk 49]. 

Szk: duplával 1600: az en hazamra valo menesekert 
es Jnuadalasaert, s ott walo hatalmaskodasokert a maior 
potentianak terhit p(ro)sequalom raitok, a mellett az articu-
lus tartassa zere(n)t minde(n) marhamat duplawal az teör-
wenytçl megh kewano(m) restitualtatni | El witt marhamat 

duplawal az articulus tartassa zerenth restitualtatni ke-
wanom | Az en marhamot pedigh az fejeós Juhai(m)nak az 
e.gy hetigh ualo haznat duplaual az Articul(us) continen-
tiaia zerent restitualtatni keuano(m) a' teórúenteól [UszT 
15/31, 15/79, 15/81]. 

2. (hátralékot) megadat; a face/dispune să fie achitat 
(restanţele); (Restanz) geben lassen. 1713/1750 k: szorgal-
matossan investigallyak ö Kglmeka mindenütt a hol kíván-
tatik hol s mellyik Collegiumhoz, Ecclesiahoz, Temp-
lomhoz, Scholahoz Parochiahoz, eleitől fogva mitsoda Be-
neficiumok jártanak Qvarta, Dézma, Penzbeli f<i>zetés es 
kitől s mennyi, hogy a hol nyaka Szakadott affele Qvarta 
adás(na)k valamelly Terrestris D(omi)nus keze alatt, vagy 
Communitasnál, először is placitis mediis proballya res-
titualtatni [RGyLt A. 12. — aA kurátorok]. 

3. (tisztségbe) visszahelyeztet; a dispune să fie reinstalat 
(ín íuncţie); (in Funktion) wieder eintreten lassen. 1710: 
Azért Felségedet általam kéretik a hatalmas ordók, paran-
csoljon Felséged azoknak az Isten szent szolgáinak szaba-
dulások felöl, söt hazájokba s hivataljokba Felséged mél-
tóztassék őket restituáltatni [CsH 99]. 

4. (vki becsületét) helyreállíttatja; a dispune să fie redat 
(cinstea cuiva); (Éhre) wiederherstellen lassen. 1800: az 
Alperes Ns Barthos Sámuel a Felperes8 eokegyelmit 
maga nemesi Házánál midőn másokkal oda ment volna Ne-
mess Barthos Dániel Uram udvarlására minden igaz ok 
nélkül szidta hamis Lelkűnek, hamis Contractus s Testa-
mentum ironak s az Annyat is gazolta, mellyeket nem ta-
gadhat, de ha tagadni merészelné kész hitelesen kolt Rela-
toriájával meg bizonyittani, mind ezen rut motskolodo 
szovait azért... anyi nyelve váltságon maradgyon valahány 
személlyek előtt Difamálta, költségit, fáradságát meg itil-
tetni kéri és betsületitt ugyan azok személlyek előtt kik 
előtt meg bántotta Difámálta restitualtattni [Hsz; BLev. — 
Albisi Ifjabb Baktsi Joseff]. 

^ restituáltatás (jogaiba való) visszahelyeztetés; repunere 
ön drepturi); (in seine Rechte) Wiedereinsetzung. 1763: a 
Mlsagos Gubemiumnak elsőbbeni szabadsagunkbann 
valo restitualtatásunk aránt Instántiát adtunk oly móddal, 
hogyh Felseges Aszszonyunk eleiben Submittálnák eö Ex-
cellentiájok a mint hogyh ugyh értettük, submittáltákis 
[Hsz; UszLt 16]. 

restituáltatik 1. visszaadatik; a fi restituit; restituiert 
werden. 1606: eo Naga akkor megh Paranchiolta hogy 
valami marham es Jozagom enteólle(m) potentiose adimal-
tattak es foglaltattattanak mindenek restitualtassanak [Kái-

nok Hsz; UszT 20/13 Steph. Bedeó trium sed. sic. capita-
neus aláírásával]. 1657: (Pécsi Simon) megfogattaték, min-
denétől priváltaték de szenterzsébeti jószága 
restituáltaték [Kemön. 256-7]. 1677: a' sok háboruságos 
időknek forgásiban, némely Nemes emberek árva gyerme-
kei ellenségtől vitettenek-ki a1 kik afféle árvák közzűl 
meg-jönének a' Jószág csak simpliciter restitualtassek 
az igaz Haeresnek | Ha kik Missilissel Joszágot foglal-
nának, intra revolutionem Anni comperialtatván, a' Várme-
gyéken, avagy egyéb Székes helyeken, mox et de facto 
restitualtassanak [AC 102-3, 201]. 1688: A Csith sz: 
Ivániak(na)k meg engedtetett, hogy a' Csithfalvi határban 
lévő harangot ki vehessék a' Főidből és usuálhassák, mind-
azon által meg maradvan jussok azok(na)k, a' kiknek igaz 
jussok vagyon hozzá hogy ha meg épitetik jövendőben a* 
Csithfalvi Templom és Torony restitualtassék [Csitsztiván 
MT; MMatr. 332]. 1714: ne haloghassák, hanem munka-
lodgya(na)k benne, hogy azon darab hely restitualtassek 
[Désfva KK; Ks 38. VIII. 11]. 1764: nem itelvén hellyes-
nek az Jakab István szalonnai(na)k és egyeb sertés apro-
lekinak erőszakosan lett el vetelét s el hordását, hogy mi-
ndenek restitualtassa(na)k Ítéltetett [Torda; TJkT V 221]. 
1780: ezen Kölesmezei Praediumban Lévő hét puszta colo-
nicalis Telkek a1 ... nemes Páll famíliának cum proportio-
natis Appertinentiis restitualtattak [Kölesmező K; EHA]. 
— L. még AC 162, 203; 274; CC 93. 

2. (szökött jobbágy) visszaszolgáltatik; a fi trimis/dat 
înapoi (un iobag fugar); (geflüchteter Leibeigener) zurück-
geschickt werden. 1677: A' Mely Jobbágyok Mihály Vajda 
irruptiojátol ... ackori Földes Uraknak földökről, és nevek 
alol elmentek Efféle Jobbágyokank repetitioja Székely-
ségröl, Szászságrol, Városokrol ha lészen, akar Tisztek 
altal, akar praeceptorium Mandátum mellett, s' ha nem res-
tituáltatik modo praemissio a' Jobbágy, Táblára evocáltas-
sanak | az onnan el-bujdosot Jobbágyok-is restitualtassanak 
modo in Articularis expresso [AC 191-2, 228]. 1731/1770: 
A Buzai Joszag többire a Gorbai és Almás Vidéki Josza-
gokbol népesíttetett meg valakik aufiigiáltak ... 
azok most de facto, citra omnem Strepitum Juris restitual-
tassanak [Buza SzD; EHA]. 

3. (hátralék) megadatik; a fi achitată (restanţa); (Res-
tanz) gegeben werden. 1677: Bizonyos okokbol a' Szász 
Papok amittalván a' Dézmábol valo Quartajokat, viszont 
némely része restitualtatott [AC 51]. 1761: Szabó Josef 
Uram ... flór. hung. 16 énnekem meg adott, Subtráhálván 
pedig flór. hung. 4 ... meg kívánom hogj azon négj 
forintok énnékem restitualtassanak [SiménfVa U; Sf Lázár 
Gergellj nyíl.]. 

4. (jogaiba) visszahelyeztetik; a fi repus (ín drepturi); (in 
seine Rechte) wieder eingesetzt werden. 1710: És így a 
német császár* mendenfelõl megszoríttatván s annyi ellen-
ségnek nem sufficiálhatván, vagy succumbál, s a magyar-
országi királyságot a fejedelemnek5 oda hagyja, vagy penig 
jó condítiókkal megbékéllik, mint azelőtti fejedelmekkel, 
és mind a magyarok lelki-testi szabadságokban restituáltat-
nak a fejedelem által, mind a fejedelemnek nagy úri 
jószágok, várak, domíniumok conferáltatnak a császártól 
[CsH 105. — aI. Lipót. bApafi Mihály]. 

Szk: in integrum ~ előbbi jogaiba/állapotába visszahe-
lyeztetik. 1766/1777: hogy az Instans Baro Úrfi juxta 
p(rae)citatam Legem V. Tiszt atyánkfiai által in integrum 
restitualtassék intimáltatik [H; JHb XXXV/54]. 1797: meg 
kívánom, hogy ... arra kirendelendő Biztossok által in in-
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tegrum restitualtassam, meg forditatván minden káromot 
[M.igen AF; DobLev. IV/780. l]. 

restitúció 1. visszaadás; restituire, restituţie; Rückgabe. 
1670: Ad 5-tum. Az lehet az felelet, hogy Zólyomi hogy 
már jószágának elvételéért és annak restitutiójára ment bé, 
de világoson constál, hogy fejedelemséget sollicitál [TML 
V, 133-4 Teleki Mihály a fej-hez]. 1677: Ha valamely igaz 
véreknek joszágokrol valo levelei... el idegenedtenek volna 

repetáitassa leveleit a* Praetendens, mellyeket ha nem 
restitualna az, a' kinél volnának, evocaltassa akar Octavalis 
Terminusra ha post pronunciatam Sententiam még-is 
contumaciter nem restituálná a* leveleket, sem pedig resti-
tutioja felöl elégséges fidejussiot nem tenne az Executo-
rok által az ollyan contumax, vagy pereseknek nem satisfa-
ciálható személy arestáltassék, valameddig peressévei véget 
nem ér | kiknek földök vagy rétek Fiscus számára applicái-
tattak volt, ha eddig nem restitualtattak, contentatio, vagy 
a' földeknek s' réteknek restitutioja igirtetik [AC 199-200, 
241]. 1733: Constal világoson Citatoriam Relatoriam-
(na)k seriesséből minemű Joszagok(na)k restitutioja iránt 
admonealtattam az Iket õ kglket de nem tselekedték és az 
Joszágot nem remittálták [Torda; TJkT I. 11]. 1739: Néhai 
Léányomnak minden házomtol hozott mobile és immo-
bilé bonumi az Ns Haza Tőrvénye szerént, azon Léányom 
magva szakadtán éngemet illetvén, de azok az I. kezénél 
maradván, azoknak számomra valo restitutioja iránt az It 
legitimo modo admoniáltattam volt [uo.; i.h. 165]. 1743: 
Nagyságodis remenséget adott a Kantai kis funduská(na)k 
restitutioja és megeresztése aránt [Kvh; ApLt 4 Szotyori 
István Apor Péterhez]. 

2. (szökött jobbágy/zsellér) visszaszolgáltatása; trimi-
terea înapoi (a unui iobag fugit); Zurűckschicken (von ge-
flüchteten Leibeigenen). 1730: Néhai Vér Judith Aszszony 
számára Vármezŏ nevű Faluban foglaltak vólt el valamelly 
Portiokot, holmi Repetitus Jobbágyok(na)k nem restitutio-
jokért, de Csáki István Uramtul é vagy pedig Csáki 
László Uramtúl ne(m) tudom [Dés; TK1 Alb. Kis Marjai 
de Dees (60) ns vall.]. 1748: Tudgja é a' Tanú Circum-
spectus Zilahi Éltető Ferencz Uram kik altal requiraltatta 
M. Groff Tzegei Wass Ădăm Urat eö Nga földire telepedett 
két Sellčrinek Restitutioja végett? [Dob.; WassLt vk]. 

3. megtérítés; plătire, achitare (a ceva); Rückvergütung. 
1711: (Az incták) nyilván valo boszorkánynak kiáltotta-
(na)k ... senki én réám semmi olly szemmel látott dolgot 
nem bizonyít. Azért eö kglmek az illy(en) nyelveskedésért 
talio(n) maradgyanak es fáradságom(na)k s költségemnek 
réstitutioj(an) [Dés; Jk 358b]. 1770: Midőn a' Malmok 
revisiojara exmittált In. Commissio itt(en) lett volna az 
egész Bere Nevezetű Falunak közönseges akarattyabul insi-
nualtatotté protestatio azon In. Commissio előtt hogj ha 
valami kár esik az iszapos hellyekre Nézve az Exponensek-
től kivánnyák restitutioját [Msz; BetLt 7 vk]. 1792: (Az 
adósság) restitutioja okazatt költségé Fáradsága Usus 
Fructussával edgyűtt meg Ítéltetett [Msz; MbK XII. 87]. 

4. előbbi jogaiba/állapotába való visszahelyezés; repu-
nere în drep túri le/s taré a de dinainte; Wiedereinsetzung (in 
Rechte). 1677: a' restitutionak idejétől fogva a' Dézmák 
exigaltattanak a' Szászágon, és az hol, hányad rész a' 
Szász Praedicatoroknak, hányad rész viszont a' Fiscusnak 
adatni és percipiáltatni szokott az után-is azon Usus 
observaltassék igazán | Dézmábol valo Quartajok a* Szász 
Papoknak, a* mint a* restitutiotol fogva exigáltatott, azon 

Usus observáltassék mindazok, és Fiscus részeiről, kikről 
Regestumok tsináltassanak [AC 51,254]. 

5. (vki becsületének) helyreállítása; redare (a cinstei cui-
va); (js Éhre) Wiederherstellung. 1737: Nagysagod irja 
hogy erős katona a törvény s procedáljak tőrvenyesen én a 
valo a tőrvényei valo nyerekedesen nem kapdosok, hanem 
tsak a magam betsŭllete restitutiojátt kivănom [Szentiván 
Hsz; ApLt 4 Henter János Apor Péterhez]. 

restrikció korlátozás, megszorítás; restricţie; Restrik-
tion. 1735: Szinten most Esztendeje requiráltuk vala ha-
sonló Instantiankal klmeteket; hogy mi mint akkoronnis, 
ugy mostannis Hazunkon fekvő Város Penzének Onussátol 
kévánván szabadulni, nagy restrictionkalis valami Fundust 
szerezvén a Nemes Városnak bizonyos Summa Pénzt de-
ponálni keszek vagyunk [Ne; DobLev. 1/159]. 

restség 1. lustaság; lene, lenevie; Faulheit. 1642: Hogy 
nagyságodat itt benn való állapotok felől későn tudósít-
hatom nem az magam restsége, és gondviseletlensége, ha 
nem az vajda ö nagysága kállérásának szokott járása volt 
obstaculumom [TMÁO III, 170 Rácz István a fej-hez 
Konstantinápolyból]. 1657: Hogy kétszeri levelére is Ke-
gyelmednek választ nem adhattam, sem restségem, sem 
kevélységem, inkább ürességemnek nem lételének tulajdo-
nítsa Kegyelmed [TML I, 82 Haller Gábor Teleki Mihály-
hoz]. 1667: Hogy azért elsőben is magam mentségén kezd-
jem el írásomat: levelében feltött felőliem való Kegyelmed 
itíleti méltán meg lehetne, ha szántszándékkal vagy 
restségből Kegyelmednek való írásomat elmulattam volna 
[TML IV, 167 Baló László ua-hoz]. 1710 k.: Kicsiden má-
lék, hogy az egész nemzetséget ismét szintén úgy, mint 
azelőtt, el nem foglalá a te szent igédhez való és azt hirdető 
ministeriumhoz való hidegség, háládatlanság és a lelki 
tunyaság, restség, vakság, bálványozás és setétség [BIm. 
1042]. XVIII. sz. köz.: Ha valamely legyény meg tapasz-
taltatik, hogy ünnepen vasárnapon maga restcségébűl a 
Templomot elmulatná, vagy imitt amatt rósz hellyeken 
járna ... az illyen legyin bűntettetik Danar(ii) 25 [Kv; 
FésCJk 44]. 1781: (Az adományozott pénzösszeg) Interes-
séböl tőbbittessék az Erdő Sz. Györgyi Refor. Mesternek 
Esztendőnként valo fizetése, ha az Eccla béli Gyermeke-
ket Tanítja ha pedig a Mester restsége negligentiaja 
miatt Gyermekeket nem tanitt tehát ezen Fundus is a' 
Templom Renovatiojára conservaltassék és fordittassék 
[MMatr. 492]. 1786: (Leveledből) sajnálva szemlélem 
hogy igaz barácságomban kételkedel, és sok ezer foglala-
tosságaim mia, nem pedig restségből vagy hozzád valo hi-
degségből el mulatót Leveledzéseimért igaz barácságomat 
kétségbe hozod [M.régen MT; DobLev. III/615. la]. 

2. hanyagság; neglijenţă; Lăssigkeit. 1710Ė• A guber-
nátor* ... a Guberniumot magához hívatván, azt mondja 
nekik: „Énnekem már meg kell halnom, tudom, hogy sok 
balítélet volt felőlem, hogy én restségemmel, sok álommal 
múlattam el sok erdélyi dolgokot, de én azt szántszándék-
kal cselekedtem ..." [CsH 413. — aBánfi György]. 1713/ 
1750 k.: Minden Tractusokban es Ecclesiakban a Praedika-
torok Mesterek, mikeppen viselik magokat vagy erkőltsők-
ben vagy Tanittásokban meg eshető restségek miatt szor-
galmatossal vigyázni kell arra is [RGyLt A. 12]. 1766: 
világosságra jővén a' Bíráknak ezen vigyázotlanságok vagy 
conniventiájok, méltó animadversio nélkül vigore harum 
Contractualium ne maradgyanak, el vévén, Hivatalokban 
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való Restségeknek illendő jutalmát [Torockó; TLev. 9/11]. 
1 782: Hogy ha pedig történnék hogy vagy kŭlsŏ aecono-
niiájában, vagy pedig belső Joszágokbanis, Procurator 
Bakó András Ur(am), Istennek el kerŭlhetetlen Ítéleti miatt, 
úgymint Jég essŏ, Árviz, Tűz, vagy efféle által kárt vallani 
találna, azis illendő consideratioban jővén, a proportione az 
Arendábol defalcáltassék; ide nem értvén mindazonáltal ha 
mi kárt maga restsége, vagy gondviseletlensége miatt valla-
na [Ne; DobLev. III/569. lb]. 1799: hibájokbol vagy reste-
segekből következendő káromot tartozzanak betsü szerint 
meg téríteni [Kakasd MT; DLev. 4. XLIJ. 1821: az én rest-
ségem mián a' kívántatott Hus vágásba hiba nem volt 
[Kövend TA; Borb.]. 

restül hanyagul; cu neglijenţä, ín mod neglijent; lässi-
gerweise. 1662: Palatínustól segítség s mi okkal ígírtetik. 
Mellyért assecuratóriával kik küldetnek, és melly restül, 
haszontalanol járnak [SKr 579 Tartalomjelző fejezetcím-
ből]. 1746: Sokszor volt tōllem szenvedése az Csesztvei 
Gondviselőnek a' Levelek után restül való küldésé miá, 
most se maradt a' nélkült, de ha betsületiket nem féllytik, 
'apát alá nem foghatom [Gagy U; Ks 83 Péterñî Sándor 
'ev.]. 1828: Ha a szolgálattyát ez utánnis restül tészi meg... 
akár melly Üdōben szabadságba lészen ki tenni [Erdőszt-
györgy MT; TSb 35]. 

rész I . f n lş dolog/tárgy (egyik v. másik) darabja/fele; 
parte a unui lucru/obiect; irgendein Teil von einer Sache. 
1578: Mikor az malom haznath be meryk es megh oztiak 

minden ky mérésről rawast tarchanak, kinek eggik reze 
32 molnárnál, a másik az byronal legyen [Kisfalud AF; OL 
M. Kamara Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. Ko-
jvachoczy ut. Mathias Niary gondv-höz]. 1582: Anna Rlcta 
Emerici Aztalos fassa est ereossen wzik vala Danchak 
lanost, Es hertelen az en Aytom eleybe Iuta ug vagak a* 
vallat az Aytonnys megh tecczik az chapasnak eg Reze 
[Kv; TJk IV/1. 9]. 1623: (Az) Istállók Tornaczanak zelyes-
sege negy Jo sengh legyen Talph fanak belseő rezzeteőll 
f°gua az Istállók kulseő oldalaygh [Törzs. Bethlen Gábor 
êazd. ut.]. 1696: Gjula Fejervárott a' Szamtarto hazban 
gondviseletlenŏl találtatott, exactoria hitvá(n) ladabeli 
évelek Registruma ... sokat az egerek egészlen sok(na)k 
nagj részét, soknak éleit, sok(na)k utollyat oszve rágták 
jnegh örlőtték [Gyf; BfR]. 1714: Paltzatska kigjo bőrrel 
borított, ezüst almával, alsó részen ezüstel borított fl. Hung. 

[AH 37]. 1732: (A) képnek edgyik részén van irva a 
Boldogságos Szűz, más felől pediglen Szent Antal képeit 
abrazolo effigies [Kóród KK; Ks 12.1]. 1767: mindeneket, 
valamelyeket azon Curiában talált, occupálni bátorkadot 
JJémely részeit a Faluba imide amoda el hordatta [JHb 
XXXV/55]. 1801: edgy So tartó, melynek felől két része 
vagyon, szépenn meg aranyazva kürül pedig fedéllel Zára-
tik [Mv; MvLev. Tóbiás Antal hagy. 4]. 1860: Ezen erdő... 
fája használtatik tűzre, epületekre, vesszös része gátnak 
IVécke U; Told. 21]. 

Szk: vhány -re vág. 1748: volt à Kolosvári Divisioban 
£gy jó féle gyöngyös párta, mely felett nem alkhatván meg 
Kŭlŏmben, három részre vágták [Torda; Borb.]. 
. alkatrész; piesă, parte demontabilă a unui mecanism/ 
,nstrument; Bestandteil. 1807 k.: (A szekér) el pusztult 
jendre egyetmása annak es azak hellyében az Eskettetö 
tsmaltatott, hol Szekér lajtariat hol kereket hol egyébb 
részit [SinfVa TA; Borb. II]. 1821: Egy Ujj Karutza minden 

Reszeivel vasazatlan [Mezőméhes MT; HG Mara lev.]. 
1825: egy fellyül Csapó ket kővü Lisztelö Malmotska 
külső részei közül a Silipek mellyekenn a Viz a kerekekre 
folly nem régik [Papolc Hsz; SzentkZs Conscr. 189]. 1842: 
A' kút szivárványos, és részei jók [Km; KmULev. 2]. 
1859: adok egy ugy nevezett targonczát melyei itt e szé-
kely főidőn erdölni szokás csakhogy ennek kerekei talpai 
nem vasasok, hanem egyébb részei mindenképppen jó 
móddal vasasok [Buzaháza MT; CsV]. 

3. épület/építményrész vmelyik/vmeddig terjedő fele/da-
rabja; o anumită parte a unei construcţii; irgendwelcher 
Teil eines Gebäudes. 1627: az megh irt keozep uczai 
Haznak, az heiazattia ket reszben all, tehát igere arra 
magat, Brassai Georgy, io akarattia szerent, hogy azt az réz 
heiazatott, az mellik réz az maga hazannis uagion, maga 
saiat keoltsegeuel, mindenkeppe(n), haiazattal el tartia [Kv; 
RDL I. 130]. 1636: Ez kertnek mostan uy seöueniel leszara 
epittetett, az égik resze leszas oh seöueni [Siménfva U; JHb 
Inv.]. 1681: Vajda Hunyad vára Vár hidgya Az híd-
nak alsó véghe felöl való része (:az reghi fel vono hid 
oszlopatul fogva:) mind végigh, mint hogi mind gerendás-
tól padlás fástol ighen megh avultak romladoztak, vjon-
na(n) kellene csinaltatni | 3. Erkély. Keö boltos, alljának 
nagyub része piros kővel padimentomoztatott [Vh; VhU 
502, 507, 536]. 1738: mind M. L. B. Haller Gyŏrgj Ur ő 
Nga, a Lunka mellett; mind Néhai Vasas Jóseff ő kglme 
Relictája, az Huhub(an), Malmaik Gáttyát, Nms Várasunk 
híre s akarattya ellen által köttették Határunkra; azért 
végeztük, hogj azo(n) Gátak(na)k Határunkon való része 
funditús evertáltassék, a Csatáni Jobbágjok által [Dés; Jk 
503a]. 1767: vagyon egy lisztelö malmokis, melly most 
tsák pusztájában ál. Mellynek egyéb része nem találtatik ä 
tsupa fajánál és négy kővinél [O.sályi KK; Berz. 3. 7. C. 
6]. 1816: mihelyt a' Papi Jószág körül tsinált Kertnek vala-
mely része gyarlovodik, a' Pap tselédje bé hordja tűzre 's 
elégetik [Iszló MT; UnVJk 173]. 1838: Honaly kőtő 
gerendák (Sprengband) a hid meg gyengült részének meg 
erősítésére tejendö ujj párnafák (Emsbaum) fel kötésére 20 
Darab [Dés; DLt 794]. 

4. kapuszárny; canatul porţii; Torflügel. 1694: ennek az 
Kapunak vagyon Tölgyfából faragot Deszkából csinált vas-
tag ket felé nyilo, mind ket részit altal erö, erős Vas Heve-
derekkel meg hevederezték, es erős Vas Sarkakon forog-
nak, fejes Vas szegekkel három rendben meg va(gyo)n 
verve [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

5. ablakszem; ochi de fereastră; Fensterfach. 1647: (A 
szoba) Ablaka Eot, kilencz reszben allo, egy fiók ablak 
hean [Drassó AF; BK 48/16]. 

6. rekesz; despărtitură; Verschlag. 1632: Az Swteo ház 
megett uagio(n) egy nagy eőregh ket szakasztasu szu-
szék No 1. meli szuszeknek eggik szakasztasaban vagion 
Tizta buza Cub: No 60. Az másik szakaztasaban uagio(n) 
Ros Cub: 180. Ugian ezen fedel alatt más eőregh szuszék 
N 1. edgyik reszeben uagion Ros Cub No 90. Az másik 
resze pedig wres [A.porumbák F; UC 14/38. 175]. 1647: 
Az Gabonas haz ... Vagion benne nyolcz reszben allo Szú-
szek [Nagyteremi KK; BK]. 1648: az fwves kert veghiben, 
vágjon egj deszkawal öt reszbe szakasztott haltarto is, egjik 
reszeben vágjon apro feyer hal, másik reszeben hat szalas 
harcza, valami apro harcsa kölykek is es egj nehany 
batrin8 [A.porumbák F; UF 1,901. — "Folyt, a fels.]. 1667: 
Vagyon ezen alsó Czejt házban külön külön részekben 
agyukhoz való golyobis ez szerent8 [Fog., UF II, 337. — 
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aKöv. a fels.]. 1722: Amely Szuszek a Malomba(n) vagyon 
egj resze mint egy 22 vagj 23 vekas, a másik reszeis akkep-
pen [Lezsnek H; Szer.]. 1731: A két ajtó között valo Hám-
bárnak ... észak felőli valo része ... nem szinte tele költö 
Cselédnek valo Liszttel [Szentbenedek SzD; Ks 15. LVII]. 
1748: Az Ur Házáb(an) fenyő deszkából valo paraszt egy 
nagy almarium két felé nyilo Záros ajtaival Nro 1. NB. 
Ezen almariumnak a' felső része szakaszos tálos [Ks 8. 
XXVIII. 5]. 1849: A' Major Telken két részre alakított jo 
ujj létzes kasok Török Búzának valók [Szentbenedek SzD; 
Ks 73/55]. 

7. (csűr/istálló) szakasz, odor; despärţitură (într-o şură/ 
într-un grajd); Verschlag (in der Scheune/im Stall). 1636: 
Egy eöregh Jo sindelies es minden epeöletiuel kesz Cziűr. 
fenieō berenabol rótt, Eött szakaszban valo, Az kett részi 
Czipleni valo hely, Az harma Gabona tartó [SiménfVa U; 
JHb Inv.]. 1676: Ezen madarasz haztul eléb mozdulván 
vagyon azon sorban kétt részben allo bornakkai fel rótt szel 
deszkakai padlatt sup fedel allatt egy tapaszos jstállo [Fog.; 
UF II, 741]. 1699: egy nagy öreg ket részben szakasztott, 
ket fioku ... csűr [Szentdemeter U; LLt]. 

8. vmely épület belső terének vmelyik fele/része; o anu-
mită parte din interiorul unei clădiri; irgendein Teil/Raum 
eines Gebăudes. 1570: Zakan Jmreh hyty szerent ezt walla 
hogy ew az Bodogh János Testamentomaba semmyt nem 
Thudna Tugia azt hogi az fiay ferencz es Ičrincz egy 
Rezet Byrtak az haznak Mas Rezet penigh az Mwsthoha 
annyok Birta ozlas zerent Mely Rezben ewis lakot Berben 
[Kv; TJk III/2. 46]. 1636: Az malomnak elseö reszeben 
vágjon ket keöre forgo feölŭl Cziapo kett kereke [SiménfVa 
U; JHb Inv.]. 1662: Az Veres-bástya az alsó részében 
mindenféle tüzes szerszámok, gránátok, kénkő, salétrom és 
mindenféle munítiókhoz való sok eszközök, felső részében 
pedig mindenféle élés, liszt, aszú- és nyers gyümölcs tartat-
nának, ez bástya épen cserép alá vétetett vala; mellynek is 
ajtai alsó részére az öreg cajtházbul, fölső részére pedig az 
felső élésházbul nyílnak vala [SKr 596]. 1694: az Tömlőcz 
es az Tomlocz Tartó haza penig mind az Tőmlőczőkkel 
edgyűt va(gyo)n az Var Kapuja mellet valo őreg Bastyanak 
alsó reszeben [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1737: Ezen Székek 
előtt, a' templomnak égy részit (:mellyis Sanctuariumnak 
mondatik:) a' másiktol el szakasztó, czifra festik alá csinált 
Cancellus vágjon [Csákigorbó SzD; JHbK XXVI/13. 8]. 
1785: Innét mentünk ismét az Epületek hátulsó részében 
lévő Nappali Házban [Mv; ConscrAp. 16]. 

9. telek/településrész; parte a unui teleac/a unei aşezări; 
Teil eines Grundstückes/einer Siedlung. 1647: Vagyon So-
lyomkőn egy Uduarház az kinek vduarának egy reszenek 
kerittése regi bornabol rot fel (így!) [Sólyomkő K; SLt GH. 
5]. 1681: My azért az Marko Borbara ben való órók-
segenek szinere menuen Uduarhelyszekben Homorod Sz 
Martonban Altizesben es azon ben ualo őrokseghnek az 
nyr felòll ualo kúlsó részit az Czürrel edgiûtt Biro Istuan 
Urunk szamara bóczúllòttűnk (így!) [Homoródsztmárton 
U; Borb. II]. 1696: bejaro helyett, azon Udvar(na)k hátul-
só resze szerént valo részről csinallyon magá(na)k [Mv; 
MbK 80]. 1766: az eddig közre birattatott Vdvart a* Fun-
dusnak hátulsó részihez mérsékelvén kell ketté hasittani 
eppen a' közepin [Torda; TJkT V. 308]. 1777/1780: Ezen 
Csűrös Kertnek Nap Nyugoti részinél vagyon egy kitsiny 
Major Udvar [Alparét SzD; JHbK LII/3. 16]. 1791: Ezen 
Telek(ne)k felső részén épült derék méhes Kertnek kerülete 
Negyven őt ölekre mérettetvén ... betsültetett... Hflor 225 

[Buza SzD; JHb IV/18]. 1795: (A) Káposztás Nyilak a Fa-
lunak mind felső, mind alsó részébe falu köz, s követke-
zendöleg osztatlan helyei voltanak [Gergelyfája AF; 
DobLev. IV/743. 2a]. 1804: magának a' Falunak Toplitzá-
nakis egy nevezetes részét, erő hatalommal el akarják neve-
zetesen a' Remeteiek foglalni [Abafája MT; Born. XVd]. 

10. táj, vidék; ţinut, zonă; Gebiet. 1712: az mely hellye-
ken el jűttem, azok még eddig nem voltak inficiálva, s 
némelly hellyeken mégis szűnt az pestis s fel is szabadultak 
az hellyeknek némely részei, némelly hellyeken pedig most 
kezdődik, vgy mint Besztercze tájékán [Szentpál KK; Ks 
96 Haller Gábor lev.]. 1740: ha abban a resziben ennek a 
Vár(me)gye(ne)k belé esik az infectio, az egész Vár-
(me)gyčre prorumpal | az a része ennek a vármegyé(ne)k a 
mult nyáran és condescensiok alkalmatosságával leg többet 
patiălt [Kéménd H; Ks 101 Zejk István lev.]. 1746: a Mar-
ha dög Mostis Keményen grassál Ns 3széknek némely ré-
szeiben ugj Molduvában, valamiként Fogaras földin és 
az Barczaságon [ApLt 1 gr. Káinoki Ferenc lev.]. 

11. folyó/útszakasz; porţiune a rîului/drumului; Fluß/ 
Wegteil. 1779: a Sos hajók Gyógy felöl valo Részin a Ma-
rosnak jártak, a Gyalmár felől valo része a Marosnak kis-
seb volt tsak mikor üresen jöttek fel a* hajók, akkor húztak 
Gyalmár felől [Gyalmár H; BK ad nro 450 Jákob Adám 
(70) zs vall.]. 1845: Csíkszéke a' Határán átnyúló 
kereskedelmi útnak Ötét3 illető része meg tsinálásához már 
hozzá fogott [Usz; UszLt XI. 85/6. 23. — aUsz-et]. 

12. mezõ/erdö/szőlögazdasági terület vmelyik darabja/ 
fele; o anumită parte a cîmpului/pädurii/viei; irgendein 
Teil von Wiese/Wald/Weinberg. 1591 k.: az zegyn varo-
sunknak is Zeoleo hegyenek Nabiob (!) es haznosb rize el 
vezet [Dés; DLt 233]. 1592: az erdeonek tulso rezet 
mindekig tilalmasnak tuggia [Réty Hsz; HSzjP Thamas 
Mihály (60) pp vall.]. 1600 k.: az Seresbelj feold ket rezbe 
uala egyk falubelj ualo rez uolt Az másik rezet penigh az 
melj Lofeoseghre Iaro uala egybe zantota Biro Balint [Ho-
moródsztmárton U; UszT 15/95 Felzegj János (63) vall.]. 
1609: az erdeö Sülester rezit Bech palne, penze uta(n) bir-
tan [BLt 1 Keömeny Benedek Kozmassj8 (60) ns vall. — 
aCs]. 1639: az vereő fenien valo oldalon valo giep feöldnek 
az alsó ket reze [Cege SzD; WassLt]. 1689: ez az contro-
versiás helly az patakigh mind erdős vala, az uton aloll 
valo részit ez előtt mint edgy negyven esztendővel, az Hi-
degh kutiak irtogaták megh nem régen kezde Bethlen 
Sámuel vr(am) rajta kapdosni, az uton fellyül valo reszitis 
Hideg kutiak irtogaták [Kucsuláta F; Ks 67. 46. 21]. 1783: 
Magura nevü hegjnek Dél felöl valo résziben va(gy)on 
Allodialis ujj Szöllö hegy [Branyicska H; JHb XXXI/28]. 
1798: a' Postalis Kaszáitokba ä Sollymostonak azon része 
melly vagyon Észak felöl pedig a Sollymosto vege és a 
Kender Nyilak kozott le menő arkotska és édgy Kender 
Nyíl Szomszedtságiban | a Nagy Mező háta meget az Égés-
nek az ínnetsö résziben egy Darab Irotvány mely Cserépiá-
numnak hivattatott [Dés]. 1801: Nemes Burzo Todor ker-
tyének egy darab része Bizo Pavel apossa által hatalma-
sul foglaltatott el [F.szőcs SzD; TK1 Burzo Győrgyitza (55) 
ns vall.]. 

Hn. 1578/XV 11. sz. köz.: Az fel Jaroban az Komjathj rísz 
(k) [Kide K; BHn 86]. 1688: az Dobolj rete(n) Karaszos to 
hata(n) az apro reszb(en) (sz) [Aldoboly Hsz]. 1699: Az Is-
panjok részén (k) [O.zsákod KK]. 1699/1791: az Porkaláb 
részben az Nagy és őtt részb(en) [Ádámos KK]. 1728: A 
Kŭs rész lábján a ket eger között (k) [IllyefVa Hsz]. 1770: 
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a* Szarvas Tó és öt rész nevezetű erdők [Disznajó MT]. 
1772: Lő Fő Részben (k) [Csekefva Cs]. 1803: a' Viz kö-
zött a' Szabad részben (sz) [Dombó KK]. 1807: Az omlá-
sok felső reszen [Fejérd K]. 1859: Omlás külső része (e) 
[Rava U]. 1867: Omlás külső része (e) [Szentdemeter U]. 

Szk: vhány -re barázdáltatik. 1770/1771: Ezen Tábla 
intézés szerént ex consensu Possessor(um) az árkon fel két 
részre barázdáltatván, a' felső végén vitetett a' méta abban 
az útban, mellyen mennek a' Landor nevü széna fűben [Fe-
jér m.; DobLev. 11/428. 14b] * vhány -re (el)oszt. 1775: 
kőtéllel keresztül kasul mérvén a Bede nevezetű Főidet két 
egyenlő részre oszták [Gálfva KK; Ks 66. 45. 17c]. 1781: 
ezen negy Irtovanyokat el osztván három egyenlő részekre 
nyil vonással juta A Szegedi Sára Borbély Samuelné 
Personalissanak a' Lyügethen valónak végző barázdája® 
[Asz; Borb. 1. — aFolyt. a részi.] * vhány -re felmér. 
1752: kőtéllel fel mérték a két földet két egyenlő részekre s 
ugy edgyeztek meg [Nagylak AF; DobLev. 1/251. 4a Pus-
kás Gabrila (65) jb vall.] * vhány -re felnyilal. 1693: az 
Ebeni Miklosné Aszszonyom Maradeki reszek földet fel 
nyilalván három részre ... harmad resze' juta Sarosi 
Susanna Aszszonjnak [Gyula K; SLt AH. 17] * vhány -re 
intéz. 1561: mynden ezthendöben pynkesth Jnnepeben egi-
niassal egybe gywlwin ky mennyenek, a wagi Embereketh 
Boczassanak az Zenafiweknek színekre, es az wőlgieketh 
Jgazan egibe Jnthizvin, mindeneketh nygy Rizre Intizzenek 
es azokra Nilat hannyanak [Fráta K; SLt U. 28] * vhány 

nyilaz. 1722/1814: ezen Láb földet ... három részekre 
Jjyílazván A felső avagy az határ szélben lévő része ... jutott 
pobokai részre [Kisjenő Szt; BetLt 1] * vhány -re nyi-
wztatik. 1770/1771: a' Somlyaiánusok része négy egyenlő 

részekre oszollyék, és nyilaztassék [Fejér m.; DobLev. 
11/428. 2a] * vhány -re oszlik. 1577: Az Hozwazz<a>y 
í̂ ez Jgazan ozolljek három Rezre [Vajdasztiván MT; BfN 
Jl/19]. 1656: 3 reszre oszlot 3 Auas uttjara iőuo nagy fold 
[Csobotfva Cs; CsÁLt F. 28]. 1771: a' kaszállo két 
egyenlő részekre oszollyék [Fejér m.; DobLev. 11/428. 9a]. 
1803: Az Erdők ... három egyenlő részekre Oszolnak [Dés; 
ĵ Lt O. 3] * vhány -re oszlódik. 1774: ezen harmadik 
%ilnak ... őtt egyenlő Részekre kellene oszlodni [Király-
nalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1775: Paczolai Kristófnak Leá-
nyáról Ersébetről négy Gyermekeinek Száma szerént, 
Négy részre kelletvén az egész Szent Benedeki® Határnak 
é s több Paczolai Portioknak oszlodni ... egy Negyed részé-
nek fele compétalt volna [DobLev. 11/464. la. — aAF]. 

13. vmely országnak földrajzilag/közigazgatásilag elkü-
Jönülő/megkülönböztethető része; parte a unei ţäri cu 
^ásâturi specifice din punct de vedere geografic/admi-
nistrativ; Teil von einem Land, der durch geographische/ 
a(lministrative Merkmale von den anderen abgesondert 
ferdén kann. 1562: 1556 esztendőben Petruit Péter béhozá 
podoliából a János király fiát mind annyával az lsabella 
aszszonynyal egyetemben, a kit Fráter György a kincstartó 
barát baráti álnoksággal kibeszéllett vala, kinek lakóhelyét 
yrtélynek részébe esmét béhelyhezteté [ETA I, 17 BS]. 
I 6J9: ez az mostani német követ is azt mondja, hogy sem-
JJ)1 közök nincs nekik Erdélyhez, akármit csináljanak, csak 

ótalmazhássák Magyarország részét, azmely az magyari 
k°rona alatt vagyon [BTN2 199-200]. 1662: Kérdették erre 
a főemberek: ha a vezér kijő, memé-e őket az ő hűségekért 
^?ecurálni, és hogy Váradot nem fogná kivánni vagy vala-
m! részét az országnak ? [SKr 506]. 1672: Máramarosnak 
^ben legyen állapotja, már Kegyelmed jól tudja; Lengyel-

országnak veszedelmivel annak egy része annál is inkább 
megnyomorodott [TML VI, 351 Teleki Mihály Sárpataki 
Mártonhoz]. 1705: írják novellában, hogy Angliának egy 
részében számtalan sok holló támadván, másfelől meg-
annyi sok varjú, öszvementenek és igen megvíttanak egy-
mással [WIN I, 382]. 1773: Mondják, hogy szép része Len-
gyelországnak az, melyet a mieink bírnak [RettE 316]. 

14. tbsz-ban Partium, Részek; Părţile; Partium. 1636: Az 
tiszteletes fejedelmi méltósággal tündöklő ... Rakoci 
Györgynek Isten Kegyelmeböl Erdély orszaganak fejedel-
menek, Magyarorszag reszeinek uranak kegyelmet, bé-
keséget ... kévánok [öGr Aj. 5]. 1671: Esküszöm az Elö 
Istenre, ki Atya, Fiu, Sz Lélek tellyes Sz. Háromság edgy 
igaz Isten, hogy az én kegyelmes Uramnak a' Méltoságos 
Barcsai Akos Urunknak Erdély Ország Fejedelmének Ma-
gyar Ország hozzá tartózó részeinek, és Székelyek Ispányá-
nak, tellyes életemben igaz és hü lészek [CC 11]. 1677: 
Abban-is ö Ngaa hitivei quietallyon bennünket igireti sze-
rint, hogy a' Hajdú vitézekkel való transactioval minket 
Országul Magyar Országnak ide tartózó részeivel egye-
temben, sem Hitünknek, sem Törvényünknek szabadsá-
gában meg nem sért | Mind ez Országban, s' mind Ma-
gyar Orszagnak ide tartózó részeiben régi szokás ezb [AC 
20-1, 184. — aBáthory Gábor. bKöv. a szokás leír.]. 1764: 
Mlgos L Baro Magyar Gyerő Monostori Groff Kemény 
László Ur a Felséges Regnáns Királyi Májestas Belső Tit-
kos Tanács Hive, Arany kolcsos komornyikja, és Nemes 
Erdélly Ország 's hozzá tartózó Részeinek nagy Méltóságú 
Emeritus Gubernátora [Kv; TGsz 35]. 1793: Zabolai Had-
nagy Famíliának ősi Nemessége meg-mutatása iránt az Er-
déllyi Nagy Fejedelemség és hozzá tartozó részek Királlyi 
Törvényes Tábláján Maros-Vásárhellyt Boldog Aszszony-
havának 28ik Napján 1793ik Esztendőben tött és ki 
mondott ítélet [Mv; A Zabolai Hadnagy família prod. pere 
tábl. (Mt)]. 

15. birtokrész, részjószág; parte de moşie; Teilbesitz, 
Teil des Eigentums. 1540: En Ba(n)fi Gaspar nagj faluy ... 
Valazutj es Bonzidabelj rezemet vetettem szalagon Igj 
hogj wk bírhassak mind addiglan mig az wk K: penzet 
en meg atthatom [Sebesvár K; MNy XXXV, 55]. 1552: 
Barchay g'ergis ada Kelemen papnak Három haz Jobba-
gyoth es Neg'uen forintott, az thonak feleerth Cherebe, ky 

volna Bogathy András Reze, Banyabykibe, es Mykesen 
mynden hozza tartozojaual mindenekkel kyk az feliül 
meg mondat Rezekhez tarthnanak [Mezőszengyel TA; 
BfR]. 1555: adom emlekezetere myndeneknek hogy en 
Appafíy lazlo attam az borzobaly rezemeth az beztčchyey 
(!) Wraymnak Wrwk arron [Apanagyfalu SzD; BesztLt 4]. 
1556: En Barlabasi János Hederffay attam Petherffalwa-
baly Rezemeth wytezlo Glesan Janosnak Mykeffalwan 
lakozonak Mas fel zaz forynthon [Mikefva KK; BfR VI. 
283/3]. 1564: poroncziol wala feolseged Nekwnk, hogy 
mw el mennenk es meg kenalnoyok az eothwen forinthal 
kemenj ferenczneth, szentpalj Ersebeth Aszonth, melj 
penzth veoth volth feol ... Zwttory Jlona Aszony, Be-
rendbelj Reszere [Zutor K; Ks 42. B. 25]. 1567: En Tho-
mory Myklos Adom Emlekezetre Myndeneknek kyknek 
Jllyk, hogy En Latwan Jozagonknak felettheb walo pwztw-
lasat, Orozffajabelj, es septerbelj Rezeonknek, mellyek Ha-
labory Palnal Zálogon Thartatthanak, kenzerytettem Arra 
hogy az meg Jrth rezeket valamynt es valahogy kezebeol ky 
veghyem [Gyf; Ks]. 1579: meg alkuuank az Kus ordeon-
geosbelj rizt engedeok Toldalagy Balasnak [Néma MT; 



részecske-birtok 376 

Told. 31/1]. 1588: balatfy Christof el Jeoue es el foglalta az 
haro(m) falubely rizt felesége szamara [Bürkös NK; SLt V 
14 Komán Jliere (!) jb vall.]. 1607: Bencedj Balasj Mihály 

monda En kegdnek illjen tudomant tezek hogy az Ga-
lambfalúj reszbe ne szólj, mert azt az Atiafiak ne(m) 
hadgyak [UszT 20/64]. 1731: az Csargón alóli a melly 
darabocska földet... el adtak ... ki része volt ? [Kük.; Ks 83 
vk]. 1754: Az Antiqua Sessiokhoz képpest az Exp(onen)s 
Assz(o)ny eö Nga részén lévő emberek birnak tőbb szántó s 
kaszállo földeket [Galgó Sz; JHbK LVII/52]. 1796: a' 
Deák Fiak itt Ilentzfalván2 a' Dosa Adám Urnák jutott Jó-
szágból egy darab részt el nyertenek ezen részben is gaz-
dasága tsonkult [DLev. 3. XXXV. 4. — aMT], 1801: katz-
kai részével cserét tévén, azt a részt el foglalhatonak ta-
láltuk [Borzás KK; Kp II. 58]. 

Szk: bányabeli 1782/1799: Bánya béli reszeket a' 
Méltoságos Vraság eddig elé értelmes pénzel fogadott Bá-
nyászokkal Coláltatta, de ma Jobbágyokkal, ugyantsak To-
rotzkaiakkal Jobbagy szerben művelteti [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 337] * csŭröskertbeli 1625/1770: Hor-
váth Miklós Uram ... a' Csűrös kertbeli részit és Disznó 
oklot adá és restituálá Horváth György Uramnak [Széplak 
KK; SLt évr. Transm. 240] * tóbeli/tóhelybeli 1585: Az 
Nagy Rethbely thohel bely rezet [Dellőapáti SzD]. 1638: 
Petki Farkas uramnak attuk Czykban az Danfalui hatarban 
Tobeli rezwnket örök arron [Nagyteremi KK; BálLt 61 
Georgius Fiattfalvi kezével]. 1657: mind szántó Földeket 
széna rétegeket, Teo (!) béli reszeket igy mutatak ki megh 
irt Pispök Uram Eö kigelme számára [ApLt A. III. 150] * 
verőbeli 1768: A' Ngod emberei requirálván Ngodat az 
iránt hogy én töllem valami Veröbeli Részt el-vehessenek, 
vgy tapasztalom Ngdtolis facultaltottanak; holott azon 
praetensioban forgo Veröbéli Rész Vérség szerént engemet 
és nem mást concemál [Torockó; TLev. 9/13]. 

16. közföldből a lakosok használatára bizonyos időre 
kiosztott földterület; parcelă dată ín folosinţa cuiva (pe o 
anumită perioadă) după parcelarea pămînturilor obşteşti; 
gemeinschañlicher Bodenteil, den Bewohnem für 
bestimmte Zeit zur Nutzung überlassenes Grundstück. 
1589: Aztis tudom hogy az gyepw czereben az kinek Irtasa 
volt az varos mindennek rezebe(n) hatta [Szu; UszT]. 1589 
k.: Peter Kouaczjnak az mely feolde vagion az czire haton 
azt eo ne(m) hatalommal foglalta mertt en atta(m) nekj 
mikor biro valek me(n)tu(n)k vala kj az varossal feoldett 
oztanj akor attam vala rezeben [Szu; i.h.]. 1590: ez J azzal 
az eo rezzebeli feóldel megh nem elegedett, Jeött rah ez my 
rezzinkre, ki nekink Jutott oztas zerint fel tizeswl ... megh 
szantotta... be vetette | J Bodoni Balas Vrunk Capitansa-
gakor mégh szantotta az feóldbelj reszónket melyben 
eó neki az falú oztassa vtan semmj igassaga nem volth, 
mert eó neky az eó resze ki vagio(n) osztua az eo tizesse-
wel eggyt azon fellíel megh neuezett tilalmasból [i.h.]. 
1593: Mikor azt az falu Erdejet fel oztottak uala akkoris en 
nekem rizembe hattak azt az heliet [i.h.]. 1604: hazam 
uagio(n) fanczjalban; mely hazbol enys mindenben egjen-
leo terhet uiselek az falual myert hogj ennekem az erdeo-
ben rezet ne(m) oztottak, mely hazam elejteol fogwa nemes 
haz uolt... azt mondom hogj megh tartoznak az en rezem-
mel eddigh, es, jmma enis az en Rezemet teorueny zerent 
megh kjuano(m) mint egy lo feo házhoz | Jeójen oda laknj 
az A lakóul zolgallyon velúnk eggith, megh adiuk az rezt, 
de migh oda ne(m) jeó ne(m) tartozunk rezzel [i.h. 18/63]. 
1777: Wégezödvén ilyetén modon az egész Magurai Hatá-

ron lévő erdőknek részekre lett ki Táblázása, és fel osztása, 
számba vétettek továbbá a' Sellérek, és olyas ottan meg 
telepedett emberek, kik benn a Faluban, vagy az határon, 
Falusi Birák engedelmibōl, és hirivel, bizonyos helytskéket 
foglalván magoknak, egy kis házat, hurubát 's kertetskét 
tsináltak, s bírják ... szolgálatot nem tésznek, hanem tsak 
ottan lappanganak [Magura TA; Ks 89]. 1832: Tisztelettel 
kérem is a' Tekintetes Tanátsot, Birtokom lételét Hazafiu-
sàgomat *s ebből Törvényesen eredő Személlyes Jussomat 
tekintetbe véve, méltóztasson nékem a' Város Porondjából, 
mint Törvényesen oszlani kellető Köz hellyböl a töb része-
sedet Birtokos Hazafiakkal bár egyenlő mértékbe — ha 
nem antiquák mennyisége szerint is — részt adni [Dés; 
DLt 693]. 

17. örök/örökségrész, osztályrész; parte de moştenire; 
Erbteil. 1545 k.: En Sombori János Sombori mihalyal: 
az en atyam fiawal tewtem illien igenesseget, hogy az mi 
rezem ennekem ozlasba jutót volna az wagy Jewendewbe 
Jutni kellene attam az en atyamffianak Sombori mihal-
nak eskewlewbeli rezeyerth ewrewke fiwrol fiwra megh hy-
wathatatlanol [Zsombor K; MNy XL, 137-8]. 1551: 
Dienessy Katha ázzon rezere, — Az rez medenczeben kj 
rez Jllette volna azért attunk Eg on kannat es Eg on talnyert 
[Mezőszengyei TA; BfR 304/1081. — L. MNy LVIII, 
492]. 1568: Antonius Ember fass(us) est, hogy az hazat 
ket fele mertek, Baiony Georgel chyerelenek, az otues Ta-
masnenak ez mostani vra, símon mester, es mas hazat ada 
az eo rezeyert [Kv; TJk III/l. 225]. 1579: Elozor mene(n)k 
az nag Vólgre Toldalagy Balas es Toldalagy ferenc nylat 
vonanak egmas keozt ket fele óztak, az Nag volgnek alsó 
fele Juta. Toldalagy Balasnak az felső fele Zent Marton 
felöl Toldalagy ferencnek Az Toldalagy ferenc rizire esmet 
nilat vonank [Néma MT; Told. 31/1]. 1586: en az en 
Rezemelys mynd az Egez falwtt megh kenaltam, de Senky 
hozza Nem foga [Bethlen SzD; Ks 42. B. 20]. 1597: Az 
my Nezy pedigh az ew Annyoktul maradott Jozagott 
keozteok meg oztok, es az Jozagrul feoldekrwl, kazalo zena 
fwwekreol mindeniknek az ew ryzekreol czedulakat attunk 
[Galac BN; WLt]. 1610: az te fjadnak az eo reze az 
Jozagbul kj vagyon adua [UszT 51a]. 1703: Szegény nya-
vallyás Serédi Susanna Eőcsém is Gyermeke vólt az sze-
gény édes Anyámnak, mint akar mellyik közülünk; azért 
része neki is van [Kv; Eszt. Serédi Zsófia Serédi Gáspár-
hoz]. 1735: Ammi az Levelek(ne)k ki adattatását illeti ki ki 
a maga részit Concemalo Leveleket ki veheti [Dés; Jk 
153a]. 1764: Bár tsak azt várja vala Bátyám Ur(am) hogy 
az itt jutott részűnköt oszthattyuk vala meg Atyafiságoson 
[Középlak K; BfR]. 1798: az az egész rész a* ki nállam 
volt jutott ... Bartók Elek fiamnak [Martonfva Hsz; 
DobLev. IV/809]. 1829: Mi aláb irtak" Horváth Elekné 
Komáromi Klára Árvájának részét ... Annya Testvérének 
részektől mind Fekvőkben, mind Feli kelhetőkbe osztálly 
által ki szakasztani, e végre ki szalván NLakra ... az ér-
deklett Holdnap 3lén vittük végbeb [Nagylak AF; DobLev. 
V/l 150. — aKöv. a nevek fels. *Ti. az osztoztatást]. 

Szk: A. ~ébe ad. 1570: Cathalin Dancz Paine ... vallya 
Mykor Jmmar az Menegzeore kezwlnenek Megien 

oda Az lean Mattkajat Latogatny volt Rayta egy Baraz-
lay palazt, Ez valló kerdy ha azt agyak vele, Arra azt felelte 
az lean Markos Antal batiam eztis Rezembe attha 
[Kv; TJk III/2. 136c] * ~ėbe elvétet. 1799: az Expo(ne)ns 
Aszszony ... férje azt proponálta az uraknak, és az Iffiu 

Aszszonynak, hogy ha az osztozo atyafiak nyilvonás nél-
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kült atyafiságoson meg egyeznek, tehát azon nyilot, a 
melly a választástól meg marad az Exp(one)ns Aszszonyal 
részibe el véteti [Ne; DobLev. IV/821 ] * -ébe felvesz. 
1573: Magdolna Molnár Andrasne Azt vallia hogy ... 
Mond aztalos Leorinch Ihol Io leányom ha fely vezed3 

rezedbe vedelj Mond az lean No Io apam ely vezem 
légien Bátor rezembe Adot annelkwl rezebe egi scarlat 
Zoknyat es egy zeold palastot [Kv; TJk III/3. 193. — aA ru-
hát] ~ébe hajol. 1606: mind ezök az kikót meg neŭez-
tem keczetben laknak uduarhelj zekben ezök kŭŭlis 
uadnak rez iozagok, ezön iozaghoz ualok mellieket az eo 
kegielme attia Zallogosittott El hozza meg, s ha meg 
ne(m) hozhattia, azt kiuano(m) rezeben hayollion [UszT 
20/47] * -ébe jut vkinek. 1593: Hiuatanak minket az 
witezleó Zalanczj Geórgj es Kerneni Istuan ... Poka faluara, 
es oztank fel keóztók, az zalanczj Geórgi haza, kapuia 
elleneben egi darab giepet mely darab giepból Kemeni 
Istuannak az w rezeben Juta Negiuen haro(m) eól hoza-
sagara, az zelessegire penigh Tizenket Eól [PókafVa AF; 
JHb XXV/20]. 1744/1767: a Széna Füvek és öt darab 
Szántó Földek részemben jutottanak [Kökös Hsz; Kp IV 
245 Kispál Sára válasza]. 1781: a' Leányaknak a' mi nemű 
Jok és Portékák adatattanak, azak mind osztálly szerint 
részekben Jutottanaké ? [Mv; DLev. 4. XXXVI. 1 vk]. 
1845: adá T Kádár Lajos Ur T. Kováts Sándor Urnák azon 
Jussát Bözödőn, mely is részibe jutott osztály szérént azon 
Jószág utánna járandoival [Bözödújfalu U; Borb. II] * 
*ýbe jutott. 1757: östöl maradott, és nékem részemben 
jutott Joszágatskáim holtam után eöket illetik [To-
rockósztgyörgy TA; Berz. 3. 1/4]. 1770: azon Malom mi-
kor épült gáttyaival, és a Malomra menő viz árkával 
együt nem de nem eleitől fogva az Exponens Ur Praede-
cessorai bírták é mint osztály szerént részekb(e) jutott 
örököket ? [H; JHb XXXI/17. 2 vk] * -ébe megy 
vkinek. 1761: Diószegi István Sok szép aranyat mutata, 
mely most ment részébe a felesége anyja, Komáromi 
Gyŏrgyné Rhédei <Júlia> halála után lett osztozáskor 
t^ettE 124]. 1786: ezen belső örökség házal együt ment 
részében az Két Kissebik Fiúnak [Asz; Borb. I]. 1827: 
Néhai édes Atyámtol nékem utoljára adott Láda ezüst 
JJenyen a' Leányom részibe [Szentbenedek SzD; Ks 14. 
XUlIb gr. Teleki Anna végr ] * -ében marad. 1650: ha 
valamit az Jncta el disipalt uolna az uagh abalienalt volna 
akar mi neuel neuezendo bonumokban azt kiuanom hogh 
[eziben maragion es mindenekben equalis diuisiot kiuanok 
[UszT 8/64. 78]. 1780/1784: maradjan maga részében [Ga-
lambod MT; Told. 29] * -ében (neki) ad vkinek. 1570: 
Martha Vichey Gergelne vallya Azt felelte4 hogy 
egy hordo Bort adot neky Rezebe es megh elegitette vele 
[Kv; TJk III/2. 137. — aZonkolios Mattias]. 1578: Twggya 
ezt Byzonnyal hogy pakochyabely es kys nywlasbely 
Rezekett Alkuwas zerint Attak rezebe [Torda/A.jára TA; 
£hor. V/14 Nic. Themeswary (60) servitor vall.]. 1633: 
^ah Peter eöreg főldetis nekj atta az edes attia rezeben 
[Mv; MvLt 290. 139b/2]. 1789: Mind a belső Joszágokot, 
mind pedig a külső Földeket midőn fel oszlodnak ugy 
oszszák, hogy ha valamelly valamellyiknek commoditás-
sába lenne azt annak Résziben adgyák [Kük.; Kp II. 25] * 
~*ébe tud vkinek vmit. 1629: az palast arrat annak az 
Aszonnak resziben tudak az mint egy utolso ki elegités 
eon [Kv; TJk VII/3. 35]. 1776: A szegény bátyám Rettegi 
ktván uram, pedig még ifjúlegény korában adván el itt 
Köblösön két házhelyet, gyermekeinek részekben tudák 

[RettE 366] -ébe tudódik vkinek vmi. 1745: az actioban 
Specificalt minden Bonumokban, à die ab hinc, ha az J 
valamit el adna, vagy hasznot venne belőlle, résziben 
tudódgyék [Torda; TJkT II. 14]. 1786: azon summa pénz 
melly az adósságoknak depuraciojára forditatott Test-
véreimmel léjendö osztozáskor részembe tudódjék [Szőke-
fVa KK; Kp II Havadi Máthé János (21) vall.]. 1795: a 
Tisztek Számadásaiból, és általunk adott Quietantiakbol 
erualtassek, hogy Néhai tisztelt édes Anyánk ö Nagysága 
halála utánn akár mellyik Jószágból maga Számára akár 
mellyikünk akár Kész Pénzűi, akár Naturalékből, akár 
egyéb felkelhetőkböl mit percipiált, és mit vett kezéhez, ez 
mindeniknek tudódgyék maga részében [Ádámos KK; JHb 
XIX/47] * -éböl kitud vkit. 1590: teollewnk lopot vala f 5 
... kiért mikor megh akarua(n) fogtatnj, az annja ne(m) 
hagya mondwan, ha en eleob nallanal megh halok, az eo 
rezebeol kj tud [Kv; TJk V/l. 27 Olah János vall.] * ~é» 
szerint (való). 1599: Chyge Miklós vallja Razman Ist-
wan zolgaia lewen enys egy kereseten volta(m) az Annya-
ual Razman Adamnewal, es enys vittem oda az eőregh 
azzonnak az eo reze zerent való portiot [Kv; TJk VI/1. 
382]. 1657: az kardomat, köntösömet és minden marhá-
mat, a mim testig, leikig leszen, s részem szerint való jó-
szágocskámat is adjon el [SzO VI, 209] * -ét felveszi. 
1572: <n>egi eztendeye mykor eotet hitta volt ely vele 
Zabo <Si>mon Lakatos Balint hazahoz, ott az felesege 
rákot eleh valamy ezwst Marhat es kenallia volt hogi el 
vegie az arwak Reszebe kyk az Zabo myhal hazabol 
Reszeket feli ne(m) veottek [Kv; TJk III/3. 46a] * -(é)t 
kiad(ja). 1569: Nyerges Istuanenak, mynden Rezet ky attak 
az hazboly [Kv; TJk III/l. 255]. 1584: Jgiarto Georgy ... 
vallia az Daroczy János leány giermeky, váltig keresek 
teorwenniel es perlettek Daroczi Petert az Attioktol rea (!) 
nezendeó rezeokert hog peter ky Aggia reszeket [Kv; TJk 
IV/1. 230]. 1629: Rethy Istva(n) Deák Uram ugy alkuek 
megh velwnk, hogi az teob ver atiafiak le tewen, az eo 
keglme penzit es keolteset rezek zerint nem excludallia 
azokbol, hanem kinek kinek ki adgia rezet belolle [Borb. I 
Balthasar Jankó de Zagon vall.]. 1781: Néhai Basáné 
Aszszanyam szájjábol hallattam, hogj kinek kinek ki adta 
maga részit [Mv; DLev. 4. XXXV 1]. 1861: Horvát Ur az 
ötöt illető 1/3 bol Forro Jánosnak a' részt ki adta [Komolló 
Hsz; BetLt 4 Sylvester Dávid lev.] * -ét kibocsátja. 1722: 
tartazzék ... az ő klme részét... ki botsattani [SzökefVa KK; 
Kp III. 188] * -(é)t kifizeti. 1568: az Mezaros Simonne-
nak Annya ky fyzette mynden rezet, nyerges Jstuannenak 
[Kv; TJk m/l . 215 Vrsula peter papné vall.]. 1779: Ezen 
szegény atyánkfiátol egy darab időtől fogván nem nyug-
hatván az Vr Sogor Vramtol kezéhez vett Nagylaki 
részből az őtet illető részt pénzűi az Vr Sogor Uram ki 
fizesse [Szentbenedek AF; DobLev. III/539. la Adamus 
Bardotz lev.] * -ét kimutatja. 1670: Bizonícza megh 
Kerekes Janosne Asz(onyo)m azt, hogy az Nemes Tanacz 
engedelmeből celebraltatott lakodalmok Kerekes János 
Urammal minek előtte előbbik Urá(na)k gyermekinek ré-
szit ki mutatta volna város tőrvénye szerént [Kv; TanJk 
II/l. 719. 20] * -ét kiosztatja. 1596: enneke(m) Nem 
akarnanak Rezett adny Benne, azertt az en Rezemetth kj 
kewano(m) osztattnj az weteola az kikvel birtattnj akaria 
zabad legyen w es welle [UszT 11/101. — "Olv.: üvétől; 
értsd: övétől] * -ét kiveszi. 1570: Martha Vichey Gergelne 
hithy zerent vallya, hallotta hogy Zonkolios Mattiast Jntete 
az Mwstoha Annya hogy ky vennyeye felesege Rezet 
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Markos Antaltwl ezt Monthak hogy valamy Rezek volt 
nekyk attyoktwl Maradót ereksegbeol Marhabol mynde-
nekbeol ky elegitette eoket Markos Antal az Batyok [Kv; 
TJk III/2. 137]. 1684: azt ne(m) pretendalua(n) Czutak 
Peter, es Czutak Istuan Uramek, es posteritassi, hogy azok 
ki uöttek uolna reszeket [Impérfva Cs; BCs]. 1746/1792: 
Én Albisi Barabás András kéntelenittettem az Albisi 
Jusbol... részünket... kivenni, és áruba tévén, igére és ada 
érette Nemzetes Mostoha Atyánk Barthus Márton Uram 
Hung Flór 100 idest száz Mforintokot [Albis Hsz; BLev. 
Transs. 40]. 1803: az Exponensek edes annya, minek előtte 
a* Desi ösi Jószágban meg osztozott volna, s részét ki vette 
volna meghalálozott [Dés; DLt 17/1809] * -ét megadja. 
1573: Valazto Eothuos gergel vallasa weges Albertne 
mo(n)da Battya ... Ne had Imar az En zeghen arwaymat 
semmisse mert soha megh Nem attad az En ręzęmet Mert 
chiak 13 eztendeos volta(m) hogi Magadnak vallotad [Kv; 
TJk III/3. 255]. 1607: mi(n)denekbeól megh adgia az eó 
reszet az mj eótet illety [UszT 20/56] * -(éjt meg en-
ged(i). 1590: Azért en Fodor Illyés Ilyen ok alat engettem 
meg az en Rezzemet azo(n) zöleönek hogy Angalit Az-
zony2 Zabadsagot engedyen ennekem, Az hazasagomra 
menem [Kv; RDL I. 3. — aAz elvált feleség]. 1597: Itilo 
Mester wram az w kegelme Riszit meg Engedte az waross-
nak [Kv; Szám. 7/XIV. 22 Masass Thamás sp kezével]. 
1792: Mojzes János Uram azt mondá hogj a Néhai édes 
Atjám az itt M. Sákodon a Néhai Nagj Atjám maga szerze-
menyiből a Lėányoknakis reszt engedett volt [Borb. II 
Agillis Franciscus Palatka Senior ex M.Sákod (70) vall.] * 
-ét megereszti. 1810: Melly ki nyilatkoztattását Guberná-
tor G. Bánffy György Úr ő Excellentiajánok ... meg értvén 
részeket az Zállog summának, és letéendöknek le tétele 
mellett meg ereszteni igertűk [Kv; Ks 89] * -ét megkéri. 
1563: Megh Erthwen felseged hogy My galthywrea Men-
nenk Az gywmewlch kerben az Ew Rezeketh az felse-
ged paranchyolathya tartasa zerynth meg kęrywk es 
Egy darab fewldhbewl ozlast kerenk [JHb XXIX/27. — 
aGáldtő AF] * -(é)t (meg)kívån(ja). 1570: Obel Gergel... 
vallya, hogy ... hoz peter Illen Testamentumot theot volt 
Eo eleotte hogy Ha ky Rezt kewanna az Ew Éreokse-
gebeol Marhayabol lewelet hozzon Rola Mynemw Atthiaffia 
legen Eo neky [Kv; TJk III/2. 206]. 1600: mi ketten es az 
Alperes harman ... Jastfalui Nagy Jmreh leány wagyunk ... 
Mi el fel le megh newezet hazbol es eöreksigbçl, az mi 
rezeönket kewaniwk megh [UszT 15/93]. 1617: (Az) 
eórōksegbŏl More Boldisar, Lazlotol szinten ... rezt keuan 
[Abrudbánya; Törzs] * -ét megváltja. 1598: chyeged 
Neuw faluban valo rezet valttia megh ezen az Suman, 
mellyet mi előttünk fel wün chereni Ferencz, az vitezleo 
Keobleosy Theke Ferenchtwl [M.köblös SzD; SLt 29. J. 9] 

~t ad. 1573: Jlona Eottwes georgyne ezt vallya, hogy 
hallotta aztis hogi az vra panazolkodik volt leorinchnek az 
oztozaskor Tudod azt Batia hogi sem Enneke(m) sem An-
nazzonnak ne(m) attal Rezt sem az keomaly sem az Zydoy 
zeleobel [Kv; TJk III/3. 287]. 1596: enneke(m) Nem akar-
nanak Rezett adny Benne, azertt az en Rezemetth kj kewa-
no(m) osztattnj [UszT 11/101]. 1631: Ennek az Varosnak 
penigh szép privilégiummá leven, arról hogy az mely he-
lyekről ide Colosvara reszt nem attanak, innét oda reszt ne 
ádgyanak: Annak okaert innét nem tartoznak semmit el 
vinni azok az attiafiak, az Varosnak szép Szabadsaga es 
privilegioma ellen, hanem az Varost illeti [Kv; ACJk 44b]. 
1762: A Teheneket mind el vette Imre Ur ... Jósika Dániel 

Ur(na)k nem adott részt benne [Branyicska H; JHb 
XXXV/51. 13]. 1808: az olyatén öröksegektül... a Szekely 
atyafiak nem adnak részt Léán testvereiknek [Asz; Borb. 
II] * ~t kap. 1804: Bizonyitsák meg a provocatusok Szent-
ersébeti Moses György és Dániel ö kglmek az Instáns 
Szentersebeti Mojses Mária Gál Pétemé, és Lázár Julis 
ellen, ellenek mozdított Divisionalis perekben Hogy ••• 
ha az Instánsok a1 Mojses Jószágból részt kapnának, Kádár 
Pál ö kglmeis részt kívánhatna [Usz; Borb. II] * - / kezéhez 
vesz. 1584: Halasz Alberth vallia az eggyk Rezt ozto-
zas zerent Barat Istwa(n) veowe kezeheóz Az Azzony za-
márá [Kv; TJk IV/1. 383] * - / kíván. 1570: Margith 
Thakacz Jstwanne, Margith Thakacz Balasne hitek zerent 
vallyak hogy az Kwpa János halala vtan Jeot volt Megyés-
ről ez Kwpas Janosnenak egy wnokaya, ky Rezt kewant az 
Kwpas János Marhayabol [Kv; TJk III/2. 139] * ~t kíván-
hat. 1699: Philep Borka Aszszony abból reszt nem kewan-
hat [Aranyosrákos TA; Borb.]. 7804: Udösb Szakács 
Györgynek az Annya, Mojses Sára, egy testvér lévén Na-
gyobb Moses Jánossal ezis részt kívánhatna a* Moses Jó-
szágból, ha az Instánsok részt nyerhetnének ... György 
András ezis Felesége után praetendálhatna [i.h. II] * 
nyerhet —> -t kívánhat * -t perel vmiben. 1606: az ma-
lommal altal ualo zenafiúvet ... elézer az Miklosfalui fiak 
az Bereczkj Balint maraduaj bírjak vala, s azoktúl perlett 
vala reszt benne [UszT 20/293 Petrus Leórinczj de Zom-
batfalúa lib. vall.] * -t pretendálhat. 1792: a léanjt az 
Atyai és örökös njilas joszágok ezen Dulo Famíliát nem 
illetik azért azakbol részt nemis praetendalhatnak [Ara-
nyosrákos TA; Borb. I]. 7804: György András ... ha életben 
volna méltábban mint az Instánsok részt praetendalhatna 
Felesége után, a Moses Jószágból [Szenterzsébet U; i.h. H 
Sakács (!) László (47) armalista vall.] * ~t szakaszt 
vmibõl. 1592: Niari Simonne, Sofia Aszoni vallia ... az 
meli Aszoniallat... be Iwt vala, kinek valami reztis zakaz-
tottak az Nagi Balasne marhaiabol, azis Attiafia vala Nagi 
Balasnenak [Kv; TJk V/l. 284] * ~t vár vmiben. 1785: Jo 
Leányom, engemet holtá tévén, és el szökvén, az én 
keresményembe nem részesülhet, mind magaméból min-
denből ki tagadom, és semmi keresetemb(en), felkelhetö-
imbe(n) részt ne várjan [Nagylak AF; DobLev. III/600. lb] 
* -t vehet. 1598/1635: ebben az en hazamban ... semmi 
rezt Kóteles Jstuan fiam ne vehessen [Mv; APol. I. 68]. 
1705: Az melly jobbágyim vadnak Alsó Torján Ezek 
kőzŭl ugy mint Jánost, és Jstvánt az Fiam kezébe bocsátot-
tam vólt, ugy hogy azokból is részt ne vehessenek az Leá-
nyok [Altorja Hsz; Borb. II Alsó Torjay Mihálcz Miklós 
senior végr. Nic. Márton scholae magister pp keze 
írásában]. 1714/1781: Hogy ha Isten eö Szent Felsége, eö 
Nagyságát e világból ki szolittaná, az feljebb specificalt 
Jószágokban senki részt ne vehessen, míg az három ezer 
Magyar forintokat... édes urának ... Jósika Imreh Uramnak 
eö Nagyságának le nem tészik (így!) 's egészszen nem con-
tentállyák [Gerendlóna TA; JHb LXXI/8. 470] * -t vesz. 
1584: Chaplar Balas vallia... Három fele óztak az ezwst 
marhakat égik rezet veres peter viwe el, masikat Istwa(n) 
veuę harmadik Rezt Barat Istwan tartha es vyn el, De Barat 
Istwannis Nem v.eón Rezt a' veres peter hazaba [Kv; TJk 
IV/1. 380-1]. 1641: Varadi Gaspar el veue ... Varadi 
Gaspar deak(na)k az edes leaniat igj a* felesége vtan 
veőt maganak reszt [Ne; RLt]. 1756: az Nagj Atyám soha 
részt nem vett a7 Simoni Jószágból [Kökös Hsz; Kp I. 199 
G. Tusnádi de Kŏkös (60) pp vall.]. 1781/1785-ū tudom bi-
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Ányoson az én értemre hogy a Jószágnak fel osztásában 
Jjgy vészen a Leány részt, mint fiu [Szentbenedek AF; 
DobLev. III/596. 177 Rusz Prekup (60) zs vall.] * vhány 

megy. 1778: A régi ós Nobilitaris Curia azon egy 
luartalitássán kivűl, mellyet Néhai Trauzner Jstván Jussán 
váltatt ki a két Léány kőzött mennyen két egyenlő 
őszekre [Szentbenedek AF; DobLev. III/513. 2b]. 

B. épületbeli 1701: Balasi Peternek mivel az épületek 
hellyén nem segítettek8 annyit épitteni az ki az épületbéli 
részét fel érné, tartoznak annyit épitteni, megh intéztetvén 
82 epületeket, ha annyit nem segettettek épitteni mely resze 
S2erent való részét fel érné, nekys, hogy az eo részéreis ki 
kllyék mint az többinek [Kissolymos U; BLev. — aA 
testvérei és a sógornője] * erdõbeli 1804: A mely fel 
nyesett Erdōbeli Része vagyon G Toldalagi Josefnek 
iMajos MT; Told. 26/32] * fejérgúnyabeli 1784: Min-
ijén Fejér gunyabéli részemet akarminémüék légjenek azak 
hagyom az kis Hugatskámnak Fodor Hedvigának [Ara-
jyosrákos TA; Borb.] * házbeli 1568: Joannes Takacz 
JUrat(us) fass(us) est, Zőchy gőrg az azony hazbely Re-
^yert atta a zöló Rezt, a ky őteth Jllete volna [Kv; TJk 
Wl. 170]. 1570: Bemald peter ... Aztis vallya hogy 
imvgia, Klok vinchewel Kadar Myhal es Borbara attyawal 
®gyek voltak kyknek az hazbely Rezekert Klok Vinche egy 
^rdo Bort adot azzal elegitette ki eoket [Kv; TJk III/2. 

1610: Cathalin Azzonak penigh az eö hazbelj Rezet 
ekkepe(n) deputaltuk mégh, Az Hyd vczaj hazba(n) va-
JNn) Azzoniomnak f 200 [Kv; RDL 1. 6]. 1688: Kis 
J^iklos ki fizete Kadar Jánost hazbali részéből ugy mint 5 
lorintal [Vadad MT; VK. Nagy Miklós nemes személy ke-
. vel] ingó'bingó jókbeli 1637: minden ingó bingo 
Jokbelj Arany Ezeőst es egjeb fele ingó bingo jokbelj rész 
Uára MT; Told. 1] * jobbágyfickóbeli 1781/1785: Lć-
vén két áiva Jobbágy fitzko Puszta Egresi az Atyafiak 
ezen két Jobbágy fitzkobeli részét Jobbágy Anna Aszszony 
engedé Atyafiságoson Jobbágy Judith, es Klára Aszszo-
nyéknak, Jobbágy Judith Aszszony ismétlen azon Jobbágy 
j'tzkobeli részit Jobbágy Klára Aszszonynak ollyan formá-
ig cedálá, hogy ... Mik Von nevü Jobbágy Legényét adná 
a'tal érette [Szentbenedek AF; DobLev. III/596. 237] * 
Jàszágbeli 1620: adá az felliel meg Irt Joszagbeli reszet 

Aszú Judit Aszón Keouer Jstua(n) uramnak [Kovász-
ba Hsz; Borb. I]. 1677: a' Decretumnak continentiaja, és a' 
J0?zágnak quantitasa szerint, limitallyák-el mind a' Dóst, 
niind penig az Ura neve viseléséig a' jószágbéli részt [AC 

1794: Praetendálja Vizi Mihály az ángyától, Vízi 
Andrásnétól az ötöt illető jószágbéli részit, és azon termett 
Retusnak felit [JenőfVa Cs; RSzF 240] * kastélybeli 
(20: Kastélybeli részek az Arvak(na)k ... most romlót 

a"apotb(an) vágjon [Branyicska H; JHb Sig. Vizkéleti de 
fürdők (20) ns vall.] * kertbeli 1773: constál, hogy 
^emes N Enyed Várossában minemű Kőház, Pintze, Telek, 

Kertbéli részért admonéáltattam volt az J Aszszonyt, 
n°gy remittálja [Ne; DobLev. H/445, la] * klenôdiumbeli 

1720: Néh(ai) Katona Miháljné Vas Judit Asszonj 
P'nden ládabeli jovatskáit engedték a' Vas fiak a Vas 
eanjok(na)k a' Clenodiumbeli részeken kivül [Gernyeszeg 

M T ; WassLt] * kúriabeli 1804: (A ház a) Csüres kert-
e k és major háznak használhatása végett a Curia beli ré-
ghez8 jutott [Marossztimre AF; DobLev. IV/874. 12a. — 
* Barthos Juditéhoz] * majorbeli 1592: Borbeli 

^e°rgi hiduczai vallia Seres Peter monda nekem az 
°chem Marton ... az Maiorbeli rezit... nekem Igirte es atta 

vala, mikor az olaios Georgi hazaba lakom vala [Kv; TJk 
V/l. 231]. 1729: Geréb István uram köté és adá örökö-
sön Cserében Czegei Wass Dániel uram(na)k Kolosvár 
Várossában levő Ház és ahoz való kert és Majorbeli részit 
[Császári SzD; WassLt] * malombeli/molnabeli 1603: 
testamentom zerent hatta wolt ... az Mikhazi Simo(n) 
János Monabeli rezet mely malombeli re<ze>t, tudni 
illik annak az Malomnak fele haznat az hagias zerent za-
lagba(n) vetette volt [Buzaháza MT; Berz. 15. XXXVIII/4] 
| az teórúeny keózbe azt chelekette az Alperes Auagi czele-
kettette hogy az mely malombely resz felól teórwenybe 
voltunk Vamiat el vitte Auagy vitette [UszT 17/6]. 
1688: Fugitivi... Komán Hadul, Falubeli, es minden me-
zei örökségét Malombéli részivel eggyŭt Komán Opriskán 
bírja [F.ucsa F; ÁLt Urb. 32]. 1749: azon Vajolai és Kis 
Sajói malombéli Részből ugy tudom s, úgy hallattam 
Toroczkai Kristina Aszszony a Vajalaiakat a Kis Sajoiak 
Praesentiajakb(an) és tudtakra fizette ki [Kissajó BN; BLt 
Danyila Pásk (50) jb vall.] * pénzbeli 1634: Ezek utan 
az mi férfi es Aszonyember változótok (!) voltanak azokatis 
diuisor vraim az harmad(na)k excidalasakor megh be-
czwlwen, penzbeli reszt itiltek cziak az aruanak, meljreol 
ide hatreb leszen igazitas [Kv; RDL I. 105]. 1637/1639: 
volt Stenczel Imre Vramnak penzbelj resze, melyet Sten-
czel Ferencz vram magara veott volt megh fizetnj [Kv; i.h. 
111]. 1681: az nagjobbik gyermek(ne)k Mihok(na)k penz-
beli része két rész [Kv; TJk XIII/1. 10] * rétbeli 1539: 
az Sombori benedek az Sombor mellett walo rythbely 
rezyeth, wetthe zálogon az ew atyafyanak Sombori mihal-
nak huzon három forynthba [Zsombor K; MNy XL, 137]. 
1766: a Reluens Atyafiak a Reluált Rétet is két egyenlő 
részre bírják additâ hac conditione; hogy eg(g)yik is a* 
másnak híre nélkül a' magok(na)k obveniált Rétbéli 
részt, ne abalienálhassák [Ne; DobLev. H/373, la]. 1821: 
Borbereki Joseff ur ... két rét beli proportionalis részét 
(:minthogy T. Dobolyi Sigmond urnák Commoditássában 
vagyon:) által adá Tekintetes Dobolyi Sigmond Urnák 
[Nagylak AF; i.h. V/1045] * szõlõbeli 1679: Sasvarosi 
Sámuel ... engede azan szölöbeli részett egesz(sz)en D:a 

Lakatos Bálint Urameknak es az eo kglmes posteritassak-
(na)k örökösön [Ne; i.h. 1/28. — 8Fennebb: Daballyi. Értsd: 
Dobolyi] * telekbeli ~ kertbeli 

C. anyai 1597: Veghezettre az Anyai rezbeol Lomper-
ton8... Felte János fia, vgian János, marada keozbe oztatt-
lan [Galac BN; WLt. — 8K]. 1627: Kalmar Marha, Atyai 
es Anyaj részből Wicej Mathenak iutott ... Negy deák 
Euangelyum [Kv; RDL I. 132]. 1799: még régi Eleink által 
el idegenitett, és sok esztendőktől fogva Per alatt, s idegen 
kéznél sinlődő Sütmegi, Magyaros-ági, és Kék-bükki Prae-
diumbéli Anyai Rész két Falutskàinkat, és Fél Praediumun-
kot ... Czegei Groff Vass Sámuel Urnák által adjuk [Kv; 
JHb XIV/46]. 1862: Tamási Anna ... sem atyai sem anyai 
rész kiadására ne szorittathassék [Kv; Végr.] * atyai 
1570: Zegedy Georgy Azt vallia hogy Az Theorweny 
megh Jtelte volt az attiayay ket Rezt Mind hazbol es 
egieböl Mindenbeol az Takacz Siluester fianak [Kv; TJk 
IH/2. 162a]. 1614: Mikoron Colosuarath mentwnk volna 
Brett Mihalj hazahoz ez vegre hogy az eö kett fellesse-
getteöl való gyermekej keözeött Attyaj kçt ręzekett 
excidalnok es keöztteök meg oztanok [Kv; RDL I. 96a]. 
1620: Job Anyatol es Attyaj rezebe(n) iutot feyr ruhák* 
teznek eözue zamlaluan egj s(um)maban f. 97 d. 24 [Kv; 
RDL I. 97. — aKöv. a fels ] * dualitásbeli 1589: a' 
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dualitasbeli rezbeol Balint vra(m) a' zeghenj Desi Jánost kj 
elegitette volt [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 47] * jobbanyai 
1615: Soffia Javai az Jobanyarol es Edes Anyáról raja zalot 
(!) Anyay harmadból Jútot Soffikának feyr Rűhazotak 
Keőnyuekbeöl Jutót neky Jŭb anyaj rezreol Egj regj Biblia 
Deák [Kv; RDL I. 97 Junck András kezével] * jobbatyai 

1619: Keőuetkezik mj iutot Zabo Mihály uram két vno-
kajnak Borkanak es Orsiknak Job Attjaj két reszbe(n) [Kv; 
RDL I. 107 ua.] * leányt illető 1807: a' Literarum Con-
servator a' Leánynak, ha kivánnya a1 Leveleket Transumál-
tatni, vagy Párba ki adni köteles, ha Leánytis illető részre 
szollo Levelek [F.eskűllő K; Somb. II] * osztályos 
1821: a tisztelt gróf úrnak már Borszékba háza lévén, ha 
szintén Borszék közönségesen felosztatnék is, maga szemé-
lyére több helyet és nagyobbat a Bor kut körül nem nyerhet 
osztályos részére, mint amelyen moston háza vagyon [Dit-
ró/Szárhegy Cs; RSzF 141] * örökös 1761: A' Veszszö-
di Nyilban az örök igen kevés rész, nagyobbára a' Portiok 
mind hypotecario Jure acqviráltattanak, a* más két Nyil 
pedig mind örökös részekből emergált [H; JHb XXXV/40. 
8] * örökségbeli 1606: Az oztozaskor megh kėuanom 

en Palfi Istuan felesegemrejs ki oszuk abbul az réz 
eóreksigból ualo reszet, az melljet nallam leteben penzen 
ueottúnk az elseó felesegem nallam leteben uettwnk 
eóreksegbeli rezt, harmad rezt attúl ualo g'ermekimre 
keuano(m) megh [UszT 20/183]. 

18. vn, ül. vn-ből képzett jelző után; după un nume de 
familie sau după un atribut formát din numele de familie; 
nach einem Familiennamen oder aus dem Familiennamen 
abgeleiteten Attribut: a megnevezett család (rész)birtoka; 
posesiunea familiei menţionate; Eigentum der genannten 
Familie. 1559: Az ok leveleket, Mindeneket, Az melyek Az 
zengiely Jozag feleol wolnanak, mely leueleknek Az 
Bizonsagaual es Ereieűel Az Zengiel myklostol es Zengiel 
Andrástól es Az Sarkan reznek felereol, Eo Reaiok, weer 
zerenth Minden Jgassagal zallot uolna, Barchaj Farkas 
kezebe Zengielbe tartozzanak Adnja [Mezőszengyei TA; 
BfR VI. 304/39]. 1577: Alard Miklosne Anna Menth Ky-
ralne Aszonhoz Nierte meg Királyné Aszontűl az barrabasy 
resznek felet ugy mynth ver [Alparét SzD; Ks]. 1694/1699: 
Tudode szántó földei ezen Kamuthi Résznek hol és ki 
szomszédságáb(an) vadnak ? [K; Törzs vk]. 1717: Az 
Atyámtol hallottam hogy az melly részt Borsai István 
Ur(am) itt bir... az Vass részből szakadt(na)k lenni mondta 
[Hesdát TA; WassLt]. 1753: Hát Bányikán es Tormapata-
kán a mi Csáki rész vágjon azis eleitől fogva Csáki Jószág 
vólte ? [JHb XXX/9 vk]. 1754: Opra Bucsilla mon-
dotta énnékem hogy egy Kőrtvélly Fa gyökérnél bellyebb 
ne mennyek, mert nem Lugosi rész [Tóhát AF; JHb Gav-
rilla Salamon (70) zs vall.]. 1757: Szántván Gyermek ko-
romban mutogatták az öreg emberek hogy eddig a Zoltai 
rész [Dicsősztmárton; Ks 19/VIII. 41]. 1782/1785: az Öreg 
Détsei István Tőrök Leánt vett, és ezen a Jusson birt Törők 
részt [Szentbenedek AF; DobLev. III/596. 318 Fr. Szentes 
de Kiss Baczon (42) ns vall.; DobLev. III/596. 318 Fr. 
Szentes de Kiss Baczon (42) ns vall.]. 1791: ugy el Változ-
tatták az Főidők métáit, Szomszedgyait hogy nints ma 
ember a ki asztat meg tudgya mondani, mellyik Vass rész, 
vagy Váradi rész [Kecset SzD; WassLt]. 1802: az mostan 
... Toldalagiana részhez tartazando Sessio [Vadasd MT; 
Told. 42]. 1804: fel mertük az Erdőt ki néveztük meddig 
Szabó, medig Bezentzei, és meddig Horváth rész [Csapó 
KK; Berz. 17b]. 

19. köteles/kötelességi ~ örökségből vkinek törvény biz-
tosította rész; porţiune legitimă, parte legală (din moşte-
nire), rezervă legală; Pflichtteil. 1862: minden fekvő és föl-
kelhető vagyonom maradjon és szálljon szeretett nőmre, 
abból gyermekeim csak a köteles részt kapják ki | gyer* 
mekeink édes anyjuktól köteles részükön kívül többet 
nem kévánhatnak [Kv; Végr. Szentpéteri János végr] 
1863: Ha valaki örököseim közzűl ezen végrendeletemen 
meg nem nyugodna, kedves nőmet perrel meg támadná, 
az ólyan veszesse el törvényes részét, és csak kőtelességi 
részét kapja ki, a meg ürült részt kapja kedves Nöm | fiam 
Szentes Károly egy codicillust hagyott hatra melyben 
nem csak kőtelességi részemet megsértette, hanem saját 
összes vagyonomrólis végrendelkezett [Kv; i.h.]. 1865: 
ezen végrendeletemnek ellen szegülő gyermekem, csak is 
a' törvények által számára rendelt köteles részt (:Pflicht-
teil:) kapja ki mind fekvő mind felkelhető összes vagyo* 
nombol [Kv; i.h. 6]. 

20. örökösödési/öröklési jog/jogosultság/juss; drept de 
moştenire; Erbrecht. 1568: Petrus Nagy Simon, iur(atus) 
fass(us) e(st), Ezt tudom hogy pasco demeter az Nyenyetçl, 
penzen wçtte meg az hazat, de az t<?b çrçksegbe Reze 
vagyon az Nyenyenek [Kv; TJk III/l. 180]. 1570: az Meg 
holth Banffj Menyhar Jozagy keozwl Mynden falwbol 
Newezetes Zemelyeket Be hyttwnk Azokath Ereos hytre 
Meg Eskettwk es azoknak vallasok wthan hasonlokath 
hasonlokal gazdagot gazdagal Zegenth Zegennyel Eghbe 
hasonlythwan Nylath wetettwnk Rea czedwlankent 
Nylath Rea wethwen el oztottwk es Myndenyk felnek az 
Ew Reze Zerenth Byrnya hattwk [Bh; Eszt-Mk Mogyoró 
cs.]. 1581: valamynemw Reze lót wolna galaczy Josanak 
Lompyrba walamy Nemw kepen galaczy Jstwan wagy 
Tórwenyel wagy wala my kepen ky wehetneye es megh 
nyerhetneye galaczy Jósa a wagy az ó gyermeke [Erked K; 
WLt]. 1584: Frattaj János vram es Frattaj myklos gabor es 
gergelj az nehaj Frattaj gergely vram gyermekj egy feleol 
mas feleol penigy Tholdalagy Ferencz Felesege Frattaj 
Clarazzony Jeouenek Jllyen Egenessegre my Eleottwnk 
hogy azmely perpatuar keozeoteok az Jozagy es feoldek 
ozlasa feleol volt, Myert hogy az Elseo Compositionkbol 
ky hattak volt, az olah Frattay hattar (!) aztis my Eleotwnk 
ozlasba bochatak kynek kynek az eo Reze zerent [M.fráta 
K; SLt T. 18]. 1590: kjnek kjnek az w resze szere(n)th 
Jgaza(n) fel oszak [Farcád U; UszT]. 1609 k: Immár io 
fiam en innét mindenekbeol ki elegitettelek ugi hogi en re-
ám miitan nem panazolkodhatol, ninczen imar semmy 
rized az en marhamban [Dés; DLt 311]. 1610: mindeneket 
megh kewanunk rezwnk zeri(n)t harmadat... valami ahoz 
az házhoz tartozandok volnanak az mi Atianktol reánk 
marattat [PálfVa U; UszT 39]. 1711: az Dotál is tanak & 
Ország Tőrvénye Szerént, mint hogy az Ura neve viselésiig 
az jószágban kell maradni, igy Mihálcz Miklósné Aszszo-
nyom is, abban maradván, és ő kglme mellett neveletlen 
Árvák lévén, mint Naturalis Tutrix, azokot mind Sze-
méi lyekb(en), és részek szerént való jókban procurálty8 

[Altorja Hsz; Borb. I]. 1792: a praetendens Aszszony 
emaritalva levén a Joszag jövedeimehez kepest igen illen-
döleg, tehát ma semmi részsze a Mobiliakba nintsen [Ne; 
DobLev. IV/107]. 

21. -~ére vki birtokába/tulajdonába; In posesiunea/pro-
prietatea cuiva; in js Besitz. 1585: Viczey Caspar vallia •• 
Daroczy Peter egy wdeobe marat volt Adossa Kis 
Caspamak ... Es Nem león honnét Daroczy Peternek meg 
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fizetny hane(m) abol A' Marhabol, Mely Danchak Leo-
"ncz rezere való volt [Kv; TJk IV/1. 394]. 1598: Mykola 
Lazlo Ryzyre walo feoldeon Laknak mind harman [Poklos-
telke SzD; JHbK VI1I/14]. 1696: Onnét eléb jüvèn az falu 
v>gire az első lábban holot adának űdősbik Vas Győrgj 
uram részire őt darab főidet [Cege SzD; WassLt]. 1736: 
äzon halas tó a melj helljen epitetodőtt ki reszire valónak 
tudod lenni ? [K; JHbK XLVII/24 vk]. 1744: Czifra Jánost 
nem ismértem s arra Se emlékezhetem hogy ki részire 
valo Jobbagynak hallottam lenni [Perecsen Sz; TK1 Marti-
nus Balla (51) jb vall.]. 1761: M: B. Jósika Imreh Ur ö Nga 
részére marada az atyai Udvarház [Branyicska H; JHb 
XXXV/46]. 1801: A' Dobaianus Successorok Ezeket" is a' 
fennebb elé számlált 26 Antiquakan kivül, magok részekre 
^tiqualtatni kérték [Dob.; RLt. — aA felsorolt (nova) 
sessiokat]. 1808: A mi pedig à praetensus Fiúnak nemely 
fel tett Mobiliák iránt valo praetensioját illeti, mint hogy a' 
most fel osztott Mobiliakon kivül a' többi interimalis osz-
tály mellett a praetendens Leányok részekre ment azokban 
már ma uj osztályt praetendalni nem lehet [Asz; Borb. II]. 

Szk: vki ~~ére jut. 1551: Az keth Gyermek Rezire Jwtot 
eg ewreg Ezwst pohár es keth kjs Ezwst pohár [Mező-

szengyel TA; BfR 304/108 Gerendi Ferencné Dienessi 
Kata és gyermekei osztozólev. — L. MNy LVIII, 492]. 
1656: az en reszemre s felesegemvel edgiŭt iutot hat iaro 
òkòr | az vas szerszamokis az kik reszekre juttanak azokis 
kezemnel vadnak [Albis Hsz; HSzjP]. 1713: az ur Lázár 
győrgj uram reszire jutót Az Gyümölcsös kertnek 
Szamos felöl valo részi le az puszta Szőlő földéig [Baca 
SzD; JHb XLI/2]. 1741: Eleitől fogván azt hallottam, hogj 

egész Hatarunknak régi feli oszlasakor az Mlgs Komis 
família részére jutott volna az Kaszile Albe nevü marha 
legeltető Havas [Ks 69. 50. 44] * vki ~ére jutandó. 
1675/1681: Attam es Conferaltam földeket mely föl-
dek hogy az dézmaktul Nonaktul etc es minden nekem s 
Praecise en részemre jutandó avagy jaro adozastul immuni-

legyenek, akarom [Vh; VhU 278 Thököly Imre ad. 
'ev.]. 1679: Az ló árra, az ökör árra gyermek részére ju-
tandó 80 pénz facit omnibus cum putatis flór 40 den. 80 
Kágon Hsz; Barabás,SzO 382] * vki ~ére jutott. 1639: az 
rar Marton kett Arvainak vgj mint Istóknak es Annoknak 
[eszekre jutott keues jókat Lakatos Peteme kezeben hattuk 
[Kv; RDL I. 116]. 1700: ugj hallatta(m), az meg irt vérek 
részire jutott bonumok mind Iffju Fodor Györgj kezire 
mentenek [Abrudbánya; Berz. 17]. 1854: a Feleségemmel 
tet edgyezés szerent hálálunk utan mind kettőnknek re-
günkre jutott jovaink az vér atyafiakra kelletik szállani 
ezen edgyezésünköt ezennel is meg erösitem [Uzon Hsz; 
Kp V 398 Kispál György kezével]. 

22. részesedés; (cotă) parte; Teilhaberschaft. 1584: Hog 
113 Sokadalomkor walo wamolasba vagione rizek az Sowa-
J&knak Awag Zabadoky vámolni [Torda; DLt 212]. 1640: 
Mas edgy battiaval egi malombannis bír valami reszet a 
Jobbagiokkal edgiüt [Rusor F; UF I, 745]. 1723: Az Ger-
gely János házánál valo Viz kapuban is van reszszek [Tar-
esafVa U; Pf]. 1731: (A) bükōs erdöbennis reszek vagyon 
?z Letaiak(na)k, közös erdő az aszszonj falviakkal mikor 
Makra serteseket fogadnak egjütt fogagjak arra az búkös 
^döre együtt osztyak a vámot [Szentlászló TA; JHbK 
^XlV/26]. 1747 k: ha kinek bányájok volna, és magát 
Jobbogyságra adni nem akarna, tehát ă mely bányától 
Pnvaltatik. az több Czimborák között osztodgyék egy-aránt 
yalo része [Torockó; TLev. 2/1]. 1770: A Marha Teleltetes-

benis vagyon részünk mostis rajtunk vagyon [Babuca Sz; 
IB]. 1776: ha a Bátyám épületei mind betsüre mentek vol-
na, en bizonyos vagyok benne hogy bizony töbre ment 
volna az azoicbeli részem énnékem 300 száz (így!) forin-
toknál [Mezőbánd MT; MbK X. 45]. 1808: (A) csíplöknek 
rész menyi adattatott nem tudom [Szászerked K; LLt Szent 
Mihelyán Torna (33) vall.]. 

Szk: ét kiadja. 1853: Harinak Belső Jövedelme az Kor-
tsomárlási Jog határán az mult 2. évben Juhok le-
geltek miből hasonloul szép Jövedelme került bé az Falu-
nak mi ezen Jövedelmekből nem részesültünk Tessék 
Tehát... részünket azon Jövedelmekből ki adni [Nagylak 
AF; DobLev. V/1365 Dobolyi Bálint lev.] * ~~t ad. 1599: 
Nieles Grunnen ... vallja Annorum 80: En es Razman 
Jstwan, az Nagy Razman Adamnewal az mezarias kereske-
deseben egy tarsasagon voltunk, es ha my haznunk Jeott az 
mezarlasbol az eoreg azzonnak mindenekbeol rezt Attunk 
[Kv; TJk VI/1. 381] * ~t kér vmiböl 1812: (A) Berket az 
én értekemre őrökké a Nagy Laki reformata sz. Eklesia 
bírta hanem most valami két három esztendeje a kotsár-
diak belé akadtak, részt kérvén a Berekből [Nagylak AF; 
DobLev. IV/943. 33b Vonka Todor (67) jb vall.] * 
(le)tesz. 1573: Nehay Zilagy Mihalne Azt vallia hogi 
Mikor az Meggesy Zokadalomba Albert deakne es Bachy 
görguine Baran petertwl Marhat veottek volna, kery hogi 
Eoneki es Rezt Tennenek Benne, Mykor Rezt teottek 
volna, Az Zolgaya Rea Ieot es kery volt az Arrat teolle hogi 
meg adna [Kv; TJk III/3. 297]. 1629: Azért az haznak 
abalineatiojat nem engedem, hane(m) az Atyamnak az eo 
reszet le teue(n) az hazat kezemhez kewanom [Kv; TJk 
VII/3. 140] * ~~t vesz. 1598: Bakos Andrasne Orsolia 
azzony wallia hallottam hogi vgi vegeztek wolna az 
Atiafiak hogi amiwel fellieb el adna Bakos Mihály hazat az 
bechewnel, az atiafiak rezt vegienek benne [Kv; TJk V/l]. 
1711: Nagjob és föveb jndito ok(na)k az Hajdukot és 
Hadnadgiát Kissari Bálintot allityak vala Lenni, és részt is 
az kotya vetyébol bé jött pénzből bővebben vettek volna 
[Csíkszereda; Born. XXXIX. 50] * halbeli 1742: Falu 
Tója. Vágjon az Falunak más Falukkal edgjüt közős nagj 
halas toja, mely halas To minden esztendöb(en) meg ha-
lásztattván, midőn az Tot biro Faluk az halat egy más 
között fel oszszák, azután a Madarasi Lakosok és 
Po(sse)ssorok az eléb meg irt Praxis szerint szokta(na)k a' 
magok halbeli részekből osztozni [Mezőmadaras MT; Ks 
4. VII. 1] * vascsinálásbeli 1780: Ha valaki ollyan 
Verőt is fogna fel, mellyben tsak két vagy három Vasa 
lenne maga részéről illendő költséget tévén a' Verőre, 's azt 
építvén arra is futathassan a* hol több Vas-csinálásbeli 
része lészen, ott futatatt Vasát Tzimborák consensussával 
felis dolgozhassa [Torockó; TLev. 6b]. 

23. járandóság; parte ceea ce revina cuiva (printr-o îm-
părţire); Bezüge, Anteil. 1585: Catalin Kochis Albertne 
vallia Nem lattam hogy az Alperesek wteottek volna Mol-
nár Mihalnet, De lata(m)hogy Somogy Sara leNio-
ma Az feoldre, es ottis tarta adegh Amegh a' buzat Io Réz 
zerent ky Merek [Kv; TJk IV/1. 484]. 1600: Kadar Georgy 

vallia Ballos" Istwan kery vala az zeoleonek az 
Arrat, Akkor sok bezed vthan kere Kadar Peter Istwan vra-
mat hadgyon bekeseget mostan nekj mind az deák re-
zewel eggyeot ez Ieóweo vasarnapra megh Adgiuk [Kv; 
TJk VI/1. 396. — "Balas h.]. 1606: Valentinus Keoreosi de 
súkeo iuratus et fassus est... az zena feleol azt monda hogj 
az keoz masal de ha el ozthato(m) abból is megj ado(m) 
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rezzit, az buza feleol azt monda hogj az az zent kirali 
andras ferencziel keoz de ha el ozthato(m) abból is megj 
ado(m) részit | (A felperesek) az apellatio mellet meg 
akariak lattatnj ha helje lenne hogj az tizt rezeben sem-
mit fel nem vöttek hanem az hermaniak el vittek az negjed-
fel forintot munkaiokba attak [UszT 20/141, 20/323]. 
1677: Executorokat vivén-ki, a' poenát exequaltassak 
rajtok, mellyet ha obviálná bűntetödgyék törvény sze-
rint, melybŏl-is mind a' Fiscusnak, mind pedig a' peresnek 
avagy Biráknak-is szokot részek ki-adassék [AC 197]. 
1700: a' Dezmasok ... ha kik, hol, es mikor Egyház és Ispi-
tály földeket birnak dezmaval indifferenter tartozzanak 
vagy dezmaert valo arenda penzel mivel hogy ez Isten 
resze [Dés; Jk 310b]. 1725: Az Árpa csipelist ma vigeztik 
el az jobbágyok csipeltik Riszt parancsol Uram kigyél-
med adatni [TKhf Mihály Deák Zabolai István inspektor-
hoz]. 1749: A malom Conservåtiojára valo Kőlcség és å 
Molnárnak cedalando rész az is a Proventusbol defalcal-
tatik [Budatelke K; ApLt 1 Dobra Péter vall.]. 1807 k.: a 
kettőtől tiz tiz Forintat lévaltam volt, de Szekelly Mártán az 
Eskettetō nem sok udö múlva jelentette nékem hogy ha 
modam volna adnam bé az ŏ klme részit [Sinfva TA; Borb. 
II]. 

Szk: -ét felveszi. 1584: az mint hozza kezdeth aprodon-
kenth Jomodon felúette rezeth es elmenth [Kv; TJk IV/1. 
292 Keometczeó Dániel vall ] * -ét kiadja. 1728: ezen 
Erdőről az vrnak Mikó Ferencz vramnak adtanak makk 
bért avagj Gostina Pénzt, a több Hídvéghi Possessor vrak-
kal edgjűtt, ugj hogj bé gj ülvén ă Pénz, abból kinek, kinek 
a magha részét ki adták [Hidvég Hsz; Mk 1.1 Nic. Mihály 
(71) jb vall.] * -ét kifizeti. 1812: A tőb hátra maradót 
Részét is Tavaszai Szent János napig vagy borul vagy 
Pénzül ki fizetem [Sárd AF; KmULev. 3 Szilágyi Ádám 
lev ] * égettborſõzõ üstbeli -. 1720/1811: az Egetborföző 
üst béli résziről le monda, Szabó Mihálly Uramis [Szotyor 
Hsz; Borb. II] * fabeli 1762: a mi fabéli részünköt 
vitette Krajnik Uram pinczéje fabol valo ki rakására 
[Roskány H; Ks 113 Vegyes ir.] * házbérbeli -. 1734: 
esztendőre itiltetett Házberbeli részt adni a Nagj Varga 
utczaj Házra annuatim 4:/:4 forint [Dés; Jk II. 143b] * 
kőbeli - vaskőbeli járandóság. 1776: az maga köbeli 
részinek árrát minden béresa ha tetzik igya meg a* régi usus 
szerént a' társassággal [Torockó; TLev. 7/5. — aBérben 
dolgozó bányamunkás] * pásztorsági -. 1738: 'A Mező 
kerülő Pásztornak Benkö Gábornak minden becsülletes 
atyánkfiai, az ö Pásztorsági részit, hordáskor sine dilatione 
ulteriori ki adják [Dés; Jk 500b] * serſõzõ-üstbeli -. 1618: 
megkívánom az Serfeozeo vstbely rezemet [HSzj serfõző-
üst al.] * vámbeli -. 1539: My Syroky Ferench es esthwan 
deák attwk emlekezethre ... hogy Somboron az wam-
bely rezyeth Sombory benedek wetthe zálogon az ew atya-
fianak Sombory Myhalnak hwzon hath forinthba [M.zsom-
bor K; MNy XL, 136 Syroky Ferench es estwan közbírák 
nyíl.]. 

24. vmi jóban/rosszban való részesülés; faptul de a avea 
parte de ceva bun sau rău; Beteiligung an etw. Gutes/ 
Schlechtem. 1603: Magdolna attjamffja ... az fiakat Tani-
tasd, lehessen valamj rezek az deakj Twdoma(n)ban, ha az 
battjoknak az sok haborwsagba(n) az zwk Ideomjat reze az 
tanwlsagban ne(m) lehete [Csapó KK; JHb XXV/23]. 
1636: Kadar János fassus est egy korba(n) cziebreket 
vize(n) az pinczieben Zabo Petem i, tehát Zabo lanos ot 
paráználkodik Szabó Peternewel, mindenik fel ugrik, kire 

mond Szabó Peterne, Istentele(n) miért jouel most ide, 
miért nem lehete reszem az vilagh jovaba(n) [Mv; MvLt 
291, 14a]. 1655: Egy alkalmatossággal ez előt, Kolos várat 
az Öreg Rázmány István házánál lévén, tudom s hallottam 
Razmàny Istvántól Csepreghi Mihályt illyen formán fenye-
gette, hogy ha él törvénnyé! bizony ugy megh tekergeti, 
hogy mégh az gyermekenekis reszek jutt [CartTr II Paulus 
Literátus de Alba Júlia fej. fizetőmester vall.]. 1744ŝ. 
Földvári Istvánné is megholt Kozárvárt szép ifjasszony 
korában. Semmi része nem vala, mondani a világban 
[RettE 326]. 

25. hányad, mennyiség; (o anumită) parte din ceva; be-
stimmter Teil von etw. 1571: az my kegyelmes wrunk az 
mij keonyeorgijsewnkre mijnden kegijelmessigyth my hoz-
zánk megh mwtatta wolna es terhewnknek nagywb ryzyth 
rwllwnk el weotthe wolna [Szu; SzO III, 340]. 1592: Az 
Idej Zab leot 407 Calongia Zab, mellnek egy rezeth el 
czeplette(m) en Biro Vra(m) hagiasabol [Asszonyivá TA; 
Szám. 4/XIII. 1]. 1637/1639: Az my az Veres Tamas Vram 
be uarando adossaginak allapattyat Illetj ... egj Reszet 
Lutther Christoph vra(m) be is szette [Kv; RDL I. HU 
1662: az üdo múlton múlván, ugy jnformaltatunk az Adó-
nak igen kévés része giűlt volna még öszve [UszLt IX-
75/48 fej.]. 1677: Az arenda fizetésnek első részének ideje, 
Szent György nap előtt két héttel kezdetödvén, tart Szent 
György nap után-is két hétig, az arendának másik részé-
nek bé-szolgáltatásának ideje penig, kezdetik Szent Márton 
nap előtt két héttel [AC 73-4]. 1685: ezen esztendőben, az 
Ország adojanak nagjob resze, Oroszlanjos Tallérul ment 
be a Portara [Fog., Törzs]. 1719: Interest peniglen menyit 
fizettek es menyi vagyon háttra a quietantiakbol ki teczik 

az hátra maradót részit is vegyék fel az Interes interesé-
vel [Imecsfva Hsz; Borb.]. 1797: Vagyan Csombordan 
edgy Hidas is melly edgy esztendőben vala ki adva 170 
forint arendáb(an), de az árendás 100 forintnál többet bé 
nem fizethetett és az arendának több reszivel Máig is ados 
[Csombord AF; CU III/2. 16-7]. 

Szk: hasonfele -e. 1792: Eö Exja a Malom árka 
vagyis silipje hason fele részére mint a proportione a maga 
hason fele jussára, 's részire egy dürützkölöt szándékozik 
építtetni [Kük. JHb XIX/34]. 1832: ezen két portioţ 
Commassálván ennek hasonfele részit is meg fordíttatni 
kérem [M.köblös SzD; RLt Pataki Mihály nyíl.] * jobb 
vminek. 1558: Az Mynt akkoron hattam wala hogy walamy 
Morhamat el agygyak es azzal az zalagokat ky walcyak s 

Azért en az zalagoknak yob Rezet ky waltottam [JHb 
XLIII/21 Mikola Ferenczné Melyk Anna végr.]. 1589: fog; 
lalt egy darab feoldett de Job rezet penze(n) veotte [Szu; 
UszT]. 1750: Az Menest pedig Mehesrűl a Tatar el hajtat-
ta, mikor Erdelynek job részit el rablatta [Altorja Hsz; 
ApLt 3]. 

26. vmely egység vhányad része/vhányada; o anumită 
cotă parte din ; ein Teil von 1590: Cybrefaluj Cybre 
Ambrus is felseó Bodogh Azzonffaluj Diós Ferencz keozt 
Jgy deliberalanak eo kegmek, Valamj buzaiok vagion 
Egienló kepen Arassak meg, felet Rakia Cybre Ambr(us) 
kylen, Az felet pedigh Dyos Ferench ... valamenyt el Akar-
nak keölteni benne, ket fogott emberek legie(n) azok előtt 
vegienek el az búzában ... az teórwenj weghez menüén 
keóztók meghmútattía ... haníad resze iűth Dyos Ferench-
nek, es haniad rezze Cybre Ambrusnak [UszT]. 1640: 
Vagion ket Malom ket ket keore, Az Alsónak harmad rész 
Vamia az Pape, az egyk resze az Malom Mestere az 
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Molnarral egywtt az ket resz az Ure. Negy reszre oszol 
[Gyalu K; GyU 56]. 1761: Ezen Erdők ... közesek az egész 
Öranyitskán Báró Jósika Famíliával ha mi Proven jűne 
ezen Erdőkből, a* Fele három résznek jüni kellene az 
Exponens Vrak eő Ngok számára [Valye lunga H; JHb 
LXX/3. 210]. 1782: egy Véka gabonanak 16dik részit az 
82 egy Vékából egy kupát vett volná ki eddig az Molnár 
[Ţorockó; Thor. XX/4 Fr. Bartók (59) jb vall.]. 1782/1799: 
Hát a' Malmokba valo Vámolást mig a Méltoságos Famil-
lia mostan nem kezdette Contravertalni minémű mértékkel 
szokták volt venni, egy Vékának tizedété vagy több részit ? 
[Asz; TLev. 5/16 Transm. 327]. 1823: 2/3 részénél valami-
vel többetske rész Szálosabb Erdő [Majos MT; Told. 48]. 
1826: a praetendált Jövedelemnek kevesed része az 
özvegyi kevés Jószágnak az igazi jövedelme [Ne; DobLev. 
V/1114. 9a]. 

Vö. a fele-, harmad-, hatod-, heted-, kilenced-, negyed-, nyolcad-, ötödrész 
s tb címszóval. 

. 27. vkire ráeső/háramló hányad/mennyiség; parte cu care 
cineva trebuie să contribuie la ceva; jm zufallender Teil. 
^77: a' Gyalog Zászlók alól-is a' Jobbágyok restitualtas-
s&nak, és interea temporis házok népe othon lakván, Földes 
Urokat állapottyok szerint szolgálni tartozzanak, a' szerint 

Kapu szám után való adót-is részek szerint meg-adni 
[AC 227] | migh az húszon negy forintott az három Atia-
fiak ne(m) deponalliak reszek szerent addigh ne(m) divi-
dalhattiak [lllyefVa Hsz; BálLt 61]. 

28. adat; porţie; Portion. 1710 k.: Mikor lakodalmokban, 
vendégségekben voltam, társas, nagy poharakból az én ré-
szemet kitöltötték, néha lopták is a társaim, engedtem 
[Bön. 520]. 

29. vmely emberi közösség/testület csoportja/hányada; o 
anumită parte a unei colectivităţi; Teil einer Gemeinschañ. 
1571 : Zekelsegnek nagiob rizze hawassok keozzeot es ha-
wassok alat vannak [SzO 11, 330 a székelység foly. az ogy-
-hez]. 1620: Tudom azt hogi Boer Peter egi szer be akar-
uan menni HauaselfÖldeben a falu iob resze eözue uala 
giwlue egi helien [Récse F; Szád. Reczey Stan Goczul (95) 
?olonus principis vall.]. 1623: az Jozagh zolgaltatasab(an) 
'Ilyen Rendet tarchion zekerekkel mehet Egy resze mas 
resze gialog zerben asouall kapauall [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 1649/1687 k: A1 mig a Praedikátor füvét le 
vágja ă falunak két része, ă harmadik rész ă mester füviben 
kaszál addig, azt beis hozzák [Csávás MT; MMatr. 410]. 
1^77: Illyen nagy derék casusban ... úgy mint ha közönsé-
ges insurrectiora való parantsolat lenne, a' Gubernátorral 
együtt a' Tanátsnak nagyobb része subscribálja az ollyan 
Parantsolatokat [AC 36]. 1694: Tōvissi Mihalynak meg 
engedtetet hogy esztendejét töltse ki, az mint az Eccl(esia-
na)k nagyob resze meg marasztotta de csak terminusigh 
[SzJk 284]. 1823: a helységbéli Lakosoknak nagyobb része 
tutajosságra menvén, meg nem találtathattak [UdvarfVa 
MT; Told. 42]. 

30. társadalmi réteg/rend; pătură socială; soziale 
Schicht. Szk: civilis 1817: Mind a' Nemes ugy a' 
Civilis részről egyenlőképpen a Birtokos Lakosok által ... 
választassék egy Fő Biro, a' ki két esztendeig Nemes, más 
két esztendőben Civis személlyből légyen [Szu; UszLt 
Vili. 68] * gyalog ~ gyalogkatona rend. 1792: Árkosi 
Tegzö Zsigmondné gyalog részen való exponálya az hűtő-
sök fórumán Tegző Mária, a Tegző Gábor léánya ellen, 
Pariter gyalog részen való, hogy az utcán, közönséges he-

lyen házfelverö tolvajnak megszidta, és több rút, mocskos 
szókkal difamálta [Árkos Hsz; RSzF 256] * lovas 
1785: Árkosi Gelei Sámuel és Pál Gyalog katonák mint 
actorok allegállyák ezen fórumon, hogy ugyan árkosi 
Lemhényi Ferenc lovas részen supernumerárius mint inctus 
sub titulo pignoris bírja két darabocska szántóföldöket [Ár-
kos Hsz; i.h. 252] * magyar 1570: Az Vasar Byrak va-
laztasaba az Magyar rezrël ket zemelt valaztottanak ... Az 
zas vraim Rezereol valaztottak Grager hwttert [Kv; TanJk 
V/3. 7a] * militáris 1834: vannak a mü falunkba sok 
idegény jövevények, kik itten tartózkodnak, sok marhákot, 
lovakot tartanak, egyszóval molnárok s több effélék, úgy 
hasonlóképpen sok újparasztok is, kik többnyire lófiakot 
tartnak; ellenben pedig, mind az ilyen lakosok, a közönsé-
ges falunak terheit sem a militáris részről2, sem pedig a 
provintziális részre segedelemmel nincsenek, a két részen 
lévő bíráinkot nem esmérik [Jenöfva Cs; RSzF 155-6. — 
aTi. nem viselik] * nemes ' civilis ~ * proletár ~ 
nincstelen réteg. 1855: Mások erősitik, hogy az értelmiség 
proletár részének ki nem elégített nagyravágyása okozta 
volna a forradalmat" [ÚjfE 331. — aAz 1848-as forradal-
mat] * provinciális - jobbágy renden való. 1814: Az 
provinciális Biro pedig tartozik az provinciális részen 
zálogott vetni [A.csemáton Hsz; HSzjP]. 1834: (A jövevé-
nyek) a közönséges falunak terheit sem a militáris részrőla, 
sem pedig a provintziális részre segedelemmel nincsenek 
[JenőfVa Cs; RSzF 155-6. — aTi. nem viselik. — A 
teljesebb szöv. a militáris - al.] * szász 1716: Kolozs-
várra érkezvén Steinville, mostani commenderozó gene-
rális, felhívatta eklézsiánknak eleit, úgymint plébánosun-
kat, tiszteletes Kolosvári Pál uramat mint fökurátorta és 
én, Szakái Ferenc lévén a szász részről való mostani kurá-
tor. Elmenvén Zilahra, hagytam képemben tiszteletes Bun-
gard János uramat [Kv; KvE 296 SzF. — aFolyt. a fels.]. 

31. hadseregrész, csapat; parte de armată; Armeeteil. 
1600: vayda magiar lowas hadanakys io reze hozzánk iw 
[Torda; DLt 263]. 1657: A hadának pedig nagy része 
azelőtt egynéhány nappal, főképpen a székelyekben mint-
egy hét ezernyin, ugyan urunk akaratja ellen — kiket mind 
mások által, mind pedig személye szerint közikbe menvén, 
marasztotta egynéhány napig [ETA I, 163 NSz]. 1662: Az 
fejedelem mihelyt Patakon az ármádának Kassa alól való 
elindulását meghallotta vala, azonnal die 29. Maii hadai-
nak hátramaradott részével is megindulván ment vala fel 
Sárosra [SKr 238]. 1710: Éppen pünkösd első napján a 
szebeni mezőre szállíták az erdélyi hadakot Teleki Mi-
hály elválogata a hadakban, és egy részit Káinoki Sámuel 
commendója alá adván, elküldik Hunyad vármegyében 
[CsH 186-7]. 

32. hadviselő fél, ellenfél; parte beligerantă; Gegner | 
egymással szembenálló fél; pärţile adverse care stau faţă ín 
faţă; gegenüberstehende Partéién. 1630: a dato praesen-
tiu(m) hat hetigh legien Inducia ... Az alatt pedigh az ha-
dak mind az ket reszreöl el bochiattassanak, es semmi 
hosztilităs edgyik reszreöl se legien [Törzs. I. Bethlen 
István nyil. hitelesítetlen egykorú más.]. 1662: attúl is 
félünk, az míg az tracta elvégeződik, az alatt avagy elébb is 

az várakbúi az praesidiumok kiérkeznek, azon várakban 
levő ő felsége híveinek kételenség alatt az más részre kell 
állani [TML II, 318 Teleki Mihály Kászoni Mártonhoz]. 
1663: Ha az békesség végben nem talál menni, elég 
akadályok leszen minden dolgokban, most kellene azért 
mindkét részrül abban fáradozni [TML II, 484-5 ua. Gil-
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lány Gergelyhez]. 1736: A békesség minden bizonnyal 
meg van a Franczia és a mi Urunk között Isten(n)ek hálá és 
Princ Conde jö Bécsbe, a ki ott fog szüntelen residealni a 
Francia részről [ApLt 2 Káinoki Mihály Apor Péteméhez 
Nsz-ből]. 1776: nem tudom meg mondani, hogy két rész 
kőzőtt melyik vollt meg vertebb, majd mindenik egyenlő-
képpen kapatt voltt [Katona K; Bom. VI/4 Dán Gyirászim 
(22) zs vall.]. 

33. birtokos/birtokló család/közösség; familia/comunita-
tea care posedă un bun fúnciar; besitzende Familie/Ge-
meinschaft. 1557: My fogot Birak3 ... agiwk emlekezetre 
mindeneknek amy leuelunknek altala, hogy mikoron 
mentünk volna felseó Borgora sok bizonisagot eleó 
hozuan mindenik fel, es ezeket ez dolgokrol mege ker-
dezuen ereos hywttel vallak, a bezterchey rizre leni, onnét 
mas jrotŭanira Vwnek meli volt volna nagulie, aztes vallak 
az beztercey rezre leni [Beszt.; BesztLt 49. — aKöv. a 
nevek fels.]. 1631/1733: edgyik Ur részén lakó paraszt em-
ber, adot és mindenkor adhátot a maga Szőllőjéből Léányá-
nak részt a' mikor más Ur részin lakó Jobbágynak házasí-
totta [Balázstelke KK; JHbK XXXIII/4]. 1672: leg dereka-
sab gondot mindenik részről valo joszágokra Néhai Forro 
Petemé Asszonyom viselt [Oroszfalu Hsz; HSzjP Gal 
György dé Szent Katolna (70) jb vall.]. 1713: midőn 
Aranyra® érkeztünk volna, és ottan a falut egyben hivattuk 
volna, kérdeztük hűtek szerint referállyák, hogy ki, mellyik 
résznek, hány sessioi lehetnének ezen faluban [JHb 
XXXI/5. — aH]. 1740: A9 Korcsomárlást ezen M. részről 
nem practicáltattják [Gyéressztkirály TA; Ks 89 Inv. 20]. 
1744: Láttam esztendőnként mind két részre eleget halász-
ta(na)k s pénzen el adták [Cikud TA; JHb XI/18. 21]. 1777/ 
1780: Ezen Falu tartozván Árenda Fizetéssel a Fiscusnak 
... Ezen Méltoságos rész ... fizet minden Esztendőben R 
florenos 7 1/2 [Alparét SzD; JHbK LII/3. 85]. 1798: Aztis 
hallottam hogy botosán a más részen valo Emberek, az 
ezen részen valo Embereket meg támodták [Kristolc SzD; 
JHb Bornemisza Anna Mária lev.]. 

Szk: apróſbb) 1709: Tudode mellyik reszre ment 
akkor az Birosag viseles, es mitsoda rendet tót az Nagy és 
az apróbb részek kőzet ? [Kük.; Ks S. 37-39 vk] | haliam 
hogj azt monda Papai Vram Lattjuk hogj az nagj ré-
szek meg tsalták, s el njomták az apro reszeket, mert az 
apro reszek töb birosághot viseltenek hogj ne(m) mint az 
nagj reszek de tőbször ne terheltesse(ne)k az apro reszek 
bíróság viselessel, mig az nagj reszek háromszor el nem 
viselik az birosághot [GálfVa KK; i.h ] * nagy - • 
apróſbb) ~ ¥fr vkinek ~én/~ére/vmely ~~en/~re levő/való 
jobbágy/jobbágybíró/jobbágyember/zsellér. 1677: (A Mi-
kola-jobbágyok) külön Szanto földeket Széna Réteket 
ne(m) bírtak, hanem az faluval edgyütt adták ki nyil 
szerént, azon részen valo jobbágyok(na)k [Mezővelkér TA; 
JHbK XXIV/23]. 1724: Dééva felől jött vala hozzam egy 
ember ide Homorodra és azt mondgja vala hogy 
mondgyam meg néki hogy eő a mi Nemzetségünkből való-
e, és ha az Attya ide valo Homorodi volt é, hogy ne vonyon 
ijat az Urakal ha ezen reszre valo Jobbágy [Homoród H; 
BK]. 1735: Ha tőrtenyik hogy valamely Malefactort, ezen 
reszre valo Jobbágjok és Sellérek közül, az idevaló Tisztek 
elebb deprehendálhatnák, mint a Varmegje Tisztei annak 
Causaja ... Dominale forumon agitáltatik [Mezösztjakab 
TA; JHb IX/9. 22-3]. 1740: (A hurubákban lakó károlyvá-
rí hajósok) Semmit nem szolgál(na)k praetendaltathat-
nak ezen vraság részére való sellérek(ne)k, mint hogj ... a' 

maga Jobbágyi(na)k telekjek(ne)k hátán levő falu földere 
épített hurubákb(an) Iak(na)k [Algyógy H; Ks 89 Inv. 83] I 
Fisi Györgyié el vádola engemet Fülöp Antalnak, azt 
fogván rám, hogy én még a' Kurucz Világban loptam vólna 
el tőlle egy tehenét mely rám fogott mesterséges hazug-
ságát Fisi Györgyinek meg értvén ä Gróff Komis Ferencz 
részén valo jobbágy Bíró jól meg Véré Fisi Györgyit 
érette [Kisbozinta Szt; Ks]. 1755: Ivásko Béreskedett egy 
más részre valo Jobbágy embereknél [Balsa H; GyK]. 
1772: annak utanna hogy a Kemény rész az Exponens 
birtoka alól ki esett a Falu Uttzáján sokak(na)k hallottára 
egy Kemény részen lévő Boldur Juon Nevü Jobbagy Nagy 
fennyen azt kiáltja4 [Káptalan AF; DobLev. II/439. 4b. — 
aKöv. a szöv.]. 

34. vn után; după un nume de familie; nach einem Fami-
liennamen. a. a megnevezett családi közösség; comunitatea 
familială menţionatä; genannte familiäre Gemeinschaft 
1781/1785: Paczolai részből Léány ágra hasadván a Jószág 
deveniált Foszto részre [Szentbenedek AF; DobLev. 
III/596. 179]. 1782/1785: az őrőg Détsei István Uram osz-
tán ezen Tőrök részben házosodván ugy bírt itten [Szentbe-
nedek AF; i.h. III/596. 320 Fr. Szentes de Kis Baczon (42) 
ns vall.]. — b. a megnevezett család tulajdona; proprietatea 
familiei menţionate; Besitz der genannten Familie. 1628: 
Zent eged Elejn három rizre volt, vas, Botos, es Lókós 
rizre, az Vasoknak mind az három rizben volt mind akor, 
es mostis vagion, Az Vas Mate hazatul fogua az Tiuk-
monjas Boldisar hazajg kiben mostan Toluaj balintne 
Hacoki jlona azzonj lakik mind Vas riznek vallottak az 
elejnis rigenten en előttem az rigi öreg emberek azban 
Az riz jozagban vagion pedig, es Buni Betthlen janos vram 
közt mostan perlődis vagion, Ezen kivöl cziak harmad fel 
haz heli uagion az Lökös rizben benne kit Sombori 
Lazlo bírt uolna, mint idegenedet el elejn az Vasaktol en 
azt nem tudom [WassLt Nic. Ratoni de Zent eged (65) ns 
vall.]. 1712: az melly Szőllőt én mivelek vagyon negyven 
esztendeje hogy en mivelem az Csáki részre arra a reszre 
dezmalták hanem most az villango allapotban az Fiscus 
reszre dezmaltak [Vízszilvás SzD; WassLt Sillai István 
(50) vall.]. 1728: terminállyák és vállasztyák meg ezen 
Mikó részre valo Hauad út tetejét vagy Erdőt, ă Drisén 
nevezetű helly mellett lévő út [Hidvég Hsz; Mk I. I Nic. 
Mihály (71) jb vall.]. 1741: hallattam hogj négj hasáb fòld 
az Komis reszre valo volna [Mezösályi TA; Ks] | ezen helly 
az holl állok Komis részre valo légjen [Velkér TA; Ks]. 
1757: a deciarait hellyeket Rédei részre bírják [Galgó 
Sz; JHbK LIV/6. 18]. 1776: én magamis Sitár vagyok az 
Eszterházi részszen lévő erdőben [Mihálcfva AF; 
MvRKLev. Barna Juvon (62) jb vall.]. 

35. osztozó/osztályos fél; părţile beneficiare de partaj; an 
der Teilung interessierte Partei. 1751: minekutanna mind a 
két részről való Földeket szélire hoszszára accurate meg 
mérettettük vólna ki metáztattuk, s ki is borozdaltattuk 
[Koronka MT; Told. 31/4]. 1753: Az említett Mikesianum 
Diversoriumnak, ugy a' Biróianumnakis a tő Szomszédtsá-
gokban lévő Földek se kárt, se injuriát, se semmi némÜ 
akadállyokat ne causallyanak, tettzett mind a két 
Résznek ezekben meg egyezni [DobLev. 1/299. lb]. 1761' 
Igenis jelen voltam az osztozó Urak ő Ngok között és 
tudom hogj mind a két részről valo Mlgos Urak contentá-
lodtak magok részekre jutott Sessiokkal Jobbágjokkal, 
Sellérekkel [Branyicska H; JHb XXXV/46. 19]. 1776: ha 
vei in toto vei in parte az Divisorok itelet tételin vala-
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mellyik rész meg nem nyugoszik, azon részben follytassa 
az Nms Fejér vár(me)gye Alsó Járása Cont. Táblája előtt 
[Ne; DobLev. H/481, lb]. 

36. szerződő/szerződést kötő fél; parte contractantă; Ver-
trag schließende Partei. 1597: Az ket Ryztis az Alparetia-
kat talaltatta wolth megh Radak Vram, Twdni illyk Kendy 
Antalne Ryzyról es Alard Myklossne Ryzyrol valókat ... 
azokys megy engettek hogy azon az darab erdón marhaiok 
eleo Jarhasson az Nagymezeyeknek [Alparét SzD; Ks]. 
1654: ez uigeziseket mi elŏtünk el uigezuin, mind a ket ris 

kezek be adasaual mégis erösitek [Dés; Hr 2/15]. 1669: 
Midőn volnánk Szász Medgjesen jöt(e)nek mi előnkb(e) 
egj felől Désen lakó Nemzetes Makai Mihály és Enjeden 
pejer Vármegjeb(en) lakó Nagy Enyedi Marto(n) Ur(am) 

ugjan akkor mind két részről kéz be adás alatt minket ez 
ide aláb megirt dologb(an) Köz Birak(na)k fogván tőnek 
'Ilyen adást és vevést [Borb. I Szathmári Gáspár kezével]. 
1671: münkőt mind kett részről szabad jo akaratiok szerent 
kezek be adássával megh biráluán; mű előttünk tőnek eő 
kglmek egi más között illien attiafiságos alkalmat, és kötést 
[Szentimre Cs; Hr 2]. 1674: mind ezekre szabado(n) és jo 
Akarattyok szerint obligálák eö kglmek magokot mind az 
két részről, melly Contractus mi előttünk igi menue(n) 
uégben, mys adtuk ez mi kezünk irása alatt emanált szokott 
Peczétes Leuelünköt rólla [Ksz; IB]. 1698: Müa... Mikoron 
v°lnánk Sepsi Székben Illyefalván az Schola Mester házá-
nál jövének mi elönkben illyen két részről valo becsületes 
Személlyek minket mind két részről kezek bé adásokkal 
JJ*g birálának [BLt 3. — aKöv. a nevek fels.]. 1709: Melly 
d°log mü előttünk igy menven veghez annak meg allasara 
32 fellyeb specificalt szemelyek mind ket részről kezek be 
adasaval obligalak magokot [ImpérfVa Cs; BCs]. 1789: (A 
fentebb leírt) vásárt, és Cserét örökösön Mind a két részről 
adának egy másnak, fijurol fijura evictiot is vállalának 
Magokra a fen le irt két felek, hogy égy Mást meg oltalmo-
^ [Szentimre MT; BalLev.]. 

37. peres fél; parte împricinată; prozeßführende Partéién. 
1629: Deliberatum. Erti az Teoruenj az Atol be adot leuel-
nek continentiajat az Inctus is Nyireo Ferencz mit alle-
gallyon azo(n) leuel mellet aztis erti az teoruenj azon le-
hlet mind ket fel peresnek egyenleo keppen attak es 
egyenleoül vagyon neuek mind az ket resznek az leuelben 
fz valtsagotis egy arant fizettek Azért hat in parte nem 
lattia az teoruenj hogy egyik felnekis nagyob p(rae)roga-
hoja volna ez leuel dolgabol [Kv; TJk VII/3. 150]. 1705/ 
1802: A két részről exhibeált Inquisitoriákbeli Fátenseknek 
Passióiban nagy differentia observáltatik [BSz; JHb 
LXVlI/19. 123]. 1792: íme azért az Exponensek az Urakat 
modo legitimo arol Admonealtattyak, hogy az Urak bizo-
nyoson Magokat declarállyak, ha állanaké, a már Arbitra-
hvára készülendő s respective készült Processushaz ? Ha 
ţgen ? arra reá állanaké hogy mind két részről keressenek 
disinteressatus Arbitereket ? [Ne; DobLev. IV/702]. 1801: 
^on keresetnek végső megítélésére mind két részek 
megbirálák Nms Maros Szék(ne)k három keresztény vallá-
son lévő VK Birájit4 [DLev. 1. VIIIA. 21. — aKöv. a nevek 
f e l s i 1834: Megvisgálván és szoross Biroi figyelem s 
j^egfontolás alá vévén a' Törvényes Derék Szék mind 
két részről felhozott okokat, Erősségeket és Bizonyitto 
hásokat ezekbe tészi meg a maga Határozását [Borb. I]. 

Szk: alperes 1796: az all Peres. Rész méltatlan 
nurtzoltatik [Mv; TLev. 5/16 Transm. 19 tábl.] * apelláta 

1808: Ezen Póntra nézveis az Apellata rész mindenek-

ben rélegal előbbeni Feleletére [Asz; Borb. II] | a Székellj 
Györgyről 11 Forinton acquiralt Jószágnak tsak harmada-
bol vagyis a 11 Forintnak harmad résziből kelletett volna 
az Appellata résznek itilni [Harasztos TA; i.h.] * felperes 

1789/1799: Hibázott a' Mlgos Királyi Tábla, hogy az 
Al-Peres Urnák, a' Fel-Peres Rész világos Probáji ellen, 
Purgatórium, és Revelatorium Juramentumot ítélt [Toroc-
kó; TLev. 5/16. Transm. 419]. 7808: Az Appellata Felperes 
rész mindenekben inhaerealvan mind a Nóvum előtt mind 
pedig Nóvum után tett Deliberatumaihoz maga Feleletét 
ezekben tészi meg [Harasztos TA; Borb. II] * felperesi 
1834: az Alperesek által erővel elfoglalt Helly, az érdeklett 
Tőrvény Czikkellyek rendszabásokhoz kepest kissebb hata-
lom büntetésével, s a köz Időbe elvett haszonnak megfor-
díttásával a' Felperesi résznek viszsza ítéltetik [Asz; i.h.] 
* novizáns/novizáta 7807: (A törökbúza földek) iránt 
ragaszkodik a Novizata rész sokszor emlegetett, hiteles 
Inquisitoriájához | A Novizata Rész előbbeni Szoszolloja 
Balla Mojses a Novizans Rész által fel-adott okokra s 
azokot támogatni kívánó Bizonyittásaira maga Feleletét 
punctuatim e következendőkben tészi meg | Néhai édes 
Annyát magától a Novizans el-űzte es a Novizata rész-
hez kelletett szorulni [Aranyosrákos TA; i.h.]. 

38. házasulandó fél; persoane care se pregătesc de căsä-
torie, viitorii soţi; sich auf die Eheschließung vorbereitende 
Partéién. 1805: parantsoltatik, h(ogy) a' házasság által ösz-
ve kelni akarókat addig meg ne eskessük, mig mind a* két 
részről valo Szülék(ne)k meg egyezésekről bizonyosokká 
nem lészünk [M.bikal K; RAk 37]. 1856: (A) kihirdetés 
mind két részről megtörtént, 's ezen idö folyta alatt semmi, 
egybekelést gátolható akadály felnem merüle [Bádok K; 
RAk 68]. 

39. házastárs; soţi; Ehepartner. 1805: Hogy a házasság 
ugy bontassék fel, hogy a' házasok meg különözzenek égy-
mástól lakásra, asztalra, és a' házassági Kötelességre nézve 
meg kell mutattni az ellenkező résznek házasság töré-
sét [Gyf; Berz. 19]. 

40. gyülekezet; comunitate; Gemeinde. 1653/1687 k.: 
Mivel ugy lattyuk hogy à Gegesia rész(ne)k kivánságitol 
ne(m) mindenekb(en) idegen a Sz. Simoni részb ugy mint 
potior pars, ha szintén némellyek(ne)k illetlen kívánságnak 
tetszenékis az ő kglmek kívánsága mi nékünk lelkünk 
isméreti szerint helyesnek látszik, imez ra(ti)okra: 1. Hogy 
az Sz. Egyházfiak á suspitiot Sz Simon népib(en) effugiál-
hassák mivel ă Gegesi résznek ne(m) hitesek [MMatr. 175. 
— aMT. bA szentsimoni anyaegyház a töle elvált gegesi 
filiális kívánságától]. 

41. felekezet; confesiune; Konfession. 1734 kJ1770 k.: 
Mint hogy a' Rfta Ekla harang nélkül nem lehetet Grof 
Uram ő Nga addig igyekezett, mig mind a' reformálodott, 
mind pedig még az Unitaria Részen valókat arra inducalta, 
hogy a* nagyobbik harangot az Unitaria Statusnak kezéből 
ki-nyerte [Vajdakamarás K; SzConscr. 145]. 1756: Szila-
gyi György Uram meg alkutta Hajdú Joseph Uramtol az 
Vénség Locumat az becsülletes vénség előt... vegeztetet... 
Hajdú Joseph Uram hellyét meg vette Szilagyi Győrgj 
Uram De mint hogy az T. Catolika részen lévők Contra-
dicaltak, hogy ez Után az Catolica részen valo Candidatio-
ban ne observaltassek es ne admittaltassék, hanem a T. 
Reformata részen légjen, Ugy mind azon által az Hajdú 
Joseph Uram hellyén maragjon [Kv; KCJk 37a]. 1760: 
Titt. Boros Ur(am) a mi részünkről való Popa Petruval ide 
jővén az Falunkba, a Titt. Henter István Ur Fóldire vagyis 
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hellyíre akarván helyheztetni a Papunk Házát, de a Falunk 
félvén a globától kőzónségessen Contradicált [Magura TA; 
SzentkGy Bircz Szimion (35) zs vall.]. 1793: Gencsen3 

vagyon egy fia részünkén valo Pap Serbán Péterrel eggy 
Testvér [Somlyócsehi Sz; TKhf 13/34 Csulik Nutzuj (50) 
zs vall. — aSzt]. 

42. állatok csoportja; grup de animale; Tiergruppe. 
1629: A tehenfele baromnak egy reszet ugy haitotta vala 
oda hogy legyenek ot megh el szerezheti onnat máshová 
vagy el adhattya [Kv; TJk VI1/3. 39]. 1639: marhaink(na)k 
nagiub resze elholt vala [Dés; DLt 404]. 1746: Étető Fe-
rencz Ur(am) ... az egész Falu Csordáját bé hajtotta, ne-
mely részit majd két nap is házánál tartatta [Szentegyed 
SzD; WassLt Szőts Stephan (50) zs vall.]. 1751: A' mar-
hakot Szőrinn láttam én is osztottam fel Harkányi Miklós 
Sombori András uramék kőzött eö kglmek el hajták akkor 
magok részeket mennyiből allo marhát nem tudom [Torda; 
CsS]. 1810 k.: ha szalma szál lett volna is, azal sem lett 
volna szabad a* más Sertésseit agyba főbe ugy el verni 
h(ogy) a' miatt egy része el dögöljék [Dés; DLt 82]. 

43. emberi/állati testrész; pärţile corpului; Körperteil. 
1630: azt mondotta volna az menieczke hogj az Ura 
eözue szaggatta az ket reszet, s az belys ki iöt [Mv; MvLt 
290. 220b]. XVIII. sz. elejě: A fekély ha az elein indul 
megh ä lónak ä szemin ismerszik megh, elsőbben ennek is 
kétt orvosságba vagyon; első ha mesterit találod, mind kétt 
felín az orrán vetesd meg ă csíkját Avagy pedig azon 
részirül a hol elsőbben kezd bibircsosodni, Szakasz le egy 
csoport Szőrt® [JHb 17/10 lótartási ut. — aFolyt. a részi.]. 
1749: tettszett a' Tőrvenynek hogj ad exemplum alior(um) 
et Correctionem sui az orra el vágattassék8, de az el vagot 
resze az orrának ... a' pellengérre fel szegesztessék [Torda; 
TJkT III. 250. — aAz inctusnak lopás miatt]. 1796: Gitzi 
Jósi nevezetű Czigány ... Abel Károly Ur(amna)k egy Ma-
gyar Kotsissát ugy egyb(e) vagdalta, hogy szinte meg hólt 
minden részét Fejszével egyb(e) vagdalta [Mocs K; Eszt-
Mk]. 1801: testének minden részeit öszve vagdalván holt 
elevenen hagyák [Feltorja Hsz; HSzjP Kováts András (18) 
col. vall.]. 1846: az ökör meg lévén vérhatve az Epejen 
felöl valo részek el lévén rothadva [Dés; DLt 552]. 

Szk: belső 1716: álmom közepette megijedék, 
annyira hogy minden belső részeim megháborodának [Nyír 
200 Bánfi Farkas álma]. 1799: Csendes nevü ökör az eröss 
húzás miatt belső résziben meg-lévén romolva, egy ideig 
nyugodalomra, botsátottam hogy épüljön [Mezőcsán TA; 
Ks 65. 44. 11]. 1810: Ifjú Legény Borbélly István Az Erdő-
re menvén fel hágott a* fára s ugy vágván, onnan le esett, 
és a' belső része le szakadozván, s hetekig valo sinlödése 
után meg holt [Gyalu K; RAk 146] * feje/fejének hátulsó 
~~e. 1754: el fordította az Czigánj és az fejének hátulsó 
részét (!) az njak vápáján feljül nézem olj jukat láték, hogj 
az kis uljom belé ment volna [Mezősámsond MT; Berz. 14. 
XIX/11]. 1802: Foro Lajosnak tanáltam ... az feje hátulsó 
részen az nyak tsigan fejül három ujai egy iznyi Seb az bőr 
Szinbe véresen [Mv; Born. XXXIX. 53 Galambos József 
chirurgus kezével.]. 

44. mozzanat, részlet; amănunt; Detail, Einzelheit. 1584: 
az Juhok Iarasa feleól eo kgmek az elseo vegezes melleol 
semminemeo reszeben el nem Akarnak allany, hane(m) azt 
akarlak ereiebe(n) tartany [Kv; TanJk V/3. 283a]. 1592: ha 
valamellik fel az vegezest megh nem allana vagy valamy 
rezebe fel bontana, tehát annak iozaga(n) awagy marhaiá-
bol az meghalló fel arról az ket zaz frt keótelreöl minde(n) 

teórwennel kwl igazat vetetthesse(n) [Msz; BálLt 89]. 
1633: Sarkani Boldisar An(n)oru(m) 72 Jonas Dejak 
Vra(m) Jobagia az Vatahazi hatar dolgát az szerent tudia 
minden Rezeiben az mint az elseô valló [M.nádas K; RLt 
1]. 1646: keötek magokot 100 Arany forint kőtél alatt, 
hogy az mi deliberationkot minden reszejben helyben 
hadgyak [Erdőszengyei MT; Told. 27]. 1684: semmi Priui; 
legiumok megh hántását ne(m) tapasztallyák, mint hogy mi 
azt se'mmi reszeib(en) bontogatni ne(m) akarjuk [UszLt 
IX. 76/18 fej.]. 1780: Hogy ha az Tŏrviny egy Résziben 
meg romlik, az más Részeibenis utánna döl [Torockó; 
TLev. 9/19]. 1782: nemis hallottam hogy leg kissebb része-
ben ís munkás lett volna a' Productionak, vagy ahoz kíván-
tató Jobbagyok(na)k és Sellérek(ne)k meg szerzésében 
[Torda; KW]. 1801: a tőbb reszihez a dolognak semmi bi-
zanyost mondani nem tudok, egyebet Hallomasnál [Koron-
ka MT; Told. 10 Kis Gergely (38) szabad székely vall.]. 

Szk: minden ~re nézt. 1784: azon szolgalattyok minden 
reszekre nézt eleitől fogván ugy volté azt ki tanulni nem 
lehet [Torockó; TLev. 4/9. 15a]. 

45. jogszabály/jogi tartalmú irat szövegbeli egysége (fe-
jezet, szakasz, cikkely, bekezdés); (capitol, articol, aliniat) 
pasaj dintr-un text cu conţinut juridic; (Kapitel, Paragraph, 
Abschnitt) Teil eines juristischen Dokuments. 1561: wk 
regi wdçktelén fogua nemínemw leuelek zerent mellyeket Q 
nekik az my meg holt eleink polgari(n)k ki attanak uuolt 
magoknak ualo cehet tartottanak uuolna Melly leuelekben 
myuel hog' ualaminemw articulusok istentelen Baluianio-
zasra ualok uolnanak Hog ennek utanna wkc?ztok effele 
leuelnek Enny rezebe ualo meg zegesehez kepest walami-
nemw Zwnek méltatlan fel fwalkodasa es abol ektelen 
verse(n)ges Beketlenseg ne tamadhatna [Kv; öCArt.]. 
1592: meg wagjon Jrúan Az verbeoczy es lazlo király elseö 
decretomanak 54. rezebennis vgjan Azt magyarazza az 
mely penat varok felöled hogy penig ez warosj pogarok, ez 
orzagj nemesekheöz Jgjenlök mint meg wagjon Irúan, AZ 
werbeöczy 3: decretumanak 9 rezeben [UszT]. 1605: hogi 
keddig kett úttal tartotta kaczalamot hazanal az 
Decretom harmadik Capitulomianak 33. rezeben irt terhet 
kóuetem rajta [i.h. 19/63]. 1633: Hogi ha penigh ez szala-
gos Levelnek Continentiajat valami Reszyben valamellyk 
fel megh nem tartana tehát Calumnian maradgyon [Kozár-
vár SzD; SLt BC. 29]. 1677: Váradi Sessionatus Ne-
messég, az 1638-béli Táblai deliberatio szerint, tartozik 
contribuálni a* Városiak közzé; Erről valo 1648 béli löt Ar-
ticulus-is vigore marad; Az után löt igazitás-is observáltat-
ni Abban igazitatlan maradót rész, végben vitetni rendelte-
tik [AC 273]. 1795: (Kováts Máriának) az Instructionak 
útolsóbb részét szóról szóra fel olvasván 's nékie értelme-
sen meg magyarázván, által la eö Ngokat 8tzad napra 
Oculator Commissarius Urak ki kérésekre Törvényesenn 
Certificáltuk [Ádámos KK; JHb XIX/48]. 1829: Az Aprob. 
Con: 3. része 25k Tit. 10 art. meg határozta in verbis az 
aviticum Bonumokba Testamentum vagy egyéb Fassiok 
által valo abalienatioknak hely ne adottassek [Ne; DobLev 
V/1155. 10a]. 1830: a Felperesnek Evocatoriajábol 
nyilván ki tetzik, hogy a jelen lévő kereset azon osztály-
nak ennyi részébe léjendö meg semmisittésére intéztetett 
[Somb. II]. 

Szk: kiegészítő 1865: Minden ezüstem, ékszereim é s 

fejér némüm osztassanak fel az ezen végrendeletemhez 
mellékelt jegyzék szerint, mely végrendeletem ki egészszitö 
részét teszi [Kv; Végr. 3] * minden -ében teljes egészé-
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ben/tartalmában. 1617: eszt a megh Irt conditiokatt minden 
reszeibe czikkelibe(n) acceptalom ratificalom [MeggyesfVa 
MT; BálLt]. 1628: hozak mi Eleonkbe az Éppel János 
vram testamentomat Es azt Eleötteök el oluasua(n) min-
déin) részeiben Ereyeben hagiak [Kv; RDL I. 137]. 1630: 
Mely conditiokat mi ez szerent acceptalua(n), igeriwk es 
fogadgiuk hogj minden reszeiben megh tartiuk, es 
masokkalis megh tartattiuk [Törzs. Bethlen István nyil.]. 

46. egyházi jellegű szöveg összefüggő egysége (fejezet, 
yers); (capitol, vers) pasaj dintr-un text religios; (Kapitel, 
Vers) aus einem kirchlichen Text. 1636: Segitse az Vr 
Isten kegyelmeteket-is boldogul arra, hogy az melly pállya 
futásnak és nemes hartznak ereszkedet, az idvössęgesen es 
ditsęretesen el vçgezvén amaz meg hervadhatatla(n) koro-
nát el vehesse, mellyröl emlékezet vagyon Szent Ianosnak 
Mennyei látásról irt könyvenek 2. részében az 10. versben 
[ÖGr Aj. I. Rákóczi György aláírásával]. 1704: Délest is 
Zilahi uram prédikálott, ugyan Zsolt. 44:21 és több követ-
kezendő versiből a résznek végéig [WIN 1,289]. 

47. tananyagrész; parte de materie de învăţămînt; Lehr-
materialteil | tudományág; ramurä a ştiinţei; Wissenschafts-
zweig. 1823-1830: Csernátoni V. Sámueltől délelőtt nyolc 
órától fogva kilencig hallgattam logikát, metafizikát, filo-
zófiai morált, fizikát. De két órától fogva háromig mathe-
sisnek némely részeit, úgymint aritmetikát, geometriát, 
trigonometriát, mechanikát, asztronómiát [FogE 140]. 

48. időegység/szakasz; unitate de timp; Zeiteinheit. 
1604: Az eztendeórwl eztendeóre úalo fizetes pedigh nez 
arra az wdeóre, mioltatúl foghua az íozagh Benedekffy 
Vramhoz keôlt, Arrul pedigh hogi az Galfy Mihálne Aszo-
nio(m) holta vtan az iozagh Galffy Peter kezenel volt, az 
Galffy Peter marhaiabul kel megh fizetnj az eztendeónek 
anny rezzere a' menyre az Galfi Mihalne resze iozagh nalla 
volt [UszT 20/128]. 1621: Hogj henie vandorlo zemeliek 
itt az Varoson ne lappangjanak eo kglmek igy deliberal-
tanak, hogj minden ado fel wetesen, Ado szedeő vraim 
affele zemeliekteől Egj Egj fertalj adot exigallianak Ne 
variak penigh az Eztendeőnek vtolso reszett hanem minden 
reszeiben, minden ado fel vetesen exigalliak raitok, az Egi 
Egi fertalj adott [Kv; TanJk II/l. 312-3]. 1672: Alázatos 
kötelességgel! ualo Szolg(a)l(ato)mat Ayánlom k(nek), 
édes Aszonyom Anyám, Az Úr I(ste)n ez jelen ualo Uy ez-
tendónek mynden rezeyt tegie szerencsesse, kedues 
Atţya(m) fíaiual egiut [CsÁLt F. 27.1/38 Georgiffy Mihalj 
nyitrai kananok és plébános lev. haza Csíksztgyörgyre]. 
1731: hátra lévő részét azonn esztendőnek nagjobbára töl-
töttem el Koronkában Tisz Szentsimoni János oda valo 
Praedikátor kedves sogor Ur(am) házánál [ArJk 39]. 1750: 
Dévai Fazakas Peter valamikor az Udvar kivánnya 
aká<r> Kömivességgel, akár Asztalossággal, akár bárdolás-
sal hiven igazán szolgályon, vgy mind azon által, hogy 
hasított rovást tartván az Udvarral Télben, vagy más reszei-
benis egész esztendőnek valahány Napokot el mulatna, és 
Udvar szólgálattyában nem töltene, fel rója [Déva; Ks 107 
Vegyes ir.]. 1832: Ezen tul néktek Mindnyájatoknak tiszta 
szivemből kivánom, hogy a' mulandó élet hátra lévő részét 
boldogul élhessétek [Szentbenedek AF; DobLev. V/1186 
Bartók Ádám végr.]. 1854: A nap nagyobb részit a burou-
ban^únalom s ásitás közt elirkálja, vagy ellesbeli [ÚjfE 

Szk: (vmely időszakasz) jobb 1740: Fülöp Antal 
Vram jobb részét az emiitett esztendőknek Italban, 
Vendégeskedésben, tobzódásban töltötte [Rogna SzD; Ks 

54. 72]. 1751: En is itten időmőtt el töltöttem ugy gondo-
lom jobb részere [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 11] * (vmely idő-
szakasz) nagyobb ~~e. 1713: Mivel en üdômnek nagyob 
részit el eltem bizonytalan liuen eletemnek oraia [JHb 
XXXV/18 Jósika Gábor végr.]. 1735: Az kőzeleb el mult 
hétnek nagjob részét vadászatban töltvén, az melyben 
vékony nyeresegunk volt, talám job Szerencséjek lészen 
ezen az héten ki küldőt vadászaimnak [Görgény MT; Ks 99 
Bornemisza Ignác lev.]. 1807: világosságra jött Jenei Já-
nosra, hogy ő ugyan a legénykedésre kiszabott három esz-
tendőknél sokkal többet töltött, de nagyobb részét falusi 
kantár mestereknél [Dés; DFaz. 36]. 

49. átv összetevő elem; parte componentă; Bestandteil. 
1605: az lélek fÜbb része az embernek, ki az eoreog (!) 
életre és boldogságra való [Nsz; SzO VI, 16]. 1710 k.: 
Vethetné az ellen valaki Rom 7:13 sequ., Gala. 5:17, és 
több hasonló helyeket, de azok nem illenek csak a testre s 
lélekre, mintha azok veszekednének úgy egymással a bün 
felett, hanem az új ember, vagy az újjászületett rész az ó 
emberrel, vagy az újjászületetten résszel küszködik, harcol 
örökké [Bön. 472-3]. 1811: Mig le-szállok gyarló Testem-
nek poráig, 'S azt hagyván a' földnek tsendes kebelébe, 
Jobb részem repitem az Egek' egébe [ÁrÉ 128]. 

50. mérték; măsură; Maß. 1677: Az Oláh-Falviak Privi-
légiumok a' menyi részben nem invalidáltatot-is, mindazál-
tal ugy tartassék az-is meg, hogy a' Fiscusnak tartózó szol-
gálatot ezután-is praestallyák [AC 234] | az tractatusban fel 
van téve, hogy az felséges franczia király legkisebb részben 
sem kiván olyat, hogy az török offendáltassék [TML VII, 
430 Teleki Mihály Absolon Dánielhez]. 1708: ezen az 
egész télen ... az marhák mind mezőre jártak; különben, 
hacsak mi résziben kemény üdö lött volna is, minden mar-
haink megholtak volna [SzZs 498]. 1729: Az melly embe-
rek masunnan ide származván s telepedvén magok Házhe-
lyek(ne)k valo Földeket kértenek s obtinealtanak az 
Város közönséges földébűi azok(na)k házhelyek ... pel-
lustraltatvan Ujjobbanis hogj ha az akkori oculatiojok s 
meg határozások szerint biratnaké vagy az Város földeiből 
többet foglaltanak hozza s mennyi részib(en) foglaltanak 
[Dés; Jk 384b]. 1737: Nemes Várasunk èppitendő Hidja, 
és Quártélyos dolgán(a)k allaboratioja végett, requirálvánn 
a T. N. Tanáts és Universitás T. Nms Mósa László Uramat 
ö kglmét, és ö kglmeis magára vállalván, 's ő kglme ebbéli 
szolgálattyát remunerálni kivánvánn a' Nms Város, avagj 
tsak valami részib(en), tettzett hogj ő kglme, Edes Annyá-
n(a)k valami keves naturaléval Gratificalodgjék a Nms 
Város [Dés; Jk 485a]. 1765/1770: Simon Sára Aszszony-
nak egy földit hoszszan nagy részib(en) el hordotta az Kü-
kŭllŏ azon Malom miá [Széplak KK; SLt Transm. 178]. 
1803: most ugyan annyi tisztás helly nintsen; mert azolta 
a' bokor nagj részibe fel fogta [Toplica MT; Boni. XVc. 
1/29 Valkán Jákob (72) col. vall.]. 1814: Alperes Sombori 
Farkas, a nélkül hogy leg kissebb részbenis a Per dereka-
hoz szollana, ki fogást tészen a Feliperesnek Actoratussa 
ellen [Mv; Somb. II tábl.]. 1846: mennyi részbe viszszá-
nozta légyen a rajta történt Sérelmet nem tudom [Dés; DLt 
315]. 

51. tekintet, vonatkozás; privinţă; Beziehung. 1567• my-
wel hogy Engemethys Nez walamy Rezebol wramek wthan 
az wram Jozagara walo gondwyseíes .k: Egy neha(n) zowal 
akarok az dologrol írnia [Görgény MT; BesztLt 10 Joh. Ba-
ranj provisor Ar(cis) georgi(n) Gr. Timar beszt-i bíróhoz]. 
1597: Az mi reszbe(n) volt vetelkedesbe kóztek az feól-
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deóknek mi volta praesentalak az Demeter Deák Testamen-
tum) tetelereól valo leuelet mely eónne(n) keze Irasa 
[UszT 12/25]. 1659: Serio parancsollyuk hűségtek(ne)k, 
Megh irt Borbereki és Alvinczi Városunkbéli Jobbágyink-
(na)k abbéli megh bántodásokat megh orvosolván, Az Uj 
Keresztyenek(ne)k is parancsollya(n), hogy tartcsák ōkis 
magokat à Városnak ez részből valo régi Ususához [Törzs, 
fej.]. 1702: Sok karainkat tapasztalván Városunk haszon 
vevő Erdeiben melyrűl mar egy nehany reszben Conclu-
daltunk, hogy Varosunk hasznara tilalmasb(an) megh tar-
tassek [Dés; Jk 319b]. 1715: (A faluk és porciók) fel 
osztasatul tilcsa Kgylmed ott kik azon joszágot, quo quo 
modo fel akarnák osztani mert protestálok semmi resziben 
nem annuálok osztasok(na)k [BSz; JHb 1/23]. 1781: Nagy 
praejudiciuma lehetne továbbá az edgyik atyafinak ebbőlis 
ha az másik a' közös Jobbágyok(na)k gyermeki közül töb-
bet venne bé Udvarába Tselédnek mintsem a' másik atyafi. 
Légyenek azért a' Testvérek ebben a' részbenis edgyesek, 
és hasonló Számmal végyenek bé efféle Jobbágy gyermeket 
maguknak [Told. 27]. 1787: minthogy T. Szathmári János 
Uram ezen Esztendő elején unanimi voto állíttatott volt bé 
Ispánnak a* Consistorium által, és maga okot nem szolgál-
tatván reá az Esztendő el telése előtt bajos is volna ö 
Kgylmét Hivatalától meg fosztani, erre nézve e részben 
most ez dolog* függőben hagyattatik [Kv; SRE 249. — aTi. 
az eklézsia és a kollégium javai adminisztrátorának kéré-
se]. 1832: Hibázom énis sok részben — de ha minden ud-
vari Tiszt vgy viselné magát mint én — ugy — az az ala-
tson Renome nem volna rollunk oly országos [Torda; IB. 
Demény János tt vall.]. 1839: Bíró János ... felfogadta, 
hogy ha ennek utána megsértené8 akármi részben is, tüstént 
büntetőgyék meg tetteihez képest [JenőfVa Cs; RSzF 276. 
— aTatár Istvánt]. 

o Szk: ~ébe száll csökken; a scädea; geringer werden. 
1594: Megh ertettek varosul eo kegmek biro vramtol az be 
giwitesnek okat, mutogattia eo kgme ez mostani wdeoben 
az sok kwleomb kwleomb fele zwksegeket melliek nem 
hogi rezibe zallananak, de naponkent inkab neueketten 
neüekednek [Kv; TanJk 1/1. 235] * lehet vmiben részes 
lehet vmiben; a putea fi părtaş la ceva; an etw. Anteil 
habén. 1747: En csak meg hiszem hogj lehetett néki azon 
Ngōd Lova el lopásában része [Szilágyfökeresztúr Sz; Ks 
96 Dobai Sándor lev.] * szerint a maga részéről; din 
partea lui; seinerseits. 1670: Gillányi asszonyom jó aka-
ratját részem szerint is, ha élek, igyekezem bizony vissza-
szolgálni [TML V, 384 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1675: Én részem szerint, hidd el koma igaz szolgátok 
vagyok, leszek [TML VII, 12 Teleki Mihály Szepesi 
Pálhoz] * ~e van/nincs vmiben a. köze van/nincs vmihez; 
a avea/a nu avea de a face cu ceva; mit etw. zu tun habén/ 
nicht habén. 1574: Cratter Georg p(rae)dicator, Azt vallia 

hogi Mentek volt Be az thoromba az Aztalos legenhez, 
kerdezek hogy ha volna Resze az halaiba (!) az kerekes le-
gennek, Mondot (!) hogi had Jussak az spicre chiak meg 
mondom, Mikor Immár az perenger alat volna Rea Emlé-
keztette hogi Meg Mondana Azt Monta hogi, De En 
Eoltem Megh Ninchen semmy Resze benne3 [Kv; TJk III/3. 
372. — aA gyanúsított társának]. 1590: Chiazkaj Gall 
kezde futatni, mert lopta volna ell három eokreiet (!), az 
Jenge Benedek elseobe tagada az factúmat, Mi oztan eleh 
fogok vgian ereossen firtatok megh, vgj valla hogj reze 
vagion az el lopasba [Kv; TJk V/l. 54 Nagi János vall.]. 
1594.š Kerekes peter feleki ... vallia Tudom hog' az Bekas 

pataki Zeóleónel az meli paztor glermekeket megh eóltek 
hog' reze volt abba à dologba [Kv; TJk V/l. 475]. 1710 k.: 
amikor valamely asszonynak férjét ha nagy úrrá, tisztté 
teszik, örül a felesége azon, nemcsak az urára, hanem 
magára nézve is, mert neki is része vagyon abban a 
becsületben [Bön. 473]. — b. részesül vmiben; a beneficia 
de ceva; sich an etw. beteiligen. 1630: hatalmas császár 
szablyájával annyit gyűjtött Bethlen Gábor, hogy az olyan 
arannyal és ezüsttel, mint egy tégla, pincéket-boltokat töl-
tött meg, és nekik miért nem kellett részeknek abban lenni, 
ha ők keresték azt Bethlen fejedelemnek [BTN2 435] * 
ad belőle ad vkinek vmiből; a da cuiva din ceva; jm von 
etw. geben. 1597: Varga Jmreh vallia ... latam hogi az 
Feörkeol Mihály fia az Chizar Peterne kerti feleol az 
zorosbol ele ieo wala az kebele rakwa wala gyewmeolchel, 
valami giermekek ige(n) kezdenek vtanna kialtani, Aha 
vgimond be hagtal wolt az Chizar Peterne kertibe(n) almat 
loptál de ha nem acz nekewnkis rezt beleolle bizonj megh 
mongiuk mind Biro vramnak s mind Chizar Peternenek 
[Kv; TJk V/l. 106] * -~t tesz részesít vkit vmiben, ad vmi-
ből; a da cuiva din ceva; jn an etw. beteiligen. 1591: Zeke-
res Boldisar vallia Nagi Antalne az Malomba eginehan-
zor enni hozott Nag' Demeternek es feozelekieben rezt 
teott neki [Kv; TJk V/l. 140] * vesz vmiben részt vállal 
vmiben; a lua parte la ceva; teilnehmen. 1573: Bestercey 
georgy, Varga lazlo, Syweges gergel azt valliak hogy az 
myg Intézték es Beochwltek oztottak mynd velek volt az 
Cristamus felesege, es Mindenbe rezt veot [Kv; TJk III/3-
108]. 1843: Nálunk Bucsum-Szátban Petrinka Gyorggyal 
és Popa Kángyinnal, Bucsum-Pojényban pedig Kriznyik 
Todorral értekeződett Varga Katalin, de úgy tudom, hogy 
az értekezésben részt vett az egész falu [VKp 95]. 1854: 
Lapta, czigle vagy más gyermeki játékban nem vett részi 
de az ügyesebb játékost nagyon helyeslé [ÚjfE 100. 
^agyenyedi diák korában Körösi Csorna Sándor] * egy 

re nyíló egyfelé nyíló (kapu); (poartă) cu un singur canat; 
(Tor) in eine Richtung öffnend. 1798: Az Uttzára ki járó 
Kapuja ezen Fundusnak tsak most ujjontában erigált három 
sas fákból és egy fejül egyben kapcsoltt tölgy fa gerendából 
vagyon feli csinálva, arra ujj létzes egy részre nyíló Levél 
kapu lévén applicálva [Vályebrád H; Ks 76. IX. 27] * 
jobb -~(é)re jobbrészt; ín bună parte; gutenteils. 1572: J°b 
rezere giermeksegemtöl fogwa, itt neottem fel fratan8 [SLt 
S. 37. — aM.fráta K]. 1584: Keomiwes Ianosne Es Eot-
weos Peterne Anna valliak vitte ez ket valló az eothweós 
peter giermeket ez vargane Annianak ky Immár iob Rezetf 
vgia(n) el zaradot volt [Kv; TJk IV/1. 280]. 1618: Sokszor 
jobb részre sírva ültem én s nem tűrhettem panasztalan 
[BTN2 119] * minden ~ére nézt minden vonatkozásba^ 
ín toate privinţele; in jeder Hinsicht. 1784: azon szol-
galattyok minden reszekre nézt eleitől fogván ugy volté • 
azt ki tanulni nem lehet [Torockó; TLev. 4/9. 15a] * * a ' 
gyobb ~ből/~~én/~re nagyrészt; ín maré parte; meistens 
1575: Nagiob Resre Tecczet eo kgnek hogy Nem az Safar 
vraim zediek az adot [Kv; TanJk V/3. 109a]. 1662ă. • 
lakosoknak s igazgatóknak is elei ... a várba nagyobb 
részbül beállattanak vala [SKr 496]. 1707: általköltöztünK 
Szilágyszegnél az Szilágy-vizén nagyobb részin lucs' 
koson [SzZs 325]. 1716: Még a szőlőket a sok essős ŭdö 
mján el ném végészhéték az vármegyéről jőt kaszások 
nagyob részén héába tőltőték el az napot [Szentdemeter 
Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1791: nagyobb részin az em-
bereknek nintsen kenyere hogy egész hétre valót hozzofl 
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[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.] * valaki ~ére való 
vki részéről meghívott (vendég); (musafir) invitat din 
partea cuiva; (Gast) von jm eingeladen. 1711: Balasi 
Boldisar állatja hogj mikor a Fiának kisebb Balasi Boldi-
sarnak lakadalmat csinált, az nenje Paniti Kata kérette hogj 
32 eo részere valo vendegeketis ... tartsa fel edgyütt az 
magok vendegekkel, es az bornak sernek, része szerént 
megh adgja az árrát [Kissolymos U; BLev.]. 

II. jelzői haszn-ban; cu valoare de atribut; in attributi-
vem Gebrauch. 1. vmiböl vhány résznyi; de un anumit 
număr de părţi din ceva; von irgendeiner Anzahl von 
Teilen von etw. 1558 k.: A chinobriomoth Így chinald: 
Weegy 2 rez kenesçth, 3 rez kenkçueth es tçrd meg zep 
jjpron | Az alsó gradustol3 fogiwan wenny kel az Mixtúrá-
hoz^ rez onnot es 2 rez rezet [Nsz; MKsz 1896. 283, 297. 

aA 12 karáton aluli arany esetében]. 1579: azon kjwl 
esmett ozttank el esmett eg rez zena fwett mellyett 
forgóban eltek az előtt [Zoltán Hsz; HSzjP]. 1641: suky pal 
vram be kulte az Első riz arenda pinzt fold varrni flo 6 
melyrul quietalom kigielmitt [Veresegyház SzD; SLt 
XXXVI]. 1677: A' Mely árendás Falukban a' Papok-is 
Quartat bimak, az egy Quartát meg-hagyván nálok, a' 
három Quartárol a' falunak Patronissi ha le akarják tenni 
32 arendat a' Fiscus számára vehetik ... Ha penig a' Pos-
sessorok le nem tészik az arendát, a' három rész dézmát 
Fiscus számára percipiallyák [AC 75]. 1769: Posgi András 

adott el örökösön a' Város Bányáján fél Rész Bányát 
[Torockó; Bosla]. 1781: magam bizonyos időkig Fogado-
mot kortsomárolhatásra ... és bizonyos időben Makk bérből 
JŐvő hasznomot adtam a Reformáta Ekkla hasznára olly 
véggel hogy az Erdő Sz. Györgyi Református Mesternek 
az Erdő Sz. Györgyi Mater, és Havadtői Filialis Ekklában 
'évő Református Gyermekek szorgalmatos, jo tanításáért 
valami rész fizetés ki szakasztassék esztendőnként [MMatr. 
487 özv. gr. Rédei Zsigmondné br. Vesselényi Kata nyíl.]. 
1843: a' Számtarto a' hátra maradott rész borért eljŏ 's 
meg lehet még többet is vészen [Széplak KK; SLt évr. 
Menyhárd Péter P. Horváth Ferenczhez]. 
. 2. vhány csoportnyi; de un anumit număr de grupe; von 

e,nigen Gruppén. 1662: Gaudi András egy rész magyar, 
német és székely gyaloggal, lovaggal, mintegy kilencezer 
néppel Szatmár megszállására rendeltettek és bocsáttattak 
vala | Ezenközben die 23 Iuly Szamos Újvár táján egy rész 
ţatárság, kurtánság a fejedelem táborának utána indult vala 
[SKr 208, 654]. 1679: (Fejes Bálint) ugy izente, hogy írás-
búi látta, hogy az tizenhárom városon fog egy rész 
németség összegyűlni s más rész az Tiszához közel [TML 
VIII, 431 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

3. vki/vmely család részébe/tulajdonába való; care face 
Parte din proprietatea cuiva/unei familii; zu js Besitz ge-
hörend. 1722: égy ficsor hazasodot a mas nesz embér 
Ieanyára ki is a Nagod Jobbagyanak mostoha fia volt 
[O.csesztve AF; Ks 96 Ágoston György lev.]. 1724: azon 
darab erdőtt mind Gergely Fajahoz a* Kassai rész 
Jobbágyok bírák | azon Padura Maré a' Gergelly Fái rész 
Jobbágyoknak maradott közönségessen [Gergelyfája AF; 
JHb XXVII/2]. 1741: az Komis rész kaszalonak felső 
széliben lévő oldalacskát dézmálta volt [Velkér TA; Ks]. 
[750: akkor a mi Nemzettségűnkis, ugy mint a Péter 
Nemzetség Mikola Rész Jobbágyok lévén Mikola László 
Uramat szolgálták [Magyarókereke K; JHbK XXXIII/3]. 
1770/1771: Ezen már meg írt öregekkel a' Nagy Feket 
nevü széna füvet jártuk kia ... egyenesen a* Borbereki és 

Magyarosi rész rétek végénél vívén el a' métát vagy Bo-
rozdát [Fejér m.; DobLev. II/428. 17a. — aElekesen AF]. 
1786: az egész Bíró Lábból légyen a* ki szakasztás ... és ki 
mérettettvén, s intéztettvén az 56 vékára való Patzalai rész 
föld ki barazdaltassék és haladék nélkül öl számra ki mé-
tásztassek s a több Bíró rész Lab föld újra négy tábla 
fertály részekre osztattassék [Nagylak AF; i.h. III/619. lb]. 
1805/1825: a' Diószegi rész Kaszállo a' Vas Kaputol fogva 
az Erge mellett a' Szamasig nyúlig [Dés]. 

4. bírt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; mit Possessiv-
suffix: vki részébe/birtokába tartozó; care face parte din 
proprietatea cuiva; zu js Besitz gehörend. 1551: az kçwçs 
pado(n) valo reze fywit vete zalagon Jllin (!) okai 
hogy mykoron meg valtana Qwmaga tartozzék meg bo-
chyatany [Torda; SLt QR. 2]. 1568: Varadon az Biro elei-
ben kelenk es teoruin zerint az marhaual egy arant megh 
oztozank, es Zabo farkas az w rize marhaiat varadon ada el 
Bezterzej nyrj gergeoly peneg az w rize marhaianak 
zekerezt fogada, es el vitete varaddul debreczen fele 
[Egeres K; BesztLt 50 Michael Fazokas Judex primarius in 
egeres a sv-i királybíróhoz]. 1568/1585: Jo eochyem Miko-
la Pal, valamikoron te Rezed Jozagot Meg ne(m) Akarnam 
engednj Az Sommat letewen, az Jozagnak Beochwyen 
Maraggiak [Gyerőmonostor K; JHbK XXVIII/29]. 1569: 
hytta wola Buday Margyt azzony Nehay Nagy Paine es 
Kerestelj Balas az Ew attyokfyat Buday Gergelt az kyralj 
Tablayara es az Ew Rezek Jozagot kywantak Buday Ger-
geltewl [Diós K; JHbK XLIV/13]. 1578: ha az eo rezze 
molnot el kellemek adnjok elseöben égik az masikőt megh 
kenallya vele [Hsz; BálLt 1]. 1591: valamely w kószwlók 
elòb meg halna magtalanul, tehát annak az w resze Jozaga 
mynd az teób falubelj rész Joszaggal, az Almadj bal int, es 
leanjok kózót fel ozollyon [Szava K; JHb XIV. 6]. 1615: az 
eo reszek örökségét Adok három köból buzaert... eóreok 
arron fiurol fiúra maraduarol maraduara meg hihatatla(n) 
képpen [Szentkirály Hsz; BLt]. 1622: az Szent Jmrehj Geórgj 
András monda Beczj Jmrehnek Edes Vram az magam 
reze(m) eörökséget czjatozegibe(n) kgnek adom, de az ket 
eocze(m) rezet nem adhatom [Cssz; BLt 3 Steph. Fwstėos de 
Chiatoszegh (70) pix vall.]. 1625: Arol penigh protestálok 
hogi ha hozzu pernek foliasaual akarod megh adni egi ez-
te(n)dôben uehetue(m) rezem ôrôkseginek zaz forint arra haz-
nat ezte(n)döröl eztendöre megh keuan(o)m az zaz forínttot 
maganak az tôrue(n)töl [UszT 93a]. 1629: Keoz gyepűt ha 
czjnalnj akarnak azt ket fele meijek es mindenjk az eo reze 
gjeput tartozzék megh czjnalnj [Jobbágyivá MT; BálLt 48]. 
1631: Forrai Benedeknel czeplet Kutas János... hat azt az sa-
kot oda vive hogy az maga resze buzat be merie [Mv; MvLt 
290. 254a]. 1693: az Ebeni Miklosné Aszszonyom Maradeki 
reszek földet fel nyilalván három részre harmad részé juta 
Sarosi Susanna Aszszonjnak [Gyula K; SLt AH. 17]. 1701: 
Az Relicta ura része Eorokséget, ugj szántó földeit, széna rétit 
birhattya migh Férjhez megjen vagy meg hal [Kissolymos U; 
BLev.]. 1766: az eo Kegjelme Része Vdvaron az én szekerem 
és Marhám tsak kölcsönbejár, szabad lévén ö kegjelmének is 
az én Részemen járni [Torda; TJkT V 328]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

reszarciál helyrehoz, kipótol; a completa/reface; richtig-
stellen. 1717: Szükség, hogy a Jószágbeli mindenféle mar-
hás Subordinatusokat ugy mint: Udvari Bírákat, Pallérokat8 

Valakik(ne)k Vono Marhájok vagyon, meg Változtassa, 
és ez szerént igyekezze resarcialni, az eö Her(cegsé)ge szól-
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gálattyába(n), és az oeconomiaban eset defectust [Sárd KK; 
UtI. — ®Folyt. a fels.]. 1720: Tiszt Tudós boldog emlekeze-
tü Püspök Sos Ferencz Vram ... az elök közzül ki múlván 
... ezen defectust kivanvan a V. Consistorium resarcialni 
Tiszt. Tudós Batzoni Mathe Vram(na)k hivatal adatik 
[Kv; SRE 135]. 

reszarciálás kipótolás; completare; Wiedergutmachung. 
1737: A Széna Rétekis superalyák a Gorbai Széna réteket, 
de mint hogy az Almási rétek többire sásos és alkalmatla-
nabak(na)k lenni reportaltattak, hagyattak annak Jobságok-
nak resarcialására [Kv; JHbK XXVI/1.]. 

reszarciáltat megtéríttet, kipótoltat; a dispune să fie 
despăgubit; wiedergutmachen lassen. 1746: ha pecsét és 
conventio nélkül uraság erdejét valaki usuálná és az kraj-
nyikátus vagy impediálni, vagyis denunciálni elmulatná, 
tartozik a provisorale officium az kárt aestimáltatni és az 
kárt resarciáltatni az krajnyikkal [Déva; ErdO II, 35]. 
1772: réménkedem Tkts Hadnagy Uram(na)k, és az Tkts 
Nms Tanácsnak, mint őrőkős Főldős Uraimnak, igen aláza-
toson, hogy méltóztassanak ügyemet felvévén, praemittalt 
károsodásomat a' kin illik resorcialtatni, hazomnak fel 
verettetését revindicalni [Dés; DLt 321]. 

reszarciáltatik pótoltatik; a fi completat; ergänzt wer-
den. 1720: A Tiszt. Consistorialis Szemelyek(ne)k Száma 
nyolcz érdemes Személyek(ne)k halála altal nem kévéssé 
meg csonkittatott leven kivanta a Ven Consistorium hogy 
azon fogyatkozás mas erdemes Szemelyeknek valasztasa-
val resarcialtassek [Kv; SRE 137]. 

rész-atyafi osztályos/osztozó (vér)rokon; rudă partici-
pantă/care participă la partaj; an der Teilung teilnehmende 
Verwandte. 1712/1777: mind Vajai, Lörintzfalvi s mind 
Nyáráttŏi és Sz. Lászlói s több faluk mind N(eme)s és Job-
bágyföldek, rétek, erdők etc. a két rész atyafiak között mé-
rödjenek s limitaltassanak ad aequales partes két felé [Msz; 
DobLev. 1/79]. 1748: mely le irt helység ha valamivel 
hoszszabatska lenneis az más rész atyafiak Erdejeknél, de 
sokkal keskenyeb, aláb valo, és pusztáb [Kál MT; Berz. 2. 
41/127]. 1758: (A) Nyil Czedulakb(an) irt Bonumakat ad 
perpetuo possidendum mind ezen Rész Atyafiak kezekhez 
vevék [Szentlászló MT; DobLev. 1/284. 614]. 

részben részint; ín parte; teilweise. 1710 k.: Quod ad 
motum et quietem, amint erről odafent részben emiitettem 
ahhoz tészem ezt® [Bön. 521. — ®Köv. a szöveg]. 

részbeni vmilyen vonatkozású; privind perspectivele a 
ceva; auf etw. beziehend. 1848: ha pedig elgondolam éle-
temnek jelenlegi állását, meg rémülek az 'e részbeni 
jövendőtől [Dés; DLt]. 

részbirodalom részjószág; parte de moşie; Teil vom Be-
sitztum. 1801: Felírása ős őrőkős Rész Birodalmának 
kezdődött és folytattatott [Nagynyulas K; DLev. 5]. 

részbirtok részjószág; parte de moşie; Teil vom Besitz-
tum. 1817: vigyázni kell, hogy 2500 Forint árrá índustríám 
az Koppándi rész Birtokom adgraválására, fel ne vévódyék 
hanem tsak az 550. Forint [Maroskoppánd AF; DobLev. 
V/1001 Dobolyi István Szabó Pálhoz]. 

reszcindáltat érvényteleníttet; a dispune să fie invalidat/ 
anulat; für ungültig erklären lassen. 1766: nem lehet egy 
úttal Meta erectiojátis keresni és Contractustis 
rescindáltatni [Torda; TJkT V. 328]. 

reszcindáltatik érvénytelenittetik; a fi invalidat/anulat; 
für ungültig erklärt werden. 1593: inkab teczenek ez eó 
kgmeknek, hogy ez a veghezes rescindaltatnek, es teoruen-
niel kellene altal vinny ez kérdést [Kv; TanJk 1/1. 213]. 
1776: a* Contractusokat ugyan meg írták, de a' dolog ab-
ban maradott, vagy pedig azutan Judicialiter rescindaltat-
tak a' cserék? [Nsz; WassLt vk]. 

rész-dézsmabúza részjószágbeii dézmabúza; dijmă de 
grîu ce trebuie dată după o parte de proprietate/moşie; 
Zehntweizen vom Besitzteil. 1658: Az úr önsga® rész 
dézma búzából tartozik adni az itt valo káplánnak 
huszonot kalongya búzát [Zilah; EM XLIII, 308. — 
®Rhédei Ferenc]. 

rész(e)beli 1. örökrészbeli; privitor la partea cuiva de 
moştenire; aus js Erbteil. 1578: az Nagod tablayara es Ze-
kyre, nagod eleybe Inteok eoketth okadasra, hogy ez Je-
len valo rezbely Contradictionak adnayak bizonyos okath I 
Az teob tellyes rezbely fölwl megh Irtt Jozagnak, Lazar 
leorynczetth myndenestúl fogua bekeseges vrasagaban 
hagyuan, mynden ellene mondás kywl [JobbágyfVa MT; 
BálLt 79]. 1843: asz(sz)onyságod® a' midőn minden va-
gyonját el pusztította még több adosságokatis czélba vette 
fel szedni, — holott... sem(m)i jussa azt tenni nincsen és 
nem lehet, az osztálylevél minden rėszebeli Jussátol ily 
esetbe ki zárván [T; Tolvaly lev. — ®Balás Anna, Sós Sán-
dorné]. 

2. közföldből osztott földbeli; care a fost dat cuiva ín fo-
losinţă în urma parcelării pămîntului obştesc; zum aus Ge-
meinboden verteilten Boden gehörig. 1590: Nekúnk vala 
Farchad faluaúl tilalmas erdónk, es vgyan ki púzta volt az 
erdeó keózben azt az ... helyet az falú Farchadfalwa fel 
oztotta tízes zamra, eöt tízesre, ez J azzal az eó rezzebeli 
feóldel megh nem elegedett, Jeótt rah ez my rezzinkre 
[UszT]. 

részében, résziben részesedés fejében (munkát vállal, 
ill. kiad); (a lua/a da/a lucra pămîntul) ín parte; gegen 
Anteil (arbeiten). 1722: Nemis affigal engem semmi egyéb 
ugy mint az a szorgos Csépeltetés, ne(m) akar az átkozott 
Gazdag Jobbágya résziben jönni hogy csepellyen | Már 
résziben kéne csépeltetnünk [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból] 
1756: az Joszághoz szolgálo gjalog szeres marhátlan 
Jobbágjok olj szegénjek hogj másuva részszibe ne 
menjenek azért kéntelenittettem nékik cséplő részt és ebéd 
Vékát adni és ígj csépeltettem el az nevezett szegenj 
jobbagjokkal [Kiskend KK; Ks 71/52 Szám.]. 1761: az 
Gabona nem résziben, hanem Jobbágy Szerben tsépeltetett 
el minden esztendőben [Déva; Ks 94. 24. 4]. 1789: Elmúlt 
1788-ba csíktaplocai Lajos Péter Taplocán lakó tisztelendő 
páter Botár György úrtól elfogadván az taplocai határban 
Nyírhát nevezetű helyen egy darab kaszálót részibe 
[Taploca Cs; RSzF 166]. 1851: a' Tórógbuza földeimet 
mind meg szántatom, a kapálást részébe adom [Nagyid 
AF; DobLev. V/1322 Dobolyi Bálint ut.]. 1853: esmerös 
Szászra ... bíztam a' Szöllők részibe valo kiadását [GálfVa 
KK; DE 3]. 
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részecske l.frt 1. darabocska; bucăţică; Teilchen. 1656: 
az kemenj aliiara nilik be vas sarkon pánton forgo vas 
pántos pléh ajtó, forditojaval faragott kö mellyekeuel ... 
Felseö resze küleömb külömb fele viragokkal ki csinált 
mész metczesses, meli mesz metczeseknek az jstalo feleöl 
valo reszeczkeje az viz rea csepegven, meli miatt egy 
kiczin hellien megh bontakozott [Fog.; UF II, 131]. 

2. rekeszecske; despärţitură; kleiner Verschlag. 1712: 
Ezek vétettek ki egy régi két felé nyiló ládából az felső 
skatulyából, bal kéz felől az hátulsó részszecskéjéből 
[EbesfVa; CsVh 104]. 

3. folyószakaszocska; porţiune mică a unui rîu; kurze 
Flußstrecke. 1765/1770: (A föld) innét ezen uthon közel 
tëvö két fűzfa közül a' Küküllö follyamatyának egy re-
szetskéjin keresztül nézvén a' középsőtől három olynyire 
•• határozodik [Széplak KK; SLt évr. Transm. 191]. 

4. mezőgazdasági területecske, (erdő/föld/szőlő stb.) da-
rabocska; bucăţică de pădure/pămînt/vie; Stückchen von 
Wald/Boden/Weinberg. 1592: Az S. egihaz mellett 
uagio(n) faluul egy darab mezeónk, kiben kerteltette(m) ez 
'dey haznaerth be egy reszechket [UszT 11/61]. 1596: egy 
keóz erdeónkbe, mellyet eó kgmeis keòznek mondott az 
eleott az megh Irt keóz erdeóben egy reszeczket az en 
részem zerenth epetettem [i.h. 11/24]. 1626: Az berek Elót 
valo ret hatara feleól az min vezekettek nagj Gergelljel az 
vezekedeó rezeczjket ket fele merjek es fele Nagj Janosnak 
fele Ozdj Gergeljnek maradgion [Bálintivá MT; Sár.]. 
1696: vágjon egj Darab szénafű Templum szamara 
jnikor niomasban esik egj kis reszecskeje, es egesszen egy 
iránt nem kaszalhattyak Taxaja három forint [Alfalu Cs; 
GyHn 16]. 1721: az ö kglnél zálogb(an) lévő részecskéjét 
?zon gjŭmőlcsős(ne)k meg ereszté [Ne; DE 2]. 1737: 
informáltattunk vala Határunk egj(gj) részetskéjen(e)k a 
kozárváriak által lőtt el-foglaltatása iránt [Dés; Jk 485-6]. 
1739: (A szőlő) nagjob részét az Dumitru Ignát Fiai kez-
dették birni, s, egj részetskéjét en magam, minthogj verség 
szerent ket reszre kellenek oszlodni [Sáldorf NK; JHb 
XXIII/49. 15]. 1745: ezen szántó földnek edgy kevés Ingo-
ványos részecskéje [Fejér m.; Kath.]. 1748: az Füves kert 
nevü Telekbeli részetském [Komjátszeg TA; AbN]. 1777: 
(Az) irtásnak egy részecskéit ... az erdő ujjolag bé fogta 
[Dupapiatra H; GyK]. 1787: Ezen Fiscalis Tiburtzi határ-
nak a' melly Dimensuraltatott egy részetskéje kaszáltatik 
[Kajántó K; KmULev. 2]. 

5. birtokrészecske, részjószágocska; pärticică de proprie-
tate/moşie; Besitzstückchen. 1602: Gergh Seifner vallja 
En az Job apamrol reám marat darab zeoleochket mind az 
hugomrol reám marat kichin rezechkeúel vgy attam Veime-
rer Martonnak hogy ha Ieowendeoben el Adnays en hyrem-
nekeol el ne Adhassa [Kv; TJk VI/1. 591]. 1606: Az melj 
kevés rezecziket Keczieţj Gaspar Erezteth wolt Kezemben 
azt kez wagiok ozlasra keozre bocziattany [UszT 20/47]. 
1712: Lévén egj Kis részecskéje az emiitett R<eformátus> 
Parochia mellett valo Fundusnak Zalagban [Mikeszásza K; 
MúzRadák]. 1758: az Relicta ... azzal nem Contentalodik, 
hanem továb mégyen ... az öss Jószágból estimalni kell 
Dósához illendő jövedelmű részeczkét, és a Férje Házában 
n*eg kell hadni [Asz; Borb. I]. 1769: az utrizàlt erdőhöz 
közel is kivált amelly szomszedcságában volna éppen nem 
bir Barótzi Uram, hanem tavolyatskán tölle a Bagyoni 
Sándor Uram részét birja ö kglme zálogban, melly a Béldi 
részből szakadott ki, de ez is igen kitsiny részetske 
[Ispánlaka AF; JHb XXVIII/53]. 1795: Groff Széki Teleki 

Kata Aszszony ö Nsága igen kevés héjjával egész Bá-
nyabükkit birván, és igy az én részecskémis ö Nsgának ke-
ze ügyiben esvén, tehát én azon Bányabükki Jószágbéli ré-
szetskémet minden belső és külső hozzá tartozóival egye-
temben adom által örökös cserében ... Groff Teleki Kata 
Aszszony ō Nságának [Kv; JHb XIII/19]. 1816: Atyafi Ba-
bos Ur itten járván, minthogy kedve vala a kotsárdi Ré-
szetskénket kivenni, tehát azt általis adtuk árendába [Kv; 
DobLev. V/1000]. 1822: Balog Márton az Orbán István 
és János reszetskéjeketis meg Vásárlotta [Szentimre MT; 
BalLev.]. 

Szk: belső ~ belsöségbeli részjószágocska. 1681: az Be-
res pataka felőli ualo belsó reszecskeje, marada Marko 
Borbara fiaczkaianak Istóknak [Homoródsztmárton U; 
Borb. II]. 1791: ezen Adámoson lévő Solymosi részből ju-
tott, osztály szerint, kevés belső és külső reszetskéjeket ... 
adák által eö Excelentiájának [Ádámos KK; JHb 
XIX/33] * külső ~ — belső 

6. töredék országrész; frlntură de ţară; Landesteil. 1662: 
a hatalmas nemzet minden tanácsát arra kezdé fordítani, 
hogy Erdélynek ... nyakát kedve szerint megnyomhassa, 
s Magyarországnak megmaradott kevés részecskéjének 
holdoltatásához és foglalásához is nagyobb kaput nyithas-
son [SKr 531]. 

7. megyei részterület; o pärticică a comitatului/judeţului; 
Komitats/Bezirksteil. 1661: Zaránd vármegyének részecs-
kéjét szüntelen fenyegetvén, holdolásra kénszeriti [Kemlr. 
343]. 

8. kis örökrész; o pärticică dintr-o moştenire; kleiner 
Erbteil. 1629: Az Eötueos Nagi Mathe vram leaniat is, 
Nagi Margit Aszszont egy reszeczike illette, melliet Inuen-
tariumba(n) irtunk; az myk az Szabó Nagi Ferencz iouaibol 
iutottak [Kv; RDL I. 143]. 

9. járandóságocska; pärticică dintr-un beneficiu; Bezü-
geteil. 1782: Minthogy a fübéli kár is prétendáltatik, illő, 
hogy a határpásztoroknak fűből is legyen valami részecske 
falu közönséges helyéből [Oroszfalu Hsz; RSzF 151]. 

Szk: pénzbeli 1674: Fimbriger Márton szeoleje félé-
benis vagyon az városnak valiami pénzbeli részecskéje 
[Kv; Szám. 34/L. 23]. 

10. hányadocska; bucăţică, pärticică; Stückchen. 1649: 
az mivek(ne)k kik feleöl az per va(gio)n ighen keczin (!) 
reszeczikeje volt tizen ket lottos [Kv; TJk VIII/4. 376]. 

11. kb. mértékecske; mică măsurä; kleines Maß. 1710 
k : Bizom Istenben, avagy csak mi részecskéjében elmond-
hattam volna Job. 31: 33-36 [Bön. 933]. 

Szk: kicsiny ~ben kismértékben. 1673 k/1681: kivaltke-
pen valo tekéntetem lévén, az I(ste)n hazaban hűsegei forgo-
lodó Egyházi szolgákra hogy holtom utanis jo emlekeze-
tem mindeneknél fen maradgyon, kivantam ha czak mi ki-
cziny részeczkeben is, jo indulatomnak kész voltat, az érde-
meseknel irasban hadni [VhU 317 Thököly Imre ad. lev.]. 

12. kis csoport, töredék; frînturä; kleine Gruppé. 1678: 
egy részecskéje az magyar nemzetnek akár mint erőlködjék 
is, de az többi nélkül félő, markába ne szakadjon, akármi-
kor fog is [TML VIII, 157 Haller János Teleki Mihályhoz]. 

13. részletecske; mic amănunt; Teilchen. 1590: ha mit 
Ebben tagadnal wagj walami rezeczkejet tagadnad az my 
lehet bizonittok az mellet az teorwint is kerem tudomant 
tezek hogy zawa halwa ez dolognak minden rezejhez zabad 
leg(je)n teobet zolno(m) [UszT]. 

II. jelzői haszn-ban; cu valoare de atribut; in attributi-
vem Gebrauch: részecskényi; de o bucăţică; von einem 
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Teilchen. 1766: egj kis részetske föld [Hr 10/3]. 1860: meg 
vásárolta... egy másfél öl Széles és 28 öl hoszszu részetske 
belső birtokát [Mv; DE 2]. 

részecske-birtok részjószágocska; părticicä/bucăţică de 
proprietate/moşie; Besitzteilchen. 1864: Kegyelmednek 
egyezesünk szerént a' Gagyi részetske birtokunkéit fizet-
nem kell vala ez előtt egy holnappal [Újszékely U; Pf Ré-
vai Dénes lev.]. 

részeg I. mn 1. erősen ittas; beat, bãut; betrunken. 
1568: Elena famula Valentini zabo iur(ata) fassa est az 
lean Rezeg wolt, es vgy eset el [Kv; TJk III/l. 200]. 1570: 
Vayda Demyen hithy zerent vallya, hogy ... Mond János 
kenez® Menny el dolgodra ha Rezegh vagy [Kv; TJk 111/2. 
12. — aBalinth Thywadarnak]. 1586: Jlona Takaró Mar-
tonne vallia Monda Iller lanosne, De edes Albert Vram 
Ne Ieoj most Mert Az Vramis Rezeg en is Rezeg vagiok 
[Kv; TJk IV/1. 540]. 1589: oth fen az bak Anna agiaba 
fekzik Matias deák rizegh wala oth aluzik vala [Dés; DLt 
226]. 1590: Jgen reszegh vala mégh terdreis esett vala az 
Sarbana [UszT. — aKemény István szolgája]. 1626: monda 
Zalay Jstuan(n)enak az tisztarto hogy hagy beket nekj lad 
hogj igen rezegh [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Antal Balintne 
Ersebet vall.]. 1631: Monda(m) enis hogi haggjanak beket 
az reszeg embernek [Mv; MvLt 290. 258a]. 1690: Hazam-
ra reszeg Nimetet hozot maga hazatol [Zabola Hsz; HSzjP]. 
1703: Trifó Jő vala s hajtya vala a Libbez János Juhait s 
morgolódik vala mint reszeg ember [O.solymos KK; SLt 
Balonoz (?) Simon (26) jb vall.]. 1792: Vejemet, ha segét-
ségere nem megyek, halálra verik a1 részeg Pandárok 
[Déva; Ks 75. VlIIb. 142]. 

Vö. a holtrészeg címszóval. 

Szn. 1602: Rezeg Máté szab. Rezeg János lófö [Szent-
márton Cs; SzO V, 237]. 1614: Rezegh Istva(n) pp. 
Rezegh Thamas pix [uo.; BethU 432]. 1626: Rezegh peter 
[Cssz; CsÁLt 27. 1/4]. 1641: Részég Bálint [Szentmárton 
Cs; EHA]. 1698: Reszegh Ferencné [Csatószeg Cs; CsÁLt 
27.1/44]. 1759: Franciscus Részeg [uo.; EHA]. 

Szk: ~ fővel. 1780: Ez is a Kalandos végezése, hogy va-
laki akár józanon, akár részegfôvel fogván a testet, elejtené 
... büntetése 1 ./. egy forint [Kv; EM XI, 224 Az öregebb 
hidelvi Kalandos-társulat cikkei]. 1827: tapasztaltam 
magam is hogy örökké és töbnyire részeg fövel szerette 
járni Dobolyi István Ur [Maroskoppánd AF; DobLev. 
V/1109. 17 Ilye Juon (46) zs vall.]. 1845: Balog István 
mindig részeg fővel járván, még a napokatis öszve zavarta 
[Dés; DLt 591] * - korában. 1599: Antony az wy kemen-
czet rezegkoraban le deoltette volt [Kv; Szám. 8/XVI. 40]. 
1631: Börueine reszegh koraba(n) mind Apiat Anniat 
rutul szitta lelkeuel [Mv; MvLt 290. 46b]. 1710 k.: igen 
részeg koromban is azon búsultam, haragudtam, hogy 
miért részegedtem meg [Bön. 520]. 1777: Tyiu György 
részeg vagy józan korába káramkodotté [H; Ks 114. 61. 
128 vk] * - szabású. 1573: Marton deák vallia hogi 
haitas lanos deákon latta hogy Io kedw (!) es Rezeg zabasw 
volt [Kv; TJk III/3. 277]. 1585: En Rezegh zabasu valek 
Aztalos Istwa(n) hazanal, Az Seotetbe megiek vala [Kv; 
TJk IV/1. 444]. 

2. becsm. Szk: - disznó. 1592: Mezaros Menihartne, 
Barbara vallia Bachi Peterne fabiannet, arultato, teoke-
letlen, es rezegh diznonak zitta [Kv; TJk V/l. 233]. 1705: 

Dienes úrfi morgott, szitkozódott és koszperdet is húzott, 
mint részeg disznó ember [WIN I, 511] * - kurva (nő). 
1568: Michael Landor... fas(us) e(st)... az monda hogy Jm 
az Rezeg lopo kuruano leanya el eset [Kv; TJk III/l. 200]. 
1582: Marta Nilas Antalne vallia, hog zidta Igiarto 
Georg akkor A feleseget, Mondwan, Ne kialch Rezeg 
Bestie kwrwa [Kv; TJk IV/1. 72-3]. 1630: haliam hogy 
vajologat vala az olah oda megiek az toluai kialtasra 
mert ne tala(n)tan az rezegh kuruak megh eolik az szegeni 
Embert [Mv; MvLt 290. la]. 

II. fn 1. erősen ittas személy; persoanä beată, om beat; 
betrunkene Person. 1574: Zeoch András, Krestel Berechk 
Inassa, Es peter zemlyesiteo zolgaya Azont vallyak hogi 

kyaltany kezd chisarne ... Zeoch András meg Zollyatia 
hogi eyel Ne kyaltana az hazra ... Mert Rezegnek velyk, 
Mond eo neky My Ne(m) az ageb attya borán Rezegwlt 
Megh ha rezegis [Kv; TJk III/3. 329a]. 1591: Nagy Mihal-
ne Catalin vallia igy zollot, Menny be te Rezegh vakar' 
be [Kv; TJk V/l. 119]. 1657: Szikszón az fejedelem hadai-
ban felesen vadnak részegek | maradván ott néhány része-
gek az ellenségbeliek közül, azokat megfogdosók [Kemön. 
213,251]. 

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

2. -iében részegségében; la beţie, beat fiind; in Betrun-
kenheit. 1593: Zaz Balint vallia Kis Mihali en nekem 
vgj mint Capitannioknak panazt teon hogi eo az eo felese-
get egi latorral kapta volna ... Annak vtanna Ieoue oda 
mind felesegesteol, es vizza akara tagadni eleobbi mondá-
sát ili okkal, hogi eo rezegebe monta volna nekem ezt [Kv; 
TJk V/l. 369]. 1600: Barassay Mathyas varos eskeott zol-
gaya vallya, Soha Jozanaban Darabos Janosnak Kis Cas-
par es felesege ellen semmynemeo Zydalmott nem hallott, 
de rezegeben Amęgh en mellette voltam az vtbannis pana-
zolkodott sokzor [Kv; TJk VI/1. 515]. 1633: Hallottam 
Abrugi Jstua(n)tol hogi monta nekem reszegebe(n) azt hogi 
eö halt Szabó Jacabneual [Mv; MvLt 290. 25b]. 

3. részegség; beţie; Betrunkenheit. 1662: De itt minde-
nek a fejedelemnek nagy mértékletességére és modestiájára 
vigyázván, olly modeste, mértékletesen tartják és viselik 
vala magokat mind beszélgetésekben, ételben-italban, hogy 
részegre való kívánságnak még csak nyoma sem sajdíttat-
hatnék [SKr 269]. 

o Hn. 1676: az Reszegh faran fel [Körösfó K; KHn 66]. 
1727: Sobok felöl elé a részeg élen [uo.; i.h.]. 1737: A Re-
szeg alat (sz) [Sárvásár K; KHn 132]. 1815: A' Részek-
tetön a' Soboki határ és a' marha legelő között (sz) [Kö-
rösfö K; KHn 67]. 1850: Részeg alja (sz) [uo.; i.h.]. 1891: 
Részegoldal [uo., KHn 68]. 

részegecske ittasocska; uşor ameţit de băutură, pilit; we-
nig betrunken. 1758: Torna es ő reszegecske is vala [Bu-
csesd H; Ks]. 1780: Murányi Pál Uram akkor teremtettével 
Sokat káromkodott S részegetskeis volt [Karácsonfva MT; 
Told. 4]. 1823: az igaz hogy tsipegetŏ ember kivált mikor 
rėszegetske, de nem gyújtogató [KLev.]. 1841: Bátoriné 
azon időben részegetske volt [Dés; DLt 36]. 

részegecskén kissé részegen; uşor ameţit de băutură; 
leicht betrunken. 1840: Elő állíttatott magistratualis rab Zi-
mán Juli, — és Lupuj Máriskó égy értelmüleg azt 
vallyák lelki esméretesen — hogy Bátoriné részegetskén 
jött bé — a' Városról a' Hajdú Házba [Dés; DLt 31/1841]. 
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részegen erősen ittasan; beat; betrunken. 1572: Dely 
Martonne Marta, azt vallya, hogy egy Nap estwefeleh 
Ment volt Eö kapozta kerny Keomyes Georgnehez. Azom-
ba hogi otth Bezellenek volt Jwt oda Rezegen Istwan vayda 
Sa [Kv; TJk III/3. 4]. 1591: Verner Mathiasne Cathalin, 
vallia ... Latam hogi Pyrga János rezegen be leoue az ma-
imba [Kv; TJk V/l. 128]. 1604: valamely Tizedes awagy 
egyeb rendbely Zemely rezegen megyen az eorizetre az 
kalitkaban tetessek es ott viradgion megh [Kv; TanJk 1/1. 
485]. 1631: mondgja volt eczer az szolgaloja hogj az Ura 
haza ment reszegen s megh Czokolgatta volt az Ura [Mv; 
MvLt 290. 237b]. 1656: Lattam hogi Csiszer Ferencz az 
Huszár Ur(am) uduar hazahoz iőt reszegen [Szentgyörgy 
Cs; BLt 3 Szász János (25) jb vall.]. 1697: az Czizmadia 
Inasşát Tutonya Pétit János mester részegen az szekér aloll 
f 2 Ustökinél fogva randitotta ki, s ugi verte megh erőss 
kegyetlenül [Somosd MT; SLt AK. 32 Gal György (30) ns 
vall.]. 1751; egjszer Vándor Iuon az Korcsomán részegén 
fòlem hallottára rutul káromolta, és veréssel is fenyegeti 
vala őket [Balázstelke KK; IB. Szimion Moldovánj (30) jb 
vall.]. 1796: részégen Házamra 's Okolomra jővén a' 
Vejembe ki Nemes Ember, kőtelődzőttenek, hajánál fogva 
tépték [Déva; Ks 75. VlIIb. 142]. 1844: Ma két hetitől 
fogva Szakmári Ferentz mindég részegen veszedelmezett 
Cseresnyés Dánielnével [A.sófalva U; DLt 1441]. 

Szk: igen 1598: András Deák ... vallya ... teoltetenk 
valamy bort ott az korchyoman, mikor azt Jnnwk Azon 
keozben oda Jeowe borsos Gergely igen rezegen [Kv; TJk 
VI/1. 263]. 1629: ez az Makai Istua(n) igen reszegen iöve 
oda [Mv; MvLt 290. 177a]. 1772: Tegnap estve oda men-
vén Anyám Aszszony Bányai Györgynéhez vér kőért akkor 
látta igen részégen és Menkö Teremtettével káromkodni 
Bányai Gyōrgynét [Dés; DLt 321. 48b Mart. Kallai (24) ns 
^all.] * nagy 1598: Gal Gieorgy ... wallia ieoue 
keozinkbe nagy rezege(n) Borsos Gergeli mingiarast garaz-
ualkodny kezde [Kv; TJk V/l. 179]. 1656: az Tsürómben 
tálaltam Vas Ferenczet egj mezei katonaval nagj reszegen 
teafá ja MT; Told. Huszár lev. 17a]. 1840: a Sogoromat 
Molnár Tamást ott tanáltam nagy részegen, több oda 
valo Legényeketis erőssen meg itattva [Homoródsztmárton 
U; KLev. Szász István (30) szabad székely vall.]. 

részeges I. mn 1. iszákos; beţiv, beţivan; trunksüchtig. 
'597: Az vasamapi bor korchiomarlastis ew kegmek megh 
zabaditottak de illien conditioual hogy ew kegme Biro vra(m) 
^rgalmatosson vigiazzon hogy walami rezeges tormezlo 
emberek miat tumultus ez Varoson ne indittassek [Kv; TanJk 

1- 290]. 1647: az Dobakaj Farkas fiaj Ferencz es Pal Igen 
részeges tekozlo emberek valanak [Páncélcseh SzD; JHb 
111/53], 1678: reszegesek, tekozlok ne legyenek, hanem min-
denekben Tehetsegek szerent az Ur eo kge jovainak szapor-
ß?toi, takargatoi [Záh TA; Told. la]. 1701: reszeges ember 
bjrsagos ember volt [Bözödújfalu U; Pf]. 1774: Cziijék Lajos 
JJram eleitől fogva itkányos, részeges ember volt [Zoltán Hsz; 
HSzjP Franciscus Szász (50) jb vall.]. 1781: N. Szokolján 
jjuon hásártos részeges veszekedő Garáznás verekedő em-
^ volt [KLev.]. 1813: (A szóban forgó személyek) többire 
^'nyájan részegessek, rosz hirű soros emberek [F.berekszó 
3 BfR in. 12/9 Flontás Gligorie (30) col. vall.]. 1817: taxa-
hsta Szuszán János részeges 's korhel volta miatt kéntelenít-
e t t házát el adni [Déva; Ks 90. XCVII. 5]. 

Szk: - nevezet. 1657: Vilipolcki Rákóczi Zsigmond-
nak, azt mondja vala, hogy az lengyel nemzetnél Ŏ volna 

részörökség-irtás 

kedvességben, mint kinek elméjének, eloquentiájának, tu-
dósságának és józan életének s egyéb sok virtus inak nagy 
hire volna közöttök: ellenben pedig, hogy az bátyjának 
részeges és csekély elméjű s közönséges paraszti humorú 
nevezeti volna [Kemön. 308] * felette/felettébb 1657: 
Ferenczfi hatalmas föexpeditor és csudás memoriájú 
ember vala, de felette részeges [Kemön. 116]. 1710 k.: Az 
ipam, Kún István, felettébb részeges ember volt [Bön. 
520] * igen 1657: Kalmandi Anna ... igen reszeges, 
buja, rut parazna eletŭ aszszonyi allat volt [SzJk 84]. 1714: 
Toba Asz(sz)onj igen részeges volt, melly részegsége 
miatt meg szegényedet [Algyógy H; BK ad nro 431 Sztán 
Juon (40) jb vall.]. 1724: az örŏg Jérémiás igen részeges 
ember lévén, minden ezüst portékát a' Feleségének Váró 
Judith(na)k zálogban hánjt, és meg ivutt [Ne; DobLev. 
1/106. 6a]. 

Sz. 1638: Boncza Giŏrgis hozza űte az karóval s min-
giart az kertt töueben düle Kovacz Giörgj, czak eggjet sem 
kezde mozdulni, hanem aztan kesorĕ mint egi reszeges tiuk 
kezde emelgetni az fejet [Mv; MvLt 291. 157a]. 

2. lerészegítő; bäutor; ertrinkend. 1657: Az lakodalom 
az föasztaloknál nem lön igen részeges, az míg akarák, ivá-
nak [Kemön. 266]. 

3. becsm. Szk: - disznó. 1592: Nagi Bachi Miklós 
vallia: Hallottam Zaiabol Zabo Georg'nek hogi azt monta 
haza nepenek, hogi mindiaian zidalmazzak Niarj Martont, 
ziggiatok vgimond ez rezeges diznott Az felesegeteol is 
hallottam hogi monta, te felesege hagiott, rezeges esse [Kv; 
TJk V/l. 183]. 1799: uton útfélen is mindenkor Tekenös 
Békának, Részeges vén disznónak, Borso szalmával égetni 
való Boszorkánynak nevezi, tsufolyaa [Dés; DLt. — aAz 
egyik aszszony a másikat] * ~ esse —> - disznó * -
gazember. 1832: miért kér ked passust ebatta részeges gaz-
embere ebatta huntzfut tolvajja hiszem esmer [Dés; DLt 
574]. 1844: Szakmári Ferentz egy részeges fajtalan életű 
hitvány gazember [A.sófva U; DLt 1441] * ~ kurva/kur-
vafi. 1568: Margaretha vxor Johannis Thuri fassa est 
retorsisset vxor Petri grúz az anyad wolt az rezeges bestye 
hires kwrwa pelengerezet ne(m)zetw bestye Kurwafi [Kv; 
TJk III/l. 146]. 1570: Kochis gérgne Borbara hithy zerent 
vallya, hogy Azt monta neky hogi megh veotte(m) 
Regen Az Rezeges Bestie kwrwafya hazat8 [Kv; TJk III/2. 
84a. — aTi. a Thoroczkay Gergelyét]. 

W.fií iszákos személy; beţiv, beţivan; trunksüchtige Per-
son. 1570: Kochis gčrgne Borbara hythy zerent vallya, 
hogy ... Azt Monta neky8 azisb egy Rezeges, fjzettem 75 
f-ot adossagot Ertek, A1 enneke(m) ez haz 200 fba az felyt 
eokis Megh Itthak [Kv; TJk III/2. 84a. — 8Ti. Pallochy 
János. bA Thoroczkay Gergely felesége]. 1610: Eg' atiam-
ſia uala ott az rezegesek közt, vgy menek oda [UszT 49c]. 
1702: Porka János mester ... az Malom Birakkal edgyező 
akaratbul Molnarokat, kiket igaz Lelkű Esmeretüek(ne)k es 
munkara s mestersegre alkalmatosaknak ismer tarchon, 
nem részegeseket, nem emberteleneket, hanem jo remense-
güeket [Dés; Jk 321a]. 1843: mennyenek haza az urak ne 
kössenek ki evei a Részegessel mert örökké teli vagyon a 
feje [Moson MT; TSb 49]. 

Szk: ~nek szid. 1591: Sziluasi Benedekne vallia ... 
Keczkemethi Georgine feierdinet, takniosnak, rezegesnek 
ziggia vala [Kv; TJk V/l. 113]. 1812: Mihály Pavel ... 
Panaszsza felvétetik a* Majorosné ellen ok nélkül valo és 
illetlen motskolásáért az holott Miklós Baránt bizonyságul 
elé állítván le tett hite után vállá, hogy az Bepanaszolt re-
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szegesnek, Miseinek Nyavoljásnak, és egyébb szájára járó 
motskolo szokkál szidta [Petrilla H; JF 36 Prot. 21]. 

részegeskedés iszákoskodás, korhelykedés; beţie; 
Trunksüchtigkeit. 1582: Miwel hogy minden felól be 
theolty eo kegmek fileyth az sok eyeli kiáltás Rezegeskedes 
harczolas es chintalansag feleól valo panazolkodas Biro 
vram vigiaztasson rea ez felekre [Kv; TanJk V/3. 269a]. 
1594: Az Ceheket biro vra(m) be hiwassa es meg inche, 
hogi minden ember az zitoktol atoktol meg tartoztassa 
magat... Biro vra(m) megh kialtassa publice az zitkot, meh 
seren, eget boron valo rezegeskedest [Kv; i.h. 1/1. 240]. 
1600ŝ. az iffyakat biro vram coercealtassa zorgalmatoson 
mind az eyelly zellel valo farsangolastol, rezegeskedesteol 
torbezolaskodastol [Kv; i.h. 1/1. 353]. 1677: a' kik az 
Haza közönséges dolgában, vagy Fejedelmek szolgálattyá-
ban járni comperialtatnak, azoknak gazdálkodni tartozza-
nak illendő modon, tékozlás, részegeskedés, és a' szeginy-
ségnek sarczoltatása nélkül [AC 159]. 1688: A sz: Partialis 
Nemegyei Mihály Uramnak ez egyszeri cselekedetiröl, ré-
szegeskedéséröl kardoskadasàrol condonál de illyen condi-
tioval, hogy a Vissaia Ecclesiat complacallya meg kövesse 
[SzJk 223. — aK]. 1705: (Ketskeméti István) ha tőbször 
korcsomákon valo részegeskedésb(en) és I(ste)ni ká-
romlásba(n) comperiáltatik; pro exemplo alior(um) az pia-
czon meg paczáztatik [Dés; Jk 346a]. 1770: Sokan a Le-
kenczeiek búzával széna szalma árrával adossok lévén az 
Radnóti Udvarhoz mások pedig bor árrában részegeskedé-
sek mián, irgalmatlan kegyetlenül egyszersmind fel akarják 
szedni és némeljeket tömleczcznekis [Lekence BN; Ks 47. 
67. 29]. 1800: Dosa Adám vr.. . A' Makfalvi Joszágot is el 
adta de nem torkosságáért és reszegeskedesiert [Msz; 
DLev. 3. XXXV. 6]. 

részegeskedhetik iszákoskodhatik, korhelyeskedhetik; a 
putea duce o viaţă de beţiv; saufen können. 1676: az Go-
selkat feozeok ... mások hogy inkább tobzódhassanak es re-
zegeskedhessenek rendetlenül mind buza es egyeb gabo-
nakbol feozik es feozetik az Goselkat [K; CorpSt 1,297; id. 
MNy XXVII, 320-1]. 

részegeskedik iszákoskodik, korhelykedik; a duce o 
viaţă de beţiv; saufen. 1573: Zabo Sándor hity vtan azt 
vallia hogy Zeoch pal volt Eo nalla Ebeden vachoran 
De otth Tyztessegel es Mertekletessen lakozot Nem Reze-
gezkedet [Kv; TJk III/3. 182]. 1585: Akik vosamapon 
p(rae)dicatio Alath rezegeskednek az egeth Boron eo 
kegme illendeo bewntetessel bewntesse [Kv; TanJk 1/1. 2]. 
1625: láttam hogi vendegóskóttenek reszogóskōttenek 
[Kszeg; BfN]. 1639: az Rabok ejel nappal ittak dorbezlot-
tak ot Kallajneval, reszegeskettek [Mv; MvLt 291. 189a]. 
1698: Szőke István ... láttam mint eszik iszik a' méhse-
ren, részegeskedik [SzJk 307]. 1730: nem lattom egyczeris 
hogy Tisztarto Bakó Josef Uram ... reszegeskedet volna 
[AbosfVa KK; Ks 8. XXTX. 24]. 1765: az henye és 
haszontalan életről le mongyan, ne reszegeskegyék, hanem 
... igaz kézi munkája által éllyen és ügyekezzék [Torda; Pk 
2]. 1780: majd mindenkor jeles Hajosok, Czigányok és 
más féle Emberek is azoknál ittanak s riszegeskedtenek 
[Déva; Ks 113 Vegyes ír.]. 

részegeskedő I. mn 1. iszákoskodó, korhelyeskedő; 
beţiv, beţivan; trunksüchtig. 1711: Ungvári András (:mint 
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gonoszul mások meg csalasára szerette hivattatni magat, 
noha Leányi neve Ersok volt:) reszegeskedö, cselcsap 
hazudozo lévén ... sebes tűzzel valo meg egetesre itiltetik 
[Kv; TJk XV/1. 68. 9]. 7800: részegeskedő Dobzodo Em-
ber nem volt [Msz; DLev. 3. XXXV. 6]. 

2. iszákossága!, korhelykedéssel teli; de beţiv, care se 
face cu multă băutură; voll von Sauferei. 1662: Az jenei 
tisztviselőknek tisztekben el nem járások, részegeskedő 
vendégeskedések Római peregrinus mint Rómátul bú-
csúzott volt, annyi kárt tapasztalván a részegeskedő élet-
ben, úgy kellene annak is válét mondani [SKr 432-3 Tarta-
lomjelző fejezeteimből]. 

II. fii korhelykedő személy; om beţiv, beţivan; trunk-
süchtige Person. 1586: (Vasárnap) Az korchomakis Wre-
sek legienek minde(n) Rezegeskedeokteol, Tobzodoktul 
[Kv; TanJk 1/1. 34]. 1789: A' Politikai Rendtartás obser-
váltatik a Részegeskedök, és egyéb czégéres vétket tseleke-
dök meg bŭntettettnek [UszLt XIII. 97]. 

részegesség iszákoskodás, részegeskedés; beţie; Saufen. 
1561: Az Rezegessegnek hasartossagnak Byrsagirol Art 19 
[Kv; öCArt. Mut.]. 

részegítő 1. részeggé tevő, megrészegítő; care te îmbatä; 
berauschend. Szk: ~ ital. 1688: Ebben az Esztendöb(en) 
semmj Reszegiteö italt ne igiek [Kv; MészCLev.]. 1698: 
semmi nemű reszegitö italt Boldisar Ur(am) ne igyek [Kv; 
ACJk 29]. 1711: (Az alperes) magát arra Compromittálta, 
hogy egész Heteb(en) (így!) semmi részegítő italt ne(m) 
iszik [Dés; Jk 362b]. 1771: a falugyűlésiben dohányozni 
nem szabad, mikor valami törvény foly, sub poena den. 2. 
A bíró házánál senki részegítő italt ne igyék, míg a dolgok 
el nem igazodnak, vagyis dimissio nem lészen, másként a 
bíró büntetődik ad den. 6 [Szemerja Hsz; SzékFt 94]. 
1794: Az is igaz, hogy a részegítő italt is szer felett gyakor-
lottá [Eresztevény Hsz; HSzjP Stephanus László (80) 
Agilis Nobilis vall.]. 1844: Senkinek ki részegítő italt 
hitelben ád, — illyetén hitel penze fel vételére, a Tiszt 
Segedelemmel 's rendelkezéssel ne légyen [Usz; UszLt XI 
85/1. 100]. 

2. átv (lelket) elkábító/mámorossá tevő; ameţitor; betäu-
bend. 1636: A* Pápa részegítő borának arulói-is ezent mű-
velik sok költségben készült musicai eszközökre tesznek 
szert, nagy fizetéssel Orgonistákat, és egyéb mŭsikásokot 
fogadnak, s-tartanak, az kiknek szŭ gyönyörködtető zenge-
dezések miatt az balgatag emberek, még az Istennek tisztán 
tiszta ögyeledetlen szent igéjét-is hátra haggyák [öör 
Aj.]. 

részegség 1. részeg/italos állapot; beţie, stare de 
ebrietate; Betrunkenheit. 1570: Maradék peterne Anna, ezt 
vallia hogy ez Borbara New lean nem volt az predica-
tion, hane(m) Brassay Jánoshoz Ment volt ... Rezekseg-
benis kaptha volt [Kv; TJk III/2. 89]. 1584: Catalin pap-
falwy Jliies Janosnak a' fogóinak edes leania vallia 
Ieowe a korchomarol Az Apam, az Ania(m) hon nem lete-
ben, Es engemet az Agyba vete, es ot kenzot fertelmeskedet 
vele(m) ... Meg Iuta Az edes Ania(m), es Neky megh 
monda(m) Inte arra hogy halgassak Ne tala(m) megh tęr, es 
Rezegsegebe ment volna az illie(n) Izoniusagra [Kv; TJk 
IV/1. 305]. 1596: rezegsegembe aludtam az asztalon [UszT 
11/52]. 1614: Hallottam azt az Bathori Gábor zolgaitol 
hogj azt mondotta uolna Bathori Feiedelem reszegsege-
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be(n) hogj az vrakat lab alol el wtteti [Kisfalud MT; Ks O. 
20]. 1688: Madai Sámuel Uram ennek előtte valo obligato-
riajat részegségével, részegségében lött káromkodo szitko-
zodásival veszekedésivei verekedesivel, és sok illetlen 
magaviselésével violalván ... Tetczett a* sz: Széknek 
hogy Katonában4 reconciliállyon [SzJk 230. — aK]. 1727: 
Ha valaki étzakának idején részegségiböl rikotozna azt a 
falu meg bünteti egy forintig [Szemerja Hsz; HSzjP]. 1765: 
Nem excusalya az Inctust az rezegseg, mert a rosz terme-
szei reszegsegben szokta magat ki mutatni [Torda; TJkT V. 
265]. 1816: meg vallom igazán, ezen cselekedetemet, 
mellyre engem az én bűnöm 's az azon estvéli részegsé-
gemből következett tébolyodásom vitt [Déva; Ks 116 
Vegyes ir.]. 

2. részegeskedés, iszákoskodás; beţie, băut; Saufen. 
1582: Vagion az kapwn Allo Drabantok feleollis Nagy pa-
nazolkodas eo kgmek eleot hog igen el Mennenek Az 
Rezegsegben tiztek es hiteok zerent az vigiazasban giakor-
latossaggal Nag Alozekonsagba(n) es Thuniasagban talál-
tatnának [Kv; TanJk V/3. 269a]. 1586: Jgiarto Georgy 
vallia, Senky Nem bantotta az en lattomra Leorinczet, ha-
ne(m) az Reszegsegert es rutolkodasaert, vgia(n) meg 
zidalmazwan ky Vitetek [Kv; TJk IV/1. 545]. 1642: mod 
nélkül valo reszegseget Udvarokb(an) nem követtem, mert 
valamely Udvari szolga Udvarokban az reszegseget követi 
de ninczen annak beŏczűleti [Fog.; Told. 1]. 1675/1688 u.: 
az reszegsegnek beket hagy hanem iziben lass a dologhoz 
[Borb. I Petki János ut. csíkcsicsai jb-birójához]. 1700: P. 
Szemeriai Ur(am) reszegsege miat az Eccl(esi)ának nagy 
scandalumára a' cultust ne(m) csak hét kóz napokon 
hanem vasárnapokon is gyakorta el mulatta [SzJk 324]. 
1714: Toba Asz(sz)onj igen részeges volt, mely részeg-
sége miat meg szegényedett [Algyógy H; BK ad nro 431 
Sztán Juon (40) jb vall.]. 1726: En T. T. eszkűszöm az egy 
elö Istenre minden reszegséget káromkodást, Szo-hor-
dozást illetlen magam viselését el kerülvén háborúságot 
nem szerzek [Kv; SRE 154]. 1819: Kretsun Josziv ezen 
esztendőben inkább beteges ember volt, tsak a' szünet 
nélkül valo részegség mutatott benne elevenséget [Déva; 
Ks 116 Vegyes ir.]. 

Szk: ~nek/~re adja magát. 1562: 1553 esztendőben ... 
adták vala magokat a nagy részegségnek és paráznaságnak, 
mely miatt Szeged alatt a hajdúk a törököktől mind levága-
tának [ETA I, 15-6 BS]. 1827: Férjemmel Nemes Sáska 
András Urammal 36 Esztendeje a míolta Házassági életre 
léptem de 12 Esztendöken innen ... részegségre adván 
magát, ma már olyan garázna ember lett, hogy megjobbu-
lása felöl semmi reménseget nem remélhetek [Torda; TLt 
praes. ir. 416] * ~re vetemedik. 1710 k: Mint könyörgé-
semben is említem, én mind a részegségre, mind a paráz-
naságra szintén vetemedni kezdek vala [Bön. 587]. 

részegtll megittasodik; a se Imbäta; betrunken werden. 
1619: lássam, mint lészen az Perzsiából hazajöveteli az fő-
vezérnek, s mi állapotba állapodnak az dolgok, hogy ne 
kellessék kétszer részegülni [BTN2 184]. 1654: Timus azt 
aljttya hogy uitez magyarsagh Gorolykatol részegül [MNy 
XXXVffl, 133]. 

reszel a pili; raspeln. 1785 k. : Szabót kérnék, de gyüszüt 
cserélne. Szurkos kovács csak szenet égetne, Az ötvös is 
csak kentefitélne; A lakatos mind holtig reszelne [EM XX, 
500 Bálás kódex]. XVIII. sz. v.: Hoszuflitat (!) hozot a 

borbei Reszeltem kalapot es sörkanyszeget tsinaltam 15 
(kr.) [Szászváros; BK. Desi Ferentz kezével]. 1808: Egy uj 
Far sutu Rfr. 3. A' Gyujto Jukat bé tsinálni felyűl a' Csőt 
egyenesen reszelni xr. 30 [Kv; TKhf puskamüv.]. 

reszelő pilă; Raspel. 1528: II instrumenti ferrea cum 
quibus asseres planare solent wlgari Reselew [Vh; MNy 
XXXI, 276]. 1586: Balint halmy lakatos Gergely zolgaia4 

Archul chapa Grusz Leorincz Chizar Petert vgy kez-
denek Nyeówekednj, Grusz Leorinczteol enis egy Nehany 
Reszeleot veottem el | Anna Lakatos Gergelne vallia ... 
Leorinczet kj vitetek, es ot az Mihelbennis Rezeleót mit 
Ragadoz a legheniekheóz [Kv; TJk IV/1. 546-7. — 
aVallja]. 1656: Ezen hazbana vagyon 4 eoregh fűrész, 
kett eöregh erezthő gyalu 's egy iciseb, egy raspoli, negy 
véseö, egy cirkálom egy fílresz metezö elesiteö reszelleö 
[Fog.; UF II, 108. — aAz asztalosok házában]. 1741: Tíz 
reszelő Vágó [Kv; TL 90 lak.]. 1829: pléhes Mester Ember 
Szabó Ferentz sequestrált pléhes Mesterséghez tartazo 
Mivszereket conscribaltuk a következendő rendel ... 
Egy háram élü reszelő" 4 xr [Torda; TVLt 378. — aFels-bó! 
kiemelve]. 

Szk: gombolyég 1742: Egy gombolyég és egy Lapos 
Reszelő [Kv; TL 90 lak.] * gömbŏfyeg 1741: Egy kis 
Gömbölyeg reszelő [Kv; i.h.] * lapos 1741: Egy kis lapos 
reszelő [Kv; i.h.] * öreg 1622: Egj raspolj es egj eöreg re-
szeleö tt f. — d. 12 [Kv; RDL I. 119 néhai Tótházi Eötues 
Mihály ötvös műszereinek lelt.]. 1656:4 eoreg reszelő közép-
sö raspoli nro. 8 [Fog.; UF II, 96] * sima 1820: Két sima 
reszelő, és edgy vas küsü [Mv; MvLev. lak.] * villózó 
1741: Egy villàző reszelő [Kv; TL 90 lak.]. 

reszelőcske pilă mică; kleine Raspel. 1656: Ezen saffar 
hazban vagyon egy negy szegre csinált asztalos miszerszam 
tartó lada, kiben vagyon miveleö ezköz ez szerint Resze-
leöczke nro. 2. Veseö 2 [Fog.; UF II, 114]. 

reszelt megreszelt; răzuit, ras; geraspelt. Szk: - torma. 
1710 k. : Anno 1677. a hosszas fogságban a gutaütésnek je-
lei kezdének rajtam látszani Szabadulásom után egy vén 
úr, jó uram, adá tanácsul, hogy olyankor szagoljak reszelt 
tormát [Bön. 527]. 

reszeltet a puné pe cineva să pilească ceva; raspeln 
lassen. 1657: lakatosokat hivatván, kezdette reszeltetni az 
reteszeket [Kemön. 137]. 

részeltet 1. átv is 1. részesít; a-i face parte cuiva de 
ceva, a Impărtăşi pe cineva din ceva; beteiligen. 1663: 
Kérem Nagyságodatt, méltóztassék, ha mi jó hírei lesznek 
engem is részeltetni [TML II, 474 Teleki Mihály 
Bornemisza Annához]. 1672: Kérem Kegyelmedet, Csemel 
uram jóakaratjában részeltessen [TML VI, 28 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1676/1681: minden Ember nem avégre 
születik ez világra, hogy egyedül csak magának éllyen s 
I(sten)tul adattatot Jokbul maganal szükőlkődebbet ne 
részeltessen [Vh; VhU 266 Thököly Imre ad. lev.]. 1785: 
a' Torotzkai Sellérek panaszakra Resolutiotis nyertek, 
hogyha mindenféle terheket húznak, a' haszonbais à pro-
portione Szolga Biro Uram a* Bírákkal az erdőre nézve ré-
szeltesse [Torockó; TLev. 10/5]. 1851: Minden mezei Ter-
ményimből ... Mátyást részeltetem [Nagylak AF; DobLev. 
V/1322 Dobolyi Bálint ut.]. 1865: Bizodalommal kérem 



részecske-birtok 396 

gyermekeimet, részeltessék felkelhetöimböl jobb emberei-
met emlékbe [Kv; Végr. 4]. 

2. magát részesíti magát; a-şi face parte; sich 
beteiligen. 1807: mindenkorán magakot részettették 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 

részeltetés részesítés; acordare; Beteiligung. 1666: Az 
itt való szolga hűti kötelessége alatt tartozik az urának 
kedvezés nélkül megírni az dolgot, hogy az következhető 
rossz, ha van mód benne, távoztassék el. Az méltóságban 
levők, mikor magok felől szolgájoktúl affélét érthetnek, 
kegyelmesen veszik, söt kegyelmességeknek részeltetésével 
annak gyakorlására útat is szoktak nekiek nyitni [TML III, 
637-8 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 
1675: Kegyelmed magyaroknak, véreinek, tagjainak 
szállás adással s maga jovaiból való részeltetéssel köteles-
nek tartja magát [TML VII, 66 Matskási Boldisár ua-hoz]. 

részeltethet részesíthet; a putea da cuiva din ceva; jn 
beteiligen können. 1677: Bizom én is reménséggel, Isten 
annyira könnyebbíti Kegyelmed kedves betegit, engem is 
jóakaratjában részeltethet [TML VII, 329 Bethlen Farkas 
Teleki Mihályhoz]. 

részeltetik részesíttetik; a-i fi dat cuiva din ceva; 
beteiligt werden. 1636: (Az ember) minden állatok felett 
való uraságra, s — méltóságra emeltetett, és az Istennek 
bővebb kegyelmében részeltetett [ÖGr Aj. 6]. 1681/1741: 
tulajdon magok asztalokra ha a' Somlyai Familiak ö 
Kglmek horogal vagy két kőz hálóval kivánná(na)k a' To 
halából részeltetni, tartozza(na)k eléb vagy Lugosi 
Vram(na)k vagy gondviselőinek értésére és tuttokra adni, s 
ugy halásztatni [Szentbenedek AF; DobLev. l/28a]. 

részenként 1. részletekben; ín rate; ratenweise, in Raten. 
1806: Csergő József hogy az önként való békességet a 
nemes communitással meg nem állotta, az 41 (!) Rénes fo-
rintokról, az melyet részenként kellett volna megfizetni, 
azért ez mai napon megítéltetett, hogy megfizesse 8-cad 
napok alatt [Szárhegy Cs; RSzF 301]. 1808: Enis tartozom 
... az igért 50 Vforintokat vagy részenként a' munka 
folyomotjához alkalmoztatva, vagy a* munka el végzésé 
után egyszersmind ki fizetni [Kakasd MT; DLev. 4/XLI]. 

2. ~ való ismételt; în repetate fînduri; wiederholt. 1823: 
1817dik Esztendőtől fogva részenként való ház fel veré-
sek által F. Várajai Parochiamban a' Tolvajok által tett Ká-
raim Specificatioja [Firtosváralja U; Borb. II]. 

részenkénti részletekben való; în etape, treptat; stufen-
weise. 1844: Alb Gábor Szénáját egykor valaki meg gyújt-
ván elégétték a' reszenkenti terjedesit és harapodzásatis 
a' Szászfenesi embernek lerajzolás végett kimutattam 
[Km; KmULev. 1 Opra Vaszilika (41) col. vall.]. 

részépfllet részjószághoz tartozó épület; clädire care 
aparţine de partea de moşie aflată în posesiunea cuiva; zum 
Besitzteil gehörendes Gebäude. 1681: ezen fen megh irt 
òròkseget megh neuezet rész epŭlletekkel erdővel es szanto 
földel edgiütt Biro Istuan Urunknak, es maradékinak hat-
tuk [Homoródsztmárton U; Borb. II]. 

részerdő részjószághoz tartozó erdő; pădure care 
aparţine de partea de moşie aflată In posesiunea cuiva; zum 

Besitz gehörender Wald. 1673/1682: Mikor Czerenyi 
Farkas jártattya vala az Szovati Ombozi rész erdőt 
Cserenyi Farkas vra(m) kezde kérdezkedni az Gyermek 
erdőre jövö élen belől az Botházi határ felöl [Csehtelke K; 
SLt Q. 12 Sajtos Demeter (80) jb vall.]. 1765: à három 
Atyafiak rész Erdejeket hosszára fel mértük, vólt őt őlős 
[Hosszútelke AF; JHb XXXVII/25. 6]. 1775/1802: az Bez-
déddel szamszéd Hoszszumező és Zalha nevezetű faluk-
nakis lévén a ... Dósul Máre nevezetű nagy Erdőben bizo-
nyos rész Erdejek, ea racione, et paritate praesummalhatni 
hogy Bezdednek vagyon bizonyos rész Erdeje a Doszul 
máre nevezetű nagy bükkes Erdőben [BSz; JHb LXXVII/3. 
112]. 1783: Tudor Háttzegán megvallá és elé beszéllé én 
előttem hogj a' Bogljosban levő rész Erdejéből 
vesszőt vágtanak [Kissáros KK; JHb XX/8. 14]. 1798: 
Ezen erdő ... a' Sigmond részére jutott rész erdeig kinyúló 
irtott hely [Gergelyfája AF; DobLev. IV/797. 23a]. 1804: 
Erdejét gyérittettem Azt meg hatarozni tellyességgel 
nem tudom hány Szekérre valo irtavány ki a' Mgos Ber-
zentzei Ur rész Erdejeböl ugy azt sem tudam hogy azon 
ki irtott veszsző hány forintat ért volna [Csapó KK; Berz. 
17b]. 

részerdőcske részjószághoz tartozó erdőcske; pădure 
mică care aparţine de partea de moşie aflată în posesiunea 
cuiva; zum Besitz gehörender kleiner Wald. 1775/1802: 
Doszu Nadosuluj nevezetű Erdöbeli rész Erdötske azon 
kis resz Erdötske, oly kitsiny extensioju, hogy respective 
Erdőnek sem lehetne mondani | Ezen bükkes kis rész 
Erdötske Bezdédhez tartazik [Bsz; JHb LXVII/3. 6-7, 
96]. 1807: ezenn erdőnek talaltatott az Északi oldala 

a* szegeletin lévő Métás Vad alma fától, a' Gyulai 
rész erdő Szegeletin allo keresztes Vad alma fáig 81. ölnek 
[Harasztkerék MT; MMatr. 475]. 

Szk: egész 1765: mikor ezén Hedri egész rész Erdő 
felosztatott három részekre, néhai Hedri János Uramnak 
bonificatioban valami rész Superaddáltatott [Hosszútelke 
AF; JHb XXVII/25. 4]. 

részerdő-porció részjószághoz tartozó erdő; porţiune de 
pădure care aparţine de partea de moşie aflată în posesiu-
nea cuiva; zum Besitz gehörender Wald. 1804: most a 
tavasz félt... rész erdő portioját... meg tisztitatta a kotsárdi 
embereivel [Csapó KK; Berz. 17b]. 

részére I. nu 1. vki/vmi számára; pentru cineva/ceva; 
für jn/etw. 1667 u.: Uram en Istenem te benned bízom ... 
Az kgd risire Virágzik ez az soltar [CartTr XVIII. 645]. 
1696: (Szőcs Dávidnénak) optio engedtetik ... hogy akar az 

János Deakne szomszedcságában levő örökségét, akár a 
kiben mostan Csongrádi Miklós lakik, válasza maga 
reszere [Mv; MbK 80]. 1728: (A szóban forgó erdőben) 
mindenik Possessor részére gyűjtött Sertések Szabadossan 
jártak itten makk termésnek idein, s ki ki a maga részére 
valóról vette meg a Gostina Pénztis [Hídvég Hsz; Mk I. I 
Joan. Mókán (60) jb vall.]. 1744: ha valamit contribualhat-
nék Ngod részire el nem mulatom [Kv; Ks 40. XXVIIIc 
Endes Péter lev.]. 1798: ezen károk(na)k a* Fiak részire 
kell meg fordulni vagi bonificáltatni [Komjátszeg TA; Pk 
7]. 1800: Az Eőkégyelme részére el foglalt hellyet fel 
mérték, és ki métázták [Dés; DLt]. 1826: A Jósa György 
Ur reszire Segregált Jok ezek' [Szászrégen; Bom. G. XIII. 
40. — *Köv. a fels.]. 1839: ha a ki szabott időre el nem 
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hordaná, annak az ott maradott fája az Uradalom részére 
sequestraltatik, és Confiscaltatik [Km; KmULev. 2]. 

2. vkinek javára (perbeli fél bizonyságára); ín sprijinul 
cuiva; zugunsten von jm. 1582: Mikoron egzer az fogoly 
Catus Azzony megh eskwt volna ez Boregeteo Peterne 
Rezere, Az vthan Bakoneis meg akara eo Rezere 
eskwttetny [Kv; TJk IV/1. 93]. 1672: bizonios Utrumokra 
T. N. Betlen Miklós Ur(am) reszire megh akarta valatni es 
eskütni kgdet [Törzs. Joannes Mikola vice jud. nob. com. 
Torda kezével]. 1766: az Törvény nemis ellenzheti hogy 
az Compulsorium az Ingerens részére nem szol [Torda; 
TJkT V. 345]. 1791: Ezen joszágok aránt az Exponensek 
eó kglmek ellen kik azok az személyek, akik a napokban 
feleltetvén a' Bizonjságokat igírettel adományai unszoltak 
hogj feleljenek jol, kiknek mit adtak kiket s mitsoda 
szókkal igiretekkel kívántak a magok részekre hajtani a 
hizonjságok közzűl valja meg a Tanú igaz hiti szerint 
[Usz; Borb. II vk]. 1832: Mikor Felső Sinfalva részére a 
Tanú meg vallattatott egyedőle vagy több Vallókkal ed-
gyűtt kérdeztetett meg ... a Tanú vallya meg [Asz; i.h. vk]. 

3. vkinek irányában; către cineva; in js Richtung. 1678: 
Az veszedelemben levő ember sietteti még az maga vesz-
tére való rosszat is stb. Kevés haladék ha leszen, azzal el 
nem múlik jóindulatja az magyar nemzet részére [TML 
VIII, 121 Barcsai Mihály Teleki Mihályhoz]. 

II. hsz 1. számára; pentru el/ea; für jn. 1788: arra kérte-
lek vala, hogy Kolosvárott a Mlgs Districtualis Táblán 
lévén ... egy Causám, fogadj részünkre egy Procurátort 
[M.dellő TA; DobLev. III/638. la Szántó Sándor lev.]. 
1831; Alsó Járai Dávid Antal nevezetű örmény kereskedő 
• Cridázhatása meg engedését kérte ... az Instáns kornyűl 

állasa leg kevésbé sem lévén qualificalva arra, hogy részé-
re, az általa kívántatott Cridazhatás meg engedtethetnék 
annál fogva kérése helyt nem talált [Torda; TLt Közig. ir. 
403]. 1847: Pesten jó darabig mulattam azon reménység-
ben, hogy részemre salvus conductust eszközölhet Szőllösi 
József [VKp 166 Varga Katalin nyíl.]. 1853: Egy kirándu-
lás Potsdamba került reszemre 3 tal. 10 [KCsl 3 Berlini 
útifeljegyzés]. 

2. javára (perbeli fél bizonyságára); ín sprijinul/favoarea 
lui; zugunsten von jm. 1814: mikor Dobai Mihály Uram az 
Exponensek ellen eskettetett, a' Tanút elébb jol meg itatta, 
hogy részére jol valjanak [Dés; DLt 56. 21]. 

részéről I. nu-szerű haszn-ban; cu valoare de post-
Poziţie; als Postposition: átv vkit illetőleg, vki nevében/ol-
daláról; cu privire la cineva, ín numele cuiva; in js Namen/ 
Öetreff. 1603: Nyreo Miklosne Catha Azzonj vallia 
hallottam Bwrkeorneteol hogy ... eo az eo rezereol velle 
ne(m) perel [Kv; TJk VI/1. 684]. 1657: Constitualt Papai 
Georgy vr(am) Kamuti susanna azoni rezerúl teon jllen 
állandó es meg marada(n)do vegezest [Felvinc TA; JHbK 
XXlV/20]. 1660: Colosvárat lakó Nemzetes Geocz Pál 
Ur(am), administrált kezűnkbe az Colosvári Uraimék 
reszekreol az más fél Talleros Adob(an) flór. 189 ~ záz 
nyolczva(n) kilenczet [Nsz; RDL I. 172]. 1671: A' Száz 
Atyánk-fiai részéről concludáltuk Nagd consensussábol 
hogy bizonyos casusokon kivŭl ŏ kegyelmek közzűl privata 
Personak immediate tablara ne evocaltatnanak [CC 50]. 
1677: ha kiknek kezeknél lopot marha találtatnék, az illyen 
Paraszt embereket szabadossan arestálhassák a' Birák, tam 
Propria authoritate quam ad instantiam aliorum, a' Nemes-
ség részéről mindazáltal, nonnisi juxta continentiam Decre-

ti et Articulorum [AC 159]. 1684: ketelenjtette(m) Balo 
Katucza reszerül en kepembe(n) Budaj Peter Vr(ama)t 
biralnj [Diód AF; Incz. V. 27]. 1742/1760: az magam 
résziről ha Szilágyi Uraimék meg hozzák a pénzt, bizony jo 
sziwel remittálom a Joszágot [Szentegyed SzD; WassLt Fr. 
Éltető de Zilaj (36) ns vall.]. 1763: én Arbiter Uraimékat 
Natsád risziről meg nem Bíráltam [Kóród KK; Ks CII. 18 
Szarka József tt lev.]. 1771: az említett Kis Aszszony Con-
divisionálissai, a Lugosi Famíliából valo descendensek ma-
gok részekről ... Dobolyi Joseff Ur(amna)k fáradságáért 
semmi remunerátióval lenni nem akartak, s akarnak [Fejér 
m.; DobLev. 11/428. 20-1]. 

II. hsz-szerü haszn-ban; cu valoare adverbială; in adver-
bialem Gebrauch: vkit illetőleg, vki oldaláról; din partea 
cuiva; von js Seite, seinerseits. 1677: Részemrűl ha mit 
érettem cselekesznek, minden alkalmatossággal én is Ke-
gyelmeteknek szolgálni, kedveskedni igyekézem [TML 
VII, 449 Teleki Mihály a magyar hadakhoz]. 1749: pórón-
tsólám részúnkól minden héten azon Sellérókött égy nap 
szolgáltatni [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 1766: 
Bátorkodtam a Fejérvári Cáptalan előtt Ploenipotentiariu-
somn(a)k az Urat bé vallani, és in originálib(us) a Ploeni-
potentiat az Urn(a)k elküldeni egész remėnségel vagyok 
a felöl; hogy ő Excellentiaja előtt képemb(en) és részemről 
nem szűnik meg azt allaboralni [Berve AF; CartTr II. 831 
gr. Gyulai Ferenc aláírásával]. 

részérőli vki részéről való; din partea cuiva; von js 
Seite. 1839: a Tkts Urak Részekröli két Transmissioknak 
ki váltásokrol szóval izentem volt, még rég [Szu; Pf]. 

részes I. mn főleg névszói áll-ként, ill. igei-névszói áll. 
névszói részeként; mai ales ca predicat nominal, adicä nume 
predicativ; meistens als nominales Prädikat bzw. nominaler 
Prädikatsteil. 1. bűnrészes, cinkos; complice; mitschuldig. 
1562: király szállá Segesvárra és oda az erdélyi urakat 
mind elhívatá hitetlenség alatt, hogy megérthesse: kik legye-
nek a székelyek feltámadásának okai ? Es a sors esék a szé-
kely urak közül Lázár Istvánra3 kiket akkor mind megfog-
dosának De azon kivül esmét egy néhányat találának kik 
abban részesek voltak kiket nagy eröss fogságban tartata 
király Gőrgényben és Gyulab várában [ETA I, 20 BS. — 
aKöv. még négy név. bHelyesen: Gyalu]. 1583: Anna 
Aztalos Imrehne, hallotta chizar Margittol hogy mikor Biro 
Mihalnak az elseo feleseget keriteseyert, meg eole Az 
teorweny, eó magais Rezes leót volna Biro Mihal az 
felesege gonoz cselekedetiben [Kv; TJk IV/1. 140]. 1598: 
niolczad napra heted heted magokai menczyek megh 
magokat hogy az megh taglót legény dolgaban semiben 
nem reszesek [Alparét SzD; Ks] | kwleón kwleón mindenik 
heted magauol megh Eskegieíċ Iamborokul hogy eók az 
Tott Mihály halalaban nem rezessek [A.jára TA; Berz. 7. 
LXV/8]. 1602: Farkas Mihály harmad magawal es-
keodgyek megh hogy semmynemeo p(rae)textus alat nem 
rezesek az penznek el vezeseben [Kv; TJk VI/1. 623]. 
1630: hogj ez az fekete Ianosne reszes let volna az dizno 
eőlesben en nem hallotta(m) [Mv; MvLt 290. 222b]. 1758: 
nem túdom, hogy részes volté a* Léány Udvar Kati azon 
Malacznak meg kōttetésében, vagy nem ? [Betlensztmiklós 
KK; BK]. 1805: meg vallyak ... azt hogy Voltak közöttek a 
kik az Mivből eddig adni szokat sing vassal meg nem 
elégedtek hanem loptanak tagadgyak ellembe hogy minya-
jon reszesek lettek volna [Torockó; TLev. 9/39]. 
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Szk: ~nek ismeri magát —> ~nek találtatik vmiben * 
~nek lenni mondatik vmiben. 1678: Kapi György vr(am) ő 
nga is ez mostani áruitatásban részesnek lenni mondatik 
[Szád.] * ~nek találtatik vmiben. 1796: némely rosz erköl-
tsü Cselédjei is a' Panaszlonak azon Bornak meg italában 
reszeseknek találtatván Ezen cselekedetéről T. Ambrus 
Gedeon Uram a Consistorium által megkérdeztetvén, azon 
bornak megitaláb(an) a' mennyibe részesnek esméri magát, 
nem valami különös málitiábol, hanem egyenes Baráttsági 
Confidentiábol v<al>lotta meg a' Petsétneka felszakasztá-
sát [Récse Sz; Kcs K. 1265. — aTi. a hordón levőnek]. 

2. vmiben részt vevő; care participă la ceva; teil-
nehmend. 1583: Vegeztuk, hogj akar Mester legien akar 
legeni akar tanuló Inas legien Valaki az eó Vra hazat uagy 
meg kissebitene uagy affele vgiekezetben talaltatnek, 
Mingiarast az Ceh Mester az Cehet egibe giwyczie, Es az 
Varos buntetese kúúllis az Ceh azzal büntesse hogy uagy 
Neós uagy Neotelen ä Cehbol ki rekeztessek az Jámbor 
Cehbeli tarsasagban reszes ne legyen hanem telliességgel 
idegen legien [Kv; MészCLev.]. 1676: úgy látom, minden 
rossznak engem tartanak okának; jókban legkissebben is 
részesnek nem hisznek [TML VII, 258 Teleki Mihály 
Komis Gáspárhoz]. 1792: nemis mutatt senki semmitis 
hogy Testverünk az eladasba reszes lett volna [Ne; 
DobLev. IV/701]. 1827: Dobolyi István ur a következett 
Convictio terhét is egyedüli... hordozta, 's a Convictio ter-
hének deputatiojában mely 5000 Rhforintot meghaladott 
az özvegye volt részes és szenvedő fél [Maroskoppánd 
AF; i.h. V/1109. 4-5 Boros Mihály (43) zs vall.]. 1834: 
Vigan mulattunk de csak akkor, midőn nem jutott 
eszembe az ottani1, melynek én részese nem lehettem [Kv; 
Pk 7. — aTi. ádámosi szüret]. 

3. vmiben részesülő; care ia parte din ceva; sich an etw. 
beteiligend. 1583: Eothweos Mihály vallia Hallottam 
ezt(is) Zaiabol az Azzonnak hogy soha az eo Marhaia-
ban Rezes Ne(m) lezen az vra Azon wgiekezik [Kv; TJk 
IV/1. 116-7]. 1592: Felek fundalasat az Wt eorizetiert, pa-
ranczolta Lajos király a" Coloswariaknak, donalta megh is, 
hogi soha Eottwendet ne aggion, Orzagh Adaiaban reszes 
ne legien [Kv; Diósylnd. 56]. 1673: (Az) árvák legjenek 
reszesek attjoktol maradat jókban illendőkeppen egjarant 
[Marossztkirály AF; IB]. 1695: En Tekei Tivadar ha ez 
magam fejem kötését valamelly részeb(en) fel bontanam 
mind szabad és szabadságtalan hellyéken ... meg fogat-
tatthassa(m) ... ha hol penig ollyan embernél talaltatnám 
meg a ki eze(n) Reversalisomra kézb(en) nem adna, tehát 
azis ollyan hamis hútü és az én ez iránt való bünöm(ne)k 
büntetésebennis reszes legje(n) [uo.; WassLt Sz:Győrgyi 
Mihally scholamester keze írása]. 1864: A' Dániel féle 
kegyes alapítványon, melynek papi, mesteri, és elnyomoro-
dott világi özvegyek lehetnek részessei, három hely ürült 
meg [Gyalu K; RAk 86]. 

4. örökségre jogosult; indreptăţit la moştenire; zum Érbe 
berechtigt. Szk: ~ atyafi. 1646: az nagi Istennek szent ke-
gielmeből az diuisio eppen ueghez menuen kőzõttók 
minden fen allo dificultas el igazodek: Meljnek erossegere 
mind az ket reszes Atiafi Szölősi Gábor, s mind az harma-
dos Atiafiak kezeket be adak nekünk hűtős Diuisorok-
(na)k [Kv; RDL I. 138]. 1662: Vagion Egy Haz Alsó 
Király uczab(an) az Relicta eleteigh az Job Aniaval edlvt 
szabadossan biria es lakiek benne, holta utan penigh 
szallion az ket reszes Atiafiakra | Ha penigh Becziojenel 
fellieb el adhattlaa osztassek fel azis az ket reszes Atiafiak-

kal [Kv; i.h. 147. — aA közös házat]. 1815: légyenek a' 
részes atyafiak kötelesek költségeimet ugy a' mint azokrol 
documentalni fogok a' réám esendő részt azokbol le vonva 

meg fizetni [Béld AF; DobLev. V/979. 2a] * - szúk-
cesszor. 1850: jónak láttuk mi részes successorok, a 
magunk, és részes meg neveletlen árva rokonaink nevek-
ben is, egy évi időre a Bartók Ádámról réánk szállott 
Nagy Enyedi Belső és külső fekvő Jókat egy évi haszon-
bérbe ki adni [Ne; i.h. V/1298]. 

5. - cséplő részesedésért dolgozó cséplő munkás; mun-
citor la batoză care lucrează în parte; für Anteil arbeitender 
Drescher. 1721: Az Zabot és az Tavasz buzat el csipélvén 
az jobagjok az alat ha riszes Csiplöket szerezhetek s 
hanyadan az Mlgos Urat iranta tudósitom [Szentpál K; TK1 
Mihály Deák Teleki Pálhoz]. 

II .fii 1. vkivel vmiben osztozó személy; părtaş; Beteilig-
te(r). 1590: Ennek az Jnekis haza eoreoksegere az falw ve-
gezese zerint essek eoteod fel forint, melliet en teolle 
kiuanok restituálni, mert eois az hatarban es Jozagban 
ollian rezes mint eggik akiwwl az en magam Jozagomtul 
enis az falw vegezesse zerint megh attam az falw keozze 
[UszT]. 

2. örökségre jogosult személy; persoanä indreptăţită la 
moştenire; zum Érbe berechtigte Person | részbirtokos; co-
proprietar; Teilbesitzer. 1571: kegmed gondollya meg hogy 
Nem Cyak ficyor Gaspar riszese annak az Marhanak, tób 
Aruakis vadnak vtanna [Harina BN; BesztLt 2 Anna 
Bereszlo cons. Wolfgangi farkas de Harinna Gr. Timar 
beszt-i bíróhoz]. 1616: Emlékezhetik bölczen Kgmetek ... 
mikeppen Bek János Uram az megh holt örögbik Bek 
János Jobattyank hazat az házhoz mj is vęrek és Con-
diúisionalis Attyafiak leúen, hirünk 's akaratunk ellen 
Bek Petemek atta Mys azért abban az hazban vęr szerent 
valo reszessek leúen, ellenünk masnak el atta; Kitt 
Kgmetek Böczületes Tanaczúl bölczen meg itilhett 
mikeppen idegenitödgyek el hirünk nel (!) az haz tŏllunk 
[Kv; KvLt Vegyes III]. 1657: Illyésházi Gáspár Szécsi 
Máriának öccsét tartja vala feleségül, és egyik részes vala 
Murányban [Kemön. 232]. 1743: az Emptor Bartók 
András már mint egy részes a' megh irt bányáb(an), annak 
szeme, füle, jo gondviselője légyen, ahoz valo közönseges 
munkab(an) és költségben is mint egyik Czimbora magát 
ugy visellye [Torockó; Bosla]. 1756: A Torony farkába a 
Tizedbe is részes, ebben Mak termőfák is vadnak [Szent-
király Hsz; EHA]. 1803: Mind ezen erdők ma el vágynák 
pusztulva mert a' különöst a' volt örmény arendátor, a 
közöst pedig a' részesek el élték [Berekeresztúr MT; BetLt 
5 Mart. Sinka (50) ns vall.]. 1815: ha a' Jo Isten ügyünk-
nek szerentsés véget fog parancsolni, nem lésznek a* 
részesek idegenek hogy azon ki perlett massát... mind 
öszve négy esztendeig az én magános birodalmamba 
hadják [Béld AF; DobLev. V/979, lb]. 1834: A Felső Sin-
falvi Közönség nagyobb Részének mint panaszlo Felperes-
nek, Várfalvi Fodor István, Rákosi Fülep Mihálly és Szé-
kelly András — ugy Kövendi Gál Sigmond Fejér Miklós és 
Részesseik mint bépanaszoltatott Allperesek ellen egy 
darab ökör tilalmasnak hatalmasul lett elfoglalásáért indí-
tott panaszos keresetekben a' Nemes Aranyos Széki Tör-
vényes Derék Széken Kövenden az 1834-ik Eszt(endő)-
b(en) Február lso napján kimondott Váloszolo Határozás 
[Asz; Borb. I]. 

Szk: ~~sé tehet. 1761: nem egyéb hát ezen kivánsá-
ga(na)k Conseqventiája, hanem hogy egyik gyermekét4 ex 
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odio exhaeredálhatná a masikot ex Amore reszesse tehetne 
[Hsz; BLev. — aAz anya]. 

részesedés részesülés; benefíciu; Anteil. 1837: Az Alsó 
Szőtsőn ... lévő egĕsz Szepesianum Jószág után osztály 
szeresen jutandó erdőbéli haszonnak egy aránti részesedése 
légyen [Dés; BetLt 5]. 1850: (Az) Enyedi fekvő Jokbol en-
gemet, és néhai Testvérem Dobolyi Sigmond négy árváit 
illető belső és külső fekvő Jókat, átal adtam egy évi ha-
szonbérbe Kedves Sogoromnak, Sebessi Ádámnak és nőjé-
nek Testvérem Dobolyi Rosáliának, önnön Testvérem Do-
bolyi Roszália részesedése is belé értetődvén Négy száz-
harmintz négy váltó Rforintokért [Ne; DobLev. V/1298]. 

részesedett vmiben részesült; care a beneficiat de ceva; 
an etw. Anteil habend. 1832: Tisztelettel kérem is a' Te-
kintetes Tanátsot méltóztasson nékem a' Város Porond-
jából, mint Törvényesen oszlani kellető Köz hellyböl a több 
részesedet Birtokos Hazafiakkal bár egyenlő mértékbe — 
ha nem antiquák mennyisége szerént is — részt adni [Dés; 
DLt 693]. 

részesedhetik részesülhet; a putea beneficia de ceva; 
Anteil habén können. 1835: (Az alsó sinfalviak) az Alsó 
Sinfalvi Határára (!) valo gondviselést bizanyos kötés alatt 
által adták Felső Sinfalvának oly formán hogy a privatus-
J?k(na)k birtokakban lévő Hellyeken kivül ami osztattlan 
földek voltak azokbol a Felső Sinfal viak edgyűtt részesed-
hessenek az Alsó Sinfalvi Birtokasakkal [Asz; Borb. II]. 
'841: (A) fák a' lehetőségig egyenlő távulságban maradja-
nak, ugy hogy az alatta valo hely mindenütt égyformán a 
következő természetes bévetésbol az őszen le hulló makk 
által részesedhessék [Nyárádsztanna MT; LLt]. 

részesedik részesül; a beneficia; Anteil habén. 1780: 
Leányt illető Joszágokban található Felkélhetőínkben kere-
sett Joszáginkban két Fiaim ne részesedjenek [Mv; Told. 

1793: némely idegenek Össi Jussainkban, nem 
tadgyuk hogy 's miképpen részesedtenek [A.jára TA; Thor. 
21/28]. 1803: Az Utrumba vicinalt Joszágot fiu ágon forgo 
Joszagnak tudom lenni, és hogy valaha Léány azon Jószág-
ból reszesedett volna nem tudom [Szenterzsébet U; Borb. 
jldŏsb Ambarus János (73) ns vall.]. 1804: szabadságá-
ban) lévén mindenik Átyafinak és Compossessornak az 
°sztatlan kőz földekből tettzése szerint foglalni, és azt tsak 
jj közönséges kóz Határ osztály által lehetvén regulázni, 
hogy ki mennyiben részesedjék [Marossztimre AF; 
DobLev. IV/878. 3b]. 1830: Az is proponáltatott, hogy 
az bírságból részesednének minden erdőpásztorok, akik az 
mikor seriesben vannak, ha prevaricátorokat tanálnak [Ár-
k°s Hsz; RSzF 118]. 

Sz. 1851: az az igazság mit az ember nem munkál abba 
ne részesedgyék [Nagylak AF; DobLev. V/1322 Dobolyi 
Bálint ut.]. 

részesít 1. részessé tesz; a-i da (cuiva ceva); beteiligen. 
y S l : Ez gyermek szerentsés légyen Országa nagyra terjed-
jen Nékünk jó Királyunk légyen Menyországba részesítsen 
IHétfalu Br; EM LI, 124 betl. játék]. 1780 k.: Az 1771ben 
8dik Maji költ Királlyi Rescriptumban, a' Boldog emleke-
2etü Koronás Kirallyne Maria Theresia Aszszonyunk 
roJlunkis Torotzkai Verős Kovátsi Mesterséget follytatok-
r°l ... Kegyesen emlékezni Méltóztatott, és ... azon Királyi 

kegyelemben mint más igaz Bányászokat részesiteni pa-
rantsalt [Torockó; TLev. 14/2. — aFolyt. a fels.]. 1814: 
azokbol a' Felperest leg-kisebben sem részesítették [Dés; 
DLt 174]. 

2. részt juttat vkinek vmiből; a-i da cuiva o parte din 
ceva; jm einen Teil geben. 1782: Fattyú Todor az mikor 

valami pénzecskét hozhatott az házhoz abból részesitette 
Bocskai Gligort es Annyát mint Szüleit [Sólyomkő K; 
Eszt-Mk]. 

részesség bűnrészesség, cinkosság; complicitate; Mit-
schuld. 1766: az fen forgo kantza lovaknak, czondra, pok-
rocz... el lopásaban részessége iránt valo gjanu, tolvajaikkal 
valo tarsolkadása ... illő büntetésnek elvételére érdemessé 
teszik az It [Torda; TJkT V. 334-5]. 

részesül 1. (haszonból/örökségből) részesedik; a 
beneficia (din profit/moştenire); Anteil habén. 1738: az 
Incta doceálylyon arról de p(rae)senti, hogy ezen Adósság-
ban) 's summa pénz levatiojában; 's el költéséb(en), Sem-
mi Consensusa nem volt, 's benne nem részesült [Dés; Jk 
265a]. 1758: hallottam kőz beszedbe hogj Gombási Janos-
né leg jobban és bővebben reszesült Atja keresmenjiböl 
[Asz; Borb. II Farkas Judit Néhai Petsi Gábor felesege (46) 
vall.]. 1777: Popa Juon egyedül maga költségén kezdett 
irtogatni eleintén hivta Testvéreit, de nem jötte(ne)k 
hanem most láttyák ezen mezőtskét őkis örömest része-
sülni kívánnának [Dupapiátra H; GyK]. 1781: két belső 
őrokségek(ne)k hasonfele el cseréltettenek volt ollyan 
Bonumakért, mellyek Csegezben maradván a Férfi Atya-
fiaknál, azokbol Szegedi Sara Aszszonj és Gyermekei Sem-
mit nem részesültenek [Asz; Borb. I]. 1794: (Az) Anyai fel 
kelhető Javak vgy osztassanak fel, hogy az három 
negyed részből a két Méltóságos Testvérek egyenlőképpen 
részesűllyenek [Kv; JHb XX/40. 1]. 1812: ezen Fok ne-
vezetű ujjabb Berketskét őrökké a Nagy Laki Ref. Eklesiá-
jénak lenni tudom miolta ekkorát nőttem, soha senki annak 
használásában az Eklésiát nem turbálta ugy annyira, 
hogy ha néha lopás képpen részesült valaki annak haszná-
ból, de külőmben senki ahoz semmi Just nem tartott 
[Nagylak AF; DobLev. IV/943. 27 Marsinán Luka 60 col. 
vall.]. 1864: Alol nevemet saját kezűleg aláirt Somogyi 
János hogy fáradságosan és szorgalommal gyűjtögetett 
vagyonunk felett czivodások ne történjenek, érdemtelenek 
ne részesüljenek ... végrendelkezésem kővetkezőkben te-
szem meg [Kv; Végr.]. 

2. részt kap vmiből; a primi o parte din ceva; einen Teil 
bekommen. 1731/1768: énis Istennek ö Szent Felségének, 
érdemetlen vóltomhoz képest való sok irgalmából és áldá-
sából bővön részesülvén, itten utólso akaratomat rövidé-
den le tenni akarom [Kv; Ks 14. XLIVa Komis Zsigmond 
végr.]. 

Szk: az úri szent vacsorában 1846: három héti tanítás 
után az én jelen létemben ki kérdeztettek a Templomban 
ugyan akkor az Uri Szent Vacsorában is részesültek a* kő-
vetkezők11 [Bádok K; RAk 257. — aKöv. a nevek fels.]. 

3. vmilyen cselekedetben/cselekményben részt vesz; a 
lua parte la ceva; teilnehmen (an einem Geschehnis). 1777: 
néhai Domokos Támás Ur(am) az néhai Béldi Pál factio-
jában, és pártolásában reszesülven, Török Országra elábált 
[Dés; Borb. I]. 

4. kb. vmilyen állapotba kerül; a ajunge într-o anumită 
situaţie; in einen Zustand gelangen. 1710: Mint részesül 
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pedig a test ebben a lélek boldogságában, arról majd ide 
alább szóljunk | Mint részesül a test a léleknek boldog vagy 
boldogtalanságában a feltámadás utána | Hogy már a nagy-
ságtok, kegyelmetek örömében részem nem lészen, azon 
ugyan szomorkodom, de azon bizony örülük, hogy nagy-
ságtok, kegyelmetek keserűségében sem részesülök [Bön. 
466,481,958. — aCímben]. 

5. vmivel ~ egyesül; a se împreuna; zusammenlegen. 
1692: Leven pedig hatra, hogy az eo Annyaval az földel, 
kitől eredetit vetté részesüllyen rendelte(m)... az olah uj 
fálvi kapolnaba(n), Jó emlékezetű edés Elei nyugovo 
hellyire temetessit [DLev. 5]. 

részesülés örökségből való részesedés; parte de moşteni-
re/succesiune; Anteil am Érbe. 1669: Es ez az Inventarium-
beli jokba(n) valo reszesűleséről megh emlitet Ágoston 
Katha Asz(o)ny(na)k ekképpen előttünk végbe(n) menvén 
p(ro)ducaI Csepreghi Mihalyne Asz(onyo)m, Ágoston 
Katha Asz(ony) adosságirol valo regestumot [Kv; RDL I. 
142]. 1761: azon mentionalt literalek per clarum indigi-
tállyák az oroszfalui és osdolai joszagokba(n) való részesü-
léséit a leanyok(na)k [Oroszfalu Hsz; BLev.]. 1805: ezen 
Tóó-hellyis négy egyenlő, ugy mint Betsky, Foszto akár 
Somai, Mohai, és Törők részekre oszolnék ezen négy 
ágazatu Succession keresik a Fellperesekis részesüléseket 
[Ne; DobLev. IV/887. 2b]. 

részesülésben örökrészesedésből származó; de moşteni-
re/succesiune; vom Erbteil. Szk: ~ juss. 1803: az Ebenia-
numban lehető részesŭlésbéli Jussának quantitássát megha-
tározni, a' Bizottság maga Operatioja Tárgyának lenni nem 
esmerheti [Torda; JHb XIII/68]. 

részesülhet 1. örökségben részesedhetik; a putea primi o 
anumită parte dintr-o moştenire; am Érbe Anteil habén 
können. 1774: ha valamellyik Gyermekeim kőzzül ezek 
ellen rugodoznék ... keresményemben ne részesülhessen 
[Kozárvár SzD; Told. 22]. 1785: Jo Leányom el 
szökvén, az én keresményembe nem részesülhet... minden-
ből ki tagadom [Nagylak AF; DobLev. III/600. lb Dobolyi 
József kezével]. 1794: hogj az özvegy Csipkés Maria Asz-
szony ... néhai Férje, Arkosi F. Joseflf eö Kimének Jovaiban 
részesülhessen, a' Tőrvényben Sohult nyoma nem láttatik 
[Asz; Borb. I]. 

2. vmilyen tisztséget viselhet; a putea Indeplini o anumi-
tă funcţie; eine Funktion ausüben können. 1787: némellyek 
azt vitatják vala, hogy a* Fö Quartasi Hivatalt tsak aT Sena-
torok viselhessék mások pedig azt kivánnyák vala, hogy 
azok is a1 kik nem Senatorok részesülhessenek abban 
[Kv; SRE 251]. 

részesülő részesedő; care primeşte o anumită cantitate 
din ceva; einen Teil bekommend. 1793: ennekutánna a* 
Dézmában részesülő Papok és Professorok közül egy egy 
minden mérés alkalmatosságával légyen jelen a' Dézma 
Tsümél [Kv; SRE 292]. 

részetlen, résztélén 1. vmiben nem részesülő; care nu pri-
meşte nimic din ceva; an etw keinen Anteil habend. 1668: 
Rőttel uram... nem volt résztélén ez világ jovaiban [TML IV, 
267 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1669: Ugy hiszem, nemso-
kára keserves csapást fog ez haza érzeni bizony, melyben én 
se leszek részeden [i.h. 418 Bánfi Dienes ua-hozj. 

Szk: -né tesz. 1658: (Az Úristen Szent Dávid királyt és 
prófétát) sem az emberi gyarlóságtól és indulatoktól üressé, 
sem pedig lelki s testi próbák és nyomorúságok szenvedési-
ben reszetlenné nem tötte s hadta vala [Kemlr. 327]. 

2. nem bűnrészes vmiben; care nu este părtaş/complice 
la ceva; nicht mitschuldig. 1657: Úgy áldjon meg Istenem, 
s úgy bocsásson meg is, hogy tudatlan, ártatlan, részetlen 
voltam halálában [Kemön. 136]. 

3. örökségből nem részesülő; care nu primeşte nimic 
dintr-o moştenire; am Érbe keinen Anteil habend. Szk:~w^ 
hagy. 1629: két leányimot részetlenné nem hagyom, ha-
nem Borsos Anna leányomnak hagyom kölpény- és lőrinc-
falvi (marosszéki) portióimata [BTN2 421. — aFolyt. a 
fels.]. 1658: Egyeb fele Vas szerszámokból is ne hadgyak 
reszetlenne az felesegemet [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr ] 
* -~né tesz. 1642: szolgánk az hwseghtek hazas társait 
az eöket illető Portiokbul rezetlenekke tenni, nem igyekszik 
[Gyf; Berz. 7. LXV/16 fej.]. 

részföld 1. részbirtok/jószág; parte de pămînt/proprie-
tate; Besitzteil. 1561: My cereny gaspar es zalay gaspar 
kechety menihart az felseged sententiaya tartasa zerent 

eli menenk Az peres feóldre es ky hyvatok az soofaluia 

espant es gerebeket es my megi kerdeok Ewket hogy ha 
mondanak ellene annak az rez feuldnek mert my az kyraly 
nemetyeket6 beleye jktattuk [BesztLt 21. — a_bBN]. 1590: 
Myerth hogj p(ro)pria potentia Jgy elte <az> my nekónk 
Jútott rész feóldet azt <m>ondgiuk hogy minden hasz-
naywal, az nagy hatalomnak terhewel kewannyuk mégh 
teólle [UszT]. 1605: Az mely Zanto feõldek penig vadnak 
azokat eö az eö vraual Eggiwt Epiteötte es rea zalloth de 
az eö Atthiatol marat eörókseget es vraual eggjwt epitetek 
rez földet el nem vezteötte [i.h. 19/75]. 1692/1782: az ásott 
Tónál egy domb napkelet felöl valo szomszédgya 
Bethlen Miklós Vr(am) rész földe, napenyészeti Vicinussa 
egy nagy barázda Rádák Vr(am) rész földe, Délről Balogh 
Ferko földe [M.bénye KK; LLt Conscr.]. 1694: mais birom 
mint örökségemet eo Ngok rész földöt [Disznajó MT; Ks 
8. XXI. 23]. 1756: Ungur Avrám akkoron Mlgs Báró 
Jósika Joseff Ur Földin lakot, s, az után váltosztatta ezen 
rész földre8 lakását [Tirnava H; JHb LXX/2. 68. — aA 
néhai br. Jósika Mózes földére]. 1775: sokkalta és tsak 
nem más fel akkora lészen az a rész földgye [Csapó KK; 
Berz. 3. J. C. 16]. 1808: Ezen Török-buza Földet ez 
ideig Ki birta ? micsoda rész Földel Conterminalodott ? 
[BSz; BetLt 6 vk]. 1841: most ezen igazán ki mért, 's az 
Bátyám Allodiális Tábla Földjiböl ki vágott, hasított 
rész Föld, effective az én Tábla Földemhez Csatoltatván 
a midőn tehát továbbat a Bátyám, vagy akár mely ma-
radékától, csak mint Zállagoss birtokosoktol kezemhez 
akarom venni csak is ezen Csere földhez lehet örökös 
Jugunk [M.zsombor K; Somb. II]. 

2. vn után; după nume de familie; nach Familiennamen: 
a megnevezett család részbirtoka; parte de pămînt ín pro-
prietatea familiei amintite; Besitzteil der genannten 
Familie. 1741: ezen föld ... orokös Komis rész föld, 
egészszen fel az Sáji és Velkéri határ között lévő Toczkáig 
[Mezősályi TA; Ks]. 1742/1760: Allodiális földek azon 
Nemes ház után mik, és minemű nevezetű helyekben 
légyenek, mint hogy az Wass rész földekkel conftindaltak 
distinqvalni nem tudom [Szentegyed SzD; WassLt Fr. 
Éltető de Zilaj (36) ns vall.]. 1757: a Radnoth felé menő 
ország uttján innen a Kűküllö felöl hogj Bánffi Rész föld 



401 restituáltatik 

volna nem is hallottuk mig ezen Controversia nem orialo-
datt [Csüdőtelke KK; Ks 66. 45. l7f]. 1758: a Circumscri-
bált hely ab antiquo et a memória hominum ... valoságos 
Csáki rész föld [Galgó Sz; JHbK XL/1]. 1758/1785: Ezen 
Törők rész földnek pótlására mint hogy soványabb sza-
kasztatik a lejárok végiben ... föld Cub. 1 [Szentbenedek 
AF; DobLev. Hl/596. 279]. 1765/1770: meg változván az 
ország uttya már Révre, rész szerint Horváth rész földre 
tsinálodott [Széplak KK; SLt évr. Transm. 101]. 1768: (A) 
gondviselő a Mikola rész földet bővíteni az enyimet 
kissebbiteni akarja [Szamosfva K; JHbK LI ad. 24]. 1808: 
4 jó közönséges lépésnyi Föld a' Tktês Keresztes János Ur 
által birando Torma rész Földhöz vagyon el-borozdolva 
[Felőr SzD; BetLt 6 Joan, Junior Süket (44) col. vall.]. 

részſöldecske részbirtokocska/jószágocska; părticică de 
Proprietate; kleiner Besitzteil. 1717: a kérdésb(en) specifi-
kált rész földetske Nagy lstvanek sessiojahoz jutott 
[M.csesztve AF; JHb XXVII1/21]. 

részfundus résztelek; parte de teren/loc de casă; Grund-
teil. 1751: Kik fenyegetik Buda Gligort azzal, hogj az ker-
tit ezen Komis rész Fundusrol le vágják ? [Kük.; Ks 17/ 
UXXI. 18 vk]. 

részſUvecske részszénafüvecske/kaszálócska; părticică 
de fineaţă; kleiner Heuwiesenteil. 1728: Az érb(en) egj resz 
füvecske, a Kese fiak oszlo füvei között [Lisznyó Hsz; 
SVJk]. 

részgyümölcsös részjószághoz tartozó gyümölcsös; liva-
dä care ţine de partea de moşie/proprietate a unei persoane; 
Obstgarten im Besitzteil. 1776: Allodialis Gyümöltsös A 
Bosa nevezetű hegybe gyepűvel körűi véve, Vic(inusa) 
Diosi és Bognár rész gyŭmöltsösek [M.köblös SzD; RLt]. 

részhad hadseregrész; parte de oaste/armată; Armeeteil. 
1657: Az fejedelem az hadnak derekával Nagyfalu és Szé-
kelyhíd felé méne, Rákóczi Zsigmondot más rész haddal 
Béltek és Károly felé bocsátá | Én is egy rész hadnak 
generálisa voltam [Kemön. 194, 201]. 1672: Az tatár egy 
rész hadát megverte az lengyelnek [TML VI, 172 Teleki 
Mihály Székely Lászlóhoz]. 1705: Forgách Fehérvár felé 
ment egy részhaddal, Orosz Pál meg ugyan Segesvár felé 
háromezerrel [WIN l, 572]. 1710: Egy részhaddal colonel-
lus Acton Bonyhán a Bethlen Elek kastélyát fortificáltat-
ván, ott vigyázott [CsH 446]. 

részhajazat háztetőrész; parte de acoperiş; Dachteil. 
1627: az megh irt keozep uczai Haznak, az haiazattia ket 
rezben all, tehet igere arra magat, Brassai Georgy, io aka-
rattia szerent, hogy azt az réz haiazatott, az mellik réz az 
maga hazannis uagion, maga saiat keoltsegeuel, minden-
keppe(n), haiazattal el tartia, es Borbély Palis igere arra 
magat, hogi Brassai Georgi(ne)k adgia es engedi, seot 
ugia(n) neki ada es engede, annak az rèz haiazat(na)k alliat 
bírni, ugi mint az Haz hyatt eppen, ualamigh az az réz 
haiazat taitt, mind szelire, hozzara [Kv; RDL I. 130]. 

részhatár részjószághoz tartozó határ; porţiune de hotar 
care ţine de partea de moşie/proprietate a unei persoane; 
zum Besitzteil gehörende Flur. 1714: Hallottam bizonyo-
san az régi öreg Emberektől hogj Gyalmár(na)k egj darab 

rész határát egj Toba nevű Nms Asz(sz)ony itta be az Ro-
masziaknál [Algyógy H; BK ad nro 431 Feredōs Lázár (80) 
jb vall.]. 

részhely részjószághoz tartozó föld/hely; pămînt/teren 
care ţine de partea de moşie/proprietate a unei persoane; 
zum Besitztumteil gehörendes Feld. XVIII. sz. köz.: maga 
rész helljét maga Jobbágyinak és Sellérinek osztagattya ki 
[Karácsonfva AF; Told. 28]. 

reszídium hátralék; restanţă; Rest. 1618: ha, quod Deo 
auertat, valami disturbiu(m) uagi egeb el tauoztathatatlan 
obstaculu(m) miat az haz arra residiumianak megh adasa 
differaltatnek valami keves ideigh, abban vinculu(m) ne 
legyen [Dés; DLt 340]. 

resziduitás 1. maradék, hátralék; restanţă; Rest. 1748: 
(Az alperes a házat) édes Anyámtol 45. m. forintokban meg 
arendalta volt bizonyos conditiok alatt, de az conditiokat az 
1. eo Naga nem p(rae)stalta; azért az arenda pénz(ne)k resi-
duitassával meg kináltattam modo leg(iti)mo, de nem 
levalta [Torda; TJkT 111. 245]. 

2. borseprő; drojdie de vin; Weinhefe. 1737: látván ezen 
szükségét® s meg-szorult állapotţyát a Nms Városnak Nztes 
Bónis János atyánkfia ő kglme, igére, önként a Nms Város-
n a k költsönn 30 ~ harmintz M.forintokat, tali Conditione, 
hogj egjéb interest nem kivánván(n) engedne meg a Nms 
Város egj hordó Casualiter el-fojt külső boran(a)k residui-
tássát ki kortsmároltatni, mellyet a Nms Város is meg-
engede [Dés, Jk 484a. — aA malomgát építési költségének 
hiányát]. 

reszignáció 1. át/visszaadás; predare, restituire; Rückga-
be. 1665: Nagyságod is azért úgy disponáljon, hogy bi-
zonyos commissáriusok ott lehessenek, kiknél az Nagy-
ságod, az nemes ország credentionálisi legyenek hogy 
annál hitelesebb legyen a resignatio, s ha kívántatik, 
előadhatják, ha hol penig nem, maguknál ellehet [TML III, 
373 Teleki Mihály a fej-hez]. 1730: Minthogy most ágy-
ban fekvő beteg vagyok az Leveleknek resignatiojab(an) 
modom nincsen, különben nem vagyok feledékeny iránta, 
csak hogy mostani betegségem miá nem kereshetem őszve 
[Kendilóna SzD; JHb L. 24]. 

2. (tisztségről való) lemondás; demisie (dintr-o funcţie); 
Abdankung (aus einer Funktion). 1657: Mihelyen az re-
signatiót az fejedelemasszony® megcseleküdte Rákóczi 
Györgynek megindulásával siettenek [Kemön. 127. — 
®Brandenburgi Katalin]. 

reszignál 1. átad; a préda; übergeben. 1631: (Felesé-
gem) mikor az ioszagot kezebeöl az Atiafiaknak resignallia 
akkor az en dispositio(m) szerent, kik iobbagibol allo szol-
gák voltanak, az iobbagisagh alol fel szabadullianak sze-
mel lekben [Nagyteremi KK; JHb XXI/1. 6 Sükösd György 
végr.]. 1659: ha ez levelünk elvételéig Váradot elébbi 
urunk® nem resignálta, avagy mindjárt nem resignáljîL 
akármi kicsin akadályt tött legyen is fel, de Kegyelmetek6 

se órát se napot ne várjon, jöttest jüjjen onnét [EOE XII, 
213 fej. — ®II. Rákóczi György. bA követek]. 1682: ezen 
Faluról valo Leveleket Tiszt Uraimék előtt, Az Aszszonj 
resignálná Harinai Ferencz Uram kezében [Ailosva SzD; 
Ks 21. XVII. 9]. 1733: Kérem azért az Vrat Battyam 
vramat, az Leveleimet már resignalni ne terheltessék, mert 
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eddig-is nagy szem látomást való károm vagyon, hogy azt 
sem tudtam, s tudom ma is az Levelek(ne)k nem létele 
miatt, hogy mim van, s mim nincs, Nyil Czedulám sem 
lévén nallom [TK1 Teleki Sámuel lev.]. 1737: (A) ruinál-
tatott Hid el-bontattassék, ahoz értő Mester-emberek(ne)k 
p(rae)sentiájokb(an), Pap Sigmond kedves atyánkfia ö 
kglme Inspectioja alatt; kiis, mind fákat, mind Vasakat 
Hadnagj atyánkfiának resignállya [Dés; Jk 487b]. 1746: 
Kgldis reménlem a' mi vámot onnan3 vett azt az én 
Torjai házamhoz resignallya [ApLt 1 Apor Lázár Apor 
Péterhez. — aA kantai malomból] | ha pediglen à nevelet-
len árvát tartani nem akarja az In(e)k mint Testvér nénnyé-
nek resignalvan, tatozik az I. educalni és tartani [Torda; 
TJkT III. 36]. 1827: az Arendator Ur jövendőben az 
Arenda ki telésekor, mindazokat3 bé vetve resignálni kő-
teles légyen [Ne; DobLev. V/l 128. lb. — aA földeket]. 

Szk: kezébe ~ vkinek. 1650: Elsobbenis az Oláh Fenesi 
Vdűarhazat minden kerülle valo epületekkel az dna Re-
lictanak kezébe resignalok [O.fenes K; JHbK XLVIII/31]. 
1651: (A) vas Jozagot szegini vas Georgi vram Aruainak 
Tutori Czegei Nemes vduarhazzal es ahoz ualo pertinen-
tiakkal vas Georgi vra(m) Testamentomanak continentiaia 
szerent az Aszonnak eleteigh kezeben resignaltak volt 
[WassLt] * zálogképpen 1708: azokért az husz 
zlotokért hagya s resignala Simon Petémé Aszonyom 
Csia Mihályné Aszsz(onyomna)k egj darab szanto földet 
Zallagkeppe(n) [Lisznyó Hsz; Kp I. 95]. 

2. visszaad/szolgáltat; a restitui; zurückgeben. 1753/ 
1781: a mostoha atya az kastélyból ki menvén minden 
Kunianum Bonumokot a Puszta kastéllyal resignalt Kun 
Miklós urnák [Algyógy H; JHb LXXI/3. 248]. 1767: Jósi-
ka Dániel Urffi ... méltóztatott is valoságos Jussamat 
méltó consideratioban vévén, a Joszágot énnékem remittal-
ni, és resignálni [örményszékes AF; JHb]. 1774: Lévén ... 
L. B. Bornemiszsza János Ur eö Ngának Jakab falvában3 

egy két kővű malma ahoz kívántató minden szerszá-
mokkal edgjűtt ... adá ... árendába Szabó János nevű 
Jobbágynak mindeneket, valamint most kezire mennek 
resignálni tartozzék annak idejében [BCs. — ^ s ] . 1791: 
ne terheltessék ezen kérésemre figyelmezvén el vett fogla-
lásokat résignálni s ez által örökös szereteteket továbbrá is 
meg örökösitteni [Dés; DLt]. 1792: Ezen hellyeket ki 
mutatván az hitelt három emberek, mellyeket Csató 
Mihály Vr(am) resignált ki jártuk, distingváltuk és Do-
bolyi Jósef ur(am) kezibe assignáltuk [Nagylak AF; Dob-
Lev. IV/693]. 1837: A Serház és fogadohoz tartózó <mi>n-
denféle requisitumok <inv>entarium mellet adatnak által 
az Árendatomak; oly kötelezés mellet, hogy mindeneket 
az árenda kitelésével kár nélkül tartozik resignálni, visza 
adni [Kv; KmULev. 2]Ĕ 

3. várat ~ várat felad; a preda/închina o cetate; Burg 
aufgeben. 1664: Kegyelmetek proponálja úgy az dolgot 
urunknak, hogy az armada ide érkezvén, legyen authoritas-
sa az szekelhidi capitánnak tractálni aval, az ki.. . az várat 
is resignálja [TML III, 74 Kászonyi Márton Teleki Mihály-
hoz]. 

4. hivatalról/tisztségről leköszön/mond; a demisiona; ab-
danken | megbízatást/tisztséget letesz; a renunţa la însärci-
nare/funcţie; Funktion niederlegen. 1730: kérem Ngodat ne 
terheltessék Mlgos Fő-Ispán Uramnak recommendálni; 
minthogy az mint értettem mentől hamarébb resignálni 
fognak az ide valo Szolga Bírák [Szilágyfökeresztúr; Ks 99 
Szikszai László lev.]. 1739: Groff Koenigszeg Uram Extia-

rol bizonyoson mongyàk, hogy az Belli Praesességit 
resignàlta és Udvari Hof Maisterre lett JM.csesztve AF; Ks 
99 Komis Antal lev.]. 1770: Szilvási Adám ... Temettetett 
rakott sírba szép kápolnát is építtetett a bátyja, Szilvási 
János, ki is eddig a Gyulai regimentiben kapitány volt, de 
fÖstrázsamesteri titulussal resignálta [RettE 235]. 

Szk: fejedelemséget 1657: sok tracta után végezték 
azt hogy Rákóczi legyen veszteg Váradban, Bethlen 
István pedig az országnak gyűlést promulgáltasson Seges-
várra, és ott az fejedelemséget resignálja [Kemön. 127-8] 
* gondviselést 1583: Hertel Gergelj ... betegsegenek 
Ideyen Herczeg Caspar vramra bízta volt az hagiot birosag-
nak gondwiseleset Mostan pedig eó kgme Caspar vram 
azon Allapatba(n) Maradwan ez be gywtesnek okat Aggia 
eo kgmek eleybe hogy Resignalna az gondwiselest [Kv; 
TanJk V/3. 270a]. 1586: Továbbá Zabo Lenart Vram Re-
signalwa(n) Az Alsó Espotalybeli gondwisseleset Valaz-
tatoth a* Zentlelekbely zeghenieknek Gondwiselesere 
Zabo Georgy Vram [Kv; i.h. 1/1. 40] * gubernátorságot-. 
1677: Ez Fiscale bonumok és Proventusok recuperálásának 
ideje légyen 1588 Esztendöbéli Medgyesi Generális 
Gyűlés, mikor Géczi János a' Gubernatorságot resignálta 
[AC 43] * komornyikságot 1657: az fejedelemasszony 

tékozlása miatt ezelőtt én az komomikságot is resignál-
tam vala [Kemön. 137] * prezidensséget 1657: Az 
atyám, látván az változó állapotokat, Kolosváratt az praesi-
densséget és tanácsuraságot resignálta [Kemön. 128] # 
tanácsuraságot • prezidensséget - * tisztet - tiszt-
séget letesz. 1582: Az zentlelekbely Espotaly Mester az eo 
tisztit Resignala [Kv; TanJk V/3. 268b]. 1586: az el mult 
esztendeokbeli malom birak Vraim Resignalwan tiszteketh, 
Vyolag eo kgmek varosul tablara Iartanak, es malombirak-
nak illie(n) vraimat valaztotanak [Kv; i.h. V\. 21]. 

5. (hivatalból) elmozdít/letesz; a destitui/demite; (der 
Funktion) entheben. 1796: a' mostani Cselekedetit myhent 
észre vettük mind a* Papot mind a' Mestert hibásoknak 
lenni, babonás Practicájokbol a' Sz. Ur Istennek híjába 
valo fel vételével, ö Kegyelmeket kivánnyuk resignálni 
[Krasznarécse Sz; KCs K. 1265]. 

6. visszavon; a retrage; zurückziehen. 1587: Deliberalta-
nak hogy ez Negy zemeliek Az tanach vraim eleibe Men-
nienek, es ot protestatioiokat Remitalliak, es Resignalliak 
telliesseggel [Kv; TanJk 1/1. 51]. 

reszignálhat átadhat; a putea préda; übergeben können. 
1663: Bizony nem azért tartóztatták akkor is ott3 Ebeni 
uramat, hogy ott igen nagy szükség lett volna ő kegyelmé-
re, hanem supponálták, az békesség végben menvén, az 
várat pusztán nem resignálhatják [TML II, 489-90 Teleki 
Mihály Lónyai Annához. — aSzúv-on]. 

reszignáltat visszaadat; a dispune să fie restituit; zu-
rückgeben lassen. 1748: Groff Széki Teleki Adám uram à 
Nga Ngodat Méltgs Groff... Komis Sigmond urat... admo-
neáltattya ... és egyszersmind kéreti ... Uzdi Szent Péterről 

aufugiált fugitivus Czigány Jobbágyit3 kikis de 
p(rae)senti a Ngod Jurisdictioja alá Subtráhálták magokot 

Tessék Ngodnak ad man(us) resignáltatni, és Pe ſ 

man(us) altalis adatni [BSz; Ks 25. III. 77. — 3Köv. * 
nevek fels.]. 

reszignáltatik 1. átadatik; a fi predat; z u r ü c k g e g e b e n 
werden. 1662: Várad Pártiummal resignáltatik [SKr 477 
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Tartalomjelzö fejezetcímből]. 1736: (A) két Hordó borok 
közzűl, a melly most már Kortsomán vágjon árultassék 
ki; de árra ... Suspendáltassék, és Sámbokréti Ferentz 
Atyánk fiának ne resignáltassék [Dés; Jk 465]. 1782: 
amely portiót Horvát Mihály vásárlott Nagy Andrástól, az 
Kováts káplárnak resignáltassék [Árkos Hsz; RSzF 250]. 

Szk: kezébe ~ vkinek 1662: Vagion Szentgiőrgy hegin 
Egy hold szőlő felet eppen az Arvanak adgia eőrőkőssőn 

es ha J(ste)n szerencsiet parancsiol neki kezeb(en) resig-
náltassék [Kv; RDL I. 146]. 

2. visszaadatik; a fi restituit; zurűckgegeben werden. 
1625: (A jószág) potentia mediante foglaltatott el teólle 
tecczet az teóruennek hogy pénz nelkwl resignaltassek Ma-
giar Balasnak az peres óreóksegh [UszT 21g]. 1667: az 
gyermeknek3 resignáltassék az magasfalvi jószága, a kővári 
tiszteknek parancsolván Kegyelmed felőle, késedelem 
nélkül foglalják el és resignálják [TML IV, 28-9 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz. — aSzalánczi Jankónak]. 1733: 
Nóvum mellett meg kivánom a jure hogy énnékem uj 
itilet p(ro)nuncialtatvan Itöl occupalt Joszágom s óröksl-
gem resignáltassék [Torda; TJkT I. 3]. 

részint, részént I. hsz részben; ín parte, parţial; teil-
weise. 1795: részint tözifás kert és szőllő karoknak, és 
kertelő veszŏnek valo [M.bükkös AF; EHA]. 1838: A 
Szitáló Malom falának külső óldalai nagyon meg repedez-
ve lévén a troglik, amellyek pótlékul vóltak bé téve — 
részint a pótz egerek ásásai miat meg bomladoztak [Km; 
KmULev. 2]. 1853: (A korondi falugyűlés) tekintetbe véve 
az országunkban szenvedő betegek sorsát, részint Grof 
Toldalagi Ferencz Ur magas személyét... egész szívesség-
gel nyilatkozott, hogy a' Sós fürdőre kijáró utat el fogja 
készíteni [Korond U; DE]. 

Vő. az egy-, jó- és mgyrėszinî címszóval. 

Szk: jobb ~ jobbrészt. 1597: Georgius Schmelczer 
fassus est... immár iob rezent az diúisio meghis leot wala 
érkezek oda Jakab deák ... negy zaz forintigh tilta az ozlast 
[Kv; TJk V/l. 115]. 1647: A tablaj job reszent szőlővel 
vadnak be kerítve [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1800: arra 
** utan alol is jobb részint más féle részek rúgnak ugy mint 
Ibara és Petki rész Cziheresek [Ádámos KK; JHb XX/19] 
* nagyobb ~ nagyobbrészt. 1648: Item Debreczeni Jstván 
udvarbiroságátul maratt, eš inventalt juh és bárány, czávált 
beőris találtattot az házak heán nro 81 megh eötte nagiob 
ſeszint az molly [Komána F; UF I, 933]. 1706: A' mult 
ŭszszel az Armadától ár Viz modgjára el boríttatván, igen 
s?k káraink estenek, nagjob reszént azokról Quietantiaink 
nincsenek [Kv; KvLt 1/193 Kv városa gr. Bánfly György 
kormányzóhoz]. 1745: A mi a pénz fel hajtasat nézi en vál-
tig kemenykedtem s nagyob részint fel is került [Árkos 
"sz; ApLt 4 Benkö Raphael Apor Péterhez]. 1812: Ezen 
tízen négy számból állo Tanuk mindnyájon rész szerént 
requiráltattak nagyobb részint pedig Tőrvényesen ideztet-
vén és meg eskettetvén Hűtők után tett vallomásaikot a 
tennebbiek szerént irtuk meg [Héderfája KK; IB]. 

II. ksz - . . . ~ egyrészt... másrészt; pe de o parte ..., pe de 
altă parte; einerseits andererseits. 1835: a' Panaszlo Ké-
J^lmesek részint mint nemesek, részint mint Városi a' 
Közönség Jovára munkáló Polgárok a' Tariflfa is őkőt, a' 
Taxa fizetésen kivül Vám-adással nem kötelezhetné [Tor-
d a ; TLt Praes. ir. 1012]. 1842: Mind a' gyümőltsős — 
mind ezen leguminálés vagy veteményes kertek körül ső-

részörökség-irtás 

vény kertel kerittetnek mely részint szalmával fedeztetik — 
részint fedetlen sorvadt állapotba áll [Oprakercisóra F; TSb 
51]. 1849: Mind azon Bútoraim, Kőntōsseim és egyebek 
részint a' katona tiszt kedveltem ajándékából, részint ma-
gány keresményemből, részint pedig a Kelemen Bénitől 
kapót pénzből és ajándékokból gyűjtettek [Kv; Végr. Vall. 
49]. 1852.€ Fenyő deszka pávimentuma részint a' régiségtől 
töredezett, részint pótz egerektől juggatott [Km; KmULev. 
2]. 1864: Romány eleje, részint bokros nyires kaszáló, ré-
szint pedig szántóföld [Remete Cs; EHA]. 

rész-jó tbsz részjavak, örökrészek; părţile/bunurile moş-
tenite; Erbteile. 1807 k.: A Székelly Ferentzől vett rész 
Jókat tudam hogy az Eskettetőnek Testalta Szekelly Mi-
hally Uram mint Fiának [SinfVa TA; Borb. II Székelly 
Péter (39) ns vall.]. 

részjószág 1. részbirtok; parte de proprietate/moşie; Be-
sitzteil. 1561/1579: Lypthaj Sophia Azzony fiawal adak 
Thorda varmegiebe Minden Igassagokath es Rez Ioza-
gokath [Kozárvár SzD; SLt AB. 4]. 1567: Eo kegielme tar-
tozzék az meg Irt Reez Jozagonkat Mynde(n) okvetetlen 
meg Bochatni Es meg Ereztheny [Gyf; Ks]. 1578: mykor 
my Lazar Leorinczetth Alard Ferencz rez Jozagaban 
Bozzazegben bele akartuk volna Statualny Ellene 
monda [Jobbágyfva MT; BálLt 79]. 1597: az eo neki jutott 
Riz joszagh es eoreoksigh maradót az megh mondot Ides 
annyara [Msz; LLt 77/12]. 1603: Hagyom az en zerelmes 
Tarsomnak az kozaruari, es manyabeli riz iozagomot Ezer 
forint summaba(n) elteyjgh [SLt AB. 7 Vizaknaj Jeremiás 
buzai préd. kezével], 1606: ezŏk kŭŭlis uadnak rez ioza-
gok, ezön iozaghoz ualok mellieket az eo kegielme attia 
zallogosittott El [UszT 20/47]. 1610: Az megh holt 
Christoph Deák Relictaianak az melj ep falui es riz Jozagy 
maga tulaido(n) szemilire nizendeo voltanak azokat 
minden helieken es varmegebe az Georgyfalui es Magiar 
patabeii portioy kivwl, kegmesen neki relaxaltuk [Ks G. 19 
fej.]. 1740: a' meg maradott rész Joszágok leendő meg 
osztásában az idő és joszágok helyheztetésihez alkalmazta-
tott intezetemet e* következendökbe tészem [Kv; Ks 100 
Nyilak könyve 18]. 1810: A Mlgs Groff Teleki Mihály Ur, 
és Mlgs Exponensek rész Joszágok a volt hátár osztálykor 
együtt Szaggattattanak ki egy bizonyos részre, Táblákban 
[Varsolc Sz; Ks 76 Conscr. 336]. — L. még CC 79. 

Szk: anyai 1634: mü ky oztok mindenüt Tima 
Giőrgjnek es T M(ate)nak az aniay rez iozagjbol, mindenüt 
az eö igassagokot [Kászonújfalu Cs; BLt 3] * egész 
1599: Cherenj Lazlo kinzeritet volt bizonios pinzigh 
Tellyes es egiz réz Iozagath, Keózeppffaluban, Zezarma vi-
dékén Belseo-zolnok varmegyeben, mely eotet illette 
volna [Dés; SLt 29. J. 10]. 1807: TKts Borbereki Josef 
Uram birtokába adá Tekts Pallos Sámuel Uramnak 
Ispánlaki egész rész Jószágát [Ispánlaka AF; DobLev. 
IV/906] * örökös 1605: Ieouenek My eleonkben it 
Deua(n) az Nehay Nemes Janosne Laios Katha es Nemes 
András a fia teonek illyen emlekezetet, hogy eok az 
zwksigtul kenzerittwen az Vitezleo Varadi Janosnak 
uetettek Zaz forinthba zalagba Keofalubely eoreokeos es 
zálogos rez iozagokat [Déva; JHb XXXVI/2] * teljes 
1588: ada iratai miklos Zalogban Botthazi tellies rez 
Jozagatt ki Coloswarmegieben wagion [M.fráta K; SLt J. 
31]. 1653/1667: azon meg irt falubeli publicált tellyes rész 
joszaghi, portioi, örökségei, és háza... Kendi János vramra, 



rćszjószágbeli 

és két ágon lévő maradékira devolváltassanak [Gyalakuta 
MT; Ks N. N. 25] * zálogos ~ örökös 

2. telekrész; parte dintr-un loc de casă; Grundteil. 1772: 
ki-mutattaték e' Konyha Kö falán hátuí-lévö rész Jószág, 
rajta lévő minden épületekkel éggyűtt [Mv; DLev. 5. XVII. 
4]. 1823-1830: Az anyám a fogságból való kiszabadulása 
után lakott a Rózsa utcában, az Alvinczi jószágnak végé-
ben lévő házokban, mely részjószágot az apám anyámmal 
együtt adtak volt zálogba a fenn említett Máthé Lászlónak 
[FogE 86]. 

részjószágbeli részbirtokbeli/porcióbeli; din paite de mo-
şie/proprietate; aus Besitzteil. 1791: Lévén Néhai édes 
Annyok, és nagy Annyok ... Jussán Adamoson, bizonyos 
rész Joszágbeli portiotskájok, melyet még űdvezűlt Szülei és 
nagy Attyok Néhai Solymosi vagy is Bentze János uram örö-
kös Csere által aviticált vala s reajok Jure successorio deveni-
ált mely Joszágbeli Jussotskajoknak sok felé szakadozások 
mián telyességgel semmi hasznát is nem vehetvén által 
adák... eö Excellentiajanak [Ádámos KK; JHb XIX/33]. 

részjószágocska részbirtokocska/porciócska; pärticică 
de proprietate/moşie; kleiner Besitzteil. 1582: Az eo Rez 
Ioszagoczikajat Varadi Pal deaknak es Az eo felesege-
nek ada eoreok aro(n) [Mv; BálLt 55]. 1584: yelent-
hethem wala few okath oda menisemnek hogy ha weselenj 
wramthwl ez kjs riz yozagocykath kólcygem athaljs meg 
zabadithatna(m) [Komlód K; WLt Petrichewich Kozma 
foly.]. 1618: az minemw rezz Jozagoczkat Niárlo Kekessen 
Doboka Varmegieben Coloswari Barbelly Martonne Azzo-
niom birt, ahoz en nekem bizonios Competentíam leuen 
Vrunk eó Nága kgmessege utan [Kv; RDL I. 105 Kowa-
choczy István nyíl.]. 1623/1624: Mivelhogy az mi kiczin 
Jouaim, Jozagoczkam, es egieb keresmeny(m) uadnak, 
azokat en tulaidon iambor zolgalathommal kerestem 
mind az Olah Peterlakj Feieruar megiebeli rész Joszagocz-
kamat mind penigh minden egyeb kwlseő es belseő 
iauaimat hagiom es uallom Testamentomban az en 
szerelmes Felesegemnek, Lőrincz Juditnak eöreökben 
mindenek ellen [Medvés AF/Gyf; KCs IV/103]. 1782: az 
egész rész Joszágotska a Néhai Atyafi által ell volt 2180 
Forintig kötve [Ne; DobLev. III/570]. 1805: Bartos Sara 
Asszony itt az Albisi rész joszagotskáját el adá örökösön 
őtse Uranak Bartos Sámuel Uramnak 100 - szász Magyar 
forintokért, mely joszágotska vagyon itt Albisban Felszeg-
j e n ) [Albis Hsz; BLev.]. 1810: Kükülló Vármegyében Kis 
Szőllösi, és Kővár vidékin Borkúti Rész Joszágatskák 
sem égyszer, sem mádszor meg nem voltanak osztva [Kv; 
Ks 89]. 1819: Dombóhaz Kőzél levén a' Tekintetes Ur 
Adámósi rész Joszágatskája [Dombó KK; Pk 5]. 

reszket 1. (erősen) remeg; a tremura; zittern. 1585: 
Anna Maytini vallia Az vton megh Alla hogy meg 
teoreolgesse Az lowak zemet, Es mikor tórólgetne Az eggik 
lo rezketny kezde, Azonba chak le deole es meg hala [Kv; 
TJk IV/1. 467]. 1654: be vivem tüzet giutek ugian beli but 
az tuzb(e) ugj reszketet [Ispánlaka AF; Thor. X/9 Duka 
Todor (38) jb vall.]. 1710 k.: a hosszas fogságban a guta-
ütésnek jelei kezdének rajtam látszani, kiváltképpen a bal 
kezemen, a hüvelykem s mutató ujjam között való nagy 
musculus reszketni kezdett erősen [Bön. 527]. 1772: (O) 
tőbször is oda menvén, égykor haza jő és panaszolya vala 
ilyen képpen: Aszszonyom, Jol mondá kend hogy Takáts 
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Férfiakkal szokot otsmankodni, mert engem az Eczaka oda 
fektetet maga mellé és meg ölelvén engemet szoritgatván 
magahoz reszketni kezdet a nagy kívánságba [Dés; DLt 
321. 81a Visöng Francisk cons. Nob. Georgii Vajda (35) 
vall.]. 1776: mind a' ketten siettetni kezdék a Kis Asz-
szony ö Ngat, hogy bundáját felvenné, indulnának ă Temp-
lomba, meg gyónnék, Anikó Kis Aszszony ö Nga pedig 
egészen el változott vala szénében, és igen reszket vala 
[Kóród KK; GyL. Christ. Kováts conj St. Miklós (55) 
vall.]. 1821: Az 1821 be meg döglött 3om anya Juh és 4. 
herélt Berbéts Nepráznyikba dőglettek meg, ez ... a' gutta 
ütéshez hasanlo mert mikor el éri Szökik edgyet egy 
keveset reszket 's mindgyárt megdöglik [Gyalu K; LLt]. 

Szk: - a keze. 1661: Ismét tudósítlak, de reszket a ke-
zem a bortúl [TML II, 68 Teleki Mihály feleségéhez, Veér 
Judithoz]. 1705: Ma... a gubernátor eret vágata, a médiát a 
jobb kezén, kitől nagyon fél vala a borbély, mert reszketett 
is a keze erősen [WIN I, 425-6]. 1823-1830: Dadogó be: 
szédű volt, s ha megriasztottam valamiért, magát menteni 
akarván, a dadogás miatt a keze reszketni kezdett [FogE 
283] * - a lába. 1584: Jstwan Daurert Ianos zolgaia 
Takach legeny vallia mikor hittak volna Meniegzeobe 
egy pénzt Akar vala Nekem Adny3, es el Nem vetethete 
soha velem, Azolta a' Naptol fogwa vgy reszket A labam 
hogy Niomorusag dolgom, es semmy egessege(m) sinch 
[Kv; TJk IV/1. 258. — aZeoldne]. 1705: Kos Mihály 
rendeli vala a seregeket a viadalra, kin Csáki László ugyan 
elholt vala és még a lábai is a kengyelben reszkettenek 
[WIN I, 654] * ~ mérgében. 1618: Mikor ezt hallotta 
volna8, hogy urunk őnagysága vélem is beszél lett, 
nekiugrék az ágyba, és kiáltani kezde s elfakada sírva, 
hogy ha énvélem is beszéllett urunk őnagysága, hát hol az 
ő dignitása ? mert én Erdélybe se vagyok egy rendbe ővéle^ 
Ezen kiáltott, sírt, mérgébe reszketett minden teste [BTN 
88. — aKamuti Farkas fökövet]. 

Sz. 1819: az étlenség és álmatlanság miatt, ugy resz-
ketek mint a' Nyár Levél [M.régen MT; Pf]. 

2. nagyon fél; a se teme; Angst habén. 1760: Bizony sok 
szép portékái s készületei maradtak szegénynek4 Mely is 
oly kapzsi volt ezen feljebb megnevezett atyafiaknál0, hogy 
szintén úgy reszketett mindenik míg kezéhez nem ment a 
nyíl [RettE 113. — aNéhai Varsányi Pál kapitánynak. 
bVarsányi Zsigmond gyermekei]. 1783: Lélek fogyva, meg 
ijedve és reszketve a V Nótárius Rápolti István Uram is be 
futa [A.csernáton Hsz; HSzjP Sp(ecta)bilis D(omi)na Eva 
Imets Relicta vidua (35) vall.]. 

Szk: lelke -ve. 1653: No — mondának a két csausz — 
vagy élünk vagy meghalunk, de el kell mennünk s meg kell 
jelentenünk. Azért megtérénk nagy lelkünk reszketve [ETA 
I, 132 NSz]. 

reszketeges 1. reszketős; tremurător; zitternd. Szk: ~ 
fejű. 1652: Keőbleősi Thamasne rezketeges fejw nyomo-
rék [Km; GyU 133]. 1685: nem engette azt az Reszketeges 
Fejű Miklóst hogy Sorbany molnárt szolgallya [LLt]. 

2. reszkető; care tremură; zitternd. Szk: - penna. 1703: 
vévén kezembe reszketeges pennámat, hogy kegyelmed-
(ne)k küldenem ez kis írásamat: Nekem most Istennek hálá 
testem meg vekany egességb(en) nyugszik [Ne; MvRKLev. 
Alvinczi Mihály lev.]. 

reszketés 1. remegés; tremurare; Zittern. 1672: Az mi az 
Kegyelmed jobbfelinek reszketésit nézi, Köpeczi uram 
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ahoz alkalmasint tud gyógyításához [TML VI, 197 Bor-
nemisza Annà Teleki Mihályhoz]. 1759: estve kilencz ora 
felé azon ajaka, és nyelve reszketése midőn álmos lett 
volna, az Gyermek nagyobb, mértékbe(n) visza jővén 
sirásais tsudálatos volt reszketőleg | az midőn le akartunk 
volna takaradni, jobbanis ell álmosodván az Gyermek, 
azon szájocskája nyelve reszketése erőssebben réá jött 
[M.csesztve AF; Ks Mikes Antal lev.]. 1762: az Ita ... 
hanyotta formalog dőlt az ablak felé. vgy látta hasának 
reszketését [Torda; TJkT V 94]. 1823-1830: Dadogó 
beszédű volt, s ha megriasztottam valamiért, magát mente-
ni akarván, a dadogás miatt keze reszketni kezdett, s ha 
valami kezében volt, a reszketés miatt a konyhán lévő 
cserépedényeket ütötte s el is törte [FogE 283]. 

2. félelem; frică, teamă; Angst. 1847: akitől megáldatást 
vártak a közönségek mint lelki atyjuktól, siralmat és resz-
ketéssel teljes nyughatatlanságot hintett közökbe [VKp 
156-7 Varga Katalin kezével]. 

reszkető I. mn 1. remegő; tremurător; zitternd. 1759: az 
Gyermek ... azon reszkető kezecskéit Feleségem Kánforos 
Spiritussal mosogatván tegnap semmi ollyas felettébb valo 
nagy változása nem volt az Gyermeknek [M.csesztve AF; 
Ks Mikes Antal lev.]. 

2. rezgődíszes; cu podoabă tremurătoare; mit einer Art 
zitterndem Schmuck. Szk: - rózsa rózsa alakú dísztű. 
1801: Egy Brilliantokbol állo reszkető Rosa 216 Mfr [Kv; 
Ks] * - szár. 1748: Egy arany reszkető szár nyom duc. 
1 1/8-ad fl 4//00 [Kv; DanielAd. 262] * - virág virág 
alakú dísztű. 1814: Egy reszkető virág egy Fekete tokba 
vágynak benne 137. darab kövek Rf. 1300 [Kv; Bom. IV 
41]. 

Vö. a reszketös és a reszketötü címszóval. 

II. fn rezgődíszes ékszertŭ; agrafä cu podoabă tremură-
toare, tremurici; Zitternadel. 1696: Látotté és ismérte meg 
Qiŭngjőkŏt vagj Reszketőkben foglalt Rubintot ? [Mv; 
BálLt 85]. 

reszketőleg reszketöen, remegőn; tremurător, tremurat; 
zitternd. 1759: estve kilencz ora fele azon ajaka, és nyelve 
reszketése midőn álmos lett volna, az gyermek nagyobb 
mértékbe(n) visza jővén sirásais tsudálatos volt reszketőleg 
[M.csesztve AF; Ks Mikes Antal lev.]. 

reszketös 1. remegő; tremurător; zitternd. Szk: ~ fejű. 
1685: egy Reszketös fejű Oláh Miklós [LLt]. 

2. - tű reszketötü; agrafä cu podoabă tremurătoare, tre-
murici; Zitternadel. 1696: láttam azon lakodalmi alkalma-
tossággal edgy termés Rubintból állo reszketös tött | Láttam 

az menj Aszszonj fején edgj termés Rubintos Reszketös 
tött [Mv; BálLt 85]. 

reszketőség kóros reszketés; tremur (provocat de o 
boalä); krănkliches Zittem. 1848: Meg holt Szalos Márton-
né Kováts Ersébeth 65 eszt tébolyodásb(an) és reszketőség-
b(en) [Vista K; RAk 174]. 

reszketötü rezgő díszes ékszertü; agrafä cu podoabă tre-
murătoare, tremurici; Zitternadel. 1686: Edgy reszkető tő 
harmincz hét rubint benne [BK. Bánfi Farkasné Bethlen 
Krisztina jegyaj.]. 1688: Egy jelsamin kő Aranyban foglal-
va, s körül gyöngyökkel rakott reszkető Tő [Bom. II. 18 

Mikola László lelt.]. 1733/1813: Hét reszkető Tő, a háta 
apro rubintal Zomántzos, rosa formára aranyosok. Egy tisz-
ta arany hoszszuszáru, reszkető tő pillangó formán, az szár-
nyai megvannak rakva igen szép rubintokkal [Kv; SLt 
XLII. 6. 26 P.Horváth Krisztina hagy.]. 1736: Az Guberná-
tornéa nyakán, mellyin, kezin való köves arany pereczek, 
nyakszorító, reszkető-tők annyi volt az testin, magok az 
ott való vendégek csudálva nézték [MetTr 397-8. — 
aGr. Bánñy Györgyné gr. Bethlen Klára. bFolyt. a fels.]. 
1739: reszkető Tő Rubintos Aranj boglárból, tiz tiz apro jó 
féle gyöngy kőrülette [Sajókeresztúr SzD; BLt 7]. 1746: 
Egy Pillangó formára Csinált Reszkető Tö [Nsz; Told. 19]. 
1749: Egy ezüst dupléttal meg-rakott tarka zománczos 
nagy reszkető tő [Koronka MT; Told. 12/4]. 1761: Egy pár 
Cseh Gyémántos reszkető Tő [Nsz; Ks 73/55]. 1764: Egy 
ezüst Arannyas galamb figuráju reszkető tő [Kál MT; Berz. 
6. 54. L. 2]. 1766: Egy kisdeg boglár forma reszkető tő 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96]. 1768: Gyémántos tokba lévő 
Smúk, melyben vágjon egy Nyakba valo Pátzli, egy pár 
Fülbevaló; három Reszkető tő és egy Pár Gyürü [Császári 
SzD; WassLt gr. Wass Ágnes ékszerei]. 1786: Egy reszkető 
tő két gyémántotska benne 8 rubintotska kőzepibe, egy 
nagyotska rubint két felöl, a függője egyik rubint, a másik 
gyémánt. Más reszkető tő 14 gyémántotska benne a 
kőzepin egy nagy Smaragd a függője is egy Smaragdotska 
[Nsz; Ks 74/56]. 1792: az Remek leszen egy jo féle 
Kövekkel készült Reszkető Tö es egy gyürü [Kv; ÖCJk]. 

L. még az arany-reszketőtű címszót. 

Szk: brill(i)antos ~ briliánsos rezgődíszes tü. 1776: égy 
Brilliántos reszkető tő [MNy XXXVIII, 305]. 1812: a 
Groff Vett edj Brillantos reszkető Tót4 [Héderfája KK; 
IB. Varró György (29) grófi kocsis vall. — aFels-ból ki-
emelve] * drágagyöngyös 1767: drága gyöngyös és Kö-
ves Reszkető Tőket és Boglárokat is láttam azon kisded 
Iskatullya forma Ládátskába [Egrestö KK; Ks 21. XVIII. 
78] * gyémántos 1768: Egy Gyémántos Rubintos resz-
kető tö, mellynek közepén hoszszuko szép öreg gyémánt 
van, körülötte 13 apróbb és őt Rubint [Nsz; TGsz 51]. 
1802: egy gyémántos Reszketö-tö [DLt nyomt. kl] * 
rubintos 1763: Egy Ingre való Tseh gyémánt ezüstbe 
foglalt kaptsok. Hat Rubintç>s reszkető Tők [Nsz; Szer. özv. 
Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes lelt.]. 1793: Két rubintos 
reszkető Tö [Mv; KCsl 5] * smaragd kövű/smaragdos 
1774: Egy Gyémántos Smaragdos Reszkető Töt [MNy 
XXXVIII, 305]. 1789: Három ezüstből aranyos Madár for-
mara tsinált s mindenik(ne)k a közepin egy egy Smaragd 
Kövü Reszkető Tö [LLt] * zafiros 1728: egy eget Sa-
phiros reszkető tő Kozák sűvegb(e) való [Nsz; Ks]. 1774: 
Sáfíros Reszkető Tö [MNy XXXVIII, 305]. 

reszketőtűcske rezgő díszes kis ékszertü; agrafä micä cu 
podoabă tremurătoare, tremurici; kleine Zitternadel. 1749: 
Egy kis arany boglárból, jó féle gyöngyei gombos tűre 
tsinált reszketőtötske [Koronka MT; Told. 12/14]. 1786: 
Egy Galamb formára Csinált reszkető tötske 1 nagyobb 
rubintal, és három kisebb 13 szem jóféle gyöngyei [Nsz; Ks 
74/56]. 

Szk: gyémántos 1758: Egy Gyémántos, Rubintos, és 
Gyöngyös Médály, melyben vagyon nagyotska Rubint 8 

Más gyémántos, s Smaragdos reszkető Tőtske, melyben 
van 5. Smaragd s 10 gyémánt [Nsz; TSb 21] * smaragdos 
—• gyémántos 
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reszkettet 1. remegtet; a face să tremure; zittern lassen. 
1710 k.: mind az új betegsége, melyből ekkor alig támbás-
kodott fel, mind a sok ember között való szemérme a 
leánynak úgy reszkettette a kezét, hogy magamnak kel-
lett tartanom és segítenem [Bön. 752]. 

2. megrenget; a face să cutremure; beben lassen. 1823-
1830: a franciák Wetzlamál, mely Marpurghoz öt mérföld-
nyire fekvő város, ágyúznak, és a reszketteti a földet [FogE 
253]. 

részkiadás örökrész átadás; predarea succesiunii; Erb-
teilübergabe. 1623: Anna azzonj Hoza mj eleonkben egi 
testamentumot meli testamentumnak az Continentiaja, 
az hogj az eo Attjanak az eo edes Annjat Anna azont ele-
tejg, semmj nemu rez kiadas feleol meg ne háboríthassak 
hane(m) az Annja holta vta(n) Jouajbol, kit mj illet akkor 
meg talaljak [Kv; RDL I. 120 Hannes Éppel kezével]. 

reszkitáb a nagyvezér helyettese; locţiitorul marelui-
-vizir; Vertreter des Großwesirs. 1618: 23 die Octobris 
mentem vala az reszkitábhoz az új csausz leveléért és oda-
találkozék Mark Antoni. Azmég az reszkitáb hazaérkezék, 
addig igen sokat beszélgeténk egymással [BTN2148]. 

reszkribál 1. átír, átiratot küld; a trimite (cuiva) o 
adresă; schriñlich mitteilen. 1710 k: én és az egész guber-
nium azt találók és rescribálók, hogy a thesaurarius per 
directorem fiscalem evocáltassa a várost az országnak 
szinte közelítő gyűlésére [Bön. 931]. 1713: valamikor 
nehezebb es nagyobb momentumu difficultas orialodik, 
igen Szükséges hogy bizonyos helyet és időt rendelvén, oda 
többeket is az értelmesebb Politicus es Ecclesiasticus Sze-
melyek közül hivassanak, vagy pedig ottan rescriballyak a 
Fö Curator Urak(na)k [Kv; REkLt]. 1737: Néhai Mltgs Fő-
Ispán Ur ab officio, mint jó lelkű Fő Tiszt ezenn Dési 
Szegénység mellett, Mltgs Regium Gubemiumra rescribalt 
| a Mltgs Fő-Ispan Ur Zilahi István Uramnak nagy 
prostitutiojára a Nms Communitásnak rescribált is [Dés; Jk 
247-8]. 1794: A Diaetarol Írhatom Nagysádnak, hogy az 
Udvarnak rescribált az Gubernium hogy halasztassék No-
vemberig [Kv; IB. Sándor István lev.]. 

2. visszaír, írásban válaszol; a răspunde ín scris, a 
rescrie; schriftlich antworten. 1639: Melj abbeli ammoni-
tionkot, es certificationkot es euocationknak rendit kegms 
urunk mies Ngod(na)k Fide n(ost)ra mediante rescriballunk 
peczetunk alat kies attunk [Kozmás Cs; BLt 3 Benedictus 
Balas de Szent Marton Jur(atus) Assessor keze írása]. 
1656: paranczolt Ngd mü nekünk is teőb hiuei kőzőt, hogy 
az kiket az exponens mü előnkbe(n) hina az uagy hiuatna: 
azokot megh eskütnők es hűtők szerint ualo uallasokot 
Ngod(na)k fide Nra mediante rescribalnok [Kászonfelsőfa-
lu Cs; BCs]. 1665: mi is országul rescribálni tartozunk ő 
felségének, mutatván arra, hogy az miket ő felsége az meg-
nevezett méltóságos belső tanács hívére bízott volt, megje-
lentette s mi is, valamire lehet, jó szívvel léptünk [TML III, 
407 Bethlen János Teleki Mihályhoz], 1667: Isten megald-
ja urunkot ő nagyságát, ugy rescribált, hogy Fogarasföldi 
jobbágyokat onnét ő nagyságok elvitetik [TML IV, 155 
Bethlen Miklós ua-hoz]. 1704: Ugyan a Hunyad várme-
gyeiek rescribáltanak az generálnak, hogy ők nem jóakara-
tokból löttenek kurucokká [WIN I, 266]. 1729: ezen Szik-
mántori Portiomat Zálagban mennyiben akarom transpo-

nàlni az Méltoságos Groff ur(na)k, alázatoson rescribállyon 
[Gyf; Ks 83 Ecsedi József lev.]. 

3. leír, írásba foglal; a scrie, a formula ín scris; schrei-
ben. 1605: ha myre szorgalmaztatnakis ide Apellallianak 
mindenekel, melliet ha lehettseges personaliter referallia-
nak, ha az nem engettetik tehátt Lewelek altal rescriballiak 
[Kv; TanJk 1/1. 513]. 1770: Mi ezen Hellyet ahol ezen uj : 
jonnan fel fogat Bányák vadnak, vicinitassokrol rescribálni 
nem tudgyuk [Torockó; Thor. XVI/39]. 

reszkribálhat válaszolhat; a putea răspunde (ín scris); 
schriftlich antworten können. 1667: Én, Uram, Kegyelmed 
írásához tartván magamat, sem magamnak írott Rottal 
uram levelét, sem Kegyelmedét meg nem jelentettem, de 
jobb lesz vala megmutatni őket, úgy bátorságosabban 
rescribálhattunk volna [TML IV, 221-2 Teleki Mihály 
Bánfi Dieneshez]. 1675: Kegyelmednek két rendbeli leve-
lét böcsülettel vettem, kikre hogy magam nem rescribálha-
tok, követem [TML VII, 30 ua. Béldi Pálhoz]. 

reszkriptum 1. átirat; adresă; Schreiben. 1672: Úgy kel-
lene penig annak lenni, hogy mikor innét az dolgok elkez-
dődnek, az több tanácsot Nagyságod hivatná méltóságos 
udvarában, hogy ha mi rescriptumok lennének, sietve te-
hetne Nagyságod választ [TML VI, 18 Teleki Mihály a fej-
hez]. 

Szk: hit(e) szerint való 1677: Edgyik Vármegyebéli 
vagy Székbéli Tiszteknek hiti szerint valo rescriptumokra, 
a1 más helyekbéli Tisztek azon szerint tegyenek Executiót, 
mint ha elöttök az Ország Constitutioja szerint decidaltatot 
volna | Ha valamely czégéres vétkekben comperialtatot ... 
ember ... akarmely privilegiatus helyekre refugialnának-is, 
azon helybéli Tiszteknek hit szerint valo rescriptumokra ... 
afféléknek Tisztviselői tartozzanak arestalni, és érdemek 
szerint meg-büntetni [AC 128-9]. 

2. uralkodói leirat; rescript; königlicher Erlaß. 1762: az 
ő Felge ... hozzánk ... botsátott kegjelmes Rescriptumát ... 
közölni illendőnek, és szűkségesnek itiltük [Ks 18. XCIII. 
7 gub.] | Mósa László uram mutatá a gubernium com-
missióját az őfelsége rescriptumával együtt, melyben ex-
presse parancsol őfelsége a collegiatum judicium felől 
[RettE 141]. 1763: A székelyek között indult zenebonának 
kikeresésére generál Siskovits urat küldötte be az udvar, 
aki is sokat lecsinált köztök s nem is az volt az őfelsége 
intentiója, amit a generális Bukkow végbevitt, amint ezt 
láttam egy rescriptumában őfelségének [i.h. 151]. 1780: Ŏ 
Felsegenek Rescriptuma extal arról hogy a mely Dominus 
Terrestrisek kegyetlenkednek ok nelkŭl magok Jobbágyok 
ellen a Tiszt Urak vagy Fiscus oltalmazzák [Bözödújfalu 
U; Pf]. 

részleges részbeni; parţial; teilweise. 1846: Férjétől bírt 
Zálagas Kis Esküllői részek részleges el kárasadásak kár té-
rítése [Kisesküllő K; SL], 

részlet 1. kisebb rész/mozzanat; moment; Fragment. 
1855: Mások erősíték, hogy az értelmiség proletár részének 
ki nem elégített nagyravágyása okozta volna a forradalmat3 

de hogy ezen gyarló ösztönök kielégítése lett volna a 
czél, azt csak az események némely egyes részleteit felüle-
tesen vizsgáló állíthatja [ÚjfE 331. — aAz 1848-as forra-
dalmat]. 
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2. fizetési részlet, ráta; rată; Rate. 1858: Ha fizetesi rátá-
kat pontosan meg nem tartanám tulajdonos Gróf Ur vagy 
örökössei jogosítva légyenek a... fizetetlen lévő haszonbéri 
^zletet. . . hatos kamatjával felhajtani [Kendilóna SzD; 

részletes részleges; parţial; partiell. Szk: ~ zsinat ref. 
egyházmegyei törvényhozó és intézkedő részleges/részgyü-
lés. 1845: A' Gergely Pápa napi részletes 'sinat 1 ldik Mar-
tű fog lenni [Szucság K; RAk 70]. 1848: Az antal-napi 
részletes 'sinat Pünkösd utánni Csonka héten Csötörtökön 
15dik Jun: fog tartatni [Nagykapus K; RAk 24]. 1856: 
Részletes 'sinat tărtatik Gyaluba 15ik majvs [M.bikal K; 
RAk 51]. 1868: Részletes zsinat hivatik öszve székbírák 
választása fog történni | Ezen részletes zsinat által kiküldött 
a(tyánk)fi(ai)nak napi fizetése 1 fr 50 xrban határoztatott 
meg [M.bikal K; RAk 166-7]. 

részletesen 1. részletekbe menően; în mod amănunţit/ 
detaliat; in Einzelheiten. 1843: Az erdőmagvetés megaka-
dályoztatását hallottam, de részletesen nem tudom, miként 
történt | A bucsumiaktól hallottam, hogy ők egy bizonyos 
erdőhely bevetésit meg nem engedték, de a történetet rész-
letesen nem tudom [VKp 74, 88]. 1880: Részletesen bizo-
nyítgattam, hogy az nem részletezés, mely untat [PLev. 79 
Jakab Ödön Petelei Istvánhoz]. 

2. részlegesen; parţial; teilweise. 1853: Hosszadalmas 
írását az este későn vettem, melyre csak részletesen rövidbe 
felelek [Nagylak AF; DobLev. V/1364 Bartók Ferenc 
Dobolyi Bálinthoz]. 

részletez aprólékosan/részletezően ír; a scrie/expune în 
mod amănunţit, a detalia; detailliert schreiben. 1880: igen 
részletez benne® Petelei [PLev. 79 Jakab Ödön Petelei Ist-
vánhoz. —- aA „Sebestyén Eszti“-ben]. 

részletezés aprólékos/részletes kifejtés; expunere amă-
nunţită/detaliată; detaillierte Erörterung. 7880: Részletesen 
bizonyítgattam, hogy az nem részletezés, mely untat, 
hanem az életnek valódi elétüntetése [PLev. 79 Jakab Ödön 
Petelei Istvánhoz]. 

részli vmilyen ékszer; un fel de bijuterie; Art Schmuck-
stück. 1805: Gyémántos és rubintos Részli [SzamosfVa K; 
BLt 9]. 

részmarha vagyonrész; parte de avere; Vermögensteil. 
1598: Az húl forgattia hogy az eó edes gyermekereól eppen 
rah zallott volna az a' rez marha, Arrul az elóttis zoltúnk es 
Jó teórueniunk lett [UszT 12/100]. 

részmilícia csapatrész; corp de trupe; Armeeteil. 1705: 
A generál beszél lette Haller István uramnak, hogy azért 
bagyta volna az részmiiitiát Medgyesen, hogy ha az ott 
eddig nem lőtt volna és azzal a kurucoknak dolgot nem 
adott volna, eddig a Vöröstorony passust tőlünk elfogták 
volna a kurucok | (A németeknek) szokások volt egyik nap 
zsákmányra menni, másnap valamely részmilitiával az 
erdőre fáért [WIN 1,441-2]. 

reszmobilisz ingóság; bunuri mobile; bewegliches Gut. 
1673: Midőn volnánk Fejervármegjeben Maros Szent Ki-
raljt... igazitok el hol mi Res mobiliseknek osztását | Mivel 

részörökség-irtás 

penigh Drusianna in capillis van ehez kepest minden-
nemű res mobiliseket, az ezüst marhán kűvűl, fen hadtunk, 
ugj hogy aequiparaltassék [Marossztkirály AF; IB]. 1688: 
ezeken kŭŭl ha mi marha, gabana, egieb ingó bingo bono-
mak résmobilisék uadnak, azok kette oszolnak [Ksz; BCs]. 

résznyíl nyílföldrész; parte de parcelă primită în urma 
tragerii la sorţi; Teil des Grundes, der nach Pfeilziehung 
bekommen wurde. 1751: a felyeb meg írt hellyben és 
földben éréséhez közöledet Láb törökbuzájának az felső 
resz nyilyat Mlgos Berzenczei István ur Csapai Gondvi-
seleje Kelemen Uram invadálván kaszáltatta le [O.ko-
csárd KK; Ks 8. XXV. 10]. 1756: engedők az Néhai Hor-
váth Bodisar Posteritási rész nyilak az felső bŭtŭin az 
bérczen az ket utak között lévő három szegŭ kis szegelet 
erdötskét [Széplak KK; SLt 20. Sz. 14]. 

rész-nyílerdő köztulajdonú erdőből nyílhúzással felosz-
tott erdörész; parcelă de pădure primită în urma tragerii la 
sorţi (la distribuirea pădurii aflate în folosinţă obştească); 
Teil des nach Pfeilziehung gewonnenen Waldes. 1803: 
Vagyon a' Tisztelt Exponenseknek ... égy Nyil Erdejek 
mely meg Szómszedosittótt nyil Erdejek(ne)k régi Bóróz-
dait igyekeznek ... ki jártatni ahoz értő falusi Lakósokkal 
akik hitek le tétele utánn ki mutatvánn esmérhető jegyekkel 
a' Tisztelt Expónenseknek rész nyil erdeit el válaszszák 
[Ádámos KK; JHb XIX/63]. 

részörök örökségrész; parte de succesiune/moştenire; 
Erbteil. 1587: Somlyay Gasparis ha mit el foglalt volna az 
Almady Reéz Eoreokben az falu zynin kjwl Zynafwet... 
Tartozzék 25. forint keotel alat Eggik az Masiknak megh 
Erezteny [M.palatka K; JHbT IX. 23]. 

részörökség örök/örökségrész; parte de succesiune/moş-
tenire; Erbteil. 1604: tilalmat tetettem az Alperes azzonj 
ellen, tiltattam kj az Heasfalui rez eoreoksigbeol melj va-
gion Lengiel faluan Vduarhelizekben | az Heasfalui rez 
eoreoksig ... Zallago(n) uagio(n) az Alperesnel ennekem 
... Lengielfalua(n) ... hazam uagio(n) ... ahoz az házhoz 
jaro eoreoksigbeol zakat kj az az eoreoksigh [UszT 18/69]. 
1606: megh kėuanam hogi felesegemreys ki oszuk abbul 
az réz eóreksigból ualo reszet, az melljet nallam leteben 
penzen uottúnk [i.h. 20/183]. 1619: Boyer Jstvan resz 
eőreőksegebeől Reczen egy nagy es szép szanto feoldet 
... ajandekoza Bojer Jonaskonak [Fog.; Szád.]. 1747: Lala 
János Exponállya ennek előtte circiter 30. Esztendőuel az 
Atyám Lala Barbuly nem Supportálhatván maga rész örök-
ségének a terhét, elhívta volt maga mellé Lala Mátyás 
néuü attyafiát, a kiis ide jővén Házát es egyéb. Szálásait 
epitette azon rész örökségünkén [Kismuncsel H; Ks 
LXII/20]. 1750: az Dominalis Biro ... Falu közönséges 
hellyiböl adgyon, és excindállyon annyi Főidet, valamennyi 
volt az tölle el vett Gainosz rész örökség [Déva; Ks 61/10]. 
1759: az engemet concemálo darab rész örökség Valóra re-
fúndáltassék nékem [Piski H; Ks 92.1. 99]. 

részörökség-irtás örökség/örökrészbeli irtásföld; parte 
de curătură moştenită; Rodung aus Erbteil. 1590 k: vágjon 
eggj rez eoreokseg Jrtas ki uolt a' megh holt Damakos 
Myhaly Jrtasa es foglalassa | vágjon eggy rez eoreokseg 
Jrtas ... kjt az vdeben az nap tauath el foglalt az Al peres az 
Mathias Kouachj hatalmasul [UszT]. 




