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s ksz A. mondatrészek/szavak kapcsolására; leagă pärţi 
Ţ Propoziţii/cuvinte; Verbindung von SatzgliederAVörter. 
l> egyenlő rangú mondatrészek kapcsolására; leagä două 
P̂ rţi de acelaşi fel ale unei propoziţii; Verbindung von ko-
ordinierten Satzgliedcrn: és, meg, azonkívül; şi; und. 1592: 
mVnkeot... myndenik fel ez dologban megh biraluan: s ke-
SZünk fogdosuan [ImpérfVa Cs; BCs]. 1596: Zolgalatomot 
s magam Ayanlasat Jrom tw kteknek [Galac BN; WLt]. 
'600: Hogy valamikor hatar hasitas leött wolna Atthia keŏ-
jftt s lenlaka keözeöt ne(m) tudom [UszT 15/270]. 1631: 

fassiomat tŏttem illyen bŏczyolletes io akaró Uraim s 
kedves atyamfiai előtt [Szentmargita SzD; Told. 26]. 1699: 
Jjjj Ablak tablai vas pantocskakon s horgocskákon forgok 
löoroskrakkó AF; BfN dobozolt anyag VI]. 1708 k.: har-
mad fel hold szolőtt ki karoztunk a' többi magh karozatlan, 
^miveletlen [Harangláb KK; SLt AK. 36 Hosszú Demeter 

Horváth Miklóshoz]. 1748: volt két Lova, s, egy 
?^keretskéje [Torda; Borb.]. 1769: A' Szőlőkben 
Wlásztatni, mikor káros ŏ Nga soha, s most sem küldött 
lMv; Told. 19/45]. 1812: légy nékem 's Bentzinek 
gjUönk [Kv; LLt Csáky-per L. 13 gr. Lázár Benedek 

Sz. 1672: Várjon Isteniül s az időtől, bízzuk az Istenre az 
osszúállást, bizony megbünteti az Isten az gonosz embe-
r t [TML VI, 379 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
2* rokon értelmű szavak kapcsolására; leagä cuvinte cu 

sensuri înrudite; Verbindung von sinnverwandten Wörtern: 
valamint; şi, precum; und. 1662: Jo s — dítsiretes volt 

M°zesben a' szelédségh [KJ]. 1668: az pénznek az szépi s' 
ÍJ* dereka oda vagyon el veszet [ImecsfVa Hsz; HSzjP De-
Pjetrius Sido de Szent Katolna (28) vall.]. 1672: az kúkeòl-
ŏnek arradasi, s ki uetesi penig akkor uoltak mikor az Ur 
^ malmanak semmi hire nem volt [Ádámos KK; JHbK 
*Xyi6]. 1724: az az hely, mellyet mondanak, hogj ă Kis 
Jjŭkŭllŏnek réghi folyását s járását tartotta, mindenkor Viz 
*"otta iszopos ... hely volt [Kóródsztmárton KK; Ks 12/11 

Sigmond (86) jb vall.]. 1755: monda nékem ŏ Nga 
êyan meg keném, 's meg verém két kézre Asztalos alias 

fereknyéri Ferenczet [Gernyeszeg MT; TGsz 33]. 1782: 
des Annyárol maradott Joszágotskája, s vagjonkája ne 

Pusztuljon el [Torda; KW]. 1794: eleget jártam, s utoztam 
vélle [Déva; Ks 79. XXVI. 10]. 1796: haláloson ellenzette 
* tilalmazta [Ilencfva MT; DLev. 4. XLA. 1801: A Czi-

e res Rész Erdőkbe pedig a ki hol Eleitől s régtől fogva 
oltványának fel fogta éli s használja [Nagynyulas K; 
üLev. 5]. 

Szk: bú ~ bánat. 1833: bár ne Sokáig élnék, mert na-
8yon meg untam élni, Senkinek haszna<ra> nem élhetvén 
^ tsak bu *s bánat életem [Hadad Sz; Borb. II Árva 
j^endeffi Rákhel lev.] * határt ~ napot mond 1665/1754: 
ſ l a valamely legény Tártaságbéli felekezetinek avagy Mes-
terének jelenti határt s napot mondván hogy fel kél mŭ 
ínyéből, és akkorrá fel nem kél, bŭntetese egy heti bér 

[Kv; ACArt. 19] * enni ~ inni. 1630: azt tudom hogi az 
vra betegsegeben enni s innia eleget adott [Kv; RDLI. 20]. 
1784: Tudom jol hogy Bálás Deákot Lánczon meg kötve 
tartották Mátyus Uramnál enni 's inja adtanak [Kovászna 
Hsz; HSzjP Anna Erdős (65) vall.] hímez ~ hámoz. 
1810: Stefán el magyarázta, s hímezte, s hámozta a' dolgot 
[KLev.] * híre ~ akarata ellen/kívül/nélkül. 1628: hirem s 
akaratom ellen ot iart ă hol kedve tartotta [SzJk 32]. 1734: 
az Inctus az én Szénámat malitiosô hirem s akaratom ellen 
distrahalta s maga ususara fordította [Branyicska H; JHb 
XXXV/51. 24]. 1793: Fejér Lisztet küldözgetett Cserná-
toni Urnák, és mind ezen küldözgetések a' N. Gróf Urnák 
híre 's akaratja nélkül estenek [Koronka MT; Told.]. 1835: 
sokaknak hirek, tudtak s akaratjakan kívül [Zsibó Sz; WLt] 
* két ~ három. 1671: A' melly joszágot két s' három több 
személlyek impetraltak volna, az elsőbb adomány állyon-
meg [CC 69-70] * kétszer ~ háromszor. 1631: (Szalontaj 
Gergely) ketszer s háromszor is ment oda s halgatozotis ot 
az keöniöklön [Mv; MvLt 290. 239a] * vminek az útja -
módja. 1625: ha uersegemet tagadna, az toruinnek uttia s 
mogia zerint hitesse megh uelem mit adot irte s deponálom 
[UszT 177]. 

3. felsorolásban; ín enumerări; in Aufzählungen: továb-
bá, azon kívül; apói, pe lîngă asta, şi încä; außerdem, dazu. 
1587: Margit Bemard doctor Zolgaloia vallia Azt sem 
hallottam, hogy Kowach Imrehet ezzel feniegette volna 
Igyarto Georgy: Ha ez varosról vgmond el Ne(m) vized lea-
niodat, hat megh fogtatom, meg S(enten)ciaztatom s meg 
Eoletem [Kv; TJk IV/1. 593]. 1639: En Szakmari marton 
Segesvár mellet Szent Lázion lakó ... Kepiro Istuan Sogoro-
mot... arra kerem hogy adnanak nekem az szegeny Batiam 
ruhaiban, egy mentet, egy dolmant, egy paplant, es 
gyolczot s vaznat [Kv; RDL I. 117]. 1656: Tiz Hordoba(n), 
Oczu, Korpa, s holmi hitvansagh [Doboka; Mk Inv. 4J. 
1693: conprobalya Kovacz Ferenczne Kovacz János ellen 
hogy kurvanak s omak loponak s tikozlonak szidta [Zabola 
Hsz; HSzjP]. 1702: Néhai Barcsai Istvánné Jósika Borbála 
aviticalis bonumai között Egy paplant, Egj kilimet s egj 
székely szönjeget [Marossolymos H; Told. 22]. 1714: 
sem(m)i továb való veszekedesekre Törvénykezésre, köl-
tésre s fáradságra egymásnak okott nem Szolgáltatnak 
[Asz; JHb XLV gub.]. 1805: Csináltattam az Zsugyának 
Kadámak Kertésznek s egy gyermeknek a ki Minister volt 
egy egy bőr mejre valott 4 Rf 32 x [Tresztia H; Ks 109 
Vegyes ir.]. 1833: nehogy magam, Feleségem 's sok apró 
neveletlen Gyermekeim éhei halásra jussunk [M.zsombor 
K; SL]. 1843: Kocsis Márton, Kocsis György 's nőjek 
[Mákó K; RAk]. 

4. toldásként csatlakoztatott mondatrészek nyomatékos 
kapcsolására; ca conjuncţia unei pärţi de propoziţie care se 
adaugă ca anexă; zur Verbindung von zugeftlgten Satzglie-
dem: és még, sőt; şi încä, chiar; noch mehr, noch. 1568: 
Petrus Zegch ... fassus est... Hazucz bestye vérül te Zoch 
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mihaly abba mert vagiok en ollyan ember mynt, the s meg 
Jobbis [Kv; TJk III/l. 219]. 1630: hallamis hogy Nagy 
Gergely Mezitelenseget emleget vala, s kardot de nem 
erthettem mi dologh [Mv; MvLt 290. 196b]. 1639: ha 
Orosz Elekes el talalna budosni az megh irt kezesek-
hez hozzajok Niulhassanak, es Niultathassanak, mind ma-
gokhoz s marhajokhoz [Tőtőr SzD; Ks 42. F.j. 1730: a' 
Lelkit eléggé mocskolták hogy mitt csinálnák neki s a' Lel-
kinek [Tűre K; Told. 28]. 1744: Kis Pavelnek egy Marhá-
ját igen meg kinzotta 's meg is vagdalta [Szentegyed 
SzD; WassLt]. 1789: Magyarosi Beniamin Ur... azokat az 
szöllŏket az mellyek maradtanak, az első és utolszori fele-
ségeivel szerzette s epitette [Asszonynépe AF; DobLev. 
III/657. 9b]. 1806: ezen Szalona kereskedésbe semmi társa-
ság és Czéh nem volt, s most Sints [Szu; UszLt ComGub. 
1753u]. 1824: néhai férjemnek az édes Attya is belső em-
ber volt s még a Néhai Uramnak az Nagy Atyja is [LécfVa 
Hsz; HSzjP]. 

Szk: vki/vmi ~ egyéb/egyebek. 1688: az Kolosi Nemetek 
egj Baratomat meghis fosztottak, kőpenyjét késit el 

vontak s egjebetis [Kv; Utl]. 1761: Pál Sámuel Uram azt 
mondotta tudgyuk hogj jött ki kend Bihar Vármegyéből 
onnatis azért lapadálták ki hogj rosszul viselte magát Pa-
pokkal, s egyebekkel [Kv; PoIgK 46]. 1764: Azt tudom *s 
láttam hogy Néhai Szilágyiné Aszszonyomn(a)k ételt ke-
nyeret gabonat 's egyebet vittenek [Hidalmás K; RLt O. 2 
Lad(islaus) Korda (26) ns vall.]. 1833 k.: Férjem a kezén 
levő jovaimat, két borjus Tehenemet 7 darab Sertésemet 

s még egyebeket is Fizesse ki [Usz; Borb. II]. 
5. megismételt szavak közötti folytonosság/fokozás kif.* 

leagä cuvintele dintr-o repetiţie pentru a exprima intensita-
tea/succesiunea; zur Verbindung von wiederholten Wör-
tem, um die Reihenfolge auszudrücken: és; şi; und. 1593: 
mi okbol leot s hogy leot megh mondom [Szu; UszT]. 
1604: ket darab feoldeket hatalmasul ki foglala ke-
zwnkbeol ... es az olta az felesege byrta s byrya [i.h. 
18/13]. 1735: Naláczi Josef Vramnak vagyon nállam há-
rom száz forint adóssága, mellyértis ŏt jo Jobbágyomat 
akarta s akarja el foglaltatni [Vajdakamarás K; WassLt 
Bethlen József lev.]. 1763: sok gyülevész Jobbágyai vóltak, 
s vadnak máigis [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 1765: a 
munkában nem igen izzadtak 's izzadnak [Fintóág H; Ks 
113 Vegyes ír.]. 1766/1809: métáztassák ki, és distingval-
ják s distingváltassákis a két egyben folyo határt egymástol 
[BSz; JHb LXVII/3. 13]. 1789: (A házak) mit értenek s mit 
érnek meg nem ítélhetem [Asszonynépe AF; DobLev. 
III/657. 2b] | estvén kint eleget járt s jár mostis az uttzákon 
[Dés; DLt]. 1830: irtózatos fö fájásai kínlódtam, 's kin-
lodam majd minden nap [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina anyósá-
hoz]. 

Szk: mindmind. 1584: Chizar Ianos vallia Hallot-
tam mind eggik felteól s mind másik felteól a' háborúságot 
a* czebennis [Kv; TJk IV/l. 301]. 1600: az en vram fogwa 
wolt, futottam mind azzoniomat s mi(n)d Matthiast, hogy 
megh zabadithassa(m) vramat [UszT 15/4 Balas Miklosne 
Duruttia Betle(n) falui vall.]. 1630: en mind az Orszagnak 
s mind az en kgls Aszoniomnak hites vagjok [Mv; MvLt 
290. 196a]. 1723: bizony még holnap meg indulnék, csak 
hogy mind a lovaim el romlottak s mind magam [Kóródszt-
márton KK; ApLt 1 Apor Péter feleségéhez]. 

6. ellentétes jelentésű szavak közti kapcsolat jelölésére; 
leagä cuvinte cu sensuri opusé; zur Verbindung von Anto-
nymen: és; şi; und. 1684: Az idei s Réghi, öreg s miliora 

gyapjú vagyon nro. 7880 [EbesfVa; Utl]. 1689: Eőregh s 
millióra juh van jellen No 327 Eŏregh s millióra Berbéts 
No 75. Eŏregh s millióra Ketske No 12. Eóregh s millióra 
czáp No 13 [Almakerék NK; Utl]. 1732: edgj nagj Gyü-
mőltsős kert Bóngor Hoszsza 's széllye meg nem méret-
hetett, minthogj 'a Hely Homlokos és Vápás [Szentjakab 
SzD; Told. 11/67]. 

Szk: alá ~ fel. 1570: Nala zolgalt az lean es lattha Reze-
gesseget es alasfel való Jarasat [Kv; TJk M/2. 66b]-
1626: sokatis iartam azo(n) ala s fel ualamint akartam 
szabad ut uòlt szekeruel s ekeuel [BLt 3 Antal János K.oz* 
massy® (40) vall. — aCs] * egy ~ más. 1823-1830: Ez a 
Gyarmathi Furulyával, egy s más pepecselésekkel re-
kreálja az uraságokat [FogE 141-2] * elé ~ hátra. 1829: a 
mind jartam elé s hatra a sötétbe egy tökén keresztül estem 
[Told. 7a] * ide ~ tova. 1570: Borbei Demeterne Jlona 
vallya, hogy ew Nala zolgalt az lean es lattha Rezegesseget 
es Jdestowa walo hewereset [Kv; TJk III/2. 87]. 1592: Ka-
dar Boldisar vallia, Tudom hogi az Ceklas Mihali halala-
kor idestova budosot felteben es ne(m) mert ez varosra 
jwni [Kv; TJk V/l. 209]. 1751: az irt Gondviselő M. Ur 
tsak ide s tova haszontalan jár, Betzei Házát bújja inkább 
[Marossztkirály AF; Told. 29]. 1768: most dolog ŭdo 
vagyon ide s tova nem járhat az ember [Szentlélek Cs; BLt 
7] * imilyen ~ amolyan. 1642: Hallottam amaz Ország" 
Ilonátul, hogy nem jó asszony, s nem jámbor asszony — de 
én nem láttam, csak hallottam mástul, hogy imilyen s amo-
lyan [Mv; MvLt 291. 318 átírásban] * jött ~ ment. 1757: 
Hát aszt tudgyaé ... hogy ... Szász János a Tolvajoknak 
szállást adott, azokkal járt és jött s ment, és imit amat 
lappangott volna, s mikor s hol ? [Fejér m.; TL vk] # # “ 
be. 1570: Latta hogy az haz aytayan kisbe Járt az Trom-
bitás [Kv; TJk III/2. 24]. 1683: itiltűk hogy sok hellyeke" 
szabadoson ki s be jarhattak az marhák [Radnót KK; UtlJ 
1820: Drégán Jánosnak a Feleségit Máriot láttam hogy o« 
forgolodatt az Urak között eö fözött, ö járt kisbé az Urak-
hoz [Aranyosrákos TA; JHb 48 Gán Juon (40) zs vall ] * 
kisebb ~ nagyobb. 1679: ablakfiokok is vannak itt, 
kissebb s ki nagyub [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 80]. 

Sz. 1710 k. : Én, mint Noé részeges cápja, ugrottam men-
tem elé s hátra [BÖn. 628]. 

7. kérdő nm-ok kapcsolására; leagă pronume interoga-
tive; zur Verbindung von fragenden Fürwörtern: és; $j» 
und. 1637: Nagod kegelmesen írassa le modalitasat, ha(j 
erthessük, Ngod mint, s miczoda modalitassal, s kivel 
akaria ColaItatnja [Torockó; TLev. 8/2. — aA torockói 
ezüst- és ónbányákat]. 1662: Telek nevű falut mikor 
Lengyel orszagbul haza jűt Rákóczy György Vrunk eo Nga 

mint s hogy foglalták el nem tudom [Vajdasztiván M*» 
BálLt 52]. 1678: cédulát boczátott az kōssegh közi, * 
mikor, s mi formán [Somlyó Cs; LLt Fasc. 120]. 1729: mi-
csoda húzás vonás vecturázás volt a fen emiitett Falukb(anj 
mit s hova kinek mit dolgoztak [Ksz; ApLt 3 vk]. 17™ 
Abrahami Kovács Istvánné ö kglme doceállyon hitelesen 
arról ... Ökröt, mennyin adtai el, és hova 's mire erogálta 

azon ökör árrát [Dés; Jk# 502b]. 1763: Mányika Juon 
mig a' Bíróságát2 viselte Jobbagyait az Ex(ponens) A$z' 
sz(on)y(na)k Kiket mivel s miképpen taxalta Szántó 
földeket, kaszáló réteket adtatoké el ha igen hol, ki Vr 
cinitassiban, kinek adta el mi formálag s mennyiben ? P • 
Mk V VII/1-2 vk. — aAz udvarbíróságot]. 1798: huva s 
kik házakhaz hordatták és vitték [Adámos KK; 
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XIX/58]. 1843: Pekárik Jósefet ki ? miért ? és mi mó-
don, 's mitsoda Eszközzel kínozta légyen meg ? [Dés; DLt 
586. 2]. 

Szk: ki ~ mi milyen rendű-rangú személy. 1794: Hon 
vane Ked Botránközi Ur Ismérem ked ki, 's mi ked 
[Eresztevény Hsz; HSzjP Márton László komollai Refor-
mátus Mester (48) ns vall.]. 

8. a pontos megnevezés helyett használt kif-ben; ín 
expresii folosite ín locul unor exprimări exacte; in Aus-
drücken statt genauen Benennungen: így ~ így így és így; 
aşa şi aşa; so und so. 1639: az Milos felesege mondotta 
hogi eŏ etette megh az Uramat, de ha megh nem giogyettia 
•8V s igy jar ugj mond [Mv; MvLt 291. 190b]. 

B. mondatok kapcsolására; leagă propoziţii; für Satzver-
bindungen. 1. egyenrangú mondatok közötti kapcsolat jelö-
lésére; leagă douä propoziţii de acelaşi fel; zur Verbindung 
von koordinierten Sätzen: és; şi; und. 1596: Vaida Sera 
foga be az eókret s eó ada kezembe az eztent s ugy hozok el 
v*ida Peterneuel3 [UszT 11/9. — aA körtét].. 1629: Laka-
tos Gaspar vehessen pénzt fel az hazra hogy had epithesse 
megh az házat s mielgessen adgya megh aztan [Kv; TanJk 
i^l- 45]. 1630: s monda hogy ki ment az aito(n) s 
mindgjart haniatta esset s onnat felkeölt s az másik aitora 
ment, s ugj let oztan, az giermek [Mv; MvLt 290. 191a]. 
'668: Drullya Mihály fel veóvé az puskát â feoldröl s el 
?Jíle, s el esék égy oláh mihent â leoves leon [Diós K/Kv; 
K s 65. 43. 10]. 1749: vettem szölöt az Ur eõ Nga 
szőlejéből s, öttem [Szentbenedek SzD; Ks]. 1754: a Vár-
jjegy alljaiaknak ezen helljség régtől fogva való munkás 
heHjek ők vágván itten le minden fákot s a mi pusztulás 
J^gyon aztis ők irtötták (!) [Ditró Cs; LLt]. 1758: 
betsŭletes jámbor, jo emberek vólta(na)k a' mi értünkre, 's 
^ostis azok(na)k tartatnak [Betlensztmiklós KK; BK]. 
1^59: meg kötötték magokot s nem akartak menni 
IHosszútelke AF; Kath.]. 

Szk: - mondja ... 1568: Christina Ambrosi more, it-
te(n), Zebenben az zallason az felesege kerdy s m<onda?> 
Va'a hwl wçtte azt a pénzt, es s monda sok adosim vadnak 
“ţke(m) mit twc te bele melik atta [Kv; TJk Ili/l. 188]. 
'585; Orsolia Kis Martonne leania vallia Eleo Ieowe Az 
uanch leorincz fia, es panazolkodek hogy igen bantanak, S 
•nonda a' leány, Ne banchatok [Kv; TJk 1V/1. 496]. 1631: 
Az mikor ezek az Kadar lstuanek az teöb Atiafiakkal megh 
oztozanak, akkor tudom hogj igen futtia vala az dolgott 
Kadar Istua(n) s mondom hogj mi dologh [Mv; MvLt 290. 

1767: aluttam egy Vasárnap a' tsür odorba, az 
í^yám ki jő s mondja hogy kelly fel [Uzon Hsz; Kp IV. 
243 G. Kováts (20) lovas kat. vall.]. 

egymást kivető történést vagy következményt kif. 
mondatok kapcsolására; leagä propoziţii ín care sínt 
descrise întîmpläri succesive sau rezultatul unei acţiuni; 
2ur Verbindung von Sätzen, die nacheinander folgende Ge-
schehnisse oder Folge ausdrücken: és, azután; şi, apói, 
dupä aceea; und, dann. 1598: el yedek hogy az eleott(is) 
j^egh zidott uolt s en el futék onna(n), haza menek 
[UszT 13/14 Dorothea relicta Andreae Barchaj vall.]. 
' 619: Tudom azt hogj gwtėó Peter el lopta vala az Beczj 
Jmreh Vra(m) giapiat s megh fogata Beczj Jmreh s ugj 
keòte feyet [BLt 3 Boczjkor János Zent Giórgja (40) ns 
vall. — aCs]. 1638: en ittas uoltam s el aluttam [Mv; MvLt 

139b]. 1765: Számadásra ele hivának s számot adék 
ICsobotfVa Cs; Ks Bartalis János (81) vall.]. 1773: mi-
nellyt a' sŭtŏségbŏl ki esek, s falukról falukra járván ugy 

élt holtáig [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 1796: az Ex-
p(one)ns Gitzi Jósi mindenüt utana ment és hozzája fent, 
ütet, 's meg is ütette egy néhányszor [Mocs K; Eszt-Mk]. 
1818: Tamásit itt meg nem kaphattuk 's nem jött el a' vá-
sárra már ennél fogva Belső Szolnokba küldök s onnan 
citáltattyuk [Sülelmed Sz; IB]. 1829: a' Szőllőm karozatlan 
marad s el pusztul [Asszonynépe AF; DobLev. V/l 154]. 

3. ellentétes vagy váratlan fordulatot kif. mondatok kap-
csolására; leagă propoziţii adversative; zur Verbindung von 
entgegengesetzten Sätzen: de, noha; dar, însă, deşi; aber, 
obwohl. 1629: miért edes aszonjom eöregh ember vagy s 
nem mondasz igazat [Mv; MvLt 290. 160a]. 1631: Czetri 
Giöriel eczer eőzue ueztek Uala Uarga Menyhárt 
fegieuerreis keöltek vala az mi vduarunko(n) volt Czetri 
Giörgi s mi nem ereztettük ki [Mv; i.h. 56a]. 1771: a Lugo-
sianusoka tsak a' Forrai határban párticipálodjanak s 
nem másutt [Fejér m.; DobLev. II/l. 428. 7b. — aA Lugosi 
familiabeliek]. 1772: a' Groff Kun István Vr Királyfalvi 
Malom Mestere Atyim a' két alsó kereket fellyül akarta 
tenni, és térdig a' Malmot fel emelni, s én féltem hogy igy 
ki mégjen a' Viz a' Dombai Rétre [Ádámos KK; JHb 
LXVII/2. 343]. 1778: a' Leányom Boritza monda de 
bizony Csanán György Semmit Sem ivutt s mégis hajánál 
fogva viszik s verik Flóra Jákob és Berár Mitre [Egerbegy 
TA; JF Anna Beretzki libertini Michaelis Varga cons. (50) 
vall.]. 1784: Csáki György senkit az én tudtomra ki nem 
nevezet hogy a tolvaj ki volna, s mégis tsak hurtzoltak 
Csáki Györgyöt [Béta U; IB. Agilis Szejes Péter (57) vall.]. 
1807: majd tsak nevendék fitzko volt, s még is már sok 
jelét adta vérengező természetenek [M.fenes K; KLev.]. 

4. az előzményt fokozó, nyomósító/helyreigazító mondat 
kapcsolására; întrebuinţat înaintea unei propoziţii explica-
tive, subliniază legătura cu cele spuse anterior; für die 
Verbindung von erklärenden Sätzen: mégpedig; şi anume; 
und zwar. 1767: Szekatúrát is azon Ketzestyék foglalták 
el kurutziab(an), és igaz, hogy ők is irtottak benne, s na-
gyobbították [Galgó Sz; JHbK LIV/1. 8]. 1778: Berár 
Mitre az honnya alatt lévő nagy bottyával mind a' Fogado 
körül járt, s leselkedet hogy valakit meg verhessen [Eger-
begy TA; JF Turgyán Petre (65) zs vall.]. 1791: a Kólos-
várra ki rčndelt szekér elé állat, s itt az Udvarba találtom 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1804: Dosá Tamás a' 
maga Malmát edgyrészében a' Balogh László Malmából 
építette 's a maga Malmának tsinálásával 's épittésével 
vesztette el a' Balogh Laszlo Malma helyét [Makfva MT; 
DLev. 5]. 1807: azután egy más hajába kerekedének s 
mind addig huzák egy más haját mig mind ketten a' 
földreis esének [Tárcsáivá U; Pf]. 1813: a Gáspár fiát be 
hoztam koltsárnak s haza jövetelemmel mindjárt, be is es-
kettem [Perecsen Sz; Szentk. Botos Péter gr. Korda Anná-
hoz]. 

sábesz szombat, a zsidók heti ünnepe; sabat, şabăs; Sab-
bat. 1840: az arendator sidonak Húsvéti sabesse volt [Dés; 
DLt 771]. 

sacc, sanc, sarc 1. pénzadó; impozit, dare; Geldsteuer. 
1580: Az my az Dezmalast illety Miért hogy ez Ideig az 
dezmanal Idegen es Nemes deákok voltak vgya(n) az quar-
tasok ekedig is az zegeny keóssege(n) sok kwlen kwlen 
sarc esset kewannyak azért eó kegmek hogy ennek vtanna, 
e ne legien hane(m) Jámbor varassunkbely fiakat is talal-
nak eo kegmek ... kik igazan a' dologba eló mehetnek es az 
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varossi zegenseget ne(m) sacioltattya mod nelkwl [Kv; 
TanJk V/3. 228b]. 1592: Erttwen varosul eó kegmek Bi-
rank vrunktol, hogy vrunk feiedelmwnk eo Nga, Nagy 
szwksegęt mutogatwa(n) ez Zegenj orzagnak, Nem engedte 
Alab a' Sacczot harmadfęl ezer f(or)intnal [Kv; i.h. l/l. 
183]. 1611: Mihalj Deák vra(m) Az harmincz Forintos 
saczba(n) ados f. 6 [Kv; RDL I. 88]. 1659: Mondd szolgá-
latomat asszonyom anyámnak ő kegyelmének; ha az béké-
siek felhozzák az sanczot, vétessen árpát ö kegyelme vagy 
harmincz köblöt... megadom ő kegyelmének [TML I, 445 
Teleki Mihály feleségéhez, Pekri Sófiához] | Az kériek 
napot is preafigáltak vala az feljövésre az sanczczal együtt, 
de hallván ezt a hírt, nem jüttek fel, napjuk rég elmúlt. A 
komlosiak is s basarabiak is egy pénzt sem hoztak még 
[i.h. 463 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 1660: 
Azt írja Kegyelmed ... hogy az jobbágyokra küldjünk ka-
tonákat. Talám nem kell; immár az sonkolyosiak szolgál-
nak Az petegdi jobbágyok is be fognak jüni; az oda való 
jobbágyok még fel nem hozták az sanczot [i.h. 486 Pekri 
Sófia Teleki Mihályhoz]. 1671: levén ollyak kik nem hogy 
Sanczok meg szerzesében igyekeznenek, de seöt inkább 
bujdokolnak [Radnót KK; DLev. 3. XXXA. 14] | A melj 
dolgokrol Gyarmathi Ur(am)at justificaljuk igy 
következ(ne)k Sanczanak béfizeteseröl Hogy tavai is 
egjgjetmassat sancza(na)k fizetesere vitte Holot az elöt 
még ott Varsanb(an) laktaban sanczat bé fizette [SzJk 
114]. 

Szk: -ot vesz vkin pénzadót vet ki vkire. 1580: Amy az 
Nemes embere(n) való ado vetel Rwdeg legenyeke(n) lean-
zoka(n) kik senkyt Nem zolgalnak hane(m) it elnek Az va-
rasso(n) vgya(n) azon elóbby mod tartassek, hogy a mykor 
talallya (!) vegyenek sarchyot es kantor pénzt raytok [Kv; 
TanJk V/3. 209a]. 

2. pénzváltság; sumä de räscumpärare; Ablösung. 1590: 
Chyakany Balasne, Egy Zent Abrani Jobbagio(m)nak 
wzette Be Negy Eokret, Az kerezturffalwy hatarbol, 
meollyet teorwenre, kezesre kerett(em) ky Nem atta, Be-
chwwel Saczialis kenaltatta(m) Ne(m) atta [UszT]. 1665: 
Vöttem más kertet is Salamontól, az hidelvi embertől Az 
Salamon háza, földei is az kerthez való, mert letettem az 
sarcot: f. 8 [Kv; KvE 201 U]. 

3. (megszállóknak fizetendő) hadisarc; tribut, bir; 
Kriegsschatzung. 1660: Mw Feiervári Benedek Colosvári 
feő Biro es Linczegh János Király Biro recognoscalliuk, 
hogy Varosunkban lakó betsülletes Bwki Miklosne 
asz(ony) Hatalmas Buday Vezer eo Ngätol varosunkra im-
ponált rettenetes nagy Sáczban ereje szerent beősegesen 
adott alkalmas Summa pénzt [Kv; KvLt 1/176 Steph. Luts 
not. kezével]. 1662: Az tavalyi restántia adóban, mely illet-
te az Teoreok, s tatárnak való saczot, fizettünk f 165 [Kv; 
SzCLev.]. 1664: fizettek volt eo kglmek a B: Céh aka-
rattyábol az teoreok satzában való summában (:65 forin-
tot:) [Kv; i.h.]. 

4. rabságból való válság, váltságdíj; sumä de räscumpä-
rare pentru un rob/în schimbul eliberärii unei persoane din 
captivitate; Lösegeld, Auslösung aus der Gefangenschaft. 
1651: Kére költsön Béldi Pál ur ö kegyelme Sattzáb(an) 
445 öreg Tallérakat [Árapatak Hsz; BLt]. 1657: midőn én 
az én erőm és értékem szerint való sáncot emlegetem, az az 
felelet reá, hogy az ország és a fejedelem váltsanak ki 
[Kemlr. 324]. 1658: Szegény Kemény János uramnak 
sanccza száztizenhat ezer tallér, Komis Ferencz uramnak 
ötven ezer, Nagy Tamás uramon harmincz ezeret kérnek ... 

Reménységek olyan, hogy az kik az úrral kimentek volt az 
sanczból, az ur sancza alatt azok is kiszabadulhatnak. Sze-
gény Apaífi Mihály uramnak sanczczát nem akarják hat-
van ezernél alább engedni [TML I, 437 Rhédei Ferenc 
Teleki Mihályhoz]. 1659: Az fékes kanczát hagyom # 
Kaycza Péter fiam sanczában [Kozmás Cs; SzO VI, 
Kaycza Mihályné Orsolya végr.]. 1670: egy Tatár rab ••• 
Saczcza két száz egész Tallér [Bodola Hsz; BLt]. 1679 
mikor saczommal bé jöttél volt Jászvásárra hivattalak 
szállásomra, hogy mutasd megh magadot és saczomot 
nem jövél, sem saczomot meg nem mutatad, tsak budogl^1 

vala [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 1683: Zóltaj István ala(za)' 
tos supplicatioja Na(gysa)godhoz ! az Tatárok kezibö' 
Sullyos Rabságából Szancz (!) nélkül szabadúltatf 
[Borb. II]. 1699/1724: az én Sanczam és h a z a jövetele* 
nyolczvan két Tallérokban tölt [Backamadaras MT; Told 
76]. 1723: Rabsagba esett, Sattza volt őt Száz Tallér [Szüi 
Pf]. 1747: azon Nems Udvarházat és Joszágot, holmi P°" 
gány Satz miatt adta volna el [Sszgy; LLt]. 

Szk: a ~ végbe/véghez megy. 1603: az Sattznak minden 
haladeknél kyl veghez kell mennye [Kv; TanJk 1/1. 460]. 
1662: akik közönséges tatárok kezében vannak, azok közül 
sokan csak könnyű sarcczak is fognak megszabadulni, <>e 

valameddig a mi sarcunk végbe nem megyen, addig stf' 
cok felől, bár megalkuván is, de addig senki meg ne szaba' 
dúlhasson [SKr 386] * leteszi érette a -ot. 1658: nem 
érdemli meg Sigmond azt a faluta, mivel az úr ő nagyság8 

letette érette a sanczot [TML I, 149 Teleki Jánosné fiához, 
Teleki Mihályhoz. — aNádast]. 

Ha. 1659: szaczaba [Altorja Hsz; Borb. I]. 
Sanczon [UszLt IX. 75/50 fej.]. 1666: Sanczábol [Kökös 
Hsz; HSzjP]. 1667: sanczat [MartonfVa Hsz; HSzjP T"sa 

Jakab vallj. 1668: szacza [ImecsfVa Hsz; i.h. Thomas 
Imécs (35) vallj. 1669: sanczaban [Kvh; i.h.]. 1699: sacz-
czaban [Vaja MT; VH]. 1705: sancokban [WIN I, 441] 
1710: saccot [CsH 98]. 

saccadás pénzadó-fizetés; plata impozitului; Geldsteuer-
zahlung. 1663: akarwan eó kglme Mikola ur(am), minjj 
minket az országgal olya(n) busulástol es magatis meg" 
fizethetlen sancz adastol oltalmazni, eo kglme ez hazab°' 
ki menve(n), Assecuralliuk sem szemeljében sem jószá-
gában, sem egieb semmi nemű jovaiba(n) megh nem habo-
rittatik [JHbK XIX/21 fejj. 

saccadó pénzadó; impozit, dare; Geldsteuer | meg' 
szállóknak fizetendő adó/hadisarc; tribut, bir; Tribut. 1592: 
János Király lewele, melyben dichiri ez warost az meg11 

tartott Hywsegben kiért engedte megh ez varosnak Sattz 
adaiath [Kv; Diósylnd. 19] | Talaltanak ez eztendeo altal az 
Ado Zedesben defectust, az Satz adónak hertelen Zedese 
miath f 9/58 [Kv; Szám. 5/XI. 8]. 1595: Ez eztendeoben az 
minemeo saczadot ket vttal az orzag ez warosra vetet fizet' 
twnk meg benne f 1120 [Kv; i.h. 6/XI. 8]. 1603: szorga'j 
matosson zedgyek mind az Satz adot, mind penig az fe 
vetet adot és az Saffar Wrainknak pénzt administrallyanak 
minden ember az Satz Adoiat be hozza és meg adgya' 
aztis egész varosul megh ertettek eó kegek hogy 82 

harmincz ezer forint Sattcz adónak fel zedeseben meny 
Jeott be es meny restalna [Kv; TanJk 1/1. 450-1, 458] 
1659: Gialu várában Az Sacz adoba(n) vagy Summa* 
ba(n) ados f. 17 [Kv; RDL I. 143]. 1666: fizettem meg A1' 
mos Györgynének sarcadaját f. 17 d. 50 ... Szolgált le róla 
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^ 4 ... szőlő munkájával fizettem meg Stomp Jánosnak 
sarcadaját f. 10 [Kv; KvE 201-2 LJ]. 

saccadó-szedő pénzadó-behajtó; perceptor, birar; 
Steuereinnehmer. 1603: az Satz ado fel szedesse felől nagy 
panaszolkodas vagyo(n), hogy nemely Emberek meg ez 
'deiglen meg ne(m) attak volna, Egyenlő akaratból ezo-
kaerţ telyes aúthoritast attanak ö kmek az Satz Ado szedő 
Wrainknak, hogy azokat az kik meg adossok, mind magok 
szemelyekben meg tartoztathassak [Kv; TanJk 1/1. 448]. 

saccſelszedés pénzadó/hadisarc behajtás; perceperea im-
Pozitului/birului; Steuer/Tributeinnahme. 1657: Kegyelme-
det kérem azon is, hogy mondja meg Sütő György uram-
nak, az mikor az sancz felszedésnek ideje leszen, szorgal-
matoskodjék az felszedésen [TML I, 77 Bornemisza 
Dusánná Teleki Mihályhoz]. 

saccfizető pénzadóra köteles; birnic, dajnic; zur Bezah-
ung der Geldsteuer verpflichtet. 1677: Az hóldolt falukon 
'ako Jobbágyoknak fel-kérése, s' mind pedig meg-adása lé-
ŠVen a' közönséges végezések szerint, az ollyan helyekről, 
® Sellyékről Földes Uroknak fel-szolgálnak, 's nem távul 
lako, és csak Sancz fizető emberek [AC 192]. 

saccol 1. pénzadót kiró/behajt; a stabili/percepe bi-
níl/impozitul; Geldsteuer einnehmen. 1582: Az lewelek 
waltsaga feleol penigh az eleombe rendelt instructio felet 

Zegeny keosseget Nem Sacczolom® [Kv; TanJk V/3, 
ş b. — »A not. esküjéből]. 1765: Borbándon lakós Sárdi 
wîS^ nevezetű Executor Commissarius felet-
tébb abutált kőtelességivel, mert pogány modon kötözvén, 
sattzolván minden uton modon kénozván a szegénységet 
l Vájasd AF; Eszt-Mk Vall. 202]. 

kirótt adót megfizet; a plăti impozitul; Geldsteuer bé-
l i e n . 1712 k.: Boldisár Vajda én tőllemis vont el erő-

az adon fellyül egy nehézek aranyat és három izlotat 
î?gva is tartatt es mégis kinzott hogy saczczallyak [T; 

Kanta Cika (42) cigány vall.], 
hadisarcot/váltságdíjat vesz a legyőzöttől; a lua/perce-

Pe tribut/sumă de räscumpärare; Tribut/Lösegeld von dem 
^esiegten nehmen. 1774/1775: a Kurutz világ el telése 
JJtán a Veres Danusok bé jővén és az embereket a pénzért 
^Özvén saczolván adták volt általa Egrestōi Néhai 
Mihatz Ferencz uraimek(na)k eõ kglmek(ne)k Zálog jusson 
lozövérd MT; Told. 78. — aAz erdőt]. 

4. kirótt hadisarcot megfizet; a plăti tributul impus; Tribut 
^ezahlen. 1658: a Tatárokis az iszonyú rablástól, egetestől 
"jegn nem szüntenek E mellett Császár Vitézi Lovok es 
Ságok faratsagokra, kellet szanczolni és igimi Eöt szaz Ezer 
erszény Pénzt ugy szüntenek megh ... a rettenetes égetéstől es 
rablástól a Tatarok [Mv; MvLt Contrib. 26.9]. 

saccolás 1. pénzjárandóság fizetés; plata birului; Geld-
steuerzahiung. 1572: Myert hogj hallo(m) hogj ktek fęle 
nem igen termet az Mak: Jt az vr haúassan nagj bowsegel 
ennet: ha onnat az felöl az kik Disno barmot akarnak rea 
?̂Vtani, semmi desmat egiebet nem wesnek, hane(m) p(er) 
,nSj d. 2. egieb sarczolasok annal töb nincze(n) [Hu-

"yad; BesztLt 3693 Nic. Bodog falúi prov. arcis Hvniad ac 
^Çe comes Gr. Timar beszt-i bíróhoz]. 1658: külön külön 
való sattzolásra maradott allapottyok, kik kőzzül nemellyek 
me8 satzoltanak [KJ]. 

2. hadisarc fizetés; plata tributului impus; Tributzah-
lung. 1660: az törökök öt hétig lévén az városa mellett 
táborban az melyeket az hetvenötezer tallérokon küül 
adott ez szegény város, jó lélekkel megértek volna huszon-
ötezer tallérokat. Summa: százezer tallérra ment akkori 
saccolása is az városnak [Kv; KvE 183-4 LJ. — aKv]. 

saccoltat 1. pénzadót fizettet, pénzadóval sújt; a obiiga 
pe cineva la plata unui impozit; Geldsteuer bezahlen las-
sen. 1580: Az my az Dezmalast illety ekedig is az ze-
geny keóssege(n) sok kwlen kwlen sarc esset kewannyak 
azért eó kegmek hog ennek vtanna, e ne legien, hanem 
Jámbor varassunkbely fiakat is talalnak eó kegmek ... kik 

az városi zegenseget ne(m) sacioltattya mod nelkwl [Kv; 
TanJk V/3. 228b]. 1590: Az prokatorok dolgarol eo 
keglmeket vgy dirigaliak hogy az szegeny keosseget ne 
saccoltassak [Kv; i.h. 1/1. 136]. 1626/1681: Hadgyuk azért 
es seriō parancsolyuk is hüsegteknek szabadosink ta-
xajokat bé szolgaltatva(n) őket ne haborgassák, há-
borgattassák, sarczoltassák [Vh; VhU 227 fej.]. 1677: A' 
Szászság közŏt Pasztorkodo külső embereknek Jobbá-
gyit, se cirkálásnak idején, se egyébkor ártatlanul, és a' tör-
vény uttya kivül, se a' Tisztek, se utánnok lévők ne san-
czoltassák és taxállyák, az eddig némely helyeken követet 
abusus szerint [AC 242]. 1683: (A tisztek) annak előtte 
egykor az Zalakmaj Joszagot akartak sattzoltatni, s Batizi 
ur(am) nem fogta engedni hogy karosittsák magok haszno-
kért, mert az adot is csak alig <szed>hetik be [BalázsfVa 
AF; UtI]. 1758: ezen Nemes Kővár videkín lakó osztatlan 
Czigány Jobbágyait a* Mlgs Teleki Familiának nem más 
Taxalja Sattzoltattya húzza vonnya és szolgáltattya, hanem 
az Mlgs Groff Generális Teleki Sámuel Ur eő Nga Czigány 
Vajdája az eő Nga parantsolattyábul [Nagysomkút Szt; 
TK1]. 1793: a Dominiumhoz tartózandó embereknek Cau-
sait minden szombaton ki folytatom, az embereket nem 
saczczolom, nem saczczoltatom [Drassó AF; TSb 24]. — 
L. még AC 14, 71,269; CsH 358,411,473; TML 1,313. 

2. hadisarcot fizettet; a impune tribut; Tribut bezahlen 
lassen. 1619: Az kapitán pasa addig sarcoltatta az sze-
gény Insulabélieket8, hogy szinte az két várnál érte egy 
szélvész és négy vagy öt hajóját az szélvész az kősziklához 
verte [BTN2 191. — aA krétaiakat]. 1657: ha énvelem 
kereskedést kezdenek indítani, esztendőnkint nem egyszer 
őnagyságát és az országot sancoltatni Isten és világ előtt 
oka nem lészek [Kemlr. 326]. 1710: à német officérek szo-
kások szerint saccoltatni kezdvén a boérokot, mind a vajda, 
mind az oláh urak megidegenedének tölea [CsH 214. — 
aHajszler generálistól]. 

3. váltságdíjat fizettett; a obiiga pe cineva la plata sumei 
de räscumpärare; Lösegeld/Auslöse bezahlen lassen. 1679: 
Az mely szt. jóbi agát Kállóban vitt az az kutya Salánky 
Ezer forintra mondják hogy saczoltaţják [TML VIII, 432 
Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

4. pénzt csikar ki vkitől; a stoarce/smulge bani de la ci-
neva; von jm unrechtmäßig Geld verlangen. 1579: (Biro 
vram) Inchie az kenyer swteoket hogy az buzanak Arrahoz 
kepest swssek Az kenyeret es az zegeny Nepet ekeppe(n) 
ne haggyak saczoltatny [Kv; TanJk V/3. 199a]. 1591: 
Galffi Istua(n) deák haza menteben pereset megh fogta 
fogsagba tartotta saczoltatta [UszT]. 1598: Chiany János ... 
wallia ket vtambais haborgatot megh Thúri János zol-
gaia eggiet mas aprolekomat fel hanta amit zeretet el 
veotte, saczoltatot [Kv; TJk V/l. 183]. 1668: az Váradi 
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vitézek minden meg határozásnelkül akarjak az Sze-
génységet Sanczoltatni, kenozni, már lopvais ki csapnak az 
szegenysegre, rabsagrais vittek mostansag bennek [KJ. 
Székely Mózes lev. Drinápolyból]. 1678: Eskuszem 
hogy az Desj Rationistasagban az kereskedő rendeket 
ne(m) saczoltato(m) [Gyf; KaLt Apor István ir. Palogiaj 
Mihály kezével]. 1703: egy oláh magurai Girda András 
nevű Jobbágy bíráját... ki fogtatta kötöztette meg, ki san-
tzoltatta, es mortificalta eöket [O.magura SzD; Told. 24 
vk]. 1707: az I Deesen lakó Szőcs alias Laskai And-
ra<s> hazara ... Complices Tarsaival rea menve(n) hurczol-
ta, taglotta, Szanczoltata [Dés; Jk 353a]. 1763: Dénes An-
tal exponállya, hogj Strasa Mester Székelly László Zágon-
ban Káinoki Sándor úrhoz akarta küldeni, satzoltatván, 
jesztetett [Egerpatak Hsz; HSzjP]. 

saccoltatás 1. pénzbeli vagy természetbeni szolgáltatás 
(erőszakos) behajtása; perceperea/strîngerea (cu forţă) a dă-
rii; (gewaltsame) Einnahme von Geld- oder Natural-
bezügen. 1578: egez varasul keryk eo kegmet biro vramat 
hogy az bór gywtet4 ínchie hogy lnstructioia zerent 
iarion el az bór zedesbe, es effele kwlenk (!) kwlenb való 
saczoltatast ne tegye(n) a varoso(n) [Kv; TanJk V/3. 172a. 
— aOlv.: bőrgyűjtőt]. 1591 k: Az zegin megh romlot 
atiankfiay el fottanak akar my kichin Contributiot(is) Nagy 
zaccoltatassal es fogsagal exigalnak [Dés; DLt 233]. 1620: 
az hosdatban leweő Capitansagok alat való emberek 
valakit megh kaphatnak az koborlason, es az kertek, majo-
rok fel teőresen megh foglyak, el ne bocziassak 
Sacczioltatas alat [Kv; TanJk II/l. 297]. 1654: midòn 
hwseged kezéhez iutott azon falu, nem elegedue(n) megh 
hwsegtek, szokott adaiokkal, dezmáiokkal, keptelen 
saczoltatással terhelné az ott lakos szegénységet mar-
haiokat, iauokat el praedaltatta az birot negy holnapigh 
foghua tartua(n) meg saczoltatta, szaz Tallért, s hat Tulkot 
ueue(n) rayta [IB fej. rend.] | Jobbágyunknak mind azon 
átal torvenytelen, és szokatlan sanczoltatasokban magokot 
ne elegyicsék [UF II, 90 Lorántñy Zsuzsanna ut.]. 1746: 
Tudjaé a Tanú, hogy sokkal töbre ment Eltetŏ Ferentz 
Uram(na)k a Szegény emberek ellen tett kártétele, Marhá-
jok levagdalása, égy égy Máriásig s felljebb is lett tör-
vénytelen Sattzoltatása mint az ott való háza esett ö ki-
gyelmének ... ? [Szentegyed SzD; WassLt vk]. 1758: Mi 
Rézmíves Mester Emberek vagyunk eleget dolgozunk a' 
GrofT Teleki Sámuel Vrnak ... a' Taxa Pénzt is rajtunk 
meg veteti e' felett... sok különös Sattzoltatasaink vad-
nak most is a szegény Boldisár Gábornak egy Lovat el 
vétette [Nagysomkút Szt; TKI]. 

2. hadisarc kivetés/behajtás; impunerea/strîngerea tribu-
tului; Tributeinnahme. 1659: Mi uram félünk minden 
nap az újabban reánk vetendő summának saczczoltatásától, 
Bánfi Sigmond uramnak Nagy-Pénteken jővén szolgái 
az Jeddikulában akarták vinni mivel az bevitt summa 
korántsem telt csak százezer tallérra is félek nagyobb 
saczczoltatástól ki miatt Isten óhat meg egy rebelliótól 
[TML I, 387 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1662: Bar-
csai Ákos ellen súlyos articulus, annak mi okai? Barcsai 
Ákos execútiója. Nagybányaiak sarcoltatásokba botlása 
[SKr 649 Tartalomjelző fejezetcímből]. 1667: hova tovab 
penigh annál inkab nevekedet az Pogansagnak saczoltatasa 
... nemis levén hazank megh maradasara remenyŭnk egyeb 
Jsten uta(n) az penzbelj Complacational [Kv; KvLt 1/179]. 
1710 k: Rabutin rákülde egy nagy lovas companiát... Szo-

morú keserves példa volt mindennek, executio sine prose-
cutione; ölés, vágás ugyan nem volt, de egynéhány napig 
tartó vendégség, saccoltatás [BÖn. 931]. 1711: Mert a 

Rákóczi pártján levő magyarok, elunván a kurucságnak el-
viselhetetlen igáját, saccoltatását, ingyen való quártélytaſ-
tását, rettenetes portióztatását, mely a német directiója alatt 
sem volt olyan mértékben [CsH 454]. 

3. pénzbeli vagy természetbeni szolgáltatás jogtalan kö-
vetelése/kicsikarása; a pune/percepe dări ín mod sama-
volnic; unberechtigtes Verlangen von Geld- oder Natu-
ralbezügen. 1671: a' Postálkodoknak, és egyéb rendbéliek* 
nek saczoltatások, sok rendben meg-tiltatott [CC 3JJ-
1677: a' kik az Haza közönséges dolgában, vagy Feje-
delmek szolgálattyában járni comperialtatnak, azoknak 
gazdálkodni tartozzanak illendő modon, tékozlás, részeges-
kedés, és a' szeginységnek sarcoltatása nélkül [AC 159]. 

saccoltatik hadisarc fizetésére köteleztetik; a fi obligát 
să plătească tribut; zu Tributbezahlung gezwungen sein-
1661: az tatár chám bejövetelekor az derekasabb várasak 
annyéra sancoltattak, hogy még abból az fizetésből ki nem 
feselhettek [Kemlr. 342]. 

saccoltató I. mn pénzbeli vagy természetbeli szolgálta* 
tást (jogtalanul) követelő; care pretinde dări (In mod sama-
volnic); Geld- oder Naturbezüge (unberechtigt) verlangend. 
1677: A' residentiatlan Nemesség, Fejedelmek, Urak, vagy 
Főrendek szolgai, és egyebek-is, ha kik efféle dolgot atten-
talnának\ az ollyanoknak meg-fogattatások, büntettetések 
a' szerint légyen, a' mint a' Generale és Publicum Edic-
tumban világossan exprimalván vagyon afféle lézzegŏ sar-
coltato embereknek állapottyok | A' Lézzegö, csavargó, és 
bujdoso, szegénységet sanczoltato, és egyéb insolentiakat 
cselekedő embereknek meg-fogások, büntetések felöl, az 
Országnak közönséges afféle emberekről való végezési ob-
serváltassanak a' Szászságon-is [AC 158, 242. — aTi. in-
gyenes gazdálkodást, ellátást és fuvarozást jogtalanul köve-
telnének]. 

II. fn pénzbeli és természetbeni szolgáltatást (jogtalanul) 
követelő személy; persoanä care pretinde dări (ín mod sa-
mavolnic); Geld- oder Naturbezüge (unberechtigt) Verla-
gender. 1655: bizonyos légy benne ha a' szegénséget con-
tentatiojokkal eppen helybe nem szállítod s az szegén 
Betlen István idejebéli mód szerent nem szolgaitatod a 
szegenseg méltatlan satzoltatoján oly esik, másokis tanul-
hatnak róla [IB X. 2 a fej. I. Bethlen Domokoshoz]. 167/' 
a' szeginységet ne sanczoltassák ha a' sanczoltato Ne-
mes ember lészen, flór. 200. ha nemtelen, floren. 100-
büntettessék [AC 78]. 

saccpénz váltságdíj; sumă de răscumpărare (pentru el»-
berarea unei persoane din captivitate); Auslösegeld. 1604/ 
1675: Bemald Ferencz addegh megh hazasodot volt Boros-
nyai Simonnéval miglen az elsöszöri felesege ell nem HolJ 
volt és megh nem valtotta Török orszagbol holot tutta hol 
vagyon és megh attak volna valtsagon annak felette az 
Truszkai Uraktol az sacz pénzt fel vötte azt ell költötte volt 
[A.csernáton Hsz; HSzjP Illyés István pp de Futasfalva 
vall.]. 

sacc-restancia sarcadó-elmaradás; restanţă ín pl®*® 
därii; Verspätung in der Steuerbezahlung. 1602: varosu 
intyk eo kgmek mind az Sattz restancia Ado zedeo Vraima 
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hogy zorgalmatossagal zedgyek az restantiat [Kv; TanJk 
1/1.410]. 

sádtrok aranytisztításnál használt kis választó teknő; co-
vaţä folosită la separarea aurului de impurităţi; kleiner 
beim Goldputzen gebrauchter Trog. 1757: az illyen látható 
Aranyós köveket mosárokban meg törjük, s ahoz való 
választó teknőtskével, mellynek Sádtrok neve, ki válasz-
tyuk meg szárasztván a' vizes por aranyat vas serpenyöts-
kében [Zalatna AF; JHb Borsai István nyil.]. 

sáfár 1. városgazda, a város bevételeinek és kiadásainak 
elszámolásra kötelezett kezelője, sáfárpolgár; fúncţionar 
ales al oraşului avînd sarcina de a ţine evidenţa íncasărilor 
Şi cheltuielilor; Schaffner, Wirtschafter der Stadt. 1571: Az 
Safar vraim dolgát vyzontagh hattak eo K. varoswl Az 
zamweowe (!) vraimra [Kv; TanJk V/3. 35b]. 1572: eo k. 
varoswl ky adot regula az Safar vraimnak, hogy keolcek 
az eo reyaiok Byzot varas Jeowedelmet az hova Byro 
vra(m) az feyedelemnek es keozeonseges zwksegnek Meg 
zerzesere paranchollya | az Safar vraim mikor penznel-
kwl zwkeosek volnanak, Az Byro vram Izenetyre Ne tegie-
°ek alkolmatlan es Tyztessegh kywl való Bozzwsagos 
valazt, hane(m) Jo Bezedel erteny agyak biro vramnak 
az penzbely zwkseget [Kv; i.h. 54b, 55a]. 1575: eo K. 
voxot adwan Rea Nagiob Resre Tecczet eo kgnek hogy 
Nem az Safar vraim zedgiek az adot, hanem Mas ket 
Polgár valaztassek Mikeppen tawaly Eztendeoben [Kv; i.h. 
109a]. 1576: Az postaknak zallastartasat es gazdalkodazat 
(0 Rendeltek eo k. az Safar vraimhoz hogi biro vram haza 
zabád legien teollek, Az Safar vraim Rendel visellie gon-
giat Alkwgianak meg rayta [Kv; i.h. 135a]. 1590: Az 
felseo Espotaly mesternek Az megh latot foliam Asasra 
Adassanak Az Safar vraim Által tiz ftot [Kv; i.h. 1/1. 148]. 
1603: Vegeztek ö kk egez Varossúl e maj Naptol fogua 
mindenik Saffar egy mast ertve(n) mindenik kölcze(n). Ha 
mellyik Saffar penig vakmerösegböl holnapot valasztua(n) 
maganak úgy akar költenj az ollya(n) Registrumat az Zam 
veveö Wraim be ne vegye(n)ek hogy meg tapasztalogyek 
mindenik Saffarnak naponke(n)t való szolgalattya és 
költségé Ezt ky veúe(n) hogy az hoo penzeseknek eggyik 
fizesse(n), az másik az Cantorosoknak [Kv; i.h. 449]. 
1604: Az marhas emberek feleol az ket Safar Vraim tar-
tanak regestumot [Kv; i.h. 471]. 1650: Tohrdaj (!) 
Jstuannak Az Magyar Nation levő Safarnak, Az 1649 Esz-
tendő bely Decemberről ualo Szam Ado Fiók Regestruma, 
Igy következik [Kv; Szám. 26/VI. 343]. 

2. uradalmi intéző, gazdatiszt; administrator de moşie; 
Verwalter. 1592/1609: My oda menek hogi megh fognuk 
eoket es megh monduk hogy ki allianak beleöl le, merth 
Vrunk Saffarit Peter nem engedi, eok ki menenek beleölle 
[Mezőbánd MT; WassLt]. 1618: Ezen nap vétetett pénzen 
valami kevés abrakot Kamuti uram Ez nap estve felé 
Péter deákkal, az sáfárával ez felől beszélgeték vala [BTN2 

88]. 1638 k: Iohannes Swlie eos iobbagi vámos most, alias 
safar volt [Km; GyU 29]. 1646: Tordai Kamora Ispanis 
érkezek. Iffiu Vrunk Safarais erkezek [Mv; AA11. 6]. 1674: 
administralt Fogarasi sáfár András deák Uram Szin mézet 
Ur. 3 1/2 [Utl]. 1701: Abrancsoknak való veszõket is a 
sáfárokkal p(rae)stáltasson [H; Utl]. 

Szk: várbeli 1640: Jdegen legeni várbeli saphar, Boer 
Gaspar hazat veven ell. Maga Boersagabul szakasztott nekj 
reszt [Fog.; UFI, 737]. 

3. kulcsár; chelar; Schließer | szakács; bucătar; Koch. 
1582: 25. April(is) Sos János ... vizy negy lowan az Len-
gyel keowet filipozky Konyha zekeret fizettem Tordaig f. 
1. Temeswary András wyzy három lowan az lengyelek por-
tekaiat Tordara ... d. 75 Kalmar Albert vizy három lowan 
az filipoczky Safarat Tordara d. 75 [Kv; Szám. 3/V. 40 Le-
derer Mihály sp kezével]. 1585: 25. octo: Vrúnk ö Nagsa 
Jowe be B. Vram es Tanach Vegezesebol Attam Aiando-
kot mint kouetkezik Gábriel deaknak az Kochnia Mes-
ternek Atta(m) egy veres Zonieget f 4. Az ket Safarnak 
Atta(m) egy egy hiúely pragay kest ... d 56 Es egy egy 
posony Súuegetet d. 28. Jósa Deaknak az Kolcharnaíc 
Atta(m) 1 3/4 szing scarlatot... f. 3 d. 15 [Kv; i.h. 3/XVIII. 
28b, 30b, 31a Gellien Imre sp kezével]. 1587: Sakachinak 
saphamak meserre szalatserre attam — 14 [Kv; i.h. 
3/XXX. 25 Seres István sp kezével]. 1591: 21 die Jûly ... 
Battory Boldysar eo Nadsaga Jwtot Byro vram akaratyabol 
attam Az Konyha Mesternek Saffarnak Zakachyoknak 
Trombyttasoknak 12 Eytelt f — d 36 [Kv; i.h. 5/1. 30-1]. 
1625: az koniha szekerrel el erkezwen, Az vrunk eő felge 
Feő Szakacza es Saffara, atta(m) Etelt es Jtalt Ebedre 
[Kv; i.h. 16/XXXIV. 134]. 1677: Sáfárok s konyha Ajtón 
állok [Utl]. 

4. felügyelő; supraveghetor; Aufseher. 1572: az Baniaj 
saphar Köszma (!) gergelt itt erossen meg periette, es 18 fo-
rintot irt ell rajta, mj annyual kett ókórrel s eg loval Nag 
kerelem szerint elegytettwk meg [Lápos4; BesztLt 3687 Is-
meretlen a beszt-i bíróhoz. — aValószínüleg Hagymáslápos 
Szt]. 1679/1681: Udvarbíró Vramtol fügő minden Tisztek-
(ne)k, Sőt hamorokbéli mesterek(ne)k, Safarok(na)k, és 
egyéb műveseknek is terminálvan idejek ... mivel eő 
kglmere biztam ă Tisztek állatásat, vagi le tételét [Vh; VhU 
677]. 1681: Minden bányáról az Sáfárok tartoz(na)k adni 
anuatim ket ket Karulyt vagi azért fizetni per f. 2 [Vh; VhU 
64]. 

5. átv gondviselő; protector, curator; Protektor. 1599: En 
Ferenczy Mathe ex Vachi ... Tezek en testame(n)tumot az 
en iauaimrol, melliet Iste(n) eő zent felsege sáfárul kezem-
ben bizot [Kv; RDL I. 5]. 

o Szn. 1530: Demetrio Saphar [DomH 69]. 1531: De-
metrio Saaphaar [i.h. 94]. 1572: Saphar Pallal [Aranyosge-
rend TA; BK]. 1579: Saffar peter ó Naga saffara [Kv; 
Szám. 1/XVIII. 18]. 1625: Saphar János deák [BLt 5] | Saf-
far András [Kv; Szám. 16/XXXIV. 213]. 1629: safar And-
rasne [Kv; TJk VII/3. 90]. 1657: Safar Margit [SzJk 82-3]. 
1668: Sáfár peteme [Kv; SzCJk I. 106b]. 1689: Saffar Mi-
hálly [Gyf; Utl]. 1690: Sáfár Peter [Kv; Dica VI. 83]. 
1694: Sáfár peterne [Kv; i.h. XXI. 70]. 1723 k.: Sáfár Pé-
temé HbEk]. 1845: Sáfár János [Kv; ACJk IV 10]. 1864: 
Sáfár János [Kv; i.h. 66]. 

o Hn. 1891: Sáfárg(ödör) [Váralmás K; KHn 318]. 

sáfárház 1. raktárház/helyiség; depozit; Láger. 1682: 
Sáffar ház Egy eőregh ... vas rud No 1 Egj eöregh be-
liegező vas N 1 | Egj Egetbor feozeö rez fazék N 1 Iuegh 
Czwrhez ualo uas szerszamok N. 6 [UC 14/38. 125-6] | 
Alsó Porumbaki Uduar ház Saffar ház Zwrt míz vagion 
Ur N 11 Dizno oria N. 2a [A.porumbák F; i.h. 178. — 
aFolyt. a fels.]. 1681: Sáfár házak előtt léuő nagi széles 
Tomácz, ennek keőböl rakott gradicsa a' Kapolna ajtajanal 
kezdetik; Lépcsői, deszkaval burittattak Lapos sindelyezese 
igen el sorvatt Vagyon: Régi kopott só őrló Nro 1 Kád 
fal csinalashoz való Gyalu, vasaval együtt [Vh; VhU 559]. 
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1753: A Sáfár ház héján vadnak Két rendbeli szakadozott 
hámok [Marossztkirály AF; Told. 18]. 

Szk: belső-. 1676: Nyílik innen az belső sáfárházra egi 
fel szer ajto. Vagyon belől eőregh hus tartó fogas 

gyûmőlcz tartó deszkás allo ászok Űvegh tartó eoregh rosz 
láda Nro. 2 [Fog.; UF II, 712]. 1681: Belső Sáfár ház 
Vagyon itt Ez idei Disznó Lab Nro 6 oldalas pecsenye 
Nro 2 | Belső Sáfár ház Vagyon itt... Aszszu Pisztrangh, 
ket csomob(an) Nro 150 | Belső Sáfár ház Vagyon itt 
Fenyő Uj Csebreczke No 2 Uj, Mazas Tál Nro 1 | Belső 
Sáfár ház Vagyon itt Kereszt Labas hosszú Asztal Nro 1 
[Vh; VhU 562-3] * hústartó 1656: Jnnen nilik az hus 
tartó saffar hazra job kez fele egy reghi felszer ayto. 
Ezen belől vagyon 2 fa lábon allo hus tartó reghi rosz fogas 

egy 4 lábon allo husvagho szek [Fog.; UF II, 113] * 
külső 1676: Az udvarbirak házából ki menvén ... nyilik 
az külső sáfár házra czapo ... ajto ... Az külső sáfár házban 
be menvén vagyon bal felől egi kis deszkás rekesz... Az re-
keszből ki jővén vagion az külső safar házban egy paraszt 
fogasaczka [Fog.; UF II, 712]. 1681: Vajda Hunyad Vára. 
Külső Sáfár Ház kő boltos [Vh; VhU 560]. 

2. a sáfár lakóháza; casa/locuinţa administratorului; 
Wohnung des Schañhers. 1594: Az Várbeli hazakban ualo 
Inuentarium Az Safar hazban Nozolia uagjon No. 1 
Karos zek wagion No. 1 Kútra ualo vasatlan veder No. 
1. Konderra ualo was foghantho No 2a [Somlyó Sz; UC 
78/7. 22, 25. — aFolyt. a fels.]. 1632: Saffar ház Az fel-
seö hazakra uagion egy fa gradicz, ket felől ualo oldala 
deszkazatt, az feli Sindelies. Az hazak előtt, egy hozzu 
folioso padimentomos [Komána F; UC 14/38. 125-6]. 
1656: vagyon azon saffar hazban egy paraszt nioszollia 
[Fog.; UF II, 113]. 

sáfárházacska kis raktárház/helyiség; depozit mic; klei-
nes Láger. 1753: Ezen árnyék szék mellett bal kézre va-
gyon egy Sáfár házatska melyben nyilik egy Vas Sorkokon 
és pántokon forgo deszka ajtotska [Marossztkirály AF; 
Told. 18]. 

saſarina kurva, ágyas; tîrfä; Hűre. 1662: Azonban pedig 
a nyírt papság, kik az ő háló safarinájukkal nagy gyengén 
és kényesen élnek az ország oltalmazói ellen, titkon minden 
gonoszt forralnak, tisztökről emlékeztessenek [SKr 118]. 

Szk: ~nak mond. 1679: mondgya vala Körösi János, 
hogy te Kovács Ferenczne bűvös bajosokat gyüjtessz az 
házadhoz s azokkal czimborálodol de, hogy magat Kovács 
Ferencznet Safarinanak mondotta volna, olyant nem hallot-
tam [Mv; MvLev.]. 

saſarináz kurvának/safarinának mond; a spune/zice 
despre cineva că este tîrfä; jn Hűre nennen. 1711: Ez okon 
kelletett* az Dna Inctat in jus attrahalnom, nem tudatik mi 
oktol viseltetvén, engemet igaz és jámbor személyt kurva-
zott, safarinázott... meg kívánom, hogy juxta Constitutio-
ne(m) Nobilis Oppidi, in emenda lingvae convincaltassék ~ 
in fi. 33. hungricalibus [Dés; Jk 364a. — aTi. Nobilis Ma-
ria Pásztor cons. Nobilis Georgy Medgyesi de Déés-nek]. 

sáfárkodás intézés, gazdálkodás; gospodãrire; Wirt-
schaftung. 1605: megh ruminalúan annak okært eo kgmek 
ez dolgot felette igen veszedelmessnek iteltek elseoben az 
sok kwleomb kwleomb fele Safarkodást [Kv; TanJk 1/1. 
509]. 

sáfárkodik 1. (a város javaival) gazdálkodik, intézke-
dik; a se gospodări (cu bunurile oraşului); wirtschaften 
(mit den Gütern der Stadt). 1579: Az 10 september Az 
piacz zedök es az saffarok ózwe weztenek wala az zwk-
sek (!) Igen kywanya vg kellett En nekem safarkodny es az 
zekeresseknek fyzetny [Kv; Szám. 1/XVIII. 33]. 1588: 2. 
Decem(bris) Somogy Boldisart B(yro) v(ram) el kywl-
dotte Megyessre hogy ott Saffarkodyeíc egyet mast Az 
vrameknak [Kv; i.h. 4/III. 38]. 

2. (egyháznak) adományoz; a dona (bisericii); (der 
Kirche) spenden. 1807: 1807-ben Isten ditsősegire az H 
Bodoni Refor Eccla ujj kö Templamának, Tornyának s 
Harangjainak épittésekre a terhes költségnek ki pótlására 
nézve az Eccla Tagjai közzül kegyes és istenes 
indulattyakbol kik mennyit sáfárkodtak kész pénzül, nevek 
után megtetszik11 [HbEk. — aKöv. a fels.]. 

3. (vagyonával) rendelkezik; a dispune (de averea sa); 
über sein Vermögen verfügen. 1679: a mennyivel Isten en-
gem megáldott, annyibúi tudok sáfárkodni, Istenem aka-
ratján felül nem uralkodhatom [TML VIII, 505 Wesselényi 
Pál Teleki Mihályhoz]. 

sáſárlás 1. sáfárkodás, gazdálkodás; gospodărire; Wirt-
schaftung. 1579: Vegeztek eztis hogy Az Saffar polgárok 
Az varas pinzinek el vasarlassat senkire ne byzzak hane(m) 
eo magok vegienek mindent es az saffarlasba eo magok 
forogjon [Kv; TanJk V/3. 205a]. 

2. intézés; administrare; Verwalten. 1782: Mi modon az 
olyan nyomorult özvegy, és más tsak nem Alamisnával elő 
személyeket kikhez ennek előtte az Groff Ur Gratiaját mu-
tatta, vagy némellyeknek Jobbágyi szolgálattyátt hivséges 
Tisztyeinek Sáfárlására bízván azzal consentalodott, de 
azokatis mostan az emiitett Praefectus Ur(am) expiscalvan, 
mind el viselhetetlen szolgálat alá szorította [Torockó; 
Thor. XX/4]. 

sáfárol sáfárkodik, gazdálkodik; a se gospodări cu ceva; 
wirtschaften. 1589: Kysz János es Veoreos Pal wasar 
Byrak Saffarlattanak Az vrunk N. Kochnyaiara. Geom-
bezet Majost p(ro) f 1 d. 65 Soldort f. 1 d. 69a [Kv; 
Szám. 4/VI. 62 Stenzely András sp kezével. — aFolyt. a 
fels.]. 

sáſároltatik alamizsna intéztetik; a fi dat pomană; Al-
mosén gespendet werden. 1662: Az két ispotályokra két 
jó gondviselők állíttattak vala, az ispotályokhoz tartozó 
mindenféle jövedelmek be is azok által szedettek, s az 
érdemes, istenes koldusoknak is azok által sáfároltatnak 
vala, kik az ispitályokban lakóknak életekre is vigyázván 
eszekbe vévén, kicsodák lehessenek méltók s kicsodák nem 
az ispotályokba való befogadtatásokra és az alamizsnán 
való tartatásra [SKr 423]. 

sáfárpolgár (kolozsvári) választott tisztségviselő a váſOŞ 
bevételeinek és kiadásainak kezelésére és nyilvántartására, 
fúncţionar ales al oraşului avînd sarcina de a ţine evidenţa 
încasärilor şi cheltuielilor; (von der Stadt gewählter) 
Schañher, Wirtschafter. 1570: Az Éppel János Safar polgár 
keolccgerol azt Mongyak eo k. hogy az zam veoweo vrain1 

Jol megh hantak vetetek, A z My Illet keolchyegebe 
Meltan leot, azt Beh veottek, varoswl is Jowa hattak, Az ntf 
Nem meltan keolt ely azt megh kewannyak Theole [Ky' 
TanJk V/3. 6a]. 1582: Az ado zedeok ... Lederer Mihalna* 
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az eggik Safar polgarnak kwleom kwleomb wdeokbe Atta-
nak, eg Summaba ki teze(n) f. 1810/79. Eotweos Andras-
nak az második Safar polgarnak attanak f 991/17 [Kv; 
Szám. 3/VI. 8 Diósy Gergely not. kezével]. 1584: Értik va-
rosul Biro vramtol hogy sok zeoksegek leoüenek eleo holot 
vrunk eó Ngais ide akarna Ieony, az keoltsegh penig zew-
keon volna a' Saffar polgár vraimnal [Kv; TanJk V/3. 
286b]. 1588: Inche megh Biro vra(m) a' Saphar polgár 
vraimat hogy Az keozep kaput a' kilseo torniot Epittessek 
megh [Kv; i.h. 1/1. 75]. 1592: effele dolgoknak gondúisele-
set nem az zaz vraimra, hanem az Safar polgarokra zoktak 
hiznj mierthogi az varos pinzeis eo kezekben jar, az 
keossegnekis nagiob felelme, tartasa vagion eo kegmekteol 
hogi nem mint az zaz vraimtol [Kv; i.h. 190]. 1621: Az 
Aczioknak az kapun hogi dolgoztak az keozepkapun 
Nyreo János az Taualj safar polgár eo keme adot kez liug-
gatot vasakat [Kv; Szám. 15b/lX. 239-40]. 1631: 26 De-
cembris. Tötték az ecsémet, Segesvári Lőrincet városul sá-
fárpolgárrá az szász natión, melléje penig magyar natión 
Török János deákot [Kv; KvE 162 SB]. 1649: Safar Polgár 
Ur(am) ket szál padló fát szegeztetet az Fördöház ku-
tianak Agassahoz [Kv; Szám. 26/VI. 559]. 

sáfárpolgárság sáfárpolgári tisztség; funcţia de şafar; 
Funktion des Schaffners. 1649: Anno 1649 esztendőben is 
meghagyattam az sáfárpolgárságnak tisztiben. Ez hivata-
lom alatt háromszor fejdelemnek gazdálkodtam, nagy 
hatalmas legátusoknak német császártól őfelségétől, török 
császártól, lengyel királytól, nagy rendű embereknek [Kv; 
KvE 175 LJ]. 

sáfárság 1. sáfárpolgári tevékenység; activitate de şafar; 
Aktivität des Schaffners. 1579: Az Saffarok hon nem vol-
t o k mynd enekem kellett fyzetnem az pencz zedök semy-
kepen ne(m) akarak gondgyat vyselny az saffarsagnak [Kv; 
Szám. 1/XVIlI. 26]. 1586: Gellien Jmre Safarsagarol úalo 
Regiestrum [Kv; i.h. 3/XXV1I. 1]. 1589: Az en zam ada-
som utan kit en Tehetsegem Zerint Jgazan irtam marad az 
en zam adasomtol Saffarsagomtol az Varosnak illien mar-
hái kit kez uagiok mingiarast kezemteol ky mutatni [Kv; 
1 h. 4/X. 87]. 1621: marat uolna meg nallam Szab Cub. 35. 
M. 2 melibeöl disponaltam az mint Safarsago(m)rol ualo 
Regestru(m)bol ki latzik [Kv; i.h. 15b/VII]. 

2. sáfárpolgári tisztség; funcţia de şafar; Funktion des 
Schaffners. 1650: az reformata religion lévő sáfár, Ágoston 
Péter megnyomorodván az gutaütésben, érette viselvén az 
sáfárságot az város impositiójából, nem akarván felvenni 
az sáfárságot az magam házánál hogy gazdálkodnám ... az 
számvevőknek is egy hónap alatt gazdálkodnom kellett, 
noha az magam sáfárságában is azelőtt egy hónapig gaz-
dálkodtam [Kv; KvE 175 LJ]. 

3. vki sáfárpolgári tisztségének ideje; timpul cît este ín 
funcţie un şafar; Amtszeit des Schaffners. 1591: Az Ado 
Zedeo wraim az meny pinzt kezemheoz attak Safarsagom-
oana [Kv; Szám. 5/X. 2. — aKöv. a fels.]. 

4. gondviselés; grijä; Sorge. 1677/1778: Testem felett 
énekeilyenek, praedicallyanak, engem ne dicsirjenek: di-
csirjék Istent, hogy éngemis amaz hü szolgával dicsirjen 
megh Isten, nem az én hüv sáfárságomért hanem az ö 
ingyen való ki beszélhetetlen kegyelmességébül, irgalmas-
ságábul [Ne; DobLev. 11/386. 2a Samariai Lökös Péter 
vćgr.]. 

sáfrány 

sáfárságbeli sáfári tisztségbeli; de şafar; vom Schañner. 
1596: Safarsagombali keölchegem igj keöuetkezik summa 
zerent [Kv; Szám. 6/XXIX. 181 Bachi Tamas sp kezével]. 

sáfártárs a két választott sáfárpolgár egyike; coleg de 
serviciu care îndeplineşte tot funcţia de şafar; einer der 
Schaffner. 1650: Linczegh Janosnak Safar Tarsomnak kel-
lett három Nap Gazdalkodnj keglmes Vrunknak beiöuetele-
kor, mellynek napja Decemberben esett [Kv; Szám. 26/VI. 
343]. 

safély zafír; safir; Saphir. 1627: Más fwggõis, meliben 
uagio(n) Egy termes Rubint az keozepiben, allatta Egy me-
czetlen Sáfely [Kv; RDL 1. 131]. 1629: Wicey Janosnak, es 
az neninienek, Wicey Margit Aszszonnak ...hadtunk Egy 
fwggeot Az mely fwggeönek az keozepiben uagio(n) 
Egy Eöregh Safely az S. Orsolya kepe felliwl raita [Kv; i.h. 
132]. 1637/1639: Egj Sima arany gyúrú ... nyom safeljos-
tol Aran(yat) 3 ortot 3. aest(imaltuk) f. 12 d. 60 [Kv; i.h. 
1 1 1 ] . 

Szk: kék 1634: 3 Kék safely 3 Rubint 3 Eöregh 
Smaragd [Kv; JHbK XVII/15]. 

Vö. a zafír címszóval. 

saſélygyürü zafirgyürü; inel cu piaträ de safir; Saphir-
ring. 1629: Egj eöregh meczet Safely gjvrv [Gysz; LLt 
Fasc. 155]. 

safélyos zafíros; cu piaträ de safir; mit Saphir. 1627: 
Egy feyr szabasu safilyos Arany giwrw tt 7 [Kv; RDL I. 
132]. 1629: egj safilos gjürüt az ki az Aszonie volt attak 
vala az haz arraban [Mv; MvLt 290. 180b]. 1633: Attam 
egy regi modo(n) czinalt safilos arani fóggótt kiben lehet 
tizen eótt arani [Ks Vesselényi Kata kel.]. 1637/1639: Egy 
Eöregh safélyos regj forma gjúrú, nyom Ara(nyat) 3 f. 40 
d. — Egy Safélyos olasz forma gjúrú, nyom Ara(nyat) 1. 
ort(ot) 3 f. 35 — Egy negjszegü safélyos gjúrú nyom 
Aran(yat) 1. ortot 3. f. 25 [RDL I. 111]. 1645: Aranj Gyü-
rükot is lattam asszoniommal az többi kőzött egy Me-
czetlen kek Safeljos köúü vala az aszonj azt mondgia 
vala hogj Jegj Gyürü az [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 

sáfrány fűszernövény; Crocus sativus; şofran; Safran. 
1582: 3 January Jwta Pistaky Lwkach B.V. hagyasabol 
keolteottem reaya veottem három font Karazt d. 9 Bors 
Sáfrány d. 4 [Kv; Szám. 3/V. 3 Lederer Mihály sp kezé-
vel]. 1585: Mas talra boryuhus Suffaual tyukmony ment 
rea 32 Saffrany ment rea d. 12 Bors ment rea d. 7 [Kv; 
i.h. 3/XXII. 56]. 1590: veottem 1 fertály Saphrant p(ro) 
f. 2 Gyeongybert veottem 1 fontot f. 3 d. 20 Egy font 
Borssot d. 90 [Kv; i.h. 4/XXI. 11 Kis István sp kezével]. 
1594: Aztis tudom hogy Vayda Antal megh fiszete Buda 
Janosnak asz maradsagoth Borsai, Saphrannial [Dés; DLt 
246]. 1605: En ott valek mikor Zeoczj Georgyne ki raka az 
Zakaczne ladajabúl valami borsa saphranja kezkeneò 
giolchia vala [UszT 20/134 Haelena consors Agil(is) 
Joan(n)is Pap In Vdúar hely vall.]. 1640: Az Brassaiak ... 
Uy Esztendő napian tartoztanak Fogaras varahoz ... f. 60. 
Ittem Koniha szuksegere Edgy Edgy eöregh tal borsai. 
Saphrannial szek fíivel Geomberrel mandulaval, Malosa es 
Tengeri szólóvei [Holbak F; UC 14/48. 45]. 1650: Süttet-
tem ket púikat... Czjnaltatta(m) alaja Malosa leuett, Attam 
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tragjaianak Malosa szőlőt ... Mondolat ... Fa heiat, Szek-
fííüet... Safrant Tragjajahoz [Kv; Szám. 26/VI. 248]. 1678: 
hozott... Jo fele Safránt libr.l. f 34 [Utl]. 1741: Colonelus 
Uram honyhajara ... szekfüvet szerecsen divot, borsot saf-
rant d. 29 [Kvh; HSzjP]. 

Vö. a kaluger-, köz- és pogácsasáfrány címszóval. 

Szn. 1768: Safran Kis Anna [Kv; KvRLt 60]. 
Hn. 1772/1869: In loco a Lúgos kert meget, a Sáfrány 

Kertben sz [BalázsfVa AF; EH A]. 
Szk: bécsi -. 1585: wittem az vtra 1/4 font bechy saf-

rant, f 2 [Kv; Szám. 3/XVIII]. 1599: Tempe Michlos Hozot 
Bechj Marhatt 6. Fonnt Bechj Saffrant 1//20 [Kv; i.h. 
8/XIV. 25 Hj]. 1669: Kegyelmed jó szép tiszta rózsaeczet-
ben töressen egy csupor étekben valónyi jóféle bécsi sáf-
ránt, egy kis szerecsendió virágot és szekfilvet, jól megtör-
vén, keverjék jól az eczetben s veres skállát posztót mind 
untalan mártogatván bele, tegyék ő kegyelmének az szíve 
aránt [TML IV, 457 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 
1676: Sáfrány Libr. 1. Bécsi Sáfrány Libr. 1 [Utl] * erdé-
lyi 1620: Feű szerszamrul Egy font Beczi Saffrantul f 
—/20 Egy font Erdeli Saffrantul f —/8 [KvLt 11/69 VectTr 
12]. 1688: Egy font viaszos vagy Erdélyi safratol (!) f — 
//12. Egy font Port poray (?) safrantol f—//24 [BfR Vect ] 
* kerti -. 1721: Kerti Sáfránt nem kaphattom [Ks Bor-
nemisza Imre lev. Nsz-ből] * pogácsás - pogácsa alakú 
sáfrány. 1598: 1/4 font pogaccziass Safrant f 1 d 56 1/2 
[Kv; Szám. 7/XVII1. 75 Masass Tamás sp kezével] * török 
-. 1592: 1 Lott Terók Saffrant ... d 20 ... 1 Lott bechy 
Saffrant... d 40 [Kv; i.h. 5/XIV. 368 Éppel Péter sp kezé-
vel]. 1599: Vicey Gaspar Hozot Moldvabol Zaz f(ont) 
terek Saffrant [Kv; i.h. 8/XIV. 21 Hj] * viaszos - — erdé-
lyi-. 

Sz. 1662: Erezvén az sáfrány illatját, mind igaz hívei 
már Nagyságodnak [Sszgy; SzO VI, 269]. 

sáfránybűz sáfrányillat; miros de şafran; Safranduft. Sz. 
1657: Az én ide járásom alatt az hátrébb említett gyűlés 
Meggyesen meglőn; de ímé az sáfránybűzt megérezvén 
Csáki uram, nemcsak nem merészlett menni azon gyűlésre, 
de Erdélyben is nem mert maradni; hanem kirándult Ma-
gyarországban [Kemön. 123]. 

sáfrányillat sáfránybüz; miros de şafran; Safrangeruch. 
Sz: szubodorálja a -ot érzi a sáfrányillatot. 1745: Szarka 
Jóséff subodoralvan az sáffrány illatot, titkon kezdet lap-
pangom, s hol légyen, vagy merre mént, azt nem tudhatni 
[Ks 101 Haller János Nsz-ből] * tart a -tói 1761: Ezt 
eszre vévén Gombos Kristóf, s tartván a sáfrány illattol be-
teggé tészi magát s a szŏllŏ hegyből a Pasztorság mellől 
el szökik [Koronka MT; Told. 20]. 

sáfránymag sämlnţä de şofran; Safrankorn. 1621: Kere-
kes Mihalj Fogarasi zolga ... Nagi Zombatbol hozua(n) egy 
zekeren Niers Safíran magot ... attam nekie hust Libr 2 | 
Kerekes Mihali Azzoniunk(na)k hozua(n) egy zekeren 
Nyes Sáfrány magot, B. V. adata alayak, Zekeli Jakab hat 
Eokret szekeret Enyedigh fizettem nekj f 1 87 1/2 [Kv; 
Szám. 15b/XI. 91, 248]. 

sáfrányos I. mn I. sáfrányt termő, sáfránnyal beültetett; 
însãmlnţat cu şofran; mit Safran bepflanzt. 1627: Tudom 
aztis hogy alol az falu vegen uala egj Saffranios kertj Pal 

Deaknak [Filetelke KK; BálLt 1] | Az falu vegen az feiseo 
szeren vala egj Saffranios kertek [Kelementelke MT; 
EHA]. 1700: Kelementelken. Az Sáfrányos kertnek az me-
ző felől való részsze [Szőkefva KK; LLt]. 

2. sáfránnyal ízesített; şofränit, condimentat/colorat cü 
şofran; mit Safran gewürzt. 1639: eccer ismét odafiita 
hozzám s mondá: ides Csiszár Jánosné asszonyom, ha az 
uram ideküld, hát mondjad, hogy te adtad az káposztát. En 
kérdém, miért, s mondá, hogy az piacról hozaték igen szép 
sáfrányos káposztát, azt hintém meg merkuriommal [Mv; 
MvLt 291. 195 átírásban]. 1719: Az Pestisről Minden 
Reggel kiválképpen az Gyermekek Dio belet, vagy Mando-
la belet, vagy Magyarot, es Fűget egyenek elsőbben, vagy 
valami Sáfrányos Fa hájas, fa olajos boros Czibret [Ks 54. 
84 Medica instructio]. 

II. fn sáfrányárus/kereskedő; vînzător/negustor de 
şofrani; Safranverkäufer. 1678: Vőttem egy Sáffranyostul 
egy veg Abroszt huszonkét forinton pro f. 22 [Utl]-
1757: egy Safranyosnak Kolosvart meg fizetettem [TL. Te-
leki Ádám költségnaplója 110a]. 1810: Nyikulaje Georgye 
a' nevem ... Szebeni vagyok Manikatti Safrányosnak em-
bere vagyok [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 

Szn. 1782: Sáfrányos Palkó Gábor [Koronka MT; Told. 
4]. 1794: Sáfrányos Jutzi [uo.; i.h. 42/1]. 

sáfrányoz sáfránnyal ízesít; a şofrăni; mit Safran wür-
zen. 1595: Borsoltam Saffranyoszta(m) az Varoséból [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 64 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

sáfrányszín sáfránysárga, élénk sárga; şofraniu, de cu-
loarea şofranului; safrangelb. 1714: Mezzei Safran Szin 
Posztobul Pisztolyok Tokjara való fedél aranj fonallal ki 
varrót fl. Hung. 5 [AH 5]. 

sáfránytörő mozsár piuă de pisát şofranul; Safranmör-
ser. 1753: Egy Sáfrány tőrő Sarga réz mosár törő nelkŭl 
[Marossztkirály AF; Told. 18]. 

sagmelszín 1816: Schagmel szin kőntes 10 Rf & 
xr [Kv; Bom. IV. 41]. 

sah perzsa uralkodó; şah; Schah. 1619: eddig ezeka az 
perzsiai király nevére, kit ők sahnak hínak, hítták az pén-
zeket [BTN2 376. — aA törökök]. 

sabin régi török pénznem; veche monedă turcească; alte 
türkische Münze. 1585: Az penznek kyth be keöldeönk 
summaya az Zaz ezer forintot megh halagya, My mynd 
ynkab Sahynbçl es Ozporabol constal [BáthoryErdLev. 
271]. 1592: Merai Tamasne, Anna azzoni vallia 
Eottues Matias Inassa egi erzenbe hoza oda vgtnint 
niolcz forint arra sahint [Kv; TJk V/l. 244]. 1619: 25 die 
Novembris változék meg az pénz dolga itt Konstantiná-
polyban újat adának ki az sah in helyébe azmelyet ne-
vezének ... ozmaninnak, azaz ozmán nemzet pénze, mint-
hogy a sahin nevű perzsiai nevű volt [BTN2 376]. 

sábos, sávos I. mn kockamintás, sakktáblaszerü; cadri-
lat, cu modele In formä de carouri; kariért wie Schachbrett I 
csíkos mintás; vărgat, cu dungi; mit Streifen. 1576: Wa-
gion ket kezkenyeo, Egyk gallos giolch, másik feyrytlen (j) 
wazon Sahos [Szamosfva K; JHbK XVIII/7. 11]. 1586: 
Margit Sos Istwanne vallia hogy ... Masas Peterne ... 
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leány vendelet fel Nita, Es ot egy Egher eotte Sahos ruhát 
Jalala [Kv; TJk IV/1. 571]. 1588: Niolcz Abroz veres 
fonalosok es feyer sahosok [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 14]. 
1595: valanak patiolat, giolch ingh, sahos, parna hy, 
Pozto [UszT 10/14]. 1628: Ket vy uazon aztal kezkeneo 
sahos [Bodola Hsz; BLt]. 1645: Ket Abroz eggyk Lengiel 
másik Sahos [LLt Fasc. 125]. 1683: Abrosz Ur Asztalara 
való nro 3. Edgyik Krakkai másik Sáhos. Harmadik Fejeres 
Rosás [Krasznahorvát Sz; SzVJk]. 1703 u.: Hat jeles Abro-
szok, reczések, varrottak Sahosok [Somlyó Sz; i.h.]. 1705: 
Edgy Zöld Sáhos aranyas matéria tsipkésen szütt allyu 
szoknya [Cege SzD; WassLt Vas Dánielné lelt. Rettegi 
György kezével]. 1788: Kékesen szőtt sáhos Diktéj De-
ſekaj tok kettő [Mv; TSb 47]. 

Szk: - abrosz. 1589: Ket Temerdek sahos Abrosz [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2. 36]. 1627: Egy Sáhos Abrosz, feyr keőtes 
az keozepin tt f. 1 d. 25 [Kv; RDL I. 132]. 1676: Négy 
Saos abrosz [Gyf; JHb XXXI/2]. 1694: Két saos abrosznak 
aestim. den. 96 Ugjan egy Saos abrosz aestim. den. 72 
Kilyén Hsz; BLt 4]. 1698/1770 k.: Jo Sámuel conferalt 
Ekla számára egy bojtos Sáhos fejér selyemmel szőtt végű 
abroszt [Málom SzD; SzConscr. 203]. 1703: Az egjik 
ladaban savós abrosz, valor flór. 2 [Páva Hsz; HSzjP]. 
' Adot az Aszszony eő kegyelme Sajos Abroszokot 
Arapatak Hsz; HSzjP]. 1787: Egy sáhos abrasz Dr. 60 
[Mv; MvLev. Nagy György hagy. 4]. 1806: Edgy jotska 
Sáhos abrosz [Ne; DobLev. IV/897. lb] * - asztalkeszke-
"6. 1703: Három uj sáhos asztal keszkenő [Zabola Hsz; 
HSzjP]. 1754: valami igen szép nagj széljes Sáhos Asztal 
Keszkenjŏket szegtenek bé [Felfalu MT; TGsz 33]. 1837: 
% Sáhos asztal Keszkenő [Várfva TA; Borb.]. 1845: el-
vivén orzásképpen Hét sáhos uj asztalkeszkenőimet 
[Dés; DLt 591] * ~ asztalnemű. 1805: Egy Vég Sahos 
Asztal Némü [Szamosfva K; BLt 9] * - gyolcs. 1752: Egy 
vig Sahos gyolts, mellyb(en) vagyon nyoltz abrosz [Ma-
rossztkirály AF; Told. 19] * ~ gyolcsabrosz. 1643 U./1770 

Egy gyólts Sahos abrosz [Szásznyires SzD; SzConscr. 
215] - kender/kenderszál abrosz. 1623: Egy kender 
sahos Abrosz f — d. 45 [Kv; RDL I. 122]. 1640: Egi ken-
der szál sahos Abrosz [Kv; i.h. 123]. 1687 k.: Egy éneklő 
székre való ... vászon kendőt hagyott a Sz. Benedeki temp-
lomhoz égy kender Sáhos abroszszal égyűtt Ferenczi So-
Phia [MMatr. 12] * ~ kendő/keszkenő. 1712: egj sahos 
abrosz egy sahos keszkenő [Nagyfalu Sz; SzVJk 52]. 
II44- Lengjel Gyoltsbol való Sáhos keszkenyő nro 1 
Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1833: egy sahos kendő 

[Dés; DLt 750]. 1849: egy Túrölkőző 'sajos kendő [Dés; 
DLt] * ~ lenabrosz. 1643/1687 k.: ä Haraszkereki Eccla-
b(an)... Egy sahos karakai len abrosz is vagyon [MMatr. 
116]. 1749 e.: Nztes Koczis Istvanné Biro Ersébeth Asz-
szony Conferált az Ur asztalára egj Sáos len abroszt 
[Sóvárad MT; i.h. 206] * - lepedő 1627: Egy Sahos 
szakadozot lepedeő tt f. — d. 40. Jtem, Egy Sahos lepedeo 
« f — d. 80 [Kv; RDL I. 132] * - matéria. 1759: Hat sing 
tarka sáhos duffla materiát [Nsz; TSb 7] * - szöszabrosz. 
1611: Három vy zeöz sahos Abroz | Negj vy zeöz sahos 
Abrozok [Kv; RDL I. 88]. 1629: Egy sáhos szeosz abrosz 
er tt f. — d 70 [Kv; i.h. 143]. 1673: Vagion egi sahos szösz 
Abrosz [WassLt Borsai István hagy.] * - vászon. 
'628/1635: Egj uegh abroznak ualo zeles sahoa uazon 
[Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 1687: vad-
nak aprólék Abrasznak való uj Sahos vászon [Csapó KK; 
Berz. 1. 21/11]. 1848: Egy vég sáhos vászon [KLev.] * -

vászonabrosz. 1652: Két vászon sahos abrasz [Nsz; IB X. 
2]. 1709 k.: Vagyon égy Sáhos háro(m) szél vászon abrosz 

Ózdi Ersok adta [Szentmiklós MT; MMatr. 58] * almás 
~ abrosz. 1734: Egy vj Almás Sáhos Abrosz [Kv; Pk 6] * 
borshímes ~ abrosz. 1728: Istenhez s az Ecclahoz való jó 
indulattyabol adott Silester Borbara Veres Mihalyne edgy 
sahos bors himes abroszt [Nyárádszereda MT; MMatr. 
250] * erdélyi ~ abrosz. 1627: Egy Erdély vy Sáhos Ab-
rosz tt f. 1 [Kv; RDL I. 132]. 1700: Egy Erdélyi Sáhos 
Abrosz Recze az kőzepin [Hr 1/20] fejéres ~ abrosz. 
1687 k.: A' Filialisban* Cserefalvánis vagyon egy harang. 
Daczo Istvanne hagyott ugyan ahoz ă Kápolnához édgy 
fejéres sáhos abroszt [MMatr. 93. — aTi. a Nyárádsztbene-
dekiben] * gyapottal bélelt/gyapotos ~ abrosz. 1588: Egy 
gyapottal bellet Sahos Abrosz [Kv; KvLt Inv. 1/2. 18]. 
1611: Vagion 3. giapotos sahos Abroz iok noha uiseltek 
[Kv; RDL I. 88]. 1629: Egy Gyapotos sáhos abrosz feyr 
keotese ér tt f. 1 d. 50 [Kv; i.h. 143] * hímbe szőtt ~ ab-
rosz. 1739: 1 vég Sájos himbe szőtt Abroszsz darabba Nro 
1 [Szászerked K; LLt Fasc. 96] * kilenc ~ abrosz. 1820: 
Tizenket Szeméilyre való Kilentz sáhos abraszok [Felőr 
SzD; BetLt 5 Fráter Theresia kel.] * kockás ~ abrosz. 
1637: Egy koczkas Sahos haromszel abrosz f. — d. 75 
[Kv; RDL I. 24]. 1693: egy koczkas sahos abrosz, mas uj 
Sahos igen szép abrosz [Ne; DobLev. 1/38. 8b]. 1811: Egy 
fejér fáin Sáhos, kotzkás abrasz, igen finum kötött 
[A.ilosva SzD; EMLt] * krakkói/krakkói módra szőtt ~ 
abrosz. 1589: Ket Krakay Módra zeot sahos Abrosz [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2. 36]. 1615: Egj krakaj vj Sahos Abroz f 1 
[Kv; RDL I. 97 Junck András kezével]. 1637/1639: 1 vy 
czafrangos, kekes, vezeos, krakaj sahos abroz f. 2 [Kv; i.h. 
111]. 1714/1770 k.: Anno 1714. 7. Mártii Fejér Istvánné 
Homonna Aszszony conferalt a' Batzai Refor Ekla számá-
ra, egy Krakkai Sahos Abroszt, melly(ne)k a kőzepin va-
gyon töltött retze [Baca MT; SzConscr ] * lengeteg ~ 
abrosz. 1588: Ket veresses és egy sahos lengetek Abroz f. 
1 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 14]. 1610: Egj zakadozot lenget-
tek sahos Abroz [Kv; RDL I. 6]. 1693: egy lengetegh Sa-
hos abroz [Sárpatak NK; UnVJk]. 1810: Hat Sáhos 
Abrasz lengetég [Mv; DLev. 2. XIXA] * lengyel/len-
gyelországi ~ abrosz. 1628: Kett asztalra való lengjel-
orzaghj sahos abroz [Bodola Hsz; BLt]. 1 TI 7/1770 k.: 
adott egy igen szép Lengyel Sáhos Abroszt [Ördön-
gösfüzes SzD; SzConscr. 190]. 1728: Egy sahos lengyel 
abrosz [Réty Hsz; SVJk]. 1744: Sahoss bojtos szelljü 
Lengjel Abrosz majd ujj [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * 
paraszt ~ abrosz. 1623: Egi paraszt sahos Abrosz f. — d. 
32 [Kv; RDL I. 122] * székely ~ abrosz. 1723: Székely 
Sáhos abrosz ulnae 6tod fél. Más Székely Sáhos abrosz 
ulnae 5 [Koronka MT; Told. 29/2] * temérdek ~ abrosz 
nagykockás abrosz. 1629: Egy temerdek sáhos abrosz ér tt 
f 1 d. 50 [Kv; RDL I. 143] * török 1586: 1 Torok Sahos 
Ruha [Kv; Szám. 6/IV 47]. 1628: Egy vegh teóreők sahos 
kendeö [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 8] * vastag ~ (vá-
szon)abrosz. 1657: vagion kett Sahos vastagh vaszo(n) 
Abrosz [MihályfVa NK; JHb XXII/42]. 1818: egy 
tsinalatlan vastag sáhos abrosz [Kv; Pk 3] * vereses -
abrosz. 1615: Egj verrcses sahos es egj mas sahos abrozok 
mindenik lengettek, egywt f — d 25 [Kv; RDL I. 97 Junck 
András kezével] * virágos/virágzással szőtt ~ abrosz. 
1615: Egj io uiragos Sahos abroz f 1 [Kv;, RDL I. 97]. 
1803: Sáhos virágzással szőtt Abrosz [Ádámos KK; 
UnVJk]. 



sáhosan 614 

\\ .fii sáhos mintájú anyag/kelme; ţesătură cu modele In 
formă de carouri/cu dungi; kariertes/gestreiftes Tuch. 
1620: Egy Bal Bagaziatul f. 3. Egy uegh niers vaszontul f 
—13 Negi giapotostul f — /3. Egy uegh Sahostul f —/3 
[KvLt 11/69 VectTr 11-2]. 1688: Egy Gyapottas keszke-
nyőtöl f — //04 1/2 Egy Végh Savóstól Egy Végh Hatostol 
f — II04 1/2 [MvRKLev. Vect. 17]. 1743: Baraczk magos 
Sahos [Nagyercse MT; Told. 29/30]. 

sáhosan 1. sakktáblaszerű mintázatúan; cu un model In 
carouri mari; mit Schachbrettmuster | csíkosán; värgat, cu 
dungi; mit Streifen. 1634: attak egy trebelles sahoson ara-
nyazat pohart [Kv; RDL I. 105]. 1670: Csinaltam egy bél-
iét aytot- szöldon festve sayoson giontarosson [Kv; ACJk 
70a]. 1699: Egy kisded Sáhosan aranyozott udvari pohár 
nyom 43 nehezéket... Egy Sahoson aranyozott Sima udvari 
pohár nyom egy girat 39 nehezéket [Kv; KvRLt X. 1.43b]. 

2. - szőtt kockásán szőtt; ţesut cu un model In carouri 
mari; kariért gewebt. 1656: Harmincz ket sing Abrozok-
(na)k való sahoson szeött vászon egy darabba(n) [Doboka; 
Mk Inv. 2]. 1700: Két vég Sáhoson Erdelyben szöt Abrosz 
[Hr 1/20]. 1803: Egy sélyből álló, szép virágzással sáhoson 
szőtt széles Tóth Abrosz [Harangláb KK; Palotay 21]. 

sáhosos kockamintás, cadrilat; kariért | csíkos; värgat, 
cu dungi; mit Streifen. 1673: Wagion egi sahos Abrosz 
Vagio(n) mas tablas sahosos Abrosz Vagion egi sahos 
szösz Abrosz. Ittem egi tablas sahosos Abrosz, kiben va-
gion fejer kőtes [WassLt Borsai István hagy.]. 1712: Vas-
tag Sáhosos abroszt nro 8 [Szentdemeter U; LLt 24. C]. 

sája finom gyapjúszövet; stofä de lînä de calitate supe-
rioarä; feiner Wollstoff. 1584: idegen Wagy kyweol walo 
kereskedeo ember, vagy kalmar Syweget Aggion hordo-
wal ... Giolchot Ballal Granathot, Skarlatot, Sayat, 
Londist es egieb fęle olaz poztot mindent veggel [Kv; KvLt 
Vegyes III/4]. 1585: Ez Napokban ereóssen kert mind az 
Azzony, mind az Vra hogy el Mennenk az városrol igirtek 
mind zoknianak való sayat mind tallérokat [Kv; TJk IV/1. 
493]. 1587: orbannak egj Nadragnak való saiat az arra f. 
1/70 [Kv; Szám. 3/XXX. 40 Seres István sp kezével]. 
1590.û 1 1/2 Sing veoros Sayat ezt orbanak az kolchiarnak 
attak tt f. 1 d. 92 [Kv; i.h. 4/XX. 32 Hooz Lőrinc sp kezé-
vel]. 1596: Egy veres skarlat keopenyegh Zeold sayawal 
bellett ér ... f 19/50 [Kv; RDL I. 65]. 1611: Egj uiselt 
granath felseö ruha oh verres sajaual merreön belet... f 11 
[Kv; i.h. 88]. 1629: Egy Darab zeold saya aestimáltuk. tt f. 
18 [Kv; i.h. 132]. 1632: varadi Miklós hozott... 2 Fel vegh 
sayatt... 3 Fel vegh Rassatt [Kv; KvLt 11/69 VectTr]. 

sája-caſrag sája szövetből készült nyeregtakaró; valtrap 
din stofä de llnä de calitate superioarä; Satteldecke aus 
Wollstoff. 1719 k.: Egy veres Salya Cafrag Egy testszin 
marha hajtó Salya Cafrag fejer es Sarga Schofiumbol töltőt 
három négy virág rajta hozza hasonlo üstök nyomtatoja 
[LLtFasc. 115]. 

sája-mente sája szövetből készült mente; mintean din 
stofä de llnä de calitate superioarä; Mantel aus Wollstoff. 
1693: Edgj viola szin Sálya keskeny tsipkés, ezüst apró 
gombos rókamállal béllet mente flo. 13 [Ne; DobLev. 1/37. 
4]. 1715/1720: Edgj tettzin Sálja mente ... rókával bérlett 
[Cege SzD; WassLt Vas György hagy.]. 

sája-nadrág sája szövetből készült nadrág; pantalon din 
stofä de lînä de calitate superioarä; Hose aus Wollstoff 
1596: Egy wy Saya nadragh f 3/25 [Kv; RDL I. 65]. 

sája-posztó sája szövet; stofä/postav de llnä; Wollstoff-
1736: Hosszú szín volt az gyalui vár előtt csinálva ...az 
szín belől mindenütt be volt vonva díván szőnyegekkel 
egészlen az pádimentumot s az grádicsokat tecczin (test-
szin) sálya posztóval vonták bé [MetTr 394]. 

sája-szoluiya sája szövetből készített szoknya; fustă din 
stofä de llnä de calitate superioarä; Rock aus Wollstoff-
1596: Egy Saya zeold zoknya [MihályfVa NK; JHb XXIII/ 
3]. 1640: Egi Veres Saya szokniat Aestimaltunk f. 10 [Kv; 
RDL I. 123]. 

saját I. nm 1. tulajdon, vki tulajdonát képező; propriu, 
care aparfine cuiva In mod exclusiv; eigen. 1573: Ánna 
Zentlazlay gergelne, latta hogi Balasy gergel az haz eleot al 
volt es kyalt volt Imre deaknenak Nem az kwrwafy ageb 
attyatok veot volt (!) az chatomat hogi Ely vittetek az 
azzonis Mond volt hogi sem az te kwrwafy ageb batiad 
veotte volt hane(m) sayat penzemen veottem [Kv; TJk III/3-
232]. 1580: Ada be magatth, Kozarwary gergelnek, racz 
peter evrevk Iobagúl... ha penet (!) tevrtinik el budosa-
sa, mynden newezetes helieken hozia nülhason mykjpen w 
sajat Jobagiahoz [Melegföldvár SzD; SLt EF. 1]. 1584: 
Daroczy Balint vallia hogy haza Sayattia volt es ket kerthy 
[Kv; TJk IV/1. 230]. 1590 k.: Ludaym fiaywal Egyeteom-
ben ot Jarwa(n) az En saiat feoldeme(n), rea meont es 
ketteot vagy harmatis megh vteot benneok es el vittek | te 
penig zagony ferencz vgy kerestel engemeth hogy az el 
vötth ket tulyok saiat tied lött [UszT]. 1608: valamyek 
volt, vagy keues vagy sok, de mind azok sayat keresmen-
niek volt, mert mind egiwtt ... magok Jndustriaiokkal ke-
restek [Kv; RDL I. 85]. 1662: hozza nyúlhasson Gergelj 
Deák ... mindennemű bonomihoz, mint siat (!) Jobbagiahoz 
[Zetelaka U; Berz. 12. 92/16]. 1767: eo Nga mint Saját ös 
örökös jussát visza váltatván birja [Mocs K; JHbK Li-
li/18]. 1784: Tudam világoson hogy az az Bánya a Gá-
taknak saját Bányája [Torockó; Bosla Joh. Szabó (54) jb 
vall.]. 

Szk: ~ tulajdon. 1589/XVII. sz. eleje: az migh az ki 
szabót Mester Remeket eppen el nem vegezi, Eo ez alat az 
eó mesterseget kwlömben ne giakorolhassa: Hanem cziak 
sajat tulaido(n) kezeuel való koczogatasaual ellien [Kv; 
KőmCArt. 9-10]. 1747: az J. sajat tulajdon majorsagaim 
közzül edgi kurta gulya tyúkot meg fogott [Torda; TJkT 
III. 151] * maga 1610: az megh neuezet retett... mas 
ember penzeuel megh ne valthassa, hanem magunk saiat 
penzönkkel [BálLt 62]. 1632: (A fòld) Az Monostorzeg) 
hatarban melj az patak Mellet Áz Erdo fele dol feli. Az is 
maga sajat Irotvanja volt [BSz; Bom. V. 4]. 1726: Eztet 
pedig az Borjukertet husz esztendő múlva a falu maga 
saját pénzével, úgymint falu számára ... válthassa ki [Tap-
loca Cs; SándorO 274]. 1749: (A földeket) magok síát Ke-
resett penzekkel magok birodalmokra kiválthassák [Etéd 
U; NkF] * maga ~ költségén ellenszolgáltatás nélkül, in-
gyen. 1604: Az Jnnepekre es egyeb varossy keozeonseges 
harangozaseert, melyeket az haragozo sayat keolchegen 

vizén úeghez Adnak buzat Cub: 4 [Kv; RDL I. 77]. 162/'-
Kalaczsuteo Jstua(n) Vramek ... meg igyrek magok sajat 
keoltsegeken es faratsagokon Crajczar András Vramat ••• 
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mjnden Impeditorok ellen, otalmaznj [Kv; i.h. 13] * maga 
tulajdon 1687: Becski András vram az emiitett Deres 
Paripáért Jósika Jmre Uram(na)k ada az maga tulajdon 
saját pénziböl ötven magiari forintot [PókafVa AF; JHb 
37] * tulajdon 1617: Fogarasfeoldón Rheczien lakó 
Boyer János adgia ęrteswnkre; hogy Eöt£tt Boyer Peter 
a' haŭasali Vaida Secretariŭssa tulaidon Saiat Ioŭainak 
Usŭssatŭl... el tiltana; annak felette fogsaggalis feniegetne 
[Fog.; Szád. fej.]. 1688: hatalmas kezzel, tulajdon sajat föl-
dere mentem es ot megh vertem s veresitettem volna [Dés; 
Jk]. 1829: a ki tulajdon saját Czéhát elárulya, hiteszegett 
[Kv; MészCLev..]. 

2. vkihez tartozó; propriu; zu jm gehörend. 1595: vegez-
tek, hogi valamely chaplar valamelj jambomak keotelezi 
magát, tahat zabadsaga legien annak az Chaplart vgmint 
saiat zolgaiat megh tartani [Kv; TanJk I/. 263]. 1612/1613: 
Czereny Gaspar zolgaloia Osvat Anna... monda... Czereny 
Gaspar ... vgi elt mint saiat feleseget migh nalla laktam 
[Fellak SzD; KJ]. 1633: vgy Tartotta Zabo András ezt az 
Zabo Jánost mint sayatt edes gyermeket [Göc SzD; WassLt 
Vargha András (58) jb vall.]. 1846: a' Sors engem Saját 
kedves Gyermekeimtől meg fosztott [Kv; Végr.]. 

3. vkitől származó; propriu; von jm stammend. 1613: 
40. forintot... Aztalos Sámuel fel veot, Radnothy Jstua(n) 
vram tol, a' mikeppe(n) az eó battianak sajat keze Jrasais 
megh mutattia [Kv; RDL I. 92]. 1655: Azért kerem bizo-
dalmason kgldet mint Uramat, ez obtractio ellen vindicalni 
méltóztassék, ha ... ketelkednek akarmi punctumában elle-
nek docealni sajat kezek írasokkal kész vagyok [Kv; CartTr 
II. 897-8 Th. Ozdi lev.]. 1849: Saját vallomása szerént el 
v*tt Takantorok Simonne égy veres festékes ágyat [Héjas-
ba NK; CsZ]. 

4. személyes, egyéni; personal, individual; persönlich. 
1843: a kérdésben forgó erdővetés meggátlására célzott el-
lenszegülés hiteles felvilágosítására ... más, saját érdekében 
nem forgó tanú nem volt [VKp 76]. 1848: intető aszszony 
saját kárára ezen öszveget tovább nem nélkülözhetvén, 
ezennel ... inteti; tessék törvényes kamatjával edgyütt 
meg adni [Kv; Végr.]. 1852: Tessék a' követlő Aszszony-
nak az el foglalt részeket Tisztába hozni fizesse meg saját 
hanyagságából eredett káromat, költségeimet [Nagylak AF; 
DobLev. V/1351 Dobolyi Bálint nyíl.]. 1868: Mely feltéte-
les végrendeletemet saját akaratom szerint meg irva alá 
>rtam [Kv; Végr.]. 

Szk: ~fülével hall személyesen hall. 1843: Beszélje elé 
a tanú ... mindazokat, amiket saját füleivel a Varga Katalin 
szájából hallott | midőn a templom előtt Varga Katalin 
másodikszor jelent meg, saját füleimmel hallottam ezen be-
szédét | Egynehányszor hallottam saját füleimmel hogy 
Varga^Katalin a templom előtt biztotta a népet [VKp 69, 

5. - kebeléből a maga köréből; din cercul propriu; aus 
seinem Kreis. 1853: méltóztasson ... egy saját kebeléből kí 
nevezendő a' hely színén szemlét tartandó Bizottmány 
által meggyőződve, — annak végrehajtásához hozzájá-
r n i [Kv; Pk 3]. 

6. illetékes; competent; zuständig. 1844: Szaknári Fe-
rencz nevü egyén mint koborgó személy, illő bűnhődés 
v^gett saját törvényhatoságához, nemes belső Szolnok vár-
megye tkts Tisztségéhez altal kísértetendő lévén [Szu; DLt 
1441]. 

II. nyomósító szóként; folosit ca cuvînt de întärire; als 
Nachdruck ausdrückendes Wort: - (ő)maga maga tulajdon; 

sajtin-olaj 

(de) proprietatea sa; von seinem eigenen Besitz. 1592: Ve-
res Pal vallia az faltis Nagi Sala tartotta otalomal, ki-
beol Itilem hogi saiat eo maga fala volt az Nagi Salanak 
[Kv; TJk V/l. 274]. 1593: vgian Ezen ouar szorosaban 
valló padimentomoszasra kelletett szajatt maga(m) szuk-
sigjre Hozott köuett oda Adnom [Kv; Szám. 5/XXIV. 6]. 
1600: Ezeken kjueölis saiat maga Jozagabulis ada egi 
haz Jobagiot [M.köblös SzD; Ks 90]. 1648: eő azokot az 
szeőleŏ ueszszeökeot nem mas szeŏleöjebeöl metelte es 
meteltette, hane(m) saiat az magaebol [Kv; TJk VIII/4. 
311]. 1677: A' Földes Uraknak hatalmokban vagyon, mint 
akarnak disponalnj a' saját magok határiban [AC 109]. 
1760: Mellyik a* legg első aeqvisituma, és azt, ugy valami-
ket azután is acqvirált sallyát maga, Feleségei vagy Gyer-
mekei Vérségeken Vasárlatta é [BSz; BK vk]. 

III. fn 1. tulajdon, birtok; proprietate, bun material; Be-
sitz. 1568: Geruasius Nemez gyarto, Cleme(n)s Nemes 
gyarto fassi sunt hogy eçk egez cehçl vegeztek hogy 
valaky eg kőzçlok Coloswarot es Monostoron myw szert 
vezen, az tçb mesterekel tartoszek meg oztany de az 
myth ezen kwl Egyéb sokadalombol hoznak Mindennek 
sayatya legen [Kv; TJk III/l. 221]. 1604: En georfi mihalj 
onokaia wagiok azért ez okon anak az öröksegnek felę 
Énekem saiatom [UszT 18/21]. 1606: Sebest(ien) Janos-
nak) es Balintnak hatalmokba legie(n) hogi az Oltót 
altal ashassak Ágoston falua alat, es kópechj hatarba sza-
kazthassak s vgj birhas(s)ak mjnt saiattiokot [Köpec Hsz; 
Ks 90]. 1625: az uiz az mj saiat eöreoksegunket zaggattia 
es karosittia aggia okat miért bocsatta minden io ok 
nelkul az mi saiatunkra az uizet [UszLt VI. 56/22a]. 1646: 
15 Napot ada à teorueny hogy az kik(ne)k az marha 
sajattyok rea jeonek à teoruenyere [Kv; TJk VIII/4. 101]. 
1780: az utrizált erdőt mint sajáttyokat élték, és pusz-
tították [Kisapahida AF; Told. 37]. 1855: (A jószágot) né-
hai Nagybátyám pénzen vette, s ne gondolja hogy ijeszt-
getésekkel sajatombol le huz valamit [Káptalan AF; 
DobLev. V/1394]. 

Szk: ~ volta. 1602: mezaros Mihály ket bizonisagal 
megh bizonittya az eo marhainak sayat voltat [Kv; TJk 
VI/1. 609] * maga -ja. 1619: Ház, micsoda, ha kinek az 
nyakába szakad, ótalmazza magát, én csak magam sajá-
tommal is, nem más segítségéből, ha lehet, megótalmazom 
magamat [BTN2 218]. 1635: az Hasz reszt es az adossago-
katis tellyesseggel az Gyermeknek Borkanak boczata az eö 
reszere, seött magha sayattjabolis illendeökeppen megh 
teobbitette [Kv; RDL I. 107]. 1752/1785: ezeket1 az Expo-
nensek Kegyelmedtől Suo tempore mint rész szerint magak 
Sajáttyoknak Törvénytelenül és igazságtalanul való, usurpa-
toratul meg kivánnyák [Szentbenedek AF; DobLev. 
III/596.267. — aAz ingó és ingatlan javakat] * tulajdon -ja. 
1792: a' Götsörtöni Ref. Eklesia a' belső Farkas uttzai 
Templom Tomyotskájában lévő nagyobb Harangnak mint 
tulajdon sajátjának viszsza adattatását kéri [Kv; SRE 285]. 

2. ~ul maga birtokaként; drept proprietatea sa; als sein 
Besitztum. 1569: Bemald balas, akoron, Mikor az feketeen 
fw Nem leót, ez okért, hogy az teren, Inkab leót fw, az 
faluk Emnedelmebeol elte, de hogy sayatúl Eóreokbe byrta 
volna aszt nem tudo(m) [Mezöbánd MT; VLt 7/692]. 
1621: Az Pulacher Jstuan feleol ualo rend hazamat az 
megh irtt Summaigh kezeben szabadoson adom Jllien mo-
don hogy az elseo hazat Hid Vcza feleol saiatul eo maga-
nak Trepiger Gaspamak bírni hagiom es engedem [Kv; 
RDL I. 112]. 
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sajáti tulajdonosi; de proprietar; Eigentümer-. 1852: ki 
oly dolgot ád el, mi nem tulajdona a' Tőrvény az ily Tényt 
csalásnak nevezi, 's a' rászedőt büntetni szokta. Én magam 
mi kezembe jött meg oltalmazom, de miről éppen azt állít-
ják mi szerént nem az el adóje, magának az el adónak kell 
sajáti Jogát bé bizonyítani [Nagylak AF; DobLev. V/1351 
Dobolyi Bálint nyil.]. 

sajátkezűleg a maga kezével; cu mîna proprie; mit eige-
ner Hand. 1852: Mi végre azt illeti mi szerént kővetlett bi-
zonyítványaimat simplexeknek nevezi, csak azt felelhetem, 
mi szerént azok közt férje saját kezűleg írt levelei vágynák 
[Nagylak AF; DobLev. V/1351]. 1856: ezen végrendelet 
általam sajátkezűleg íratott alá [Kv; Végr.] | Méltóztasson 
a' kéréseket saját kezűleg aláírni [Mv; DobLev. V/1401 
Kovács Samu lev.]. 1863: Alább neveinket sajátkezűleg alá 
irt házas felek teszszük a következendő kőltsőnős vég-
rendeletet [Kv; Végr.]. 1864: Alol nevemet saját kezűleg 
aláírt Somogyi János végrendelkezésem következőkben 
teszem meg [Kv; Végr.]. 

sajátság 1. tulajdon; proprietate; Eigentum. 1594: 
Tuggia hogy ez peres feoldben harmad Iden volth buzaia 
Zeoke Matenak, de saiatsaga feleol eó semmith Nem tud. 
Azt eó Nem tuggia hogy senkinek saiattia leotth volna 
[M.fráta K; Told. 27]. 

2. tulajdonság; caracteristicä; Eigenschaft. 1847: Ezek 
igen böcses sajátságok, mellyek az Általom eddig anyira 
méltatott Járdoványban és annak fajában a Győngyszőlő-
ben hiányoznak [KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 

sajdít, sejdít 1. rémlik neki, elmosódottan lát/hall; a i se 
năzări; ahnen. 1574: Orsolia zeoch gergine Azt vallia hogi 
... estwe kilench horakor volt hogi Eo vduaran giermeket 
fektety volt leh, Azomba az zeoweny altal zayditotta hogi 
valami ferfy Ment volt Be az Albert deák hazaba [Kv; TJk 
III/3. 356]. 1657: estve sokkal megtöbbüle az ellenség 
táborának tüze, és éjjel az sánchoz gyalog is közelítvén, 
sajdítottam mint valami szekerek zörgésének és lovaknak 
lassan alattomban hajtásának jelenségét [Kemûn. 241]. 
1662: szintén hajnal előtt, az ostromhoz is majd legalkal-
matosb üdőben, hogy a virradta is jelen volna, a Tinnus 
sátorában világot sajdítván, azonban mint három lövőszer-
számokat egyszersmind a sátorra sütögeték [SKr 329]. 

2. (meg)sejt/orront; a presimţi; vorausahnen. 1659: Hi-
szem, édes Feleségem, ha én olyat sajdítok, megírom [TML 
I, 459 Teleki Mihály Pekri Sófiához]. 1662: midőn a sze-
gény haza dolgai így veszekelnének, a török nemzet a jó al-
kalmatosságot ... sajdítván s látván, elsőben a budai vezér s 
azonnal a portai fővezér is Jenőt kezdék kívánni [SKr 399]. 
1667: Bár Kegyelmed maga mellől el ne bocsátta volna ... 
mert lehetetlen, valamit ne sejdített volna [TML IV, 106 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1693: Elekesen2 az mint 
Sajdittya Borbereki Ur(am) egj jo darab majorság rét is 
(vagyon) [Ne; DobLev. 1/37. — aAF]. 1709: kötelességem-
nek esmérvén hogy az hul nadgyod tekinteti elő mozdittá-
sát esmérem vadgy az miben remoráját Sajdittaná(m) meg 
jelenesem [BK. Lugasi Ferenc Bethlen Ferenchez Buka-
restből]. 1743: Tavalyi esztendöb(en) én sajdítottam azt 
hogy az szántó vasaimot ... el akarja lopni [Szásznyíres 
SzD; Ks]. 1762: hogy Krajnik Kába László Uram három-
száz véka vert kukurizat maga Számára vitt volna én 
is Dominál is Biro lévén, Sejdítettem volna abban valamit 

[Roskány H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1775: jó Relatoriánkoţ 
sajdítván magais az praetendens, a' Causat in pendenti 
félben hagyta [Torockó; Bosla]. 

3. gyanít vmit, gyanakszik vkire; a bănui ceva; verdäch-
tigen. 1678-1683: ha kiket pedig saiditnok Urakhoz köze-
líteni s Uraknok is ahoz kedvit hailanj annak nogi sze-
renjen arulo hirit dühüs nevit, Urok előt hiven alitjak [Ks 
Komis Gáspár kezével]. 1711: Hon(n)an mit Sajdítottak 
irantam nem tudom [Gyf; Ks 95]. 1747: én Semmi hamis-
ságát nem láttam nemis Sejdítettem [Déva; Ks 112 Vegyes 
ír.]. 1748: Soha pedig nem tapasztaltam nemis Sajditattam 
valamit Moldován Marton és felesége Illona felől hogy sze-
giny Telegdi Péternek halálát vagy élete el fogyását munká-
lodták volna [uo.; i.h.]. 1754: Tudgyaé a Tanú itt Ma-
rokházán valami ki teritett kender vászon lett vólna 
vané hirivel a Tanúnak hogy elveszett vólna, mi képpen 
Sajdított iránta ki lopta és miképpen veszett ell... ? [Dob. 
Ks 5. IX. 4 vk]. 1755: Mégh eddig leg kisebbet is nem sai-
ditottam, hogy valaki abban munkás [BfN Benők Mihály 
lev. Bécsből]. 1761: az oláh Deák sejdítvén a' dolgot fi': 
totta és mégis verte a' Feleségit s ugy vallotta meg neki 
[Gyeke K; Ks 4. V. 20]. 1803: Csegezi Antal, a' mint saj-
dítottam, a' Lakadalmos Háztol bé jővén a' Gyülekezet-
ben) ... újra eztis meg ragadja hajánál fogva [Berekeresz-
túr MT; Berz. 3. 5. B. 1]. 

sajdíthat 1. látni vélhet; a i se putea năzäri; ahnen kön-
nen. 1662: ha valami világot sejdéthatnának a Tinnus sáto-
rában, csak azt vigyázák vala | csak valami mozdulást saj-
díthatnának is akármi helyeken is a bástyákon, ottan az 
olly helyekre tíz-tizenkét jancsárpuska sül vala [SKr 329, 
612]. 

2. sejthet; a putea presupune; sich vorstellen können. 
1672: Kegyelmeteknek azon kell lenni, az urat Banfi Die-
nes uramot reconciliálják jobban-jobban ... mert aligha, az 
mint sajdíthatom, mostanában is némelyektől újólag meg 
nem bántódott ő kegyelme [TML VI, 221 Teleki Mihály Is-
pán Ferenchez]. 1677: A mint én sejdíthetem, a portai kö-
vetek is útban vannak eddig [TML VII, 515 ua. Baló Lász-
lóhoz]. 1784: a' prédálásra 's pusztításra fél támadat Olá-
hokkal egyenlő categoriában hasonlitván3 ... ezen vádnak 
pedig fundamentumát a' mint sajdithattyuk extorquéálták 
abból ... hogy ... a' rontásban, prédálásban ollyanok vol-
tunk mint szintén ők [Torockó; TLev. 4/12. — aTorockó 
lakosait]. 

3. gyaníthat; a putea bănui; verdächtigen können. 1731: 
én Kovács Maria Aszszonj(na)k özvegységében is mellette 
laktam csak sajdíthattam s vehettem volna észre ha 
nehezkes lett volna [Szelistye K; Born. XXXIX. 16]. 

sajdíthatik sejtethetik; a putea fi presupus; voraus-
geahnt werden können. 1673: akkor azon az vegh hellyé*1 

meg eset siralmas romlás az naponkent való szomorú siral-
mas allapotokbol sajdíthatik vala [Szentpál KK; Ks 90]. 

sajdíthattatik sejtethettetik; a putea fi presupus; voraus-
geahnt werden können. 1662: Mikes Mihály cancellárius is 
a titkos követségben vett válasszal megérkezett vala, az 
honnan mint sajdíthattatnék ... segítség felől nagy jó re ' 
ménységnyújtást hozott vala [SKr 492]. 

sajdíttathatik sejtethettetik; a putea fi presupus; voraus-
geahnt werden können. 1662: itt mindenek a fejedelemnek 
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nagy mértékletességére ... vigyázván, olly modeste, mérték-
letesen tartják és viselik vala magokat hogy részegre 
való kívánságnak még csak nyoma sem sajdíttathatnék 
[SKr 269]. 

sajgó I. mn 1. csillogó, ragyogó; sclipitor, strălucitor; 
EÜtzernd. Szn. 1614: Sajgó Marton szolga [Szenttamás Cs; 
BethU 480] | Saygo János Ar(vaia) zs [Szárhegy Cs; i.h. 
489]. 1637: Saigo Gal [Ditró Cs; LLt Fasc. 69]. 7800: Saj-
gó Borbára [Seprőd MT; BalLev.]. 1806: Sajgó Ignác 
Szárhegy Cs; RSzF 264]. 1888: Sajgó Márton pápa 
l°yörgyfVa K; RAk 342]. 

2. verőfényes; însorit, situat ín bätaia soarelui; strahlend. 
'614: az dalnoki hatarban az vapa kelőben azmeli saigo 
ţolgia feolde volt [Dálnok Hsz; HSzjP]. 1685/1792: Az 
; ápa kelőbe vagyon három sajgó hold egy borozdán [uo. 
•n.]. 

verőfényes terület; loc însorit/situat ín bätaia soa-
relui; von Sonnenschein beschienener Platz. Hn. 1666/ 
í?53: Az Salygo vallya között (sz) [Dálnok Hsz]. 1711: a 
dalnoki reten a Sajgóba [uo.]. 1718/1793: a' Sajgóban (k) 
lAlbis Hsz]. 1737: Sajgóban [Bh; KHn 14]. 1751: Sajgó 
nevŭ hellyben [Dálnok Hsz]. 1790: Sajgó Lokan nagy 
Patak patakán alol (sz) [Etéd U]. 1794: a Sajgó bertze, a 
balu bokros marha legelő helje [M.bece AF]. 1823: a Sajgó 
^dalában (sz) [uo.]. 1834: Sajgó oldalában (sz) [Etéd U]. 
IS53: Etéd és Kőrispatak közt, Sajgó nevü helyen [uo.]. 
re °ldala a ' a t a Pa^ag [uo.]. 1889: sajgó észéke 
Ittéd U]. — A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

sajgóbeli Sajgó nevü helybeli; din porţiunea de hotar 
Ĵ numit Sajgó; aus dem Ort Sajgó. 1878: Sajgobali molnár 
lEtéd U; EH A]. 

f
 sajgói a Sajgó (SzD) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
°miat cu sufixul -/ al toponimului Sajgó/Şigäu; mit dem 

^bleitungssuffix -/ gebildete Form des ON Sajgó. I. mn 1. 
*aJgón levő; din Sajgó; aus Sajgó. 1768: Szőkereki és 
*aJgai Portiói eö Ngának részéb(e) jutott vala [Dob.; Ks 
y- XXV. 13]. 1801: azon ... Sajgai és Tótfalusi Joszágo-
S 1 általadta volt Szilvási János Urnák [Sajgó SzD; Ks 
3^XXVI. 4]. 

Sajgón lakó; care locuieşte ín Sajgó; in Sajgó woh-
neţd. 1693: Sajgay emberek [Dob.; WassLt]. 
n fi. fn Sajgó lakosa; locuitor din Sajgó; Bewohner von 
^aJgó. 1573: Kendj János Jobbagia Saigaiak Pap Peter 
^gy János [Szilkerék SzD; JHbK XLIV/11]. 1593: Gor-
^ Miklós Pathochy georgy Jobbagia Saygay Jwga János 

p gorban János ... Saygayak [i.h. IX/26]. 1667: 1 Ucza 
rjf1" 2 Ucza Szávully 3 Görbe Fülóp Saygaiak Görbe 

^los Saygai [Sajgó SzD; WassLt]. 

s*jka 1. kisebb hajó; luntre, şaicä; kleines Schiff. 1618: 
jj* minap két rossz sajkát hoztanak 30 kozákkal | 2 die 
s ?^embris jutának haza az Fekete-tengerről az gályák és 
,aJkák. Ugyanazon nap jöve hozzánk Balázs jancsár ... és 
trtkk n a g y bizonnyal mondá, hogy ... két kozák sajkánál 
Obb ez esztendőn a Fekete-tengerre ki nem jött | Két kozák 
°ssz sajkát is mint<egy> 16 kozákkal együtt hozának, az 

?JJkájokat Tóth Mihály uramnak meg is mutattam | 26 die 
^ t i i adának 8 csorbacsiára 8 kattant, kiket az Fekete-ten-
ſ f t ^ ,bocsátának die 28 Mártii 10 gályával és 25 sajkával 
10*N 126, 150, 170, 261]. 1809: Egy Sajkához, és Hajo-

hoz kívántató 1180. Négy Vas szegekért f. 59 [Déva; Ks 
99]. 

Vö. a fenyősajka címszóval. 

2. '? ' Hn. 1820/1851: Sajka hát (sz) [Mezökölpény MT; 
EHA]. 1859: A' Csajka hátán (k) [uo.; EH A]. 

sajlódás fájdalmas kínlódás; chinuire, suferinţă; 
schmerzhafte Qual. 1662: az istenes életű méltóságos 
öreg Bethlen István életének sajlódási, törődési, sok 
szenvedési után minémü keserűségére lehetett, nem lát-
ván fiúágon való posteritást maradékot csak egyet is [SKr 
284-5]. 1705: Ma ... az én édes szép kisleányom, Katica 
sok keserves sajlódási után ártatlan lelkét életének kétesz-
tendös és hathónapos korában teremtő Istenének kezébe 
adá [WIN I, 562]. 1710 k.: én sem terheltem szegént s átol-
lattam erőltetni2 hoszszas Sajlódási után avalis hogi hosz-
szasobb szókkal s vilagosobban erölkögyék ki mondani 
[CsV. — aTi. a haldoklót]. 

sajlódik kínlódik; a se chinui; sich quälen. 1663: az ha-
zának boldogtalanul, rendeletlenül folyó dolgai szintén el-
epesztenek, de hiában, mert mindezek meglévén is, csak 
törődöm, sajlódom, de nem orvosolhatom [TML II, 583 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

sajlott elkínzott; chinuit; gequält. 1662: a tisztviselők 
állítván, hogy az éhség miatt is már sajlóttabbak és kénsze-
redettebbek lévén, ha derekas ostrommal kezdenék őket 
nyughatatlankodtak kénszeritetnének a magok meg-
adására [SKr 328]. 

sajnál I. bánkódik vmin/vmi miatt; a se întrista/mîhni 
de ceva; traurig sein. 1636: Azt sajnálá leg keservesben az 
Isten az Dávid két szarvas vétkeiben, hogy az ártatlan 
Uriásnak kegyetlenül való meg ölettetésęvel meg káromlat-
tatá az ö nevét az Ammonitákkal [ÖGr Aj. 7]. 1662: még 
ez elmúlt télen vöttem eszemben tökéletlenségeket ő ke-
gyelmeknek, de minthogy nem gázoltak így meg becsü-
letemben, nem sajnáltam így, de ezt már bizony nem állha-
tom [TML II, 360 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 1756: 
Édes Leányom! egészségben való létedet valamint szivesen 
örvendem, ugy kedves Fiam Vra(m) változását s szenvedé-
sét valob(an) sajnállom [Ks 28. VII Árva Dániel Zsófia 
lev.]. 1802: Hozzám küldett leveliből Ötsém Uramnak 
sajnálva értetlen sokféle bajoskodásait [Dés; Ks 34. Szász-
nyíres I. 10 Komis Zsigmond lev.]. 

Szk: szívéből 1765: szivemből sajnálom hogy az jo 
harmónia közöttünk fel fog bomlani [Borbánd AF; Eszt-
Mk Vall. 316]. 1820: halálát szivemből sajnállom 
[M.zsombor K; Somb.]. 

2. kellemetlen, bántó érzése van; a regreta; bedauern. 
1716: mondta az Feleségének; sajnálom hogj illyen jo iffiu 
Aszszony vagj, es nem tehetem ugj dolgamott veled, az 
mint kévántatnék [Nagyida K; Told. 22]. 1760: Bizony 
magam is sajnálom, hogy B. Kordáné Leányom4 iránt 
annyi probákon mégyek által [Igenpataka AF; TL gr. Tele-
ki Adám lev. — aGr. Teleki Zsuzsa]. 1772: Ezen mostani 
férje, Simon György Tudománya, írása, magaviselete 
iránt nincs panaszom, hanem éppencsak azt sajnálom, 
hogy unitárius [RettE 278]. 1786: (Leveledből) sajnálva 
szemlélem, hogy igaz barátságomban kételkedel [M.régen 
MT; DobLev. III/615. la]. 1793: Felettébb sajnállom a' 
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Mikházi Seminárium pénzének Dolgát Sajnálja ezt a' 
Mlgs Báró Fö-Ispány Ur is [Torda; DLev. IV. 715]. 1805: 
Sajnállam hogy minden tzélom s akaratam ellen is nyugha-
tatlansásat látztzatik okoznám Ngodnak [KCsl 15]. 1823-
1830: örvendettem, hogy magyarral találkoztam de 
sajnálottam, hogy rajta nem segíthettem [FogE 262]. 

3. bánja vmi megtörténtét, ill. elmaradását; a-i părea rău 
de ceva; jm um etw. leid tun. 1593: Nagi Benedek, Vincze 
deák ... valliak ket olahot az Benedek vram hagiasa ze-
rent mikor kerdeznwk miért ne(m) akarnak zolgalni Ádám 
Deákot, nekwnk ezt mondák, hogi eok igen sainalliak az 
zolgalatot Coloswarra anny mezze feoldre [Kv; TanJk V/l. 
396]. 1652: Munera Balog' Peter mind(en) Uy eszterideő-
b(en) egy, egy Tallért veőt a' Falun rajtok; de az eleőt soha 
sem volt, az mellyet felette sainal(na)k nyavalyasok [Visa 
K; GyU 137]. 1723: az egesz Sövénfalva Sajnállya hogy 
kötik <az> Palló véginél való gátot [Királyivá KK; MbK 
162]. 1762: Sajnallom hogy a' Venitzei Jószágról való 
Literalekot Mlgs Groff Teleki Pal Ur(am) eö nsga altal nem 
küldötte [Fejéregyháza NK; Borb. II]. 1772: Vissza kellett 
menni, melyet mindnyájan sajnállottunk [RettE 264]. 
7800: mind a Ketskék mind a Vágó marhak eleitől fogva a 
Sarjú és nevedéken erdőkbe igen nagy károkat tettek, azt 
az Communitásunk ezen része Sajnálva nézte [Torockó; 
TLev. 9/31]. 1843: a' Tutaj fák el csufolását sajnállom — 
mert nékem nem csak azokra, de többre is lenne szüksé-
gem [Veresegyháza AF; DobLev. V/1245 Dobolyi Sig-
mond öccséhez, Bálinthoz]. 

4. kérés/ajánlat (udvarias) visszautasításának bevezeté-
seként; pentru a introduce un refuz (politicos); als (höfli-
che) Einleitung einer Abweisung. 1671: Bizony valóban 
sajnállanám ha feleségemmel nem mehetnék az kereszte-
lőre s nagy fáradságommal is leszen, ha Fogarasbúl még 
vissza kell ügetnem Sorostélyra [TML V, 464 Bánfî Dienes 
Teleki Mihályhoz Boncidáról]. 1759: noha igen sajnálom, 
hogy ezúttal Ngod kívánságát bé nem tellyesithetem [TL. 
Zágoni Aranka György ref. esp. gr. Teleki Ádámhoz]. 
1801: Én Mlgs Horváth János Urat Mlgs Iffju Aszszonyá-
val ugy a Mlgs Kis Aszszonyt, sajnálva hogy Compagnia-
jokban nem lehettem, a' leg szivesebb köszöntéssel tisztel-
vén, állandóul vagyok alázatos 's igaz tisztelője [Kv; SLt 
17 Lázár István P. Horváth Ferenchez]. 1827: Sajnálom, 
hogy most az egyszer kíván maga helyett szolgáltatni enge-
met, és mégis nem ígérkezhettem [Nagykadács U; Pfl. 

5. részvétet/szánalmat érez vki iránt; a compätimi pe ci-
neva; Mitleid ftlhlen. 1737: Meg vallom, sajnálom azon 
iffiat, mivel kétség kívül, ha el kezdett passussat követi jo 
kimenetele nem lehet [Darlac KK; ApLt 4 Joannes Haller 
aláírásával]. 1741: hallottam hogj két ízben is meg verte 
Kindai Ferencz... azt is mondották az kezessi inkáb két két 
őkret adnak érette tsak mennjen el ... mert nékünk atyánk 
fia s Salynállyak [M.fráta K; BLt Szőts Stéfán (40) zs 
vall.]. 1764: a nevezet hamis lelkű Arulo ... aki az em-
berséges embert nem Sajnallotta oknélkűl meg bántani 
[Középlak K; BfR]. 1783: Ládd vén ördög, mit árulkodol 

megvernélek, de sajnállatta ütni [Szökefva KK; Ks 92]. 
7800: A Vass Ládák ki tisztitások aránt való fáratságra 
tsupán tsak azért nem kértem volt Tiszteletes Profesor Ura-
mat hogy gyenge egésségével sajnállottam fárasztani [Ge-
rend TA; DE 4]. 1810: Blás Mihaila háza tselédgyeire 
meg haragudván, hallottam ezen szókat mondani: ha nem 
sajnállanám a* Szomszédaimat, a' magam Házamat fel 
gyújtani éppen Nem sajnállanám [Adorján MT; Bom. XIV. 

1 Mojszin Konsztántin (70) vall.]. 1814: A Szegény Kon-
nert halálával, az kit is ugyan sajnállak hogy olj véletlenül 
esett, az Contractusunk megváltazat [Apanagyfalu SzD> 
TKhf gr. Bethlen Sámuelné Fekete Klára Bartalis János 
inspektorhoz]. 1825: lehetetlen volt még az ellenségnek!* 
nem sajnállani [Szentdemeter U; Told. Conscr. 173]. 

6. félt, kímél; a fi îngrijorat; um etw. Angst habén. 1784-
a Juhok most jo féle fajtájú s feles számból állok, sajná' 
lottam el senyvedni engedni [Bencenc H; BK. Bara ?cTCtfA 
lev.]. 1811: Ezen Kápolnának egyik óldalára Szent László 
képe vólt festve égy Táblára Hosszas idö múlva, a' Ic-J1 

Kápolna Végső pusztuláshoz midőn közéi vólna, Sajnálva? 
ama' szent Képet az Oláhok Templomjokhoz vitték [An1 

63-4]. 
7. fájlal; a avea dureri; Schmerzen habén. 1815: A'W 

hátulsó Lábát a Kemény Járás mián nagyon sajnállya3,és 

Sántít főképpen forgásba [Dés; DLt. — aA ló]. 
8. nem szívesen ad, megvon vmit vkitől; a nu da ceva cu 

pläcere; nicht gem geben. 1670: E kettő közül akármelyi-
ket adják ő nagyságok, kész szolga leszek; ha penig ö 

nagyságok sajnálják én ... magamat nem kötelezen1 

[TML V, 375 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz]. 1731' 
Apor Pétemé Aszonyom kérte, hogy adja néki a jószága1 

és ugy tartya mint édes Apját, de már egy abrak tzipojátis 
sallynállya tölle [Szentlélek Hsz; HSzjP Catharina Mártó" 
Agilis Primipili Martini Voloncs consors (52) vall.]. XV“j; 
sz. köz. : Hogy azokkal ne vádoltassunk hogy mi oly atyaf1' 
sagtalan Atyafiak volnánk, hogy mink kedves kis Klára 

Hugunk(na)k hagyott első Testamentumbeii jókat sajnálla-
nok [Nsz; Told. 2]. 1752: Solymosi Vr(am) indignalodotţ 
... mutatván egj írást melyben a volt írva ; a M. Tótfalusi 
Kis Miklós és felesége Székely Mária nevek alatt: hogy 
Gróff Bánffi Győrgj Ur eö Nagais ne sajnalja töllök a még 
kezeknél meg maradott portiotskát hogy birhassak [Bálvá-
nyosváralja SzD; Ks 43]. 1808: ne sajnállyátok azért azok; 
ból Udvari, és más Tisztek(ne)k apránként kedveskedni 
[Kemény,CollMss Tom. XXX. Varia XII]. 1828: a' Mészá-
rosokis a' képzelhető kis nyereségetis sajnálván a' Tímá-
roktól nem tsak a' magok által vágatt Marhák bőrét vág-
ják ki szöres Botskornak, ha a' más Mészárosokét is elfog-
laljak a' Tímárok elöli [Torockó; TLev. 13/3]. 1848: mióta 
a' burenbum főnököm lett mind Pákei Uramnak szólift 
még a tkts czímet is sajnálja tőlem [Kv; Pk 7]. .. 

Sz. 1779: Én, ha királynak volnék, jó fizetést adnék sfi 
szívvel elmenne nemcsak a contribuens, hanem mások 
mert valami bizonyosért nemcsak elmenne, de életét is net*1 

sajnálná kockára vetni a szegényember [RettE 394]. 
9. pénzzel túlzottan takarékoskodik; a face econom1' 

exagerate; geizen. 1671: az huszti dolgokrol, ahhoz val 
vérekről sokat discuraltunk úgy látom, a fejedelem saj* 
nálja a pénzt kiadni [TML V, 612 Naláczi István Telek' 
Mihályhoz]. 1710: ne kímíljük a pénzt, holott a török po^J 
előtt többet használ a pénz, mint az igazság, bőrt böré^ 
adjunk, életünk megmaradásáért azt, amink vagyon, n 

sajnáljuk [CsH 134-5]. 1757: az Tiz forintott ne Sa jná l j 
megadni kgld, mert ha meg nem fizeti az Tiz forintott, T0» 
kárt val kgld az Tiz forintnál [Mutos Sz; WLt]. 1762: Azon 
300. Magyar Forintokat ne sajnállya Kegyelmed Szabó F6' 
rentznek, és Nyikulájnak keziben adni [F.zsuk K; 
XLVI. 7. 45 Suki János Ferentzi Györgyhöz]. 1764: Senki 
nem gondolhatya ollyan nagy Gazda Urrol, hogy egy i l ^ 
atyafiaért ne sajnállat volna annyi költséget tétetni [Kö-
zéplak K; BfR]. 1774: ha nem 15, hanem százezer forintot 
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fizettem volna is az édesatyámért, soha nem sajnálanám 
[RettE 320]. 

10. (nem) rest vmire/vmit megtenni; a (nu) fi leneş să 
jacä ceva; (nicht) faul sein etw. zu tun. 1678: bizony oda 
ki való menésemet is nem sajnállottam volna, nem is saj-
nallanám, ha mind Kegyelmednek mind énnekem kiváltké-
j*n ez mai bajos üdőbe nagy akadálya nélkül lehetne 
ITML VIII, 109-10 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 
I?60: szűrtem a köblösi szőlőmből 30 veder olyan bort, 
"ogy ha minden esztendőben olyat teremne, nem sajnálla-
Mm kapálni a tövit [RettE 115]. 1775: szomoran értettem 
Ngd nékem illy sullyos betegségébenis iratni nem sajnállott 
ISzárhegy Cs; LLt Fasc. 78]. 1822: tudósítani nem sajnál-
,ott arról, hogy a' Sogorom ... a' nagy Anyai rész Joszágot-
-»s kezdette el adogatni [Ne; DLev. 3. XXVIIIA.]. 

Szk: nem -ja a fáradságát. 1674: Ha lehetne, ne sajnál-
ja Kegyelmed ide való fáradságát [TML VI, 634 Bánfi 
^jenes Teleki Mihályhoz]. 1748: Nemes vitézlő Ifjabbik 
Vdvari János Uram kére is bennünket, hogy ne Sajnál-
ok fáradtságunkat egy kis írásban le téjendő Testamen-
*ria dispositiot annotálnok [Vh; WassLt]. 1834: Tiszte-
ţetes Papjaink, és betsületes Lévitáink s oskola mestereink 
,s nem fogjuk sajnállani fárattságokat [Vaja MT; HbEk] * 
sem költségét, sem fáradságát nem -ja. 1826: se költségét 
?e fáradtságát nem sajnállotta volna [F.rákos U; Falujk 142 
öarrabás Aron pap-not. kezével]. 1829: tsak nem minden 
renden lévő Lakosai® sem költségét, sem fáradságat nem 
sajnállanak az Intézet elö segéllésére [Kv; BLt 12 a kv-i 
dolgozóház nyomt. szám. — aKv-nak]. 

.!!• tagadó formában udvarias kérés/kívánság kif.; ín rugă-
nnnte/doleanţă politicoasä; in BitteAVunsch: ne vonakodjék 
^itŏl; nu ezitaţi sä...; zögem Sie nicht... 1677: Kérem, ne 
sajnáljon Kegyelmed egy-két szóval tudósítani kivált ha bol-
dogtalan személyemet illető dolgok interveniálnának [TML 
^ 381 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1706: remén-
y e m megint az elő I(ste)n(er)t Ngk tekencsen I(sten)t es 
érettem ne sajnalja egy ket szavat Mtsgs Gralis vr(am) előtt 
lApLt Apor Péter lev.]. 1757: Azt monda Kratsun hogy feles 
ijedve Vagyon a falu végire ... bé járnak a tŏrögbuzára, a 
Likasokat kopokkal együtt fel küldeni minél hamaréb ne 
Rajnaija Ngd [Retteg/Kendilóna SzD; TK1 Perlaki András Te-
•eki Ádámhoz]. 1775: Jánosi Uram ... ha le nem mehetne ne 
sajnallya az Ur Szenmiklosi Adám Uramot fel fogni és el kül-
deni [Mikefva KK; Ks 66. 45. 17b]. 1796: bizonyos elénkbe 
alítandó Tanút ... meg esketvén, meg kérdezvén azok(na)k 
nitek után teéndŏ vallástételeket le írván a' szokott mód 
szerint ki adni is ne sajnállanók [Pánit Sz; TSb 2]. 1800: ne 
sajnálja mind a kettőt® fel nyittani a Leveleket ki vévén bé 
csináltatni [Aranyosgerend TA; DE 4. — aA ládákat]. 

sajnálandó bánatot, szánalmát ébresztő; de compãtimit; 
zu bedauern. 1775: Igen siralmas és keresztény embertől 
sajnálandó dolog jött világosságra két úri házban nagy 
bön és abból következett holtig tartó kedvetlenség és gyalá-
zat8 [RettE 357. — aBánffi György Wesselényi Farkasnéval 
egybeszűrte a levet]. 

sajnálat részvét, szánalom; compätimire, milă; Mitleid. 
I7?6: estve ütötte meg az Isten nyila szegény Ladányi Já-
nos öcsém csűrét, mely gabonásával, istállójával, pajtái-
ul . . . porig égett. Méltó a sajnálatra és szánakozásra ez is 
IRettE 370]. 1872: A gyűlés sajnálatát fejezi ki gondnok 
afia betegeskedése felett [M.bikal K; RAk 295]. 

sajnálhat 1. szánhat; a putea compătimi; Mitleid fühlen 
können. 1672: senki ő kegyelmek közül az magyar nemzet 
és abban levő Isten anyaszentegyháza keserves szenvedését 
jobban nem sajnálhatja [TML VI, 100 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

2. bánhatja vmi megtörténtét, ill. elmaradását; a putea 
regreta; etw. bedauern können. 1669: Mi ok viszi Kegyel-
medet arra, hogy tisztemtűi búcsúznom jovalja ? mert 
tiszteimnek haszon nélkül való súlyos terhek azoktúl irtóz-
tatott, unalmazott, sokszor nagy zúgolódásokra kénszerí-
tett, s mit sajnálhatnék hát benne, hanem hogy haszon nél-
kül való súlyos szolgálatomért talán Keresztesi Ferencz 
módjára akarnak ő nagyságok velem tenni? [TML VI, 406-
7 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

sajnálkozás részvét, szánalom; compätimire, milă; Mit-
leid. 1672: Édes Komám uram ... rúlam való nem feletke-
zését Kegyelmednek megszolgálom, sajnálkozását Kegyel-
mednek megszolgálom [TML VI, 142 Teleki Mihály 
Naláczi Istvánhoz]. 

sajnálkozik sajnál, bánkódik; a regreta ceva; bedauern. 
1843: sajnálkozva panaszomot bácsinak kitárom — mi 
szerént az égyik Csikóm a Kehe mihán ... meg romlót [Bö-
zödújfalu U; Pf Kovács Sándor lev.]. 1879: sajnálkozik 
azon a krachon, mely érte az én múlt századbeli müvelő-
déstörténelmi tanulmányomat [PLev. 51 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

sajnálódik sajnálkozik, bánkódik; a regreta ceva; sich 
beklagen. 1785: hallottam sajnalodni az első Feleségin, 
hogy mit sem élhetet vélle meg holt [Gagy U; Pf]. 

sajnálott udvariassági formulaként; ca formulä de poli-
teţe; als Höflichkeitsform: nem - kb. nem restellt; fäcut 
färä jenä; nicht gezögert. 1800: hozzám utasittani nem Saj-
nállott betses Levelét a' Betsületes közönségnek Szeretettel 
vévén azonnal Szorgalmatos voltam, hogy a' Felséges 
Montanisticus Thesauráriátusrol a' Resolutiot kikaphassam 
és elkűldhessem [Nsz; TLev. 5/17 Kőpetzi Nagy Iosef lev.]. 

sajnhakni sarokvas; colţar; Scheinhaken. J852: Az 
Istálo Ablakaihoz 5 uj vinklihaknit 5 sainhaknit 6 kéglit 1 
Gombot 4 foraibert tsináltam es felszegeztem 5 Rf [Kv; 
SLt Vegyes perir. Géng Ádám lakatosmester szám.]. 

sajnos sajnálatos; regretabil; bedauemswert. 1824/1826: 
Házassági életre lett lépésemmel házomnak hanyatló álla-
pottját 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 az Ur Isten után Feleségem fenn 
tartotta Világi életemet [Maroskoppánd AF; DobLev. 
V/1092. 4b Kökösi Dobolyi István végr.]. 1828: A* mi saj-
nosabb azt se tudhatom mi modon informáltatott a Mlgs 
Ur, az Uj Plenipotentiarius Umak miket Committált lé-
gyen, hogy minden nap ujabb ujabb praetensiokkal mortifi-
caltatom [Martonfva Hsz; BetLt]. 

sajnosan sajnálatosan; în mod regretabil; bedauender-
weise. 1792: noha Városunk ... Lakossai is a Só árulás ez 
előtti usussában voltanak, Sajnoson kell mind azon által 
érzenünk, hogy ... a Só Áruihatásnak Beneficiumával ... 
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Hazánk fiai kŏzzŭl égy is nem élhet [Zilah; Borb. II hiv.]. 
1794: sajnoson tapasztalják, hogy a Tutor Úr az Árvák-
nak Kielégittését húzni halasztani, s egyben zumi zavarni 
(igyekezik [Kv; CsS]. 1796: Sajnoson kéntelenittetünk 
Exád előtt felfedezni, Papunk állapottya iránt Eclesiánkban 
tőrtént Változásunkat [Récse Sz; KemLev.]. 1808: sajno-
son érezzük, hogy ámbár Czébunk erŏss Privilégiumon 
fundáltatik, mégis annak nagy romlására Kontár Mester 
Emberek támadtanak [Kv; ACLev.]. 1815: (Az) Altzinai 
Közönség Leveléből sajnoson tapasztalni kéntelenittetünk 
azt: hogy annak abban le tett Kinyilatkoztatása az Igazság-
nak meg nem felel [F.gezés AF; Told. 30]. 

sajog fáj; a durea surd/înăbuşit; weh tun. 1823-1830: 
amint egy professzortól fogva a másikig nyargal az ember, 
a vékony talpú papucsát úgy veri a kövekhez, hogy ugyan 
sajog az ember lába talpa belé [FogE 236]. 

sajt caş; Käse. 1546: az kecskéhez majort költem, ki 
mind sajtját, ordaját, berenczéit vaját meg tudja csinalnia 
[Fog.; NádTLev. 187 Nádasdy Anna Nádasdy Tamáshoz]. 
1550: az Cyllan w neky Joha volt es otth maiorkodot es 
walkora örwth es saytot adot föld vamban [Damos K; MNy 
XXIV, 358 Relicta Symonis Bacz de eadem jb vall.]. 1590: 
Vagion Az Haznal Saytok 14. Egy Bödölyben vagion Túró 
24 Saytbol Chinalt ... 2 kychyn Beodolyoŭel Turo kyben 
volt 20 Sayt mind el kolt [Kv; Szám. 4/XVII. 14]. 1604: 
egi io egez saitot, el viuę [UszT 16/28 Jacob Lukacz de 
Fenyed lib. vall.]. 1609: veottem vaznot az Saythoz hogy 
benne Niomtattak atta(m) Toelle d 12 [Kv; Szám. 12b/IV 
86]. 1669: Lázár Istua(n) Vram Beoge Jánost eltette 
saythal, ordaual giapiuual [Alfalu Cs; LLt 9. A]. 1697: osz-
tán küldötte füstre A' saytot Szabó Győrgynéhez Az után 
kér vala engemet Petér Deákné Aszszonyo(m) hogy vinnem 
el az Sajtot az Páternek [CsJk 2 Bálint Péterné Erzsébet 
(60) pp vall.]. 1717: 8 Vakara forma kis sajt [Abafája MT; 
JHbK XXXIV/20. 2]. 1784: Szász vramis a túrónak és 
sajtaknak nem adott egy edényt vagy Sákot [Bencenc H; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1823: A Kōmiveseknek Sajtat vett 
[Mezőmadaras MT; MvRLt]. 

Vö. a fenyő-, juh-, kászu-sajt címszóval. 

Hn. 1843: a' Bogátban a' Sajtkutan fellyűl [Bágyon TA; 
EHA]. 

Szk: A. ~ csinálni. 1590: Veöttem az Juhaznak Saith 
chinalni 3 singh űaznoth fi. — d. 24 [Kv; Szám. 4/XIX. 
15] * - nyomni. 1621: Veöttwnk Sayt Nyomni 3 sing 
Vasznot p(ro) d 22 Esmet Vyobba(n) kelletet sayt 
Nyomni való vasznot vennwnk 3 singet d 21 [Kv; i.h. 
15b/VII. 25] * ~ tartani való rács. 1594: Az Somlioy 
maior hazban ... Sajt tartani walo Rach wagjon Nr. la 

[Somlyó Sz; UC 78/7. 16-8. — "Folyt, a fels ] * ~ alá 
való deszka. 1681: Sajt alá való fenyő szál deszka Nro 16 
[Vh; VhU 562] * ~ dolog. 1568: az sayt es az vay dolgot 
Kalmar Janosnak hattak [Kv; TJk III/l. 182] * -hoz való 
sajtó. 1777: A' Báts Házában találtatott So Resnyicze 
Nro 1 ... Sajthoz való Sajtó Nro 1 [Mezőméhes TA; 
WassLt] * ~nak való káva. 1587: Zent Antal Napian 
veottem Sajttnak való kawatth d. 35 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 
16 Zabo György isp.m. kezével] * ~ot csinál. 1549: az 
Johaszoknaîc Ez fogaras felden Mykorth Ideye lezewn 
Eleozewre, Napyaban Egy saytoth Annak vthana 
Napyaban keth keth saythoth kel chynalny [Fog.; NylrK 

VI, 375-6 Daczó Máté fog-i várnagy Nádasdy Tamáshoz] 
1623: Zekely feoldy modon Czynaliak az Saytokott 
teőmleőkeőtt ne ollian Vtalatos gialazattiara való saytokott 
az menemweket Aztalwnkra feli attak mostis [Törzs. Beth-
len Gábor gazd. ut.]. 1856: Duma Vaszilia pakulár tartozik 

hogy a keze alá adott juh nyájt jol őrzi. gondozza ... • 
sajtot csinálja és a strangát változtatja [Torockó; Bosla] * 
-ot csinálhat. 1658: Ez nyáron, mivel felelembe(n) s mind 
penigh futasb(an) az Orszagh, az Juhokall a' Pakular Idején 
el budosot a* Havasokra saitot teobet Nem csinalhatatt 
[Borberek AF; WassLt Perc. 42] * ~ot csináltat. 1697: En 
egy Sajtot csinyaltattam hanem uigye el Kegyelmed & 
Patemek [Kotormány Cs; CsJk 2-3 Peter János (37) vall j 
* ~ot nyom. 1589: veottem egy kirentat kyben az Saytot 
Niomyak p(ro) f. — d. 45 [Kv; Szám. 4/XII. 19]. 1749: 
Die 30 May El kezdven az Maior az Saytot Niomni első 
kett hettben Niomot kett kett saytott Eosz Tayban 
utolliara igen el apadua(n) az teje az Juhnak Napiaban 
Niomott saytott Eggiet Eggiet [Kv; i.h. 26/VI. 479]. 

B. apró 1589: Apró Saytokat Attúnk el 23 p(ro) W 
d.45 [Kv; Szám. 4/XII. 10]. 1647: Apró Eoszi SaitNo. 21 
[Drassó AF; BK 48/16]. 1656: Apró eoszi sajt nro. 5 [Fog; 

UF II, 99] * déli 1851: Felesége4 ... az Juh gyűjtemény 
őszve Takarittására különösen a' Déli sajt csálására 
ügyelvén Tisztán gyűjtse [Nagylak AF; DobLev. V/1322 
Dobolyi Bálint ut. — aA tiszttartóé] * édes 1788: Akar-
ván az itt való koltsár hazájáb(a) N. Sinkre fordulni, ö álta-
la küldettem konyhára valót egy tsomo édes sajtot [Ben-
cenc H; BK. Bara Ferenc lev.] * ért 1625: Tikmoniat 
adtam 75. ert saitoth kit az meszben chinalt az kepiro [Kv; 
Szám. 16/XXX. 18] * ezidei 1642: Ez idei maiorsagh; 
ban czinalt saitok [Porumbák F; UF I, 820]. 1674: Ez ideji 
sajt harmincz [Fog.; UF II, 582]. 1685: Ez idei uj sajtok 
nro 91 [uo.; Utl] * friss 1733: elsöb(en) hogy igen szip 
volt (így!) igen fíris Sajtot csinaltam [Noszoly SzD; ApLt 4 
Hatházi Kristóf Apor Péternéhez] * füstös 1635: saitott 
attak Fistós saitot kettőt [Kőrispatak U; Pf] * közönsége* 

1830: Juh Gyűjtemény lo Közönséges Sajt vagyon m 
Nro 34 [Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 1748] * lágy 
1600: Lagy Sajtot etekhez d 5. Tey Felt ueóttem d 11 
vayat weóttem az aztalra d 8 [Kv; Szám. 9/III. 3 Szabó 
András sp kezével] * nyári 1633: Niari saitok tálaltat-
tak ielen No 89 [Ebesfva; Utl]. 1674: Tavalyi nyári Sajt 
nro 45 [Törzs]. 1700: Nyári sajt nro 36 [Katona K; Utl] * 
ó 1788: Akarván az itt való koltsár hazájába N. Sinkre 
fordulni, ő általa küldettem egy Ó Sajtat [Bencenc H; 
BK. Bara Ferenc lev.] * öreg 1681: ă fò Gornyik maga 
számara szokot venni minden Esztenatul egi egi ôregn 
Sajtot | minden havastol tartoznak haro(m) haro(m) J° 
öregh Sajtot adni [JHb XXXII. 56] * őszi 1589: 
Nyreo Danitol veottem vrunk Zamara egy kys Eozy Saytot 
p(ro) f — d. 12 [Kv; Szám. 4/VI. 64 Stenzely András sp 
kezével]. 1688: Eöszi Sajt no 6 [A.porumbák F; UtIJ-
1724: Kolosvarra küldöttem Őszi Sajtot húszon egy<* 
[TK1]. 1841: öszi sajtat sem küldöttetek [Kv; Pk 6 Páka' 
Krisztina férjéhez] * sós 1590: minden husz Iuh wtan 
kett Sos sajton ket teomleot egy vider ordatt ad [UszT II/1 • 
F. 13]. 1788: most két lovon küldek: egy désa fris vajat W 
tojást, egy Sos Sajtat [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] * 
svájcer 1811: Ollyan jó Túró lett belőlle, mondható*. 
Hogy a' Csiki sem jóbb, a* mely leg híresebb, S ennél meg 
a' Svájtzer sajt-is nem kedvesebb [ÁrÉ 81] * szebeni ~ 
1798: 1 Szebeni sajt 15 xr [DobLev. IV/800] * tavalyi 
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1587: Az Tavalyi Saytbol Arwltattam keez pinz f. 1 d. 
50 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 28 Zabo György isp. m. szám.]. 
1632: Taualy saitok N. 39 [Fog.; UF I, 174]. 1685: Juh 
Gyűjtemény Tavalyi Sajtok nro. 57 [uo.; UtI] * tavaszi 
1623: Tauazall pwnkeóst vtan való vasarnapigh zep tauazy 
saytokot niomyanak [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 
1654: ada neki egy eöregh tauaszi es egy eöszi szép 
saytott [Msz; LLt]. 

Sz. 1775: Bánfti György Wesselényi Farkasnéval egybe-
szűrte a levet ... Mindaddig járván a szegény Bánfiſi 
György a pap sajtjára, míg valaki valamit súgott a feleségé-
nek [RettE 357]. 

sajtár, sej tár 1. fejőedény, rocska; şiştar, doniţä; Schaf-
fel, Melkeimer. 1567: Catherina uxor petri Farkas3 Jlla 
Elizabet, voce alta acclamasset, Bwçsok (!), az en sayta-
romba teyway (!) zárom a' ty saitarotokba [Kv; TJk III/1. 
82. — aVallja]. 1591: Vay kepwlleò 1. Saitar III [Kv; 
AggmLt A. 53]. 1594: Az Somlioy maior hazban ... Saithar 
vagion No. 2 [Somlyó Sz; UC 78/7. 16-8]. 1629: Egj liu fa 
rosta három Saytar három [Szentdemeter U; LLt]. 1744: 
Bölőnben Zállagolni mentünk valaha Damokos Andráshoz 
az Adoér, és ott Damokos Andrásné igen kemenykedvén, 
még a Sétárt a fejibeis ütötte ä hŭtŏs Embernek [Bölön 
Hsz; INyR 34 Mikó András (40) vall.]. 1756: Téj verő 
D&a 1 Sejtár 1 [Piskinc H; JHb XXXV/35. 37]. 1775: 1 
Soitar. 1 kartyos, és 1 kalanytarto [Déva; Ks 76. IX. 18 
1/4]. 1808: egy Jo fejő Tejes vedrén, és egy Sajtárján kivül 

egyéb Házi Eszközeit az exponens ur el nem vette 
[Szászerked K; LLt Bretfelyán Gavril (35) vall.]. 

Szk: tehénfejő 1687: Egy Légélly, Egy Tehen fejő sáj-
tár [Veresmart TA; Berz. 11. 87/1]. 1736: Tehen fejő Sejtár 
[A.idecs MT; CU]. 1754: Ezen házak(na)k a Tomáczá-
b(an) vágjon ... egj alma tőrő valu ... egj Tehén fejő Sajtar 
[Kincsi KK; JHbK XVIII/10]. 1778: adtam altal Tehém 
(0 Fejő salytárt egyet [Agárd MT; Told. 8] * tejfejõ 
1680: Tej fejő sajtarok no 3 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 28]. 
1788: Egy téj fejő Sajtár, és égy kisded cseber [Mv; TSb 
47] * ünõfejő 1647: egy Űnő feiő Saitár [Sólyomkő K; 
SLtGH.5]. 

2. merítő és ivóedény; căuş; Trinkgefòß. 1600: latom 
hogy Hegyi Bal int a' pince alatt az pincze ereszebe egy 
saitarbul izik uala, ne(m) tudo(m) serte uagy borte [UszT 
15/27 Steph. Hoggiay de Hoggia ns vall.]. 1788: Ivo Korso 
2 ... Sétár 1 [Mv; Told. 9a]. 1838: A Ser és pálinka főző 
házhoz Inventáltattván, ezekben transponáltatnak 3 Saj-
tárok nyelei, és nyel nélkül 4a [Km; KmULev. 2. — aFeIs-
hól kiemelve]. 

Szk: meregető/merengető 1656: vagyon 3 njeles 
merengenteö (!) sajtar [Fog.; UF II, 97]. 1669: ket merege-
teo sajtar [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 1761: Mere-
gető Sajtár 1 [Szentmargita SzD; Ks CII. 16] * merítő 
1650: Az konyhara attak az kadar Iffiu Mesterek ket 
Eöregh Czebrett d 50 Fő hordo Czebrett Nro 4 d 40. 
Egy Miritö Saitart... d 8 [Kv; Szám. 26/VI. 376] * serme-
rő - 1699: Ser Szűrő kosarocska Nro 1 Ser merő Sajtár 
Nro 1 Ser merő paraszt fazék [O.csesztve AF; LLt Gyulafi 
László inv.] * vizmeregető 1745: Viz meregető Sajtár 
nro 1 [Marossztkirály AF; Told. 18] * vízmérő 1591: 1 
Viz mereo Sajtarra attam a Drabantnak f — d 4 [Kv; Szám. 
4/X. 14]. 1772: Viz merő sétár vas abrontsal 1 [Backama-
daras MT; LLt 336. B]. 

sajtin-olaj 

3. főként folyadék tárolására/szállítására szolgáló (fa)-
edény; doniţä, cofå; HolzgefUß fűr Getränke. 1593: 20 die 
Marty Az Alphbetariússoknak Auditoriúmiaba Vettunk 
4 chebret es 4 saytart kibeol igianak es wiszet tarchanak 
Kadar Mihalytol p(ro) f — d 36 [Kv; Szám. 5/XX. 121-2]. 
1595: Biro W. czj inal tatot az kochnyakra ... Jeghez: Tizta 
vizhez, Apró és örög csöbröket es Sajtart [Kv; i.h. 6/XVIIa. 
134 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1770: Egy Felkez 
Csöbör. Egy Lúgos Csöbór. Egy Sejtar [Usz; Pf]. 

Szk: fogantó ~ fogantyús/ftlles sajtár. 1597: Kadar Ja-
kab ... két foganto Saitarokat chinalt p(er) f 2 [Kv; Szám. 
7/XII. 148 Filstich Lőrinc sp kezével] * fületlen 1688: 
Fŭletlen sajtar nro 2. az harmadik föles [Kozmás Cs; Eszt. 
Inv. 3] * nyeles 1679: vagyo(n) ezen eresz alatt: ház 
tölteset töröklö (!) nyeles Sulyok no 5 nyeles Sajtar nro 1 | 
Ló húgi hordo nyeles Sajtár nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 12, 88]. 

4. serfőző ~ sörfőzéshez használt edény; vas de fiert 
berea; Gefòß zum Bierbrauen. 1697: Egj ser főző sajtár 
[Borberek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 5]. 

5. vmiböl egy sajtámyi mennyiség; cantitatea de mate-
rial conţinutä într-o doniţä; eine Menge von einem Schaf-
fel. 1591: Az Ispannok hozttanak az falukból 11 Tawaly 
Bárányt egy kys zalonachkatt egy kys Sattar (!) Twrott 
[Kv; Szám. 5/1. 57]. 1596: Vay vetel ... veöttem Bosi 
Demien peterneteöl egi eöregh sajtarral f — d 58 [Kv; i.h. 
6/XXIX. 156 Bachi Tamas sp kezével]. 

sajtbeli szk-ban; In construcţii; in Wortkonstruktion: ~ 
adó az esztenák sajt-szolgáltatása; dare In caş perceputä 
dupä fiecare sttnä; Käsebezüge der Schafhürde. 
1679/1681: Az Esztenákrol az e(n) szamomra jaro Berbecz 
és Sajtbeli adó szabadságomba(n) álvan aszt ha pinzül 
végyem-e bé avagi marhajul [Vh; VhU 673]. 

sajtcsinálás sajtkészítés; prepararea caşului; Käsema-
chen. 1597: Vettem Az Saitt Chynalasshoz Sott p(er) f — 
d 40. Wekoni waznot az Saytt Chynalasshoz 3 Singet f — 
d 21 [Kv; Szám. 7/VIII. 26 Steffen Lŭtzen kezével]. 1621: 
az Sayt chynalast az Teynek keueseb voltayert kellett 
szallitanunk, Napyaba(n) ket ket saytra feytek ... Ez fellywl 
meg irt Juhok keőzeött az Majornak Juha feyeös N 43 
Eozwe feyetw(en) chynaltak mindennap három, három say-
tot [Kv; i.h. 15b/VII. 8]. 

sajtcsináló I. mn sajt készítéséhez való; folosit la prepa-
rarea caşului; zum Käsemachen gebraucht. Szk: - sajtó a 
savó kipréselésére, a sajt formálására szolgáló prés. 1594: 
Az Somlioy maior hazban Saith chinalo Saitho vágjon 
No la [Somlyó Sz; UC 78/7. 16-8. — aFels-ból kiemelve]. 

II. fn sajtkészítő juhász, bács; cioban care face caş la 
stlnä, cäşar; käsemachender Schäfer. 1792: (A románoktól) 
is tsusztak némely szók a' Magyarokhoz, mint p.o. Báts, 
Sajttsináló [Éder, BenkőNyMunk. 179]. 

sajtgyúró sajt gyúrására való; folosit la prepararea bitn-
zeturilor; zum Käsemachen. Szk: - teknőcske. 1792: Sajt 
Gyuro Teknőtske [CU]. 

sajtin-olaj olajféleség; un fel de ulei; Art öl. 1688: Egy 
Mása Sajtin olajtol f — //50 [BfN Vect. Tömösvári és 
tömösi vectigal]. 



sajtkéregető 

sajtkéregető katonák számára sajtot igénylő/gyűjtő hi-
vatalos személy; persoanä oficialä care colecteazä caş 
pentru militari; fílr die Soldaten Käse sammelnde Person. 
1662: annak a tábornak ottléte alatt ... Isten tudná meg-
mondani, mennyi szüntelen jövő-menő bor-, kenyér-, sajt-, 
méz-, vajkéregetőknek kedvek töltése mennyi summa költ-
ségbe került vala [SKr 571]. 

sajtnyomás a savó kipréselése a tejből; presarea caşului 
ín teasc; Auspressen des Käses. 1591: Ispotalybely keölt-
seg 4 Sing vasznot az Saitniomashoz f — d 12 [Kv; 
Szám. 5/VII. 9]. 1679: Esztenák Első Szent Péteri külső 
Esztena Vagyo(n) ezen Pitvarba(n)... Krinta (:avagi Sajt 
nyomáshoz való keregded csatornás tekenő:) [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 123]. 1749: Vásznát vőtt(em) 
sayt Niomashoz 3 singet... d 30 [Kv; Szám. 26/VI. 483]. 

sajtnyomó I. mn a savó kipréselésére/sajtformálásra 
szolgáló; care este folosit la presarea caşului; zum Käse-
formen gebraucht. Szk: ~ abrosz. 1778: adtam altal Salyt 
nyomo Abrost eggyet [Agárd MT; Told. 8] * ~ deszka. 
1594: Az Somlioy maior hazban Sait niomo dezka 
vágjon No 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 16-8] * ~ dézsa. 
1594: Az Somlioy maior hazban ... Sait Niomo desa va-
gyon No. 1 [uo.; i.h.] * ~ fasajtó. 1679: Esztenák. Első 
Szent Péteri külső Esztena Vagyo(n) ezen Pitvarba(n): 
Sajt nyomo fa Sajtó minden eszközeivel jo nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 123] * - káva. 
1679: Vagyo(n) ezen Pitvarban Sajt nyomo káva nro 2 
[uo.; i.h.] * ~ kirinta/krinta/klenta sajtpréseléshez használt 
kerek, csatornás teknő. 1656: Ezen tomacz alat vagyon 
Egy sajt niomo klenta [Fog.; UF II, 151]. 1753: Az Báts 
kézinél való Sajt nyomo krinta [Mezőzáh TA; Told. 11]. 
1770: 2 Sajt nyomo Kirinta [Rücs MT; Ks 21. XV. 24] * 
- ruha. 1679: Sajt nyomo ruha nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 123]. 

II. fii sajtprés; teasc, presă pentru caş; Käsepresse. 1591: 
Az filej Hazrol való Regestrum ... Vagion Egy Saitt 
Nyomo* [Kv; Szám. 5/IV. 11. — aFolyt. a fels.]. 

sajtó 1. szőlőprés; teasc/presă de struguri; Trauben-
presse, Kelter. 1568: Joannes barbel de gyalw, iuratus fas-
s(us) e(st) hogy az mely zqIqUi En zabo gçrgnek attam 
vgy atta (!) hogy arról az fçldrçl zabo gçrg el vige az Say-
tot az q fgldere ... grwz Philepne zçleye alat ne maragyon a 
sayto [Kv; TJk III/l. 204]. 1573: Bakos Mihal azt vallia 
hogi Barbel Ianos Mongia volt Neky hogi Trebeliet az eo 
Saitoiara vinne [Kv; TJk III/3. 302]. 1608: hagia 
Ghellien Jmreh vram az eö kgme zerelmes hazas tarsa-
nak Kalachswteo Katha azzonnak az Fenesy hegyen való 
zeőleőketis mind Saytoyaval, Kadgyaiual, es az uy 
hazzal eggiwtt [Kv; RDL I. 85]. 1762: A Sajtóhoz vittenek 
nagy darab Cserefat ötöt, ugy mint Kadgyat, Orsóját, 
Agyát, Ágassát ... faragó ember dolgozott azokon numero 
35 [Mv; Told. 15/57]. 1802: Egy Sajtó tsak a Medvéje rósz 
[Benedek AF; SLev.j. 1843: Ezután szüretkor minden sző-
lőmet is dümücsköletlenül tétettem sajtóba s' ami leve, 
könnyű nyomással ki fólyt, azt külön veszem [KCsl 13 Ke-
mény Dénes kezével]. 

Vö. • csertſa-.ſa- és gyalogsajtó címszóval. 
Szk: aszúszőlő 1823: Egy kis Asszuszöllö Sajtó [Nsz; 

DobLev. VI/1080. 6b Demény György hagy.] * bálványos 
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- bálványfás szőlőprés. 1819: A Nagy Hegyi szőlőben egy 
Bálványos sajtó es sajtó szin [Bajom KK; Berz. 8. 72] * 
bornyomó 1732: a Sajtó szin mely alatt vagyon a Bor 
nyomo, viasz, és olaj ütő réghi Sajtó [Erdőszengyei MJ' 
Szászsztjakab SzD; TSb 51] * nagy 1750: az Szöllö 
Labjan való Nagj Sajtónak az Srofif háza [SzamosfVa K, 
JHbK LVIII/4. 4]. 1754: A Kis Oldal Pinczében vágjon egi 
egész gyalog Sajtó, és egj más nagy Sajtónak a Deszkái 
[Kincsi KK; i.h. XXVIII/10]. 1786: A Szőlőben lévő nagy 
Sajtó, Szinnyével Hasznaival kőzőn maradott® [UdvarfVa 
MT; Told. 44/56. — ®Ti. a testvérek között] * öreg ~ 
1654: Egy nagy eöreögh Sajtó [Vajola K; Ks Bánffi Anna 
urb.]. 1688: a' Derek hegjen egj eöregh Saitomnak egj 
agassa(n) kivűl Orsóját mindennemű eszközit, tűzzel me8 
egettek [Kv; UtI]. 1709: egy gyalog sajtó Egy öreg sajtó 
[Kv; Pk 6]. 

2. présház; cramä, clädirea unde este instalată presa de 

struguri; Preßhaus. 1574: Kwpas Antal Azt vallia hogi va-
gion 16 Eztendeie hogi Eo zelewt Bir az gellien Saytoianai 

Azoknak volt zabad vtok es Nyomo helyek Ide ky 82 

Sayto fele [Kv; TJk III/3. 361b]. 1592: Ach Gergeli 
vallia: Engemet hiuanak ... ki az saitot hogy megh lassúk 
es megh bechwlliwk, mierthogi az saito vezendeo felhe 

vala, egyik sem eppiti vala [Kv; TJk V/l. 234]. 1596: & 
zeoleoknek newek az Kayantho vthban ahol Marthon 
deák Saytoya vagion [Kv; RDL I. 65]. 1636: attu(n)* 
keözeönseges akaratból egy darab szeölleő epűletre való 
feöldet Sajtónak ualo hellyel eggjütt, eőt magyar forinton 
[Kv; RDL I. 108]. 1665: vagyon Fenesen az Kontban kff 
hold szőlőm ... ez szőlőm alatt sajtót is építettem [Kv; Kvfc 
198 LJ]. 1798: tavaszai meg gyúlván sajtója® arról minden 
épületei elégtenek [Asszonynépe AF; DobLev. III/657. 3a 
J. Kováts (58) ns vall. — "Magyarosi Beniaminnak]. 

3. olajprés; presă/teasc de ulei; ölpresse. 1594: Olai 
verni ualo Saitho vágjon No. 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 1 
8]. 1698: edgj sajtó arnyekostol hozzá való olaj űtö szer-
számává! [Kóród KK; LLt Fasc. 72]. 1714: Mandola olajra 
való Sajtó fl. Hung. 4 [AH 50]. 1721: 1 Sajtó minden ke-
születivel, 1 külüvel vallujaval edgyut, olaj sütő benne 
[Körispatak U; Told. 19]. 1815/1817: Az Olaj sajtod 
Deszkából való Ház a benne lévő sajtóval [Szu; TSb 47]. 

Vö. az olajtörő- és olajiitô-sajtó címszóval. 

4. viaszprés; teasc de stors cearâ; Wachspresse. /7 ' f 
vagyon egy Sendelyes Sajtó szin ezen Sendelyes Szín 
alatt van törkőly(ne)k és viasznak való sajtó cum requis|t,s 

[Marossztkirály AF; Told. 18]. 
5. sajt/túróprés; teasc/presă pentru caş; Quarkpresse 

1647: Vágjon egj Sajtó Tehen Túrónak való [Marosillye H, 
VLt 55/5415]. 

Szk: oláh 1785: Egy Olah Sajtó vas pléhestől Kémen; 
tzéstől [Borosbenedek AF; SLev.] * sajtcsináló ~ 1&4' 
Az Somlioy maior hazban ... Saith chinalo Saitho vágjon 
No 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 16-8] * sajthoz való 1771-
A' Bács Házában találtatott So Resnyicze Nro 1 SaJ 
hoz való Sajtó Nro 1 [Mezöméhes TA; WassLt]. 

6. papírprés; presă de hîrtie; Papierpresse. 1842: A PaP!' 
ros malom van egy Sajtó, mely két felfelé álló vastag 
tölgyfa oszlopokbol, és három keresztül álló tölgyfa d ^ ' 
bokbol áll van ezen sajtohoz egy rúgó vagy is tartó, njc,J 
egy kurta fából áll, két végein vas karikák a Sajtó melţe(| 
egy tölgyfa Csiga melynél fogva a* Sajtó srófoltatik 
KmULev. 2]. 
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Szk: papirossajtoló 1692: Vagyon ebben a mivelő 
hazban egy Papiros sajtolo Sajtó, ennek a sajtónak orsoján, 
vagyon ket öreg vaskarika, az Sajtó minden keszsegevel jo 
[Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 

7. emelő szerkezet; dispozitiv de ridicare; Gerät zum He-
ben. 1587: az saito Jde hoszasatol kiuel fel emeltek az 
egész konjhat, az fel emeleo achioknak fizettem —/82 [Kv; 
Szám. 3/XXX. 28 Seres István sp kezével]. 1597: Lwkacz 
Mester ... Emelte fel az keszeb kapwt Saytowal [Kv; i.h. 
7/XIV. 108 Masass Thomas sp kezével]. 

8. posztóprés; presă pentru postav; Tuchpresse. 1701: az 
Szederjes köz Posztot ne légyen szabad az meleg Sajtóban 
tenni, és kétszerványolt Poszto gyanánt el adni, azon Posz-
tónak el vesztése bŭntetésse alatt [Kv; PosztCArt. 10]. 

9. kelmére mintát préselő szerkezet; presă pentru mo-
tele; Musterpresse für Tuch. 1733: edgy fátyol nyomtato 
Srofos Saito [Marossztkirály AF; Told. 25]. 

10. (könyv)nyomtatás; tipar, tipărire; Buchdruck. 1809: 
szükség, hogy az ezen Tartományban Sajtó alá bocsátando 
Újságok, vagy egyéb más közönséges napi- vagy hónapi 
Jollyo írások a mostani kômyŭállások folyamatjával el-
lenkező vagy azokat sértegető képzeleteket ne foglaljanak 
[UszLt ComGub. 1670 gub.]. 1862: Aljánja a' Mlgs F.T. 
pŬspŏk a' Dévai pap Keresztyén Tanuját, mely a nyomta-
t r a vár, de a részvétlenség mián még sajtó alá nem került 
[Gyalu K; RAk 75 esp. kl]. 

Hn. 1683: A Sajtó parlagban [Bh; KHn 7]. 1693: Sajtó 
Patakbeii [Ne]. 1746: a Saito szerben (k) [Póka MT]. 
1765: az Alsó Sajtónál lévő láb szōllō [Csávás KK]. 1760: 
a Felső Forduloban a sajtó patak árkában (sz) [Ne]. 1797: a 
Sajton felyül (szö) [Csombord AF]. 1804: A Sajtónál (sz) 
[Mezőveresegyháza SzD]. 1823: A Sajtónál (sz) [AbosfVa 
MT] | Kemény Anna Sajtójánál (szö) [Szépkenyerüsztmár-
ton SzD]. 1826: Az alsó Sajtó teribe (sz) [Keresed TA]. 
(891: Sajtó [Farnas K; KHn 287]. — A jelzet nélküli ada-
g o k az EHA-ból valók]. 

0 Sz. 1678: az én büntetésemnek árja naponként neve-
kedik, az Úr Istennek haragjának sajtója nyomton nyom 
[TML VIII, 124 Kapi Györgyné Teleki Mihályhoz]. 

sajtóágas szőlőprés ágasfája; crăcanä la presă de stru-
guri; Bestandteil der Traubenpresse. 1765: Regius Percep-
j°r Uram ket Sajtó ágastis innen kutfalvára vontatott ve-
lünk maga számára [Konca AF; Eszt-Mk Vall. 274]. 1778: 
Nagy Sajtó ágas, egyéb hozzá való nem találtatott [Csapó 
KK;Berz. 4. 8. G. 18]. 

sajtóárnyék sajtószín; şopron unde este instalat teascul; 
Preßhaus. 1730: Tiboldi István Ur(am) Csinyaltatot Szaz 
narmincz három Csere karóval, fòdellel való kertet. Ház-
nak, Sütő Arnyek(na)k, Sajtó Arnyek(na)k fòdelit Curalta 
födette [Usz; Pf]. 1772: ki-mutattaték a* Konyha Kö 
Palán hátul-lévŏ rész Jószág, rajta lévő minden épületekkel 
JŞgyŭtt, a' Sajtó Árnyéknak hátulsó Csepegéséig [Mv; 
DLev. 5. XVII. 4]. 

sajtocska kis méretű sajt; caş mic; kleiner Kase. 1596: 
1 Sajtoczkat vöttem vala p(er) d 14 hogy az el kele hosszú 
Ianos Wram küldőt. 1. Saitot [Kv; Szám. 6/XXV. 8]. 1609: 
veottem ... Egi Saitoczikat... d 16 [Kv; i.h. 12b/IV. 296]. 

Szk: őszi 1596: 1 őszi Saitoczkat vöttem, kibe(n) fel 
atta(m) p(er) d. 14 [Kv; i.h. 6/XVII. 13-4 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1716: elküldöttem két őszi sajtotskát [Méhes 

sajtin-olaj 

TA; ApLt 2 Makkai Mihály Apor Péterhez] * tavalyi 
1660: Taualyi kis eószi sajtoczka nro 3 [LázárfVa Cs; LLt 
Fasc. 117]. 

sajtócska kis sajtolószeikezet; teasc mic; kleine Presse. 
1788: Dio olaj sajtolo Sajtotska [Mv; TSb 47]. 1789: Wgy 
Füvek Sajtolásához alkalmaztatott fából tsinalt Sajtotska pléh 
Fészkével 's Csatornájával Rft 2 xr [Mv; ConscrAp. 8]. 

Szk: paraszt 1736: Tserefábol készült, nem is tzifra, 
hanem paraszt Sajtotska tsak akkora a* Kádja hogy 
alig jöhet le belölle három veder must Szűrt bor [CU]. 

sajtódézma szőlőprés után fizetett dézma; dijmä perce-
pută/plätită pentru teasc; nach der Traubenpresse bezahlter 
Zehent. 1802: Sajtó Dézma [SLev. 2]. 

sajtófa 1. présfa, a prés nyomófája; grinda presei; 
Druckholz der Presse. 1647: Az Istállók vegeben vágjon 
egy szeker szin Abban egi őregh sajtó fák (!) [Marosillye 
H; VLt 55/5415]. 

2. zsilip emelőszerkezetének gerendája; grinda porţii e-
cluzei; Balken des Hebegeräts beim Schleusen. 1781: víz 
eresztő és el rekesztő táblákat, melyeknek gerendáit, Sajtó 
fáit, ágassait Makán Urszu meg tette — bár azokat len-
nenék emberei el végezni, Iántzokkal a* Táblákat le s fel a' 
víz eleiben fel tenni [MihálcfVa AF; Eszt-Mk]. 

sajtógerenda szőlöprés nyomófája; grinda presei; Bal-
ken der Traubenpresse. 1851: sövény oldalú sajtó szin 
Van benne egy cserefa sajtó — egy derék sajtó gerenda 
cserefából bütübe lévő cserefa sasba vésve [Erdösztgyörgy 
MT; TSb 34]. 

sajtóhely szőlőprés-hely; cramă, clădirea unde este ins-
talatã presa de struguri; Platz ftlr die Traubenpresse. 
1694/1794: A régi Sajtó hellyben való puszta Szőlő hely 
allyában való Gyumőltsessel edjütt [M.flllpös MT; EHA]. 
1696: A Nagy hegybeli Szólók ... ősből állok lévén Kovăcs 
István Ur(am) es Kovács Ersebet osztozzanak velle ketten, 
az Sajtó hellyet is ketten bírjak egy aránt [Mv; MbK 80]. 

Hn. 1891: Sajtóhely [Bogártelke K; KHn 187]. 

sajtóhiba nyomtatási hiba; greşealä de tipar; Druck-
fehler. 1879: Nemes Ödönnek felmondtam a barátságot. 
Semmi ok nem késztetett rá egyéb, mint vastag sajtóhibák, 
melyekkel utoljára megjelent egypár tárcámat elborították 
[PLev. 40 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

sajtókő (szőlő)prés sajtoló köve; piatra de la presä (de 
struguri); Druckstein (der Traubenpresse). 1841: egy el 
pusztult sajtónak négy el rothadt talpfái, egy használható 
Gerendej, egy haszon vehetetlen medve egy haszon vehető 
sajtó kővel [Borosbenedek AF; MkG]. 

sajtol 1. szőlőt présel; a presa/tescui/stoarce struguri; 
Trauben pressen. 1573: Chirbes Balk es Kerekes pal Azt 
valliak hogy Barbel Ianos ha zaytolny akar az eomaga 
zeoleyenek gepwyen Beleöl Saytollion [Kv; TJk III/3. 301]. 
1598: 2 Ember (!) az ki az maradék zeolet le zettek Mustot 
teoltettek es sajtoltanak, attunk az ketteonek f —/24 [Kv; 
Szám. 7/XVI. 67]. 1806: a' sajtolassábol is mellyet az én 
Udvaraman és Sajtoman satoltunk más fél vedret* [M.sá-
ros KK; DLev. 4. XXXVIII. — "Hazahoztam]. 



sajtolás 

2. olajat présel; a presa ulei; öl pressen. 1789: Egy szál 
jo vastag Cserefa Deszka Rft — xr. 20 Olaj saltolni való 
[Mv; ConscrAp. 7]. 

sajtolás1 1. szőlőpréselés; presarea/storsul strugurilor; 
Traubenpressen. 1568: Joannes barbel de gyalw, iuratus 
fass(us) e(st) ez grwz Philepne zçleye alat ne maragyon a 
sayto es a myg elwnk szabad Saytolaswnk legyen [Kv; TJk 
III/l. 204]. 1573: Aztalos Leorinch, Lakatos peter Molnár 
Marthon hitek vtan azt valliak hogi Ez elymwlt Zwretkor 
Zabo lenart az Saytolas veget Egybe haborodot volt Barbel 
Ianosal [Kv; TJk III/3. 300a]. 1797: Csere gerendákra 
padolt Házacska közepin egy Sajtó Színecske Sajto-
lásra alkalmaztatott minden készületével [Hosszúaszó KK; 
JHb XX/35]. 

2. sajtolásbor, sajtolt mustból készített bor; vin obţinut 
prin presare; Wein aus dem gepreßten Most. 1745: Hátulsó 
szōllŏbŏl Szin bor ürmös Ur. 10 Sajtolás Urnae 7 mus-
tárnak Ur 1 [Szászerked K; LLt]. 1761: Branyitskai Szőllős 
Kertben termet majorsag bor sajtolassal együtt [Branyicska 
H; JHb XXXV/39. 25]. 1783: Fel mervén a Mustot külön 
külön Hordo Szám Szerént Szin Mustot Sajtolást [Mv; 
Told. 20/5]. 1832: Gyogyi szinbor 47 Veder 3 Kupa... Saj-
tolás 46 veder [Algyógy H; Born. F. Ilf]. 1843: 1841-beli 
sajtolás; melybe 8 lót viola-gyökér volt bé függesztve, tisz-
tácska, és édes kedvű kevés számatossággal [KCsI 13 Ke-
mény Dénes kezével]. 1850: 1850-ben termett a' Vápa béli 
Szöllöbe Szin és Sajtolás, Seprős [Cikmántor KK; KCsl]. 

Szk: első 1774: ezen Szŏllönek borát négy felé Szok-
ták Szűrni vgymint: első, és második Szin Bor mellynek 
egy árra, harmadik az első Sajtolás, melly Lészen Közép 
termeskor 50. Veder ennek kupája el mégyen minden üdō-
ben 8. poltrán az negyedik féle másadik Sajtolás ennek 
kupáját 2. Petákon szokták adni [Szépkenyerűsztmárton 
SzD; KS Conscr. 100] * második ~ első 

3. gyógyfíí prése lés; presarea plantelor medicinale; Heil-
kräterpressen. 1789: Egy Füvek Sajtolásához alkalmazta-
tott, fábo tsinált Sajtotska pléh Fészkével 's Csatornájával 
Rft 2 [Mv; ConscrAp. 8]. 

sajtolás2 sajtcsinálás; prepararea caşului; Käsemachen. 
1681: Mikor a' havasoko(n) a' Sajtolásnak ideje vagyo(n), 
a' Sajtok(na)k es Turok(na)k le hozasara a mennyi lo ke-
vantatik annak felét Hunyad varasa; felét penigh Haczagh 
várasa szokta meg adni [VhU 56]. 

sajtolásbor sajtolt mustból készített bor; vin fäcut din 
mustul obţinut prin presare; Wein aus dem gepreßten Most. 
1755: 0 Borok a' Pinczeben Seprején lévő Veress Bor 
Cir. 40 Seprejéről le vett Gyöngyi Majorság (!) Uln. 280 

Seprőjén lévő Sajtolt Bor Uln. 27 Másb(an) ugyan le 
vett Sajtolás Bor Uln 21 [Bábolna H; BK 1020 Naláczi 
conscr.]. 1796: Szin bor ... Sajtolás Bor [Doboka; MkG]. 
1819: 818ba termett uj szőllőbeli szinbor 816ba termett 
sajtolás bor [Baca SzD; TSb 6]. 

sajtolatlan kipréseletlenül; nepresat; ungepreßt. 1592: 
Báthory Istwan donatioia hogi a' Trebelt zabad legien Say-
tolatlanis haza hozny minden dezma fizetesnelkwl, de vgy 
hogy ighen mustos ne legien [Kv; Diósylnd. 60]. 

sajtolék-bor sajtolt mustból készített bor; vin fäcut din 
mustul obţinut prin presare; Wein aus dem gepreßten Most. 
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1794: Sajtolék Bor, Sajtalék Bor, Szin Bor [Egrespataka 
Sz; MkG]. 1797: Szin Bor Sajtalék Bor [Doboka; MkGJ 

sajtoló I. mn préselő; de presat/tescuit; pressend. Szk-
dióolaj ~ sajtócska. 1788: Dio olaj sajtolo Sajtotska [Mvj 
TSb 47] * papiros ~ sajtó. 1692: Vagyon ebben a mivelő 
hazban egy Papiros sajtolo Sajtó [Görgénysztimre MT; JHb 
Inv.]. ^ If. 

Hn. 1794: A Sajtolo Hegyen (sz) [Burjánosóbuda 
BHn 44]. 

II. fn sajtoló szerkezet, prés; presă, teasc; Presse. 1627-
Az hol most az Kelemen telkj malom vagion Pal Deaknakis 
ott vala molna, hazis vala ott, s egy Saytolo [Balavásáſ 
MT; BálLt 1]. 1692: Majorsagh Szőlő ... ennek Del felöl 
való reszében vagyon egy ŏregh Saitoló [Mezőbodon TA, 
BK Inv. 15]. 1744: Az Allyana... vagyon valami regi szal-
más fedelű Kőtör (!) vagj is Sajtolo [Pipe KK; LLt Fasc. 
67. —aA szőlőnek]. 

sajtolódik nyomja a lelkét, sajog a lelke; a avea ceva pe 
suflet, a fi chinuit de ceva; etw. auf dem Herzen habén. 
1797: azért fáj az én Lelkem, és szüntelen Sajtolódik Jó-
szágainkat el adogattuk, nevezetesen a vadasdi Jószágomat 

mejnek ára job részént a Kolosvári Kollégium adós-
ságának interessében fizetödék [Mezöcsávás MT; Kp II. 52 
Máthé János özv. Újfalvi Sámuelné Sombori Borbálához]. 

sajtoló ház présház; cramă, clădirea unde este instalatâ 
presa de struguri; Preßhaus. 1745: ezen Sajtolo házban 
rántó katlan 1 // ebben rántó üst 1 [Alfalu Cs; LLt Fasc. 
149]. 

sajtoló szín présház, sajtószín; cramă, clădirea unde este 
instalată presa de struguri; Preßhaus/Scheune. 1679/1681-
Mindenütt való Majorsagh Szőlőkre es Sajtolo színeire 
vigiaztatván®, a vinczelerek(ne)k serinyseggel megh 
hadgya, ők is szorgalmatosson reajok vigyazza(na)k [Vn» 
VhU 670. — aAz ub]. 1692: Mind ă megh-irt Szőlő köri" 
való kert, mind ă Sajtoló Szin restauralast kívánnak 
[Mezőbodon TA; BK Inv. 15]. 1699: Nyolcz Agu soson 
allo Sajtolo szin [Szentdemeter U; LLt]. 

sajtolt préselt; presat; gepreßt. Szk: ~ bor sajtolt must-
ból készített bor. 1724: Koronkai fel hegy Szőlő Sajtóit 
Bora jotska Ur. 29 [Koronka MT; Told. 29/12]. 1745: 
1744beli Betzei Majorság szőlőnek sajtolt bora um(arum) 
24amslogra vétetvén, töltelék ment hozzá urn(ae) 1 [Ma* 
rossztkirály AF; i.h. 18]. 1755: 0 Borok a1 Pinczeben 
Seprőjén lévő Sajtolt Bor Uln. 27 [Bábolna K; BK 102° 
Naláczi conscr.]. 1779: sajtolt borokkal edgyűt vették a 
szin bort [Szentdemeter U; LLt Vall. 15] * - must. 1717: 
tapasztaltatott ollyan fraudulentia is hogy az szőlőt jól ki 
nem nyomottyák mellyre nézve némellyek(ne)k csaK 
nem annyi sajtolt mustya esik, mint a Nyomo kádrul [Sárd 
KK; Utl] * - új bor. 1724: B. Madarasi Vrak bégjében 
termett Sajtolt Uj Bor Urn 26 // 4 | Szin es Sajtolt uj bo' 
[Koronka MT; Told. 29/12, 27] * aslógos ~ bor anslágo“j 
kénezett préselt bor. 1753: 9Vas 1752-ben termett 
M.Sz Királyi egész szőlőknek Sajtolt Aslogos bora [Maros-
sztkirály AF; i.h. 18]. 

sajtómust kisajtolt must; must presat/obţinut prin preşa' 
re; ausgepreßter Most. 1590: Jutót esmet egi hordo Saito 
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Must, melljet az Zeöleö takaritasara ki arultattam fi 12 d. 
Kv; Szám. 4/XIX. 3]. 

sajtos 1. kazeinos, kazeintartalmú; cu conţinut de casei-
J*; mit Käsestoff. 1789: A vajnak ki vert édes téj savója, 

a minekelőtte magában megsavanyodnék, sajtos részéből 
lozes által ki-tisztúl és jól szürettetik ... Nálunk Erdélyben 
a majorházaknál oláhsernek hívják [MNy XVII, 48]. 

2. sajtkészítö; care prepară caşul; Käser. Szn. 1573: Saj-
Tamas [O.bikal K; KCs]. 1592: Paulus Saythos jb 

lAOzárvár SzD; DLt 235]. 1602: Sajtos Lőrincz [Köpec 
"sz; SzO V, 213]. 1603: Joan Sajtos szab. [Bere MT; SzO 
, ' 2 . 5 4] I St. Sajtos szab. [Maroskeresztúr MT; i.h. 263]. 
I?H S y t o s h Q Ó ń n c z P i x I K ö P e c H s z ; B e thU 204] | Saitos 
rpVy?" Pix [Oltszem Hsz; i.h. 267] | Saytos Mihály zs 

n » i U ; i h - 1 3 9 ] - 1 6 3 7 : S a y t o s S i m o n 0 1 á h B i k a l i [ K C s 

1638: Hendrich Saitós János kissebbik [Szászfenes 
2noi U 3 2 ] ' 1 6 6 2 : S a J t o s P é t e r s z a b [Oltszem Hsz; SzO V, 

1690: Saytos János [Kv; Dica VI. 25]. 1694: Sajtos 
aiog György. Sajtos Kis Anna [Kv; Dica XXI. 36-7]. 

ſíc o a j t o s P e t e r [K v» SzCLev.]. 1814: Sajtos Mátyás 
108Ò] 2 6 1 1 < 1 8 2 5 : K ö m i v e s S a J t o s ° y ö r g y t D é s ; D L t 

S e
S a j t ó s

A n\n szőlő- vagy más sajtó közelében levő; care 
Pres î n a P r o PÍ e r e a presei/teascului; in der Nähe einer 
rw,Se- 1581/1762: silvae ad viam usque Saytos ut 
mafi3 ; K H n 24°1- 1 6 4 8 : 3 2 S ^ 0 5 u t m e , l e t t ( s z ) [ C s ° -
kÍc• c u C ; B H n 6 1 ] 1 7 2 9 : A* S a J t o s hegjben (szö) [Csávás 
A»c • J" l 7 5 4 : a S a j t o s P ^ ä g 3 [Bh K; KHn 17]. 1804: 

j j a j t o s Szőllő (szö) [Mezöveresegyháza SzD; EHA]. 
•/« 1. sajtoló szőlőmunkás; muncitor la presa de stors ~ ; a^uiuiiiuiiKos, iiiunuiiur m prcsa uc siurs 

gun; Kelterarbeiter. 1573: Lenart Istwan es Ladas Ianos 
Iann , v a l I i a k hogy az ely Mwlt zwretkor eok Borbei 
[Kv T« zo ,galnak volt egyk Nymo (!) Mászik Saytos volt 

Uk III/3. 300]. 1600: kezdettwk el az szōlōt szedni 
[Kv ç a - te Saytosnak Gal Georgynek attam d 72 

2 z á m - 9 / x " - 87 ígyártó Simon isp. m. kezével]. 
Plat* f ? ^ helye; locul unde este instalat presa/teascul; 
iván \>nn d l e P r e s s e - H n - 1726: Az Sajtosb(an) [Vajdaszt-

MT; EHA]. 1767: Sajtós [Póka MT; EHA] 

P^sTn 8 m e s t e r szőlősajtoló mester; meşter angajat la 
. a de stors struguri; traubenpressender Meister. 1590: 
d 24 k e o u e t k e z i k Volth 2 Niomom fizettem fl. — 
ſ k v e“l ^ S a i t o s mesternek Gal Georginek fl. — d. 60 

Szám. 4/XIX. 11]. 

sa/teÍtÓS2nn p r ć s t a r t á s á ra szolgáló szín; şopron pentru pre-
c ; Preßhaus/Scheune. 1679: Másik veteményes kert 

sztnéJ v v a ßy°( n ) Sajtó szin ezen kertben [Uzdi-
szőlft ' T L > B a j ° m i J á n o s i n v - 1 3 9 1 1 6 8 1 : Kincses 
oszlón V a g y ° ( n ) ezen szőlő allyab(an), szalmaval fedet, 
I1077J , S a J t 0 s z i n N r o 1 Ebben őregh Sajtó, minden 

T J ^ V h u 5 8 5 i - 1 7 3 2 : t a , á l 3 2 e m b e r eßi J° 
lévö io. „ a l a t t ' c serefa lábokon álló j ó Sajtó szint, alatta 
IUtIa VÎÎC Ü l t m u s t ' é s o l aJ S aJ t 0» készŭletivel edgjűtt 
ra éniten P 1 2 ' 1 7 5 6 : v a S Í ° n 1 0 C s e r c f a ^ o k -
vaeion u a j t 0 s z i n - A S a J t 0 szinnyel által ellenben ... 
U O u V ^ / 7 Í g a S a földben b é te™ [Branyicska H; JHb 
szinve I r : C S n i k e z d e 8 2 e s ö b e f u t é k e ŏ N ê a S a J t 0 
1777/]tzi iKóródsztmárton KK; Ks 17 LXXXI. 21]. 

u * l : vagyon egy Avatig és romladozott Statusban 

lévő Ki faragott Barana oldalú Sajtó Szin [Alparét SzD; 
JHbK LII/4. 13]. 1786: Szüret lévén én is ott dolgoztam 
a Sajtó Szénbe [Nagypacal Sz; Berz. 17]. 1851: Az alsó 
nagy Szőlő hegyben találtatott egy sövény oldalú, tapaszos 
falu, jó állapotban lévő sajtó szín [Erdősztgyörgy MT; TSb 
34]. 

Szk: fedeletlen 1685: agasokra fel szarvazott fedelet-
len uj Sajtó szin egy [Borberek AF; MvRKLev. 1 1 ] * szal-
mafedeles/fedelű 1736: Ezen Szöllő Lábján van egy ron-
gyollott szalma fedelű avatag ágoson állo dib dab fá-
sertésen (!) Létzezet Sajtó szin, vagy árnyék [CU]. 1738: jo 
Tölgyfa, és földben ásott ágos fákra erigalt jo kötéses, de 
rosz szalma fedeles Sajtó Szin, melly szinben találtatott egy 
Sajtó, melynek Ágya, orsaja nyomtatott ágossa Tölgy fák-
ból faragtottak, viseltesek [Szászvessződ NK; Born. XX. 
12] * venyige fedelű 1810: Vagyon egy Csere fa Szaru-
fáju ... venike fedelű Sajtó Szin [Pacal Sz; Ks 76 Conscr. 
385-6]. 

sajtószínecske kis sajtószín; şopron mic pentru presă; 
kleines Preßhaus. 1775: azon Allodialis Szőllő alatt egy 
jo forma Sajtó Szinetske [LLt Csáky-per 106. L. 13]. 1797: 
tanáltatik egy Szalma fedél alat való parasztoson készített 
épület, melynek a Kapu felől való résziben vagyon fenyő 
deszkákkal Csere gerendákra padolt Házacska közepin 
ezen épületnek vagyon egy Sajtó Színecske a tulso vé-
giben négy Márhákra való istállocska [Hosszúaszó KK; 
JHb XX/35]. 

sajtóvályú a prés vályúszerü része, ahova a préselnivaló 
szőlőt teszik; partea presei de forma unui jgheab; Bestand-
teil der Presse. 1692: ezen Sajtó szin hijan vagyon ket 
öreg must ala való kad, sajtó valuban való hevederekkel 
őszve foglaló trebel serpenyő [Görgénysztimre MT; JHb 
Inv.]. 

sajtsajtó sajtprés; presă pentru caş; Käsepresse. 1758: 
egy Sajt-Sajto [Nagylak AF; KGy]. 

sajtszorító I. mn sajtpréselő; de apăsat caşul pentru a se 
scurge zerul; käsepressend. Szk: ~ sajtó. 1830: Sajtár Nro 
1 Égy Tejes Désa Nro 1 Juh Fejő Veder vagy Galáta 
— égy Nagy Cseber, és egy Sajt szoritto Sajtó in Nro 4 
[Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 174]. 

II. fn sajtprés; presă pentru caş; Käsepresse. 1783: 
Metőllő Deszka 1 Sajt Szoritto 1 [NáznánfVa MT; Berz. 
13. VII/24]. 1842: egy Sajt szorito [Csekelaka AF; KCsl 3]. 

sakk 1. sakkjáték, sakkozás; şah, jocul de şah; Schach-
spiel. 1710 k.: nem veszteg ülő, mint a kocka, kártya, szák 
sakk, micsoda, hanem a testnek ingatásával járó játékok-
ban gyönyörködtem [BÖn. 501]. 

2. országos ~ országos politikai játszma; joc politic na-
ţional; staatliches politisches Spiel. 1710 k.: Amint a város 
tractált a hódolásról, egy szegény trombitás, a városé, hor-
dozta ki s bé a tractáról való leveleket; egyszer Teleki, 
nem tudom micsoda hirtelen furorból, az ott vigyázó kész 
muskatélyosokkal meglövöldözteté Veteraninak híre nél-
kül és felette nagy disgustusával Nem is férének el so-
káig egy nagy országos sakkban ketten [BÖn. 805]. 

sakkasztal sakkozó asztal; masă de şah; Schachtisch. 
1816: Régi Sak asztal... 7 Rf 8 xr [Kv; Bom. IV. 41]. 
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sakkjáték sakkozás; jocul de şah; Schachspiel. 1788: 
Sach játékhoz való készület égy Iskatulyába [Mv; TSb 47]. 

sakkozik a juca şah; Schach spielen. 1807: kártyáztunk, 
asonáltunk, Schakkoztunk vatsoráig [Dés; KMN 265]. 

sakli szoknyához való felsőrész; obiect de fmbräcäminte 
pentru partea superioarä a corpului asortat la ftistă; zum 
Rock passender Oberteil. 1793: Egy Moldon Szoknya Sak-
listól egyŭt [M.köblös SzD; RLt Kolosi Krisztina kel.]. 

sál1 nyaksál; fiilar; Schal. Szk: anglus 1830: Nagy Ang-
lus Sawl egy [Nyárádsztbenedek MT; Told. 19] * selyem 
petinét 1816: Selyem petinét sál 70 Rf [Kv; Bom. IV 41]. 

sál2 felsál, a borjú- v. marhacomb felső részéből való 
színhús; pulpd (de vită); Keulenfleisch. 1593: 3 Sal boryû 
hűs f — d 15 [Kv; Szám. 5/XXIII. 21 Caspar Schemel sp 
kezével]. 1595: uagion 2 sal egj boriuban tezen az keth sal 
d. 25. tezen igj az boryu arra f 2//35 [Kv; i.h. 6/XIV. 11]. 
1599: 1 Sal boryu hust feózttek meg sufaual d 23 [Kv; i.h. 
8/XIII. 8 Szabó András sp kezével]. 1621: Beldi Keleme(n) 
erkezue(n) kwlte(m) nekie ... Hust egy salt Libr 15 d 
15 | kwltem az Szebeni király bironak ayandekot. Hust egy 
salt Libr. 11 d 11 [Kv; i.h. 15b/XI. 203, 299]. 1625: 
Borjü Hus kett sal d 26 [Kv; i.h. 16/XXXIV 249]. 
1650: Főzettem Nro. 4. Sal Borjú hust d 40 | Süttette(m) 
Negy Sal Boriu hust d 40 [Kv; i.h. 26/VI. 412, 425]. 

salak 1. érc olvasztásakor keletkező melléktermék; 
zgură; Schlacke. 1558 k.: Mikor az Ezwstöt ky vezy az koh 
altal Marad valamy defectus az slakkokban [Nsz; MKsz 
1896. 392]. 1681: Az vas futatásnak alkalmatosságával 
salak is szokot esni. Mint hogy azért mi az míveseknek 
meg fizettetünk, az salakot is hitelesen mi hasznunkra for-
dicsa az üszögében kiveretlen maradék vassal egygyütt 
[Szúv; CsVh 107-8]. 1687: Ex scoriis etiam (vulgo salak 
et vaspor) conflatos percepit ferri... cent. 4/36 [Fog.; CsVh 
110]./ 785: Német Nemzetből való Eredetekre Citallyuk 
az Familiak(na)k névéket, 'a Bányákban lévő Mineráknak 

Ugy nem kŭlömben a kohokban verőkben lévő Műsze-
reknek 's eszközöknek Pest, Slak Sóiban etc. nevezeteket, 
mellyek mais ennek az igazságnak mint egy meg annyi 
bizonyságok [Torockó; Thor. XX/9]. 

2. vmely közösség alja/söpredéke; pleavä; Abschaum. 
1789: Nem el hiszem (így!) hogy Nsgodnak telyes conten-
tuma lehessen ebbe a székely asszony gazdasszonyságá-
b(an), mert ha a kezeis olyon lenne mint a nyelve, ugy so-
kat éme de el hiszem hogy a székely asszonyok(na)k tsak a 
Salakja [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

o Szn.: 1602: Salak Mihály szab. [Páké Hsz; SzO V, 
194]. 1749: Salak Ersok. Salak Mihály. Salak Pista [Szász-
nyíres SzD; MvRKLev.]. 

Kázmér, RMCsSz a Sámuel nćv becéző alakjaként tartja számon. 

salakbocsátó salak kibocsátó; pentru/de evacuare a 
zgurii; schlackenbildend. 1681: Bánya. Nedráb nevű Sa-
lak bocsáto koh nyárs [Vh; VhU 583]. 

salakeresztés salak kibocsátás; evacuarea zgurii; 
Schlackenziehend. 1681: Limpert Banya Vagyo(n) à 
Koh mestemel Salak ereszteshez való koh nyárs Nro 1 
[Vh; VhU 584-5]. 

salaklyukasztó salakeresztő; pentru evacuarea zgurii) 
schlackenziehen. Szk: - koh nyárs. 1681: Ploszka Bánya 

Kóh mester keze alatt Vagyon itt Salak lyukasztó 
koh nyárs, fa nyelestől Nro 1 [Vh; VhU 578]. 

salakos 1. salakkal vegyült (arany); amestecat cu zgurä, 
cu conţinut de zgură; mit Schlacke gemischt. 1572: (AZ 
arany) rezes es felette slakos es az Massaban öttesben sokat 
apadot [Nsz; MKsz 1896. 359]. 1662: ezüstje salyakos, 
bora zagyvál lott [SKr 707]. 

2. üledékes; sedimentar, cu sedimentaţie/depuneri; sedi-
mentär. /85/: a' zsírt ki kel frisibe olvasztani ... elébb le 
kel szúrni ha meg föt, és mikor meg szállót akor kel az ál-
landó edénybe szimi (!) mert ha sal(a)kos meg avasadik 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

salapol jön-megy/jár vki után; a umbla după cineva; 
nach jm gehen. 1679: egykor Vásárhelt valánk az szek giö" 
leseb(en), ez az Olah László ket napis mind Biro Ferencz 
Uram utan salapala3 hogy ö ollyon feleseget vett hogy az 
kire Jobbadgiok szokattanak segellyen ki keresni, ö ke-
gíelmetis megh reszelteti belölle [Sóvárad MT; Ks 
18/LXXXVIII. 1. — aA szó sahapala alakban is olvasható]. 

salarizál megfizeti vkinek a díját; a pläti (diurna cuiva); 
(js Lohn) bezahlen. 1798: egy versen Sz Biro Uram kijött 
volt ide, hogy meg tekintvén a kereset alá vett hellyet a 
Felek közt el igazittsa a Contraversiát, de Nyikulaj nem 
engedvén ezen Contraversiaban, hogy szolgabiro Ur(am) 
belé ereszkedgyék Sallarizálta Sz Biro Uramot, és innen 
Iritzán (!) Ignátot el tiltotta [Nagykristolc SzD; JHb 
Bornemisza Anna lev.]. 

saláta 1. salată; Salat. 1578: Az kertekre feö gongia legyen 
mindenfele wetement bewe(n) wettessen wgym(int) pet-

reselmet, hagymat minden feleet, kapoztat, repat, salatat 
dynnet, wgorkat, es egyebet mindenfelet [Kisfalud AF; Ol 
M.Kamara Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. Kova-
choczy ut. Mathias Niary gondv-höz]. 1595: Paret, Salatat. 
vöttem ... d 18 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 215 ifj. Heltai Gáspár sP 
kezével]. 1597: 4 lat Nadmyszet Salatahoz 12 [Kv; i-h 

7/XIV. 16 Masass Tamás sp kezével]. 1598: petriselymeth 
d 4 Salatath d 3 [Kv; i.h. 8/V. 15]. 1621: Az olah keoueteK 
mégis it leue(n) B. V. h. attam konjhajokra ... ket Tiukot d. 
12 salatat d. 2 [Kv; i.h. 15b/IX. 57]. 1740: Mlgos Grotf 
Uram Szerencsejere ki küldvén vadászni kaptanak egj 
Káprát küldöttem peczet alat ugj mint Salátát es barabolyt 
Tojást 12töt [Kercesora F; TK1 Mohai Mózes Teleki Ádám-
hoz]. 1744: Mikor a Bakantsosok Zászló tartója volt Pap Ist' 
vannit salatat de. 3 [Kvh; HSzjP]. 

L. még a galambbegy-saláta címszót. 

Szk: apró 1596: Apró salatat veottem esmet d 3? 
[Kv; Szám. 6/XXIX. 129 Bachi Tamás sp kezével]. 

2. salátavetés/ágyás; strat cu salată; Salatbeet. 1692: Kö-
zépső Puszpáng tabla vegeben egy tabla salata kürül plán* 
talva basa rosaval [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 
két ágyás saláta, egy ágyás foghagyma, négy ágy murok,* 
egy ágyás petrezselyem [Erdösztgyörgy MT; TSb 34]. 

3. salátából készült hideg étel; preparat culinar fäcut din 
salată; kalte Speise aus Salat. 1672: Enchusáb(an) 
náltattam két tál salatat eczettel fa olajjal [PatN la]. l ' l v 

k.: Mint akármely gyermek, a gyümölcsöt, salátát, retket 
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káposztát és akármi fűből, gyümölcsből való ételt igen sze-
dnem [BÖn. 513]. 1711/XVI1I. sz.: meg adni Tartozik4 

1 tiszteseges sült kőver Ludot, és a melé T: T: hus sült 
aiatat, vagy ugorkat és retket, tyukmonyos pereczet, diot, 

^agyarot [Kv; FésCJk 16. — aA remekezett legény a le-
genyavató céhlakomára]. 1752: Két Tsipkés. Tsesze 
malátának való [Marossztkirály AF; Told. 19]. 

szk : ſaola jos 1823-1830: Második vacsora neme volt 
/ ä X J 0 S S a , á t a a l F ° 6 E 2 2 9 • ~ "Göttingában] * öntött 
tnttf '' M o l n á r Tamás hozzám jőve ... jol ett puliszkát, Rá-
c h 7 ć s ö n t ö t t s a , á t á t [Homoródsztmárton U; KLev. Szász 

lstván (30) szabad székely vall.]. 
hA \ A 2 magyar saláta is, tudod Koma, hogy mo-
n°n Jó [TML V, 38 ua. Naláczi Istvánhoz]. 

hazh l á t a i n ® g s ä m î n t ă d e s a l a t ă i Salatsamen. 1656: Ezen 
egí v a ß i ° n eg» deszka rekesz Ezen rekeszben vágjon 
rn* ? a , z k ° h a n ... 2 spinar salata mag, 3 saczkoban salata 
"agn [ F o g . u p ^ 1 5 5 ] I 7 8 Ç : S a l á t a i Loth s 1 

s Ln.g R f x r 2 [ M v ; C o n s c r A P - 4 9 1 rp fejes 1656: egy keves fejes salata maghis vagion 

U th F n ' L77-] * v i n t e r ~ 1 7 8 9 : V i n t e r S a l á t a M a ê 4 
xr 8 [Mv; ConscrAp. 49]. 

salátaolaj (salátának való) étolaj; ulei pentru salatä; Öl 
Jann 1 5 8 8 : 1 5 M a V J u t t a 3 P o s t h a > Az warady Ember 
pj! /? ' e s Symon János Negied Magaúal 16 May Kolt 
ſKv ç I g ! a n A a x m postakra Zallata olay p(ro) f. — d. 2a 

b ó l ki^mSi 4 ] 1 1 1 7 L e o n a r d u s R e n e r s p k e z é v e l — a p e l s -

k e n s â í t a U b ° r k a u b o r k a s a , á t a i s a , a t ă d e castraveţi; Gur-
azt 1 c í \ \ a J 7 2 2 : k i s S a l a t a ugorkat magam sosztam be s 

Küldöttem el [Tövis AF; Ks 96 Káinoki Borbára lev.]. 

(evanaV\áurÍ b u ê g y ° s (szövet)nadrág; şalvari; Art Hose | 
1 5 9 6 ] \ a r i s n y a i c i o r aP> ( d e l î n ă ) i Strumpfhose aus Wolle. 
ban f a p p a G a s Parne tartozik ket salawarinak az arra-
V V a j , ' r v

2 d 5 0 [Kv; RDL I. 65]. 1597: Zeky Jstwan deák 
Ieottem Ş i o n t e o b nyolcz eztendeienel hogy egizer ide be 
warit^l e z v a r o s r a - veottem vala penigh egy sala-

w magamnak [Kv; TJk V/l . 112]. 1599: Brassay Ger-
Zilapv A 0 t 5 r a k a y Marhatt. . . 15. bokor. Salawaryt —//15 | 
Anrn e , r a s H o z o t - 3 Tucin Salauarit —III. 5 tucin 

^ a u a m ^ — A c h y J Í a n 0 S H ° Z O t 2 tucin 
J s t o 5 r / / 4 2 [Kv; Szám. 8/XIV 38, 41, 44 Hj]. 1627: 
d 50 iv ^ k a , m a r Marhab(ol) Jutót Egj salauarj f. — 
zot ber u ? , D L 1 1341- l 6 3 0 - Thordaj Borbeli Jstvan Ho-
I8b/iv 4? u : " 2 ' T u C Z Í n S a , a u a r e t P( r°) f 1 6 t K v i S z á m 

rá g o t ' 3 HJÎ- 1683: Csináltattam Istóknak egy aba nad-
egv nár d o , m á n t s salavárit [Torda; SzZs 238]. 1732: 
Kornk 7 • S z i n p o s z t o papucsra való Salavári [Kv; Ks 
három ç . , g m o n d l e l t 91- 1 7 3 5 : N ć g y gyo^s keszkenyö, 
ifju légé V 1 1 [.Svi H r l ^36 u.: Salavárit is viseltenek az 
káig érr e , m i n d u r f í a k ' m i n d nemesek; a nadrág hasíté-
sinór a v á r i ' o t t b e l ö ! a nadrágon ezüst vagy selyem 
ezüst v» t V a r r v a k é t r e n d d e l a sinórok ben fél ujjnyi 
lyukain - í ö k > a z o k o t s*nórostól általvonták a salavári 
lyukak v 1*1 k ö t ö t t é k a salavárin a nadrághoz; az hol a 
sinórral ä î i ° d a s z í j f o r m á r a csinált s galanddal vagy 
fitve«enil. r m c g v a r r o t t v o l t> 3 2 e z ü s t t ö k °nnan 
*> 444, V 95 ] [ M c t T r C s 4 6 2 1 — L még BÖn. 584; TML 

Szk: anglia posztóból való 1732: Egy pár Vas Siny 
anglia posztobol való Salavári [Kv; Ks Komis Zsigmond 
lelt. 8] -fc berkebárány gyapjúból való 1732: Egy pár 
berke bárány gyapjúból való Salavári [Kv; Ks ua. 15] 
gyermeknek való 1711: 2 Pár Gyermek(ne)k való 
Salavári —1/68 [ApLt 5 Apor Péter inv.] * rövid 
7800: Hamú Szin botos égy pár, a' salévári Fejer Rövid 
salévári [Sáromberke MT; TGsz 52]. 

salavári-kötő salavári-készítő; care face ciorapi (de 
lînă); Strumpfhosenfertiger. 1649: Vőttenek Eő kigmek 
Salauarj keötö Danyeltőlis Bort, Egy Altalaggal [Kv; Szám. 
26/VI. 435]. 1659: mideōn mentünk volna az B.T. com-
missoiabol szappan utczaban Sallauari keōtteŏ Hász Dániel 
Uram Instantiaiara [Kv; RDL I. 143]. 

salaváris (gyapjú)harisnyás; cu ciorapi (de lînä); mit 
Wollstrumpfhose. 1732: Egy pár fejér poszto Salaváris 
kapcza | Egy fekete jo féle bársony majd uy Salaváris pa-
pucs pegymettel béllet. Más sötét kávé Szin poszto Sala-
váris papucs [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 9]. 

salétrom (lőporkészítéshez használt) fehéres színű, nit-
rogén tartalmú kristályos anyag; salpetru; Salpeter. 1569: 
Kwlthem eo felsege hazabol thyz masa salétromot kegiel-
metekhez es egy masa keny koweth [Gyalu K; BesztLt 31 
Haraklyany Lazlo gyalay Wduarbyro a beszt-i bíróhoz és 
polgárokhoz]. 1585: 18. Octob: Hozanak 2 Hordo Salétro-
mot feyedele(m) zamara 2 zeker vywe el [Kv; Szám. 
3/XXII. 18]. 1586: az Korczoliasnak atta(m) hogy le wonta 
es Jsmet fel wonta az 8 hordo salétromot f. — d. 50 [Kv; 
i.h. 3/XXVII. 13b]. 1620: Egy Masa Saletrumtol f—/25 
[Kv; KvLt 11/69 VectTr 13]. 1667: Vagyon ez Czejt ház 
hiján eresztett jo féle Salétrom földes hordokkal in vasis 
nro 14 1/2 [Fog.; UF II, 340]. 1676/1681: A mi golyobis, 
por, Tüzes szerszám Salétrom Kén kŏ, Lámpások, várban 
való dardak szám szer ijak, Puskák, es egyeb ehez hasonlo 
eszközök ă várban vannak, megh lassa hogi azokat j o 
gondviselés alatt száraz helyen tarcza* [Vh; VhU 666. — 
aA porkoláb]. 1677: Salétrumot az Országból ki iktatni 
prohibitum sub poena flo 200 [AC 267]. 1714: Mineraliu-
mok Kényessŏ 53 1b. 9/54 Salitrom 24-lb 4//80 [AH 
58]. 1807: 2 lb Salitram 3 Rf 12 xr [Déva; Ks 120. 4/5]. 
1852: ha sonkát akarsz pátzoltatni tsak Salétrom kel 
egyébb van a' kis fekete almáriomba [Kv; Pk 6]. — L. még 
MKsz 1896. 356, 369, 370; SKr 143, 298; TML VII, 175, 
193; UF II, 102. 

salétromſőzetés salétrom-készíttetés; prepararea salpe-
trului; Salpeterkochen. 1639: Anno 1639 esztendőben vá-
lasztattam az becsületes várostól az portörő malomnak, tor-
nyokban lévő poroknak és szaletrumfözetésnek (!) gondvi-
selésére [Kv; KvE 174 U]. 1677: A' Fiscus számára való 
Saletrum fözetés a' Regius fundusokon, a ' Fiscalis határo-
kon, az eddig való Usus szerint, continualtassék [AC 134]. 

salétromfőző I. mn salétromfözéshez használt; folosit la 
prepararea salpetrului, de preparat salpetru; zum Salpeter-
kochen gebraucht. Szk: - kád. 1659: Lövö szerszamok. 
Szakallosok Nro 21 Vagy(on) edgy Eöreg Salétrom fözŏ 
Kád Nro. 1 [UtI] * ~ üst. 1632: Ezen Bastian8 leueö fedel 
alatt uagion Egy salétrom feözeö wst . . . N. 1 [Fog.; UF I, 
132. — âA Báthori-bástyán]. 1637: Az másik szin alatt 
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uagyon egy nagy szelyes seletrom (!) feözeö wst [uo.; i.h. 
398]. 1667: Vagyon 3 eöregh foldozott salétrom fòzö lyu-
katos üst [uo.; UF II, 337]. 

II. ſn salétromkészítő; preparator de salpetru; Salpeter-
macher. 1640: Gridy Istuan Saletro(m) fözö [uo. UC 
14/48. 8]. 

Szn. 1614: Saletrum feozeő Peter [Szu; BethU 188]. 

salgói a Salgó (Nógrád m.) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Salgó; mit dem Ablei-
tungssuffix -/ gebildete Form des ON Salgó. Szn. 1453: 
Nicolaus Salgay [Kv; TT 1882. 536]. 1554: Salgay Ferencz 
[Kv; Szám. 1/IV. 20]. 

sál-hús felsál; pulpä (de vită); Keulenfleisch. 1597: 
kwltem Aiandekot Egi eoreog schal hust f — d 16 [Kv; 
Szám. 7/XII. 93 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1625: Vidany 
Ferencz az Colosvari harmincziadott el akarva(n) foghlalnj, 
kwldeottem nekj B.V. h. ajandekot Egj Sal Hust lib:8 
[Kv; i.h. 16/XXXIV. 15]. 

sallang szíjakból, rojtokból álló cifraság/lelógó dísz (ló-
szerszámon); străgălii, podoabe la hamuri; Schmuck am 
Pferdegeschirr. 1841/1845: 4. lovak hámjaira ujj sarlango-
kat keszitettem Rft 25 [Ne; DobLev. V/1254]. 1849: Ti-
zenégy darab Sallank Hat darab czigliszár [Somkerék SzD; 
Ks 73/55]. 

Szk: aranyos 1568: Anna famula Joannis Wicey 
fassa est, En attam esz leannak, Egy aranyas sallangoth 
p(ro) d. 65 [Kv; TJk III/1.208]. 

sallangos rojtos; împodobit cu ciucuri; fransig. 1615: 
Egj krakaj salangos abroz f 1 [Kv; RDL I. 97 Junck András 
kezével]. 1845: egy Sarlangos dohányos magyar országi 
zatskot üressel el takarították1 [KLev. — aA tolvajok]. 

sállárista fizetéses dolgozó; salariat; Lohnarbeiter. 
1692: mivel eddig is sok egyenetlenség volt a' két véka 
miatt, ez utánn edgy véka legyen, a* mellyel Qvartás Ura-
mék bé vészik, ugyan azzal adgyák ki Salarista Uraimék 
buzabèli fizetését [Kv; SRE 3]. 1695: (A bor) bé hozatás-
ban ... a* régi jó rend observaltassek ... salarista Uraimek-
(na)k hazokhoz az Ecclesia hordaiaban vigyék ugyan a" 
mustot, de mingyárt azokbul ki ürítvén, salarista Uraim 
magok edenyibe tölcsék [Kv; SRE 36]. 1700: Következik 
Sallaristaknak Jobbagjoknak Szőlő Pasztorok(na)k Vincz-
lereknek Erogalt Buza [Kv; Szám. 40/1. 21]. 1704: fordit-
tassék az Ecclésia Bolyában lévő Dézma és egjeb buza is 
pénzbeli fizetésekre a Salaristáknak [Kv; SRE 89]. 1717: 
csak Salaristák fizetéséreis proventus nem prosperalodha-
tott [Sárd AF; Utl]. 1870 k./1914: Salláristák: a tanárok, 
senior és classis praeceptorok, a sütő és szekeres3 [MvÉrt. 
41. — aKöv. a fizetések fels.]. 

Szk: ekléziaszíikus 1695: Ecclesiasticus salarista 
Uraimek(na)k a' dezma csűrben buza fizetesek méréskor 
ki adassék, nem valami utolyas buzábul hanem a' buzanak 
javabul [Kv; SRE 36]. 

sallárium 1. fizetés, járandóság; salariu; Lohn. 1579: 
Megh ertettek eo kegmek Az Éppel János kewansagat az eo 
sallariumanak meg fyzetesse felöl [Kv; TanJk V/3. 199a]. 
1584: Balogy Farkas Zam adassa Annak vthanna, Az 
Warmegiere, malomra es az Malomra való egy Jo vtnak Ir-

tasara, Zolga Birakra hathar latogatasra es egieb Zwkseges 
keoltsegekre, az eo Sallariumaual egietembe, Menth f 
107/88 [Kv; Szám. 3/XIV 15-6]. 1596: Az Nótáriusnak 
salariumaba f 100 [Kv; i.h. 6/XX. 3]. 1597: Jmreh deaknak 
waross procuratoranak Selariümiaban f 10 [Kv; i.h-
7/XIV. 37 Masass Tamás sp kezével]. 1601: János vrafli-
nak az zaz p(rae)dicatomak az eo salariumiara fizettem » 
25 [Kv; i.h. 9/XV. 38 Jeremiás Nekel sp kezével]. 1614/ 
1616: az Colossj praedicatoroknak salariumokban az Feie-
delmek proúísioiabol esztendőnket (!) rendeltetet nyoltz 
nyoltz szaz Só [Kv; RDL I. 100]. 1622: A Praedicator 
Salariuma Jövedelme minden haszas embertói egy egi 
kalondgia Busza [ÖrdöngösfÜzes SzD; SzJk 1]. 1625: Az 
harangozo sallariuma teszen f 28 [Kv; Szám. 16/XXX. 33]-
1727: Az szebeni productiora való Alkalmatosságra kíván-
tató színárol, Abrakról, Borrol; Es Tisztességes Asztalrul 
providéálnak, Túzi fáról. Hár(om) elfoglalt prokátor(na)k 
sáláriumárol, szebeni subsistenciájárol [H; JHb XLII]-
1741: (Az erdőpásztoroknak) Máléból való salariumok 
az mint a' Málé vetésnek quantiássa lészen, ahoz képest 
fog determináltatni a' Nms Várostol [Dés; Jk 549b]. 

Szk: -át felveszi. 1640: Michaöl Szekj Rector Scholae 
Bettleninae Cegeben mestersegen lakuan sallariomat fel 
vötte, es kapu feltől vőtte Buczúját melliert az Patrónus is 
Vas Giőrgh kergette, de nem kaphatta [SzJk 52] * szokott 

1677: A' Dézmások residentias és állapottyokhoz képest 
elégséges zálagu emberek legyenek, szokot salariumok 
meg-adassék [AC 52]. 1754: Szokótt Sallariumamat meg 
küldvén [Mezősztmárton MT; JHb VIII/10]. 1767: Enis 
azért szakat Sallariumamat Fel veven el mentem ... Is' 
pánlakára ö Nattságát ammoneáltam s a kezemben levő 
Csomo penzel meg kinaltam [JHb XXVIII/50]. 1816: 
Veres János Uram szokot Salláriumunkat letévén ki hívata 
az Falusi Birákakkal Egygyüt [Budatelke K; IB] * tiszte 
szerint járandó 1687: Tisztem szerent jarando salariu-
mamat meg küldvén [Ispánlaka AF; JHb XXVIII/4]. 

2. díj, fizetség; plată; Bezahlung. 1810: Anno 1810ben 
Junius 3Dikán Bé álatt a B: Chzéba Binder Joseff Sallár-
jum nélkül mind Városért vot Insurgens meljre az Isten 
Segelje | bé állott a Betsűlletes kádár Czéhban Néb István 
mint Insurgens Sallárium nélkül [Kv; KCJk 104a, 105a]. 
1832: Jelentete Magát Esztergárus Legény Szabó Joset 
Remek Esztendőre fizetet Sallariumat 1 Rf [Kv; ACLeV. 
Kül. Perc. 1]. 1835: Lakatos Beniámi Sallariumot tet le às 

Budai Jánosai való baját investigálni Kérte [Kv; i.h. W 
1846: Mutatta fel Szigeti János a rajz tábláját és fizetet 
Sallariumat 2 Rf 30 xr a raiz meg nézésérért (!) 1 Rf [Kv; 

i.h. 47]. 

salláriumocska fizetésecske; salar mic; kleiner Lohn. 
1664: ha kicsiny salariumocskánk kiszolgáltatása doţßába 
való supplicationkat ő nagysága méltósága előtt való tőre* 
kedésével promoveálni igyekezi, Kegyelmednek m i n d a 
hárman megszolgálni igyekezünk [TML III, 184-5 Szalárdi 
János Teleki Mihályhoz]. 

sálon kelmefajta; un fel de stofä; Art Stoff. 1796: 5 sing 
schalon [Mv; DE 3]. 1821: 153 Sing fekete Schálon [NkFJ-

sál-pecsenye felsál; pulpă (de vită); Keulenfleisch-
1589: Kyulttem Lenchyes Georgynek Ayandekot ... 1 
pechenyet p(ro) f — d. 16 | 1 Sal pechyenye d. 16 
Szám. 4/VI. 12, 82 Stenzely András sp kezével]. 1590: V 
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July Byro (!) Akaratiabol kyuldottem Ayandekot, az Hor-
wat Mihalnak es Lúgaszy Bannak egy Lúdat melyeztet 
d. 12 egy Saal pechyenyet... d. 12 4 kupa bort d. 12 egy 
feel kobol zabot warosset [Kv; i.h. 4/XX. 13 Hooz Lőrinc 
sp kezével]. 1591: wyttem egy Saal pechyenieet d. 13 
[Kv; i.h. 5/1. 7]. 1595: 1 Sâl pechieniet veottem p(ro) f — 
d 12 [Kv; i.h. 6/XVI. 6]. 1597: attam Egy Schal pechie-
niet p(er) f — d 22 [Kv; i.h. 7/XII. 29 Filstich Lőrinc sp 
kezével]. 1609: Az Bezterczei Plebanosnak kwltem 
Egy Saly peczeniet mely Niomot lib: 14 f — d. 28 [Kv; i.h. 
12b/IV. 299]. 1625: Juta Kenderesi Tamas haro(m) Tized 
állja lengjel. 32. mag(aval) Varad feleol az poturat késé-
i n ) attam nekik Hust ket sal peczenjet [Kv; i.h. 
16/XXXV 36]. 

sál-tehénpecsenye marhafelsál; pulpä de vacä; Rinder-
keulenfleisch. 1589: 1 Sal tehen pechyene d 16 [Kv; Szám. 
4/VI. 19 Stenzely András sp kezével]. 

sálya 1. sája 

sályom halotti emelvény; catafalc; Leichengerüst. 1736: 
A háznál az hol az temetés volt, szin volt elkészítve, az szin 
kőzepin jó magos sályom, hol az testet és keserveseket az 
nép megláthassa, az fekete posztóval bé volt vonva 
egészlen [MetTr 404-5]. 

samedli zsámoly; taburet; Schemel. 1845: Egy Samedli 
[Kv; MkG Conscr.]. 

Szk: töltött 1849: égy tŏtŏtt 'Samelli, kékes virágú 
massával bé húzva [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

samelszín világos drapp; bej; hellbeige. 1816: Scham-
mel szin gyapattas keszkenyö 5 Rf [Kv; Bom. IV 41]. 
1850: Egy sammel szin, lilaszin streifos piquet lájbli [Mv; 

sámfa şan, şamfä, calapod; Schuhleisten. 1756: Sámffa 
pár — 2 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 22]. 1788: 

Csizmadia mü szerhez való portékák Sámfa pár Nro 7 
[Mv; MvRKLev. 6]. 1814: egy pár Sánfáért 4 Rf [Dob. 
BetLt 1]. 

Szk: stiblibe való 1782: Egy Stiblibe való sánfa egy 
Pár [Mv; NkF]. 

samis kelmefajta; un fel de stofä; Art Tuch. 1803: egy 
fekete samis elő ruha [Dés; DLt]. 

samoa világos drapp; şamoa, galben-deschis; chamois. 
1823: Schamoa viseltes karton köntös Schamoa szin vi-
seltes Merino köntös [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

samoa-szín világos drapp színű; şamoa, galben-deschis; 
chamoisfarbig. 1797: Egy Sámoa Szin Kreditor Szoknya vál-
l tól , a vállán ezüst poszomănt [Mv; Told. 19]. 1823: Scha-
moa szin viseltes Merino köntös [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

sampányer pezsgő; şampanie; Sekt. 1808: 1 B. Punts 
Eszencia 2 B. sampaner [Mv; Told. 22]. 1839: Miklós 
nap előtti estve nagy vendégséget csíptünk mily vigság 
közt töltöttük azon kedves estét, képzelhető abból, hogy 
ötön a' Miklós egészségéért égy Üveg Sánfánert (!), és égy 
más üveg Simény bort, utolso cseppig megittunk | Anyám 

ekkor ivott legelébb sánfánert, 's jócskán csúszott [Kv; Pk 
7]. 1848: Champagner tízen egy butella 55 rft [Gŏrgényszt-
imre MT; Bom. G. XXIVd]. 1849: Sámpáner Rozsolís és 
Borok [Dés; DLt]. 

Szk: ~~nek való pohár. 1816: Mettzet talpas Sámpáner-
nek való poharak 4 Rf 5 xr [Kv; Bom. IV 41]. 

sampányeres pezsgős; de şampanie; mit Sekt. Szk: 
pohár. 1832: 22 Schampaneres pohár | Tizenegy brilianti-
rozott Schampaneres pohár [LLt]. 1849: Schampagneres 
poharok [Széplak KK; SLt 17] | Öt sampáneres poharak 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1860: Hat champagneres 
pohár [Kv; Végr.] * - üveg. 1816: Sámpáneres Ovegek 
24 xr [Kv; Bom. IV 41] * ~ üvegpohár. 1849: 24. 
Schámpáneres üveg pohár 20 Rf [Görgénysztimre MT; 
i.h. G. XXIVd]. 

sámpél ? vmilyen (fúvós) hangszer; un fel de instrument 
(de suflat); Art Blasinstrument. 1732: Egy pár flauta, és 
egy Sámpél [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 14]. 

samuel-szín ' 1842: Egy samuel szin pergált által meg 
bérelt paplan [Dés; DLt 1202]. 

Talán a samoa-szln eltorzított változatáról van szó. 

sanc I. sacc 

sánc 1. árok; şanţ; Graben. 1715: a Felső Peterkeb(en) a 
Csere alatt egy Szélly föld vic(inusa) az erdő felől a Sáncz 
[ÉtfVa Hsz; Borb. II]. 1744: A Curián alol a' Szekás felől 
vagyon egy füves kert, mellyet rész szerint a' Székás folya-
mattya, rész szerint Sáncz kerít bé [Székásbesenyő AF]. 
1756: ezen helyét alol és az bütüjin kertel avagy sántzal 
bírják [Aldoboly Hsz; LLt]. 1767: Szántzol kőmyűl vett 
kaszáló rettyinek észók felől való végiben [Mocs K; 
JHbK LV 28]. 1776: Mükis halottuk hogy az Circumvici-
nált helyből néhai Simon Gábor Uram Curiajához egy 
darabot el Sántzóltak Simon Gábor özvegye égy darab 
sántzat a Csűrös kertyének végében az Exponens Ur eö 
Nagysága földgye felet fel ásatatott [Marossztgyörgy MT; 
MkG 36. 5/3.]. 1786:A Mező Csáni Tanarokom Sántza ki 
hányásaért 50 Hf fizettem [Nagylak AF; DobLev. III/616. 
2a]. 1790: az hol a' kérdett Sertés meg lőtetett jo Sántz, jo 
kert volt [Dés; DLt]. 1837: In gura Lupoji lévő Tonorok 
egeszszen körül vagyon Sántzolva a sántz is takarítást 
kiván sok hellyen bé lévén omladozva [A.szőcs SzD; BetLt 
5]-

Szk: -ba fogott körülárkolt. 1843: Élőláb aljánn sáncba 
fogott darab föltörve őszszel egészen vizenyősse is angolfil 
alá [Csekelaka AF; KCsl 3] * ~ba vesz körülárkol. 1772: 
Emlékezik é a Tanú hogy azt az darabb hellyet mellyet az 
Exponens Sántzba vett a mostani Métái szerint Rédai 
részre bírták? [Káptalan AF; DobLev. 11/439. 2b vk]. 1820: 
vagyon a Falu mellett egy szénás tonorog kőrűldes körül 
sántzba véve [M.lapád AF; BLt] * ~ba vétet. 1772: (A) 
hellyet az Titt. Exponens Ur eö Kegyelme sok és erős 
Munkaval, hogy jobb móddal usualhassa Santzba vetette 
[Káptalan AF; DobLev. 11/439. 3b]. 1780: nádal tellyes és 
sepedékes rét hellyeit Sántzba vétetvén [Buza SzD; LLt 
Csáky-per 148 L. 12] * ~cal bekerít. 1784: Erdős és bok-
ros helly ... korüdés kőrűl Sántzal levén be kerítve [Ga-
lambod MT; Told. 42] * ~cal bekeríttet. 1843: az ilyes 
szabad legelésü erdőkben béplántált foltokat, azok, akiknek 
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marháik ottan legelnek, az illető tiszt elintézése szerént 
sánccal és haszontalan ágboggal keríttetnék bé [VKp 124] 
* -cal kereken vesz. 1828: ismét 4dik Februári határozta-
tok hogy az hagymás mezőn Lévő agyag helyet kereken 
kell Venni santzal [ZFaz. — aTi. a céh gyűlésében] * -cal 
körülkeríttet. 1817: A' Gróf Ur ő Nagysaga két Rettyit 
a' Grófné ő Nagyságának, meljeket az Iszop sokszor elron-
tott a' Hedérfáji Czigányokkal jó Sántzal kömyül kerittette 
[Banyica K; BfR 117/1 Kotoj Mátej (50) col. vall.] * -cal 
körülvesz. 1792: A Seppedékes és haszonvehetetlen hellye-
ket Sánczokkal körűi véve haszon vehetőkké tette [Szász-
erked K; LLt 67/1843]. 1814: A' Vetemenyes kért Sántzal 
körülvéve és Ákászfákkal be Ültetve [Mezősályi TA; RLt 
Rettegi Sámuel kúriája]. 1823: Az Udvar felett való Livá-
gya sántzal körül véve [Mezőzáh TA; Told. 73] * -cal 
körülvétet. 1765: A Bárdosi torokban egy nagy darab 
Kaszalo Réte, mellyet Sánczal vetetett kömyul [Mv]. 1782: 
fogatott fel eő Excellentiaja egj darab Tanorokot Czigá-
nyokkal ásatott Sánczal, tövissel, és gjakran vert s ültetett 
fűzfákkal körül vétetve [Dombó KK; JHb X1X/22. 30]. 
XVIII. sz. v.: a Dobrogon lévő Földek közül az elsőt maga 
cserélte el B. Jósika Dániel ur... mindeniket pedig Sántzol 
körülvétette [H; JHb XXXI/12] * -cal körülvétetik. 1787: 
A Tilalmas Porgalát kertekre (!) mihelyt a' Helység Vetés-
hez kezd fel alittassanak a' hol a' Helységek erdötlenek 
ottan a1 Tilalmasok jo Sántzokkal vétessenek kórül [Toroc-
kó; TLev. 3/2. 2b]. 1799: (A) bé foglalt kender földek vé-
geinek nagyobb része forrásos és Süllyedékes helly lévén 
eleitől fogva miveletlenül állott, és rossz Sáténál egyebet 
nem termett, mind addig mig sántzal körül vétetvén, a1 viz 
a' Sántzba kezdett belŏlle ki szivárogni [Gyéressztkirály 
TA; Ks 89] * -cal körülvétetõdik. 1785: ezen Tó helly 

ebben az esztendőben Sántzal körűi vétetődőtt [Sza-
mosfVa K; Born. XXIX b. 20/35 Komis Krisztina conscr] 
* ~cû/ körülvett. 1782: (A) Fogado házis körüliette fel 
fogott Czigányokkal ásatott Sánzal Tövissel és fűzfákkal 
körül vett Tanorokkal edgyűtt [Dombó KK; JHb XIX/22. 
14] *-ot ás. 1839: Petele Gyalogossai Sántzot ástak a 
szalonkásba [Msz; Bom. G. XXIVb] * ~ot ásat. 1768: 
miolta ... eő Nga a Sánczot ásottá, mig ezek annyira meg 
nem telnek, hogy az árkát a viz meg nem haladgya, ad-
dig mind udvara, mind pinczéje Szárazabb [Nagyajta Hsz; 
JHb XVIII/29] * -ot csinál. 1805: énis Árkaltam San-
tzat tsináltam a' több Városiakkal égyütt [Dés; DLt az 
1825. évi iratok közt] * -ot hányat. 1831: az erdő felöli 
sántzot kellett hányatni, hogy a viz s a Marhák el ne 
gazollyák, a mit bele vet az ember [Acsernáton Hsz; 
HSzjP Oláh Miklós (54) jb vall.] * -ot vágat. 1813: a Lo 
oskola mellett leg elsőbben is Ngod vágatott Sántzot 
[Perecsen Sz; IB. Botos Péter gr. Korda Annához] * kertes 
- kerítéses árok. 1797: Az Udvar körül Kertes sántz [Me-
zõbodon MT; MkG Conscr.] * megújítja a -ot. 1817: A 
harmadik héten a' gyalogosok a' Malom Berkét tiszta-
gatták, a* Czigányoknak egy része ez alatt a' Sántzokat 
ujjitották még, más része pedig a kert szőllőnek alsó Táblá-
ját terítették bé Trágyával [Héderfája KK; IB. Veress István 
tt kezével] * törvényes -cal oltalmaz (szántóföldet) tör-
vény által engedélyezett árokkal véd. 1799 k.: Szükse-
gesképen kelletett volna maga földgyit vagy, kertel vagy 
Sántzal oltalmazni a kártékon Marháktol, a mint hogy az 
immediátus Vitzinus Szemes és jo Gazda maga földinek 
végit jo és Törvényes Sántzokkal oltalmazza [Albis Hsz; 
BLev.]. 

2. patak/folyómeder; albie, matcă; Flußbett | malomárok; 
canalul/iazul morii; Mühlengraben. 1772: meg mikor a Kis 
Küküllö régi folyását változtatván, asatott volt Fekete 
Joseff Vram egy nagy Sántzat, melyet a Küküllö vizét Mal-
mára viszszá vehetné [Ádámos KK; JHb LXVII. 380]. 
7800: ezen Pataknak maga veteményező kertyén keresztül 
nyulo árkát, Sánczát ki ne ássa [Berz. 5. 45. S. 85]. 1801: 
(A) Patak régi Dugásánál meg tettzik a Viz Sántza és 
folljamattya [Nagynyulas K; DLev. 5]. 1852: Egy Pataki 
Malmom is vagyon a' Sántzát meg készítő Czigányok meg 
ís vágynák alkuva [Nagylak AF; DobLev. V/1341 Dobolyi 
Bálint keze írása]. 

3. (vár/település köré) védelmül emelt sáncárok és töltés; 
şanţ (cu rol de fortificaţie); Schutzschanze. 1618ě. Az vá-
rost® Mihály vajda mind elégette volt, még most is nem 
épült jól meg, az várat is megtörette volt egy darab helyen; 
volt az sáncza az szőlőhegy felől nagy helyen [BTN2 67. — 
®Nikápolyt]. 1621: fel menuen Rima Zombatba(n), ta-
lalua(n) Bukfalui Jánost hoo penzes darabantot, melinek az 
keze feiet el leottek volt Az Sanczba(n) Fwlek alat Attam 
neki f 2 [Kv; Szám. 15b/XI. 292]. 1653: Kétezer volt 
száma a kozáknak Azokban is elgen vesztenek, mert a 
hetmánjok is, a nagy kozák hetmán öcscse ott veszett lövés 
miá a sánczban [ETA I, 156 NSz]. 1657: Azután menénk 
az sáncban, hol az lövőszerszámok valának, és az honnan 
az várat® lövik vala, az hová is az várból sürő lövéseket 
tőnek [Kemön. 279. — ®Bmo várát]. 1662: Az lengyelek a 
sáncok felső kapujánál menvén ostromnak, nagyon ember-
kedvén, a sánc kapuján felesen be is ütöttek vala [SKr 
329]. 1704: Ugyan ma vittenek ki a sáncba négy nagy 
faltörő ágyúkat, tarackokat és egynéhány mozsarakat [WIN 
I, 237]. 1710: Az ötezer jancsár oly nagy dühösséggel és 
vakmerőséggel megyen, hogy a német sáncát meghágván, 
és az egész táboron harcolván keresztülmegyen, ott is vész 
majd négyezerig való bennek, a többi mégis bemennek 
Budára® [CsH 194. — ®1686-ban, Budavára visszafog-
lalásakor]. 1776: az Flintaknak Sárkányát fel húzták, s 
egyenesen tzélozták ö Naga Préfectussát és Tisztartoját 
azt mondván nagy agyargassal, hogy ugy menyenek közel 
az Sántzhoz hogy ők mindgyárt agyon lövik a ki oda 
mégyen [Marossztgyörgy MT; MkG 36. 5/4]. 

Szk: - ásni. 1704: ma hozának két kuruc rabokat az eb-
ben az utcában lévő profuszházhoz, és amint mindennap 
szokták hordozni üket sánc ásni, hetvenet olvasék meg 
csak aki kiment [WIN I, 289]. 1710: Rákóczi penig a Ka-
rika útján, fen a szoros erdőben erős sáncot kezde ásatni, a 
földnépit mindenfelől ráhajtván sáncásni [CsH 363] * 
ássa magát. 1565: Onnat király® indula a Szakmár alá; 
melyet a németek hogy megértének, Szakmárból kiszál-
lának a Tisza mellé egy szigetbe, és a németek ott sánczba 
ásák magokat [ETA I, 24 BS. — ®János Zsigmond] * 
-ban telel. 1667: Az fővezér minden bizonnyal sáncában 
telel [TML IV, 240 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz Dri-
nápolyból] * -ba száll. 1657: De elöljáró hadai Tokajnál 
általköltözvén és Rakamaznál sáncban szállván, holott & 
vicegenerális Bornemisza János Bottyáni Ádámmal és több 
nevezetes úri s főrendek vitézlő emberekkel és szép hadak-
kal iſiú gróf Bethlen István és Zólyomi Dáviddal lév<> 
erdélyi hadak által felverettetének vitézi módon [Kemön-
136-7] * -ba szorít. 1710: Thökölynek penig az erdélyi 
jovallják vala, hogy minden dolognak hagyjon békít, és * 
hadakkal Vaskapuhoz menjen le, ott levő három regimenj 
németet dissipálván, menjen Lándorfejérvár felé, o t t 
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coniungálván magát a fővezér táborával, bádensis herceg 
óborát szorítsák sáncban és profligálván, azután szeren-
csésen instelláltathatja magát az erdélyi fejedelemségben 
1 “ 230] * ~ba ver. 1710: a török császár újobban 
°agy erővel s készülettel való tábort készíttet, és a fövezér 
eommendója alá adván, oly orderrel expediálja, hogy sém-
aképpen a némettel meg ne harcoljon, hanem sáncban 

ervén a hadát s muniálván, tartóztassa a németet Pétervá-
^dtól s Lándorfejérvár obsídiójától [CsH 202] * ~ba veri 
™agat. 1614: Báthori Zsigmond kijőve Brassóból és meg-
jjĕVezék az török haddal, melyet látván Básta György, hogy 

székelység is nem állt melléje, nem meré megvárni, 
? ^ e m felkelvén Nyárádtőtől kiméne minden hadával 
^ s h e z és ott sáncba véré magát [BTN2 51] * ~ba veszi 
s d A ^ 1 6 6 2 : a generálok és az ármádabéli fö-fö tisztvi-
eiök állítván, hogy ellenkezéssel derék harcra is rávehet-

Ţ 8 2 ármádát Aszaló várasára és mezejére, az Hernád 
vni r s z á I | í tván, magokat igen-igen erős sáncban vötték 
17* [SKr 251] * ~cal bekerít. 1710: a francia és bavárus 
onjungálván ármádájokot, Donavum mellett való hegyet 

e ^ s . s í n c c a l bekerítik és számtalan lövőszerszámmal meg-
mostuk [CsH 354] * ~cal körülvesz. 1823-1830: Göttinga 
gen szép helyt fekszik, sánccal körülvéve, melynek tölté-
™ s zép sétálóhely vagyon [FogE 230] * ~ot ás. 1661: 

s á n u U t á n a n é m e l y e k n e k házait elpusztítván, az városban 
stÎu0 a t tevén, minden embernek hordáit, tonnáit, szu-
d l S 1 1 , k a s s a i t > épületre való fáit: fenyüt és tölgyfát min-
dentől elhordottak3 [Kv; KvE 185 LJ. — aA németek] * 
ai.LC / .m á A 1 7 0 5 : V a y L á s z ! ó u r a m Berethalomban van 
Huartélyban, és sáncot csináltanak körülötte [WIN I, 385] 
s Á n ° í C S i n á l t a t - 1 7 1 0 : a n é m e t ármáda mindenfelől erős 
^ e o k o t csináltatván, nemcsak Budát lőteti vala8, sőt a 
v , f a óborát is mindenfelől úgy bekerítette s fortificálta 
s^rT i 0 g y m i k o r a fövezér százezer törökkel elérkeznék, 
a j k k é p p e n a német sáncához nem férhete [CsH 194. — 

naev h 1 * ~~ot h á n y a l 1 6 1 2 : F o r ß a c z m i n d Taborostol 
V e f ; h , r telen Ieoúe varosok alá, es mihelt erkezek keorwl 
dennH e o k e t S a n c z »ot t haniatott [Kv; PLPr 27]. 1662: min-
483 e r ö s öltéssel való sáncot hányattak valaa [SKr 

A váradi várban] * ~ot jár. 1704: A generálnak 
o d a ? m e 6 i z e n é k vala az urak betegségét, de kinn volt, 
7 6 7 / 3 l 0 V 0 n a sáncot jámi [WIN I, 151] * ~ot vet. 
hal la f - . S t r a s o , d o •• Béltekre ment Ott dolgát végezvén, 
VII i c'i o g y Erdőszádánál is sánczot akarna vetni [TML 
V e t \ } 5 1 Teleki Mihály Béldi Pálhoz Kővárból] * ~ot 
abban e g y é J s z a k á r a alkalmatos sáncot vettetvén és 
keyHtlJ1 y Alkonyokat állatván, j ó hajnalban nagyon 
f ehé r ^ I Ö Í e t n i a [ S K r 231. — a A szerencsi várat] * 
ezei h a r 0 / ' te e s t v e érkezék újobban az beszter-
felvertlí e ' k i i s 3 2 1 ^ h°gy úgy értette, az lengyelek 
ſTMîXn 3 2 s á n c z o t s az benne való törököket levágták 
a T r . v » 5 3 7 - 8 Székely László Teleki Mihályhoz] * kiüt 
honn • 7 ; éÜ e l kiütvén az sáncból az ellenség, az 

nnat valami felemelt sánctöltésből lőttek reájok, kicsin-
ſKmA' . 3 2 o t t l é v ö lövőszerszámokat el nem nyerék 
lameHrT 1 * k ü l s õ ~ 1 6 6 5 : M i ' U r a m > mindaddig, va-
várnair 8 m , n d e n t k i nem költöztetünk innét, az belső 
c z o £ n Y u r é s é h e z n e m kezdhetünk, hanem az külső sán-
Mihá lh h t n y á s á h o z 1 ™ L m> 3 9 5 B á n f l Sigmond Teleki 
ánelu«f líif I * m e & e s z i a ~ o t i 710 : Marleoburg herceg az 
sok e l ' m i n d e n veszedelmet contemnálván noha 
[CsH ^ e i n ^ e l h u l l á n a k közülük, csak megvevé a sáncot 

n * verestoronyi 1705: Ma jött a híre bizonyo-

san, hogy tegnapra virradóra a verestoronyi sáncot felver-
ték volna a kurucok [WIN 1,477]. 

Sz. 1668: Tartok attúl, Kegyelmed az tánczban s én az 
sánczban; Kegyelmed iszik s én vívok [TML IV, 314-5 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

o Hn. 1671: az Patak sanczába(n) (sz) [Aldoboly Hsz]. 
1676: Varos Sănczán Kíuül (telek) [Gyalu K]. 1712: a ' 
Sáncz pataka [Sebesvár K]. 1728: A tōlgj erdő alatt Sancz 
mellett (sz) [Étfalva-Zoltán Hsz]. 1732/1793: a ' Csomosok 
kerteken kivül a' Sántz mellett (sz) [Albis Hsz]. 1741/ 
1754: a Sáncz mellet [Vajdasztiván MT]. 1754: A ' Kőzép-
ső Sántz kőzi (sz) [Gemyeszeg MT]. 1761: a Sántzban (sz) 
[Nagyiklód SzD]. 1781: A Sántz mellett (k) [Backamada-
ras MT]. 1786: a Porgolát Kapun aloll a ' Sántz mellett 
[Mezőbánd MT]. 1791: A Toldalagi Sántzan allol (k) [Ma-
gyaró MT]. 1795: A Sanczok kőzött (sz) [MalomfVa MT]. 
1797: a' Sántz kőze (sz) [Ajtón K]. 1803: A Kerek sántz-
nál (sz) [ÁkosfVa MT] | A' Kerek Sántz Szeginéi (sz) [Ha-
rasztkerék MT]. 1804: A' Falu mellett való Sántzban (sz). 
A' Sántzok között a ' Felső Falu végin (k) [M.derzse SzD]. 
1807: a ' Nagy Sántz mellett [Fejérd K]. 1808: Sántz nevű 
Tőrőgbuzás és kaszáló [Alvinc AF]. 1810: az Sántzok kö-
zét (k) [Jedd MT]. 1810 k.: a Sántz mellett (ku) [Tür AF]. 
1818: A' Santzná a' Nyirre menőben (sz) [Angyalos Hsz]. 
1824: A Sántz kőzött (sz) [Cikmántor KK]. 1826: A' 
Sáncz megett [Magyaró MT]. 7830: a ' S Szentgyörgyre 
járó ut Sántza mellé [Hídvég Hsz]. 1831: Sánc [M.beréte 
SzD]. 1833: a ' Sántzba (k) [Bh]. 1834: Az Erdő farkánn a 
sánczok között (k) [Csekelaka AF]. 1850: A Sántznál vagy 
strásánál (sz) [Gyéressztkirály TA]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

sáncásás sáncárok/védelmi töltés ásása; säparea şanţului 
de apărare; Schutzschanz engrabung. 1710: Tudode láttádé 
hallottadé nyilvá(n) bizonyoson 1708. Esztendőben mikor 
az Rákosiak meg fogatták Csipkés Jánost Soldosnak az 
Szebeni Csitedella sants asására, hány forintokba(n) fogat-
ta meg az Falu és hány véka búzába [Aranyosrákos TA; 
Borb. I vk]. 1711: Sémmi Extraordinariakba ugj mint fii, 
fa hordásb(an), Száncz ásásban particepsek nèm volta-
nak eö kglmek [Csíkszereda; Born. XXXIX. 50]. 1768: a 
Sáncz ásás iránt azt mondhattyuk, hogy a Ns szék 
investigaltatvan az eő Nga excessussai iránt, azzal az al-
kalmatossággal adatot fel [Nagyajta Hsz; JHb XVIII/29]. 

sáncásó árkot ásó; persoană care lucreazä la săparea 
unui şanţ; Schanze grabend. 1845: A Santz áso Czigányok-
(na)k 89 öl sántzért ölitöl 4xr 5 ft 56 x [Dés; KvNJ 20]. 

sáncbeli I. mn 1. a sáncárokban levő; din şanţul de apă-
rare; im Schanzgraben befindlich. 1705: egy lovas német 
jüvén be nyargalvást, hozá hírét, hogy Kistorony felől 
mintegy másfélszáz kurucok jöttenek volna és a strázsákat 
béhajtották, egy strázsát meg is lűttenek, õbennek is pedig 
egy kurucot a sáncbéli tarackból ellüttenek [WIN I, 509-
10]. 1708: a ' várbeli Ivokis ig(en) a sanczbeli Korcsomára 
avocaltattanak, nappal [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 

2. az árokparton levő; de pe maiul unui şanţ; sich am 
Grabenufer befíndend. 1737: A Sánczbeli Rétet gyalog 
kertel veszik körül mikor nyomásba esik [Nagyiklód SzD; 
Told. 27]. 

Hn. 1816: a Sántzbéli Törők buza Főid (sz) [Gyula K; 
BHn 128]. 1846: A Sántzbéli rét (k) [Kisesküllő K; BHn 74]. 
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II. jn a sáncárokban levő személy; persoană din şanţul 
de apărare; Person in Schutzschanze. 1657-1658: Midőn 
azért az szemények passust nyitottak volna, elöl s hátul is 
az tó sárján általnyomakodott az ellenség, kit mindazáltal 
erős harccal visszavágtak. De az szemények útján az nagy 
erő bétódulván, hátul vette az sáncbélieket és úgy ugratta 
ki [Kemlr. 319]. 1662: Nem esék nagy kár nélkül az ost-
rom egyik félnek is, a sáncbélieknek annyival inkább, hogy 
generálok is az álgyúlövés miatt elveszett volna, már azért 
több ostromot a kapitányok nem próbáitatának [SKr 
330]. 

sáncforma sáncárokszerű; de forma unui şanţ; wie eine 
Schanze. 1662: Ez valamikor régenten volt valami sáncfor-
ma, de nem nagy, sem reguláris, hanem csak egy lineában 
levő, de már megavult és omlott gyepes hely [SKr 381]. 

sánchely sáncárok; şanţ; Schanze. 1657: Vala hátunk 
megett egy régi sánchely az tó mellett; besütétedvén, abban 
retiráltattam az seregeket [Kemlr. 317]. 1662: Az hidas tó 
felé való részt hátunk megé hagytuk, a seregeket úgy ren-
delém, hogy háromfelől való defensió lehetne, negyedfelől 
a víz secundálván bennünket, négy apró tarackot a négy 
szegeletben, a kevés gyalogságot, a székley puskást, lovast 
sánchelyen felül ... állítván | Arad azért die 5-a Julii neki-
gyújtatván, s annak tüze Lippára megláttatván, az vezér is 
hadait azonnal általszállítván, jancsárját a szoros toroknak 
elein való oldalocskába, egy romlott puszta kőfal és valami 
bokrok között való sánchelybe valahány könnyű lövőszer-
számival állatta vala [SKr 377,411]. 

sánckas sánckosár; gabion; Schanzkorb. 1662: Azmint 
hogy annak is, hogy néhány sánckasokat kenderkötelekkel 
mentül sűrűbben megfonyattatván, földdel úgy megtöltet-
nének [SKr 601]. 

sánckert árokkert; grădină Inconjuratä cu un şanţ; Schanz-
garten. Hn. 1756: Sántz kertben (k) [Szentimre Cs; EH A]. 
1813: A' Beden Kútnál Sántz Kertb(en) [Méra K; KHn 
243]. 1830: Felső olt mellett Sáncz Kertben (k) [Szentimre 
Cs; EHA]. 

sánckészület erődítés készítés; săparea/tăierea unui şanţ; 
Schanzfertigung. 1710: Rákóczi penig a Karika útján, 
fen a szoros erdőben erős sáncot kezde ásatni a földnépit 
mindenfelől ráhajtván sáncásni, egy francia generális lé-
vén Rákóczi mellett, az igazgatja vala sánckészületit [CsH 
363]. 

sánckihányatás ároktakarítás; curăţirea şanţului; 
Schanzensäbern. 1835: az Exponens Dobolyi Ur a Midőn 
is Udvara körül Czigánnyival a maga Métáiban Sántzott 
akart ki takaríttatni az Urnák mind két fiai erő hatalommal 
előbb Czigánnyait, annakutanna magát az Exponens 
Urat minekutánna le piszkolták ugy ahogy Szájakra jött 
magánakis az Sántz ki hányatásban ellent állottanak [Fejér 
m.; DobLev. V/1212]. 

sánclövő sáncárokból lövő; care trage din şanţul de apă-
rare; aus der Schanze schießend. 1782: az apám a sibaia 

Sántzlóvő ütközetben jelen volt mint kurutz [Paptelke SzD; 
JHbT VIII/18 Pétrán Togyér Senior (72) jb vall. — "Értsd: 
zsibói]. 

sáncmellék sáncárok melléke; preajma şanţului; Umge-
bung der Schanze. 1705: Ugyan ma jöttenek a hegy alá va-
lami kurucok, de a marhákat békapván a sáncmellékiről, el 
nem vihetének benne [WIN 1,430]. 

sáncmester sáncárok építésére felügyelő tiszt; ofiţer în-
sărcinat cu supravegherea lucrărilor de fortificaţie; den 
Schanzbau bewachender Offizier. 1704: Die 20 Maii szö-
kött ki a várból a német sáncmester [Kv; KvE 290 SzF]. 

sáncol 1. körülsáncol, sánccal véd; a şănţui, a înconjura 
cu şanţuri/fortificaţii; umschanzen. 1705: (A) szebeni szá-
las erdőt ahol a fejedelemasszony mulatóhelye is va-
gyon, most palizátokkal erősítik, sáncolják [WIN 1,482-3]-

2. árokkal vki birtokához csatol; a lipi de posesiunea/ţe-
renul cuiva prin şănţuire; mit Schanze dem Besitz anschlie-
ßen. 1813: Kegyelmed erö hatalommal az Exponens Ur-
nák hire nélkül ezenn darabb helyet mely vagyon az ajtaja 
előtt az Csiki fundusnak az Ur eö Nga helyéhez sántzolta 
az Exponens Umak p(rae)judiciumára [Nagylak AF; 
DobLev. V/955]. 

3. -ja magát védelmi állásba vonul; a se adăposti în 
şanţuri; sich verschanzen. 1657: Noha azért másodnapján 
az hír mindjárt érkezék az ellenségnek hátraszállása felöl; 
mindazáltal az megfáradott s éhezett Manszfeld hadát meg 
kelle valahány napokig nyugodtni s proviantolni, és azután 
indulánk, az ellenség pedig szállott Galgóchoz az Vág vize 
mellé, azon való hídnak túlsó végihez sáncolván magokat 
[Kemön. 74]. 

sáncolás 1. árokásás/készítés; săpare de şanţuri; 
Schanzengrabung. 1799: ezen helly ... kender földeknek 
végiből szakasztatott el a' sántzolás által [Gyéressztkirály 
TA; Ks 89]. 1819: az egész Lapálly nevezet alatt lévő 
hellyet ez előtt 17. esztendőkkel Gróff Wass Dániel el fog-
lalta, és ki sántzoltatta volna a sántzolás üdejének sok-
kal! sokkal több esztendeje 17 esztendőknél [Császári SzD; 
WassLt]. 1841: kaszálloját, minek az erge a szomszédgya 

ki szántzoltatta, és az ergéből felinél — némely helyt a 
sántzolással többet bé fogott a magáéhoz [Dés; Dlt az 
1844. évi iratok közt]. 

2. körülárkolás; înconjurare cu şanţuri; Einfassen mit 
Graben. 1794: ha Erdő volna vagy pediglen Sántzolás, 
vagy pénzbe került melioratio volna, áz pénzel a p(ro)por-
tione váltottassék meg és a' Nyilazáís ugy légyen [M.bago 
AF; DobLev. IV/379. 5a]. 1820: azon helyet, mely most 
Sántzalással van, és Tanorok(na)k hivatik bírja [M.sáros 
KK; EHA]. 

sáncoló eke árkoló/árokkészítő eke; plug pentru exe-
cutat canale; Pflug zum Grabenziehen. 1792: Sántzalo eke 
hosz(sz)u és Lapas vassával edjüt [F.oroszfalu MT; Told. 
71]. 

sáncolság sánccal körülvett erősség; fortificaţie înconjU' 
rată cu şanţuri; mit Schanze umgebene Festung. 1679: Hn 
... jovallám, ha ugyan csak ki akarják tudni, ha az jenei és 
gyulai sánczolság mégis valamennyire alkalmatosabb len-
ne. Erre még válasz nincsen az tihátúl [TML VIII, 567 
Ruszkai András Teleki Mihályhoz, Konstantinápolyból] 

sáncolt körülárkolt; înconjurat cu şanţuri; mit Graben 
eingefaßt. Hn. 1812: A santzolt rét (k) [Buza SzD; EHAJ' 
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1834: A szőllők között, a sánczolt kis tanarok végébe (sz) 
[Csekelaka AF; EHA]. 1845: Az Udvar feletti sáncolt 
Tanorokon felyül (sz) [Doboka; DHn 19]. 1856: a 
halastónál Sanczoló retek [Torockósztgyörgy TA; EHA]. 

sáncoltat 1. körülárkoltat; a puné pe cineva la säpatul 
Şanţurilor de jur împrejur; mit Graben einfassen lassen. 
1792: A Seppedékes és haszonvehetetlen hellyeket Sán-
czokkal körűi véve haszon vehetőkké tette, és idegen 
országi Mecczendorfi emberekkel Sánczoltattja a Seppedé-
kes hellyeket [Szászerked K; LLt 67/1843]. 

2. védelmi sánccal körülvétet; a dispune sä fie înconju-
|*t cu şanţuri (de apărare); mit Schutzgraben umfassen 
lassen. 1710: Az ármáda vévén esziben, mit akar hátok 
megett Károlyi, amely sok száz szekerek vele valának, egy-
nehány rendben állítá s sáncoltatá a maga háta megé [CsH 

sáncoltatás árkol tatás; säpare de şanţuri; Einfassung mit 
Graben. 1776: kivánt ugyan az Exponens Mlgs Groff Asz-
szony ō Excllja némely költséges Melioratiokat, Rétek kö-
[ül való Sántzoltatásokat tétetni, de a Proprietarius által, a 
leg kissebb épület vagy Melioratio tételtől is Törvényesen 
el-tiltatott [Kv; JHb VI/33]. 1780: kaszállo Réttyeit körü-
lette tett Sántzoltatásokkal kivánta jobbítani [LLt Csáki-
-Per 148. L. 12]. 1825/1826: Ezen nagy sérelmünk orvoslá-
sa és szenvedhetetlen további kárunk elkerülése tekinteté-
női Instálunk alázatoson a' Tekintetes Nemes Tisztségnek, 
méltóztassanak ezen fenn már nevezett Csulokáj völgyiből51 

lefolyó víz veszedelmeit, kártételeit oculaltatni, ezen ahoz 
"lő sánczoltatással oda a' hová illik vétettetni határozni 
[Msz; GyL. — "Gyalakuta és Kelementelke határában]. 

sáncos körülárkolt; înconjurat cu şanţuri; mit Graben 
eingefaßt. 1792: onnat fel az ház tsepegését értve éppen a 
veres szólö fákon fel azon Curianak Santzos határáig 
[Mezőcsávás MT; Kp II. 31]. 

Hn. 1715: az Sántzos rétb(en) lévő ret [Alvinc AF; 
EHA]. 1768: a Sànczos Kert (k) [Gyalu K; EHA]. 1799: 
Sántsos patak [Mv; MvHn]. 1845: A' Sánczos Rétben (ke) 
[Doboka; DHn 19]. 
. Szk: - kerítés. 1810: Fogado helly a' Veszszŏ kerítés 
, s el romlott — Sántzos kerítése jo [Kisjenő SzD; Ks 77. 20 
Conscr. 134] * - tanorok. 1808: A' Falu végén égy 
sántzos Tanorok nagyobb része fűz fákkal bé-ültetve [Rücs 
MT; IB. Kovács István ub vall.] * - tövisgyepű. 1735: 
edgj darabján ezen kertnek vágjon sövényből csinált táma-
szos Leszas kert, egj reszin, Sánczos tövis Gyepű [Mező-
sztjakab TA; JHb XI/9. 10] * - út. 1830: a Bolőnből S. 
Sz: Györgyre jövő sántzos ut déli része felől | a nagy lik 
fején a hol a hídvégi szálas ki rug az Bölöni sántzos útba 
[Hídvég Hsz; EHA]. 

sáncozás árkolás; säpare de şanţuri; Grabenziehen. 1799 
a praetendens predecessoriis Mig birták Mind adig 

Sántzal oltalmazták3 a mint ki tetzik Mostis a régi 
Sántzozásrol [Albis Hsz; BLev. — "Szántóföldjüket]. 

sánctöltés védelmi töltés; şanţ, val de pămínt fäcut ín 
scopul de apărare; Schutzdamm. 1657: Egy éjjel kiütvén az 
sáncból az ellenség, az honnat valami felemelt sánctöltés-
ből lőttek reájok, kicsinben mind az ott lévő lövőszerszá-
mokat el nem nyerék [Kemön. 47]. 

sancug ? adókivetés; stabilirea impozitului; Steuerver-
anlagung. 1656: úgy reménlem, hogy az pótura Lengyelor-
szágban ötödfélpénzen jár s talám jobb volna, ha pótura 
pénzt vinnél be. Énnekem igért ugyan egy jó emberem, 
hogy ad aranyat is. Úgy reménlném, hogy jövendő sanczu-
gig az békésieknek elébb meg nem adhatom [TML I, 22 
Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 

sándorfalvi a Sándorfalva (U) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -/ al toponimului Sándorfalva/Ale-
xandriţa; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des 
ON Sándorfalva: Sándorfalván élő/müködő; din Sándorfal-
va; aus Sándorfalva. 1589: Az kezesek ezek Thelekffalj 
Bwryan Leorinczj Mester Ferenczj Sandorffalj Mester Ba-
lint vgia(n) Sandorffalj es Mester Gergelj Sandorffalj 
[UszT]. 1591: Sandorfalj biro Miklós Antal | Mester Ger-
gelj Sándor falwj vrunk Jobba(gia) [i.h.]. 1600: En Sandor-
falwy fiw wagyok, tudom hogy meegh az reghi zabadsag-
koris az Vgron fiay az peöres helen lowokat tartottak, hogy 
az barommal oda menteőnk mééghis wz benneönket [i.h. 
15/57]. 

sánkér lágyfekély; şancru; Schanker. 1794: a néhai 
Groff volté olyan nyavalyábann Dobban Sánkerben és 
Kankoban [Koronka MT; Told. 42/1]. 

sánta I. mn 1. hibás lábú, sántító; şchiop; lahm, hinkend 
| lesántult; care a devenit şchiop; hinkend geworden. A. 
emberre von. 1540: Kegyelmes wram. Igen eremest men-
nek the k: ha mehetnek. De jol latya Isthen hogy nem me-
hetek, merth igen santha wagyok; ez elmwlt pentheken 
az lo esęk welem, az labom ky menywlt [Kv; LevT I, 8-9 
Petrus Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1573: Martha Zigiarto 
Iacabne, azt vallia hogi az Santa azzonjt kerdette mynt leot 
volna dolgok kerestwrywal [Kv; TJk III/3. 64]. 1585: So-
phia eg' Santa leány valliaa [Kv; TJk IV/1. 451. — ttKöv. 
a nyíl.]. 1614: Horuat Miklós santa nem jarhat [Csejd MT; 
BethU 29] | Székely Mojsesnek az lábát ellövék, kibe — 
azmég éle — sánta lőn [BTN2 42]. 1651: Esmertem egy 
István nevü kerteszt Thötörben, ki santa vala masoktol 
hallottam hogy az vezetekneve is Santa volt [Esztény SzD; 
Ks 42. G]. 1713: Vala edgj Aszszonyi állat Vikários Péter 
házánál Sánta Aszszonynak hivták, ez poklul jára, lenek 
két fiai [Sepsiköröspatak Hsz; HSzjP Petrus Szabó (70) 
col. vall.]. 1725: Sánta lévén említett Nagj István nem 
viselhette el a Biroságot, hanem lévén egy Nagj János nevű 
Fia, azzal viseltette el a Biroságot [Szilágycseh; TK1 Sipos 
János (95) jb vall.]. 1762: Maga valya az I(nct)a hogj az 
Nyártól fogva egj sánta katonával barátkozik, s utánna jár 
[Torda; TJkT V. 140-1]. 1791: érkezett Türből ide egy 
özvegy Papné öreg Asszonynak, ezelőtt volt Magyar 
Brettyén a B. Bornemisza Joseff Ur udvarába gazdasszony; 
emberséges jo Asszonynak láttzik, de erötelen, mert na-
gyon sánta [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Szn. 1453: Santha palne. Santha Thamas [Kv; TT 1882. 
537]. 1482: Petro Santha [O.zsuk K; TelO II, 149]. 1536: 
Demien Santa [MNy X, 375]. 1568: Marta santa Janosne 
[Kv; TJk III/l. 232]. 1570: Santta Gal. Zanta Cristina [Kv; 
TJk III/2. 54, 146]. 1572: Santha gawyrla (!) beodeoley 
[Torockósztgyörgy TA; Thor. XII/7]. 1573: Santa Orsolia 
[Kv; TJk III/3. 242]. 1582: Santa Ersebet [Kv; TJk IV/1. 
108]. 1600: Santa Lazlone vidua Jlona Ilkey [UszT 
15/115]. 1602: Sánta Miklós szab. [Kozmás Cs; SzO V, 
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236] | Sánta Jakab [Bereck Hsz; i.h. 184]. 1614: Santa Mi-
hály pix [A.csernáton Hsz; BethU 297] | Santa Gergelj zs 
[Koronka MT; i.h. 44] | Sánta János jb [Vadasd MT; i.h. 
67] | Santa Georgy jb [Farkaslaka U; i.h. 138]. 1630: Santa 
Mihály [Mv; MvLt 290. 202b]. 1634: Kis Santa Istuan 
[Tusnád Cs; BálLt 53]. 1640: Santa Mattias [Hévszamos 
K; GyU 58]. 1651: Santa Istuanth [Esztény SzD; Ks 90]. 
1700: Sánta Péter [Mindszent Cs; BálLt 85]. 1714: Santa 
Pap György [Dés; DLt 496]. 1720: Santa Márton [Koronka 
MT; Told. 26]. 1794: Sánta Ferencz [Kv; KovCLev.]. 
1822: Sánta Josi [M.bölkény MT; Bom. G.XI1I. 22]. 1849: 
Sánta Vaszi [HéjasfVa NK; CsZ]. 

B. állatra von. 1591 u.: Thudom azt monda Sofalui Fe-
rench, latom santa az lo [BogártfVa U; UszT]. 1595: Egi 
santa agh lowat attam el p(ro) f 4 [Kv; Szám. 6/XV 37]. 
1602: Veott vala ... Bornemiza Jstuantol egy louat 
Azért mihelt megh hozták Az louat mingiart megh esmer-
tewk hogy santa [Kv; RDL I. 73]. 1604: egy hitvány santa 
louat árult el [UszT 18/142 Michael Gergiay de Jlke vall.]. 
1672: ha valahol oly Santa vagy laba kitörött marha talál-
koznék senki is a* Mesterek kőzzűl Czeh Mester hire nelkúl 
meg ne vehesse [Dés; Jk]. 1710: En uram turöt jo szivei 
küldötem volna ... en uram az postatol is el küldöm vala dé 
él nem vihete mivel az lova santa vala [Kászonújfalu Cs; 
BCs]. 1738: Ezen kivül bé kerittett borjú kertben annya 
szopo hornyuknak, Tinok(na)k, beteg és Sánta Marhák-
(na)k Legeltetése mindeneknek meg engettetik [Nagyernye 
MT; EHA]. 1771: most az kōzőlebb el mult tavaszszal 
egykor a midőn itattam volna, es dörgŏlödvén egy csutakhoz 
le esvén az ökör odaszorította az csutak az lábát és azolta 
mind Sánta [Mezőmadaras MT; BK. Szőcs Vonya (41) zs 
vall.]. 1849: Nyári barna kanca sánta 22 éves [Kvh; CsS]. 

Sz: könnyebb egy hazugot megfogni, mint egy ~ ebet el-
érni. 1811: Könnyeb egy Hazugot meg-fogni szavába, 
Mint egy sánta ebet el-érni futtába [ÁrÉ] * messze ~ eb-
nek Buda. 1838: meszsze sánta ebnek Buda [Csákigorbó 
SzD; JHb br. Jósika Jánosné gr. Csáky Rozalia fiához, Jó-
sika Samuhoz]. 

2. sántító; şchiop; hinkend. 1806: (A sertéseken) ütésnek 
verésnek hellyeit nem láttam, hanem a' martzongástol2 

mindenik(ne)k edgyik edgyik lába Sánta volt [Dés; DLt 82/ 
1810. — aTi. kutyamarástól]. 1819: mindenkor le katzagta 
őket Lizi, hogy mint tzibikkel a Sánta lábával [KLev.]. 

Szk: ~ lábú. 1757: vett ugyan egj fakó szörü forma 
sánta lábu ökröt [HSzj kajlaszarvú al.]. 

3. becsm. 1803: nem férhetnek el Fodor Sigmondné és ă 
Léánya a' Leányatol tsak sántának nevezik az övé pedig 
nem Sánta mert meg egyenesítették a' Kővendi Huszárok 
a' tzifra pintze torkában meg nyomták és meg egyenesítet-
ték és salva venia mégis baszták [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 

Szk: - picsájú. 1803: ugyan nem nyughatik ez a* Viga 
az én Leányomtol hogy tiszteséggel légyen mondva sánta 
pitsájunak mondotta [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

4. •?' Hn. 1682: Sánta szeg [Kozmás Cs; EHA]. XVIII. 
sz. m.f.: Santo hovas alat le menő Föld (sz) [BibarcfVa U; 
EHA]. 1760: edgyik végen a Sánta patak [M.bükkös AF; 
EHA]. 1796: a Sánta havas tetejin [Bodos Hsz; RSzF 297]. 
1810: Sánta Havas alatt (sz) [Bárót Hsz; EHA]. 

II. fit hibás lábú/sántító személy; om şchiop; Hinken-
de(r). 1573: Kalmar Illesne aztis Mongia hogi mykor fog-
wa vyssik volt az Santat Mond volt Noh en vallom Ennek 
kissebseget de ahwl en Syrok Mas otth beonbelis (!) | 

Zylassy Myhal es Beke Gergely valliak, hogy Eoket biro 
vram kwlte volt be az Thoromba zolt az az legennek ky 
Jllen vallast teot, hogi Eotet Kapene (!) az Santawal hy-
watta haza [Kv; TJk III/3. 68-9]. 1670: Rettenetes az eb 
leánya, ez a Járainé, a mint felült és biztatja magát Tökölj 
urammal. Egyátaljában, úgy hiszem, akarnak is valamit 
moveálni, holott eddig ennek a sántának, Barkóczi Sán-
dornak az volt az akaratja, hogy csak a feleségét hagyja itt 
[TML V, 36 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1777: itt az 
Büdös patak mellett a' Büdös Forrásnál, hasznos ForásnaK 
gondolván valamely Vakok és Sánták magok OrvaslásoK 
végett őszve gjülvén meg szállottak [Szakatura SzD; Tk 
Bot Ursz (60) prov. vall.]. 

santaficertes sánta; şchiop; lahm. 1693: ram tamadot 
vert az földre is le nyomot vert is tőt rajtam szidot santafi' 
certesnek ket aghnenak [Páva Hsz; HSzjP]. 

sántái 1. sántít; a şchiopăta; hinken. 1570: Eotthues 
Ambrws hithy zerent vallya Azonkeppen Mynt Borbel 
Marton, Ezzel teobithy hogy Ez Kadas Myhalnet azkoflS 
Esmerte Mykor kichin germek koraba az Darw vágta volt 
ky az egyk zemet, hogy penigh zantal az Dayka eytette volt 
leh az Aztalrol [Kv; TJk III/2. 180]. 1631: en immár Ualasz 
uton megh szallotta(m) uala az Baczi Peter Ura(m) majora-
ba(n) lata(m) azt hogj santal uala az lo [Mv; MvLt 290 
57-8]. 1659: Az Kegyelmed lova bizony még sántái, az tö-
rök lónak semmi gondja nincs [TML 1,461 Pekri Sófia Te-
leki Mihályhoz]. 1665: írhatom Kegyelmednek, az mi aján-
dékban való lovaink igen selejtek ... ki lúdtalpú, megtöro-
dött az talpa, sántái, kinek az pofája lyukas [TML III, 494 
Paskó Kristóf ua-hoz Drinápolyból]. 1680 k.: Az melly 
Gyermek lovakat Görgényből meg hoztak, ezek. Egy vér-
cse metzett Gyermek lo, mellyen Csont inpók lévén sántái 
[Utl]. 1776: lovát ugy meg ütötték, hogy Máigis Sántái 
belé [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1806: (A süldők) az Ház előtt 
Sántáivá jártanak [Dés; DLt 82/1810]. 

Szk: egyik lábára/lábával 1591 u. : (A ló) az eggik la-
baúal mikor megh mozdul santal [UszT]. 1695: a' Fekete 
ugja(n) szép paripa Termetire nézve szép Testű, de Szopor-
nyiczas, s edgjik Lábára Sántái is [Gyf; KaLt Apor István 
ir. Récsey István lev.] * mind a két eleire ~ mind a két el-
ső lábára sántít. 1688: Heréitettem meg az fakó lovat, igen 
sántái mind az két eleire, nyavalyáját ki nem tanulhatjuk 
[SzZs 521] * az utoljával ~ hátsó lábaira sántít. 1563: 
veottem Egi lowat Bwzaban Bestercej Kerekes Balaztol 
melj lowat Énnekem nagi Ereos Eskwessel ada hwtire Tyz-
tessegereis keoteotte Enneke(m) Magat hogi az lónak sem' 
santasaga nincze(n) ... de Meegh az vttban Jeowet MegJ) 
Esmerem hogi az vtoliawal santal [Vécs MT; BesztLt lo 
Horwat Kozma ub a beszt-i bíróhoz]. 

2. (csúfságból) sántítást utánoz; a şchiopăta imitînd P6 

cineva (din batjocură); (spottend) Hinken nachahmen 
1689: Szikszai Gjorgj... még sánta lévén mŭis hogj uţanna 
mentünk giermekek lévén ugj santáltunk utánna, s ugj csU' 
foltuk [Bh; Ks 957]. 

sántáló sántító; şchiop; hinkend. 1721: a lo ... az mikoſ 

el veszetis Sántáló vólt, mivel míg meg nem patkolták Sán-
tikált [Kv; TJk XV/3. 43-4]. 

sántán sántítva, bicegve; şchiopătînd; hinkend. 165?-
öszveveszvén, Pettényi Szatmárinak lábát meglövé, Pett*' 
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nyinek egy éjjel sütétben egyik szemét kivágták, és így 
egyiket vakon, másikat sántán vivék el [Kemön. 135]. 
1773: az Öreg László Márton ökre ... Sántán jővén onnan 
haza hová tette, 's miként pusztult ki belőlle nem tudom 
[M.léta TA; JHb 11/13]. 

Szk: ~~ bénán. 1838: Csőtőrtőken fel is rontá a' Csizma 
lábomat a' sok kasmatlásban, 's azóta sántán bénnán a* 
házban kuttogok [Kv; Pk 7]. 

sántaság sántítás, sántítva járás; şchiopătare; Hinken. 
1563: hwtire Tyztessegereis keoteotte Enneke(m) Magat 
hogi az lónak semi santasaga nincze(n) [Vécs MT; BesztLt 
16 Horwat Kozma ub a beszt-i bíróhoz]. 1568: Gregori(us) 
Nyrç fassus est, tudom hogy az leannak semy santasaga 
ne(m) volt, hane(m) az nap eset Rayta mely nap zabo Bá-
lintnál vala [Kv; TJk II1/1. 201]. 1591 u.: Thudom hogy az 
santasagh búneúel véve el az louat So<fal>ui Ferench, 
Zente Jstua(n) ne(m) felelt feleólle [BogártfVa U; UszT]. 
1625: (A) szolga me(n)ten el ne(m) mehetet, az Lónak san-
tosaganak miatta [Kv; Szám. 16/XXXIV. 100]. 1630: an-
nak az Philep Pal lovanak en semmi santasagat sem ben-
nasagat nem latta(m) [Mv; MvLt 290. 217a]. 1729: Honnét 
szármoztak légyen ide Salamonnék ... bizonyosson nem 
tadom, hanem ennek előtte mint egy 55 esztendővel, jöve 
Salamon az Sánta, az kit is Sánta Istvannak Sàntasàgàrol 
hitták, másként Salamon Istvánnak hitták [Apáca Br; 
BrALt Stenner IV 15 Jok. Oláh sen. (86) vall. — Binder 
pál kijegyzése]. 

sántáz sántának mond/csúfol; a spune despre cineva că 
este şchiop; als Hinkenden verspotten. 1803: Hát te ebatta 
nagy Pitsáju Kurvája miért sántázod az én Léányamat, 
meny által Kŏvendre ebatta nagy Valaguja | fogja meg ă 
szájját ă Léányomat ne Sántázza 's ne tsufallya [Aranyos-
rákos TA; Borb.]. 

sántikál 1. egy kissé sántít; a şchiopăta un pic; ein 
bißchen hinken. 1694: Sokadalom celebráltatott. Itt láttam 

Egy lovat, ki Az órát a lábával megjelentette... a török 
császárhoz penig sántikálva ment, és magát, ledőlvén a 
földre, holttá tette [Kv; KvE 231-2 VBGy]. 1721: a lo 
"ug meg nem patkoltak Sántikált [Kv; TJk XV/3. 44]. 
y88: job Lábán kapót Plezura mian egy kevesse sántikál 
Járásában [Dés; DLt]. 1800: Pajor János a' jobb lábával 
meg-Iövettetvén sántikál [DLt nyomt. kl]. 1806: az 3. 
Süldőit láttam, hogy az Ház előtt Sántikálva járnak | a 
Kotzának édgyik hátulsó Lába még volt martzangva, de 
nem ugy, hogy abból veszedelme következhetett volna, mi-
vel sántikálva járhatott [Dés; DLt 82/1810]. 1839 k.: én a* 
lovat annyira meg gyogítottam (!), hogy mikor el vitték, 
üak egy keveset sántikált [Dés; DLt]. 1841: hirt tettem ã 
tulajdonos umak, és sántikálva haza hajtodott — s így 
történt a tsiko lába eltörése, aminek én semmi leg kissebbé 
•s oka nem vagyok [Dés; DLt 1541]. 

2. ravaszkodva próbál vmit; a încerca ceva cu viclenie; 
etw. mit Schlauheit zu erreichen versuchen. 1752: az én 
Personamal inkáb hiszem az alatom való Tisztek igen ke-
veset gondolnak tsak inkáb hiszem sántikálnak s mástól 
vámak, nemis lesze(n) ebben az Joszagb(an) jo directio 
még valamelyikünket de toto nem cassaltattyak [Mocs K; 
Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 1840 k.: Ez a macska 

Egeret lés, sántikál [EML XX, 513]. 

Szk: kétfelé 1659: Ha azért Kegyelmetek oly contu-
max embereket talál, kik ennek előtte ez hazának annak ve-
szedelmével magokat opponálták és még most is kétfelé 
sántikálnak, ha az olyak akarnák is homagiumokat praes-
talni, Kegyelmetek fel ne vegye [EOE XII, 232-3 fej.]. 
1816: miltoztassik Nagyságod magais a' dologba bele te-
kinteni: ne hogy jövendőben azt mondhassa valaki: hogy 
talám két felé Sántikáltam [Mv; Ks id. V. Filep József 
lev.]. 

3. vmi döcögve halad, akadozik; a şchiopăta, a se potic-
ni; etw. hinkend fortgehen. 1850: a' gazdaság folytatása 
sántikálni kezdett, mivel csakis égy béresre maradtam, — 
bajos az élet, de mégis elni kell [Széplak KK; SLt évr. Sí-
pos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

sántít 1. tlan sántái, sántítva jár; a şchiopăta; hinken. 
1666: Az Kegyelmed paripája, az kit alám nagy jó akarat-
jábúl adott, sántít [TML III, 562 Csuti Benedek Teleki Mi-
hályhoz]. 1815: (A ló) A' bal hátulsó Lábát a Kemény Já-
rás mián nagyon sajnállya, és Sántít, főképpen forgásba 
[Dés; DLt]. 

Szk: egyik első lábával 1843: pej kanca egyik első 
lábával ottan ottan sántit [DLt 85 nyomt. kl] * a jobb lá-
bával 1705: Ma vöttük eszünkbe, hogy a mi kis leá-
nyunk, Katica a jobb lábával sántítana [WIN I, 543]. 

2. ts vmelyik lábát sántítva húzza; a şchiopăta (de un pi-
cior); mit einem Fuß hinken. 1832: Harmad füre lépendő 
fekete szőrű Kantza Tsitkó kisded termetű és a* hátul-
só bal-lába kaptzás lévén sántittya [DLt 840 nyomt. kl]. 

Szk: első és hátulsó lábát -ja. 1721: Szempeteri tarka 
Gyermek lo fél ülő (!) felöl való élsö és hátulsó labat na-
gyon santitya ide ugy hoztak az olta mosatom az labait par 
lugal szina murvát is fözéték [Szentpál K; TK1 Mihály 
Deák lev.]. 

sántító bab vkit megsántító/sántává tevő; care face pe 
cineva să devinä şchiop; jn lahm machen. 1670: az captiva 
felöl hallatik, és mondatik rettenetes I(ste)n es vilaghi 
emberek elle(n) való gonosz czelekedeti, hogy tudnyillik 
odo, kőteo, varaslo bűjós bajos, hitegeteo, santitó, vakito 
[Kv; TanJk II/1. 769]. 

sántul lesántul; a deveni şchiop; lahm werden. 1665: Az 
lovaink is bajosan juhetnek, sántulnak, köhögnek, bete-
gesznek [TML III, 461 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz 
Eperjesről]. 

sanyarán szűkösen, nyomorúságosan; ín condiţii mizera-
bile; in Armut. Szk: - tart. 1683: Satzko Istvanne Kis Ger-
gely Anna Uratol való szabadittatasat solicitallyia, mert igen 
sanyaran tartotta [SzJk 200]. 1684: Sŭtö Istvanne ... diuor-
tialtatasat kivannyia feijetōl s mert ektelen karomkodo sanya-
ra(n) tartyia, s veri | Kalmany Anna feijetöl Szõts Mihalytol 
diuortialtatni kivan 1. Mert sanyaran tartotta [i.h. 20,203]. 

sanyargás nyomorúság, nyomorgás; mizerie, situaţie 
mizerabilă; Armut. 1667: Vegyék kegyelmes szemei elei-
ben ő nagyságok ennyi időtől fogván való sanyargásomat 
[TML IV. 14 Rosnyai Dávid Teleki Mihályhoz Drinápoly-
ból]. 1672: Ez méltatlan szenvedésemen bizony csak meg 
nem epedek, azonkívül is elég búsulás, nyomorúság, sa-
nyargás levén rajtam [TML VI, 298 Baló László ua-hoz]. 
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sanyargat 1. kínoz, nyomorgat; a chinui/tortura; quälen. 
1570: Catalin Kys András leanya, Rosa Zas Albert Leanya 
Ezt vallyak hogy ezt hallottak az geres New leanthwl ky 
karachon Eleot zolgalta kys myhalt hogi felette zanyar-
gatta verte [Kv; TJk III/2. 128]. 1697: mostis az meg fizet-
hetetlen adossagert embereinket s marhainkat mikeppen 
szanyargattyak az Creditoroc (!) keptelen csak hallaniis 
[BK]. 1699: Edes gyermekit attyara vagy egyebekre való 
boszszujábol ne(m) veri s nem sanyargattya, hanem min-
de(n) tiszteseges jō erkolcsekb(en) és az könyörgesb(en) fel 
neveli [SzJk 315]. 1723: Némasági ur(am) a birotis 
Luka Vaszilt... erősen megh verte elsőben ithon a feleségit 

a maga szállására lánczra vetette, ot sanyargatta [Hodák 
MT; VGy. Prekup Juon (26) jb vall.]. 1744: Éltető Uram 
Marháinkat Sokat Sanyargatta, bé hajtogatta [Szent-
egyed SzD; WassLt]. 1782.ĕ De az nem volt elég, hanem 
Szebenbe vitték8 s azólta mind ott sanyargatják s amint 
mondják, csak kétszer méltóztatott a püspök Battyáni Ig-
nác hozzája menni [RettE 417. — aWesselényi Miklósné 
Cserei Ilonát]. 1786: (A népet) az Mlgs Uraság Sanyar-
gattya és terhesen szolgaltattya [Torockó; TLev. 4/13. 28]. 

Szk: testében 1671: az mi dolgunk annyival köny-
nyebb, az lelkünkben nem bántanak, de az adó be nem 
küldéseért testünk(ben) sanyargatnak [TML V, 641 Teleki 
Mihály Székely Lászlóhoz]. 

2. (betegség) gyötör; (o boală) chinuie pe cineva; 
(Krankheit) jn quälen. 1684: Kegdnel nylván vagio(n) már 
alkalmas üdötül fogwan köszvény miatt való nyomorodá-
so(m), most kivaltkeppen Egi nehánj napoktul fogwan ret-
tenetes keppen sanyargat [Diód AF; Incz. V 27 Cserej Far-
kas lev.]. 

3. átv kínoz; a chinui; foltern. Szk: - a szükség. 1883: 
Kevés az ambícióm, s nem sanyargat a szükség [PLev. 109 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

sanyargatás kínzás; chinuire; Folter. 1657: fordítsd már 
a' Te ítéletedet azokra a' pogány nemzetekre, kik a* Te is-
méreted kívül vadnak: kik nem a' Te bosszúdat, hanem az 
ő istentelen indulaţjoknak végét nézik a' Te népeidnek sa-
nyargatásokban [Kemlr. 334]. 1829: az Erdőket Conservá-
lom, Magam Sanyargatásával reves Fűz fa és Erdő tisztítás 
rontsolékkal tüzelek hogy az Erdölésre nézve panasz alá ne 
jöjjek [Ne; DobLev. V/l 155. 8b]. 

Szk: atyai 1710 k. : Dücsőség légyen, én Istenem, Fel-
ségednek minden énrajtam elkövetett atyai sanyargatási-
dért és vesszeidért [BIm. 989]. 

sanyargathat gyötörhet; a putea chinui; foltern können. 
1636: (Az Úristen) azok ellen-is kik a kegyelmetek lelki 
ismeretin erővel akarnának uralkodni, védelmezze ugy ke-
gyelmeteket, hogy azoknak-is igyekezeteket, tartoztassa, 
zabolázza, avagy lelkek ismeretiben győzze, és rettentse 
meg őket, ne sanyargathassák az Istennek Anyaszentegyhá-
zát kegyelmetekbe(n) [öGr Aj. 4 I. Rákóczi György aláírá-
sával]. 

sanyargattatás kínoztatás; chinuire; Folter. 1671: Sok 
panaszolkodások vadnak ... az Tatár és Török rabságából 
ki-szabadult némelly atyánkfiai felöl, kik minden keresz-
ténységet hátra hagyván, szegény rab atyánkfiait érettek 
való nagy kezességben, sok keserves sanyargattatásokra és 
vereségekre hadgyák [CC 64]. 1738: Groff Székelly László 
Úrfi ... edgy Puskás Todor nevű Puskásomot Mlgos Baro 

Apor Pèturam altal meg fogat (így!) Báró Apor P#eſ 

Uramot requiráltam hogy kétt száz forint kezességen bo-
csátássá el sem az magam meg bantodásátt, sem ă PuS" 
kásom(na)k ártatlan és ok nélkül való sonyorgatatásat † 
nem szenvedem [ApLt 5 Káinoki Mihály a gub-hoz]. 1841-
fájdalom, egynémely előre nem néző vagy látó tisztnek 
felölök tett bal tiszti tudósítása, s az azáltal okozott zenebo-
nában talán csak gyönyörűségét s kedve teltét keresése által 
mennyi szegény hív jobbágy sanyargattatása, sőt néme-
lyeknek abból vagy abban történt halála is következett 
[VKp 61-2]. 

sanyargattatik nyomorgattatik; a fi chinuit; gefoltert 
werden. 1739: Mivel hogj ezen nyomorult város útban vaj 
gjan passus lévén bé az Bánátusba szüntelen az alá s fe' 
járó ő Felsége vitézeinek szánokra (!) Forspant adással igen 

erőssen terheltetűnk az hol mit találnak Sokszor erővelis 
el vészik, De kivált széna és fú dolgábol igen terhesen 
Sanyargattatunk [Hátszeg; Ks 83]. 

Sz. 1700: az igaz keresztyén annál többet buzog, mentül 
inkább sanyargattatik [MVJk II/1. 203]. 

sanyari sanyarú; mizerabil; schrecklich. 1787: A Juho-
kis eddig elé jol vágynák, a métely ugyan közönséges ezen 
a hellyen, de a Nsgtok juhai eddig tűrhetőleg vágynák, iga2 

dolog hogy szénát sokat ettek meg már szintén három hol-
nap alatt, de ha az Isten ez után valami sanyari idővel meg 
nem látogat, kevés kárt reménlek [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 

sanyarkodtat nyomorogtat; a ţine ín mizerie; quälen. 
1639: az fogoly kere azon engemet hogi mennek el ş 
mondanam megh neki hogj ha megh fogtatta, küldene enni 
valót mert meg hal ehel ha ot saniarkottattia, megh megh 
szida rutul, hogy bizoni megh bantattia vele azt az saniaru-
sagot ha ki szabadulhat [Mv; MvLt 291. 192-3]. 

sanyarog nyomorog, kínlódik; a träi ín mizerie; im 
Elend leben. 1703: Reménységünk lehet is, mivel valamint 
a szegény zsidóság a római birodalom alatt sanyargott, 
amikor Isten (noha nem testi, de lelki szabadítót küldött), 
úgy mü is ugyanazon birodalom alatt nyomorogván, cofl' 
numeratiót indít, mint szintén Zsidóországban [Kv; KvE 
275 SzJ]. 1758: Reméllyűk tudva vagyon Excellentiád 
előtt, hogy csak most kőzelebbis mennyi üdötől fogva So-
nyorgottunk az Excellentiád Szőlejében, a* holott igen meg 
rongyosodtunk [Szőkefva KK; Ks 72. 54]. 

sanyarú 1. vészterhes; mizerabil; elend. 1586: Elseobe 
amy az Vrunk eő Nga kewansagat Nezy hogy sok kileomb 
kileomb fele Sullios zwksegenek be telliesitesere Ostor 
Adóba Negy ezer forintot kewan es ker az Varoson, 
kgmek varosul nem itilik hogy ez Vrunk Akarattia 
semminelkwl el mulliek, noha lattiak az Wdeonek Saniaru 
Allapattiat [Kv; TanJk 1/1.31]. 1595: Regestum az szolga* 
Szolgálok es az Mies legenieken szedetet penzreól Mellig 
eò kegk varasul az Jdeonek saniarú voltaiért vetet volt 
raiok [Kv; Szám. 6/XVII. 1]. 1602: Megh ertettek eo 
kgmek egesz varosul biro vramtol be gyeotesnek okat proj 
ponalvan eo kgme az plebania haznak plébános neke^l 
való vacalasat mind az zegeny bodogh emlekezetheo Eras-
mus Vramnak halalatol fogwa, mely tiztre való valaztas az 
eódeonek az eo sanyarw nyawalias mywolta miat haladót | 
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Noha ennek eleotte az Juhnak az hataron való lete tilalmas 
volt, mostan mindazatal az ewdeonek saniarú volta miat az 
sok dulo koborloknak naponkenth varosunk keomieol 
nyargalasa miat, Amegh az Vristen ezt teollewnk nem ta-
gittya, addig it zenúedik [Kv; TanJk 1/1. 404. 412]. 

Szk: - idôĖ 1594: illie(n) saniarw Wdeokben zwksegek-
ben, Az penznek megh Adasanak varakodasa, hozzu termi-
nussá az zegheny varosnak ighen Ártalmasnak tapaztalta-
tot [Kv; TanJk 1/1. 228-9]. 1595: Eo kegmek ez mostani 
saniaru wdeoheoz kepest, vettetettenek Adot Egi vonasra 
f 3 [Kv; i.h. 255]. 1662: Komis Zsigmond az urakkal lát-
ván a sanyarú időt, és hogy a török nemzet is harcot nem 
állna, az Ali csauz levelét ottan megküldék a vezérnek [SKr 
189]. 

2. keserves; amar, plin de suferinţe; bittér. 1590: Egy 
olah Jobagiom Leaniat Dobra neuöett (!) fogot volt meg, 
varga Miklós nevő Legeny uerte es meg lanchozta sa-
nyarú fogsagban vitte [UszT]. 1622: Kowach gergely maga 
gondolatlansagabol talta (!) wolt el hozny egy zegčdett 
^anak kett lowatt Beldy Kelemen Vram Három Zeky Ca-
Pitan tyzt liwin fogatta woltt megh Kowach gergelt mint 
az fele Malefactort Kiertt wtett nagy Sokaigh Sanyarw fog-
ságban Vasban tartatta [Hsz; Kp I]. 1659: Komis Ferencz 
Ur eő Nagais Tatar kezben, rabsaghba ésvén, es ott hos-
sas ideighlen való sanyarú rabsaghba tartatua(n), most 
adatott modgya megh szabadulasában [Dés; Ks G. 32]. 
1663: Nemzetes Szamosfalvi Mikola Sigmond Ur(am) is ... 
Lengiel országba(n) az Tatarok sanyarú rabsagaba(n) 
eset volt, es sokáigh szenvedetis [JHbK XIX/21 fej.]. 1686: 
jfc mi Kgls Assz(onyun)k nga hol mi excessusimért kivált-
képpen Istentelen fajtalan éneklésemért meg fogatott, és sa-
nyarú fogságb(an) tartatott [UtI]. 1693: engemet megh fog-
j a k sonyoru Rabsagot szenvedven onnan Isten megh 
szabadittot [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1715: Cserei János 
Ur(am) Német Militiaval hazunkra jővén, es magunkot 
j-sik szeredai várb(an) vasb(an) veretvén sonjoru fogság-
ban) tartván egieb ingó bingo bonuminkot is el takaritatta 
ICsatószeg Cs; Eszt-Mk]. 

3- nehéz; greu; schwierig. 1607: Keönieöreög eö keme 
Az Erdelj Feiedelemnek, hogy eö naga ... Az eő keme 

giermeksegeteől foguant való sok saniaru zolgalattiat meg 
tekintuen ... legien gond viselöie es p(ro)tectora Az eö 
kjjme zerelmes Attiafianak czeffej margit Azzonnak [Ks 
NN- 30]. 1663: én egynehányszor megírtam, hogy az mit 
sok sanyarú szolgálatoddal kerestél, azt kicsinért el ne 
veszessed [TML II 449 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mi-
hályhoz]. 1758: a szegény ördög István bátyám addig in-
cselkedék utánam, míg ott" maradék három esztendeig, 
hleg sanyarú szolgálatom volt [RettE 64. — aA Rhédei-
családnál Dobokán]. 

4. elviselhetetlen; insuportabil; unerträglich. 1571: mi-
oeon az ur isten orzágunk allapatiat es fejedelmünket kit 
e eonkben kell vennünk meg mutatia, az utan az meg nagy 
el zenvedhetetlen sanyarú niomorusaginkat el fogiatkoza-
sunkat ty kegielmetek eleyben es ertessere agyuk [SzO 
11,322 a székelység folyamodása az ország rendeihez]. 

5. szűkös; săräcäcios; ărmlich. 1736: amaz székely föl-
diről jött szegény deákoknak semmi módjok táplálásokban 
nem volt, hanem koldulni mentenek az catholicus urak-
hoz, fó emberekhez s ugy éltenek az szegény deákok, s 
az nagy sonyoru kenyeren úgy tanoltanak [MetTr 425]. 

6. örömtelen; lipsit de bucurii; freudenlos. 1773: sze-
gény húgom, ha esze lészen maga dolgai folytatására, úri 

módon elélhet s az eddig urával töltött sanyarú életét kipó-
tolhatja [RettE 299]. 

7. pusztító; pustiitor, devastator; zerstörend. 1593: 
Myert hogy az Vristen eo felsege Bywneynkert határúnkat 
Sanyarw Izonyw es halhatatlan Jeg Eseowel ely Veue Buza 
es Bor Dezma Nem leon Annyera, hogy az prédikátorok-
nak meg fyzethessywnk [Kv; Szám. 5/XVII. 25]. 

8. zord, kemény; aspru; rauh, streng. 1589: Restal a' diz-
nokba 14. Myerthog a' sanyarú telbe az etlenseg es hideg-
seg mya megh vechemeztenek uolt, sem(m)it nem zaporot-
tanak [Kv; Szám. 4/XI. 13]. 1653: az egész tábor 
Kolosvár alá menyen felette hideg idö lett vala, hogy 
annál inkább nem lehet, mely sanyarú hideg volt [ETA I, 
65 Nsz]. 1763: Jantso Ferentz két ökrit szekerit igen sanyo-
ru időben az Oh-Sántzig el hajtotta [Magyaros Hsz; 
HSzjP]. 1767: az egész Szent Mártoni szőlő Hegy 
mettzetlen, fedetlen künn maradván, ugj telelt, 's az akkori 
Sanyarú hideg ugj meg rontotta Fájait, hogy Tavaszai 
Tökéjekről mind le kellett vágatni [Kóród KK; Ks 19/1. 8]. 
1794: Burgye Vonutz nem a verés mián holt meg, hanem a 
rend kivúl való sok ital mián, nem külomb(en) a Sonyoru 
hideg is eotett le nyomván meg ölte [Letka SzD; TSb 5]. 
1854: Ezen vetések a tavasz elejin mind jók voltak, — 
de az azután bé következett hideg szelek és szarazság miatt 
meg gyérültek, mind azonáltal a sanyarú időkhez kepest 
nagyobb része jo állapotba van [M.köblös SzD; Torma]. 

9. fáradságos; obositor; ermüdend. 1753: Orbán Miklós-
tól hallottam aztotis, hogj ha senki melléje nem állis, eö 
kész kételen hogj viszszá mennyen Bétsbe, holott a mint 
tudgya azon Sonyoru utat, annyi fizetesert a mennyit igir-
nek fel nem menne [Árkos Hsz; Törzs. Mich. Barabás (32) 
pp vall.]. 

10. szigorú; sever; streng. 1595: Éghez Varosul so-
lemniter egybe gywlwen az Mezarosokrol illien p(er)petuu-
mot vegheztenek Elseoben Noha eó kgmeknek eghez va-
rosul az eleobbi ereos saniarw veghezeseok eleotteok vol-
na, kiben Nem engedenek semmi teoserseget chyere-beręt 

Azért mostis kegiesseget veznek eghez varosul es tana-
chűl eleo és az Bodogh emlekezetw Jstwan király Adiudi-
cataia melle Allottanak [Kv; TanJk 1/1. 258]. 

11. bajos; dificil; problematisch. 1796: méltóztassék Sa-
nyarú Ügyünket méltó tekintetbe venni [Déva; Ks 75. 
VlIIb. 146]. 

sanyarúcska meglehetős kedvezőtlen; nefavorabil, ne-
prielnic; ungünstig. 1834: A' kerti Szőllő megszedésekor 
Anyám teméntelen vendéget hívott Az údő sanyarutska 
volta mellettís vígan múlattunk, a Tracta állót Czipoka, és 
lágy kenyérből [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.]. 

sanyarúság 1. szenvedés; suferinţä; Qual. 1639: az fo-
goly megh szida rutul, hogy bizoni megh bantattia vele 
azt az saniarusagot ha ki szabadul [Mv; MvLt 291. 192-3]. 
1657: Az ruszkai Komis família is ezen ágazatból, kiből 
Zsigmond, híres vitéz úr, nemrégen hala meg; exstál még 
azonból Ferenc, ez mostani sanyarúságban vitéz úr-rabtár-
som és gyermeki [Kemön. 14]. 1662: a latrok naprul napra 
szaporodnak vala, s a várban annyira megnevekednék szá-
mok, a tömlöcben sem férvén, törvény előtt is a haladék és 
tömlöc sanyarúsága miatt sokan meghalnának [SKr 308-
9]. 

Szk: rabi 1658: efféle munka* csendes elmét, szívet, 
jó eszközöket és alkalmatosságokat kívánván, mindazokat 



sanyarúságos 

Isten elrekeszteté mostan éntőlem a* rabi sanyarúság és azt 
nevelt sokféle gyötrődések által [Kemlr. 330. — aAz iro-
dalmi tevékenység]. 

2. fáradság, gyötrődés; frămîntare; Bemühung, Leiden. 
1637: czak az Nagj saniarusagot szenuedtem vele eggjüt 
sokaigh [Mv; MvLt 291. 94a]. 1660: Engemet pronuntiál-
ván az város porkolábnak — királybíró lévén —, nem gon-
dolván meg ez haza előbbi sok sanyarúságimat és szenve-
désimet, újólag ismég Váradra expediálának [Kv; KvE 184 
LJ]. 1697: farattsagomrol, Kölcsegemröl es Sanyarusagom-
rol Solemniter protestálok [Dés; Jk]. 1704: lattja mar Páter 
Gyórgyfi Peter Vram hogy mind az eóregseg mind Pedig 
sok sanyarusagibol szarmazot fogyatkozások naponkent 
inkab erdekük eletinek pedig határát nem tudhattja [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 71]. 1710: Ott" nyomorgék majd két 
esztendeig, nagy sonyorúsággal, szenvedéssel [CsH 197. 
— aTeleki Mihály udvarában ]. 1758: Vettem egy Tehenet 
az Feleségem(ne)k az Attya mellet való sok Szanyarusá-
gáért [Asz; Borb. I]. 1795: Berár Juvont olly Conditiokkal 
fogadták volt meg itthon az Allperesek az Marhák mellé 
Pásztornak, hogy négy Tulkamat és 21 Darabokból állo 
Juhaimat ki teleltetik, *s ennek felette Sanyaruságáért fizet-
nek 6 Forintokat [Msz; MbK 104]. 1799: a' Bán György 
Uram Léánya Sánta Urtol egy éjtszaka el jött meg unván 
ott a' Sanyarúságot [Mv; MvLev. Vall. 4]. 1821: idegen 
helységeken hanyodásban Sonyoruságban élődvén [Tarcsa-
fVa U; Pf]. 

3. ínség; mizerie, särăcie maré; Elend. 1745: az édes An-
jámról semmim sem maradott, hanem igen Sok formájú sze-
génjséggel és nagj Sanjarusággal nevelkedhettem [Torda; 
TJkT II. 11 ]. 1832: a drága Csitkoknak nints mit enni hajó 
Legelön fognak lenni — ugy osztán a téli sanyarúságot in-
kább kifogják állani [uo.; IB. Demény János tt lev.]. 

sanyarúságos keserves; amarnic; hart. 1666: Ha azért 
Uram, ennyi idők alatt való sanyarúságos szolgálatomra 
nincs annyi tekintet, hogy két esztendeig való költségemül 
az ötszáz tallér béküldessék, legyen Istenért az ő nagyságok 
ebbeli kegyelmességek, csak eddig látott sokszori szüksé-
gimtűl lehessen megmenekedésem [TML III, 638 Rosnay 
Dávid Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 

sápadt halvány arcú; palid; blaß. 1831: az ember közép 
termetű, sáppadt Himlő hejjes kék szemű sárga bajuszu 
[Dés; DLt 332a]. 1843: Varga Katalint láttam Abrudbá-
nyán Göndöl Ferencnél, ki is középtermetű, mintegy 48-49 
évesnek néz ki, szőke, sápadt, volt öltözve szoknyába cic-
ből és egy fehér férfîcondrába [VKp 109 Balog József (28) 
jegyző vall.]. 

Szk: - ábrázatú. 1844: Kemény Pál ... máros szemű, 
sáppadt széles ábrázatú [DLt 960 nyomt. lel]. 1846: Nagy 
István ... szőke kipódrött bajuszu, hosszuko sáppadt ábrá-
zatú [DLt 1200 ua.]. 1847: Kádár Márton ... most serkede-
ző gesztenyeszin bajuszu, pofotyos, sápadt ábrázatú [DLt 
118 ua.] * - képű. 1830: Zoller Jósef sas órrú, sárgás 
sáppadt képű [DLt 667 ua.]. 

sápadtacska kissé sápadt; puţin palid; ein bißchen blaß. 
Szk: - ábrázatú. 1833: Cservenka Jósef sáppadtska áb-
rázatú [DLt 278 nyomt. kl]. 

sápít panaszkodik, sápítozik; a se ttngui/jeli; sich bekla-
gen. 1584: Anna Maradék peter felesege vallia Hallottam 
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az Daroczy Ianos felesegeteol ezt: lm vgmond ha az Vram-
nak holta teortenik, meeg az hammas fazakunk sem marad, 
ezen keppe(n) sokat sapitot es teorte magat minth Azzony 
allat [Kv; TJk IV/1. 309]. 1591: Zeoch Pal vallia, Hal-
lottam Susannatol hogi sapitot hogi az vra Araniat cs o 
pénzt adot volt neki, es el loptak teolle [Kv; TJk V/l. 179]. 
1633: haliam hogi Kouacz Georgyne igen sápit vala es 
mondgia vala nem tudom mi lelte az en Leaniomat de veſ 
iar ki beleólle [Mv; MvLt 290. 133a]. 1851: nem ijesztge-
tik szegény fejét mindegyre ez vagy amaz bajban létével, s 

nem sápítnak annyit a' fülébe, mint édes kedves drágalátos 
leanya szokott [Kv; Pk 7] | eddig is csak azt jutalmazta 
Nságod a' ki jol tudót sápítani [Széplak KK; SLt évr. Sípos 
Miklós P Horváth Ferenchez]. 

sápítás panaszkodás; tînguire, jelire; Klage. 1591: Zila-
hi Eottues Mihalne Dorottia Azzoni8 ... Hallotta azt Bor-
nemizza Gergelneteol hogi egieb sapitasi keozeot, kikre 
nem emlekezik annyra, mondotta azt hogi Jsten vgi algia 
megh eoket az meli igazan czelekettek velle | Barath Peter-
ne azzoniom hallotta Bornemizza Gergelnenek sapitasat, 
hogi méltatlan zenuedi azt, az mit veottenek raitok, es 
mondotta aztis hogi az Jsten ollian igazan aggia megh 
emezteniek, az meli igazan veottek | Kakas Andrasne azzo; 
niom ... hallotta Bornemizza Gergelnenek sapitasat hogj 
az meli birsagott veottek raita, méltatlan zenvedj [Kv; TJk 
V/l. 61, 63]. — "Vallja]. 

sápító panaszkodó, sápítozó; tînguitor, jelitor; sich 
beklagend. 1672: Meg kell vallanunk, bizony ugyan szé-
gyenljük már ez sok sápító asszonyemberi obtestationkat és 
félünk, dolgaink boldogúl folyása után való reméntelenség 
következése ne mutassa, hogy annak megelőzésére csele-
kedtük [TML VI, 346 Szuhai Mátyás és Kende Gábor Tele-
ki Mihályhoz]. 

sapka şapcä; Mütze. 1595: Mihály vargától küldtem 
két sapkát [SzO V, 160]. 1662: a fejedelem, a népet meg-
tartóztatni akarván, maga is odafelé rugaszkodott vala 
Azonban amelly patak Oláhfenesrül a völgyről kijönc, 
annak árkán általugratni tanálván, a fejében levő páncélbul 
sok részben tődzött sapkája fejébül kiesett vala [SKr 553] 
1736: Az kinek haja nem volt, hogy kopocz volt, szép 
fekete bíborból vagy bársonyból való sapkát viselt [MetTr 
350]. 1755: Magamnak két Sapkát Rh flr. 3 xr. 10 [TL-
Teleki Ádám költségnaplója 44a]. 1799: fogattam meg 
udvari sütőnek Juon Martzit (?) lészen fizetese Egy 
Kalap egy sapka [Drassó AF; TSb 24]. 1823-1830: (A 

németországi Kasselben a fehérnépeknek) a fejeken egy 
kihegyeződő hosszú fekete sapkájok, melynek hegyj* 
hátulfelől lefityeg [FogE 247]. 1846: egyszer lattam hogy 
Virág László Darvasnak sapkajat egy kitsit a' szemtf 
húzza [Dés; DLt 530/1847. 11]. 1848: Győrbíró káp' 
láramtol vettem meg a sapkát [Szentkatolna Hsz; HSzjP]-

Vö. a gyolcs-, hárász-, kazimlr-, taplósapka címszóval. 

Szk: aranyeánklis ~ aranyzsinóros sapka. 1779: egy 
seltes veres Bársony Arany Czánklis Sapka [Nsz; CsS] * 
árnyéktartó bőrrel felkészített 1828: Zecha Josef -
viselt ... árnyéktarto bőrrel felkészített sapkát [DLt 89° 
nyomt. kl] * asztrakán prémes 1847: portubák ŞZ'JJ 
asztrakánnal prémezett jo poszto bekes fekete a s z t r a k á n 

prémes sapka [Dés; DLt 562] * fejér 1805: Égy FeJer 



639 sapotlizott 

Sapka [Szamosfva K; BLt 9] * fekete 1821: viselt egy 
fekete veres stráffos sapkát [DLt 631 nyomt. kl]. 1827: a' 
fejeken viseltek fekete sapkákot, és a' testeken kurta bun-
dákat [DLt 417 ua.] * házi 1866: Egy aranyai és kék 
bársony zsinelivel kötött házi sapka, és egy más egysze-
rűbb [RLt] * kerek 1826: Übel Károly elszökésekor 
viselt egy kékes viseles (!) Röklit, Feketés Szürke Pantalon 
Nadrágot, otska kék Stráffos Laibit, kerék szürke posz-
tobéli sapkát [DLt 514 nyomt. kl] * kisfiúnak való 
1757: Egj Kis fiúnak való Sapka, zöld, és veres Bársonybol 
való [JobbágyfVa MT; BálLt 71] * komód-. 1833: viseli 

egy commod sapkát [DLt 453 nyomt. kl] * paszomán-
tos - 1820: paszamàntos sapka [DLt ua.] * pillangós 
1879: Ezért* nem láttam idáig pillangós sapkádat, bojtos 
kaputodat [PLev. 58-9 Petelei István Jakab Ödönhöz. — 
Mert el volt utazva] * simléderes 1820: Szökött e l -

egy szederjes: schirmlederes sapkába, szederjes kerek 
iájbiba [DLt nyomt. kl]. 1839: Schirmléderes fekete sapka 
[DLt 789 ua.] * sirmes 1837: Keresztúri Dávid El-
szökött ... szederjes sirmes sapkába [DLt 111 ua.] * szaká-
gi 1855: A szakácsi fehér sipka helyett vállközépig 
lecsüngő bozontos haját avas zsírral ... kikenve nagy 
cseppekben gördül le a zsir [ÚjfE 179] * vatirozott 
1849: égy dr: vatirozott Sapka [Dés; DLt] * veres 
1770: látom hogy távol töllem égy Lájberbe s veres Sap-
kába megyén nagy Sebesen eő Nga Quaestionalt Udvari 
Libériás Csizmadiája [Dés; JHbB 361 Mezei Alexa (23) jb 
vall.] zrínyi -ĕ 1840.š Rohán György mészáros legény 
mházattya fekete báránybőr zrínyi sapka, a' tetején egy 
kis veres posztó, arany sujtással és bojtal kiczifràzva [Dlt 
859 nyomt. kl]. 

Sz. 1619: így gondolkodjék nagyságod Magyarország 
felől, hogy immár úgy hozzányúlt az magyar az több orszá-
gokkal együtt, hogy vagy egy lábig elvész, vagy az sapkát 
teszi fel [BTN2 350]. 

sapkás sapkát viselő személy; persoanä cu şapcă; Person 
mit Mütze. 1802: egy veres Sapkás kőppenyegesen egy 
néhányod magával ott künn az Ucczán fenyegetődzve mon-
dotta ... meg iszom a' véredet imilyen amolyan [Mv; Bom. 
XXXIX. 53 Joh. Virág (74) vall.]. 

sapkásán sapkát viselve; cu şapcä; mit Mütze. 1808: a 
Betsülletes Czéh egyenlő akaratból végezte Hogy mi-
kor Czèh gyűlés van, és temetési kiséréskor tisztességesen 
jelennyenek meg, sőt aki Surtzoson vagy Sapkáson menyen 
annakis 1. Mfor a büntetése minden engedelem nélkül [Kv; 
KCJk 21a], 

sapkasüveg süveg alakú sapka; (un fel de) şapcă In 
formă conică; helmfòrmige Mütze. 1681: Ngos Urnák 
való, sík fonallal czifrazot, fekete bársony viseltes Sapka 
sŭvegh Nro 1 [Vh; VhU 540]. 

sapkatető sapka teteje; partea de sus a şepcii; Mützen-
spitze. 1810: Egy Sapka tetőre való arany rojt xr 33 [Mv; 
MvLev. Trintséni Mihály hagy. 1]. 

sápolódás sápítozás, panaszolkodás; tînguire, jelire; 
Klage. 1573: Katalin Kowach Andrasne azt vallia hogy ... 
Eo semmyt Nem Thwd valkay Georgy Marhaiah feleol, 
hallota Sapolodasat Zeok balasnak hogi perlyk erte [Kv; 
TJk III/3. 94]. 1591: Beczj Thamasne azzoniom ... vallia. 

Hallotta sapolodasat Bornemizzanenak, de sem zitkot, 
semmi oly gonoz zot nem hallót teolle [Kv; TJk V/l. 63]. 
1600: Adamossy Balas vallya... Az pénz el vezese feleol 
semmith ne(m) thwd eo magatol Tóth Istwantol hallotta 
sapolodasat [Kv; TJk VI/1. 428]. 1638: Monar Martonnak 

az utba(n) való sapolodasat sem hallotta(m) [Mv; MvLt 
291. 165b]. 

sápolódik sápítozik, panaszolkodik; a se tîngui/jeli; sich 
beklagen. 1567: Sophia vxor Antony Nagy fassa est 
dicta Anna Jacobi Er<?s sic fuisset loquenta Hadd el cha (!) 
ne Sapolodial illyen erossen byzony meg latod hogy ha 
Annál az Magiarorzagi azonnal lezen az the marhad El 
nem weez ha ne(m) meg lezen [Kv; TJk III/l. 120]. 1573: 
Ifíyw Barat Istwan hity vtan vallia hogy Ment volt hozza 
Az Maradék peter zekeresse Es zapolodot eo eleote Illen 
zowal, lm Vramisten Mynemew kart vallota(m) zekerem-
reol [Kv; TJk III/3. 118]. 1576/1577: Eztis hallotta, Egy 
nehanzor Torozkay Gáspártól, hogy Sapolodoth, hogy eo 
neky Az eo Attia fijay semmit ne(m) hadnak Birny [Tor-
da/Kv; Thor. VI/4 G. Bagamery de Alsó Jára ns vall.]. 
1591: Zeoch Paine vallia A dayka Susanna kezde sa-
polodni, hogi az vra valami eokreoket adot volna el, es 
annak az arrat teotte volt az beolczeo feieben es el vittek 
[Kv; TJk V/l. 179]. 1599: Bakos Caspar vallja ... az ha-
zat megh nitwan, az ladat nytwa talaltuk vala, kyn igenys el 
ijettem vala, vgy hittam vala ez Thamast oda, eo ereossen 
sapolodek rajta [Kv; TJk VI/1. 359]. 1638: haliam hogy 
sapolodik vala Szabó Giörgy, hogj Pénz veszet volna el az 
szekerereol [Mv; MvLt 291. 147a]. 1650: Azo(n) kezde 
Mihályi Istva(n) Sapolodni hogy eo soha nem tudgia mint 
vagio(n) az levelb(en) [UszT 8/64. 18b]. 1662: mikoron 
megh hallottuk wolna hogy Teleket el foglaltak, sápolod-
tunk rajta hogy mi okon foglalták el, miuel Törvényt sem 
hallottak [Vajdasztiván MT; BálLt 52]. 1748: egy hordo 
bor a roszszaság mián a Kortsomán veszett a Kortso-
máros eleget sapolodott, hogy vitesse el onnan, mert az Uj 
bor be jott de o nem tselekedte [Marossztkirály AF; Told 
56]. 

Szk: magában - 1582: Eothweos Mihály vallia 
Égkor feyerwarrol Ieowe meg Ide Coloswarra Eothweos 
Orbannę, kerde engemet ha hon hatta volna a? Vra az fel-
seo haz kolchat, Mondek en hogy en Ne(m) tudom, Azon-
keozben Sapolodek Magaban, es Mingiarast Az it való 
piaczon való boltban Mene, az boltbol Marhaiat ki hordata 
es zekerre Adata el Indita feyerwar fele [Kv; TJk IV/1. 
116]. 

saponádel kalaptű; ac de pălărie; Hutnadel. 1814: 
Arany és Ezüst Köves pōrtékák Két rend Schaponádel 
[Kv; Bom. IV. 41]. 

sapotlis zsabós; (împodobit) cu volänaşe; mit Brustlatz. 
1807: (Jár) Gyolts sapotlis Ingbe es mostani modi fejér lai-
bliba | Sapotlis ingék, Trompész, Musulin Nyakra-való 
keszkenők [DLt 570, 623 nyomt. kl]. 1824: jár gyolts 
sapotlis ingbe [DLt 1104 ua.]. 

sapotlizott zsabóval díszített; (împodobit) cu volänaşe; 
mit Brustlatz geschmückt. 1793: Báró Bánffi Esther Asz-
szony ő Nsga tsináltatott, Slésiai gyoltsból hat fáin bátiz-
zal tászlizott, és Sápotlizott Ingeket a' Csernátoni Antal ur 
számára [Koronka MT; Told.]. 
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sár1 1. noroi; Schlamm. 1568: Marton s(ervi)tor 
Valentini Sala et, Jacobus, filius simonis mezersmyth se 
vidisse Q(uod) az emberek az sarba wezodnek wolt, Es az 
gyermekek az okroketh Meg indítottak Es meg ne(m) tart-
hattak [Kv; TJk III/l. 143]. 1577: az Monostor vczay 
fertaliba az vtokba sok fogiatkozas vagion, hogi az Nagy 
Sarbol az kochys elig mehet ky keryk eo kegmet Byro 
vramat, hog' arra is viseltetne gondot hogy epwlnenek 
meg az vtak [Kv; TanJk V/3. 150a]. 1597: Az falun fel oz-
tott sarok uaianak, kinek kinek eòreksegere az kinek pe-
digh eóreksegere ualo oztott sara ne(m) volt ... egy arant 
chenaltak faluul az sart Aztis tudom nemely fel oztott 
sartis az peresekis megh chinaltak de az peres sart ne(m) 
tudom mjert ne(m) chinaltak [UszT 12/81 Mihael Galfi de 
Kobatfalúa jb vall.]. 1621: Az Theoreok keouetek ket 
Theoreok loat itt hagiuan az Labok mind felsebeseduen 
az Sarnak myatta Keretessy (!) Jakab velle bannion es az 
Labat mosogasa, es kennye [Kv; Szám. 15b/XI. 105]. 
1631: Miklós niargal vala s latam hogy el ütette az sze-
geny aszont az sarban en vonia(m) aztan fel az sarbol egi 
kü földi emberrel [Mv; MvLt 290. 50b}. 1716: az fákot 
az Nagy sárok miján 2 hétig sem tudgyák bé hordani 
[Szentdemeter U; Ks 95 Fodor Márton lev.]. 1726: alig 
mehet ki az ember az Nagy Sár mia Hazabol is [Alparét 
SzD; Ks 96 Dombi László lev.]. 1741: Páloson egj udvar-
ból a másikig az Ember alig mehetet, de meg a marha az 
uczăn el is állót a Nagj sárb(an) [Pálos NK; Ks 99 Fagati 
János lev.]. 1805: a* Nyári és Őszi szerfelett való 
essözesek, az azokbol következett nagj árvizek, iszonyú 
sárak gátoltak bennünket Munkánk follytatasába [Toroc-
kó; TLev. 9/42]. 

Szk: a ~ba beleránt. 1826: De ha megsértőleg szólott 
volna is, nem lesz vala szabad semmi esetre, sőt ha a felpe-
res által megveretett volna is, az ellen feltámadni, annál 
inkább a felperest a sárba, pacsaljába belérántani [F.rákos 
U; RSzF 276] * a ~ba hajít. 1600: En ebbe(n) ezt tudom, 
hogy ... egy azzony ember mo(n)dais hogy megh akariak 
eölni Gergely Lazlot, ki menek, tahat Dekán Gergely megh 
fogta az me(n)tet raita, mygh oda iutek le zakazta rola es a 
sarba haita [UszT 15/138] * ~ba kever. 1583: hallotta(m) 
ezt Igiarto Georg feleól hogy azt monta volna, hogj ha az 
Zorosban talalna Igiarto Janosnet tahat az Sarban keweme 
[Kv; TJk IV/1. 137] * ~ba levon. 1788: több társaival 
edgyütt le vonván a sárba ott verték dőffölték [BfN 
Zentelki cs.] * a ~~ban hever. 1570: Taligas Gčrgh azt 
vallya, hogy Mykor Latta volna az vchan hogi az Sarba 
hewer az Sos Balas haza eleot egy Mas haz keoz bely Mar-
ha, kérdette kye es ki hanta oda [Kv; TJk III/2. 113]. 1759: 
A Marhák keze alatt azért nem igen szaparodtak hogy 
aklok nem volt, és tsak a Sárban hevertek [Marosludas TA; 
TK1] * a ~ban megvondoz. 1573: Ilona Hegedws Ianosne 
zolgaloya, Azt vallia hogy Hegedws Ianos Nenye 
panazolkodyk volt hogi az Trombitás azt Monta hogy 
Megh vondozza az Sarban [Kv; TJk III/3. 74] * ~ba nyo-
mod. 1751: ennek előtte négj esztendőkkel Vándor Juon és 
Thodor bizonjoson emlékezem rea hogy egj Vonya Moles 
nevű embert itt az Faluban irtóztatóképpen megh vertenek 
le taglották Sárban nyomották [Balázstelke KK; IB. Petrus 
Déák (43) jb vall.] * ~ba tapod. 1737: (Az alperes) az 
uttza közepin égy szegény Idegen embert minden igaz és 
méltó ok kívül meg támadván a földre le vert, a sarban 
tapodatt [Torda; TJkT I. 140] * ~ba tapodtat. 1778: Dăda 
nevű Seller ... a Darabontnénak kenderít szánszándékkal 

boszuságbol az hol még utya Sem volt járni csak Maliciá-
bol ökrit szekerit kenderire hajtotta a Sárba tapodtatta 
gázoltatta [Bethlen SzD; BK Bethleni szám.] * ~ba taszít-
1574: Dorothia Zigarto Georgine Azt vallia hogi Zent 
Istwan Napian volt hogi ky Ieo ferdĕs es Indwl az So-
rosba talalia otth az vrat es meg fogia hogi az Sarban 
tazicha Es vgi tazitia hogi az twlso falban tartozik meg 
[Kv; TJk III/3. 318]. 1757: Szász János nem a Falu fel* 
indula, hanem egy Tos hely és motsályos (!) felé és mi-
dőn a Sáron keresztül mentenek volna, Szász János Vonyát 
a Sárba taszította, és mind a két Lovával el szalada [Kápta-
lan AF; TL. Bunde Triff (54) jb vall.] * - hányni. 1599[ 
Szeóczi Jstuantol az kapuhoz Sar hanni ueóttem egy beczi 
asot keózep kapuhoz d 40 [Kv; Szám. 8/XIII. 6 Szabó And-
rás sp kezével] * ~ hányni való lapát. 1627: Egj rosz ka-
pa, es Egj sarhannj való lapat, az orra(n) vas vagio(n) 
á. 26 [Kv; RDL I. 134] * ~nak eltartása a sár felfogása/el-
vezetése. 1710/1792: Aranyas hegyenis vagyon fel hold 
örökös öt vékás, melyet Moyses Déák Ur(amna)k deferal-
tak az Arannyas hegy völgyben való sárnak el tartásáért, 
mint hogy ez ez elöttis ezen dologéit birattatott [Albis Hsz; 
BLev. Transs. 29] * bokáig jár a ~ban. 1701 k. : az eges* 
őszön bokáig jartam a sarb(an) meg is bizony nekem sem-
mit nem adot miolta hogj az Collegyiomb(an) ben vagjok 
három kenyernel egjebet es igj bizony el győzi vinni az kit 
âd [BLt 9 Tóth István lev. Ne-ről édesanyjához Tóth Balás-
néhoz Angyalosra (Hsz)] * ló hasát érő 1710 k. : A 
Haller-ház ellenebéli kapujától fogva a gubernátornak az uj 
kapujáig és osztán kereken a templom felé nyíló ajtajáig ló 
hasát érő sár volt [BÖn. 895] * térdig áll a ~ban. 1631 
halla(m) hogi nagi zaigas vágjon azonban megh futamo-
d a t ) s latam hogj hamar Istua(n) terdigh al az sarba(n) az 
patakba(n) [Mv; MvLt 290. 233b]. 

Sz: a fazekas maga is és talán néha a fazekas más fi' 
zekasbôl lőtt ~ból dolgozik. 1710 k.: Bár csak annyi hatal-
mat engednél az Istennek a semmin, magadon, amennyit 
adsz a fazekasnak a sáron; noha hiszen a fazekas maga is 
sár, és talán néha a fazekas más fazekasból lőtt sárból dol-
gozik [BÖn. 441] * ki/megállja a sarat. 1657: az fejede-
lem minden hadával nem meré az sárt megállani még To-
kajnál is, hanem az Tiszán általszálla Rakomazhot 
[Kemön. 252]. 1737: Én ki indulék Szebenböl, és gon-
dolván, hogy meg állya Ex(cel)l(entiá)d a Sárt, ide jöttem 
Abosfalvára [AbosfVa KK; Ks 99 Bálintit György lev J 
1832: Erezvén a nagy Terhet — és az alatson vádoskoda-
sokat volt eszembe — hogy Instályam elbotsáttatásomat 
de Szégyellettem csak oly rövid ideig állani ki a sárt J 
oly hamar elébb állani [Torda; IB. Demény János tt lev.] # 
kivesz a ~ból. 1807: már egyszer ki vettelek a Sárból, s 

mégis most belém kőtelődzel [KLev.] * a másik csizmaj* 
is odamarad a ~~ban. 1665: (A tatár és a muszka) vagy Ha-
vasalföldében, vagy Erdélyben, vagy Magyarországban 
egyeznek meg egymással, a mint Brassót igen emlegetik* 
mely ha úgy lenne, a másik csizmája is Kegyelmednek 
oda fog maradni az sárban, netalán az horvát köntös & 
[TML III, 481 Naláczi István Teleki Mihályhoz] * (me& 
nem állhatja a sarat. 1671: Kende Márton, Ferencz, Bele^ 
nay András, Sándorházy Ferencz, Kőrŏssy György s Ba' 
gossy László uramék feles jó katona nemesemberekkel s 

szegénylegényekkel jókkal, nem állhatván az sárt tovább 
általmentek Debreczen felé ma negyednapja [TML V, 
Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: praevideálám. 
avagy a hazában lészen rút vérengzés ... avagy ha Béldi 
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sárt nem állhatja, a portára megyen, és úgy is fegyvert hoz 
az országra [Bön. 708-9]. 1740: az elöl járok oda dispo-
nált Comissariusinkkal rutul bántak, elég teremtetétt 
rebellist ruháztak réájok, veréssel is fenyegetvén meg nem 
álhatták a Sárt, hanem kéntelenittetek felre állani [Kéménd 
H; Ks 83 Zej István lev.] * olyan, mint az utcán való 
1710: bizony olyan vagyunk, mint a pásztor nélkül való 
juhok, vagy mint az utcán való sár, akinek kell is, akinek 
nem kell is, szabadon tapad bennünket [CsH 414-5] * 
olyan ~ba ugrik, amelyből lábát ki nem vonhatja. 1710: 
Ez a nagylelkű papa, elszömyülködvén a Teleki Mihály 
istentelenségin textust vévén Jeremiásból, caput 31.: 
„olyan sárban ugrottatok, melyből lábatokot ki nem von-
hatjátok" — olyan praedicátiót tőn, valaki hallotta 
álmélkodhatik rajta [CsH 190. — aMagyari József]. 

2. tapasztáshoz használt agyagos föld; lut, humă, 
Pämînt; Lehm | vályog; chirpici, vălugă; Lehmziegel. 1679: 
Ezen malom ház szegeletib(en) vagyo(n) az molnar(na)k 
egi kis háza, sóvenyes oldala tapaszos; fellyül hasábos 
deszkával padlott. Sarbul csinált szenelö kis kemenczeje 
nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 142]. 1744: 
ezen kemenczének az elején Cserefa vagyon, a lába kőből 
való, az sodgyát kőből és sárból rakták ki [HSzj sód al.]. 
1763: néhult bűkfából faragot falakból állo, s sárral, s 
agyaggal meg tapasztatott egy régi Ház [HortobágyfVa Szb; 
Bom. XXIXa. 19 Hortobágyi Gergély György conscr. 12]. 
1823-1830: A kemence alol széles, a tetején hegyes ... de 
nem téglából, sem kőből áll, hanem csupa földből kere-
ken nádat állítanak fel jó sűrűn Ezt a felállított nádat 
kereken sárral rakni kezdik olyan vastagon, mint a katlan 
rala, azután ha száraz, szünötlön sikárolják | a falak fa közé 
rakott tágiákból vagy vályogforma kemény sárból vágynák 
rakva [FogE 116, 225]. 1825: A bontásra, a készítendő 
holt oldalának sővennyel való bé fonására, sárral lejendő 
meg hányására, agyaggal való meg tapasztására, és végre 
meg sikárlására égy nap számosnak 4 napi nap száma 
naponként p(e)r 30 xf [Dés; DLt 3]. 1879: Tavaszi Józsit 
nem láttam nagy idő olta. Hogy most nem lakom benn a 
városban, s mert nem emeletes házban lakom, hanem csak 
®gy hitvány, sárból gyúrt, vesszőből font, zsendellyel fedett 
házacskában — hát megvet [PLev. 56 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

Szk: ~ral megtapaszt. 1595: Teczet ew kegmeknek 
hogy Byro vram be hiwatwa(n) az Capitanokat, megh pa-
ranchiollia nekyek hogy az kewlseo sarampokra zorgalma-
toson vigiazwa(n) wgia(n) azon vczabelliek sarral megh 
thapazzak es illendeo helieken leoweo lykakat haggyanak 
faytha [Kv; TanJk 1/1. 278] * ~ral megvályogol. 1844: Az 
Istalot tsak mi szolgálatban foldozgattuk, mostis tsak 
támogatva van fákkal, és az oldala deszkával és kerteléssel, 
a kerteles pedig sárral meg van vájagolva tapasztva [Aba-
fája MT; TSb 22] * fövenyes 1797: ezen pinczének 
oldalán lévő kőfalai füvenyes Sárral vannak ki rakva [Kő-
nspatak U; Pf]. 

3. mocsár; mocirlă, mlaştinä; Sumpf | mocsaras/vizenyős 
hely; loc mlăştinos; sümpfiger Ort. 1562: 1506. Budában 
az ifjú Lajos király születik ez a sár vizébe merüle be, 
mikoron a török előli futna a mohácsi ütközetből [ETA I, 
11 BS]. 1596: egy sáron kellet altal mennyek ot zantalan 
sokan tapottak egimast az sarba az Nemetek [Kv; BesztLt 
6034 Diósy Gergely not. kezével]. 1657: Az sáron túl 
rekedett had, gyalogság, munitiók, szekerek, megértvén el-
menetelünket confundáltatik, és gyalázatos képpen fut | 

elöl s hátul is az tó sárján általnyomakodott az ellenség 
[Kemlr. 314, 319]. 1662: a hadak, kik a sáron általköltöz-
tenek, eszekbe veszik a nagyságod elmenő-szándékát, fel-
ülnek és mindnyájan utánad vonódnak sietve [SKr 375]. 
1710: a német praesídium kijő hirtelen, s ott vágják le a 
szegény magyarságot, maga3 mégis elszalad, és egy sárban 
dőlvén a lova, gyalog esik, az egyik csizmája ott marada 
aranyas sarkantyúval együtt [CsH 155. — aTeleki Mihály]. 

Hn. 1600: az Sar hidnal egi tanorok [Mezőbodon TA; 
KvAkKt 343]. 1609: Sar mezeiebe (sz) [KobátfVa U]. 
1622: Sár keozeot (sz) [Szentimre Cs]. 1625: az Kereksar 
felet [Keresed TA]. 1627: határ sártol fogua uárhegy allyán 
alol [Ditró Cs]. 1638: Sár közben (sz) [Szentimre Cs]. 
1666: az Sárra jovob(en) (sz) [IllyefVa Hsz]. 1670: Az ha-
lom alatt az Sárkuţjanal (sz) [Borsa K; BHn 109]. 1671: 
Sáár közótt (sz) [Szentimre Cs]. 1696: az Telek Sárán 
kiuűl (sz) [Gyergyóalfalu Cs]. 1701: Középső határban 
Sáár völgyben (sz) [Aldoboly Hsz]. 1712: Az Sár homlok-
ban [Borsa K; BHn 111]. 1717: a Sarnal (sz) [M.gyerőmo-
nostor K; KHn 77] | Küs kerek kert... vagyon Kadáts fele 
forduló határban Sáár mező felől [KobátfVa U]. 1728: 
Másik vágjon azon fellyel ä Sárnál (sz) [Uzon Hsz]. 1732: 
a Sár õsvenyin alol (sz) [Bikfva Hsz]. 1741: Küs Sárrajáro 
ut [Kissolymos U]. 1757: A Sarpataknal (sz) [M.gyerőmo-
nostor K; KHn 79] | Sarnal (sz) [NyikómalomfVa U]. 1758: 
Budŏs kut Sárja mellet (k) [Bh]. 1766: Sáron tul (sz) 
[Szentimre Cs]. 1772: Megye Sár Fejibe (k) [Kozmás Cs]. 
1773: a Mintsor Keresztfájánál a Sár mellett (sz) [Szárhegy 
Cs]. 1775: Az Hi Patak Sáránál (sz) [Muzsna U]. 1780: A 
Sár Hídnál (sz) [Harasztkerék MT]. 1799: a Sár közben 
(sz) [Almás Hsz] | Gergelly Saraban [Lövéte U]. XVIII. sz. 
v.: a' Dankósáránál (sz) [Zabola Hsz]. 1807: Sár fejin (sz). 
Kus Sárban (sz) [Kissolymos U]. 1825: A Sárvár nevü 
hellyen (sz) [Barátos Hsz]. 1826: A' Kerek sáron (sz) [Ker-
esed TA]. 

Szk: szikkanó 1653: Egykor csak hallók, hogy Bátho-
ri Gábort — ki jött a vajda és — megverte, de elszaladt 
maga Szebenbe; de Imrefi János ott veszett vala — egy 
szikkanó sárba esett és ott ölték meg [ETA I, 105 NSz]. 

4. pokolsár, szénsavas (fekete) gyógyiszap; nămol; Heil-
schlamm. 1578: egy bwdes sar vagyon a* To farkaban 
[Pocstelke KK]. 1610: az Orbán János kertj "feöleöth olj 
Semleny Sar fokadoth, hogj Nem birhattiak kj mia [UszT 
50]. 1779: a Felső fordulóban a Nagy széna tőben a büdös 
Sárnál vicinussa északról a büdös Sárnál lévő árok [Retteg 
SzD]. 

5. vki nyomából ~~t vesz fel bab vki nyomának felvételé-
vel babonáskodik; a se ocupa cu vräjitoria de a ridica urma 
piciorului cuiva; mit Aufheben der Fußspur Zauberei trei-
ben. 1729: tudom azt hogy az Onya Nóvák két kosár Me-
heit ell lopták Sztojka Bárb Fiara Sztojkára gyonakodat 
hogy eö lopta volna ell, azután ugyan az Dobrota fia Dob-
rota, mivel Szőts mester ember vit valami böreket az patak-
ra meg mosni, s onnan haza fele jűttében az Iuon Novak 
Felesége Sztánka az nyomábol Sárt vet volna fel s azt mon-
datta az utan hogy valaki az ö Meheit ell lopta meg kel an-
nak halni [F.árpás F; TK1BB. XIII/15 Ónya Móga (30) vall.]. 

6. választó ~ marhaepe; fíere/bilă de vită; Rindergalle. 
1625: Moldouaj Georgíteol veottunk ket font valazto sart, 
az képírónak az festekben fontiatt atta p(ro) d 20 [Kv; 
Szám. 16/XXX. 17]. 

7. cement sara ejtöpor, cement-habarcs (aranytisztítás-
hoz); cement/mortar pentru afinarea aurului; Absetzpulver. 
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1574: vagiok nagy panazolkodasban karuallas Mya ka-
rom nagy lön, de nem tudhatam, my legien az oka, hanem 
gianakodam az Cemment sarara [Nsz; MKsz 1896. 360]. 

8. okádék; värsătură; Erbrochenes, Gespeie. 1710 k.: a ki-
hányt, emésztett sár nem árt úgy, mint a megrekedett, száz 
dörgésnél nehezebb egy mennykő, ezernél is [BÖn. 498]. 

9. erkölcsileg bukott személy; destrăbälată, persoanã 
desfrînată; moralisch gefallene Person. 1879: Egy asszonyt 
rajzolok, aki elbukik aztán, hogy bosszút álljon min-
denen — az egész őt gyötrő, kínozó világon — sár lesz. 
Egy bordélyházban beszéli el életének történetét [PLev. 42 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

o Szk: ~ba dob félredob; a arunca deoparte; wegwerfen. 
1896: Ezt a kötetet nem akarom a sárba dobni, mert ha kell 
neked, ráteszem a két ujjamat a keresztre, hogy nem mocs-
kolom többet a könyvpiacot könyvvel [PLev. 176 Petelei 
István Jakab Ödönhöz] * ~~ba tapodás semmibevevés; ig-
norare, nesocotire; Mißachtung. 1740: Mely gonosz paráz-
naságot subinferáló cselekedetiért, botránkoztató életéért, 
a' Tktes Nms Tanács ... jó, és atyai intésének Sarban tapo-
dásáért, ítéltetett, hogj a Piaczon Vásári Nap a Pelengér-
b(en) Hóhér által, kéményén, meg csapattassék az I. Laka-
tos Mária [Dés; Jk 343]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

sár2 sárga; galben; gelb. Szn. 1586: Sar Ágoston [Feldo-
boly Hsz; HSzjP]. 1603: P Sár ns [Szentkirály MT; SzO 
V, 269]. 1614: Sar János pix [Páké Hsz; BethU 390]. 

sarapos kellemes ízű; cu gust pläcut, gustos; mit ange-
nehmen Geschmack. 1815: (A szőlő) Bora elég jó iható 
egy kevéssé Sarapos, Savanyu [Bálványosváralja SzD; Ks 
77. 19 Conscr. 902]. 

sárarany színarany; aur curat; Feingold. 1710: A szállá-
sára menvén8, mondja a feleséginek: „Valami sáraranyok 
vadnak a zsebemben, vedd ki, lássad, mit csinálsz vele" 
[CsH 191. — aMagyari József lelkipásztor]. 

sárbeli a Sár nevű helybeli; din porţiunea de hotar denu-
mit Sár; aus dem Ort Sár. 1832: a Kis Sarbalival8 edgyŭt 
van Zalogba [Kissolymos U; Márkos lev. — aTi. földdel]. 

sárbíró az utak sármentesítéséért felelős biztos; per-
soană †nsărcinatä cu îndepărtarea noroiului de pe drumuri; 
für das Säubem der Straßen vom Schlamm verantwortliche 
Person. 1666/1793: Az Utakot és Sárokot minden helyeken 

a Falu közönségesen tsinálják minden hidakot és 
töltéseket... egy vagy két Sárbiró légyen a kik meg lássák 
mint viszik a gát ágat s mint kötik 'Sár töltésbe és gátba 
[A.csemáton Hsz; SzékFt 25]. 

sarc 1. sacc 

sárcipő galoşi; Galosche. 1849: egy pár Sár czipő [Dés; 
DLt]. 

sárcsinálás a vizek mentén keletkezett sár felfogása/el-
vezetése az utak sármentesítése céljából; adunarea/strînge-
rea noroiului de pe marginea drumurílor; Schlammsäubern 
am Rand der Straßen. 1597: My az sarchenalasbol ket 
rezbe, tartiúk dolgainkat az falún Kobatfalúa(n), Az Víznek 
eggik fele az másik felere ne(m) megyen sar chinalny ... 

annak eleótte migh az orzagh ne(m) wegeze affele saſ 
chinalas felóll az falun mind fel oztott sar úala, de hogy az 
Articulúsban ualo uegezes león az uthan ne(m) tudom 
minth alkuttak feleòlle az úiznek az mas felęn a hol az 
peres sar uagion [Kobátfva U; UszT 12/81 Michael Antalfj 
de Kobatfalva ns vall.]. 1720/1792: ha azon földért valaki 
azon sárnak csinálását örökösön magára vállalná szabado-
son el-adhassa akárkinek, ha hogy el nem adhattya, az 
Divisioig curállya, és akkor azon Földis mind sár csinálás-
sal együtt ad coaequalitates subdividaltassék az Jószágok-
kal [Albis Hsz; BLev. 31-2]. 1777: ezen jószágnak felső 
haszon felén ma actu lakik Pp(i)lus Bod István, melyet 
neki Tisztes Bartos Kelemen uram, az Etzken ház után járó 
Sár tsinálásért adott volt [uo.; i.h. Vall. 3]. 

sárcsináló-vas a salak leválasztásához használt eszköz; 
unealtă folosită la evacuarea zgurei; beim Entschlacken be-
nutztes Gerät. 1681: Új-Bánya Sár csináló vas Nro 1 
Szén vono vas gereblye Nro 1 [Vh; VhU 580]. 

sárdi a Sárd (AF) tn -/ képzős szárm.; derivatul formát 
cu sufixul -/ al toponimului Sárd/Şard; mit dem Ab-
leitungssuffix -/ gebildete Form des ON Sárd. 1. Sárdon 
levő/található; din Sárd, care se găseşte la Sárd; sich in 
Sárd befindend. 1755: Ezzen Karkai Sáárdi, Czelnai, M-
Orbai, és hozzá tartozó Portiok [Gemyeszeg MT; TGsz 
35]. 1815: légyenek meg nyugut elmével hogy én az Sardi 
Joszăgomot birom [uo.; KmULev. 3 Szilágyi Adám lev.]. 

Hn. 1684: az felső Kútnál az Sardi határ szélyben (k) 
[M.igen AF; EHA]. 

2. Sárdon lakó; care locuieşte la Sárd; in Sárd wohnend. 
1614: Sardi Makaj János ns [Mezőmadaras MT; BethU 
28]. 1620/1754: Mi Debretzeni János Fejérvári egyik Káp-
talan, Kaprontzai Márton, Nagy Péter Igeniek8, Sebesi Bol-
disár Jeles Luka de (így!) Sárdi Nemes személlyek Ad-
juk emlekezetre [Told. 22. — aM.igen AF]. 

Szn. 1597: Sardy ige(n) megh verte wolt az feleseget 
[Kv; TJk VI/1. 101]. 1733: Sárda(n) lakó Sárdi JosepH 
Uram [Ne; DE 2]. 

sárfalvi a Sárfalva (H v. Hsz) tn -/ képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -/ al toponimului Sárfalva/Săuleşti 
sau Tinoasa; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form 
des ON Sárfalva. 1. Sárfalván levő/található; care este/se 
găseşte la Sárfalva; sich in Sárfalva befindend. 1750: A 
Sárfalvi Damban [Szentlélek Hsz; Hr]. 1759: Az Utrum-
b(a) inseralt Sziget a Sárfalvi hatarral Conterminalodik 
[Kéménd H; JHb XXXIII/14. 9]. 

2. Sárfalván lakó; care locuieşte la Sárfalva; in Sárfalva 
wohnend. 1614: Sarfalvi Olah János zs [Szentiván MT; 
BethU 76]. 1778: az Sárfalvi Jobbágyok felőli, eo Nga azt 
praetendallya, hogy az Jószág Zállogban való vettetése után 
Jobbágyositották megh őket [JHbCs Árkosi Ferenc Csáki 
Katalinhoz]. 

3. Sárfalván tartott; care a avut loc la Sárfalva; m 
Sárfalva stattgefunden. 1641: mikor az 1635. esztendőben 
särfalvi giűleskor, en ellene(m) insurgaltak vala az hazas 
papok ... Intek Eö kgmek hogy miért movealnak affele 
egienetlenseget, na(m) senki ne(m) haborgatna Eőket [Gc" 
lence Hsz; BfR Petrus Kozma (45) Parochus vall.]. 

sárfelcsinálás ejtőpor/cementhabarcs-készítés; prepára-
rea cementului/mortarului pentru afinarea aurului; Zemen-
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tiermörtelbereitung. 1571: az Cemmentes Jelen legien az 
sarſelcinalasban es az valaztasban, hogy erche Meny arany 
legien az ezwstben, ahoz tarcha magat [Nsz; MKsz 1896. 
356]. 

sárfészek sáros terület; loc mizerabil; dreckiger Ort. 
1646: az Draghi hellie volna3 de az kiczinnis, és mereo sár 
fezekis [Bádok K; JHb 111/72 Kézdipolyáni Veres István 
apjához. — aTi. feleségének]. 

Hn. 1691: a Sár Feszekb(en) (sz) [Harasztkerék MT; 
EHA]. 1754: Sárfészek nevü helyben (e) [uo. EHA]. 
1795: A Sárfészekben (sz, k) [uo.; EHA]. 

sárfutó ' 1782: Egy uj a Sár futójánál két Numerussal 
jegyzett rezes monderu flinta [Mv; NkF]. 

Esetleg a 'sugárágyú' jel-ü sárfatil szó torzult alakjának minősíthetjük. — L. 
TESz és Zolnai: MNy I, 172 kk. 

sárga I. mn 1. sárga színű; galben; gelb | sárgára festett; 
vopsit tn galben; gelb bemahlt. 1604: Komis Ferencz 
Vramtol az en Sarga niergemet zerezze megh kd. mikor itt 
vala ha az kd tekenteti nem obstalt volna louay nelkwl 
maratt volna erette [Gerend TA; Ks 38. 1/10 Sarmasagy 
Zsigmond Pettky Jánoshoz]. 1683: Christophtoll két leuél 
szkofíumott öt levele sarga kettei fejér [UtI]. 1691: Két 
Papucs, magas sarkú patkós, az edgyik veres, az másik 
sárga [Szentdemeter U; Ks 31. XXXa]. 1732: ezen Palotá-
ban találtunk Asztalt nro négjet, az edgjiken egy darab 
virágos viaszszos tőrök vászon Sárga szeggel rá szegezve 
[Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc]. 1811: lehetne ... Az embert az 
élő-fához hasonlitni Tavaszszal virágzó fákat Ifjúságnak, 
A' nyárban termőket az emberkorságnak, Őszszel, mikor 
búinak sárga levelei, Mondhatnám, hogy ezek a' vénség 
Jelei [ArÉ 31]. 1849: Hat szék fái sárgára politurazva a' leg 
'zletesebbek [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

Szk: A. ágyneműre, varró- és szövõkellékre von.: ~ 
aranyfonál. 1672: lm egy vég metrig sárga arany fonalt 
küldtem oda. Úgy értem, Kegyelmed is felesen vett most 
arany fonalat; kérem adjon vagy két öreg móringot az 
gombkötő kezében, hadd mind az hárombúi csináljon 
smort nekem [TML VI, 266 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz] * cérna. 1704: Nyolcz darab kék fejtőbül kötött 
recze Sárga s fejér czérnával töltött nro 8 [Kv; WassLt] * 

paplan. 1634: 1 Sarga rendeles paplan [Kv; JHbK 
XVII/15] * ~ selyem. 1799: Kebelei Tkttes Nagy Dániel 
Ur élete párja B. Eröss Ágnes aszszony adott kegyes indu-
lattyábol, a' Kebelei Refor. Ekklának Ur Asztalára 10. Egy 
Jgen szép gyolts Abroszt, mely kereken kötésekkel, és Zöld 
Sárga Selyemmel varrott virágokkal van ékesítve [Kebele 
MT; MMatr. 302] * ~ selyemfonal. 1760: Edgy Sárga 
Sellyém és ezüst fonallal elegjesen Szőtt Lóra való Tőrök 
Czafrang [Mv; TGsz] * - szkóßum. 1682/1687: Attam 
Sarga Szkofiommal uarrott kez előtt, Es ezzel eggiutta(l) 
atta(m) harmad fel matring Sarga Szkofiomat [Fog.; Borb. 
11 Rákosi Anna kel.]. 1740: Egj elegjes sellyemmel Sárga 
szkofiummal varrott Lepedő szél [Ne; Told. 19] * - szőr-
selyem. 1723: Egy deszkátskára tekert Sárga szőr selyem 
[Koronka MT; i. h. 29/2] * ~ zsinór. 1723: Sárga 
"ogárhátu Sinór harmadfél sing [Koronka MT; i. h. 37/17]. 

B. edényneműre von.: ~ bokály. 1773: Sárga plëj fedelű 
Tötséres szájü kis bokály [LLt Fasc 149] * ~ ſmdzsapo-
hár. 1818: Egy sarga fmdzapohar xr. 1 [Mv; MvLev. özv. 
Nagy Antalné Szabadi Mária hagy. 8] * - kancsó. 1812: 

Egy Par kék és Sarga kantsó Tordai xr 20 [Mv; i. h. Szürtei 
József hagy. 7] medence. 1660: Vagion egi haz belső 
Közép uczaban mellyet az Atiafiak az mostani űdőhöz 
kepest uelűnk edgiut hagianak ezer forint becziuben egi 
nyuszoliaual egi karszekkel, Egi sarga medenczeuel 
korsostol [Kv; RDL I. 145] * - porcelánedény. 1792: 
Sárgo portzellány edény [CU] * - vinci tányér. 1795: Két 
Sárga, 's két fejér kék virágos Vintzi Tangyerok Dr. 48 
[Mv; MvLev. Szabó Moses hagy. 4]. 

C. bútorzatra, berendezési tárgyakra, asztalosműre és 
tartozékaira von.: ~ almárium. 1805: Egy Sárga három 
Fiokos Almárium [A.jára TA; BLt 9] * - asztal. 1849: az 
áltánba egy kerek politúros sárga asztal [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55] * - bükkfakanapé. 1803: Egy Sárga posz-
tos jo Bikfa kanapé minden hozzá tartozó párnáival [Ne; 
DobLev. I V/858. 1] * - firhang. 1798: Sárga firhang 6 xr 
[Déva; Ks 73. 74. VII. 137 1/4] * - láda. 1574: Vagion 
ket fw keöteőm az nagy sarga ladaban, az Eggiek gieön-
gieōs gazdag [Gyf; JHbK XXI/12] * - mosdócska. 1615: 
Egj Teörreödeözeöt Sarga mosdochka f — d. 12 [Kv; RDL 
I. 97 Junck András kezével] * - olaszfal. 1837: Égy sárga 
oloszfal a Grofhénál [Szentbenedek SzD; Ks 88. 14]. 1848: 
Két sárga oloszfalak — a hijuba [Szászerked K; LLt] * -
szőnyeg. 1590: 1 Sarga zeonyeget mellyet az Zalas oztonak 
Bomemyza Gaspamak attak tt f. 5 [Kv; Szám. 4/XX. 32 
Hooz Lőrinc sp kezével]. 1615: Egj Sarga uiselt zwniegh f 
2 d 50. Egj Sarga kopot zwniegh f. — d. 50 [Kv; RDL I. 
97]. 1694: A* Mező Bándi Ecclesia számára adott egy 
dufla viseltes szőnyeget, (:mely kilencz forintára volt, es 
veres sárga szónyegh:) [Mezőbánd MT; MMatr. 367]. 

D. kelmére, ruházatra, lábbelire, öltözködésre von.: ~ 
anginét. 1813/1818: vásárlott 10. sing sárga anginétet 
Bujbénak valót Rf 15 [Mv; Told.] * ~ aranycsipke. 1694: 
vett volt Egy kék Aranyas Terczanella szoknyát ... elő 
kötőivel edgyüt egy rend sarga Arany csipke rajta az allyán 
[Homoródsztpál U; BálLt 71] * ~ atlasz. 1628: Egy darab 
király zin Attlatz Mas darab Sarga Attlatz [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII/44. 5]. 1687: Egy hoszu fejer ládaban egy pap-
lant fejer Kañanybol, kinek sárga atlacz ä kőrűleti | Sárga 
virágos Atlaczot egy végben tiz singet ket ujnyi hyan [Dé-
va; Szer.] * ~ atlaszdolmány. 1618: vöttem egy sárga atlac 
dolmánt, tizenkétszáz és ötven oszporán, ki teszen magyar 
fl 11 dr 75 [BTN2 85] * ~ atlaszfosztán dolmány. 
1628/1635: Egj sarga atlacz fostan dolmanj, ezüst fonalból 
czenalt tizenket ezüst gombok rajta, zeold kutujkalotta (!) 
[Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.] * - bár-
sony. 1687: Egj régi, kék sima barsonj suba sarga bojtos 
bansonjal bellett 6. rend aranj premmel [UtI] * - borosz-
lói. 1599: Garay András Hozot... 3 Veg Sarga Barazlaytt 
—f/36 [Kv; Szám. 8/XIV 20 Hj]. 1627: Egy vegh sarga 
Baraszlaj tt f. 6 [Kv; RDL I. 132] * - bőr. 1695: Kgls 
urunk eő Naga Bécsben indulása alkal(máva)l fa 
palaczkok borítására való három sárga bőrért, gyertya 
bél(ne)k való egy gyapotért, egy kilimért, hét sing vászo-
nért, és turbára való két Lakatért f. 12//64 [EbesfVa; 
UtI]. 1816: Andronik Flore visel némelykor Sárga 
bőrből nadrágat Frakhaz valót [DLt 456 nyomt. kl 1582] * 
~ bugyogó. 1805: Károlyért atyafiság jussán tartottam a 
Sárga bugyugomra 4 betsületes veszszőket pro appetitu, 
nékie 8 volt, s felét el vettem mert nékem egy sem volt 
[Dés; KMN 111] * - bunda. 1821: Egy szine hagyatt 
Sárga mellértes viseltes, fejér nép Matérja Bunda [Mv; 
MvLev.] * - cafrang. 1710: Egy fejer, ezüst s arany fonal-
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lal fejer s karmasin szin selyemmel szőtt, sarga portai 
Czafrag [Told. 29] * - cic. 1825: 2 valisz iberok 1 uj citz 
köntös 1 sárga citz [Kv; Pk 5] * - címeres. 1779: Az 
Hayduk házában Réz czimeres csákó 7 Sarga czimeres 
csákó 7 [Szu; UszLt XII. 87] * - cipellüs. 1749: Két Pár 
fejér Strimfli három pár Sárga Czepélűs [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 116] * - csillagos. 1728: Egj tarka szekfŭ szin sarga 
csillagos sellyem keszkenő [GidófVa Hsz; SVJk] - csip-
ke. 1668: Tudósíts édesem az szoknyádra fejér vagy sárga 
csipkét vegyek-e? [TML IV, 962 Teleki Mihály feleségé-
hez, Veér Judithoz] * - csizma. 1621: Gubernátor vra(m) 
eo Nga Louaz mesterenek attak eo kgmek ayandekba(n) 
egy Sarga Csizmát [Kv; Szám. 15b/XI. 302]. 1629: Egy 
Sarga Csizma Nemes Aszszonnak ualo [Kv; RDL I. 132]. 
1673: adot megh Egy bokor uy sárga csizmátt [JHb 
Apaczay Cheri Tamás Hunyad Zaránd m. not. keze írása]. 
1724: 28 Jan. Pista(na)k az Inas(na)k Egj pár Sárga tsizmát 
szattyánt [TK1 Barcsai János tutorsága]. 1823-1830: Sop-
ron tájéki Beke és Benedicti evangelicus deákok itt2 tanul-
nak medicinát. Magyar öltözetben, sárga csizmában járnak 
[FogE 193. — aHalleban] * - ſersing. 1803: egy sárga 
Fersing [Dés; DLt] * ~ galand. 1711: 83 Sing fejer és 
Sárga hátas Galand 7//42 [ApLt 5 Apor Péter inv.] * ~ 
gomb. XVIII. sz. eleje: Egy Katona Verbualásra Dol-
mányhoz 18, mentéhez 15. pár kétszeres pikkelyü sárga 
gombokért, és a szarka lábokhoz kívántató 8. pikkelyekért 

Rf 1 xf. 47 [Kük.; JHbB]. 1802: sárga simma gombok 
[DLt nyomt. kl] * - gombos. 1747: Pap Mihály nevű 
katona házomnál járván, Láttam Tiszteséges sárga Gom-
bos szederjes mundérban, veres hoszszu kalpagban 
[Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII] * - hajtókás. 1802: visel 
... sárga hajtokás stiblit [DLt nyomt. kl] * - kamuka. 
1686: Derekalj hajak száma; 1. Edgy veres attlacz; 2 Más 
edgj sárga kamoka [BK.Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina 
kel.] * - kapca. 1665: Sárgha kapczara Tall. 3 [Utl] * -
karmazsin. 1684: Sem sárga sem veres karmasinak sohult 
senkinél az sokadalomban nem voltanak [Utl]. 1690: Egy 
sárga Karmasin [WassLt St. Miko de Bodok inv.]. 1701: 
Veres karmasin N. 3 Sárga karmasin N. 2 [Csicsókeresztúr 
SzD; LLt Fasc. 54] * ~ karmazsin-csizma. 1609: Az 
kohnia mesternek adtunk egi Sarga karmasin csizmát f 2 
d 75 [Kv; Szám. 12b/IV. 297]. 1621: Ado zedeó vraim 
veottenek egy Sarga karmasin czizmat masfel forinton [Kv; 
i.h. 15b/XI. 303]. 1625: Rosas Istwa(n) Vramnak Egj sarga 
karmasin Csizmanak Az Arrat, melliet eő kglmek az 
Tészta mwvesnek Attak f 4 [Kv; i.h. 16/XXXIV. 285] * -
karmazsin kapca. 1699: Egy bokor sarga karmasin kapcza 
nr 1 [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150] * - kazula. 1585: Egy 
Sarga Casula hímes keresztew Ad f 1 d 50 [Kv; Szám. 
3/XIX. 4] * - keszkenő. 1843: Varga Katalint láttam 
ezelőtt valami hat vagy hét héttel, a vásárban Abrudbányán 
... őltezve volt sárgás vigánába, feje sárga keszkenővel 
bekötve [VKp 87] * - kordován. 1708: Két veres bagaria 
bőr. Sarga kordovány 33 [Nsz; ApLt 5 néhai gr. Apor 
István ingóságai]. 1755: Cselédeknek két sárga kordovánt 
vétettem Rft 10 xr 24 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 9b] 
* - köpenyeg. 1836: Egy Sárga Kőppenyeg [Kv; RKA] * 
- kötő. 1823: Egy kurta Damastzerozot korabej sárga kötö-
jevel [BK Inv.] * ~ köz-igler. 1629: Het sing keoz igler tt 
f. 2 d. 80. Jtem, ket sing Sárga keoz igler tt f. 2. d. 80 [Kv; 
RDL I. 132] * ~ lájbi. 1790: Egy hitvan flanellel bérlelt 
sárga Lájbli [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács hagy. 4]. 1826: 
viselt ... fejér tsikos bö nadrágot, fekete pontotskákkal 
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tellyes sárga Lájblit, fejér pontotskákkal tellyes tégla szinü 
Nyakravalot [DLt 1126 nyomt. kl] * - matéria. 1732: 
Vagyon egy Mariaczeli B: S. M: Statuácskája, kis Jézuská-
val rajta Lévő Sárga Vont arany materiaval [Kv; Ks Komis 
Zsigmond lelt. 30] * - moldon posztó. 1838: Tordai Nagy 
Sara aszszony a' kopatz kő katedrára ajándékozott egy 
darab sárga moldon posztot, hogy a' Papok kezeik ne fáz-
zanak [HbEk] * - nadrág 1802: visel sötét kék Kaputot, 
sárga Nadrágot, fel-füdzö Stiblit, kerek Kalapot [DLt 
nyomt. kl] * ~ nankin nadrág. 1802: Kovállovszki Joseflf 
született Varlshauban (!) Burkus Lengyel Országban 
sárga Nanquin nadrágot visel [DLt ua.] * ~ pája. 1629: 
Egy wegh sárga paya tt f. 15 [Kv; RDL I. 132] * ~ p * 
latindli. 1752: egy régi Viselt Sárga Palatindli, egy régi 
Stuczli [Eszt. gr. Pekriné lelt.] * ~ pántlikázás. 1788: Fes-
tékes Csak egy vagyon, az Ur asztalára való, két szélyböl 
álló lévén; veres, sárga, fekete, fejér és kék pántlikázással 
és a két vége rojtos [Sepsisztiván és LaborfVa Hsz; NNyv 
III, 59] * ~ papucs. 1657: Egj bokor Sarga papucz 
[Mihályfva NK; JHb XXII/42] * - paszománt. 1742: Egy 
mindennapi Kökörcsin szin Kamelot Szoknya, Sarga 
paszamánt az allyán [Kisesküllő K; Somb.] * - posztó. 
1648: Ezen házból egy árnyék székre nylo zeöld festekes 
ayto, mint az teöbby, excepto, hogy nincz zár rayta, hanem 
vas kilincz, sarga poztoval buritot az secessusnak wleö 
székj [Komána F; UF I, 930]. 1759: A lamodi (!) Sövegek-
re Sárga posztora Rhfl 5// 30 [TL. Teleki Ádám költség-
naplója 213a] * - prém sárga szegély. 1758: Egy kék 
Kamérlot Sárga prémmel meg hányt superlát [Nsz; TSb 
21]. 1778: adtam altal văllöt Sárga premel egyet [Agárd 
MT; Told. 8] * - selyem. 1714: Tigris Bőr, Sárga 
Selemmel béllelt fl. Hung. 70 [AH 12]. 1802: Két sárga 
sellyem Török-keszkenö virágokkal [DLt nyomt. kl] * ~ 
selyemöv. 1788: Egy Sárga Selyem öv ezüst szkofiumal 
gombozva [Mv; TSb 47] * - sújtásos. 1816: Sárga Sujtá-
sos pergált kõntes 12 Rf 7 xr [Kv; Born. IV 41] * -
szarvasbőr. 1748: láttam egy nagy Sárga Szarvas bőrből 
való satskót, melyb(en) feles pénz volt [Torda; Borb.] * ~ 
szattyán. 1669: Sarga veres es fekete Szattyánok No 12 
[Fog., Utl] * ~ szirony. 1708/1755: két kék fejér 
szironyok, Egy darab fejér sárga szirony [Altorja Hsz; 
HSzjP] * ~ szőrmatéria. XVIII. sz. köz.: conferált Szöts 
Andrásné Aszszonyom a' predikállo székre egj Sárga 
szőr matériát [Jedd MT; MMatr. 304] * ~ tafota. 1613: 
Filstech Peternetől Arany valto felesegetöl Sarga Taffotat 
64. singet f 22 d 40 [Kv; PLPr 127. 1612-15] * ~ a i -
nóröv. 1757: Groff Komis Sigmond Vrnak Szabó Legény 
szolgaja el szököt, és Ivagyán Togyemél lattam Zöld 
báránybörös Sarga gombos menteit, veres Melyrevalojat, 
Sarga Sinor övit [A.gyékényes SzD; Ks Jura Todor (36) ns 
vall.]. . 

E. drágakőre von. : ~ bernstein gyöngy. 1834: Egy renu 
Sárga metzet Bernstein Gyöngy [TLt Praes ir. 1062 özv. br. 
Kemény Simonné elveszett ékszereinek lajstr] * ~ 
1681: Egy fekete, fejér, zöld, kék zomanczos gyürü sárga 
kő igen hasznos benne [WassLt]. 

F. pénzérmére von.. ~ aranyforint. 1578: wgj Alkowa-
nak meg hogy az Thorozkohoz Tartózó Jozagęrt es az KeW-
weol walo Jozagęrt mindenekert Adak frwsinazzonnak Pa-
kochjabely* es Kys Nywlasbelyb Rezekett, Annak felette 
kett hatas lowat Eott Ezewst pohart Egy Jokorsv tallatt 
penzel Sárga Arany forintal Elegy Meg teoltenek Az attya-
fiak es neky adak frwsinazzonnak [Kv; Thor. V/14. 
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aMezöpagocsán (MT) lévő. bKisnyulasi (MT) * (vert) ~ 
arany. 1618: Én tiszta sárga aranyat adtam értea bizony 
nem adom sem kezességen, sem papirosan [BTN2 168. — 
Egy díszes botért]. 1635: Vitéz Lazlone Azzoniom kert 

uolt Karoli Istvanne Azzoniomtol szaz sarga araniat keol-
czeo(n) egy bizonios napigh [Hsz; LLt Fasc. 70]. 1659: 
Percipiáltunk Komis Ferenczi Ur(am) eő Nga Sattzáb(an) 
való pénzt Imperialis egész Tallérokat négy száz eőt 
Tallért Sárga Araniokat két száz negyven ketteőt [Fog.; 
Ks 90]. 1661: Administrált Bojer Sigmond Uram az eőt 
forintos Portaj Adóban garas penszt flo. 99/35 Eőt Geci 
Tallért, tizen három Sarga Araniot, facit flo in Summa 
161//35 [Szád.]. 1674: (Seres László) toties quoties Szaz 
vert Sárga aranjnjakon convincaltassek [Homoródsztmár-
{on U; Ks 90 Biró Gergely keze írása]. 1677: hogy ha va-
lami Vér Atyafi talalkoznek à Jobagy(na)k, szanto földnek, 
széna fűnek meg valtasara, elsőbben à Paterek(ne)k ö 
kglmek(ne)k deponalyon szaz sárga Aranyat [Csíkszereda; 
CsALt F. 27 I. 28]. 

G. növényekre von.: - fuszujka. 1796: Sárga Fuszujka 
nagyobb féle [Déva; Ks 76. IX. 26]. 1811: Termesztet a 
kertész Fuszujkát Fejért Met. 6 1/2 Fejér kardos Fuszuj-
ka kupa 10 Sárga Fuszujka 4 [Hsz; Mk IX/109-hez]. 1813: 
Sárga Faszulyka 12 kupa [Veresegyháza AF; Told. 18] | 
Sárga Faszulyka 12 kupa [uo.; i. h. Toldalagi Kata lelt.] * 

(fülemüle) virág. 1710 k.: mondá nékem: Úrfi, csak erre 
menjünk, hiszen a sárga virág is mind látszik, a lónak a 
tórdit sem éri a víz [BÖn. 567-8]. 1719: Kerti Fülemile 
Sarga Virágot... három lotot meg szedven Szepen az virá-
gát Eger fark fű Levelet virágaval edgyŭt... tegyek eze-
ket edgy üvegbenn, mellyre Töltsenek jo erőss eget bort 
edgy ejtelt ebből kell edgy, edgy kalannal adni az Cse-
lednek innya Reggel [Ks 54. 84 Medicina instructio] * -
körtvélyfa. 1795: égy sárga Körtvéfa [Backamadaras MT; 
CsS], 1820: Azonn a Joszágon edgy Fejér Alma fát, edgy 
Sárga körtövély fát edgy Vadalma fát tudok lenni [Marto-
nos U; Pf] * - murok. 1595: Weres hagymat ... vöttem 
P(er) d 28 ... Sarga Murkot... d 3 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 215 
'fj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1812: Quietantia kilencz 
véka szemes Tőrőkbuzárol, hatt véka sárga Murokrol há-
rom véka pítyokárol, egy véka retekről [Kv; IB. Kis Ferenc 
számtartó kezével]. 

H. különböző dolgokra von.: ~ bajuszpomádé. 1789: 
Sárga Bajusz Pomadi 17 Loth Rf — xr 40 [Mv; ConscrAp. 
44] * - hely agyagos, terméketlen hely. 1767: haszantalan 
Savány sárga hellyen [Pete TA; LLt Fasc. 129] * - levecs-
ke sáfrányos leves. 1632: Annok hoza egj kis labasba(n) 
egj kis sarga leueczket az piaczra s azt ugia(n) sokan eueök 
ot megh [Mv; MvLt 290. 94b] * ~ köd. 1560: ez Jelről 
Meg esméred ... Mykor az cemment pornak Ereye elmulth, 
Midőn az 24 hóra elközelgeth es latod, hogy a kemenche-
ben egy sarga Vékony köd kezd fen labny az zayan ky 
Jöny, az a Jele, hogy Immár az cementh pornak az ereye 
elkölth es touab az aranyban semmit Nem cheleközik [Nsz; 
MKsz 1896. 351] * - mázas flaskô. 1849: 17. ordináré 
cserépből sárga mázos Fiaskók [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55] - mázas kemence. 1648: kamoráczka, szép tar-
kán, virágos, sárga, mázos, kiuül fwteö kemenczével [Ko-
mána F; UF 1,930]. 

2. sápadt, sárgás/fakó börü; palid; blaß. 1724: a Me-
nyem kérdette Etseditől, Talám Etsedi Ur(am), enni sem ád 
kglmetek a Cselédnek, h(ogy) ollyan Sárgák és vajuttak, 
melyre Etsedi monda: bizony kéntelen véle, hogy Sárga 

legyen, mert van néki dolga mivel minden éjjel Pekrivel hál 
[M.királyfa KK; BK. Szász Péterné (50) jb vall.] | (Pekri 
Ferencnek) Ezen kivűl vólt még egy Szolgálója az el múlt 
esztend(ő)b(en) Radnóti Susi, ki is Sárga Vajutt volt mint a 
Viasz [Náznánfva MT; BK. Etsedi Sámuel (25) ns vall.]. 
1774: Akkor olyan hitvány, sárga és gyenge ember volt*, 
hogy sokszor mondtam az asszonynak, hogy esztendeig 
sem él, mégis 70 esztendőt kitöltött [RettE 326. — aOs-
dolai Kun László]. 

Szk: - ábrázatú. 1769: Sztán Czigány 35. Esztendős, 
középszerű termetű, sárga, ösztövér ábrázatú rebegő nyel-
vű, fél szemű, zekében harisnyában bocskorban van fel öl-
tözve [UszLt XIII. 97]. 7870: hoszukó kerekdék vala-
mennyire sovány, és sárga halovány ábrázatú [DLt 598 
nyomt. kl]. 

3. szőke, szökés; blond; blond. 1787: Sajnár András kö-
zönséges Falusi Lakosnak Fia, Szász Nemzet, idejében 
mintegy 25 vagy 26 Esztendős, közép* termetű kövér szép 
Ember, sárga haja vagyon [KLev.]. 

Szk: ~ bajuszú. 1745: Fö Biro Urt meg Szidá egy 
hoszú Sárga bajuszu katona mondván mit tsinyál magyarán 
az lelkének [Kiscég K; Ks 5. X. 6 Kerekes János (24) zs 
vall.]. 1747: Pap Mihály nevü katona fejérszeg Szőke, vas-
tag sárga bajuszszu, bé font hajjal kevés ideig nállom 
mulatott [Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII]. 1814: Ilié Sztán 
... kitsin sárga bajuszszú, szőke piros pofotyos, és kevéssé 
himlö-hellyes ábrázatú [DLt 519 nyomt. kl] * ~ hajú. 
1757: Gáspár János Staturájában és Fisognomiájában (!) 
Szép magos szál, kövér, piros, és Sárga hajú ember volt 
[Szováta MT; IB]. 1769: Paludgyai Josef 21 vagy 22 
esztendős Sárga hoszszu hajú bajuszszu [UszLt XIII. 
97]. 1801: Nikuláj Vlád Musztátzi kereken oláhoson 
nyírt sárga hajú [DLt nyomt. kl]. 1823-1830: A feleségem, 
mikor elvettem, magas szál, nem elhízott, de nem is so-
vány, sárga hajú, inkább betegesnek tetsző leány volt 
[FogE 304] * - pakonpartos. 1827: Ramatseck János 
nagy sárga veresses pakkanbartos — bajuszus — tompa 
oru [DLt 687 nyomt. kl]. 

4. sárgás szőrű; şarg, cu părul galben deschis; mit gel-
bem Feli. 1641: aestimalta(na)k 2 Eokret Eggik veres 
tarcza, másik sarga holdos [Tompaháza AF; BálLt 40]. 
1647: Miko Istuan moueal illien actiot ....Buni Mihalj 
elle(n) az Buzai hatarrol lopua ueszet vala el két fiatalj 
eökreö, egyik sarga es az másik kek szürke, fen allo szar-
vuak [Kv; TJk VIII/4. 237]. 1692: Harmadfű ŭnŏk 2 
Sárga elé álló szarvú [Mezöbodon TA; BK Inv. 23^4]. 
1697: Fejős Tehenek. Sarga bogár szarvú nro 1 [Borberek 
AF; Mk Alvinczi Péter inv.] | Béres ökrök Sárga hátra 
hajlott szarvaj [Almakerék NK; UtI]. 1711: azon marhák 
Sárga fenn állo szarvuak valának, Tudom, hogj mindenik 
helyről újfalvi Kastaly Győrgj ur(am) hajtatá el egj Kurucz 
Salvagvardiaval [Gyergyóremete Cs; WLt Franc. Csortán 
(40) pix vall.] | nekemis adtak vala két ökröt tartani, egjik 
kék a' másik Sárga vala [uo.; WLt Joannes Szöcs (32) 
vall.]. 1820: Ménlo Csitko 6 azok közül egy fakko, egy 
sárga, egy világos pej három Sötét pej [Born. F. Ig]. 

Szk: - csikó. 1794: Szürke Kantza Sárga Csitkoja [Zen-
telke K; CU] * - (holdas) gyermekló. 1681: Menesek Sza-
ma kővetkez(i)k ez szerint Tavallyi Sarga hodos gyer-
mek Lo no 1 [UtI]. 1729: Bodola György Uram edgy 
sárga gyermek Lovat tizenhét forinton ada el [Feldoboly 
Hsz; DobLev. 1/141 Bitai Ferenc (40) pp vall.]. 1747: én 
meg osztozván az ötsémmel Néhai Csipkés Katóval ... 
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attam 20 forintot, egj harmad fű tulkot, egj sarga Gyermek 
lovat 21 juhot aprostol [Aranyosrákos TA; Borb. II Csipkés 
Borbara Néhai Szekely Győrgj ur(am) Özvegye (60) vall.]. 
1755: edgy Csillag nevű ugyan Sárga hodos Gyermek Lo-
vat ... ada eö Nsga, alkuván akkor meg hat ökör hornyuk-
ba, hogy adgyon azonn Zilai nevű Ember eö Ngnk a' Lóért 

30 Mforintot adott érette [Gemyeszeg MT; TGsz 35] * 
- (holdas) kanca. 1717: öreg sárga kantza [MúzBethlen]. 
1737: 4 fŭ Sárga hodas kancza [Borsa K; Told. 53]. 1793: 
Egy Hodos Sárga kantza tsitkozo [Bodola Hsz; BLt]. 1820: 
(Adta) A' Tündér nevü sárga kantzát [Szászvessződ NK; 
Told. 19] * - (holdas) ló. 1649: veöttem egi sarga holdos 
louat [Kv; Szám. 26/VI. 542]. 1686: Mén lovak. Egj 
holdos kehes sárga kisded ló 1 [Utl]. 1713: egj Sarga Aranj 
Szőrű lovatt küldött az Ur eö kglme [Kv; BLt]. 1722: Sár-
ga hodos Lo ötöd fűre menő [Kv; TJk XV/3. 84] * - kan-
cacsikó. 1656: Lábos marhak Borsán Egy taualyi sarga 
Kancza czitko Nro 1 [Doboka; Mk Inv. 8-10]. 1765: Egy 
szép zsufa Fakó kantza, mellette lévő sárga kis kantza 
Csikajával [Szászsztjakab SzD; Told. 8]. 1839: Egy az 
orrán egész holdu Sárga kantza Csikó Tavaszon 2 Eszten-
dős [Nyárádsztbenedek MT; Told.] * ~ kancalô. 1719: 
volt égy sárga kancza lova; de hová tŏtte én azt nem tudom 
[Kszeg; BfN Bh-i cs.]. 1739: Sárga Kancza Ló [Kövend 
TA; LLt 31/27] * - magsertés. 1757: Iván Lukács Sárga 
mag Sertéssét itten lakó Tárcza Makaria Nemes ember eó 
Kglme vágta le ... ez előtt egy néhány esztendőkkel [Gar-
bonácfva SzD; TL] * ~ ökör. 1670: két szép sárga Eökreö-
ketis ada [Borsa K; Mk III. XXXVIII. 1003a. 19]. 1711: 
Lázár Ferencz Ur(am) ... egy Sarga ökröt el hajtata, és 
adta ă maga szóigájának [Gyszm; WLt Petrus Török (40) 
pp vall.]. 1752: Egj pár Sárga, és Bogár szarvú ökör [Dob.; 
TL 42]. 1764: az nagy Sugár ökör s az Sárga ökör tsonka 
szarvú aestimaltattak 30 Rf [HSzj sugár al ] * - paripa. 
1704: a sárga paripámot is in refusionem damnorum neki3 

odaadtam [WIN I, 98. — aSzilágyi Lászlónak]. 1802: Egy 
Sárga paripa, és egy pej Mag lo [Ne; DobLev. IV/858. 
10a]. 1815: Egy Sárga Paripa fel romlatt hátú [DLt 929 
nyomt. kl] * - paripacsikó. 1808: A Lonai Ar. Mire 
Togyer adott sárga paripa tsikot Lupsai Juonás Todor(na)k 
50 vf [TVLt Közig. ir. vásári jk] * ~paripaló. 1837: Egy 
sárga nyolcz esztendős forma paripa Ló, fakó serénnyel 
két hátulsó lába szártsa [DLt nyomt. kl] * ~ sertés. 1757: 
hogy pedig ezen egy Sarga Sertésnél többet károsított volna 
el valaki az irt Iván Lukács Sertéssei közül nem tudom 
[GarbonácfVa SzD; TL. Tarcza Iuvon (60) ns vall.] * -
tehén. 1638: adtunk eo kegelminek, Egi sárga Tehenet, 
fyáual Egy veres wszeo tinoiaual Eggiwtt... f. 5 [Kv; RDL 
I. 114]. 1682: Boncza János edgykor csipelni kereczvén 
el edgy sarga tehenet es edgy tulkát talyiga eleib(en) fog-
van el vitte [M.köblös SzD; RLt 1 Zobor István (60) jb 
vall.]. 1693-Ĕ az Sarga Tehennek ... az ökör borja in fl. 3II. 
Boriczae, Jankoe [Ne; DobLev. 1/38. 13]. 1737: Öreg kék 
Tehén 2. 3 fű Sarga Tehén [Borsa K; Told. 53] * ~ tulok. 
1674: Negyedfîí tulkok Sarga tulok fen allo szarvú 
[A.porumbák F; UF II, 612]. 1711: egj sárga Tulyok 
meg döglek nála [Ditró Cs; WLt]. 1755: Három eszten-
dős) Sárga elŏ állo kisded szarvú Tulok 1 [Batiz H; BK sub 
nr. 1020 Naláczi conscr.]. 

5. - paripa aranypénz; galben, monedă de aur; Gold-
münze. 1774: Egyszer láttam egy bécsi levelébe írtaa a töb-
bi között: „Az Aranyas széki fötisztséget megkapom vala, 
ha az Orbán lelke a sárga paripákkal előmbe nem nyargal 
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vala." Ez az Orbán lelke Orbán Elek volt, a sárga paripák 
pedig az aranyak, melyekkel meg is szerezte volt magának 
az Aranyas széki fötisztséget [RettE 338. — aKemény 
László]. 1796: Te sárga paripával nyargaló Biro vagy, s eb-
ből már nyilván ki hozhatom, hogy Valakinek a Bíróságért 
ajándékai adatt volna [Kv; AggmLt B. 15]. 

6. szitk Szk: ~ béka. 1803: hallottam Komjátzéginétöl 
mondani Fodor Sigmondnénak: te Sárga béka te Zöld 
béka pökdösvén nem mégyek hozzád buza kérni [Aranyos-
rákos TA; Borb.]. 

o Szn. 1598: Sarga Ianoss [Kv; Szám. 7/XVIII. 8]. 
1714: Ónya Sárga [Monor BN; Ks S. 11]. 

o Hn. 1792: A Sárga sásba (sz) [Bh; KHn 20]. 
o Sz: hátra van még a ~ leves. 1766: már a* ki más felé 

haladt, annak félő hogy több dolga lesz meg possessoriu-
maba léphetik a' kívánt jószágnak, mert ez non fit solum 
electione, hátra van még a' sárga leves [Kf Dálnoki Teleki 
Mihály gr. Kendefi Elekhez] * lehúz a ~ földig. 1880: 
(Gyulai Pál) egy rajzomat, amelyiket lehúzott egész a sárga 
földig, a Bud. Szemlejövő füzete hozza [PLev. 81 Petelel 
István Jakab Ödönhöz]. 

W.fn 1. sárga szín; culoarea galbenä; gelbe Farbe. 1678: 
A sinort nagy alázatossággal köszönöm, de mivel a 
sárgán én nem igen kapok, Kegyelmednek küldöttem, az 
magájéból csináltasson fejért Kegyelmed helyében nekem 
[TML VIII, 167 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

2. sárga színű fonal; fir galben; gelber Faden. 1674: pi-
hen való szőr selyem recze azis sárgával varrott [Beszt.; 
WassLt 72/6]. 1750: zöld Selyemel, 'Sárgával Sponyol 
hímmel varrott Lepedő, mind két végén varrás, Hozzá való 
Vánkos héjával egyben [i.h. Wass Dánielné portékái]. 
1850 k.: Égy megyszines sárgával feketével szőtt szőr szö-
vetű díván [Pk 2]. 

3. sárga ló; cal galben; gelbes Pferd. 1839: A' Kocsis a' 
szürkét viszi a' gondolom csíkot is kapott a* Sárga 
pedig másodszor ís felvette — a' mag kantza első hágatás-
sal... Csikót vett [Veresegyháza AF; DobLev. V/1225. 2a]. 

4. aranypénz; galben, monedă de aur; Goldmünze. 1733: 
én eleve még látván hogy éz úttal Szüksegem a* Procu-
ratorra ném lesz, semmit ki nem tálaltam, es igy ezúttal a' 
Sárgais az Erszénybe marada [Kv; Ks 99 Ferenczi András 
lev.]. 

o Hn. 1781: A sárgában (sz) [Szucság K; KHn 254]. 

sárga agyag agyagfajta; un fel de lut; Art Lehm. 1675: 
Hozattam ... egy Szeker Sarga agjagat, fizettem tölle d 

18 [Kv; Szám. 35/1. 29]. 

sárga cukor kevéssé finomított sárgás színű cukor; 
zahăr brut, nerafinat; nicht verfeinerter gelber Zucker. 
1851.ú Árpa Czukor Sárga Czukor [Dés; DLt 1749]. 

sárgacsíkos sárgával csíkozott; cu dungi galbene; mjf 
gelben Streifen. 1819: szŏkŏtt-el sárga tsikos Reithozli 
forma nadrágba [DLt 601 nyomt. kl]. 

sárgadinnye pepene galben; Zuckermelone. 1715: 
gőrögh és Sárga dinye [Pálos NK; LLt Fasc. 140]. 1717: 
küldöttem be Sarga dinyét 26, görög dinyét 5 [O.cseszt-
ve AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 1718: ott szereztem Gyé-
resen 17 sárga Dinnye (!) igen szépek Görög Dinnyét 3, 
egy kevés baraczkat [Mezőméhes TA; ApLt 2 Pál György 
Apor Péterhez]. 1722: egy nihány nyomorú Dinnyét hozta-
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nak nekem ajandekba, három gőrőg Dinnyét es három sár-
ga Dinnyét fel küldöttem hogy meg ne lágyulyon [Kőrös-
patak Hsz; ApLt 1 Apor Péterné Káinoki Borbára férjéhez]. 

sárga-fakó sárgásszürke; şarg; gelbgrau. 1757: Egy Sár-
ga fakó 5 es(ten)dŏs Tágas szarvú® [Pusztasztmiklós TA/ 
Torda; Berz. 3. 1/9. — aTehén]. 

Szk: ~ ló. 1649: Az mely Sarga fakó louat veōttek 
uolt eo kegiel(me)k, posta ala aduan Szilah fele, holt megh 
az Topa Szent Király to mellet [Kv; Szám. 26/VI. 552]. 

sárga-fekete szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: - zászló osztrák zászló; drapelul austriac; österreichi-
sche Fahne. 1869: az igaz, hogy mi csak egy évig szolgá-
lunk s akkor haza bocsátanak, de 10 évre esketnek fel a 
sárga fekete zászló alá és így a tiz év alatt, ha vész fenye-
geti a gyönyörű osztrákokat visznek még 9 1/2 év múlva is, 
tehát ez a mostani sorozás sokkal roszabb, mint mikor a 
német sorozott [Kv; Pf Pálffi Károly lev.]. 

sárga festék vopsea galbenă; gelbe Farbe. 1679: az 
egész Pohár szék, kék, zöld veres festékkel festet; Az Pohár 
szekek feli hajtott deszkabul való menjezetes, Sarga festek-
kel csillagoso(n) Czifrázott [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 50]. 1738: egy olosz fal Sárga festékkel őt rámá-
val [M.bikal K; MLev.]. 1750: vak Ablak gyalult fenyő 
deszkábul, Sárga, veress és zöld festékkel, vass Zárral, vas 
Sarkakra, egy felé nyilo Ajtócskával Almáriumnak készít-
tetett [Papolc Hsz; Hr]. 

sárga festékű sárgára festett; vopsit ín galben; gelb be-
mahlt. 1656ñ. Egy darab falra való Tsujtar szeönyeg, sarga 
es veres festekw [Doboka; Mk Inv.]. 1756: a Kocsis és Lo-
vász Ház ... Kementzéje elegjes Zöld és Sárga festékű Pa-
raszt kályhákból kemencze elö fajára rakatatott, belső része 
egészszen Téglából rakatatott [Branyicska H; JHb LXX/5. 
26-7]. 1815: Van benne Sárga festékű két Sipu kementze 
Vas Ajtajával épségben [Görgénysztimre MT, Bom. G. II. 
20]. 1816.ě Egy Sárga festékű, gyermeki kitsi Hintotska 
[Bányabükk TA; MkG]. 1817: Egy sárga Festékű Fenyő Fa 
és egy Bükfalábu ágy 10 Rf [Varsolc Sz; Bom. IV. 41]. 
1836: Egy Sárga festekű fijakos Asztal, rajta lévő két felé 
nyilo ajtoju tekaval, és rajta lévő Zárai edgyűtt [Algyógy 
H; Bom. F. VIb]. 

sárgaforma 1. sárgás; gälbui; gelblich. 1730: Látám 
Vasárnap délután Szakács Máttyás, Tála Jstván az 
Utrumban fel tett jószágon valának s látám ugyan akkor, 
hogy Szakács Máttyás az Válláig nyúlt vala bé az gödörbe, 
onnen ki vőn egy ejteles égett boros forma korsót, a' kiben 
Sárga forma Viz vala, s — azt az földhoz csapák [Altorja 
Hsz; Borb. I Opra Istvánné Kata provida vall.]. 

2. szökés; blond; blond. 1747: Vaszilia fekete bajuszu 
barna szeg ábrázatú vala kisded rend ember, az másik pe-
dig fejér szeg ábrázatú, sárga forma bajuszu [Alparét SzD; 
Ks 27. XVIIb]. 

sárga föld ércet tartalmazó sárga színű föld; pämînt gal-
ben; Gelberde. 1795: A kastély festésére 7. darab sárga föl-
dért adatott 49 xr [Déva; Ks 95]. 1808: 6 Darab sárga föld 

1 Rf 12 xr [uo.; Ks 120. 4/15]. 1840: Adoriány Marhás-
sai fövényét és sárga földet hordottak a pálinka főzőhez 
[Msz; Bom. G. XXIVb], 

Szk:-festék. 1789: Sárga Főd Festék 58 font Rf 3 xr 48 
[Mv; ConscrAp. 11]. 

sárga krumpli burgonyafajta; un soi de cartofi; Art Kar-
toffel. 1814: (1798) esztendőben hozott O. Dr. Gyarmathi 
Sámuel Göttingából két ujj, és akkorig ismeretlen fajtá-
kat: a' tzukor- és levesbe való fajtákat, mellyek sárga szí-
nűek lévén, sárga kromplinak nevezték [ETF 182. 44]. 
1836: edgy tseberbe két véka sárga Hoszszu Krumplu 
[Borsa K; MNy XXXVIII, 55]. 

sárgaliliom crin-galben; Gelblilie. Szk: ~ vize sárga lili-
om fözete. 1679: Sárga Lilium vize nro 1. Kék Lilium vize 
nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 32]. 

sárgálló 1. szökés; blond, gälbior; blond. Szk: ~ hajú. 
1812: Simion István szőke ábrázatú, sárgálló hajú [DLt 
654 nyomt. kl] * - szakállú. 1802: Brettye Pintye sár-
gaslo (!) szakállú [DLt ua.]. 

2. sárgás; gälbui, gălbiu; gelblich. Szk: ~ szőr. 1805: 
Barna pej az Ora körűi sárgálló Szörŏk vannak [DLt ua.] 
* - szőrű. 1806: Egy 3 esztendős sárgálló szörŭ bé görbőtt 
szarvú Bika [DLt 348 ua.]. 

sárgán 1. sárga színűre; ín galben; in gelber Farbe. 
1673/1681: az minémü szegény Ember vagyok az én 
vékony tehetségem szerint Ngd(na)k alazatosan könyörgök 

kegyeimessen engedgye megh Ngd szamara, akar sár-
gán, akar veressen, akar feketen esztendő altal gyarcsam 
Tiz kordovany bőrt [Vh; VhU 464]. 1745: Az Pap ülő 
székin Szőnyeg, az háta megett Székely Szőnyeg, Éneklő 
Pulpitus ibidem veressen és Sárgán meg festett cum 
Inscriptione 1744 [Újszékely U; UnVJk 116]. 1788: Sár-
gán készült dírib darab Szarvas Bőrök | Egy darab sárgán 
festett vászon [Mv; TSb 47]. 1830: Egy sárgán festett len-
gyel szekér, két vas féderes ülésseivel jó sarogjájával, és 
vászony kovorterével, veszszőből kötött kassal [DLt 499 
nyomt. kl]. 1849: két karatlan égyes székek gyöngy színre 
festettek, szélei pedig sárgán | Egy olosz fal kék virágokkal 
ki festve, foglalattya masszív, — sárgán politurazva 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1850 k.: égj asztalra való 
gombolyag tartó tál sárgán lakirozva [Pk 2\ 1858: Nagy 
kapu — fenyő pfoszten deszkából van készítve vésve 
sárgán van festve és fladerezve, belakkozva [Mv; TSb 39]. 

2. - töltve sárfányosan töltve; umplut cu umpluturä con-
dimentatä cu şofran; mit Safran gefüllt. 1621: Veottem 
Hat font Tar peczenjet sutnj masfel penzest f—19 Ket Czír-
ket melleje sargan teoltue .../7 [Kv; Szám. 15b/IX. 208]. 
1625: sutue 2 Ludot Ket Czirketis sargan teoltue [Kv; 
i.h. 16/XXXV. 168]. 

sárgapej sárgás-vörösesbarna; roib; gelbrotbraun. 1695: 
Találtam az Generalisné Aszsz(ony)om ö Nga Istállói-
ba(n) edgy fekéte, edgj sárga pej, edgj derés, edgj Tarka, 
edgj szürke szeget* [Gyf; KaLt Apor István ir. Recsey Ist-
ván kezével. — aTi. lovat]. 1783: (Az egyik kanca) három 
Esztendős egy kevéssé Sárga pej [Dálya U; Sár.]. 

Szk: ~ csődör csikó. 1676: Sarga pey csődör csikó farka 
serenye fekete [A.szombatfVa F; UF II, 763] * - kanca. 
1682: Egy sárga pej örög kancza csikkoja csődör, pej hol-
dos | Egy sárga pej őrőg kancza [MNy XXXVIII, 56, 304]. 
1794: Sárga Pej Kantza Setét Pej Csitkoja [Zentelke K; 
CU]. 1805: Egy sárga pej Kantza... a* két hátulsó lába szár 



sárgapej-ſorma 

lábú [DLt nyomt. kl] * - kancalô. 1807: Egy kisded feke-
te vén Sárga pej nagyon hitván Kantza Ló [DLt 856 ua.] 
* ~ paripacsikó. 1747: Tavaji Csillagos Sárga Pej Paripa 
Csitko 1 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 

sárgapej-ſorma sárgás-vörösesbarnaszerü; roibat, roib; 
gelbrotbraun. 1761: Sárga Pej forma szőrű ollyan forma 
farka serennje egy kévéssé szamár oru forma a' Törők 
Menlotol való bellyeges8 [Branyicska H; JHb XXXV/39. 
15. —aKanca]. 

sárgapej-szín sárgás-vörösesbarna színű; roib, cu părul 
(galben-) roşcat; mit gelbrotbrauner Farbe. 1834: Egy 5 
esztendős sárga-pej szín piros-pej serényü és farkú, he-
rélt ló inkább czingár, mint vastag testű [DLt 1007 
nyomt. kl]. 

sárgaposztós sárga posztóval borított; acoperit cu pos-
tav galben; mit gelbem Tuch bedeckt. 1648: árnyék szék-
reis nylik festékes vas sarkú, pantu ayto ... Az szék sárga 
poztos, padimentuma téglás [Komána F; UF 1,926]. 

sárgaréz 1. alamă; Messing. 1561: Senky eg' mesteris 
hamis aranyat Es sarga rezet meg' ne merezlyen aranyazni 
[Kv; öCArt.]. 1635/1650: Zilahi Pal Vr(am) Inassais Da-
rotzi Ferkeo, ebben az dologban reszes volt, miuel hogy az 
Sarga rezbeol való Giűrwt eo eontótte, ki reszelte, annak 
vtanna hogj megh Somanczoltak [Kv; öCJk]. 1789: Asz-
talnak a1 két széllyin vagyon 2. oszlop, az allya és teteje 
arany és ezüst festékes, a közepe merő sárga rézzel vagyon 
bé borítva | Sárga rézből kereken Serpenyő formálog tsinált 
Gyértyatarto Rf 5 [Mv; ConscrAp. 42-3, 88]. 1821: Gom-
ba Fánk forma Sárga rézből vas nyellel [Backamadaras 
MT; CsS]. 1855: van egy ujab Glét mérő serpenyő sárga 
rézből [ZFaz.]. 

Szk: ~~nek mutatja magát. 1803: Kék tajték pipák kisde-
dek, mellyel közzül az edgyik(ne)k fedele Sárga réznek 
mutattya magát [Ne; DobLev. IV/858. 2a]. 

2. sárgarézből készült; de alamă, fòcut din alamă; aus 
Messing gefertigt. Szk: - csap. 1847: A' kevertes üst en-
nek alján van egy a' bráhát ki bocsátó sárga rézcsap hosszú 
vas nyelivel [M.fenes K; KLev. Pálinkaház felszerelése] * 
~ edény. 1780/1821: Sárga Réz Edény ... Veres Rez Edény 
[Kv; Pk 5] * ~ gomb. 1801: Egy Zöld kurta kaput fekete 
hajtokával és Sárga Réz gombokkal együtt [Vargyas U; 
CsS] * - gömb. 1790: Egy Zatskoban holmi sárga réz 
gömb [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács hagy. 3] * ~ gyertya-
tartó. 1747: Rázmán Samuelné Kis Borbára Aszszony 
maradván szomorú Árvaságra három gyermekeivel Jutót 
Pista(na)k 18. pár tekervényes gomb Vigának egy merő 
nyelű ezüst kalán ... Samukának. Egy Sárga réz gyertya 
tartó [Kv; Pk 6]. 1842: Két sárga réz gyértya tartó, kettő 
bronzirozott, kettő ezŭstel futatva [Dés; Ujf. 3 Újfalvi 
György hagy.] * - gyűrű. 1635/1650: Szigethi Thamas 
nevw Eotues Legenj ne mivelhessen addegh valamegh az 
beczúlletes Cehet nem Contentallia, az rea jmponalt Egy 
Gira Ezústreol, Mivel eo volt fw oka az Sarga rez 
Gywrónek megh faragasanak es Somanczolasanak [Kv; 
ÖCJk] * - kalán. 1789: A' másik Fijokban 10 Sárga réz 
kettős kisded Kalányok, és egy néhány apro réz Gránok, és 
3 hitván Cultellus Rft 4 [Mv; ConscrAp. 43] * - kompo-
namérõ. 1849: Sárgo réz kompona mérő 1 [WassLt] * ~ 
lánc. 1834: vólt néki továbbá arany órája, melyen talál-
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tátott sárga réz bijoutteriás lántz [DLt 781 nyomt. kl] * ~ 
medence. 1624: Egj Eoregh Sarga rez medenche, konoros 
az keozepj bechultek ad f. 1 d. 25 [Kv; RDL I. 123]. 1627: 
Egy Sárga Rez medencze tt f 2 [Kv; i.h. 132] * ~ mosdo-
medence. 1658: Rez szerzam. Egy Eöregh sarga rez mosdo 
medencze teort szelü Mas keőzep Sarga rez medencze kett 
testallas benne [Kv; KJ] * ~ mozsár. 1789: Két kisded 
Sárga réz Mosár réz töröivel 7 font Rf 7 [Mv; ConscrAp-
44] * ~ serpenyő. 1789: Ujj Sárga Réz Serpenyő nyél 
nélkül Rft. 3 [Mv; i.h. 22] * ~ széntartó. 1677: Egy sárga 
réz szén tartó v(a)l(e)t — f. —II60 [Kv; RDL I. 155b] * ~ 
iist. 1615: Sarga rez wst [Kv; RDL I. 97 Junck András 
kezével]. 1849: vittek el ház beli portékákot, üsteket egy 
sárga réz üstét, serpenyőket [Héjjasfva NK; CsZ]. 

sárgarezes sárgarézből való; de/fäcut din alamă; aus 
Messing. 1758: fal melett állo Vászon nélkül való kis asz-
tal Bécsből hozatott diófából való Sárga rezes pántokkal 
adomáit két részben való Almárium [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

sárgás 1. sárgába hajló színű; gălbui, gălbiu; gelblich I 
sárga mintás; cu modele galbene; mit gelbem Muster. 
1747: egy Sárgás tarka szünyeg [SzőkefVa KK; UnVJk 
143]. 1823-1830: Vagyon itt8 saxoniai produktumokból 
egy kis kemence. Negyedik ház aranyos párkányú, tükrös, 
ötödik ház sárgás tükrös, itt vágynák drágaköves portékák 
[FogE 185. — 81796. tájt a drezdai múzeumban]. 1849: 
Czéma és gyapatt siritö sárgás kitsi maschína [Szentbene-
dek SzD; Ks 73/55]. 

Szk: ~ kanavász. 1819: egy sárgás Kanavátz hajú kék 
tsikos derekaly [Kv; Pk 3] * - kancsó. 1812: Egy pár 
aradi kantso xr 40 Egy Par kék és Sarga kantsó Tordai xr 
20 Egy Par kek és Sargas kantso Tordai xr 12 [Mv; 
MvLev. Szürtei József hagy. 7] * ~ kaput. 1823: Egy vi-
seltes sárgás kaput és egy Gehrok [Nsz; DobLev. V/1080. 
2a] * - keszkenő. 1842: sárgás szemibe huzatt keszkenyo 
a' fején [DLt 1019 nyomt. kl] * - ujjas. 1842: Kis Ju-
liánnának sárgás szemibe huzatt keszkenyö a' fején, 
sárgás spanyalét kotzkás ujas [DLt 1019 ua.] * ~ viganó. 
1843: Ezen asszony középkorú és -termetű, barnaszeg áb-
rázatú, volt öltözve sárgás vigánába, ujjos réklivel vagy ko-
sokkal, a feje keszkenővel hátrakötve [VKp 86] * - zsa-
keth. 1816: Sárgás Sakettli 3 Rf 15 xr [Kv; Born. IV-
41]. 

2. sápadt; palid; blaß | sárgás bőrű; gălbinicios; mit gelb-
licher Haut. 1830: Zoller Jo'sef sas órrú sárgás sáppadt 
képű [DLt 667 nyomt. kl]. 

Szk: - ábrázatú. 1817: Czeika János sárgás ábrázatú, 
Kék szemű tonya orra [DLt 550 ua.]. 

3. szökés; blond; blond. 1802: Szöts János alánézö, 
öszszel öszve elegyedett sárgás hajú [DLt ua.]. 1821: Virts 
Szintion kondor sárgás és kopatzodni kezdett hajú [DLt 
452 ua.]. 

4. sárgába hajló szőrű; cu părul gălbui/gălbeniu; mit gelb-
lichem Feli. 1812: Egy világos pej vén Paripa, a' szája, 's 
szeme körűi sárgás [DLt 383 gub-i nyomt. kl]. 

Szk: - ememalac. 1839: Az előmben állított sárgás eme 
malatzot jol esmerem [Dés; DLt] * - fakó szőrű tinó. 
1769: találék elöl egy Náznán falvi Embert hogy kötél-
nél fogva vezett égy Sargas fakó szörü Bornyuzo Tinót 
[Mezőmadaras MT; BK. St. Nagy (50) pp vall.] * -fakó 
szőrű ünőtinó. 1769: égy Harmad fűre menő Sárgás fakó 
szőrű kevesse feli állo kajlas szarvú Ünő Tinója [Msz; BK 
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vk] * - kocasertés. 1839: Én az előmbe állított sárgás 
kotza sertést esmérem [Dés; DLt] * ~ ökör. 1805: Fako-
szŏrŭ sárgás Ökör a bal föle ajos | Fako-szörű sárgás 
Ökör, törpe rendű [DLt nyomt. kl] * pej kanca. 1810: 
hozott Gyermán Stéfán egy szép nagy sárgás pej kantzát 
[KLev.]. 

sárgaság májgyulladás; hepatitä, gălbinare; Gelbsucht. 
1670: Az én fiam, Uram, igen elnyomorodék ... jártányi 
ereje sincs, elhervadt, sőt az sárgaság is látszik rajta [TML 
V, 407-8 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1676: Szuhai 
uram kére hogy írjam meg Kegyelmednek, sárgaságbúl 
oly embert gyógyított meg, a kinek a doctorok sem tehettek 
semmit isa [TML VII, 164 Székely László ua-hoz. — aAz 
orvoslás leírását 1. rozsliszt al.]. 1763: Nekem ezen eszten-
dő egészségemre nézve elég szerencsétlen volt, mivel har-
madidén a quartanába esvén, abból hirtelen kivétettem ma-
gamat, annak utána sok egy s más nyavalyák, úgymint icte-
rys, vagyis sárgaság, lienteria s egyéb spasmodica affec-
hok, s csaknem hypocondriaca melancholiaba estem 
[RettE 157-8]. 1766: Mikor a nagyatyám Dobai Péter in 
anno 1728. 28-va április megholt sárgaságban, vagy icterus 
nigerben, kihozatták volt Désről3 [i.h. 203. — aDr. Pataki 
Sámuelt]. 1797: A jó, 's Jámbor Borbélyom is meg beteg-
vék 's Sárgaságban esett [Héderfája KK; IB id. gr. I. Beth-
len Sámuel lev.]. 1806: tegnap estve fél a 7re G. Komis 
Gábor megholt Benedeken sárgaságba [Dés; KMN 211]. 
1848: Betegség neme: sárgaság [Dés; RkHAk 112]. 

Szk\ fekete 1820: Mlgs Baro Branitskai Jósika István 
Uj Halálát meg előzött az előtti két három esztendőkben 
különösön igen sok nyavalyák terhelték a milyenek voltak 
a gyakort gyomor Sikulások melyek telhetetlen életéből kö-
vetkeztek máj dugulás, melybéli vízkorság, köszvény és 
Fekete sárgaság [Torda; JHb 48 Száknovits István Asz fun-
gens physicussának nyil.]. 

sárgaságbeli sárgaságos; bolnav de gălbinare; gelbsüch-
% 1679: azt mondják, az sárgaságbeli ember sárgát szo-
kott gyakrabban látni [TML VIII, 399 Bethlen Farkas Tele-
ki Mihályhoz]. 

sárgásán sárgásra; ín galben; in gelber Farbe. 1849: Egy 
kanapéj gyöngy színre festve, szélei pedig sárgásán, — 
ezen kanapé tōtōtt veress virágú anyaggal bé húzva a' 
fögye [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

sárgásbarna cäprui, de culoare cafenie-gälbuie; braun 
(Auge). i ß i 2 : Tódor Györgyitze világos sárgás barna sze-
mŭ [DLt 698 nyomt. kl]. 

sárgastráfos sárgacsíkos; cu dungi galbene; gelb 
gestreift. 1850: Egy lazurkék, sárga streifos bársony ripsz 
'ájbli [Mv; DE 2]. 

sárgaszabású sárgaszerű, sárgás; gälbui, gälbiu; gelb-
lich. 1576: wagion ket Arany georeo Egykbe wagio(n) ga-
niako masykba walami Sargha zabassw keo [SzamosíVa K; 
JHbK X VIII/7], 

sárgaszeg sárgásbarna; de culoare cafenie-gälbuie; gelb-
braun. 1682: Sarga Szeg Törők Men lo, négj laba Szár 
[Görgény MT; UtI]. 1685: Gyermek lovak Egj sárga 
Szeg, Kicsiny hód a homlokánn no 1 [UtI]. 1805: Kisded 

sárga szőrű 

Termetű, sárga szeg Kantza-Ló | Egy sárga szeg Ló, igen 
tüzes vérű [DLt nyomt. kl]. 1807: Egy sárga szeg Ló [DLt 
391 ua.]. 1815: Sárga szeg 4. Esztendőbe járó Paripa Csit-
koját... Kegyelmed Szamas Újvára küldötte [Dés; DLt]. 

sárga szín 1. sárga színű; de culoare galbenă; von gelber 
Farbe. 1849: Négy tötött székek veress virágú massával bé 
húzva — sárga színre politúrozva [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55]. 

2. ~ fakó (ló) sárgásszürke; galben-cenuşiu, şarg; gelb-
grau. 1689: Sarga szin fakó tatár ló meczczet [UtI]. 

sárga színű 1. sárga; galben, de culoare galbenă; gelb. 
1840: viselt... a* fején sárga szinü nagy fejér virágokkal el-
hintett keszkenyőt [DLt 843 nyomt. kl]. 

2. sápadt; palid; blaß. 1748: A verekedés előtt sem volt 
egésséges, sárga szinü, kirpetelő hurutos Aszszony vala 
[Marossztkirály MT; Told. 56]. 

3. sárgás szőrű; cu părul gälbui; mit gelbem Feli. 1759: 
A hintó előtt két huszár-módra felöltöztetett legények ezüs-
tös szerszámú, sárga színű lovakon ezüstös fecskefarkú 
cafraggal, kalpagosok, forgósok s nyakokban régi módin 
farkas-bőrösön voltak [RettE 96]. 

sárgaszőke világossárga szőrű; cu părul bäloi/bälan; mit 
hellgelbem Feli. 1627: Tuliok vagion negjed fw Nro 7. hata 
szeoke, az eggik sargha szeoke [Rücs MT; BLt 1 Inv.]. 
1628: Az eokreoknek kettei zeoke, az harmadik zeoke hol-
dos, az negiedik Sarga zeoke, mely eokreok ertek volna fl 
60 [Torda; TJkT I. 264]. 1647: Bosba(n) lakó Gierma(n) 
Tiuador megh teörveniezue(n) it lakó Vásárhely Samuelnel 
egy Sarga szeöke fen allo (!) eokreŏt heted magaual 
megh eskwue(n) magae(va) teszi az eokreot [Kv; TJk 
VIII/4. 208]. 

sárga szőrű sárgás szőrű; cu părul gälbui; mit gelbem 
Feli. 1761: Kantza Csitkok egy sárga szőrű3 a Homloka 
jotskan hodoss [Branyicska H; JHb XXXV/39. 16. — aCsi-
kó] | Gyermek Mén Lovak vadnak e' szerént Két 
esztendős Sárga szőrű Nro 1 [SiménfVa U; JHb XXIII/31. 
15-6]. 1777: A lo lehet Circit(er) 18 Esztendős, egészszen 
Sárga Szőrű [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1805: (A kanca) sárga 
szőrű, siklája, serénye farka kévéssé világosabb [DLt 
nyomt. kl]. 

Szk: ~ gyermekló. 1749: Sárga szőrű Gyermek Lovát, es 
... egy barna kanczaját Tsitkostol mi üdő tajban lopták el 
[VK]. 1776: egj fejér szőrű nagj Kantza más Negjed fűre 
menő Sárga szőrű mettzet Gjermek Lovait el lopták 
[Msz; Berz. 9. 74]. 1778: Sárga szőrű Három esztendős 
Gyermekló [Szászerked K; LLt Fasc. 110] * gyermekló-
vacska. 1741: egy harmadfű Sárga szőrű gyérmek lovacska 
[Mocs K; JHbK XLIX/25] * - kan. 1748: Öreg Sárga 
szőrű tarka kan 1 [Aranykút K; Ks 23. XXIIb] * ~ kanca. 
1766: a Réten lévén egy Sárga szőrű nagjon vemhező 
Kantzája ès egy Pej szőrű Lova... kik mitsoda Lovat fogtak 
meg [Kük.; BfR VI. 125/18 vk]. 1808: Sárga szörü, Kantza 

az edgyik Hátulsó Lába pókos, a' másik bal körmű [DLt 
270 nyomt. kl]. 1838: Egy sárga szörü, hóka fejű kantza 
[DLt 93 ua ] * kancaló. 1745: Mind az kezeken kapót 
szürke és Sárga szőrű két kancza Lovak mind az károsoktól 
való réá esküvése, mind pedig az magok szájok vallása is 
nyilván bizonyittya, hogy azon emiitett két kanczákat 
magok lopták légyen el tolvajul... mind ketten fel akasztas-
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sanak és meg hallyanak [Torda; TJkT II. 49]. 1789: Egy 
sárga szörü kantza Lo a' háta kisség hajlásos, mint egy 
nyerges hátú [HSzj nyergeshátú al.] * ~ ló. 1686: adott eö 
kglme egy sárga szőrű lovat [Mv; Told. 15/3]. 1691: 
Vettem egy sárga szőrű Lovat pro fl. 15 [HSzj sárga al.]. 
1815: azon Szeg Sárga Szörü Lovát tudakoltam; hogy el-
adnáé és mi lenne az alsó ára [Dés; DLt] * ~ ökör. 1711: 
Tudom hogj egj Kŭs András nevű kurucz Salvagvardia, 
adott vala Újfalvi Kozma Thamásnak, egj nestes süvegért, 
egj Sárga Szörŭ ökröt [Gyergyóújfalu Cs; WLt Joannes 
András (35) ns vall.]. 1743: két sárga szőrű fel romlott 
Nyakú ökrököt hajtott vólna Vuria Alexa Nagy Bunra 
[Szásznyíres SzD; Ks] * ~ tehén. XVIII. sz. eleje: Sárga 
szőrű tehén [Pf]. 1761: Egy nagy Sárga szőrű, őkőr forma 
fenn allo szarvú mind egy kilencz vagy tiz Esztendőss Bor-
nyuzo Tehén [Branyicska H; JHb XXXV/39. 17] * ^ 
tulok. 1754: Egy Negyed fűre menő Sarga szőrű Tulak 
[Kajla (BN) körny; WassLt]. 

sárgatarcsa sárgatarka szőrű; bälţat cu pete galbene; 
mit gelben Flecken. 1687: Sarga Tarcsa Tulok Veres 
tarcsa Tulok [Utl]. 

sárgatarka sárgatarka színű; bälţat cu pete galbene; mit 
gelben Flecken. 1628: Egy közép szaros ladaban, ki ueres 
Sargha tarka, valami leuelek es poszto szely [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII. 44. 3]. 

sárga-tarkás sárgás tarka színű; galben-pestrif; gelb-
lich-bunt. 1731: bele Nezek abban az Zöld Sárga tarkás 
ladaban ... annyi pohárt latĕk azon ládanak az fenekin, 
soha annyit [Ne; DobLev. 1/142 Ladislaus Üveges (37) ns 
vall.]. 

sárga viasz ceară galbenă; gelbes Wachs. 1628: Az 
Legh belseő tárházban, Vagion egy eóreógh Almariumban 
Sargha Viaz eóreógh kozep es kisseb darabok Nro. 46 
[Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 1]. 1785: Sárga Szűrt viasz 4 
darabban 32 font [Katona K; Born.]. 1797: Fél fontnyi 
Sárga viasz két darabban [M.igen AF; DobLev. IV/777. 9]. 

sárgaviola micşunea, şiboi; Goldlack. 1786: Az üveg 
Házban ... Sarga viola oltot Tö 19 [Nagyalmás K; JHbK 
XXIX/36]. 1840: Sárga teljes viola [Kv; Pk 7]. 

Szk: ~ olaj. 1683: Sarga Viola Olajra f. //60 [Utl]. 1685 
k.: Zarnoczi megh erkezett hozott illyen Orvosságok (!) 
Sarg(a) Viola olajat p. f. 1 [Utl] * - vize. 1679: Sarga 
viola vize nro 1. Kek Lilium vize nro 1 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 32]. 

sárgazsinóros sárga zsinórral díszített; tmpodobit cu 
gäitane galbene; mit gelber Schnur geschmückt. 1747: jött 
által az számoson két szederjesbéli sárga sinoros, és réz 
gombos köntösű katona az katonák pedig fegyveresén és 
czafragoson valá(na)k [Mikeháza SzD; Ks 27. XVI]. 

sárgító sápasztó; care face să devinã palid; blaß ma-
chend. 1662: kedveskedésednek szintén legfelsőbb grádi-
csára való felhágásokban szoktad a sárgító szomorú halál-
nak mérgét rájok nagy kegyetlenül kiontani, miért lehetsz 
ily állhatatlan, kegyetlen és fene természetű, hogy ennyire 
csak játszódozni láttassál a szegény nyavalyás és halandó 
emberi nemzettel? [SKr 288]. 

sárhányó I. mn 1. utcatakarító; care curăţă strada de no-
roi; Straße säubernd. Szk: ~ napszámos. 1730: Egy Sárhá-
nyo napszamosnak Den. 18 [Kv; Szám. 56/XIX. 16]. 

2. sártakarító; de Indepărtat noroiul (de pe ceva); zunl 

Schlammsäubern. Szk: ~ (fa) lapát. 1598: Egy Saar hanio 
lapatot d 25 [Kv; i.h. 7/XVIII. 35 Masass Thamas sp 
kezével]. 1679: Szoro lapat nro 92. Sár hanyo lapat nro. 64 
| Sár-hanyo lapát nro 6 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 11, 78]. 1681: Vajda Hunyad vára... Vár emelcsős ka-
puja ... Vagyon ezen kapu között... Sár hanyo fa Lapát Nro 
3 [Vh; VhU 502, 508-9]. 1741: Sárhányo lapát 3 
[Mezősályi TA; Ks 7. XVII. 10]. 

II. fh jármű kerekét a felcsapódó sártól védő lemez; apä-
rătoare de noroi; Kotflügel. 1625: Szygyarto János az ku-
czit hogj beleöl megh borította es az sarhaniojatis, Adtam» 
— d 75 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 282] | Az Varos kuczianak 
az sarhanjojat Czinaltattam meg atta(m) az Czigannak f 
d 15 [Kv; i.h. 16/XXXV. 171]. 

sárhányójú vmilyen sárhányóval ellátott; prevãzut cu 
un anumit fel de apărătoare de noroi; mit irgendeinem Kot-
flügel versehen. Szk: bőr ~ kocsi. 1647: Egy festekes kis-
ded, kasos, de beor sarhanioju koczy, minden szerszamaúal 
[M.királyfva KK; BK 48/16]. 

sárhányótartó sárhányót rögzítő lemez; suport pentru 
apărătoare de noroi; Platté zur Befestigung des Kotflügels-
1685 e.: Hintó bakja szyja tartó csath Nro 3 Sárhányo 
tartó Nro 3 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 5]. 

sárhatás folyathatás, üzekedhetés; călduri la iapă; RoS' 
sigsein der Stute. 1737: Igen szép kanczák vadnak az Mé-
nesben az kik meg Sarhotok bár ha ügyiben gongyat nem 
viselik Sarhatasnak idejen bizony Ngnak referálom ha aj 
Kanczakot az pej loval meg engedik Sarhotni [Nsz; A p L t 4 

Székely Elek Apor Péterhez]. 

sárhatik (kanca) folyathat/üzekedhetik; (despre iepe) a 

avea călduri; rossig sein (Stute). 1634: Ez mult 1633 ezten-
doben menek az holt Marosban egy kis reteczykem látnia, hat 
ot az maros mellett jar az menes, oda menek, es kerdem a* 
paztorokat, az en kanczia lova(m) sarhotae? kire mondanak, 
mosta(n)nis utanna jar az menlo [Mv; MvLt 291.29b]. 17$'ă 

az Menes Pásztor ugy referála hogy vagyon az Menesben 
két kancza az ki most akar Sarhotni [Nsz; ApLt 4 Székely 
Elek Apor Péterhez]. 1786: Betegesen idejövék hogy lá t ' 
hassalak, de te el nem jövél, azért küldem ezen Levelet, tudó-
síts mi bajod s mi az oka hogy el nem jöttél, tám a fejér Ko-
kod Sárhatnék s azt lesed [Szászalmás NK; IB gr. Toldi Zsig-
mond tréfás lev. gr. Iktári Bethlen Sámuelhez]. 

sárható folyató/üzekedhető; (despre iepe) care este în 
perioada de călduri; (Stute) besteigungsfòhig seiend. 162" 
vagyon most lábos barmaink szépen, az mind penig barom 
marhából borjúzó, vagy szeribe futosó-vonó tehenet ţ1®' 
gyok nro 15, azok mellé hat tinó-binót; hagyok szerig 
sárható kancát kilencet, és azmellé lovacska és kanca csö* 
döröket hatot [BTN2 423 Borsos Tamás végr.]. XVIII- & 
eleje: Ha lehet örög Men Lovat ne vegy ă Menesedbe, 
mert fáját (!) nem veheted, akar mint rőhögjen eo, de tsa* 
fejét sem emeliti ä Sárhoto Kancza [JHb 17/10 lótartá* 
ut.]. 1737: Igen szép kanczák vadnak az Menesben az kiK 
meg Sarhatok [Nsz; ApLt 4 Székely Elek Apor Péterhez]-
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sárig, sárog I. mn 1. sárga; galben; gelb. Szn. 1583: Sa-
jog János [Kv; TJk IV/1. 183]. 1595: Sarog János [Kv; 
Szám. 6/XVI. 18]. 1596: Sarogh Georgine [Kv; i.h. 
o/XXlX. 117]. 1599: Sarogh Mihaline Cathalin azzony 
[Kv; TJk Vyi. 343]. 1623: Sarogh Istuan [JHb]. 
EHA] ^ ^ a ^ a r oSu th r a faluvege [Torockósztgyörgy TA; 

2. sárga szőrű; cu părul galben; mit gelbem Feli. Szk: -
konca. 1857: fél csipeü sárig kantza [HSzj ſélcsipõjū al.] 
* ^ ló. 1857: sárig koros ló [HSzj sárig al.] * - ökör. 
1701: Az marhakot osztottak ez szerent Balasi Boldi-
sar(na)k két sárog eokröt edgy borjus tehennel [Kissolymos 
U;BLev.]. 

3. - arany aranypénz; galben, monedä de aur; Gold-
münze. 1658: hagyok ... felesegemnek húson Eott sarga 
^anyat Maradót volt en reám Zaz tiz Sarogh Arany 
[Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 

II.jw sárga fonal; fire galbene; gelber Faden. 1731: Egj 
vankos hej tarkan szőtt veresből es sarigbol [Kvh; HSzjP]. 

sárig színű sárga; galben; gelb. 1821: Vagyon egy Sárig 
szinü Rojtos Ruha 4.Rf. 16 xr. [Oroszfalu Hsz; HSzjP]. 

sárig szőrű sárga szőrű; cu părul galben/bälan; mit gel-
bem Feli. 1733: Harmad Fű ökör Tino Sarog szőrű nro 1 
[Szárhegy Cs; LLt]. 

Szk: - tehén. 1708: (Hagyok) egi sárig szüru téhenét és 
egi fejér sorú bodachot [Kászonjakabfva Cs; LLt Fasc. 85]. 

sarj fiatal hajtás; lăstar; Sproß. Hn. 1693: Patkó sarja 
nevü helyb(en) (k) [A.boldogfva U; EHA]. 

sarjadék 1. sarjú; otavä; Grummet. 1835: a kertekbe a 
nidegek miatt a le legelt fű helyett nem igen akar nőni 
sarjadék [Zsibó Sz; WLt Kelemen Benijámin lev.]. 

2. leszármazott, ivadék; urmaş, descendent; Nachkom-
me. 1899: a fiatal Gyalui sarjadékoknak barátságos barac-
kokat küldök [PLev. 201 Petelei István Gyalui Farkashoz]. 

sarjadzik sarjad; a încolţi; sprießen. 1810: (Az erdőt) ő 
Nagysága a' malomra gát ágnak mind levágatta, most kez-
dettek gyertyán és Cserefiatalok benne Sarjadzni [Doboka; 
Ks 76 Conscr. 89]. 

sarjazik sarjad; a tncolţi/răsări; sprießen. 1797: A Lo-
vak Istennek hála jol vad(na)k hanem már ezután Szénát 
adunk Nékiek Mivel az Fú el fogyott tegnaptol fogva ebe a 
Szarazságba a hol Sarjazni kellett volnais mind ki sült ki 
Pergelődött [Banyica K; IB. Gombos István lev.]. 1807: 
néhai ifiabb Rettegi Sigmond Ur az egyenesités után 
meg szántatván hogy jo Szénának való füvet is teremjen 
esztendőnként ... jo féle fű magokkal vetette volt be — 
mellyet Bétsi fűnek hivnak, ezt pedig azért tselekedte — 
hogy gyakorta sarjazzék és bővön teremjen Szénát [Apahi-
da K; RLt 0.2]. 

sarjerdő kivágott fák gyökereiből sarjadó erdő; lästăriş, 
mladă; Niederwald. 1851: Sarj Erdők mely egymás fo-
lyamában lévő és így egy tagot tévő erdő részeket vagy is 
Nyilat a' más nyíltól elkülönít, a' kakuk pusztájától kezdve 
CPojáne Kukuluj:) le a' Tolvajok kútjáig (:Funtine Telhá-
rilor:) [Bányabükk TA; EHA]. 1862: Magyaros nevü dűlő-
ben ... sarj erdő [Vaja MT; EHA]. 

sarkantyú 

sarjú 1. lekaszált fű újranött hajtása; (iarbä de) otavä; 
Grummet. 1596: az sariuba eok(is) bele haitottak boriokot 
[Szu; UszT 11/39]. 1597: Valami sariú Vegett haborottak 
volt megh az ket peresek, mely sariú vegett megh perleke-
denek es az teórúeny Keleme(n)nek az felperesnek Vúúę a' 
sariút de az Veresegbe sem(m)it ne(m) túd [i.h. 12/78 
Blasius Barla de Farkaslaka lib. vall.]. 1607: az fenio zeget 
eppen tudom hogi az regj zabadsagkoris Becz Pal bírta az 
utan Becz Paine bekesegesen, beis kerteltette nekemis atta 
saríuiat [BLt 3 Laurentius Nagy de Tusnád4 (60) pp vall. 
— aCs]. 1630: Eyel az Juhot Eörizuk vala s Eg Vizoliai 
Ember az Sariut Eörizuen ot fekzik <val>a [Nagycég K; 
VLt 16/1527]. 1752: Tudgjátok hánj izb(en) tilttattam meg 
Falus Bírák által, ugj általad is mint udvari Bíró által az 
utrizált Tanorakbeli Sarjút [AbosfVa KK; Ks 8. XXIX. 32]. 
1767: Asztis tudják hogy azon Utrizált Rétnek Sarjuját Fü-
ventíbe vették meg Királly halmiak is [Királyhalma NK; 
Ks 67. 46. 24c]. 1768: a Zabolai lakosok az ő kigyelmik 
Marhájokot a Zabolai Rétről a Sarjubol bé hajtották 
[Tamásfva Hsz; HSzjP Ladislaus Túri (57) vall.]. 1768: 
Valaki Más Ember Gabonáját Sarjuját és Szénáját orozva 
praedaltatya vagy gazoltatya az is 12 forintokon ma-
radgyon [Zetelaka U; UszLt XII. 89]. 1852: a felsőbb nagy 
rétnek csak szénabeli termése fog két felé osztatni, a' 
sarjuja a' kivevő három feledesek, részibe juttatván egé-
szen [A.esküllő K; RLt 0. 4 Tusai László jegyző kezével]. 

Szk: felfog sarjút tilalomba helyez. 1710: Mikor az 
Sarjút egyező akaratból a határ birak felfogják senki lovát, 
tehenit barmát oda bocsátani ne merészeilyen mig meg sza-
badittya a határbiro sub poena flo 11 den. 50 [HSzj határ-
bíró al.] * kaszáim való ~ 1749: it a Bala vasari hataron 
suholt is Kaszálni való Sarjú nintsen [Balavásár KK; Ks 
15. LXXVIII. 17] * kaszáló 1591: Annak vtanna minth 
egj harmad nappal az János Balas boriaith wzi uala be az 
kazalo sarjubol Ferench Marthon [UszT]. 1780: A Tóth 
György háza mellett levő vetés kert folyását, kik hányták 
ki, gyakorta magok marhájokot kik hajtogatták, jo kaszáló 
Sarjúját kik étettek meg ottan? [Tarcsafva U; Pf vk]. 1803: 
Váltolag kaszáltató kaszálló Sarjú vólt [Váralmás K; KHn 
313]. 

2. lekaszált sarjú; otavă cosită; gemähtes Grummet. 
1632: Hat aztagh lábon uagion sariu husz boglia... Nro. 20 
[Fog.; UF 1, 188]. 1685: Az Csüres kertbenis Ralangja szé-
na 1 ... Sarjú a szigetben kalangja no 1 [A.komána F; UtI]. 
1761: Vagyon egj jo Nagj Tanorok, mellyet Annuatim két-
szer szoktanak kaszálni és sarjuján kívül kŏzep szerű üdŏ-
b(en) meg terem füvet tizen hat Szekér szénára valót [Bo-
lya NK; JHbK LXVIII/1. 304]. 1774: 'a Csűrös kertben 
szoktak rakni 3. karó szénát, mely 3. karóban 15 szekerrel 
menyen ... Sarjút különösön 'a Csűr kertben raktak hol két 
hol 3. buglyát, egy egy búgjában csak raknak öt hat szekér-
rel [Szentdemeter U; LLt Vall. 114]. 1808: Azon Esztendő-
ben a midőn Kiszo Iuon el Szökött Gabanáját, Máléját, 
Szénáját Sarjuját Rusz Pávelhez raktae? [Szászerked 
K; LLt vk]. 1836: A Szöllök mindenütt harmad izben ki 
vágynák darabolva, a' Sarjuis meg van szároztva [Vécke 
U; Ks 101 Varga György lev.]. 1844: Sarjút csináltunk 
a' puszta udvarnál 1 Szekérrel [Széplak KK; SLt évr. Sipos 
Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

Szk: ~ gyűjteni. 1835: 6 cigány Sarjú Gyűjteni voltak 
[Hosszúaszó KK; Bom. F. Ib] * ~t csinál. 1844: Sarjút 
csináltunk a' puszta udvarnál 1 Szekérrel [Széplak KK; 
SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez] * - / gyűjt. 



sarjúbeli 

1840: Kásova® ... Gyalagassai sarjút gyűjtöttek és szaka-
szokat hegyeztek [Bom. G. XXIVb. — aMT] * ~t száro-
gat. 1825: a kertemben Sarjút száragatván hallom etzer 
hogy nagy Sebessen kopogtatva Csizmába menyen Bodoni 
János nagy páltzáson [Havad MT; CsS] * takartat. 
1711: it Sarjút takartatok, S hordatok [Ks 96 Komis István 
feleségéhez] * vhány bokor XVII. sz. v.: ígérvén az előtt 
egy Bokor Sarjút [LLt 19/6] * vhány buglya 1758: két 
karotska széna, égj búgja sarjú [Sár.] * vhány buglyácska 

1771: egj bugjatska Sarjú maradott volt el nem adhattam 
[Esztény SzD; Told. 5a] * vhány csomó 1814: Vagyon 
a' Csűrös kertbe három kalongya Széna fűŭ Széna Va-
gyon ismét egy kis tsomo Sarjú [Mezősályi TA; RLt Rette-
gi Sámuel kúriája] * vhány kalongyácska 1770: még 
vagyon egy réti kalangya, és egy kalangyácska sarjú [Esz-
tény SzD; Told. 29] * vhány karó 1791: Egy karó Sarjú 
... Szalma egy Szakaszba [Nagyercse MT; Told. 36]. 1819: 
1818ba termett egy Karó Sarjú [Baca SzD; TSb 6] * 
vhány szakasz 1812: egy szakasz Sarjú Szalmával ele-
gyítve [Marossztkirály MT; Berz. 8. 72] * vhány szaka-
szocska 1802: Egy Szakaszotska Sarjú melyben vagyon 
három Szekeretske [MkG]. 1819: 1818ba termet és Szal-
maval őszve rázatt egy szakaszatska sarjú [Baca SzD; TSb 
6] * vhány szekér 1807: egy szekér Sarjú a Pakulárok-
nak adatott 20 Rfkért [Dédács H; Ks 98] * vhány szekér-
nyi 1744: A Csűr ... borna fából rakott A fiaba 18 
Szekernyi Sarjú [Vécke U; LLt Fasc. 67]. 

3. ~ korában fiatal/sarjerdő korában; cînd este încä 
lăstăriş/pädurice tînărä; im Altér eines Niederwaldes. 
1786.š nállunk és a' körül lévő helységekben annyira meg 
szaparadatt a' ketske, hogy miánna erdőt éppen nem ne-
velhetünk, mert ha tiltunk-is erdőket, azokat a' ketskék 
még fiatal sarjú korokban elpusztíttyáík, és meg emésztik 
[Torockó; TLev. 9/24]. 

sarjúbeli 1. a sarjában esett; care a fost produs(ă) în ota-
vä; im Grummet gemacht. 1775: betsüllöttük mind ösz-
veséggel széna és sarjúbeli kárát az Ur(na)k tizen négy Me-
rekjékre [Berekeresztúr MT; BetLt 6]. 1829: ezen viz fel 
tojulása miatt hány Szekér Széna, és Sarjú beli kára fog 
okoztatni? [Mezőszengyei TA; MkG]. 1831: Vas Mihaly-
nak 6. portionyi Sarjúbeli kárt okozatt a Gujabeli Marhák-
kal [Dés; DLt 332. 5]. 

2. a sarjúból származó; care a fost obţinut din otavä; aus 
Grummet stammend. 1767: az Utrizált Sertések s Marhák 
mián azon Rétből Semmi Sarjubéli hasznot nem vett az 
Uraság [Királyhalma NK; Ks 67.46. 24c]. 

sarjúboglya sarjúkazal; claie de otavä; Grummetschober. 
1688: Széna Buglya no 16 Cont. Cur. 129 Sarjú Buglya no 
2. Cont. Cur. 7 [A.porumbák F; UtI]. 1689: Sarjú Buglja no 
3 Cont Curs. 3 [uo.; UtI]. 1825: egy Sarjú Bugjáját titkon 
tépte és orozva hordotta [Étfva Hsz; HSzjP]. 

sarjúcsinálás sarjúkészítés; strîngerea otävii; Grummet-
sammeln. 1844: a' Horgas Nyílba le van kaszálva de időnk 
gyenge Sarjú csinálásra, a' mit meg csináltunk bé is hor-
dottuk, igen jó sarjú [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. 
Horváth Ferenchez]. 

sarjúfű sarjú; (iarbä) de otavä; Grummet. 1592/1593: az 
peres feóldeón Jo sariu fw volt [Bálványosváralja SzD; 
Ks]. 
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sarj úgy űjtemény felgyüjtött sarjú; otavä adunată (jn 

grämadä); gesammeltes Grummet. 1842: Telkén volt Sarjú 
gyüteményét fel gyújtotta [Dés; DLt 762]. 

sarjú-kalangyácska kis sarjú kalangya; cäpiţă de otavä; 
kleiner Grummetschober. 1747: A Lunkában Találtatik 
Széna Kalongya Numero 5. Ittem Sarjú K a l o n g y á c s k a Nro 
1 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 

sarjúkár a sarjában esett kártevés; pagubă produsä ÎJJ 
otavä; Schaden im Grummet. 1837: A Gujabeli Marhak 
által tett széna, Sarjú, és tőrőkbuza kárra nézvén Dregan 
Vonutz azt reflectálja: hogy a Marhákat meg kell vala 
kötni, és en réám ugy betsültetni [Dés; DLt 332. 5]. 

sarjúkaszálás sarjú lekaszálás/vágás; cositul otäviü 
Grummetmähen. 1852: el vesztek a* lovak őszszel sarjú ka-
szállás után a' tájt [Dés; DLt 1066]. 

sarjúkaszás sarjúkaszáló; cosaş pentru cositul otävu; 
Grummetmähend. 1687: Az Tiszta Zab 9710 czipokat nem 
az idegen mester emberekre Erogalta. Hanem nyarat 
Szaka Széna Sarjú kaszásokra, gyűjtőkre, buglyálokra, Bu-
sza Zab aratokra s, egyéb efele munkasokra kiknek Tiszta 
Zab czipot Szoktanak adni [Sziget Mm; Törzs]. 

sarjúkazal sarjúbuglya; claie de otavä; Grummetscho-
ber. 1688: Sarjú Kazal no 2 [A.porumbák F; UtI]. 1689'-
Sarjú Kazal no 2 Cont org. 14 [uo.; UtI]. 

sarjúpásztor mezőőr; pîndar, paznic (la otavä); Wiesen-
wächter. 1840: amely marhát szánszándékból való kárté-
konyságba való odahajtással megtapasztalnak s ott tanál-
nak, hajtsák bírókézre az ilyes marhát gazdástól; ez bünte-
tődjék egy főre 1 forintig pengőbe; többszöri ott-tanálással 
többszörösön büntetődjék, s ezen büntetésnek fele a sarju-
pásztorok<é>, a más fele a falué [Taploca Cs; RSzF 175]. 

sarjús sarjút termő; unde creşte otavä; Grummet erzeu-
gend. Hn. 1754: A' Sarjus áj Völgye előtt (sz) [Farnas & 
KHn 286]. 1854 k.: Baboba sarjus hely (k) [Málnás Hsz; 
EHA]. 

sarjúskert bekerített sarjús hely; teren îngrädit unde creştß 
otavä; umzäunter Ort mit Grummet. 1591 u.: Bogartfalua(n) 
az sarius kertben vala az lo monda Jere ala Malomfaluara, 
ha meg Alkhatunk neked adom [Malomfva U; UszT]. 

sarjú-szabadulás sarjú tilalom alól való felszabadulása* 
ridicarea opreliştei la otavä; Erlassung des Grummets auş 
Verbot. 1753: (Az) ökrököt Sarjú szabadulás tájatt el 

vesztvén [Siklód U; Pf]. 

sarjúszéna sarjú; (fin de) otavä; Grummet. 1648: Va-
gyon egy fwves kert, be kell kertelni. Vagyon sarjú széna 
benne mint egy ket szekerrel [Porumbák F; UF I, 855]. . 

Szk: - kaszáló. 1600: Az Sariu széna kaszalonak kostaj 
eozze attam f. 1 d 8 [Kv; Szám. 9/XIII. 9 Damakos 
isp. m. kezével] * idei 1766: Ideji Sarjú Széna [Esztény 
SzD; Told. 29]. 

sarjúszőlő szőlőhajtás/sarj; vlästar de viţă de vie; Wein-

sproß. 1822: (A) Szöllőtt ... a' miveletlenség által el pusz' 
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tulni hagyták, a Szöllő Tők el romlottak, a Gyep fel vette, s 
Fü aratni jártak beléje azolta nagy munkával a Gyepből 
ki vette Töveit takaríttatta, sok sarjú Szöllőket fel-
bocsátott [Kv; Pk 4]. 

sarjútermesztő sarjút termő; unde creşte/se produce 
otayă; Grummet erzeugend. 1820: a fű termő helly ritkás, a 
Sarjú termesztő Rétünk ollyán hogy az árviz szinta (!) 
minden Esztendőben meg járja, ugy hogy a Sarjút 3.4. 
Esztendőbe alig tsinálhatunk égyszer (így!) [Bogártelke K; 
KmULev. 2]. 

sarjú termő sarjút termő; unde creşte/se produce otavă; 
Grummet erzeugend. 1807: vagyon a Szamos vize körül 
follyása kőzött egy jo nagy darab Kaszállo hellye, melly 
minden esztendőben széna, és sarjú termő, midőn a Sza-
mos ki ütése által okozott árviz miatt el nem iszoposodik 
[ApahidaK; RLt 0. 2 Jos. Farkas (47) ns provisor vall.]. 

sarjúzás sarjazás; lăstărire, apariţia lăstarilor; Sprossen. 
1714: Popa Jonásk ... Dédára telepedvén, mint idegen, má-
sunnan jött kezdett kapdosni ezen deákok irtása nyomán, a 
sarjuzásokat vagolalta (!) tisztogatta mindaddig, míg ka-
száltak is benne [Déda MT; MúzBf]. 1816: az egész szőlő-
be az ujj Sarjuzáson, sarkon kivül sem jó fa sem termés 
nintstőbb [Dés; DLt 358]. 

, sarjúzik sarjadzik; a lästări, a da lăstari; sprießen. 1798: 
a' Könyörgök az erdök(ne)k pusztulására tőrekednek, 
midőn a' le vágott, és sarjuzni kezdett tilalmas erdőkben 
Csordájokat, az apróbb és fiatal fákból, s bokrokból allo 
Cserékben pedig, az erdők(ne)k leg nagyobb ellenségét, a' 
Ketskéket jártattni kivánn(á)k [Déva; Ks 7b. VIIIc. 183]. 

sark 1. sarok 

sarkal vki nyomában van; a urmări pe cineva; jm fol-
gen. 1599: Botha Janosne Marta azzony vallja azt 
mondotta azért az azzony eleotte, hogy vagyon három ez-
tendeje amyolta az vra sarkalt vtanna es gyanakodot hoz-
zája [Kv; TJk VI/1. 364]. 

Szk: orozkodólag 1840: Groff Haller János Ur eő 
Nagysága mészárszékbeii Legény Károly Szilindeke orosz-
kodolag sarkolván 's majd le húzván bennünket [Dés; DLt 
1087]. 

sarkalat 1. sarokvas; colţar; Eckeisen. 1804: lak háza... 
két üveg ablaka egész épségben mind űvegiben mind 
Sarkalotjában, és zárójában [Marossolymos H; Ks 108 Ve-
gyes ir.]. 

2. (erdő)szél; margine (de pădure); Waldrand. 1662: mi-
helyt a mezörül az erdő sarkalatjához érkeznének, ott levő 
portörő-malomhoz, ottan azon lövések is semmit nem 
árthatnak vala [SKr 450]. 1676/XVlII. sz. eleje: a' Szilágy 
vizén az Erdő sarkalattyánál két kővü malom [Monó Sz; 
EHA]. 1699: Az befüggő cserék penig egy egy forinttal til-
tatnak Sorkolatig fel, és attól fogva az Óvágásig megyen fel 
[Zalán Hsz; Barabás,SzO 389]. 

Hn. 1591: Sos víz keózbe az erdó sarkolatban (sz) 
[Szkr; EHA]. 1639: Dank sárkalattyánál (sz) [M.köblös 
SzD; DHn 47]. 1681: Doborlo felé való határbán az Sorka-
latnál az útra jő ki lábbal (sz) [BikfVa Hsz; EHA]. 1715: az 
Sorkolatban ... az Olt felől (sz) [ÉtfVa Hsz; Borb. II]. 

sarkantyú 

1737/1792: in Locis Sarkalat farban et Szilos (k) [Ördön-
gösftlzes SzD; EHA]. 

3. sarkalatnyi/sarçknyi (kenyér); o felie (de pîine); Brot-
ecke. 1823-1830: Ád a Kellner nekem is egy sarkalat ke-
nyeret, eszem, s érzem valami csudálatos ízét | Eszem hát a 
sarkalat kenyeret, midőn szinte a végére jutottam, kettévá-
lik, nézem, hát közbe vajjal meg van kenve [FogE 203]. 

sarkall 1. kerget, űz; a goni; anspornen. 1662: Az mie-
ink az ármádát másnap s azután is, míg Szepesbül kitaka-
rodnának, mind késérgeték, s annyira is sarkallják, hogy 
kínszeríttetének a táborok utoljára könnyű sebes tarackok-
kal táborokat oltalmazni [SKr 237]. 

2. biztat, ösztökél; a îndemna/îmboldi; aneifern. 1678: 
Paskó szállásomra jüvén, által látám, Zólyomival is igen 
öszve bocsátkoznak, igen is sarkallotta az ő nagysága ott 
való igaz jó akarói tetszésekből, jovallásokból [TML VIII, 
71 Kapi György Teleki Mihályhoz]. 1883: Kevés az ambí-
cióm s nem sanyargat a szükség. Semmi se sarkall arra, 
hogy írjak [PLev. 109 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

sarkantyú 1. pinten; Spom. 1585: En Mezaros Myklos-
ne Orsolya azon Ember Emlekezem hogy Ennalam hagyott 
wolt az vytezleó Tarchay Georgy Eg kis sarkatyutt4 [Kv; 
TJk IV/1. 526a. — aFels-ból kiemelve]. 1589: Egy Bokor 
sarkanthyw [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 39]. 1600: Azonba az 
lowat wte az sarkantiuwal, s fel huza az chakant, hogy 
wagia Gergelt, en ragada(m) megh kezebe az chaka(n)t 
[UszT 15/141 Fazekas Martonne Anna Wdwarhely vall.]. 
1631: Fileki Gergely egízer egi Czizmat hozot vala hoz-
zam hogj megh patkollia(m) s megh patkola(m) s uy sar-
kantiutis üteöttem vala rea [Mv; MvLt 290. 255b]. 1645: 
Sorkantjut is czinyaltam de nem emlekezem ra kit s 
miczoda eswstből czinyaltam [Szárhegy Cs; LLt]. 1646: 
Ugian azon czizmara sarkontura dr 15 [Mv; AA11. 6]. 
1658: Vettem egy sarkantiutis eo keglmenek, per fl.—//30 
[Borberek AF; WassLt Perc. 51]. 1665/1754: Ha valamely 
Legény a' B. Társaságnak bé-gyűlésekor mentéje fel-őltet-
len, dolmányban, sarkantyúval, tsákányal, baltával, vagy 
akárminémű fegyverrel® büntetése két héti bér [Kv; ACArt. 
13. — aTi. jelenik meg]. 1690: Doceallya az Actrix Marti 
Ilona az I. Laszlo Mihálj Uram ellen hogj azt mondotta 
hogj az szorkantjujaval ki vagdaltja az bélit is [Kovászna 
Hsz; HSzjP]. 1693: Dobai János Uramnak, egy veres kor-
dovany csizmát sarkantyústól patkóstól in f 2 [Ne; 
DobLev. 1/38. 9]. 1743: A sorkontyu 8 lot harmad [Altorja 
Hsz; HSzjP]. 

Vö. az ezüst-, réz- és vassarkantyú címszóval. 

Szk: -búr szorítja a lovát. 1778: sarkantyúba szorittám a 
lovámot s égy híd fa bé tőrék alatta [Berekeresztúr MT; 
Berz. 15. XXXVI/14] * ~ ranta lyukasztó. 1741: Sarkan-
tyú ranta Lyukasztó [Kv; TL 90 lak.] * aranyos 1710: 
(Teleki Mihály) elszalad, és egy sárban dőlvén a lova, 
gyalog esik, az egyik csizmája ott marada aranyas sarkan-
tyúval együtt [CsH 155]. 1730: égy pár régi nagy aranyas 
Sorkantyu [Kv; Ks 15. LVIII. 6]. 1736 u.. Mikor Mikes 
Kelement eltemették Csíkban a somlyai barátok templomá-
ban, Teleki Mihály csizmáján vas sarkantyú, noha egyéb 
időben aranyas sarkantyút viselt [MetTrCs 479] * csuda-

forma 1737: Egj régi csuda forma sarkantyú [Brassó; 
ApLt 5 Apor Péter lelt.] * ezüst-aranyos 1732: Egy pár 
régi nagy ezüst arannyos Sarkantyú talpaló lánczával [Kv; 
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Ks Komis Zsigmond lelt. 36] * ezüstös-aranyos 1595: 
Egy ezwsteos Aranias sarkanthyu [Zsombor K; Somb. 
Sombori László reg.] * felkötő 1815: egy comis fel kötö 
sorkantyu [DLt 862 nyomt. kl]. 1816: Egy pár fel kötő, és 
két pár fel verni való Sarkantyú [Varsolc Sz; Bom. IV 41 
Bornemisza Krisztina conscr.] * magyar 1637/1639: 
Egj bokor regj Scithyaj forma magjar Sarkanţju [Kv; RDL 
I. 111] * rubintos 1673: Az Robintos sarkantyú csinálá-
sáert f 5//20 [Utl] * sásélű 1724: égy sás élű sarkan-
ttyunak árra D 24 [KvLt 437 Series Limitationis Rerum ve-
nalium]. 

2. tésztametélő eszköz; ruletă/pinten de tăiat aluat; Gerät 
zum Teigschneiden. 1775: 1 Pankót vágó Sarkantyú x 1 
[Déva; Ks 76. IX. 18 1/4]. 1791: Dévai Sokadalomba Ud-
var Számára ... Tészta vago Sarkantyút s Spéklőt 21 xr [Ks 
108 Vegyes ir.]. 

3. átv serkentő; stimulent, stimul; Stimul. 1710 k.: a be-
csület, jó hírnév és a gyalázat vagy dícsíret a virtusnak sar-
kantyúja, a vitiumnak, bűnnek, gonoszságnak pedig zabo-
lája [BÖn. 425]. 

sarkantyú-csat cataramă la pinten; Sporenspange. 
1578: Sarkantyw chiat Aranias [MúzRadákj. 

sarkantyús I. mn sarkantyúval ellátott; cu pinteni, pinte-
nat; mit Sporn versehen. 1657: Kegyelmednek küldtem egy 
veres karmazsin csizmát, sarkantyust, viselje jó egészség-
gel Kegyelmed [TML I, 47 Kövér Gábor Teleki Mihály-
hoz]. 1740: két pár fekete kordovány Csizma Sorkantyus 
[NovajK; LLt 47/1216]. 

Szk: - csizma. 1618: Adtam ajándékon nékia egy Velen-
cét, kit vöttem Józseftől 155 oszporán, az magam sarkan-
tyús csizmámat lábába adtam [BTN2 155. — aIncze János-
nak]. 1790: Egy pár kordovány Sorkantyus Csiz(ma) Hf. 1 
Dr 20 [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács hagy. 4]. 1812: Székely 
Lajos 25. Esztendős visel sarkantyús bogárhátú sino-
ros csizmát [DLt 219 nyomt. kl]. 1839: viselt sarkantyús 
csizmát [DLt 891 ua.] * ezüstös-aranyos ~ csizma. 1628: 
Egy ezwstos arannias Sarkantius Czisma [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII/44. 10]. 

II. fn I. sarkantyúkészítő mester; meşter/meseriaş care 
face pinteni; Spornmachermeister. Szn. 1573: Sarkantius 
Balint [Kv; TJk III/3. 173]. 

2. sarkantyúvirággal benőtt terület; loc/teren cu pinte-
naşi/nemţişori mulţi; mit Spornblumen bedecktes Gebiet. 
Hn. 1792: a Sarkantyúsban (sz) [Derzs U; EHA]. 

sarkantyúszíj sarkantyúkötő; curea care susţine pinte-
nul; Spomriemen. 1560: Egy Emberre való ezwsth sarkan-
tyw zyw mely kewz Nagy Andrassal [JHb QQ Temeswary 
János reg.]. 1809: Egy pár Sarkantyú Szijut attam 30 xr 
[Kv; SLev. 2 Ambrus János szíjgyártomester szám.]. 

sarkantyútlan sarkantyú nélküli; fiira pinteni; ohne 
Sporn. 1802: jött-el Sarkatyutlan (!) Stiblivel [DLt nyomt. 
kl]. 

sarkantyúz 1. (csizmát) sarkantyúval ellát; a puné 
pinteni (la cizme); mit Sporen (die Stiefel) versehen. 1755: 
Láttam bennea hat par fekete, sárga, és piros Csizmát 
készenn Sarkantyúzva [Gemyeszeg MT; TGsz 35. — aA 
ládában]. 
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2. (lovat) sarkantyúval nyargalásra késztet; a da pinten1 

(calului); (Pferd) spornen. 1675: az I is Lovát veszteget-
te, nyargalta, sarkantyúzta [Kv; TJk XII/1.74]. 

3. (nőt) megerőszakol; a silui/viola (o femeie); (Frw 
vergewaltigen. 1763: Király Danielné exponallya, hogi 
az Dragonos katonák Strása Mestere földre le nyomván 
sarkantyúzta [Bikfva Hsz; HSzjP]. 

sárkány 1. mesebeli szörnyeteg; balaur, zmeu; Dracbe 
1636: Ezen okon kénszergeti az buzgó Propheta az földi ál-
latokat-is imiilyen bizvást, hogy tisztek szerént az Istenţ 
dítsérjék; Ditsérjétek, vgy mond, az Iehovát ti sárkányok, “ 
hegyek és halmok [ÖGr Aj. 6]. 1745: az Szőcs András 
leánya Katalin ijeszteni kezde, hogy talám Sárkány lakik 
ott, és annak femlik a szeme [Ditró Cs; LLt D]. 

Szn. 1559: Az Sarkan reznek felereol Eo Reaiok weerze* 
renth ... zallot wolna [Mezőszengyei TA; BfR VI. 304/39] 
1569: Jacobus sárkány seruitor [Kv; TJk III/l. 250]. làOO: 
Sárkány Peter [Kv; TJk VI/1. 432]. 1603: Th. Sárkány F 
[Egerszeg MT; SzO V, 269]. 1614: Sarkanj Jstwa(n) PPL* 
[Esztelnek Hsz; BethU 329] | Sarkanj Peter lib. [Ilencfva ML 
i.h. 6]. 1615: Sarkanyj Peteme Piroska Aszsz(ony) [Kv; TJK 

VII/2. 276]. 1633: Vizi alias Sarkani Geórgj [Mv; MvLt 290 
118a]. 1667: Sárkány György [AUt 3]. 1713: Sárkány Fe-
rencz [Dés; DLt 493]. 1715: Sárkány Miklós [ S z e n t g o t h á r d 

SzD; WassLt]. 1764: Sárkány Togyer [Hidalmás K; RLt 
2]. 1857: Sárkán István [Dés; RHAk 90]. 

Án. 1785: Sárkány (paripa) [Bányabükk SzD; MkG] 
1850: Sárkány (ló) [Doboka; MkG]. 

Hn. 1646: hadad feleöl az Sárkány arkaig [Bogdánd Sz, 
EHA]. 1656: Sárkány patakja [Fog.; UF II, 171]. 1704: 
Sárkány vize [WIN I, 192]. 1864: Külső és belső Sárkány 
reve [Mátisfva Hsz; Pesty,MgHnt 18. 164b]. 

Szk: lelki-testi 1710 k.: Hová légyünk el, én édes Iste-
nem, mind én, mind a feleségem, ha Felséged ebben a holt-
eleven koporsóban tart, a lelki-testi sárkány, áspis és bazj-
liskusok között mind a mü halálumkig [BIm. 1001] # 
mesebeli 1879: Voltam Borszéken, onnan Gyergyóba 
Brassóba jó kicsi szekérrel, s olyan lovakkal, mint annyi 
mesebeli sárkány [PLev. 58 Petelei István Jakab Ödönhöz] 
* szárnyas 1710: Egy estefelé Kecén az úrral kün a 
kapunál állottunk sokan, s nagy hirtelenséggel az egen egy 
szárnyas sárkány szikrázva keresztülmene [CsH 323-4]-

2. sárkány-ábrázolás; reprezentare a unui zmeu/dragon, 
Drachendarstellung. 1716: Egy Sárkányon ülő Karpido 8 

gyémánt benne s egy rubint [WassLt]. 1811: Leg több jö-
vedelmet pedig a' Festőknek Szolgáltat a' képe a' Szent 
György Pöspöknek, Mert minden Templomra Pántzél; 
ban öltözve iratik, 's Lovával Tapodtat égy Sárkányt, a 
melyet dárdával Által szúrt és meg ölt | A' Szüzén érteti* 
az Anyaszentegyház, Szent János-is erre ilyen nevet ruház 
Ezt mikor a' Sárkány halálra kergette, El szaggatván Szen 
György tölle megmentette [ÁrÉ 87-8]. 

3. lőfegyver kakasa; cocoş la o armă de foc; Hahn de' 
Waffe. 1647: eö nalok volt fegyver puska, a mellet az sar-
kanniat rais uonua(n) hozza(m) cziapontotta a Tarsa, J° 
szerencziemmel nem sült el [Kv; TJk VIII/4. 231]. 
latam hogi az puskayara uona az sárkányát Kandó Mihály 
[UszT 38b]. 1667: Szakalas sárkányában való tapló egy 
tonnával [Fog.; UF II, 339]. 1679: Karabély, mely(ne)k > 
Sarkanya el torott nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 62]. 1717: Hát az pistalyt az öviből kivévén, halljuk, 
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hogy egykor az sárkánya megperczen, azonban az németek 
csak megréaszkodnak, amint velünk jöttek [Taploca Cs; 
CsS]. 1776: kik húzták fel fegyvereket, s azok(na)k Sárká-
nyát az ö Nsga Udvari Tisztyeire, és embereire? [Marosszt-
györgy MT; MkG 36. 5/4 vk]. 1780: Egy Sárkanya nelkűl 
való hitván Flinta [Ne; DobLev. 111/546. Ib]. 1782: Prae-
fectus vram Egy Pistalyt vett elé, és annak Sárkánnyát 
fel húzván azt felénk tartá hogy közüliünk Valamellyiket 
meg lőjje [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 9 Juráth Ignáth jb vall.]. 

Szk: felvont 1739: a pistallyát a' méllyemben fel vont 
sárkányai tartván, szintén kétségben estem [Kézdisztlélek 
Hsz; HSzjP Margaréta Rádully Andreae Mészáros de K. 
Sz. Lélek Consors (50) ns vall.]. 

sárkánynyelv ? ékszerkapocs; copcä/copcie la o bijute-
"e; Schmuckklammer. 1560: Ket sárkány nyelw Egyyk 
Ezwsthben vagion foglalva keóz [JHb Temeswary János 
ſeg.]. 

sárkányos 1. sárkányalakkal díszített; împodobit/deco-
rat cu o ſigurä de zmeu; mit Drachengestalt geschmückt. 
1651: Mas Egy fejer Oroszlános es Sarkanios fögŏ, meli-
ben Vagiōn Apró gemant Tizen Egy Eőregjeb Eőt Három 
Eőregh zem gőngj [WassLt 72/2 Vaas Judit kel.]. 
u
 2- '?' Hn. 1696: az Sárkányos Terin (sz) [M.nádas K; 

KHn 222]. 1752: a Sárkányos, árkának a véginél a Patak 
mellett (r) [uo.; KHn 222]. 1753: Sárkányos fejében egy 
nagy élö körtvélly fa is van [uo.; RLt]. 

sárkányozás sárkánnyal való játék; joacä cu zmeie; 
Spiel mit Drachen. 1870 k./1914: Játékok sárkányozás, 
Pockolás, ülüjáték [MvÉrt. 17-8]. 

sárkányszeg (lőfegyver) kakasa; cuiul cocoşului (la flin-
tä); Hahn (der Waffe). XVIII. sz. v.: Hoszuflitat (!) hozot a 
borból Reszeltem kalapot és sörkanyszeget tsinaltam 15 
(kr.) [Szászváros; BK. Desi Ferentz kezével]. 

sárkány-természetű vad; feroce, crud; wild. 1710: A 
felesége penig, katonás úriasszony, gyakrabban férfi kön-
tösben, paripán jár bizony kár olyan szép, víg kedvű 
asszony olyan sárkánytermészetü vad embernek® [CsH 402. 

aGeorgius Fridericus liber baro a Kriecpaumb]. 

sárkányú vmilyen kakasú (puska); (puşcä) cu un anumit 
fel de cocoş; (Waffe) mit einer Art Hahn. 1824: Egy vasas 
ágyú Panganet Csőjü alkalmas Szerszámú Kalap nélkül 
való Sárkányú Puska [Fugád AF; HG Mara lev.]. 

sárkányvér élénkvörös festék; vopsea de culoare roşie 
deschisä; rote Farbe. 1589: Lazur vagion Eòzweseggel à ki 
Niom p 24. Sarkanj ver vagion kj megh Eer f 2 [Kv; KvLt 
Inv. 1/2. 46 Pekreczy Anna Dési János ötvös özv-nek lelt.]. 

sarkas, sarkos (fém)sarokkal ellátott; cu şarnieră/bala-
ma; mit (Metall) Angel versehen. 1632: Ezen hazbol... fel 
menuen Vagion raita egj viseltes kiuwl beleöl festett bellett 
holiogos onas szeggel uert, eöregh hozzu sarkos pántos aito 
[Fog.; UF I, 161]. 1636: az malom haz... három oldala bo-
ronafa, az eggik keö Jo syndelies, kett szakaszban valo. 
Aytaya felszer fa szegzeos sarkas es pántos [Siménfva U; 
JHb Inv.]. 1676: Nyilik az utczára fa záros sarkos sen-
dely fedel alatt egy kapuczka [Fog.; UF II, 741]. 1793: egy 

6 1/2 fertály hoszszasagu dioszin festekü jo sarkos, záros 
lada [TL CU]. 1824: A' Kortsomaros' lakó Szobajában va-
gyon két ablak, két ajtó Zárostol egy borítékkal és két kol-
tsostól, mind a kettő pedig két-két sarkos, vonós [Kv; 
BetLt 2]. 

Szk: bécsi 1637: Abbolis nylik egy ayto gyantaros, 
Beczy sarkas pántos, parazt záros [Fog.; UF 1,405] * ónos 

1679: Ónban foglalt, hat szegre meczett, negi fele nyilo, 
onas sarkos, foglalos vas hevederes, vas veszzős, kívül ket 
felé nyilo vas sarkos hevederes toljo záros, festett deszka 
tablas, Kristály üveges Öregh ablaka nro. 1 [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 18]. 1758: Ezen szobának vad-
nak üveg Ónba rakott táblákból fejér onas Sorkos pántos 
fordittós ablakai 4 [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

2. magas sarkú; cu tocuri înalte; mit hohem Absatz. 
1823-1830: Pillantok reáa fél szemmel, hát szörnyű magas-
nak látszik mellettem, mert ő egy magas fasarkú papucsban 
állott volt elő Sohasem is engedtem meg többé neki sar-
kas papucsot viselni [FogE 302. — aA menyasszonyára, 
Nagy Borbálára]. 

sarkatlan 1. ajtósarok nélküli; fårä balama (la uşä); 
ohne Türangel. 1662: hat rósz Zartalan, sarkatlan Ájto 
[Miklósivá U; UtI]. 

2. sarok nélküli (papucs); fårä tocuri; ohne Absatz. 
1823-1830: ő egy magas fasarku papucsban állott volt elő, 
pedig én neki a húgommal sarkatlan papucsot vétettem volt 
[FogE 302]. 

sarkazás (ajtó) sarok; balama (la uşä); (Tür) Angel. 
1789: Egy Ajtónak zárja és Sarkazása Rft 3 [Mv; 
ConscrAp. 93]. 

sarkocska kis (ajtó) sarok; balama mică; kleine (Tür) 
Angel. 1724: az ajtaja(n) Ket Sarkacska [Koronka MT; 
Told. 27]. 1775: vagyon az nagy Udvarház, az melynek 
Stukaturos ónba foglalt nyoltz Sarkatskákon forgo négy 
négy vas horgotskakal zárodo üveg karikaju két ablakokkal 
vilagoskodo Pitvarában, Kancellusos kő gráditson fel men-
vén vagyon bé menetel [Nagyiklód SzD; CU]. 

sarkú 1. vmilyen sarkos; cu colţul ...; mit irgendeiner 
Ecke. 1789: Egy Bétsi réz el törött sarkú Mérték [Mv; 
ConscrAp. 43]. 

2. vmilyen sarokkal készült; cu un anumit fel de tocuri; 
mit einer Art Absatz. Szk: magas 1691: Kët papucs, ma-
gas sarkú patkós, az edgyik veres, az másik sărga [Szentde-
meter U; Ks 31. XXXa]. 1699: Ket bokor magos sarkú 
Aszony embernek valo czüpelűs [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
150]. 1775: 1 paar fel viseltes magos Sarkú Csizma Rf 1 
[Déva; Ks 76. IX. 18 1/4]. 1812: Magas sorku tsidmára a' 
tsálásért, és felütésért® 8 xr [F.rákos U; Falujk 74 Sebe 
János pap-not kezével. aTi. a patkó felütéséért]. 1819: 
Egy Fejérnépnek valo magoss sorku Csizmának meg ké-
szittésivel el telik 1 és 2/4 nap meg készittése 3 Rf [Torda; 
TVLt Bírósági ir. sztlan] * rakott 1812: Egy pár rákot 
sorku tsidma patkolásért 6 xr [F.rákos U; Falujk 74 Sebe 
János pap-not. kezével]. 

sarló 1. seceră; Sichel. 1610 u.: mind addig engem az 
penzel megh ne(m) kinalt, míglen az buza megh ert igen 
zepen, akkor kinalt megh vele, mikor az sorloval az buzaba 
ment aratnj [UszT 4. 10]. 1620: Zaz Sarlotul f —/25. Zaz 



sarlóforma 656 

Kazatul f—/50. [Kv; KvLt 11/69 VectTr 17]. 1666/1793: 
Kasával, sorloval és egyéb kárt tévő eszközzel az Falu 
tilalmas határába senki se menjen, miglen a takarodásnak 
ideje el nem jő [SzékFt 24]. 1677: vagyon az házban egy 
pating Két fúró és egy sorlo [Dés; Borb. II]. 1693: Andris-
nak, egy űst lab. egy jo sarló, egy túz ala valo vas matska, 
Egy kötö fejsze es egy karozo szekerce [Ne; DobLev. 1/38. 
9]. 1752: egj jo faragó Szekertzeit sallojat elvitte [Kál MT; 
Pf]. 1770: Egj par Gereben. Egj Sollo [Usz; Pf]. 1799: A 
Pénz szűke is majd ollyan közes nállam is mind Fiam 
Uramnál, mert énis csak ugyanazon kut fejekből merítem a 
Pénzt, ugy mint Istenünk Segedelméből a Sarló kapa és 
kotzor után gyüjtegetünk [Ne; DobLev. IV/810 Szántó 
Sándor lev.]. 1814: Egy jo vas aso két rósz Sallo [Mező-
sályi TA; RLt Rettegi Sándor kúriája]. 1826: elvette egy 
kalapomot, sorlomot, egy Csizmámot, egy friskomot 
vissza sem adta [Lisznyó Hsz; HSzjP Kováts Borbára (40) 
bikfalvi gy. kat. vall.]. 

Szn. 1590: Sarló János jb [UszT]. 1602: Sallo Péter lófó 
[Zsögöd Cs; SzO V, 231]. 1690: Sorlo István [TarcsafVa 
U; UszLt X. 78]. 

Szk: vet aratást elkezd. 1788: Az Aratás békövetke-
zett, ma kezdik ittis, Árpásonis Ngd részéről a' Sarlót vetni 
a' Búzára és Rosra [Kercsesora F; TL. Málnási László fö-
konz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 

Sz. 1710: hol vágynák az mi Papjaink, miért ne(m) alla-
nak melle ez szegeny Aszsz(onyna)k hogy imadkoztatnak, 
azonba(n) az Papok elö jŏv(en) aszt mondák az Páternek 
mint veti az mi ért gabonankb(an) az eö sarlojat nám mi 
ne(m) vettyűk az eö kglmekeb(en) [Marossztkirály MT; 
Told. 2]. 

2. ~val sarlóval végzett munkával jb-i szolgálatának ele-
get tesz; presteazä munci (ca iobag) cu secerä; mit Arbeit 
mit Sicheln den Frondienst leisten. 1694: Servitia: Ezeka 

Eökőrrel soha sem szólgálta(na)k; hanem gjalog szerb(en), 
kaszával, sarlóval, kapával, es télb(en) fejszejekkel [Láz 
AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb. — aTi. a jb-ok]. 
1732: Mikor a Sombori határon oeconomizáltatta(na)k az 
Vrak ezeket odais szolgáltatták, ekével, kaszával, s sarlóval 
[Dál K/Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1736: Gyula Hlye ... 
obi igaiván magát Esztendőnkent sellér szerben négj heti 
szolgálatra; ugj mint két hetet ide Császáriban kaszával, 
edgj hetet Zabban Salloval Sajgón [Császári SzD; WassLt]. 
1Z56: Szolgálattyok ezen Heteseknek annuatim 7 hét ka-
szával Sorloval Ekével Szekérrel és a mivel, s mire 
kévántatnak [Branyicska H; JHb LXX/2. 58-9]. 1808: 
kentelenittettek Venni hitelbe 100 Véka búzát a1 jövö 
Sz. Miháj Napjáig melly summa gabonának a terminált 
napig valo el várásáért igértenek minden két Véka után 
egy egy nap számot sarlóval 20szat Kapával 20szat Kaszá-
val 10 Napszámokat [Füzes SzD; BetLt 5]. 

Szk: ~vű/ prestál. 1732: (A) Kalotaszegi Jobbágyok 
Nyárb(an) két hetet kaszával, kettött Sarlóval, három he-
tet Csippel Magláskor Idára praestálni tartozta(na)k [Szász-
sztjakab SzD; TSb 51] * ~val szolgál. 1733: Ezen Job-
bagjok Sz. Benedekre szoktak szolgálni ekével kaszával 
sóllóval a' mint az üdö hozza magával [Ragna SzD; Ks 40. 
XXVIIIc]. 1806: szolgál Salloval Kilentz napot [Barát-
fvaK; LLt]. 

Ha. 1694: sorlo [Kilyén Hsz; BLt 4]. 1771: Sorlo [Teke-
rőpatak Cs; LLt Fasc. 158]. 1823: Sollót [Firtosváralja U; 
Borb. II]. 1850: sollo [TarcsafVa U; Pf]. 

sarlócsinálás sarlókészítés; fåcutul secerii; Sichelfert'-
gung. 1792: Az árkosi közönséges falugyülésiben feles pa-
naszok adván elő magokat a kovácsoknak felettébb drágán 
való munkájokért, Mely szerint közönséges e g y e z é s b ő l 

mindennemű munkáknak árok a régi usus szerint való 
árokra meghatároztatott eszerint egy sorlócsinálás den. 
9, egynek fogazása den. 3 [Árkos Hsz; RSzF 292]. 

sarlóforma sarló alakú; în formä de seceră; sichelffr" 
mig. 1648: Az fwresznek agja, azon iaro szekere ep 10> 
nem reghen czinaltak, fwreszsze uy az fel<s>ö vegheben 
egj vas sarló forma georbe vas [F.porumbák F; UF 1,909]. 

sarlóhátú görbehátú; cu spinarea încovoiatä; mit krum-
mem Rücken. 1805: égy Sarló hátú Kantza Vfr. 25 [M.köb-
lös SzD; RLt]. 1832: Harmad fűre lépendő, fekete szőrű, Kan-
tza Tsitkó kisded termetű, sallóhátu [DLt 840 nyomt. kl]. 

sarlós 1. - vetés szemes gabona vetés; semănături, 
Getreidesaat. 1854: igazăn látăm az Isten áldását kivált a 
Sarlós vetésekbe és fűbe a mej már minden pertzbe várja a 
kaszát [O.fodorháza SzD; BetLt 4 Vajda Elek lev.]. 

2. - vásár Sarlós Boldogasszony-napi vásár (j“I y* 
iarmarocul/tlrgul din (ziua de) 2 iulie; Markt am 2. JU"-
1769/1778: melly napon Margitán a* Sarlós Vásár esett 
[Bagos Sz; BfN DDD.4 St. Küntses jun. (39) jb vall.]. 

Sarlós Boldogasszony-nap július másodiki Mária ün-
nep; Visitatio Mariae; sărbätoarea Maicii Domnului ja 
începerea secerişului (2 iulie); Mariä Heimsuchung († 
Juli). 1598: hiuatam tóruenyhőz az Alperest melj dol-
gyokot Az al peres czelekődót en raytam az Eó Felsegie' 
haday Állat ez el mult eztendóben A(nn)o 1597 eztendóben 
sarlós bodogj azzony nap tayat wallahonet valo Jndulattia-
bo (!) [UszT 13/1]. 1600: Ezért hittam az al peörest teör-
wenyre, hogy ez mostani ielen walo 1600 eztendeőben Sar-
lós Bodogh azzony nap tayban feőldeimbe(n) walo cos 
huzamra tulaidon hatalmawal rea menwe(n), Zinten annit 
arattatot es hordot el benne, walamenit akart [i.h. 15/83]-
1625: In Anno 1625 Sarlós Bodog Aszón nap taiat [i n 
109a]. 1649: Sarlós Bodogh aszony napba(n) Uyheliben 
celebrált sokadalombol jeoue(n) Keozep szolnok varmeg>e' 
bòl izent be Berzeti Istuan(na)k ... hogy Bori Istuan rutül 
szidogattya [Kv; TJk VIII/4. 411]. 1769: Sz Háromság 
vasárnaptól3 fogva Sarlós Boldogaszszony napig ezen Táb-
lán tractáltatnak illy szinü Causák [UszLt XIII. 97a. — 
aEbben az évben: jún. 1.]. 

Sarlós Boldogasszony-napi július másodiki; din ziua 
de 2 iulie; am 2. Juli. Szk: - sokadalom. 1730: 
Szamosujvari Toder Márton örmény az Alpareti Sarlós 
boldog Aszszony napi Sokadalombul jővén ejtett s vesztett 
el egy néhány oka Matászt, melyet Felegjhazi Varga 
Péter Felesége, Vas Martonneval egjütt találván meg k'1 

elis vesztegettenek [Dés; Jk 395a]. 

sarlós-gabona szemesgabona; päioase; Getreide. 1850-
(A) kájántoi lakosok sarlós gabana alá tartózó szántokai 
olly ki kötés mellett vették felibe: hogy miután azokat mag 
alá illetőleg elkészíttették, bévetették, *s mindeniket külön 
külön két felé hasították, azokbol fél részt az uradalom sza-
badon választhat [Kajántó K; KmULev. 2]. 
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sármány a pintyek családjába tartozó sárga színű ma-
dár; presură; Ammer. Hn. 1693: Az két Sármány kòzot (e) 
[Szabéd MT; EHA]. 

sármás I. mn a sárma nevű növénnyel benőtt; acoperit cu 
bäluşte; mit Milchstem bedeckt. Hn. 1686: Sarmas berek te-
tőn [Bálványosváralja SzD]. 1737/1792: Sármás oldal (sz) 
[DomokosfVa SzD]. 1783: Sármas tetű [Perecsen Sz]. 1798: 
A' Sármás Berek előtt (sz) [Bálványosváralja SzD]. 1854: lm 
Riede Csere és Sarmás oldal [M.lápos SzD]. 

II. fh a sárma nevű növénnyel benőtt terület; teren aco-
Perit cu bäluşte; mit Milchstem bedeckter Ort. Hn. 1604: 
oda wagion az gagi hatarba saramasba [Gagy U]. 1607: 
martonosj hatarba(n) saramas Tetejeben walo Tanorokaba 
[Firtosmartonos U]. 1741: felső határban Seremás nevű 
helyben (sz) [Etéd UJ. 1787: In loco Sarmasban (sz) [M.lá-
Pos SzD]. 1804: Saramásba (sz) [Etéd U]. 1808: a' Sármás 
nevű Bértz [Désakna]. 1856: Hoportsosba vagyis Saramás 
oldalába (e) [Medesér U]. 

A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

sárog 1. sárig 

saroglya 1. a szekérderék első v. hátsó végén levő le-
kapcsolható rész; codlrlä; Schragen. 1585: 22 Április Az 
Waros Kuchia égik Kerekere Chinalt Kerekes Mihály ket 
falt es egy Sarogliat fizettem f. — d. 26 [Kv; Szám. 
3/XVIII. 21a Gellien Imre sp kezével] | Az Varos kuczhya 
saroglyayat gyeplöwel köttettem fel az gyeplöye es fel kö-
tesse d. 10 [Kv; i.h. 3/XXII. 72]. 1592: Kerekes Mathias-
[*ak fizettem, hog' Egi sarwgliat chinalt az Eòregbik 
kuchihoz f 0 d 16 [Kv; i.h. 5/XIV. 115 Éppel Péter sp 
kezével]. 1594: Mindt hogi Az vaross kűchya mindt el 
bomolt vala Chynalttottam kerekes Matyassal az erog (!) 
kûchyhoz egi Sariglatt (!) d 20 [Kv; i.h. 6/VIII. 22 
Caspar Semel sp kezével]. 1596: Biro vram tanaczaual 
egietembe, hagiak eö kegk hogi Kerekes Palnak fizessek 
d 75 Miért hogi ez niarban valami erniëöt chinaltattak volt 
velle az Azzoniunk zekerere, es sarogliat es nem fizettek 
volt megh teölle [Kv; i.h. 6/XXIX. 82 Bachi Tamas sp 
kezével]. 1846: két Béres szekér ... három lajtorja-Ten-
gèllyei mind vasasok rudakkal sorogjákkal löctsökkel Csat-
lásokkal jármakkal [Szászerked K; LLt]. 1849: Egy Sze-
kérhez való Sarogja két lántzotskával [Somkerék SzD; Ks 
73/55]. 

Szk: - kötő. 1802: Két lo szekérhez való lánczok, az 
egyik Saroglya kötö, a más szekér kötö [Ne; DobLev. 
IV/104] * hátulsó 1681: Kocsihoz való hátulsó Sarogh-
lya Nro 1 [VhU 505]. 

Sz. 1766/1802: Az Oculationak objectuma egyéb semmi 
nem lehetett, hanem tsak amint a Mlgs Actorak Instantia-
jakban feladtanak ... mert külőmben tőbb lenne a 
sarogjában mint a Szekérben [BSz; JHb LXVII/3. 15]. 

2. rudakkal ellátott kézi szállítóeszköz; targä, şireglä; 
Trage. 1570: Borbély Marton ezt vallya hogy eztendeie 
Mwlt Nagy penteken mykor fodor esthwan Byro hywatta 
volt hozzaja, Es hat az wchan az Byro haza eleot fekzyk 
Kowach Kalara haggya az Byro eo neky hogy Megh latna 
Nyawalyat (!) es gogitana, Ew egy zaroglyara tety (!) es az 
byro Kwldy az ew hazahoz [Kv; TJk III/2. 56]. 1590: 13 
May Keo hordani sarogliat vettunk 4 d. 20 Achy Palai 
chinaltatúnk 5 saroglyat d. 20 [Kv; Szám. 4/XIV. 9]. 1594: 
Az keömyweseknek ... fyzettem f 24 d 44 ... Elsóbe ket 

tekenött wötte(m) Es 2 saroglyat f — d 18 [Kv; i.h. 6/V. 
45]. 1629: arul ieöue azonban safar Andrasne s hoza egy 
saroghlyat Vtanna ereössen ieö balogh Anna s meg raga-
da az sarogliat s mo(n)da hogj nem uized Istentelen az en 
marhamat [Kv; TJk VII/3. 90]. 1680: Vgyan ezen kertb(en) 
talaltunk Ebesfalvarol hozot saroglyakot no 13 [A.po-
rumbák F; ÁLt Inv. 27]. 1726: (A hordó bort) sorogjara te-
tetven be vonatak az Kovács Peter ur(am) Pinczejeben 
[Mezőbánd MT; Berz. XV/19]. 1816: már ha Szöllöt elta-
karítana egy hétig nyugtassa az embereket azutan az Abla-
ka alol azt a' Jo forgats Trágyát ásassa fel Saragjával hor-
dassa a kerbe [Kv; IB gr. Korda Anna lev.]. 1835: adj 
nékem sorogját, meljel a' Ganét vigyem, mert én nem 
vagyok ökör, hogy szekeret húzzak [Zsibó Sz; WLt]. 

Szk: deszkás 1681: Mesz hordáshoz való deszkás sa-
roglya Nro 1 [Vh; VhU 512] * fahordó 1674: Egj fa 
hordo soroglya, es ot matola labak [Aporumbák F; UF II, 
596] * ganajhordó 1679: Ganaj hordo Saroglya nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 55]. 1681: Ezen 
Istálló padlasan vagjo(n) Ganaj hordo Saraglya Nro 1 
[Vh; VhU 505] * kõhordó 1587: 13 die Aprillis veot-
tem 2 Keohordo Saroghliat p(ro) d. 8 [Kv; Szám. 3/XXVI. 
65 Suweges Gergely isp. m. kezével]. 1598: 1 kwhordo 
sarogliat weotem f — d 12 [Kv; i.h. 8/III. 9] * mészhordó 

1652: Vagyon egy mész hordo Saroglya benne [Görgény 
MT; Törzs] * szeméthordó 1679: Szemet hordo Sarag-
lya [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 78]. 

3. rácsos szénatartó/etető (istállóban); grätar (la iesle); 
Heubehälter mit Gitter (ím Stall). 1674: Az lovak előt az 
istalloban egj hoszu valu, egj soroglya [Aporumbák F; UF 
II, 607]. 1727: az Istállóban bik fa deszkából való tőlgj fa 
Sasokban eregettett jászolly vágjon. Válu penig és Sorogja 
nincsen benne [Csákigorbó SzD; JHbK XXVI/13. 12]. 
1745: ezen Istálló pedig fenyő gerendás és padlásos, tölgy 
fa hidlás, jó válu és jó Saraglya benne [Marossztkirály AF; 
Told. 18]. 1752: vagyon gerendás de nem padlasos, ti-
zenkét Lónak való, rekeszes két szakaszu, hidlásas Istalo 
benne lévő Valujával, es Saruglyaval együtt [Pókafva AF; 
JHb XXV/73]. 1753: Egy hoszszu Saragja akiből a Lovak 
szoktak enni [Beresztelke MT; Told. 19]. 1761: Az harma-
dik Istáló ... állás nélkül csak két Lóra való abrakolo válu-
jával, és Sarogjájával [Szászvessződ NK; JHbK VIII/1. 
199]. 1772: Hat Ablakai vadnak ezen ... Istállónak ... Jo 
Sorogja és vállú van benne [Kozmás Cs; BethKt Mikes 
conscr.]. 1797: Az Uj lo istáloba vagyon az ajtóval 
szembe egy nagy bűkfa váló, azon feljűl Sorogja, meljek-
böl az lovak esznek [Kőrispatak U; Pf]. 1836: A' Lo pajtá-
ba találtatik egy meg lehetős sorogja [M.péterlaka MT; 
TGsz 18]. 1852: A Lo istálo jo jászojjal, sorogjával hidlás-
sal, fenyő deszkaajtoval el látva [Marosfelfalu MT; DE 4]. 

Szk: ~ tartani. 1810: az Ujj Istállóba Sorogja tartani Há-
rom Vas Karikát tsináltatván fizettetett érette 9 xr [Szu; 
UszLt XII. 88] * szénatartó 1677: Marhák istállói 
Vagyon az istállóban egy végig érő vállú és annak felette 
vagyon egy széna tartó saroglya [Madaras Cs; CsVh 52]. 
1761: a Lovak előtt mindenikb(en) bükfábol faragott, és 
vájt vállú, széna tartó sorogjájával [Siménfva U; JHbK 
LXVIII/1. 38]. 1821: Az Istállóban végig az ajtóval által el-
lenben lévő Fal mellett hoszszan vagyon nyoltz láb fákra 
fel állított még jo allapotban lévő fenyő deszka Zablo Ja-
szoly felette végig széna tartó soroglya [Koronka MT; 
Told.]. 1850: vagyon kétt jo széna tartó sorogja, kétt 
zablo váluk [Gyéressztkirály TA; DE 5]. 



saroglyalánc 

o Hn. 1651: Az Saroglyan tul [Mv; MvHn]. 1667: Az 
Saroglja ket szele [Mv; MvH]. 

Ha. 1819: sorogja [Baca SzD; TSb 6]. 1824: Saraglya 
[Kv; BetLt 2]. 1827: Soroglya [Koronka MT; Told. 34]. 
1843: Saragjájával [Borsa K; BetLt 1]. 1844: saragják 
[Abafája MT; TSb 35]. 1849: saragják [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55]. 

saroglyalánc saroglyát a kocsihoz erősítő lánc; cele 
două laoţuri cu care se leagä codîrla de car; den Schragen 
am Wagen befestigende Kette. 1787: egy Darab sorogja 
Lántz [Mv; MvLev.]. 1848: Szekérhez való sorogja láncz 
hat 2 rft [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 

saroglyás 1. ~ targonca saroglyával ellátott targonca; 
roabă tărăboanţä cu şireglă; Handwagen mit Schragen. 
1775: Vet pediglen által Sarogjas Targontzákat 5 [Kv; 
Told. 32]. 

2. rácsos etetővel ellátott; (despre iesle) care este prevă-
zut cu grătar; mit Heuhalter versehen(e). 1632: Alsó Po-
rumbaki Udvar ház Vagio(n) egj mostan Sendeliezett 
Istálló meliben ket rend alias hat hat lóra ualo mind à két 
felől valus es Saraglias [Aporumbák F; UC 14/38. 176]. 

sarok, sark 1. cälcli; Ferse. 1573: az walkayak Erössen 
wgralnak, werik az sarkokai az segiket wòltenek [KCs IV 
39-40 pap János oláhbikali jb vall.]. 1710 k.: Apor azt 
mondá: Macskásit két jó korbáccsal a nyakától fogva a 
sarkáig fel- s alá egynéhányszor eregessék meg [BÖn. 
976]. 1772: Gr. Lázár János úr is megholt. 4-ta Novembris 
Szebenben betegedett meg, amint mondják, egyik lába sar-
kán egy kis seb indult, melyet gyógyítgattak a chyrurgusok 
[RettE 285]. 1806: tegnap egy kísség meg Sértéttem a 
sarkamat, és azzal kényeskedtem [Dés; KMN 209]. 

Szk: sarkon forgó kb. fürge, gyors mozgású. 1661: az 
német asszonyok frissek, sarkon forgók, térd hajtók, igen 
szépek is [TML II, 178 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Ju-
dithoz] * sarkon követ nyomában jár. 1854: (Bem) Urbánt 
sarkon követve s üldözve kikergetéa Bukovinába [ÚjfE 
351. — al 849-ben]. 

2. cipősarok; toc (la pantof); Absatz. 1658: Az minemű 
kaptára asszonyunknak czipellist csinálnak, nekem is jó le-
szen, csak az sarka legyen magos, az mint szokták csinálni 
[TML I, 148 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1729: 
Az Inqvartirizans Kapitanj Vr(am) Jagere ok nélkül 
Márton Györgyit az tüzröl ragadot egj faval ugj meg verte, 
és ä maga paputsá(na)k ã sarkával ă fejit ugj el paskolta, 
hogj az száján is ver jött de kivált ă fuliböl sok vér jütt ki 
[Sövényfva KK; TSb 51]. 1819: ha a dolgoztató Bőrt, tal-
pat, Béllést, csíszlíket, Sinort, kérget fonalat, czérnát, Szor-
kot, viaszat a' sorokra flekket egy szóval mindent a' 
mí a' Tőn és Csirizen kívül egy csizmához meg kívántatik 
ád, a• csizma el készíttésének idejét... a következendőkben 
nyujţjuk bé [Torda; TVLt Bírósági ir.]. 1863: Egy pár 
talpallás sarokal 2 f [Kv; LLt]. 

Szk: lengyel 1787: azon nyomot a Csizmának Len-
gyen sorkárol, és a Láb újnak bogosságárol ismertük a Csia 
László Uraménak lenni [Cófva Hsz; HSzjP Georgius 
Kalotsai (64) gy.kat.vall.]. 

3. (ajtón/ablakon) fordítást eszközlő fa/vas alkatrész; ba-
lama, ţîţ?nä (la uşă/fereastră); Angel. 1582: foldoztattam 
megh az Tanacz haznal mynd az keet kemencet Lakatos 
Jstwannak az Vasaknak igazitassatol, es be chynalassatol, 
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es hogy az felseo was Aytonak keet Sarkot chynalt, es 
wyobban be Eonteotte ónnal fizettem d. 75 [Kv; Szám. 
3/V 25]. 1593: lakatos balintnak attam hogy az alsó Ta-
nachy haz kemenczeienek az aitaiara 2 sarkat Czinalt, es az 
was aitot fel Czinalta, az kwseo kemenj aitonak sarkat meg 
ereossitete f — d 20 [Kv; i.h. 5/XXI. 64]. 1596: Egy Bechy 
zar aythora walo pantal sarkal eggyewt [Kv; RDL I. 65] I 
Chynaltattúnk a' scolaban az alsó gradich eleibe egi eoreg 
aitot d 85 Annak hewedernek, sarknak, Retteznek es 
retez feonek vettúnk 4 apro wassot d 32 [Kv; Szám. 
7/11. 20]. 1609: Az dominus Martinusnak Aytaiara ahol az 
tanuló leankak ky iarnak ket vas pántot sarkostol attham f 
— d 12 [Kv; i.h. 12b/IV 107]. 1621: Az Eleobi o sork 
kiczin es gienge leue(n), veotte(m) hozzaia Egy sing vasat 
p(ro) f — d 8 [Kv; i.h. 15b/XI. 286. — aA Farkas utcai 
klastrom kapujáé]. 1675: az pitvar ajtója egiczeres fa 
zarjaval edgíüt az sarkai vasbúi valók két pantiaval edgút 
[Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1679: Kapcsoson czinalt 
fejér láda, eggyik toljo fedeles, másik Sark s heveder nelkul 
való fel nyilo fedelű nro 2 [Uzdisztpéter K; TL Bajomi Já-
nos inv. 55]. 1699: A belső udvarra bé menvén edgy jo kö-
tött nagj és kis kapukonn A nagy kapunak alsó Sarkan 
vas karika van [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.]. 
1714: Ket öreg Hal Tartó Bárka Ajtajara Sarkakot, Pánto-
kot, es Retezeket [Balázsfva AF; Utl]. 1784: Egy Almá-
rium ezen két ajto, mindeniken két ket fain Sorok [Rücs 
MT; Ks 21. XV 22]. 1802: Egy falbeli almáriumra való 
Zárért és sorkokért fizettem 2 Rf 16 xr [Déva; Ks 120. 
3/1]. 1850: itten van egy otska gyenge deszka simpla kapu 
minden sarak nélkül [Gyéressztkirály TA; DE 5]. 

Vö. a csere/a-, fa- és vassarok címszóval. 

Szk: sarkából kihányja/veti az ajtót. 1644: haliam 
égikor hogi fel vertek Csiszár Mihalynenak az hazat, s oda 
menek mondák hogi az heubol erezkettek le az kis kamora-
ba(n), s az aitot ki vetettek az sarkabol ... s el vittek az 
pénzt [Mv; MvLt 291. 400b]. 1801: a vasvillakkal az Ajtót 
a Sarkából ki hánták [Kajántó K; FiscLt Latzi Samu (50) 
vall.] * sarkon forduló. 1800: Nádméz porazo, fedelestől 

Mustáros edény, sarkan fordulo fedeles [Mv; TGsz 52] 
* ~ tartó horog. 1821: égy Sarak tartó horgot t s i n á l t a t v á n 

[Mezőmadaras MT; MvRLt] * bécsi 1632: Azon ház-
ból az mely bwdeös kis házra le jeönek. Vagion raiţa két 
aito festett partazott beczy sarka pantia boritot zaria, he 
uonoiaual wtkezeöjeuel [Fog.; UF I, 165] * felső ~ 
1677/1678: Czinaltatam az varbelj palank kapura felŞO 
szarkat d 45 [Mv; MvRLt] * francia 1756: Másod* 
ajtó fordul Franczia sarkakon [Déva; Ks 92. I. 32] 
1761: (A) Kamara Székeknek Pitvarából Észak felé csere 
fűrész deszkákból parkánossan bérlett németes ajto mellyé 
kek között, ugyan hasonló csere deszkából p á r k á n y o s s a n 

csinált frantzia Sorkakon fordulo ... ajto Nyilik bé egy 
házban [Szászvessződ NK; JHb VIII/1. 205] * megónozott 

1785: az ajtók a rajtok lévő Frantzia Zárokkal, 
tsokkal, meg onazott sarkokkal, fordittokkal, bé rántó, 
fel taszító vasakkal edgyütt jo, es èp állapotban találtat-
nak [Szamosfva K; Born. XXIXb. 20 Komis Krisztina 
conscr. 13] * nőstény 1828: Két nyőstén sorokkal egy 
fél festett ajto [Szentdemeter U; Told. 39] * ónos ^>29-
az háló-ház. Az szegelet-házból való ajtója, zöld festeti 
pártás ajtó, hosszú ónas sarkokon, jó egész zár rajta [Szu' 
SzO VI, 98 Székelytámadt vár lelt.]. 1756: Az Ur házába 
...két nagy ablak, mellyek(ne)k ónos bézárói, Sarkai, pá*1' 
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tyai, le és fel rúgó, a ' vagy tojogato vasai, minden hiba nél-
*Ü1 P é v a ; Ks 92. I. 32]. 1781: Almáriumra való Ónos 
Nagy Sorkok [Mv; Told. 9a] * szegeletes 1764: Egy 
?Mak rámákra szegeletes Sorkokért, által foglaló vessző-
é r t kivono gombocskákkal és bezáró fordítókkal 1 Rft. 8. 

í.HSzJ által-foglaló-vesszõ al ] * vaskarikás 1680: 
^ymk ki innen az Uczara sendely fedel alat való kötőt 

rogh Tölgy fa kapu, mellyek kŏzōt egy deszkás kapu, 
Jyety fellyŭl fahorogb(a) allol penig perseljben vas csapon 
iorog vas karikas Sarkával [A.porumbák F; ÁLt Inv. 26] * 
vaspántos 1761: deszkával bérlett, vas pántos sorkakon, 

nyŏ fűrész deszkából tsak parasztoson tsinált, vas reteszŭ 

hfc?*1 Z a r 0 d ° A j t 0 [ S p " n g A F ; J H b K L v m / 1 - 4 9 8 ] 1 ( A ) 

tç- a? v a s Pántos sorkakon egj fenyő fűrész deszkából 
^nál t béllett Ajtón járnak ki Dél felé az Vdvarra [Pagocsa 

bakî" L X V I I I / 1 1 41 I E z e n H á z b o 1 föstŏs tsere Ajtó lá-
d , között fenyő deszkából való, vas pántos sorkakon for-
i h î ^ A j t o n J ^ k b é a h á n y o k házáb(a) [SiménfVa U; 
£ LXVIII/1. 43]. 1820 k.: Ezen Telekre az Uttza felöl 
v

 m e n e t van egy bérlett deszka, Fejes vas szegekkel meg 
ajtó borított Zárral mely áll a Kŏ Falba bé tsinálva 

ſDé V a l b é b o r i t ° t t Ajtó feleken, és vas pántos Sarkokon 
, .S'^Lt] * virágos 1697: Vagyon ismét edgj paraszt 

î f 8 " ) Vas szerszámok Ket ajtóra való virágos sarok 
775* k ^ Mk Alvinczi Péter inv 5] * zománcos 
ju f ' i / ^ 2 na&* a b í a k j a apró ónba foglalt üveg kariká-
rru e Zamánczos sorkak, és rúd veszszők fulciállyák 
Péva; Ks 92.1. 32]. 
ţjjy* (ajtó/kapu) széle/melléke; colţul/marginea (uşii/por-
Pal r / T o r r a n d - 1574- Thorma János zolgaya szepzegj (!) 
nak 3 2 C n ^ t e m z e r e n t e z t vallom hogi ottwes ambr(us)-

fíia miclos estwe keszen Jw volt haza Lattia az 
os hog be akar volt bwnj az baranne hazahoz az ember 

V o
 e m * e r t hog az Legenj esmet az aytto sarkanal meg 

ÍKv-Vî?11 m a gá t , nem lathattuk az Legent mert setet vala 
l Jk III/3. 386c]. 1598/1635: (Feleségem) az meddigh 

'akni n e u e m e t u>seli, vagy az uduarbelyi hazamba(n) akar 
es h 3 2 kapu sarkanal való hazamban szabadoson 
kuto i S e g e S e n l a k h assek [Mv; APol. I. 68/5]. 1635: lm 
bizon 3 2 k a p u s a ſ kanal kerne egy haz helyet, de 
29j y cz»ak egy talpalatnet kerne sem adok [Mv; MvLt 
csűrft u í 6 7 4 : leszás támaszos sövennyel be keritet 
Pedißh k i n e k u d v a r a r a nyi'o kapuja fellyűl fa, alol 
más iVas s a ſ k ° n forgó balra az sarkanal egy rósz szal-
U ^ a u t a r t 0 0 1 [A.porumbák F; UF II, 608]. 1734: Az 
Senn i P u n b e l ö U 3 2 Sarkánál egj palankfábol csinált 
Farka • m é h e s k e r t [ D a t k NK; JHbB D.l gr. Bethlen 
[Tani m V ]- 1 7 5 6 : , á b vetéskert a Vetéskapu sarkánál 
szei?M C s ] 1 a k a P u N a P kelet felöl való sarkánal a kert 
7777 f s e n v i t e t e t t [Branyicska H; JHb LXX/2. 11]. 
recini ?u p u barkánál levő Házacskáb(an) magát lakosul 
né P a U l a s s a [Backamadaras MT; Hr 1/17]. 1812: aGroff-
got \u1a s o r kához támasztott valami Borostyán Fa Husán-

^inederfája KK; IB. Molnár György (58) ref. esp. vall.]. 
eine« r u- t e r ü , e t s z é , s ö r é s z e » m a r g i n e a unui teren; Rand 
feld Mn/l e t S 1 szegelet(fÖld); (parcelä); mărginaş(ă); Rand-
gyeſn^ r ^ b e , s e ö w e z s o rkarol , a ki eösweny be me-
kj h a A a F e , e r Nikoba az Feier Nikobwl az mely eösweny 
Peier 0 r o z h e g y kapuhoz, azon alol mind az kett fele 
Palfa lnV!r^ a k F a r k a s l ak i [UszT 15/103 Nagy Gergely 
zanto fpAi ? l z a b a d z e k e , y v a , I - l I T u d o m hogy az Jlidbeli 
es lehet t u 3 2 Orozhegyiek biriak, es a mygh akartak 

b e l , e b bellieb orottak az Jlid sorka fele de a Far-

kaslakiaknak semmi byradalmokat ott ne(m) ertem [Ülke 
U; i.h. 15/113]. 1604: Kazaltam az szaldók zeg sarkaba 
Abastfalúí Gal Pal Janosnak pénzéért | Az Zaldok sorkanys 
vaghtunk fat [AbásfVa U]. 1606: az njres new helj mellet 
egj sorokban tudom, hogj az farcádj marhanak Zallasa otth 
volt az peres heljben [UszT 20/173 Antal Kouach medeserj 
(50) lofeö vall.]. 1623: Tudom aztis hogy az mikeppen az 
ket kikelleo eoszue szakad azon megien fel az hatar az kys 
Bwk Sorkára [JHb Valentinus Salat pix de Kibeda (60) 
vall. — aMT]. 1693: Ki menvén az sarokra Cseke Büke 
nevű helyben, nagy Kűrüczőn túl Galaczi Páll Szántó Föl-
din kivül, az Kemenes Márton Szántó Földiig az két sarok 
Kőzi Falu számára marada | Menvén onnat az Fejér Patak 
Sorkára egészszen azon sorok marada a' Falu számára 
[Gyszm; CsÁLt 1/1]. 1761/1784: András ut a Sárkán egy 
bokros haszantalan fold [MakfVa MT]. 1803: Ezen pászto-
roknak a communitás szénahelyet is ada, az Havas láb sor-
kát [M.hermány U; RSzF 193]. 1816: az egész szőlőbe 
az ujj Sarjuzáson, sarkon kivül sem jó fa sem termés nints 
több [Dés; DLt 358]. 

Hn. 1600: Elied sorkan (sz) [Oroszhegy U]. 1604: Kes-
kenj sorkig [Kecsetkisfalud U] | Szaldók zegh sorkan 
[Lövéte U]. 1605: az Tèr bwk sorka [AbásfVa U]. 1606: az 
Kesken sarok uttiaigh [Kecsetkisfalud U]. 1623: az Forrás 
Sorkon [Msz]. 1641: Sorkan (k) [Oroszhegy U]. 1650: 
Banya sorkan hegy oldalban (sz) [Gyszm]. 1687: Kőz 
berek Sorkan [Menaság Cs]. 1690: Rege Sarkan (sz) 
[Szentimre Cs]. 1699: Gyépŭ sorokban (k) [Csöb U]. 
XVIII. sz. eleje: Szőlő Sorkán (sz) [Szentgyörgy Cs]. 1701: 
Horgas Sarkannal (sz) [Nagykend KK]. 1711: a Nagy 
Völgy Sorkan. szemés völgy Sorkán (k) [Menaság Cs]. 
1720: Tőrmenj sorka tövin (k). Kőz bérez Sorkán (sz) 
[uo.]. 1738: Füves ágj sorkán (sz) [Bözödújfalu UJ. 1739: 
Küs István Sarkan (k) [Menaság Cs]. 1740: A ' Csere Sarka 
alatt a Mákói útnál (sz) [Inaktelke K]. 1743: Jeszlŏ Bük 
Sorkan (sz) [Kézdimartonos Hsz]. 1744: Sorok árkába (sz) 
[Székelyszállás U]. 1746: a nagy Bükkös Saroknál [Nagy-
ida K]. 1757: Az Őrhegy Sorkán ă Havásson (e) [Szentmi-
hály Cs] | Keményes Sarka [Gyszm]. 1758: A Csere Sorka 
alatt (sz) [Inaktelke K]. 1759: A Nagy Mező Sorkán [Lá-
zárivá Cs]. 1765: à Szaj Sorkán való hely [Szárhegy Cs] | 
az Csere Sorkon (e) [TarcsafVa U]. 1773: A H l vesze sor-
kán (sz) [Ditró Cs] | a Sövér Sorka tetején (sz). A Porték 
Cseréje alatt a Sorokban (sz). A Betze Sorkán (sz). A 
Köves Sorkon (sz) [Szárhegy Cs]. 1774: A Léány Mező 
Sorkán (sz) [Bözödújfalu U]. 1778: Hideg kut tsereje sor-
kan (sz). Felső völgy sorkan (sz) [Kőrispatak U]. 1781: So-
rok nevezetű Hellyben (e) [Székelyszállás U]. 1786: Rados 
sorkán [Kőrispatak U]. 1797: Csávás Sorkán (e) [Bencéd 
U] | Kétt Szilasály Sorkán (sz). Kis Völgy sorka Sűrűje 
alatt (sz) [Kőrispatak U] | Farkas Gyepű Sorka (e) [Tar-
csafVa U]. 1801: Az Eperjes sarka vegibe a nagy patak 
uttya mellett az oldal alatt (sz) [A.üvegcsür Hsz] | Köves-
patak Sorkán (sz) [Szárazajta Hsz]. 1807: Gyepes hegy 
Sorkán (sz) [TarcsafVa U]. 1821: Az Eperjes sorkán (k) 
[Mikóújfalu Hsz]. 1822: A' Sorok nevezetű Erdő [Székely-
szállás U]. 1823: Magyaros Sorka (e) [M.bece AF]. 1840: 
a tetőről jö egy sorok bé az oltra nagy hajtás sorkànak 
neveztetődik [Bikszád Hsz; MkG]. 1849: Gyertyános 
Sorkán (k) [Kőrispatak U]. 1861: Szilas Sorkán (k). Vaska 
sorkán (k) [PálfVa U]. 1864: Éles sorok. Kovátsok sorka. 
Gálok sorka. Mezeiek sorka. Karofás sorok. Nyires sorok. 
Ordás Sorok [Ditró Cs]. 1865: le a ' Szarhegy sorka tetejéig 
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[Mikóújfalu Hsz]. 1873: Gáspár Sorkán (sz) [Szováta MT]. 
1882: Bozliksorkán (k) [Etéd U]. 

6. vmely tárgy/eszköz sarokrésze; colţul unui obiect/in-
strument; Ecke einer Sache. 1742: Érkezett Melgs groff 
Uram parancsolattja az Turoczi Uram Török paripájáról 
én mértékit vettem magasságáról hoszszuságárol ... az első 
böge az Czérnának az farkától fogva fel az Serenyiig az 
harmadik böge az patkó sarkától fogva fel [A.árpás F; TK1 
Váradi Zsigmond Teleki Ádámhoz]. 1806: Más fél fontos 
Réz mérő, melynek a sorka hibázzik [Szu; UszLt XII. 87]. 
1820: egy más hasonlo Ferslagba az asztali ekesség egyik 
része egy arannyal futatott ezüst poharat, Egy ezüst kávé fa 
nyelű Ibriket egy kitsi ezüst borstartot egy törött sarok-
kal [Szászvessződ NK; Told. 19]. 

7. könyvtábla (díszes) sarka; cotorul cărţii; (verzierte) 
Ecke eines Buchdeckels. 1789: Könyvek Hieronimus 
Ludolfs Bŏr marmorea Tábláb(an) aranyos a' Sarka [Mv; 
ConscrAp. 88]. 

8. átv vminek a szilárd alapja; temelie; Basis. 1662: Bá-
thori Zsigmond igazgatásának sarkából való kifordulása 
miatt az országra származott nagy romlások [SKr 81 Tarta-
lomjelző fejezetcímből]. 

Szk: törvényt a maga rendes sarkából kivet. 1760: nem 
lehet Törvényt maga rendes sarkából ki vetni, és a tiszta 
szivet ekképp(en) vexálni illetlen dolog [Igenpataka AF; 
TL. gr. Teleki Ádám aláírásával]. 

9. a Nap sarka/tengelye; axa soarelui; Sonnenachse. 
1710 k.: Magammal együtt minden keresztyén atyámfiai-
nak azt adom tanácsul: megójjuk magunkat, úgy ne járjunk 
a curiositas mellett lelkünkkel mint Galileus nagy filozófus 
járt volt a szemével, mikor telescopicum által nézett a nap-
ba, hogy a makulákat kitanulhassa, azon szempillantásban 
kisült a szeme, mert nem elégedett meg azzal, hogy a teles-
copium által bocsátván a napfényt a papirosra, mind a 
makulákat, mind a napnak a maga sarkán való forgását 
akárki is kitanulhatja, amennyire kell [BÖn. 481]. 

o Szk: sarkából kiteker félremagyaráz; a răstălmăci; 
mißdeuten. 1662: e végezést is az ő mesterségökkel elfor-
dítani és sarkából kitekerni nem veszteglék el [SKr 113] * 
kivet a sarkából felülmúl; a întrece; überwinden. 1811: van 
Çzigánynak egy Tárgya ezek3 felett: A' musika neki oly' 
Élémentuma, Mint Archimedesnek a' híres Punctuma, 
Melyben ha meg-veti lábát, más Nemzetet Felyül halad 
sokkal, 's a' sarkából ki veti [ÁrÉ 37-8. — aAz előbbiek-
ben felsorolt foglalkozások] * végé ben-sar kában végül is; 
la urma ürmei; letztendlich. 1763: a' Biro ... szidni kezdi... 
ennek végiben sarkában öszve vesznek [Udvarfva MT; 
Told. 44/15]. 

A cimszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók 

sarokbeli vminek a szélén fekvő; de la margine; am 
Rande von etw. liegend. 1699: a Sorok beli Májorság föld 
[Székelyszállás U; EHA]. 

sarokcsináltatás ajtósarok-javíttatás; fåcutul/reparatul 
balamalei; Angelreparierung. 1590: Attam Az Kouachynak 
Sark Chynaltatassert d. 50 [Kv; Szám. 4/XXI. 24 Kis Ist-
ván sp kezével]. 

sarokſa fasarok; stîlp de colţ; Holzangel. 1596: Mikor 
az zaart le vonattam az maior kapuiarol vgian akkor chinal-
tattam megh az kapun való vyab sark fat [Kv; Szám. 
6/XXIX. 81 Bachi Tamás sp kezével]. 

sarokkarika vassarok része; inéiul la balama; Teil der 
Eisenangel. 1681: Sarok karikának való vas libr. 141 I 
Sarok karikának való uj vasak az eöreg ülőre tartozók, 
négy darabban száz negyven egy fontosok [CsVh 93]. 

sarokpánt sarokfelerősítő vaspánt; fier-colţar, echer de 
metál; Eisenband für Angel. 1730: Egj par jo nagy Sarok 
pántot vöttem Den. 36. [Kv; Szám. 56/XIX. 9]. 1854: Dol-
goztam Kováts munkát tsináltam egy Sorok pántot és 4. 
Plat Szeget hozá fel Szegeztem 32 x | tsináltam a Istálo hiju 
ajtojara egy uj Sarok Pántot [Dés; BetLt 3]. 

sarokpipa ajtó/ablaksarok pipa alakú része; pipä 08 

uşă); pfeifenfòrmiger Teil der Angel. 1851: tyúk-ól •• 
ennek négy ajtócskáin van két kis vas sarok, négy sarok 
pipa, és három reteszfö [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

sarokpléhecske sarokfelerősítő pléhdarabocska; colţar, 
vinclu; Metallstück zur Befestigung der Angel. 1695: ab-
lakja sark vasacskai es plehecskei meg vadnak [Boros-
krakkó AF; BfN dobozolt anyag VI]. 

sarokvas ajtó/ablaksarokra való csuklósan működő vas-
pánt, csuklópánt; şarnieră; Winkelband. 1676: VagyoJ 
ezen haznak három ablaka kettei négy négy nyílású 3-dik 
két nyílású, három táblaja ónban, az többi fában foglalt 
üvegekkel, hozzá való sark vasokkal, pantokkal es egyéb 
requisitumokkal mostan jo alapattol vadnak [Fog.; UF H» 
725]. 1681: Öregh Kapuhoz Kő falban való Sark vas Nro 3 
| Másik Csűrös kert. Uczarol való két fele nyilo, Rámás, 
fenyő deszkás kapuja Nro 1 kapu rámájának az két oldal 
oszlopán Sark vas Par 4 [Vh; VhU 524, 571]. 

sarokvasacska ajtó/ablaksarokra való csuklósan műkö-
dő vaspántocska; şarnieră mică; kleiner Winkelband. 1699: 
ablakja sark vasacskai es plehecskei meg vadnak [ß°" 
roskrakkó AF; BfN dobozolt anyag VI]. 

sáromberki a Sáromberke (MT) tn -/ képzős szárm.; de-
rivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Sáromber-
ke/Dumbrăvioară; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete 
Form des ON Sáromberke: I. mn Sáromberkén levő; din 
Sáromberke; sich in Sáromberke befindend. 1757: vicinüS-
sa Fellyül a Sáromberki Határ Szély, Álol az Ér [Nagyernye 
MT; EHA]. 

Hn. 1671: Az Sáromberki Hatar szelyb(en) (sz) [Erdö-
szengyel MT; EHA]. 1757: A Sáromberki utt mellet a Kö-
vecses alatt (sz) [Nagyernye MT; EHA]. 1759: A Sárom-
berki ösvénynél (sz) [uo.; EHA]. 

II. fii Sáromberke lakosa; locuitor din Sáromberke; Be-
wohner von Sáromberke. 1832: Két Contractusba a' Sá-
romberkieken régi Adósság [Sáromberke MT; TSb 26]. 

sáros I. mn 1. sárral szennyezett, besározott; noroioS, 
murdar de noroi; kotig, dreckig. 1573: Berkezy Ianos 
vallia hogi mykor eo oda Iwtot volna Sáros volt K e l e m e n 
Es Zydia volt gergelnet, kwrwa vagi te Neste lelek [Kv» 
TJk III/3. 281]. 1600: Thyborczy Mihály ... vallia keſ" 
dem myert sáros vgj monda hogy az ludak kergetnj mentn 
volt [Kv; TJk VI/1. 427]. 1748: Csudálkoztunk hogj jő W 
az uttza ajtón, különben láttuk hogj az uttza ajto kiiintse 
mindenkor sáros, edgj alkalmatossággal rá lestűk mi sároz-
za bé, hát a Tatár Uram sértéssé tsak néki menjen s ki 
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nyittya [Torda; TJkT III, 241]. 1762: az Anjám a Szérűn 
nőtt buza között a pénz (!) meg szároztá, mivel Sáros és 
fòldes volt [Gyeke K; Ks]. 

2. felázott, pocsolyás (út); (drum) noroios, înnoroit; 
(Straße) voll von Pfűtzen. 1592: Az orzagh vta sok helye-
ken sáros Az vice kiralj birakot Az Zek rah Adgia megh 
latasra. Az Árkot Azért Az eórekes Jóbbagj Arokollia az 
Regj foliasba [UszT]. 1593: Mielhogy az vt Igen sáros 
vala, az teorwenj akkor vgy Jtele valahol akarywk czinalnj 
ott czinalliuk az utatt [BikafVa U; i.h. 10/91]. 1668: Thor-
da Vármegjében levő Zah nevü Falujának határán, országh 
uttyán valo alá s fel járó, szekeres és egjéb uti embereket 
akadaljoztato Mocsáros, Seppedékes, Sáros helyeket 
minemű sok bajjal, farátsággai, es költséggel eppittettendő 
hidakkal, töltésekkel tartani [Radnót KK; Told. la. II fej.]. 
1677: Váradon lévő sáros uczáknak, gátaknak töltési mi 
móddal legyenek [AC 273]. 1757: A Koronkai felső Utza 

hogy meg igazittathassék, és oly Seppedétt Sáros ne 
tegyen, a minèmŭ mostan Ítéltetett hellyesnek, hogy két 
felöl a' széllein ásattassék egy ölni, vagy leg alább két sing-
nyi Szélességű, félōlnyi Mélységű Árok és Sántz [Koronka 
MT]. 1759: igen sok hellyeken az Alparéthi határon Seppe-
dékes Motsáros és Sáros lévén az ut Hidakkal és Töltések-
kel procuraltattyák az... Vámnak Possessorai [Zápróc SzD; 
JHbK XL/8]. / 777: Tudgyaé az Tanú hogj ezen Nagj 
Bunyrol Illondára menő Ország Ut ez előtt nem régen 
fogattatott fel, és hogj a' régi Ország Ut alkalmatlan sá-
ros feljárására nézve el hagjatott ? [Révkörtvélyes SzD; 
TL vk]. 

Hn. 1793: Sáros kőz [Koronka MT; Told.]. 1823-1830: 
Sáros utca [FogE 106]. 

3. - idő esős idő; vreme ploioasă; regnerisches Wetter. 
1578: az zóleok kózet valo vtakra is visseltetne gondot eo 
kegmek Mert ha Sáros vdeo leze(n) zwretbe, talam az Nagy 
sarokba es bomlot vtakba, az kewes zeoleo haznat sem 
hordhatny el [Kv; TanJk V/3. 175a]. 1672: Rettenetes ha-
vas, hideg esős, sáros idők vadnak, Uram, erre [TML VI, 
392 Baló László Teleki Mihályhoz]. 1705: Az elmúlt éjsza-
ka kimenvén a németek és rácok, elmentenek annyira, aki 
mostani sáros időben tészen ötödfél mélyföldet, ahonnan 
hajtottanak circiter háromszáz marhákat, azonkívül egyné-
hány száz juhokat [WIN I, 552]. 1711: Visszamenék Zá-
gonban, onnan a regimenttel megindulván, rettenetes alkal-
matlan, esős, havas, sáros időben éppen Kővárig menék 
[CsH 477]. 1770: irtóztató árvizek, esős, sáros idők voltak 
a múlt novembertől fogva ezideig [RettE 231-2]. 1780: a 
Falun végig Borzás felé menő Ország uttya némelly hellyen 
olly sáros sephedékes lévén, hogy sáros időben kéntele-
nittetnek az uton járok a kertek megett a Falut meg kerülni 
[Adámos KK; Pk 7]. 1814: esős sáros időbe vetvén na-
gyobbára szamár tövisset vetett [Buza SzD; LLt Csáky-per 
131. L. 38]. 1843: sáros és jégsikos időben felmenni csak-
nem lehetetlen [Dés; DLt 424]. 

4. mocsaras, ingoványos; mocirlos, mläştinos; sumpſig. 
1597: égczer kyrtem wala az Alprety Biraktul karónak 
walo ffat es ennekem azon Sáros erdobwl attak wala 
ammely felöl most az wersenges wagio(n) [O.vásárhely 
SzD; Ks]. 1662: Midőn immár a vezér tábora hozzájok 
csak olly közel szállott volna, hogy csak a Hortobágy, egy 
sáros, de meggázolható víz lévén előttök, másnap idején 
egymással szemben lehetnének [SKr 538-9]. 1698: a kettő 
között egj kis sáros patak vágjon [Páncélcseh SzD; RLt O. 

5]. 1717: A Polgárok Rétin fellyül vagyon egy darab Sáfos, 
vizes, gazos Rét [Dés]. 1726: Mikor ertem aszt a Tot igen 
nádos Sáros hely volt Senki Sem kaszálta [A.detrehem TA; 
Bom. IX. 5 Tonya Péter (60) jb vall.] | az utrumban fel tett 
To helly Gyermek koromban ollyan sáros nádas volt 
[uo.; i.h. Padurán Ignát (45) zs vall.]. 1759: a Sáros 
hellyeket mind Padlásos hidakkal, és ág-töltésekkel vagyis 
gátlásokkal tartyák [Désakna; JHbK XL/8] | ezenn Gorbai 
határon, mind Csernek mind Totszállás felől a Völgyön sok 
forrásos és Sáros hellyeken vágynák ág töltések és Bödö-
nök [Paptelke SzD; i.h.]. 1760: azon Nobilitaris Fundus 
igen alá-való el-ebbedett vizes Sáros hely volt, ugy hogj az 
uttzánál sokkal alatsonabb vólt [Mv; Told. 15/44]. 1764: a' 
Tó mellett a' fertős Sáros helly [Göc SzD; BfN Bánfíy 
Farkas conscr.]. 

Hn. 1608: az Sáros patak mellett (k) [Kalotasztkirály K; 
KHn 50]. 1636: Az Sáros retb(en) kaszalo rett [Siménfva 
U]. 1646: Sarus Ay torokban [Mezőkirályfva K]. 1662: 
Sáros uolgi neü helyben (sz) [TarcsafVa U]. 1667: az Sáros 
revnel (k) [Kőrispatak U]. 1672: az Saras retnel (sz) [Kalo-
tasztkirály K; KHn 50]. 1679: Az Saross Kutonn fellyül 
(sz) [Nagylak AF]. 1695/1717: Sáros Völgyben (sz) [Tar-
csafVa U]. 1697: Sáros hidnal (sz) [Hídvég Hsz]. XVIII. sz. 
eleje: Az Sáros réth mind körül az halvánj az határa [Dés]. 
1722: a' Sáros Patakra jövöb(en) (sz) [Feldoboly Hsz]. 
1731: A Sáros tövisnél edgy darab [Kászonújfalu Cs; 
BCs]. 1743: Sáros völgy nevű helyben (sz) [Bözöd U]. 
1744: Sáros hidnal (sz) [Dés] | Sáros Kútnál (sz) [Bordos 
U]. 1754: A Sáros patakban (sz) [Marossárpatak MT]. 
1759: Sáros patak feljén (sz) [Etéd U]. 1760: a Sáros Kút-
nál (sz) [MalomfVa MT]. 1769: Sáros oldalban (sz) [Lázár-
fVa Cs]. 1781: A Sáros pataknál (sz) [MákófVa K]. 1784: 
A' Sáros Révbe (sz) [Szásznyíres SzD]. 1829: Sáros révnél 
(sz) [Kibéd MT]. 

W.fn mocsaras, ingoványos terület; teren mläştinos, mo-
cirlă; sumpfiger Ort. Hn. 1737: Sárosson (sz) [Zentelke K; 
KHn 139]. 1773: A Sáros (sz) [Szárhegy Cs]. 1795: a' 
Sáros n. szőllő hégyben (Sző) [Szénaverős KK]. 1802: a 
Sárasnál (e) [Aranyosrákos TA]. 

A címszó fon-ásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

sárosan besározva; plin de noroi; mit Schlamm bedeckt. 
1574: Thot Ianos Azt vallia, Lattha hogi Adam Sároson 
Nagy dwlwa fwa Ment haza, Es otth Ereossen zitkozodot 
hazaban [Kv; TJk III/3. 345]. 1793: ekkor Baratosi Joseff 
künn a' Kapu előtt alvan Veresen Sároson és fel-szeme 
rutuI meg-ütve, onnat Compitoltak szóval edgyütt [Dés; 
DLt az 1799. évi adatok közt]. 

Ha. 1832: sárasan [Kv; KLev.]. 

sárosbeli Sáros nevű helybeli; din porţiunea de hotar de-
numit Sáros; aus dem Ort Sáros. 1808: Sárosbéli kaszalo 
[Alvinc AF; EHA]. 

sároz sárral beszennyez; a murdäri cu noroi; mit 
Schlamm verschmutzen. 1591: Doma András vallia 
lattam hogy az eo giepwien volt jele az barmok be menete-
linek, mert az eo giepwiet teordeltek saroztak vala az bar-
mok ahul be mentenek [Kv; TJk V/l. 168]. 

sárpapucs sárcipő; galoşi; Galosche. 1850: Egy pár gu-
míelastícum sárpaputs 7 vf [Algyógy H; Born. F. Ii]. 
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sártéka irkafirka; scriere/text färă valoare; Gekritzel. 
1610: amelj schartekat az kereskedesreol való tarsasagnak 
zamvetesereol producal [Kv; RDL I. 5]. 

sártó iszapos tó; lac cu nămol; schlammiger See. 1780: 
ugyanyira meg tőit az a' to iszappal, hogy éppen tsak a* 
malomnál vagyon egy kevés mélysége, 's ezért nyárba 
keresztül melegedvén az hal el döglik naponként inkább 
iszaposodik, hogy végre tsak sár to lészen [Szamosfva K; 
Bom. XXXIX. 51 Josintzi Sándor lev.]. 

sártöltés földtöltés/gát; dig de pämînt; Erddamm. 1663/ 
1793: Az Utakot és Sárokot minden helyeken a Falu 
közönségesen tsinálják minden hidakot és töltéseket egy 
vagy két Sárbiró légyen a kik meg lássák mint viszik a gát 
ágat s mint kötik ... 'Sár töltésbe és gátba [A.csemáton 
Hsz; SzékFt 25]. 1742/1792: azon Contractusban semmi 
mentio nem lévén két helyen lévő Határ sántzokrol, és két 
helyen lévő sár töltésekről a' száz forintból defalcáltatik 
húszon öt forint az Onusok subportálásokért a' Contractus-
ban introscribált Jószágra Szántóföldekre, és Templombeli 
állo helyekre, marad pure flór. Hetven öt idest 75 [Albis 
Hsz; BLev. 39]. 

saru 1. (bőr)lábbeli; sandală (de piele); Ledersandale/ 
Schuhe. 1558: Pether Bemald Megh eskewen Azth walla, 
hogy ew adoth wolth zallasth Annosnak egy kys hazba 
Annak wthanna lattha hogy sok darabonthok oda menthek 
Annoshoz ees oth halthak Az Annosnal Azthys lattha Reg-
gel hogy, Anna Az Annos ewchye wontha wolth fel az da-
rabanth sarwyath [Kv; TJk 1/1]. 1568: TQrçk Marta iurata 
fassa est, hogy eç ezt hallotta, hogy András Katho az Anyát 
bestye lelek kuruanak szytta, Eztys latta hogy ... oda ment 
volt brassay János es latta hogy oth bezellettek Egymas-
sal, Azth vallia hogy Egy sarut, adot volt, Brassay János 
Katalin Azzonynak [Kv; TJk III/l. 233]. 1570: Frusina 
Myhal Stengel (így!) ... vallya, hogy twgia Mykor az Ger-
gely new legen ely zaladot volt Gywlay Myhal hazatwl, 
kesen Esthwe Jwtot volt Be az ew hazaba, Es egyk Sarya 
nem volt lababa [Kv; TJk III/2. 164]. 1572: Ilona hegedws 
Janosne zolgaloia, latta hegedws Janosnet Eolelgette chio-
kolta egy Jámbor ky az aranias Mellet lakyk Sarwt 
gywreotis adot neky [Kv; TJk III/3. 33]. 1590: az Alperes 
Egj vy sarúth, egj fejelest adott [Szu; UszT]. 1598: Egi 
zegeni Varady meg nyomorodot Azzonnak sarura attűnk f 
— d 25 [Kv; Szám. 7/XVI. 43]. 1637: ad minden Ezten-
deore egj egj harisnyat, három három sarut [Maksa Hsz; 
HSzjP]. 1638: Miklós Mellette(m) wl vala le uete az sariat 
es fűti uala az szaratt egj kor monda im minth Egete meg 
az Labomat, es könnivezni kezde [Mv; MvLt 291. 133a]. 
1670: Kulcsainak Kŏdmene nro 1. Saruja par. 2 [A.ko-
mána F; Utl]. 

Vŏ. az asszonyember-, férfi-, karmazsin-, kordovánsaru címszóval. 

Szk: - foltozni. 1596: Az Lamekre ualo költsegh ... 
attam sarü foldozni f — d 10 [Kv; Szám. 6/XXIX. 6 Bachi 
Tamás sp kezével] * ~t fejel. 1589 k.: en Zabo Thamasnak 
egy Zarut feyeltem [Szu; UszT] * -t foltoz. 1630: Szabó 
Marton foldozot mind ennekem sarut ... Mind penigh az 
Jnasnak s mind Uramnak maganak s Aszoniomnakis fol-
dozta Czizmajat. de uy miuet en nem tudom hogj miuelt 
volna [Mv; MvLt 290. 221a] * -val tart. 1633: az miolta 
en nallok lako(m), mind Abrugi Istua(n) tartotta Azzonio-

mat szaruual [Mv; i.h. 120b] asszonyembernek való 
1625: Egy asszony-embernek való sarut, jót, juh, vagy 
czapbőrből csináltatottat, verest feketét vagy szederjest, két 
talpút, 75 pénzen [Gyf; EOE VIII, 277-8 árszabályzatban]. 
1683: Kocsis és Aszszony Embernek való szaru vagyo(n) 
paria nro 22 [Küküllővár KK; Utl] * egyforintos 1701: 
Az fono Inasok(na)k Esztendőre való fizetések ez légyen 
Karátsonkor edgy forintas Saru" [Kv; PosztCArt. 26. — 
aFels-ból kiemelve] * fekete 1632: Azzoni embernek 
ualo fekete saru N. 27 [Fog.; UF I, 144] * fél 1652: a 
Felesege eyel ment el az Buxa Jstva(n) hazatul az nagi 
hidegb(en) fel saruba(n) Nagiubbik Fia vive utana3 [Bőd 
SzD; BK nemes Mihály (76) zs vall. — aTi. a fél saruját] * 
hosszú 1802: Schroft János származasàra nézve Mo-
raviábol Brŭnbŏl való 19 esztendős hoszszu sarut vi-
sel [DLt nyomt. kl] * hosszú szárú 1600: 23 Marcy 
veottem az Eoregh leginnek egy hozzu szárú sarut d 70 
[Kv; Szám. 9/XII. 65 ígyártó Simon isp. m. kezével] * 
piros 1584: Deák Adam vallia ezt(is) hogy az vton Az 
Jstwan biro ket fia es Sete Mateye chak kullagtak az vthon-
nis, bátorságoson Ne(m) Iartak az vton hallotta(m) hogy 
effele dologért felnek Hallomassal elege hallottak ez gonoz 
chelekedetet az András feleol mely András egy Swteo 
Azzony fia leót volna Coloswarot, es hogy piros sarutis vit 
volna az Azzonnak segesuarat es vgy vitte ky [Kv; TJk 
IV/1. 350] * ráncos veres 1736: még a fö asszonyok-
ban is sokan nem csizmát viseltenek, hanem amaz ránczos 
veres sarut szász módon; télben szőrből botosok volt, az kit 
az csizmára vagy sarura húztak, hogy az lábok meg ne 
fázzon [MetTr 342] * szász 1705: a kisfiamnak fogad-
tam ma egy dajkát, aki udvarhelyszéki leány volt és egy 
fendrik csinált volt neki egy fattyat A gyermeke tartását 
fogadták karácsonyig hat véka búzáért, egy kétforintos 
szász saruért [WIN I, 537] * térdig való 1582: Willag-
thalon Jstuanak attam Thérdik walo zarűtt d. 38 [Kv; 
Szám. 3/VII. 8] * veres 1570: Erzebet Nagy Paine fely 
peres Byzonsagy Botha Casparne Ellen Hona Kis De-
meteme; Borbara Teglas gčrgneh, Erzebet Kčmyes Tha-
masnę, Orsolya Lčrinch Deakne, hitek zerent valyak hogy 
hallotak Botha Casparne Nagy palnet Jllyen zokal zydal-
mazta, Or wagy Te kwrwa, vasatis korsotis egiebetis loptál, 
nem attak ennekem veres zarwra való pénzt az Lattrok 
mynt neked [Kv; TJk III/2. 8]. 

Sz. 1769: (A testamentumhoz) Competentiajokot in 
Linea Veresiana mig meg nem mutatyák adig sarujokat 
illyen kaptára nem üthetik [Hsz; Kp IV. 252]. 

2. bab vki saruját ganéval megkeni; a unge cu excrement 
sandalele cuiva; seine Schuhe mit Kot beschmieren. 1591: 
Sophia Azzoni, Veres Martonne vallia Zaz Borbolia 
monda nekem, Azt mondotta ennekem Boba Catus hogi ha 
az Teglas János ganeiaual megh kennek az Teglas Jånosne 
sariat, esmet az Azzoni ganeiaual az vra sariat, tudna hogi 
mingiarast megh giwleolnek egimast. En valtigh kerem 
hogi ne czelekednek ollian Jstentelen dolgott [Kv; TJk V/L 
133]. 

Ha. 1570: Saiyatis [Kv; TJk III/2. 164]. 1597: saryat [Kv; 
TJk W l . 55]. 1599: Saryanak [Kv; Szám. 8/XIII. 3 Szabó 
András sp kezével]. 1600: sarjokat [Kv; i.h. 9/XII. 63 ígyártó 
Simon isp. m. kezével] | sarual [UszT 15/69]. 1629: sariat 
[Kv; TJk VII/3.38]. 1634: sarjat [Mv; MvLt 291. 32a]. 

sarucsinálás sarukészítés; fäcutul sandalei; Sandalen-
verfertigung. 1588: Az Vargaŭal Szam vetúen hogj ide az 
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Ispotalj házhoz múvevel zolgalt, mint hogj Sarv chinalasa, 
es Sarv foldozassal (így!) fizettem nekie f. 6 d. 47 [Kv; 
Szám. 4/V 47 gr. Veber sp kezével]. 

saruſejelés saruhoz új fej készítése; cäputarea sandalei; 
Sandalenkopffertigung. 1596: 7 Die 8bris attunk egi 
zegeny deák gyermeknek egi sarw feyelesnek ki waltassara 
f — d 16 | attunk az zegeny bolond Jlonanak egi sarw 
feyelesre f — d 20 [Kv; Szám. 7/II. 28, 30]. 

sarufejeltetés saruhoz új fej készíttetése; cäputarea san-
dalei; Verfertigung des neuen Sandalenkopfes. 1600: Egj 
Saru feyeltetesert vgian azonn vinchellemek d 32 [Kv; 
Szám. 9/XIII. 5 Damakos Máté isp. m. kezével]. 

sarufoldozás sarujavítás; reparaţia sandalei; Sandalen-
reparierung. 1588: Az Vargaűal Szam vetúen hogj ide az 
Jspotalj házhoz múvevel zolgalt Sarv foldozassal fizet-
tem nekie f. 6. d. 47 [Kv; Szám. 4/V. 47 Gr. Veber sp 
kezével]. 1595: Az zolgak sarwfoldozasara keoltete(m) f — 
d 18 [Kv; i.h. 6/XIIÍ. 2]. 

sarulopás saru eltulajdonítása; furt de sandale; Sanda-
[endiebstahl. 1614: Szabó Balint, ez iden egj saru lopásért8 

[Vágás U; BethU 186. — "Értsd: jb-ul adta magát]. 

saruszár saru felső része; partea de sus a sandalei; 
oberteil der Sandale. 1644: Cziszar Mihaline az piaczon 
beszelli vala hogy az Annianak az saruszara az eö hazatul 
el veszett világoson azt hallottam volna túle hogi nylván-
s*gal, Szigyartone lopta el [Mv; MvLt 291.400a]. 

saruszár-zacskó ? saruszárból készült zacskó; pungä få-
eută din partea de sus a sandalei; Säckchen aus dem 
Oberteil einer Sandale. 1655: az pénzt Szavuj Peterhez 
vivők, es ott marada nàlla, s mind uy poturák valának, egy 
saru szár sacskoban [Kv; CartTr II Mich. Literati alias Kis 
vall.]. 

sárvizes epesárral elegy; (amestecat) su sucuri digestive 
(vomitate); mit Gallendreck. 1829: (A tehén) Bőre le húza-
to t t , enyves sárvizes materjákkal tele lévén az egész To-
r°k kerülete [Dés; DLt 1055]. 

sas 1. vultur; Adler. 1639: egi nagi Sas le szalla eleömbe 
I azon helien talalam az Aszont az kerezt utnal az hol az 
Sas eleömbenjöt vala [Mv; MvLt 291. 188a]. 1657: Hor-
vát Ferenc ... jelente ily dolgot: hogy ő nemrégen érkezett 
volna még Bécsből, és végeztetett volna az el, hogy míg-
len az fejedelemség succedálhatna Csákinak, addig az er-
délyieknek mint sas, úgy lenne fejek felett Munkácsból, 
Tokajból és az fejedelemasszonynak minden javaiból 
[Kemön. 122-3]. 1710 k.: A nagy hír, nagy gazdagság, sőt 
sokszor a nagy virtus is veszedelmes az urának Felemeli, 
mint a sas, a kevélység, kelepcékbe vonja a telhetetlen fös-
vénység8 | ami a sas, ráró, sólyom fészke a kősziklákban s a 
fákon, az a cinege vagy ökörszem fészke a mustár vagy 
egyéb kórón, csak fészek mindenik, csak lakik s tojik ben-
ne [Bön. 424, 509. — "Bibliai idézet]. 1811: A' Sasok és 
Hollók repdestek felette4 [ÁrÉ 163. — aEgy kivágott csere-
fa fölött]. 

Szn. 1570: Sas Antal [Kv; TJk III/2. 170]. 1589: Sass 
Dyenes [Kv; Szám. 4/XI. 39]. 1590: Sas Mattias [UszT]. 

1593: sas andras [Kv; Szám. 5/XXIV 5]. 1600: Sass Antal 
[UszT 15/200]. 1602: Sas Mihály darabont [Csatószeg Cs; 
SzO V, 234] | Sas Péter szab. [Szemerja Hsz; i.h. 207]. 
1614: Sas Mihály jb [Szentmihály Cs; BethU 68] | Sas 
Geórgy ur [Sszgy; i.h. 251] | Sas János jb [Zágon Hsz; i.h. 
405] | Sas Thamas pp [Gyalakuta MT; i.h. 68] | Sas Georgj 
pp [RugonfVa U; i.h. 167]. 1632: sass Mate [Mv; MvLt 
290. 63b]. 1660: Sas Balasne [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
152]. 1671: Sas Peter [Kv; RLt 1]. 1763: Sass Ferencz 
[Ne; DobLev. 11/341]. 1776: Sass János [RettE 371]. 1847: 
Sas Josef [Sszgy; HSzjP]. 

Hn. 1600: Sass oria neweö helle(n) [UszT 15/211]. 
1622 k.: egj darab Széna fwue melliet Sas retinek hynak 
[Décsfva U; EHA]. 1685: Sas árnyekaba hagoban (sz) 
[TarcsafVa U; EHA]. 1713: Sas Luget nevü helyben (sz) 
[Backamadaras MT; EHA]. 1720: Sas verés nevü helyben 
egy szegelet darab helly [Parajd U; EHA]. 1747/1781: a' 
Sass vólgybéli föld (sz) [SzamosfVa K; Hr 1/25]. 1759: A 
Sas Ligeten (sz) [Backamadaras MT; EHA]. 1780: a Sasok 
Feredője n. kutt [Hidegszamos K; EHA]. 1832: Sass pata-
ka parlag (sz) [Száldobos U; EHA]. 

Sz. 1710: A császári sas nem fog legyeket, és a császári 
szent szókat szentül és helyesen kell magyarázni [CsH 86]. 

2. sas-ábrázolás; figurä (simbolicä) care reprezintä un 
vultur; Adlerdarstellung. 1627: Egy Karniolos Arani 
Giwreö, az meli keoben vagion meczue Egi Sas, Az Orra-
ban Egi koszoro az mely niom masfel Araniat aestimaltak 
f. 5 [Kv; RDL I. 135]. 

Szk: kétfejű sas kétfejű sas ábrázolás. 1789: Egy Cserefa 
Deszkából tsinoson készült áruló Asztal Felső részén 
a' két széllyin vagyon 2. oszlop a' le irt oszlopokon 
fellyül vagyon Vasból készült, 's meg arannyazott virágok 
és Czirádák formájára készült Czifraság, meIlynek kózepé-
ban vagyon ugyantsak vasból tsinált feketére festett ket 
fejű Sas Koronáson, ennek p(e)d(i)g közepében egy Rez 
Ora Rft 200 [Mv; ConscrAp. 42-3]. 1823: Egy bör sapka 
két fejű sas réz sildéi [Nsz, DobLev. V/1080. 2b]. 

3. kétfejű ~ a Habsburg birodalom jelképe; vultur cu 
douä capete ca símből al Imperiului Habsburgic; Symbol 
des Habsburgerreiches. 1768: Sándor Ötsém ma holnap 
Betsi Ember lészen a' mint nékem írja, melyen én nagyon 
örvendek hogj szerentséje lészen a' két fejű sos Felségnek 
Lakó helyét nem maga költségén meg látni [Kv; DobLev. 
11/387]. 1848: Az, hogy a szegény nemest és nem nemest 
megnyúzzák elevenen, kapujára kiszegezik, a mellközepéig 
földbeássák és éhen halni kényszerítik, nyárson megsütik 
stb. mind ilyen regényes, de tényleges dolgok, holott a 
grófok és bárók pazsurát kapnak Urbántól, azaz sauvegarde 
levelet, hogy senki se merje bántani, mivel alkalmasint 
nem ellenzői a kétfejű sasnak [Kv; RevRTr III, 20b Czetz 
őrnagy a honvédelmi bizottmányhoz]. 

4. sasfa, faoszlop; stîlp (de gard); Holzstock, Pfahl. 
1632: Cziwres kertth Jobb kéz felöl uy szin dezkabol sas 
keozze rakott sindeliezett kert [Fog.; UF I, 186]. 1675: Egy 
fedel alat sassal kőtőt, ket keö hazak, az első keő ház falai-
val edgy rósz, puszta padlasnelkűl valo, az hatulsö keö ház 
jo padlásos [Dés; Borb.II]. 1692: (A) patak marton, vagyon 
egy tölgy fa talpokra, köteses fakra, sasokra epitet kovacslo 
haz | vagyon egy tölgyfa talpokra, sasokra csinált 
sövényből felfont kis haz [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 
1715: Csűrös Kert Kőzepin Jo szarvazás Uj Supozás 
alat, talpakon Sasokban rakó fából ki rákot Jó hoszszu 
tágos ... Csűr Vagyon [Pálos NK; LLt Fasc. 140]. 1732: az 
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ujj Malom ... Hu vari ot kö pad szemőldőkit az egesz kŏ 
paddal egyben sasokban kötött erős gerendák tartyak, 
mellyen a ket Malomkő bátron forog [Nagyida K; Told. 
11/70]. 1761: tsere talpakra sasok közé, sövényből font 
tapaszos oldalú, dranyitza fedelű, alatson derekú, nem igen 
régi de gjenge Epűlet [Spring AF; JHbK LXVIII/1. 501] | 
Visznek vala Maros Vásár helyré ... gerendákot, sasakot 
[Magyaros MT; Berz. 15. XXXVI/14]. 1792: Ezen elé 
számlált alkalmatosságokat kerittik bé 88. Szál fenyő Desz-
kák 25. Sasokba foglalva [Apahida K; RLt 0. 2]. 1804: az 
egész kert egy formán jo Nagy erős sasokra épŭllyön végig 
Sendellyel fedessek [Zágon Hsz; Szentk.]. 1809: M Portus-
ra el adattatott 157. ōll Fák, és 144.d. vékony Sasak árra... 
835 f 24 x [Déva; Ks 99]. 

Vö. a cserefacsere- és tölgyfasas címszóval. 

Szk: cserefa kötéses 1761: (Az) Epűlet előtt... tserefa 
kŏtéses Sasok kőzött egyebütt bérletlen keskeny folyaso 
vagyis Tornátz vagyon [Pagocsa K; JHbK LXVIII/1. 13] * 
kertbeli 1794: A Blidár járásából 4. Szekér veszszöt, két 
Szeker Karót égy szeker pedig Kertbeli Sasokat hord Tá-
masz helyett [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.] 
négyszögre faragott 1648: Hal tartó ugian azon Udvar 
ház alatt és malom ellenében. Niolcz eztendei épwlet négy 
szegre faragott sasokban állo borona, köreös keörwll négy 
szegeletw [Komána F; UF I, 935] * nyolcágú 1699: 
Nyolcz Agu soson allo Sajtolo szin [Szentdemeter U; LLt]. 

5. horog; cîrlig; Haken | karika; inel; Ring, Kreis. 1779: 
Az egjik Loitoriára fel vertem 2 Ui pléhet, és 2 otskát xr. 
18. Két Lőts korikát is fel vertem Uiat, és őt Sast is tsinál-
tam Uiat hozáia xr. 21 [Szászváros; BK]. 1780 k.: Az Bé-
res szekérre egy lőts karikát az lajtorjára xr. 3. ket Sastís 
hozzája az magam vasamból xr. 6. egy pléhetís hozzaja 
otskát fel égettem xr. 3 [uo., BK]. 

Szk: kétágú 1779: A Tengei hidlásra, egj Ui két ágo 
sost xr. 6 [uo.; BK. Kováts Mátyás kovács szám.]. 

sás 1. rogoz; Riedgras. 1573: Vadalma Gergel azt vallia 
hogi vagion három Eztendeie hogy eo Ment volt lakny Sel-
lerwl az hazba ky feleol Molnár Matenak perj vagion Es 
latta zent gčrgy Napba Meg fette volt az hazat Sassal [Kv; 
TJk III/3. 274]. 1584: Anna chanady Ianosne vallia, Bi-
zonnial tudom hogy Amely Sassat mondot Eles Mate hogy 
eowe volna ... Az a' Sas Ne(m) eles Mateje volt, hane(m) 
zememmel lata(m) hogy Danch Leorinczne az eo maga 
hazanal raka fel a' zekerbe az sassat wlesnek [Kv; TJk 
IV/1. 314]. 1630: egi kis ganes sasat vetet reaa [Mv; MvLt 
290. 192a. — aA gyermek holttestére]. 1676: Semire kéllő 
sas mellyet karacson ellöt ket hettel kaszaltak nro 3 1/2 
[Komána F; Utl]. 1699: vagyon Tisztarto lova Jstállócskája 
mellyis fűz veszszöböl támasz nelkűl Sással meg fedetve 
épettetett [O.csesztve AF; LLt Gyulaſi László inv.]. 

Szk: ~ tépni. 1764: Az hideg icuton alol volt egy da-
rab Rettyek ... mikor az Inoskák sástépni oda mentenek, Mik-
lós Déák Uram megkergette őket [Ne; EM XXXVIII, 228]. 

2ă sással benőtt terület; rogoziş; Gebiet mit Riedgras. 
1724: az Sásba egy kaszalocska [Középlak K; JHb VI/3]. 
1826: A Gálnás nevű Réti Sást a Falu el adta a Mólnarnak 
5 Rf [M.kapus K]. 

Hn. 1632/1687 e.: Saás szegben (r) [Backamadaras MT; 
MMatr. 102]. 1652: Az Varjú Saasb(an) is egy daraba 

[Visa K; GyU 136. — aTi. búzaföld]. 1664: Büdes Sasban 
[Egerpatak Hsz; MNyTK 132. 54]. 1680: Varjú Sás olda-

lon (sz) [Visa K]. 1682: a Sás to szerben [Póka MT]. 1693: 
Pap sassa [Székelysztmiklós U]. 1712: az Sásban (sz) 
[Gelence Hsz]. 1717: A Sásban (k) [Kerlés SzD]. 1722: A 
Sásban (sz) [Csomakőrös Hsz] | Alsó Sásb(an) A felső 
Sásb(an) [Feldoboly Hsz]. 1727: Sásorja nevű helyben (sz) 
[Tarcsafva U]. 1758: A Sáss kútnál (sz) [Sztána K]. 1765: 
A Sás fűben (sz) [Jákótelke K; KHn 39]. 1766: A' Sás 
Ligeten (sz) [Backamadaras MT]. 1781: A' Sásban (k) 
[Inaktelke K] | A Sás ólba (sz) [Mákófva K]. 1784: A Sasto 
Szerben (sz) [Póka MT]. 1792: A Sárga sásba (sz) [Bh; 
KHn 20]. 1801: A' Sásson (k) [Szárazajta Hsz]. 
1815/1817: Az Alsó Sásban (sz) [MiklósfVa U]. 1834: Sás 
nevezetű helybe (sz) [Küsmöd U]. 1863: Sás (k) [Nagyga-
lambfVa U]. 1891: Sáskert [M.bikal K; KHn 72]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

sása mártás; sos; Sauce. 1593: die 4 Januarj az Vonás 
Igazito wraimnak feózetem diot sasahoz weottem f— d 
2 | die 6 Januari sasahoz eczetet fogjhagimat es diot f —* 
d 4 [Kv; Szám. 5/XXI. 8, 9]. 1621: veöttem Diot Sasa-
hoz ... d 10 | Egi pypet feozettem sasaval f —19 [Kv; i.h. 
15b/IX. 48, 202]. 

Szk: gyömbéres 1795: Az sült alat volt Gyömberes 
Sasa, ahoz és az Súffahoz attam 1 1/2 Eyttel borth p(er) d 9 
[Kv; i.h. 6/XVIIa. 15 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

sascímerű sast ábrázoló címerü; cu stemä reprezentlnd 
un vultur; mit Wappen mit Adlerdarstellung. 1817: sas 
tzimerű irásatlan Kanna [Szabéd MT; UnVJk 292]. 

sásélű (nagyon) éles; (foarte) ascuţit; (sehr) scharf. Szk: 
- hegyes tör. 1710: Kett ezüstös aranyos Czapas hivelyö 
saselŭ hegjes török [Told. 19] * ~ kard. 1588: Egy RegY 
Sas elew kard [Kv; KvLt Inv. 1/2. 19] * - sarkantyú. 
1724: égy sás élü sarkantyúnak árra D 24 [KrLt 437 Series 
Limitationis Rerum venalium], 

sasfa fa tartóoszlop; stîlp, parmac; Holzstock, Pfahl-
1638: vagj három sasfat vetet ki Czikor Giörgy oda hatra, 
hogi az teŏltes miat ki rothadot [Mv; MvLt 291. 163b]-
1652: Vagyon Sas fakba fenyeo deszkákból csinált eoreg 
szuszekok N. 5 [Görgény MT; Törzs]. 1656: vágjon az 
Oltón altal sendeli hejazatt allatt való, 62 kötesses sas 
fakbol allo regi hid [Fog., UF II, 144]. 1694: vágjon a 
Sütő-ház, mellj-is talpakb(an) állo sas fáib(an) boronábol 
rótt tapaszos falaival, szalma supos fedel alatt való [Kis-
enyed AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1717: én 
az 20 szály sás fákot meg bárdoltatván ... pénzés székére-
kén akartam alá vététni [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor 
Márton lev.]. 1732: a Majorsag oll Cserefa talpakb(an) 
veset Sas fak köziben veszszövel font, tapasz nélkül való 
oldala, a Majorságok kedviért négy szakaszokba r e k e s z t e t e t 

[Nagyida K; Told. 11/70]. 1794: Az Udvar körűi lévő 
palánk kerteknek Sas Fái az Erdőből tőitek ki [Mezőmada -
ras MT; BKG Kosztin Szavuj (40) col. vall.]. 1808: (A) 
Sasfatul kezdve az ujj Határban téjendö Kőz Kerttyét Pakei 
Jánosnak tulajdon magam költségemen jo móddal helyre* 
tétetem rövid időn, és adok hozzá két ujj Sasfákatis [Kv; 
Pk 3]. 1815: a' Kukuritzás Kas nyoltz Sas Fák között 
álló sővényfonásbol vagyon [Bálványosváralja SzD; Ks 
77/19 Conscr. 856]. 

Vö. a csere- és fenyósasfa címszóval. 
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Szk: épületre való 1677: epületre valo talp fakat, sas 
fákat, rakó fakat, Gerendakat, koszorú fakat, szaru fakat le-
czeket, sindelyt, lecz szeget, sindely szeget kellet pinzen 
uenne(m) [Berz. 17. XII] * faragott-. 1647: Istállók eleot 
vagion 28 faragot sas fa [Megykerék AF; BK 48/16]. 

sasfás sasfákra épült; cu stîlpi/parmaci; auf Holzstöcken 
gebaut. 1656: Ezen malomnak uj sendeli hejazatia ala vött 
kotesses sasfas rakó boronakbol allo tapasztatlan leuen az 
fala nilik az felseö padlásarais egy bellett vas sarkon 
Pánton forgo fa záros ajtó [Fog.; UF II, 158]. 

Szk: - boronakerités. 1662: Székelyhíd várának minden 
nagy bástyáit nagy öreg gerendákkal reguláris formára vo-
natván fel s töltetvén meg földdel, az vár hídja előtt pedig 
egy új várost építtetvén, s azt is nagy mély árokkal s erős 
sas-fás boronakerítéssel vétetvén környül [SKr 149]. 

sasforma sasszerü; asemänător vulturului; adlerförmig. 
1662: Azon toronynak® négy szegletiben négy emberi for-
mában, de emberi statúrákot, termetbéli mértéket meghala-
dó ördögképek valának kicsinálva igen nagy mesterséggel, 
némellyike sasforma lábaival, körmeivel, tátos-horgas orrá-
val, hasonló körmös iszonyú kezeivel [SKr 262-3. — aTi. 
uchtenstein herceg kastélyában]. 

sasfő-kápa sasfejszerü pisztolyalkatrész; o anumită par-
te a pistolului avînd forma unui cap de vultur; adlerkopf-
Jörmiger Pistolenbestandteil. 1805: Egy pár kék csőjü 
Larlsbadi Pistoly aranyozott Sasfö kápával [Mv; TGsz 52]. 

sas-hold sas alakú hold (ló homlokán); pată albă (pe 
huntea unui animal) ín formă de vultur; adlerförmiger 
Mond (Blesse des Pferdes). 1676: Sárga fakó csődör csikó 
egy sás (!) holgya az homlokán [A.szombatfva F; UF II, 

sas-írás diákny vmilyen (társasjáték; un fel de joc de 
societate; ein Gruppenspiel. 1870 k./1914: minden eskolá-
nak meg voltak speciális játékai sas-irás, bicsokvetésa 

[MvErt. 17. — "Folyt, a fels.]. 

sáska läcustă; Heuschrecke. 1609: Eodem anno. Brassó, 
Fogaras és Szeben tájékán sáskák járása [Kv; KvE 140 
SB]. 1614: 1612 esztendőben azmely iszonyú sokaságú 
sáska Erdélybe jött vala azelőtt három esztendővel, ebben 
az esztendőben fogya ki az országból egy versen [BTN2 
601- 1653: 1610 esztendőben die 18 augusti délután jutá-
nak a sáskák ide hozzánk nagysokaságu sáskák, öreg-
testű állat — a mi sáskáinknál nagyobb [ETA I, 103 NSz]. 
1690: Szeptemberben temérdeki sáskáknak serege lepte el 
j?ajd az egész Erdélyt [IIAMN 327]. 1748: d. 21 July 
Ekkor ment ki ä Város ã Sáska elejib(e) ä Sztolnai határ 
Szélbe [Gyalu K; RAk 171]. 1749: Szolga Biro Batsfalusi 
Uram ... a héten idejővén mind a Falus Bírót, s mind a 
Matsukásokot Kalodába vetette én velem", semmi ok nem 
lévén reá egjéb hanem az hogj miért nem fogadták meg a 
porontsolattyát s miért nem hajtották ki a Falut a Sáskák 
õlésére [Besenyő AF; Told. 3. — "Ti. Vonya Vojk (50) zs-
£l] I a Sáskák érkezéséből Semmit Sem ertettem ha 
bizonyos Informatiot vehetek Ngodot mindgyárt tudosittani 
el nem mulatom [FutásfVa Hsz; ApLt 1 Dombi János lev.]. 
1828: előbszer nem nagy tsoportol kezdett a* Sáska keresz-
tül menni [Kelementelke MT; CsS]. 1847: alább meg irt 

Falusi Birákokkal az Sáskák által tett károkat betsültet-
ném meg [KLev.]. — L. még CsH 443, KvE 219; MNy IV, 
233; SKr 107; TT 1891. 284. 

Szn. 1602: Saska Tamás szab. [Zágon Hsz; SzO V, 
192]. 1614: Saska Mihály ppix. Saska Miklós ppix [uo. 
BethU 402-3]. 1675-å Saska Mihali hwteos polgár [uo.; 
BLt 4]. 1745: Sáska Ilona [Torda; TJkT II. 30]. 1746: Sás-
ka Sára [uo.; i.h. III. 99]. 1831: Sáska Mihály [Szentbene-
dek AF; DobLev. V/1175]. 

Hn. 1680 k.: rendeltünk gondviselőknek minden tí-
zesből egyet-egyet Sáska Tízesből Andók Imrét [Zágon 
Hsz; Barabás, SzO 384]. 

Sz. 1823-1830: (Az árusok) egy 's más Portékával ugy 
el borították Pestet, mint a' Sáskák [FogEK 242]. 

sáskajárás sáskák pusztító vándorlása; invazie de 
lăcuste; Heuschreckenplage. 1761: Ádám Ádám, és Ádám 
Pásk egy Testvérek Nőtelen korokban a sáska járáskor 
szökvén, ugy hallatott Fel Pestesen Hunyod vár megyében 
laknának [Spring AF; JHbK LXVIII/1. 584], 

sáskás sáskákban gazdag; cu multe lăcuste; reich an 
Heuschrecken. Hn. 1686: Sáskás volgib(en) [Fejérd K; 
EHA]. 1699: Sáskás ágjb(an) (sz) [Kelementelke MT; 
EHA]. 1731: Sáskásban (k) [Kászonújfalu Cs; EHA]. 
1747' Sáskás ágy oldalba (sz) [Kelementelke MT; EHA]. 

sáskavágó szecskavágó; tocätoare; maşină de tocat 
nutreţ; Häckselmaschine. 1748: Szacska, vagy-is Sáska 
vágó egesz készülettel Nro 1 [Ks 8. XVIII. 5]. 

saskeselyű vultur; Geier. 1711: Közel a mezőben nagy 
öreg saskeselyük sereggel gyűlvén összve, a barmokat ker-
gették és ölték [CsH 474]. 

saskörmös saskarom alakú díszítés; cu motive decorati-
ve ín formă de gheare de vultur; mit Adlerkrallenverzie-
rung. 1637/1639: Egj nyolcz szegú Sofeljos gjúrú Sas kor-
mes, beouen nyom harmadfel Aranj: aestimalt: — f. 40 [Kv; 
RDL I. 111]. 1696: Egy Sas körmös Gyémántos arany 
gyűrű fl. 50 [Mv; MbK 80.6]. 

sasköröm 1. puskavesszö horgas része; partea vergelei 
de puşcă; hakenförmiger Teil des Ladestocks. 1756: egj 
alkalmatosságai hozzánk hozá Erdő Ferentz Uram egj fél 
pár puskáját, hogj a gojobist kivegye belölle, saskörmöt 
kére és én adék is [Karatna Hsz; HSzjP Rebeka Fagjas 
consors Francisci Mihály (56) jb vall.]. 1808: Uj vesző Sas 
körömmel együtt Rfr 1 | A' két tsőjű Puskának Uj veszszö 
Sas körömmel együtt két ágúval Rfr. 1 xr. 15 [Kv; TKhf 
puskaművesség]. 

Szk: egyágú 1808: vesző egy águ Saskörömmel Rfr. 1 
[Kv; i.h. ua.]. 

2. sasköröm alakú ékszer; bijuterie ín formă de gheare 
de vultur; adlerkrallenförmiges Schmuckstück. 1724: egj 
Sasköröm jó féle gjöngjböl [Kál MT; Berz. 15. XXIX/4]. 

3. ? horog; cîrlig; Haken. 1782: Egy Saskőröm" [Nalác 
H; CsS. — "Vasedények között]. 

sasköröm-ſorma saskarom alakú; ín formă de gheare de 
vultur; adlerkrallenförmig. 1651: Edgy Sas kóróm formara 
czinalt gyúrúczke, edgy vekoni Tabla Gyémánt benne 
[WassLt 72/2 Vass Judit kel.]. 
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sasocska kis horog; cîrlig mic; kleiner Haken. 1842: (A 
konyhának) van három égy forma — két két fligelű ablaka 
— melyeken van két két vas sarok és égy égy bé horgolo 
kiiints formájú sasotska [Oprakercisóra F; TSb 51]. 

sasoló fejsze sasfa-faragó fejsze; topor de cioplit stîlpi; 
holzstockformende Axt. 1830: Két Sassolo Fejsze [Mákó 
K; Hr 5]. 

sasolt faragott; cioplit; gezimmert. 1736: Gomboson 
Sendellyezett... födél alatt Négy szegre Csere talpokba ál-
lo, kilentz Sasolt Cserelábfákba, fenyő boronábol ki rakott 

Nyári Gyümölts tartó [Sárpatak MT; CU XIII/1. 71]. 

sasorrú nagy hajlott orrú; cu nas coroiat/acviliu; mit 
Adlernase. 1815: Koros András Sas orra, fekete ba-
jusszu [DLt 149 nyomt. kl]. 1830: Zoller Jo'sef sas órrú, 
sárgás sáppadt képű [DLt 667 ua.]. 1847: Lapedát Juon 
kos vagy sas orrú [DLt 1142 ua.]. 

sasos 1. sast ábrázoló; cu o figură de vultur; Adler dar-
stellend. Szk: egyfejű 1764: Egy ezúst Arannyas égy 
fejű sasos Médáj, három apro gyemántal, hét szem függő 
orientális gyöngyei [Kál MT; Berz. 6. 54. L. 2]. 1774: Egy 
fejű Sasos Márjás [Szászerked K; LLt Fasc. 110]. 

2. sasfák közé rótt; cu stîlpi/parmaci; mit Holzstöcken/ 
Pfàhlen. Szk: - kert. 1656: azt fogada Biro Pal vr(am), 
hogy az kertet eppen el tartya ... es oly kertb(e) czinallya... 
hogy kárt Sos Pal rolla ne vallyo(n) nagy jo sasos kertb(e) 
nagy fedeles kertb(e) [Homoródsztmárton U; Eszt-Mk Cse-
rei lev.]. 

sásos I. mn 1. sással benőtt; cu (mult) rogoz, rogozos; 
mit Riedgras bedeckt. 1637: Az árok keöreös keörwl keö-
fallal bellett mind a feöld szinigh fel benne szép tiszta tóó, 
nem sassas gazos [Fog.; UF I, 394]. 1642: Az biro retys 
egy ennyi de igen Sassas [Bh; GyU 73]. 1674: Fiu nil nevü 
heljben egi sásos rét [Kóród KK]. 1699/XV1II. sz. eleje: 
Ezen belől egy kerek Rét melly Budai Retnek hivatik az 
belső részén vadas és Sasas [Dés]. 1717: vagyon egy da-
rab Sásos, vizes, gazos Rét [Dés; DLt 504]. 1724: Az Sáros 
Hidnal való sasas ret [Kide K; BHn 88]. 1735: az Kŏvárvi-
déki ember ... el buvék ot az Egeresb(en) valamelly Sássos 
hellyb(en) [Gáncs/Csicsógyörgyfva SzD; TK1 Pintye Petre 
(22) jb vall.]. 1737: A Széna Rétek-is superalyák a Gorbai 
Széna réteket, de minthogy az Almási rétek többire sásos 
és alkalmatlanabak(na)k lenni reportaltattak, hagyattak an-
nak Jobságoknak resarcialására [Kv; JHbK XXVI/1]. 
1760: Henter nevezetű Széna Fű jó féle füvet termő 
helly, némelly resziben ugyan Nádas és Sásas [Novaj K; 
BLt]. 

Hn. 1661: az Sasas útban (k) [Bádok K; BHn 23]. 1679: 
Az Sásos Tora járó [Vajdasztiván MT]. 1740: Kút fii Ber-
kiben edgj darabb sásos Helly (k) [Gyerővásárhely K]. 
1754: A • Sásos Rétben (k) [Csomafája K; BHn 61]. 1758: 
a Falu Sásos Réttye [Nyárszó K]. 1778: A Sásos szegben 
(k) [Balavásár KK]. 

Szk: ~ kaszáló. 1740: Falu Sásos kaszálója [Sztána K] 
* - tanorokkert. 1714: vágjon egy küs sásos tanorok kertt 
meljen terem egj szekér széna [Kászonfelsõfalu Cs; LLt 
Fasc. 85]. 

2. sással elegyes; plin de rogoz; voll mit Riedgras. Szk: 
- fii. 1699: kevés rosz Sásos fŬ vagyon és puszta toh hely 

közre maradót | Az Csortos pataka mellet István hidgyaig 
kevés rosz Sásos fŭ vagyon [Nagykend KK] * ~ széna. 
1674: Valami hitván Sásos széna lehet három szekerrei 
Curr. 3 [Törzs. Dévai fej. udvarház]. 1740: Vagyon egy 
szekérderéknyi sásos széna [Algyógy H; ks 89 Inv. 62] 
1757: Buglyáb(an) Sásos Széna [Nagyercse MT; Told. l»J 
1864: kaszállo rét, melly folytonos vizenyős — seppedékes 
hellyiségénél fogva nádat és sásos szénát terem [Magyaro-
kereke K; KHn 94]. 

3 . ' ? ' 1720: Recognoscalom per praesentes: Hogj az E'" 
kedi Folnagj es Eskŭtt Uramek kúldottenek nékem Kéj 
Mása Magos Kendert, ki is ighe(n) sasos vagj Hasábos vo ţ 
az másán aval az Hasábjával ţjomot annyit [Bögöz U, 
KaLt Korda Sigmond lev.]. 

II. ſn sással benőtt terület; cîmp cu rogoz, rogoziş;111,1 

Riedgras bedecktes Gebiet. Hn. 1669: az Sassasban 
[M.igen AF]. 1717: A' Sásos nevü Rét [Kerlés SzDJ 
1781: A Sásos nevezetű helyben (k) [MákófVa K]. 1793-
Sásas és Éh Mező n. bokros helly [M.kiskapus K; KHn 
171]. 1807: A Sassasban (sz) [Póka MT]. 1826: A' Sásos-
ba(k) [Keresed TA]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

sasoszlop sasfa; stîlp; Pfahl. 1855: a Malom udvarába 
vezető Levél Kapu négy szál deszkából két sas oszlopok 
között (áll) [NNyv 344]. 

sásrét sásos rét; cîmp cu rogoz; Wiese mit Riedgras-
1658: Ugian az Tájon az Sás reteknel egy hold szántó feold 
[Ne; EHA]. 

sasszín barnás; de culoare brunä; bräunlich. 1770: Egy 
hoszszú Sas Szin Trokkét Selyem Mente [MNy XXXVIH, 
385]. 

sastollas 1. sastollal díszített; Impodobit cu pană de 
vultur; mit Adlerfeder geschmückt. Szk: -forgó. 1736: az 
úrfiak nuszt farkas süveget®, abban forgó vagy kerecsen 
vagy ráró toll volt némelyek sas tollas forgót, de az 
úrfiak is többire mind egy pár ráró vagy kerecsen tollat* 
aranyból csinált és drága kövekkel megrakott forgóban 
[MetTr 346-7. — aViseltek]. 

2. sastollasan járó; care umblă cu pană de vultur i*1 

pălărie; mit Adlerfedern herumgehend. 1736: Némelyek-
nek volt tiz-tizenöt sastollas, forgós szolgái is utána, azok-
nak mint egy disznóverő nagy fa, olyan csomós botok vol-
tanak az hónjok alatt [i.h. 361]. 

saszla korán érő szőlőfajta; şasla; Art Trauben. 1843: 
Apro-szemü Vörös Chasselas ... sasla Óriás vagyis Szilva-
szőllő [KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 

sat, satt akna; ocnă, galerie; Mine. 1746: A' mint az ha-
tár mégyen a pusztára, és az ottan tétt jegyre, onnan az 
Dongosiak(na)k légyen szabad pár utat vinni ă SatraJ 
A'mely viz utat az Istallyosok adta(na)k ă Dongosiak(na)K 
ă Szikrási rekesztísen aloll az Istalyban, azon viz ut, à min* 
à satra mutat, és le száll három darab csö eleibe, a* fö6 

felett a' fésten van egy kortz, vagy is ort, az Istallyosok, és 
Dongosiak kőzött légyen az köz határ [Torockó; Bosla]. 

sátán 1. ördög, gonosz szellem; satanä, diavol; Teufel> 
Satan. 1662: meg kell vallanunk, hogy valamennyi nyava-
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lyáit, kárait, zűrzavarait, zenebonáit és nyomorúságit 
Magyarországnak a sátán után köszönhetjük egyedül 
csak a magyarországi nyírt papi rendnek, mert a hazug 
•élek sátán ennek szájában munkálkodik [SKr 101]. 1691: 
Deliberatum In Ca(us)a Annae Sos. Mivel hogy Relatoriaja 
Constál Orosz Mihály nevű Ferje hitetlenül el hadta már 
Egyedik esztendeje, es hogy nagy hasas Leannyal ment el 
mikoron el ment absolvállyuk féltven az Satánnak na-
gyob tòrritòl noha meg fogot esni, de arrais az Ura infideli-
tossa adott okott [SzJk 251]. 1692: Mivel Daraban Istók 
sok lopásban valo maga elegyítése utá(n), feleségét minden 
ok nélkül már negyed fél esztendeje hitetlenül el hadta, (az 
asszony) rabságába(n) tovább nem maradhat, kivált ifjú 
ember lévén, a Satá(n) kisèrtetitölis féltyük [i.h. 261]. 
1705: Gyurkón, az úr fián mind csak jobban-jobban ural-
kodik a melancholia, és Szentpálinak azt beszéli, hogy őtet 
a sátán holmikra kényszeríti [WIN I, 540]. 1710 k: Nem 
emberi nyelv, penna és elmére való dolog az, az Istennek 
mely nagy dücsőségére való alkalmatosságot szolgáltatott a 
sáţán a bün által [Bön. 477]. 1711: in Anno 1697 Balog 
Mihályné nős paráznaságba(n) Comperiáltatva(n) halálra 
sententiaztatott volt ... de az akkori nemes Tanács ... meg 
grätiazta ... az időktől fogva sok keserves szenvedéseket 
söt az Sátány(na)k kemény kisertetit is szenvedte ... 
Iste(n)e ellen valo vétkes cselekedetit meg ésmérte [Dés; Jk 
™Tb]ŝ 1758: Éltem együtt nyolc esztendeig és nyolc hó-
napig szép csendes életet magunk között", jóllehet a sátán s 
az én gonoszakaróim eléggé igyekeztek megzavarni min-
den úton-módon [RettE 71. — "Első feleségével, Aczél Sa-
soméval] | kelly Fel te Sátán, mert te nem egyéb va<gy> 
nanem Sátány [Ecsellő Szb; KvAkKt Mss. 11]. 

Szk: a ~ labdái. 1710 k. : végy ki engemet a körmök és 
natalmokból, hogy sem ők sem én ne vétsünk egymás miatt 
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Sz: bemegy a ~ varsájába. 1710 k.: A generális szászse-
besi rendelésére én bemenék Szebenbe ad 11. octobris 
1703. az Istentől énreám bocsátott sátán varsájába [Bön. 
y42-3] -fc csoda volna, ha a ~ nyugodnék. 1670: Csuda 
volna az, ha az sátán nyugodnék [TML V, 390 Bethlen 
farkas Teleki Mihályhoz]. 

2. erkölcstelen nö; femeie de moravuri uşoare; unmordi-
sche Frau. 1849: szállást fogadtam a kis sátánnak" és lak-
natik ott mint égy kontesz [Kv; Végr. Vall. 15. — "Ti. a 
szeretőjének]. 

sáté, sátéj 1. sásféle vízinövény; bumburez; Art Schilf-
gras. 1726: Mikor értem aszt a Tot igen nádos Sáros hely 
volt Senki Sem kaszálta mikor szarazság vagyon Sáté te-
jem rajta de mikor esős üdő jár, tsak fedni valo Nád 
lAdetrehem TA; Bom. IX. 5 Tonya Péter (60) jb vall.]. 
1755: az idén az szárazság miján szöllö kötni valo sátiljt 
nem lehetett kapni téhát szükséges képpen kellett kenderrel 
kötni [Kiskend KK; Ks 71/52 Szám.]. 1784: Hoszszan a 
Metális kövek mellett ezen kaszáló helly, nagyon vizes 
lévén, nem termett szénát, hanem tsak Sátét és Nadat, és 
egyébb haszonra nem fordíthatták, hanem tsak Házakat, 
asztagokat... fedni [Kisrápolt H; JHb XXXI/51. 5]. 1794: 
ez nagyobbára Sátét termő hely [Hari AF]. 1796: az midőn 
tsak a vizenyősségtől, és a Csátejnak haszanra valo letitől 
használni lehetett [LLt Csáky-per 295. L. 11]. 1799: forrá-
sos és olly Seppedékes helly lévén miveletlenül állott, és 
egyéb nem termett rajta hanem tsak valami rósz sáté 

[Gyéressztkirály TA; Ks 89]. 1815/1817: Ezen egés 
kaszállo retnek fele része erőssen Tós, sátét termő s fűz és 
tsigoja bokros [SzombatfVa U; TSb 47]. 1843: Ezen Tónak 

Szélein egy kevés Nád terem, de az is gazos soha 
tiszta Nád nem termett hanem vad kákával Sátéval elegyes 
Apró kurta Nád terem benne [Kötelend K; SLt Vegyes pe-
rir.]. 1864: sepedékes sován sátétt termő kaszáló [Kilyén-
fVa Cs]. 

Szk: kaszálni való 1784: a mi kaszálni való Nád es 
Sáté volt, az eö Nságok számára kaszálták a mi pedig 
meg maradott tavaszszal tűzet adtak neki [Gyertyános H; 
JHb XXXI/51. 34] * tószagú 1812: ottan teremni 
szokot peshedt Toszagu sáténk alább valo a szalmánál 
[Dés; DLt 369]. 

2. lekaszált/vágott sáté; bumburea cosit; geschnittenes 
Schilfgras. 1742: adott egy búgja sátét is [LLt Fasc. 
109]. 1768: tsak egy malmot tudunk Sátéval gyengén bé 
fedve [O.kocsárd KK; Ks 74/55]. 1778: Midőn a le 
kaszált Sáténak egy részét Kéméndre bé vitte volna, 
ottan a Falu kőzött ki lesetette és kikkel... ? [H; JHb XXXI/ 
51. 6 vk]. 1784: feltünk az eö Nsgáéba menni, mikor 
vittünk is egyszer, mászszor a szekér lajtorjában Sátét, 
lopva vittünk mikor rajta nem vesztettünk [Arany H; JHb 
XXXI/51. 24]. 1791: miolta a' Gáttját meg csinálták, újra 
duggattáké szalmával sátéval, és földet hordottaké reá ? 
[Kük.; JHb LXVII/164 vk]. 

3. sátéval benőtt hely; loc unde creşte mult bumburez; 
mit Schilfgras bewaschsener Ort. 1840: Kotsisom ki 
eresztette a Lovakat az Sáté közé a' Toba de Valósággal 
Senkinek még a' fölgyére sem léptek [Dés; DLt 921]. 

Hn. 1736: A Satéra járóban (sz) [Marossárpatak MT]. 
1744: A' Berekbe az Sátén (sz) [Bordos U]. 1754: A' Sáté 
kőzinn (sz) [Marossárpatak MT]. 1797: Satéjban (k) [Bor-
dos U]. 7800. A Sátéban a Felső Táblában (sz) [Gogánvár-
alja KK]. 1832: a' Sáté nevü hely (k) [Bordos U]. 

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

sátéjos sátés; cu (mult) bumburea; mit Schilfgras. 1759: 
ez Sátéjos Szénát terem [LázárfVa Cs; BLt 9]. 1765: eö 
Nsăga nem olly régen pásintból fel vágott vetéses szántó 
földének vége lévén: a' más pásintossal ki mégyen emez 
sátelyos árokig [Kéménd H; JHb XXXIII/18].. 1784: (Egy 
embere) ezen eö Nsga Satélyos hellyére jött volna Nádat 
vagy Sátét vágni [Bánpataka H; JHb XXXI/51. 15]. 1792: 
e Semmire kellő Széna, Sátéjos az Uradalom füvellőjé-
bőll [Szászváros; Ks 75. VlIIb. 141]. 1822: Széna Rét 
vagyon 15 — Szekérre valo, mely Sátéjos lévén [Backama-
daras MT; CsS]. 

Hn. 1795: A Satéjosba (k) [Nyárádbálintfva MT; EHA]. 
1797: A Berekben Satelyos (k) [Bordos U; EHA]. 

sátés I. mn 1. sátéval elegyes; cu mult bumburez; mit 
Schilfgras gemischt. 1748: a nagj réten negjed idei Satés, 
Iszopos széna [Koronka MT; Told. 11/95]. 1750: midőn 
Száraz idők járnának tsak teremne húsz szekerecske sá-
tés széna, mely 40 Német forintokott talám importálhat-
na [O.csesztve AF; Ks 83]. 1757: A Ködben egy nyomás-
ban forgo, Sátés szénát termő helly [Szentmihály Cs] | A 
Baxa fókában egy Sates szénát termő mindenkor tilalmas 
kaszáló [Taploca Cs]. 1764: imitt-amott Sátés Szénát ter-
mik [Szamosfva K; Josintzi-osztozás (Mt)]. 1784: Sátés 
szénát kaszáltatott egy egy bugjányit [Bánpataka H; JHb 
XXXI/51. 18]. 1788: Egy Karotska sátés Széna [Mv; TSb 
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47]. 1792: a Széna Sátés, drága, és igen kitsidek a Portiok 
[H; Ks 80. XLVII. 5 vk]. 1796: terem mint egy 3. szekér-
nyi Sátés széna [Szentegyed SzD; WassLt]. 

2. sátéval benőtt; unde creşte mult bumburez; mit Schilf-
gras bewachsen. 1693: vagyo(n) Szőke Miklósnak égy 
darab sátés füve [Marossztgyörgy MT; MMatr. 311]. 1697: 
ada egy darab Sátés Rétet Zalogban [Székelykocsárd 
TA; JHb XXVHI/13]. 1715: Egy három szegeletŭ Sates ret 
va(gyo)n fel hagoban [Vadad MT], 1724: az az helly 
mindenkor Viz állotta, Nád termő Sátés helly volt [Egrestő 
KK; Ks 12/111 Sig. Török (50) jb vall.]. 1725: az Viz szelén 
egy darb sátés kaszáló [Á.jára TA]. 1748: Ezen To hely 
felette Satés, és eddig jo széna benne nem termet [Koronka 
MT]. 1766: 1 szekér szénára Való Satés Retecsket Tokai 
Ferencz Uram Miron Kozma Nevü Jobbágyais bír [M.köb-
lös SzD; RLt]. 1769: a Fekete toba két hold quártás föld, 
melynek edgy része Sátés [Ne; DobLev. 11/407. 2a]. 1815/ 
1817: Kováts Gergély bokros sátés ingoványos Hellye ez 
egerfa tövis bokrot termő el sülyedezett ingoványos Hely 
[Vágás U; TSb 47 Conscr. 190]. 

Hn. 1694: Az sates Rét [Kál MT]. XVII. sz. v.: Varos 
Sates reteire rugó labban (sz) [Ne]. 1713: egy Satés rét a 
halas kúton felyül (k) [Fejérd K]. 1754: A Satés Tók kőzött 
(sz) [Marossárpatak MT]. 1831: A' Sátés rét (k) [Szenthá-
romság MT]. 

II. fh sátéval benőtt terület; loc unde creşte mult bumbu-
rez; Ort mit vielem Schilfgras. Hn. 1703: ă Rakottja végi-
b(en) a Kender földek lábján egj daraboczka sátés (sz) 
[Adámos KK]. 1765: a végiben Lévő Sátés (k) [Csávás 
KK]. 1784: A Sátésba (k) [Udvarfva MT]. 1793 k.: A' 
Sátésba (sz) [Gógán KK]. 1802: A satésba való kaszállo 
[Gógán váralj a KK]. 1825: A' Tobeli Sátés (k) [Jedd MT; 
LLt]. 

A címszó forrisjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

sátészéna lekaszált és megszárított sáté; bumburez cosit 
şi uscat; geschnittenes und getrocknetes Schilfgras. 1775: 
A' Felső Tób(an) termettt Sáté Széna [Csépán BN; Told. 
56]. 

satínóber vmilyen festék; un fel de vopsea; eine Art 
Farbe. 1789: Satinober Festék Scatulyástol 1 font és 26. 
Loth Rf — xr 17 [Mv; ConscrAp. 26]. 

satíros satírozott, árnyékolt; umbrit, cu contur estompat 
de umbrä; mit Schatten. 1762/1763: Egj fejér atlacz szok-
nya kék Satéros virágokkal [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 1788: 
Egy Skatulyába satíros selyemből kötött Apátza virágok 
Skatulyástol | Minden fele satíros színű nagyobb és apróbb, 
fejér és fekete kása gyöngyök égy iskátulyába [Mv; TSb 
47]. 

satírozás árnyékolásos hímzés; broderie cu umbríre; 
Schattierung beim Sticken. 1743: Kék aranyal, ezüstel ele-
gyes sejemel satirozassal varrót nyakravaló keszkenő 
[Told. 29/30]. 

satírozott árnyékolásos varrással hímzett; brodat cu 
umbră; schattiert gestickt. 1750: Atlatz Varással Satérozott 
'Selymekkel készült Lepedő, mind két végein Varrás, 
Hozzá való két Vánkos héjaival egyben | Satérozott 
sellyemmel Troket Szoknya | Olaj Szinü Satérozot Ezüstös 
Matéria Szoknya | Citrom szinü Satírozott Ezüstös matéria 

[WassLt Wass Dánielné portékái]. 1768: Egy vont ezüst 
Szoknya, Satírozott Selyemmel arannyal varrott hozzá való 
vallával [Nsz; TGsz51]. 

satka 1625: az Fabian Thamas fia szida meg halot-
tomra az pap fiat satka lelek kurva fianak teòruen 
keozbe(n) [Korond U; UszT 180d]. 

sátor 1. cort; Zeit. 1588: 15 July Kezte el az Eorzest az 
Farkas Wczay Ember Lwkachy attam Egy hettre neky 
Masfel kynyeret húsra d. 6. Konkoly Demeter az ky annak 
eleotte az Sátort, bort, es egyeb zerzamot ky witte wolt 
attam annak munkaiaba d. 50 [Kv; Szám. 4/1. 60]. 1593: 
Die 5 Nouembris batori boldisar sátorát wizy Rudolf* 
Georgj három lowon gjaluig f — d 37 [Kv; i.h. 5/XXl 
120]. 1597: Mikor az Darabantokat az hadban kwldek B v 

Adata Az Sátort vellek [Kv; i.h. 7/XII. 38 Filstich Lőrinc 
sp kezével | Az waross Sátorát B. wram w kegelme 
hagiasabwl feoldosztadtam meg Az Teteyre chinaltatot 1 
gombot [Kv; i.h. 7/XIV. 36 Masass Tamás sp kezével]-
1621: Jeoue Zabo Miklós Fejer uarrol K. V eo felsege 
satoriual megien oda fel [Kv; i.h. 15b/IX. 65]. 1653: En 
magam a beszterczei hadnagygyal megtérék a szekerekhez. 
Minémü nagy félelemmel mentünk viszsza a nagy sürü 
sátorok között olyan sötét éjjeli időben: gondolni való 
[ETA I, 129 NSz]. 1678: 20 May vöttem Sidó Ábrahámtól 
Teleki Uram számára két Sátort Tall. 50 [Utl]. 1690: 1' 
Novembris mentem ki Apahidához látogatására az Baden-
sisnek igen speciális affectatioval látott és meg is ven-
déglett az maga sátorában gazdagon [IIAMN 327]. 171°: 

leg alább az orra a szegény katonának meg nem fázik a 

sátorba, mivel már Házakba szállatt kgltek [Dédács H; Ks 
96 Gyulai Ferenc lev.]. 

Vö. a hagazia-, cserge-, kamaraszék-, konyha-, selyemsátor címszóval. 

Szk: ~ alá száll. 1662: hogy alkalmatosság ne adat-
nék a vezérnek s a török főrendeknek a várason" s a vár 
környül való speculátióra, szemlélésre csak a városra is 
be nem téreb, hanem igyenest a városon kívül, dél felől a 
Pece mellett és Szálka között való rétekre, sátor alá szállott 
vala [SKr 567 — aVáradon. bBarcsai Ákos] * - felvonj 
1637/1639: 1. sátor fel uonnj való vas kepü — f — d. 25 
[Kv; RDL I. 111] * -hoz való szabó. 1621: Estwe keseón 
erkeózven ide eó Flgének Vrunknak Sátorhoz való Zoboy 
Zabo Jstwan, es Zabo János Satorokat Viuen odak1 

Vrunkhoz [Kv; Szám. 15b/XI. 54] * - / vonat. 1657: Me-
zőben sátort vonyatván ott lőnek szemben egymással 
[Kemön. 290. — aI. Rákóczi György és a lengyel herceg]* 
1662: sátorokat vonatván, egy-egy halászt tenni és a pisZt" 
rángok nagy bővségnek gyönyörűséges halászatjával 
magát gyönyörködtetni szokta valaa [SKr 288. — aI. Rákó-
czi György]. 1779: tegnap s ma in facie loci szüntelen cs-
kettetett Szilágyi Sátort vonatott a Viz martyára [Nagyid 
AF; DobLev. III/528. lb] * audiencia 1665: Lándoſ-
fejérvárról írja nekem Baló uram, az török császár micsoda 
ajándékot küld az római császárnak ő felségének. Az ajáfl' 
dékok ezek rendszerint: Egy új selyem sátort, császárnak 
valót kerítésével és minden rendbeli sátorokkal egy^† 
ebédlő, audientia, háló és egyéb sátorok, ötvenötezer tal-
lérban készült fel [TML III, 440 Naláczi István Teleki 
hályhoz] * ebédlő - audiencia - *• fejedelmi 1^61 
szép fejedelmi sátorokkal, drága öltözettel ékesíttetettjele* 
fő lóval, kaftánnyal megajándékoztatott valaa [SKr 665. 
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Ti. a törökök által Apafi Mihály fejedelemmé választatása-
kor] háló ~ -> audiencia ~ * tábori 1697: Ezen bolt-
ban) ... Egj tábori Sátor Kék posztobol csinált párna sák-
b(an) [Alvinc AF; Mk Alvinczi Péter inv. 8] * török ~š 
1714: Török Sátor, melljn(e)k oldalai 9 darab Vörös Pa-
muk vaszonybol, külőmbfele szin hasonló vaszony dara-
bokkal ékesítettek, fejér Pamuk Vászonnyjal béllelt [AH 
47]* üveges 1704: Az generál sátorit is ma kivonták 
egy dombra a kőfal mellé, egész készülettel Egyébiránt a 
pohárnok sátora, maga üveges sátora, akiben hálni szokott, 
pádimentumával együtt, amely fával van kirakva, azonban 
kamara szék-sátor és egyéb még felvonatlan sátorok is vol-
tának, kiket oda akartanak felvonni, azhol az Amadeus ci-
tadellája van [WIN 1,206]. 

2. árusító sátor; şatra precupeţilor; Zeit der Verkäufer | 
árusító bódé; chiosc (pentru desfacerea märfurilor); Ver-
kaufsbude. 1570: Pesthy Zabo Lukachne ezt vallya, hogy 

Aztis Latta hogy Zeoch Jmrehne Muthogatta az Satho-
rok keozeot Mindennek az Gywreot | Anna Jerney ferencz 
deakne, Hithy Zerent vallya, hogy ... eccher Megyesre 
Menth volt Zokadalomba, hatta wolt Ez More Ambrwsnet 
Sathoraba wrzeny myglen eo maga Egyéb dolgayt zerzenę 
Kv; TJk III/2. 66, 146]. 1596: Az satorokat penig es az 
hitwa(n) kamorakat, kikteol semmit ne(m) fizetnek, ew 
kegeme el bontassa [Kv; TanJk l/l. 283]. 1644: Akkor el 
Mene ozta(n) Georeogne, Jsmet egj keues vartatua hat 
Georeogne Ereosse(n) Jw az Vraual, hogj eleo Jutanak az 
Georeogh El hallada az Czizarne Sátorát [Mv; MvLt 291. 
430a]. 1655/1754 k.: Senki penig az Sátorban gyontározat-
»an munkát a Mesterek közül ne árulyon, külōmben bünte-
tése lészen flór 1 [Kv; ACJk 17]. 1727: mikor a Falu 
Bánd sokadalamnak valo helyet jára Fogarasi uram(na)k 
akkor még a Sátaraknak va<ló> helyeketis ki járok, még 
kapával mind meg j<egyz>ék hogj hol legjenek a Satarak 
[Mezőbánd MT; Berz. XV/21]. 1766: az emiitett napon 
esendő Országos Sokadalom ezen városunkban lévén, a' 
szokás szerent, a Circumspectus ide gyűlt Ormenyek meg 
fogadtak volt Szekelly Jánost Etzakai Őrzőnek Székelly 
János után mene Domokos Ferentznek, mondván mit 
keresz a' Sátoroknál [Szilágycseh; BfR 104/2 Jos. Szabó 
(26) jb vall.]. 1777/1780: (Sokadalomkor) ha a meg kéván-
tato Sátrok Csinálására az Udvarból Deszka adattatik, min-
den Deszkától Szoktak fizetni D. 3 [Alparét SzD; JHbK 
UI/3. 27-8]. 1782/1799: Eleitől fogva ugy értük hogy 
Vásár pénzt avagy Vásár vámot vettenek a' mü Városunk-
ban) egy szekértől egy Poltrát, egy lótól egy Krajtzárt, 's 
egy Sátortólis egy Krajtzárt [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 
361]. 

Szk: ~~t (ſel)csinál. 1570: Sos Mathe hithy zerent vallya, 
hogy Latta azt hogy Ratz Balinthnet Zokadalomba hor-
dozta More Ambrws, Aztis latta hogy lowawal Banth Sa-
thorat fely chinalta [Kv; TJk III/2. 148]. 1572: Katalin Ká-
das Mihalne, Azt vallia hogi eois Akart Sátort chinalny az 
nelien hwl partha Zeowe katalin Arwl, De Nem Engettek 
az kamaras Azzoniok [Kv; TJk III/3. 20] * ~t von. 1673: 
Adgjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik ez mi leve-
lünknek rendjben, hogj bennünket alázatos könyörgő 
Şupplicatiojok által találván megh itt Fogarasi városunkban 
jako bizonyos számú görögök, hogj ennek előtte valo 
ödőkben mindenkoron nékiek szabados volt akar mely 
nelyen az itt lévő piaczon árujoknak sátort vonni és árulni 
[Fog.; UF II, 534] * vonhat. 1596: senkit az keozeonse-
ges helie(n) arúlny ne engedgienek kewleombe(n) hane(m) 

amely kalmarnak kamoraya nem leze(n), az vasarbirak helt 
mutassanak, ahol zereda(n) es Chieoteorteokeon sátort wo-
hasson (!) es arúlhasson, de egieb napokon ot ne árulhas-
son hane(m) haza keolteozzek onna(n) es sátorát le wonnya 
[Kv; TanJk 1/1. 284] * kufárkodó 1740: kufárkodó 
Sátorok vicinumába levő árultato helyemet elfoglalták 
[HSzj áruitató hely al.] * pálinkát áruló 1846: Csipkés 
Istvánné és Bentze Mosesné kérelem Levelek mellyben azt 
kérik hogy pálinkát áruló sátraknak oldalait állíttathas-
sák rakó fa köze és fedettethessék meg meg engettetett 
[Torda; TVLt 158] * posztós 1746: az említett Ns Enje-
di Gombkötő Czéhnak immediatè az Erdélyi posztós Sá-
toroknak végiben szakaszszanak illendő helyet [uo.; TJkT 
III. 105] posztót áruló 1746: Ez országban pedig min-
den Sokadalmas Czéhetlen helyeken, az eddig practizalt 
Czéhek(ne)k Szokása Szerint ä posztot áruló Sátorok(na)k 
végiben mingyárt Szakaszszanak ezen Gombkötőknek mi-
veknek alkalmas árulásnak való helyet [uo.; i.h. 104 ogy-i 
végzés]. 

3. cigánysátor; şatră de ţigani; Zigeunerzelt. 1647: az 
Captivus hatalmaso(n) inuadalua(n) az megh holt czi-
gan(na)k sátorát es Toluajul megh eölte [Kv; TJk VIII/4. 
222]. 1736: Tudgya é a Tanú nyilván és bizonyoson értette 
é vagy hallotta é ? hogy a* Nemes Közép Szolnok Várme-
gyében) lévő Kővári Dominiumhoz hány örökös czi-
gány Jobbágy tartozott ? hány kóval (!) és sátorral vol-
ta(na)k [TK1 vk]. 1746: laktanak némelykor Czigányok is 
rajta Sátorban, és kajibában [Kissajó BN; Ks 7. XX. 19]. 
1749: az I. Enyedre érkezvén vitte ki a lovat holmi 
czigányok sátori közzi két ut közzé kópár hellyre, a' hol 
semmi pascuatio nem volt [Torda; TJkT III. 263]. 1762: 
Mi Földvarat Lakat Vasmíves Giczi Czigant mind ketten 
ismerjük közel husz Esztendeje hogy mi kŏzötünk lakik 
M: Földvárát lakat mind Czigány ahova a Satarat vonta az 
volt az Lakó helye [Melegföldvár SzD; Born. XL. 82]. 
1804: még a Tziganyok is a havasokrul Sátarokkal Serege-
sen szoktak volt az előtt meg telepedni [Sárd AF; TSb 51]. 
1805: Tegnap elnyargalának itt a' Czigányok sátora előt 
Pálosi Gyurka és Gyurka Istók két jo derék lovakon [Szá-
razajta Hsz; HSzjP D. Nagy Sándor (55) lib. vall.]. 

4. vmi fölé kifeszített ponyva; prelată întinsă deasupra 
unui lucru; Blache über etw. 1741: egj Vass-Győrgj nevü 
Ur szántasnak idejen ezen oldalra bé ereszkedő bérez alá 
Sátort vonatot volna és ugy oltalmazta ezen hellyet, hogj az 
Sájii más Urak emberei inkáb ne szancsanak ott [Velkér 
TA; Ks]. 

Szk: örmény 1823-1830: A nézőhely alatt volt a föl-
dön, ez is elöl az urak feje felett örmény sátorral bevonva, 
székekkel, padokkal megrakva" [FogE 106. — aMv-t, a 
kollégiumi színjátszás alkalmával]. 

5. sátorvászon; foaie de cort; Zeltbahn. 1681: Ezen hin-
tokra valo burito Lepedő, eggik viselt Satorbol, másik 
nyers vászonbol csinált nro 2 [Vh; VhU 505]. 

6. szabad kemence fölötti csúcsosan/sátor alakban kiszé-
lesedő kémény; hom larg ín formă de cort/conicä deasupra 
unui cămin; zeltförmiger Schornstein über dem Ofen. 
1681: Elegyes, Lapos kályhás, belül szenelő Sütő Kemen-
czeje, mindenik téglából rakott, es jó; egi Sátor alatt [Vh; 
VhU 520]. 1725: A' Kalos Haza felehez Kémény Satora 
foldny 150 sendely [Kv; Szám. 54/111. 15]. 1726: Ezen 
egész épületen vágjon edgj kémény ... mellynek Sugára jó, 
kŭlőmb(en) vakolást kiván, a' Sátorának édgj darabja be 
omlott, az alatta lévő tüzhelly, vagj konyha el romlott [Ne; 
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DobLev. 1/124]. 1841: Konyhája padimentuma föld föl 
emelt rossz tégla föző helye felett nagy sátor 's a' felett a' 
kémény [Nsz; Told. 18 gr. Toldalagi Zsigmond lelt.]. 

7. (malom) teteje/fedele; acoperiş (al morii); Dach (der 
Mühle). 1582: Balas Kowach az Alpreth Malom Bírónak 
zamadasza Az Malom heazattianak awag Sátorának 
megh Epítesere, mellíeth az Nagy zel zakaztot volt fel 
keoltheotf 23/51 [Kv; Szám. 3/VI. 12]. 

8. sövénykerítés (szalma) fedele; streaşina (de paie) la 
gardul de nuíele; Strohdach des Zauns. 1732: Méhes kert, 
mely széllyesen Sátorozott fedet kertel vagyon be 
kerítve, melynek Satora alat el fér 60 // Kosár méh [Szász-
sztjakab SzD; TSb 51]. 1851: A' luczernásnak a' Rhédei 
kert felőli oldala a fordulatig jó sövény kert, sátorral, 's tá-
maszokkal [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

9. jelzői haszn-ban; cu valoare de atribut; in attributivem 
Gebrauch: (vhány) sátomyi; (de un anumit număr) de şatre; 
von einigen Zeiten. 1736: egj pár pistoly volt Groff Ur(am) 
szolgainál; azzal oltalmazták magokat, ugy menekedtek 
meg a' Cziganyok kéziből, és osztán azon potentiariusko-
dásért meg fogatta Gróflf Teleki Sámuel Uram, és Facsi czi-
gány, mínthogj magának vendicálta a' Regius Fiscus vaj-
daságát minden sátor Czigánytól ígért egj sertést békesség-
ben) [Hosszúfalu Szt; TK1 Fet Gligorie (42) jb vall.]. 

o Hn. 1357: in loco Saturhegh [M.kiskapus K; KHn 
170]. 1589/1783: montem Sátor hegye [M.kapus K; KHn 
162]. 1589: montem Satthorhegye [M.kiskapus K; KHn 
170]. 1643 U./1770 k.: in Almamező intra Sátorhalom (sz) 
[Almásmálom SzD; EHA]. 1727: Sátor oldal [Egerbegy K; 
EHA]. 1740: az Sátor nevű Erdő [M.kiskapus K; EHA]. 
1758: Erdő vagyon a' Sátor nevezetű hellyen [uo.; EHA]. 

sátoralj láng/szikrafogó; parascîntei; Funkenfilnger. 
1669: Az házban vagyon ket darab Sátor aly [Kőhalom 
NK; Ks 66. 46. 24a]. 

sátorárbóc sátorrúd; par de cort; Zeltstange. 1674: Egy 
sátor árbocz hat föző kondér egy bor hűjtő 1 cseber egy 
öreg rez mosár [Beszt.; WassLt 72/6]. 1681: Vajda Hunyad 
Vára ... Tár Ház ... Konyha Sátor Nro 1 Sátor arbocz faja 
(:egyike el torott:) darab Nro 4 [Vh; VhU 502, 553]. 

sátorbeli sátoros cigány; şätrar; wandernder Zigeuner. 
1758: olyan rút, fekete ember a szegény Guthi, hogy a sá-
torbeliek között számba lehetne venni [RettE 75]. 

sátorcsi török sátorkészítő; meseriaş turc care face foi 
de cort; tűrkischer Zeltmachermeister. 1618: A maradék 
kénesőről énnálam Eötves Mihálynak keze írása va-
gyon ezt az kéneső maradékot, ugyan az Kamuti uram 
hagyásából, adtam azt az cserge sátor árába az sátorcsinak | 
Mikor számot vetettem az sátorcsival, kitudván belőle az 
bőröket, köteleket s egyéb accidentiákat, azmellett Osztrói 
uram 500 oszporával maradott volt adósa skófium arany 
árába [BTN2105-6, 121]. 

sátorcsináló sátorkészítő; croitor care face foi de cort; 
Zeltmachermeister. 1594: 1. Juny Zabo Gherghelth az Sa-
thor czinaloth vrunk zamara vitte Zengel Istuan 4 louan ze-
keren Thord(a)ra attam f 1 [Kv; Szám. 6/1V. 30]. 1656: 
Édes öcsém uram, kérem Kegyelmedet szeretettel, hogy az 
szegény Istenben elnyugodt uram adott volt az sátorcsiná-
lónak egy sátort, hogy csinálja meg, az melyet meg is csi-

nált, csakhogy én eddig reá nem küldhettem, mivel sok 
dolgaim voltak [TML I, 8 Bornemisza Kata Teleki Mihály-
hoz]. 

Szn. 1590: Satorczinalo Virgilius [Szu; UszT]. 

sátorfa sátorrúd; par de cort; Zeltstange. Sz. 1815: vége 
legyen már az Ballavásári szőllőben való sok korhelységed-
nek, szedd feli az sátorfádat, 's Ledér Roszsz korhely Fatyu 
meny bé Wásásrhelyré Iskolában [Kóród KK; Ks 101 
Komis Gáspár lev. fiához]. 

sátorhely (piaci) árusítóhely; loc pentru şatre într-o 
piaţă; Verkaufstelle auf dem Markt. 1728: Kolosvári Görög 
Györgj Déák Uram(na)k az a Sátorhely ahol most Desi 
Lucza napi sokadalomkor árult a Desi Piaczon eleteig 
meg hagyatik, illendő Taxajatt mindenkor meg adván [Dés; 
Jk 382a]. 1844: Esztergajos Kováts László kérelme melly-
b(en) az O Tordai piatzon Székelly Farkasnén alol edgy 
sátor hellyet kér mivei el adhatására 3// Ezüst ft. Taxa 
fizetés igérése mellett adattatni [Torda; TVLt 318]. 

Szk: ~ foglalni. 1639: ket s három mely feöldreis el me-
gjűnk eleól az szekeresektül, sátor hely foglalni [Mv; MvLt 
291. 186a]. 

sátorkemence szabad kemence a tűzhely felett csúcso-
san/sátor alakúan kiszélesedő kéménnyel; cămin cu horn ín 
formă de cort; zeltförmiger Schomstein über dem offenen 
Ofen. 1851: A' szekérszin házzá van változtatva, még 
nints padlása — Van benne egy cserép sátor kemencze 
Bivalyos lakháza Van cserépből készült sátor kemen-
cze A' Béres lakó háza Van benne cserépből és 
téglából készült sátor kemencze [Erdősztgyörgy MT; TSb 
34]. 

sátorkötél sátorfelhúzó kötél; fringhie de cort; Zeltseil 
1562: Biro Vram es az Polgár Vraym maratak adossa wol-
wos Marthonnak Sátor keothel arraba kyth Ew felseoge 
zwksegeore adoth azyerth Polgár vraym az adobwl fyzetek 
az Ew czedulayara fl 1 d 25 [Kv; Szám. 1/VIII. 46]. 

sátormester sátorkészítö; croitor care face foi de cort; 
Zeltmachermeister. 1582: 16. Oct. Vince Caspar massa 
eozze fogot wyzy az feyedelem Sátor mesteret felesegesteol 
Thordaig Negy Lowon f. 1 [Kv; Szám. 3/V 49 Lederer Mi-
hály sp kezével]. 1594: 7. Augusti. Maczolay Andrasne 
vitte vrunk Sathor Mestereth Neged maghaual 3. loua(n) 
zekeren Deesre attam f 1 d 50 [Kv; i.h. 6/1V 52]. 

sátorocska kisebb sátor; cort mic; kleineres Zeit. 1657: 
itt az sátorocskám hol volt, oly számtalan volt az 
fülbenmászó féreg, hogy csudálkozásra méltó Isten 
providentiájából maradtam meg [Kemön. 238-9]. 

Szk: árnyékszéknek való 1714: Pamuk vaszonybul ár-
nyék székn(e)k való Satorotska fl. Hung. 20 [AH 47] * 
szecesszusnak való ~ kis árnyékszék-sátor. 1714: secessus-
n(a)k való Török Satorotska, Pamuk Vaszonybul, már Sza-
kadozott [AH 47]. 

sátoros L mn 1. fedeles, fedett; cu streaşină/acope^' 
mit Dach. Szk: ~ kert fedett kerítés. 1597: az kert... ige(n) 

maghos sátoros kert vala [UszT 12/36]. 1669: Ezen Udvar; 
ház eleött vágjon egj òregh tanorok be kerteltetve az elei 
Sátoros, fedeles kertel [Királyhalma NK; Ks 66. 46. 24a]. 
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1688: Ezen Udvarházat veszi kömyűl sövényből font fede-
les sátoros kert | az Csűrös kert Sátoros kertel van körűi 
veve [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 1, 7]. 1699: ezen külső Udvar 
Cserefa tamaszokkal környül vétetett, Szalmával 
mediocriter meg fedett Sátoros kerti mellett veszszöböl 
font parasztkapun, méntünk bé edgj akolb(a) [O.csesztve 
AF; LLt Gyulafi László inv.] | A Csűrös kert Jo szalma 
fòdel alat sátoros kertel van bé kerítve [Szentdemeter U; 
LLt]. 1727: Ezen Szilvást és a' fenn említett Kerti szöllőtt, 
az uttza felőli kőrős kőrnyül jo sátoros és fedett kert vészi 
kömyűl [Csákigorbó SzD; JHbK XXVI/13]. 1750: 
közönséges Sátoros kertel körül vett rüdeg Marhák(na)k 
készített okol [Papolc Hsz; Hr]. 1782: A' jószág körűi 
emlékezem egy Sátoras vagy Lészás kertre | azon Sátoras 
kertet is azután ... le vágattanak es osztán egynéhány Esz-
tendőkig pusztájában hevert [Galambod MT; Told. 29] * 
- sövénykert. 1732: egy darab hely a Sertések(ne)k enni 
ado helynek meg hulladozot sátoros sövénykertel be kerit-
tetett [Nagyida K; Told. 11/70]. 1851: Tóvébb az erdő-
Pásztor lakhelye veteményezöje elé a kapuig vagyon sáto-
ros sövény kert cserefa karókkal, 's támaszokkal [Erdöszt-
györgy MT; TSb 34] * - vesszőkert. 1851: Az udvarház 
megetti kis kert annak végében jó móddal épült sátoros 
vesszőkert [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

2. piaci sátorban árusító; care vinde ceva într-o şatră; im 
Zeit auf dem Markt verkaufend. Szk: ~ legény. 1573: 
Kalara néhai Hegedws Matene Twgia hogi puskar eleo-
szer Sarkantius Bálintot kezte volt zolgalny Sátoros le-
genywl [Kv; TJkIII/3. 173]. 

3. - sokadalom kirakóvásár; iarmaroc; Auslegemarkt, 
Jahrmarkt. 1685: Minden rendbeli Poszto metö vraimek-
(na)k idegben orszagokbol hozott posztokat szabad lé-
êV(en) arulniok, excepti tsak itt Erdélyb(en) csinált, meg 
nant vetett elegi belegi posztót Colosváratt csinált poszto 
gianant az városon Czehunk(ne)k p(rae)judiciumara ne 
^llyafaajk, az Sátoros Sokadalmakon kivul [Kv; TJk 
Xin/1.255]. 

4. - ünnep nagy ünnep; särbătoare maré; großes Fest. 
1652: Educillatio. Valameny el kel az kortsomarlas penig 
szerrel jar rajtok Az reghi ideöb(en) czak a* három sátoros 
^dnepekb(en) attak 3 bort rajtok [AsszonyfVa TA; GyU 
142]. 1664: Oenopolium. Minden sátoros jnnepben egy 
egy őregh bort avagy ket ket negyvenes bort kel ki korcso-
marolni az falunak eö Nghok szamara [Porumbák F; UF II, 
293], 1676/1681: Az Sátoros Innepekre à Falukrais bizo-
nyos helyekre szoktanak hordos borokat ki adni az Urbá-
rium szerint [Vh; VhU 672]. 1700: az egesz falubeli iffiu-
ság sátoros Innepeken, s vãsãrnapokonnis az Kertész házá-
nál tánczoltak [Szentdemeter U; Ks 90]. 1706: Annuatim a 
narom Sátoros Innepen három hordo bort Tartoz(na)k ki 
korcsomarolni Fiscus szamára, nem korcsomarolvan penig 
az szaraz korcsomat cum flo 3. fizetik meg [Adorján MT; 
Bom. G. VII. 4]. 1720: Minden sátoros inepek elót két 
Hétel lészen ò Kigyelmeknek Cse (!) Nap Gülések [Kv; 
J>CJk 10]. 1760: a' három Sátoros innepeken tsak a' Novi-
»us és Expectans Déákok praedikálnak, a' kiknek praedi-
eatiojok sokszor nevezetes defectusokkal esik meg [Kv; 
öRE 194]. 1769: Vasárnapokon s más Innepeken ugy Sáto-
ros Innepeken sohultis gyülesek Tanczra italra ne legyenek 
[UszLt XIII. 97]. 1781: Az három Sátoros Innepekre tartoz-
nak az irt Mészárosok az Dominiumbéli Földes Uraknak ... 
50 // 50 font Hust edgyik edgyik sátoros Innepen admi-

nistralni, és fel osztani [Torockó; Thor. 21/22]. — L. még 
FogE 239; MetTr 429, 432; UF II, 291. 

5. - cigány sátorban lakó cigány; şătrar, corturar; wan-
dernder Zigeuner. 1668: Az sátoros csizgányok (!) két vaj-
dai esztendőnként tartoznak adni húszon öt öt forintot, de 
ezt nem az itt valo udvarbíró veszi fel [Fog.; UF II, 441]. 
1706: Rez müvés, nyerges kalán csinãlo sátoros cziganyo-
kis vad(na)k, kikis most meg széledtek [Hsz; Törzs. Rákó-
czi inv.]. 1713: Hat Sátoros czigány vágjon, őte vas műves 
[Orbó SzD; JHb XLI/2]. 1718: Hat Sátaras Cziganj vagjan 
[Baca SzD; LLt Fasc. 3]. 1808: Rotár Bánko, sátoros Czi-
gány, nagy fekete szakállú, burzokos hajú, egy nagy fekete 
condrával szökött-el [DLt 880 nyomt. kl]. 1852: A' Czel-
lengö, sátras, vagj kalányos Czigányokat a' város határán 
meg nem szenvedi [Dés; DLt 180]. 1887: Rostás Manoilla 
(és) Lakatos Anikó sátoros czigány [Bádok K; RAk 150]. 

Szk: ~ cigánynak diffamál. 1724: diffamalta szarka vag-
dalta, kurva sátoros czigánnak [Kvh; HSzjP]. 

6. - újparaszt sátoros cigány; şătrar, corturar; im Zeit 
wohnender Zigeuner. 1832: Faur Four (!) nevü sátoros Újj-
paraszt... vasmives [DLt 722 nyomt. kl]. 

o Szn. 1591: Anna azzoni, Kadas Mihalne vallia... Hal-
lottam hogi Veres Andrasnet mikor Baba Catus Sátoros 
Annanak zitta volna [Kv; TJk V/l. 125]. 

II. fn sátorban áruló piaci árus; persoană care vinde ceva 
la piaţä într-o şatră; Verkăufer auf dem Markt (im Zeit). 
1824: Nemes Torda Várossá Piaczán Azaknak az Árusak-
nak 's Kereskedőtskéknek Nevei, a' kik tartoznnak fizet-
ni ... Kun Arulo Sátorasak" [Torda; TVLt sztlan 1826-
1829. — aKöv. a nevek és a taksaösszeg]. 1827: a' piatzon 
künn áruló Sátrasak — Pogátsásak — Peretzesek etc. etc. 
kőzött a' Fel vett Taxák iránt ki mennyit vett fel alázatoson 
bé mutattyuk [uo.; i.h.]. 

sátoroz sátrat ver; a sta/locui ín şatră; Zeit aufschlagen. 
1804: az havasi Kalányos és Sátaros Czigányokatis mind 
eddig ezen hellyen, mind Szabad, és közönséges hellyen 
minden ellenzés nélkül nyaralni, és Sátarozni tudom | gya-
korta történt ezen Utrumban ki tett Controversias hellyen, 
hogy midőn sátaroztunk, és nyaraltunk volna, az Városi 
Pásztarok Disznojakat oda hozzánk ki hajtván , a Sertések 

Sátrainkban kárt tettek nékünk [Sárd AF; TSb 51]. 

sátorozás szalmával való befedés; acoperire cu paie; Be-
deckung mit Stroh. 1755: (Az) Udvarháznak egész keritése 

a' kapu vagy patak felől, veszszöböl font, meg töviseit és 
szalmával sátorozott támaszos jo kertnek keritése alatt a' 
Dél felöl való szegeletéig. Onnan Nap kelet felé a' Kertet 
nem régiben, állították fel annyira, hogy tsak tõviselés és 
sátorozás hijja [Ludesd H; BK sub nr. 1020]. 

sátorozott fedett (kerítés); (gard) acoperit; überdachter 
(Zaun). 1732: az udvarból ki szakasztott, Méhes kert 
Csere karokra, veszszöböl sűrűn font, erőssen támászozott, 
széllyesen Sátorozott fedet kertel vagyon bé kerítve [Szász-
sztjakab SzD; TSb 51] | A Csűrös-kertet mind körül 
egésszen, Sűrűn támászozott, Sátorozott fedett lészás kertel 
vágjon bé kerítve, melly noha régi de jótska kert [Told. 
11/67]. 1785: Az Uttza felől a Gyümőltsős körűi 85 Láb 
kert, melyn(e)k ajja 3 szál deszkával, felyül Csere sö-
vénnyel folyomtatva Sátorozott Tövissel és Szalmával féd-
ve [Szu; Ks 73/55]. 
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sátorszekér sátoros szekér; car acoperit cu o prelată; 
Planwagen. 1593: 29 die Septemb(ris) vrűnk Sattor Ze-
kere Megh Tereót voltt, Biro vram kildet Bolday Gergyett 
6 Loűal vttana, atta(m) f — d 75 [Kv; Szám. 5/XXIII. 166 
Caspar Schemel sp kezével]. 

sátorszerszám sátorhoz való felszerelés; garniturã de 
cort; Zeltausrüstung. 1653: Egy tekerűletbe szállitám őket 
onnat, és immár ott akartunk hálni az éjjel. De azonban hát 
a küldött jancsárok is oda érkezének, s úgy azokkal a csá-
szár tábori mestere is eljött, és azt a helyet a hol mi valánk, 
a császár sátorának rendelé, és minket elkülde onnat mind-
járt. Mert a tevékkel oda futának, a kiken a sátorszerszám 
vala [ETA I, 133 NSz]. 

sátorú sátor alakú; In formă de cort; zeltförmig. Szk: 
téglából rakott ~ kémény. 1781: Udvarház ... jo bolt hajtá-
sos téglákból rakott Sátoru Kéménnyé [Korond U; Told. 
18]. 

sátorvászon sátorponyva; foaie de cort; Zeltblahe. 
1748: 5 darab sátor vászon Rhf 4 [Déva; Ks 73. 74. VII. 
137 1/4]. 1823-1830: felül fedél helyett az örményektől 
kért sátorvászonnal volt behúzva3, alatta, a földtől egy 
ölnyi magasságra a játékhely [FogE 106. — aA mv-i ref. 
kollégium diákjainak rögtönzött színházépülete]. 

satu szorító szerkezet; menghină; Schraubstock. 1629: 
A mwheliben lakatos Gergelinek volt barom satuia [Gyí; 
EMKt VI. E. 2. 228b]. 

Vö. a sutu cimszóval. 

satui, satuj szekrényke; dulăpior; Schränkchen. 1824: 
Egy régibb rakatt Záros Satui. Más ujj Tiszafából simán 
készült ugyan Záros Satui [Fugád AF; HG Mara lev.]. 
1850: fekete lackirozott, fenn állo tükörrel, fiokos záros, 
vagy schatúl 15 vft [Algyógy H; Born. F. Ii]. 

Szk: mahónifa 1816: Üres Schatuj 11 Rf 20 xr Ti-
szafa Satuj 9 Rf 6 xr. Mahuni (!) fa Satuj 8 Rf 20 xr 
[Kv; i.h. IV. 41] * tiszafa ~ mahónifa 

satulos szekrénykében levő; care este fixat/montat ín du-
lăpior; sich im Schränkchen befindend. 1824: egy avult 
Schatulos tükör [Dés; DLt az 1826. évi adatok közt]. 

savajos savas; acidulat; sauer. Hn. 1683: A' Savalyos 
Kútnak az Folyamai mellett (k) [Kémer Sz; EHA]. 1832: 
A' Savajos csorgonál Rét [uo.; EHA]. 

savanyított savanyúvá tett; acrit (uşor); sauer gemacht. 
1735: Ha az ételi appetitus nem igen akar megjőni, kellet-
len éppen nem jó enni, hanem egy két féléből elég leszen 
enni egressel, sóskával etc gyengén savanyitott étkekből 
gondolom hogy ehetik Excellentiád; mint hogy az sava-
nyutska étkek által hamarébb appetitusra kap az ember [Ks 
Borosnyai N. Márton lev. Nsz-ből]. 

savanyodik savanyúvá válik; a se Inăcri; gesäuert. 
1836: későre savanyodván az idén a* Trébej ezeket még 
most fözik — fele van mintegy ki fözve még van hátra 12 
Kád fözetlen — ha több nem 50 veder pálinka az eddigi 
eresztés szerént ki kerül belōlle [TSb 20]. 

savanyú 1. acru, acrit; sauer. 1597: Marthon Deák 
vramtol Egj eitel bort kostolob(an) f — d 6 B vramnak 1 
Eitel saúaniu bort f — d 4 [Kv; Szám. 7/XII. 28 Filstich 
Lőrinc sp kezével]. 1623: Búdős Niarlott, Eczetes Nyölos 
borokot kj ne vetesse(n) hanem a' menemwek Seges Var 
senky zekb(en) teremnek tizta Ezw Sauanio borokott arul-
tasso(n) [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1695: bizony 
Ngos Ura(m) az iden itt e Taja(n) is savanyuk lésznek ă 
Borok, én mind az által jókat ügjekezem Ngtok számára 
venni [Gyf; KaLt Apor Istávn ír. Récsey István lev.]. 1703: 
mi igen az jovát az bornak nem kivánnyuk, Csak legyen jo 
italu, Savanyu, eczetes, vagy nyulos, ne legyen [Ks 96 Komis 
István feleségéhez]. 1749: mindenüt savanyobbak az borok 
mind tavaj volt [Buzd AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 
1759: elég borunk vagyon, és már mostan nem ollyan Sava-
nyok, alkalmatos meg iható borok [Déva; Ks 94. 24. 2]. 
1792: az nagy Hegyen is, a' Bakator szőllönek volt termése, 
de savanyu volt, mert egészszen meg-nem-pirosodott, fejé' 
resen maradt [Mocsolya Sz; JF 36 LevK 53 Kovács György 
lev.]. 1826: A* Tavaszi Borok nagyon savanyok [Mv; Told. 
7]. 1829: 13om termő Almafa, mellyek közül két édes, a 
többi Savanyó [Csekelaka AF; KCsI 6]. 

Szk: - íz. 1710 k.: Harmadik rendbéli kenyér Roggen-
brot volt kóstoltam ugyan, és valami savanyú, sebes ízét 
érzettem, de soha reá nem szokhattam [Bön. 575—6] * ~ 
ízű. 1677: Martontelki Suma (!) borok Savanyú izük 
Ngtōk itali ara valók [Balázsfva AF; Utl] * ~ pomagránát. 
1766: Az Nagy virág házban Savanyó Pomagranat 12 
[Déva; Ks 76. IX. 16]. 

2. keserű, kellemetlen; amar, neplăcut; bittér, unange-
nehm. 1662: Kik közül sokak, akik lovakon indultak volna 
is, csak gyalog, sokak pedig igen nagy sebekkel szaladván, 
hogy most illy hirtelen a vitézi életet illy savanyúnak, az o 
életeket pedig noha munkásnak, de nyugodalmasnak ta-
pasztalnák, azkik őket elcsábították s olly szokatlan dolog-
ra felvették, lázasztották azokra nagy sok átkot kiáltván 

hazakövetkeztek | némellyek, akik már azelőtt minde-
nekkel ki Szentjóbba, s ki Székelyhídba elköltöztek volna s 
magok is azok után menni akarnának, ez dolgot savanyu 
dolognak állítván, az gyülésbül, az népnek is nem jó példa-
adásokkal, felköltek s kimentek vala [SKr 521, 579]. 

Szk: -hideg. 1768: A Szőllőről nagj őrömmel irtunk volt 
mert olyan volt rajta a Gerezd mint a só, harmad napig 
tartó nagj szél támadván s edg Etszakai savanyu hideg, 
igen meg ártott [Told. 5a]. 

savanyúcska savanykás; acrişor, acriu; säuerlich. 1715: 
tiszta izu savanyúcska jo bor [Ebesfva; Utl]. 1735: az sa-
vanyutska étkek által hamarébb appetitusra kap az ember 
[Ks Borosnyai Nagy Márton lev. Nsz-ből]. 1763: a' Borok 
a' mostani üdő szerént Savanyucskák [Szőkefva KK; BálLt 
1]. 1815: Allodialis Szőlők A' bora Savanyutska, dejõ 
iható [Bálványosváralja SzD; Ks 77. 19 Consr. 849]. 

savanyú forrás ásványvíz-forrás; izvor de apă mineralâ, 
Mineralwasserquelle. 1770: Hogy Dávid Josziv a Sa-
vanyu forásra menő Doszu nevezetű Cseres oldalt a Patak-
tol kezdvén keresztekkel el foglalta, vagy jedzette volna 
nem tudgyuk [Kéménd H; JHb XXXIII/25] | a Savanyu 
forrásra menő Doszu nevezetű Cseres oldalt, ahol a patak 
mellett kezdvén keresztekkel el jegyezte eő Nagysága 
Tisztartója [Vormága H; i.h.]. 
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Hn. 1783: A Savanyu forrásra menő ut [Kéménd H; JHb 
XXXI/28]. 

savanyúság savanyú íz; acrealä, acrimă; Sŭure. 1764: 
Ugy reménlem vala — hogy a Szüretnek ha tsak némely ré-
szit is egyŭt tötthetyŭk, de talám a szőlőnek reménytelen 
Savanyúsága ijesztette el Mlgos Ŏtsém Ur(ama)t [Borb. II 
Nic. Kendeffi lev.]. 1815: vegetabilis savanosággal biro 
italt javallok [DLt 168 nyomt. kl]. 

savanyúságú savanyú ízü; cu gust acru; mit saurem 
Geschmack. Szk: ecetes 1847: A Vápát szürém meg ma 

Az aljánn csaknem csupa sorvatag volt minden; még 
pedig ecetes savanyuságu, minthogy éretlen érte vala a dér 
[KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 

savanyúvíz 1. ásványvíz; apä minerală; Mineralwasser. 
1730: az Sovanyo Vizben nem volt kár Török meghis 
nezegette hogy meg jütt Kolosvárrol | mondottam mikor az 
Savanyó vizel megh indultak az Emberek(ne)k ha Tokaigh 
mennek is velle Csak mindenütt jol be legyen Csinalva 
[Abosfva KK; Ks 83 Bakó Josef lev.]. 1732: Találtunk 
három Savanju viznek valo pincze tokot, melljekben üve-
get nro tizennjolcat [Kv; Ks 40. XXVIIIc] | ezen pin-
eze torokba bé menvén, találtunk abban egy nagj hordo 
szoritto Srofos vas abroncsot, és három Srofotlan 
közönséges vas abroncsat, ismét két Savanju viznek való 
Pinczetokot [Kóród KK; Ks 12. I]. 1737: Joseph az 
Vékonyátís keresztül erős fájtatya most Savanyó Vízért 
kŭldőtem Számara [Szentlélek Hsz; ApLt 4 Apor Péterné 
férjéhez]. 1752: Pista kocsis készülödgyék, jövő Postával 
fog Feleségem parancsolni savanyó vízzel mikor indúllyon 
[Ks 78. XIX. 14 gr. Haller János lev. Nsz-ből]. 1755: eo 
Excellentiájok ã szent Innepekre Fogarasb(a) mennek, 
onnan pedig Gyogyra feredőre, éppen ártalmasnak itilvén ă 
Doctorok Klmes Uram eo Excelljának ä Száll Dobosi 
Savanyó vizet [Nsz; Ks 96 Baló Antal lev.]. — L. még 
Bön. 514. 

Szk: - hordó pincetok. 1733: A Kolosvári kertben Sava-
nyó viz hordo pincze tok hosszú 40 üvegekkel vagyon 4 
Ks 40. Varia XXVIIIc]. 

2- ásványvíz-forrás; izvor de apä minerală; Mineralwas-
serquelle | ásványvizes fürdőhely; staţiune balnearä; Kurort 
mit Mineralwasser. 1629: kellettuen mostan itt az Sauaniu 
viznel egi nehani napokigh egessegünknek helire átlátá-
sáért mulatasunknak lenni [UszLt VIII. 8/72 fej.]. 1719: 
adák... Vajna Jstván Uramnak az Alsó Savanyó viznél lévő 
Malom és Fürészbeli részeket [Kovászna Hsz; HSzjP]. 
172/.- ha I(ste)n engedi a jövő Hetfün az Savanyu Vízre 
Feredőre akarok menni [Bethlen SzD; BesztLt Ha. 478/35]. 
1728: a Feleségem mar háromszor is el készült hogy 
csak bé mennyen a savanyó vizre [Darlac KK; ApLt 1 gr. 
Haller János gr. Káinoki Borbárához]. 1753: ha Isten va-
lami akadályt nem ád az innep után Savanyó vizre el me-
nyek [JHbT Árv Bethlen Kata lev.]. 1769: én is az jövő 
héten savanyó vizre menyek, mert nem igen jol érzem ma-
gamat [Marossztgyörgy MT; Ks 99 Komis István lev.]. 
1770: ugy hazotta azon beteg által magát ide Gyógyra; 
hogy a' Savanyu vizhez kőzleb lehessen [Algyógy H; BK 
sub nro 1017 gr. Kun Susanna lev.]. 1782: tsak Két napja 
három héttől fogva hogy a Savanyu vízről haza érkeztem 
[Koronka MT; Told. 4] | az Mlgos Ur az Radnai savanyó és 
sós vizek látogatására szándékozik [Szentmargita SzD; SLt 

17 Nemes József P. Horváth Jánoshoz] | K Biró Boros 
Uramot odahaza nem tanáltam a Fő K Biró Úrral edgyütt a 
Savanyó vizén voltak [Szu; Ks J. Ferenczi György lev.]. 
1817: Visoli István Umak beteges környül állásai is azt ké-
vánnyák, hogy a savanyó vizhez jószágai közel légyenek 
[Árkos Hsz/Mv; Kp V 318]. — L. még Kemön. 94, 224; 
SzO VII, 313; TML VII, 250. 

Hn. 1711: az Savanyu vizre ménő ut [Kéménd H; JHb 
XXXIII/2]. 

savanyúvizes ásványvizes; de/pentru apă minerală; mit 
Mineralwasser. Szk: ~ ferslog. 1797: Egy Savanyó vizes 
vasas Ferslog [Koronka MT; Told. 34] * ~ láda. 1779: Sa-
vanyó Vizes Láda [CsS] * - üveg. 1744: Ha savanyó vizes 
üvegek készülhettek Pista Kocsis indúllyon fel [Déva; Ks 
78. XIX. 24]. 

savanyúvízforma ásványvízszerű; ca apa minerală; 
mineralwasserartig. 1705: A Citadellában és kívül is rajta 
két forrás fakadott, aki olyan savanyúvíz-forma, csakhogy 
gyenge savanyúsága van, nem olyan, mint a finum sava-
nyúvíznek [WIN I, 578]. 

savanyúvíz-forrás ásványvíz-forrás; izvor de apă mine-
rală; Mineralwasserquelle. 1864: a Borszéki fürdő áldott 
savanyuvíz forrásaitol kapta el nevezését [Szárhegy Cs; 
GyHn 54]. 

savó aludttejből kiváló savanykás folyadék; zer; Molke. 
1584: Chaplar vinczene Orsolia vallia enys oda Menek 
twzert Éppel Krestelne penigh vayat kepwl vala, De 
ottan hamar vgia(n) azon Nap hozzam Ieowe Éppel Kres-
telne, Es ereosse(n) kezde panazolkodny, hogy soha veg-
heoz Ne(m) vihette dolgát, a' vayat meg Ne(m) chinalhatta, 
Sawoya volt es el kellet Eotteny [Kv; TJk IV/1. 251]. 1631: 
Mikor ezt az szalontaj Gergelyt ala hozak az iffiak, mi 
akkor czirkalok voltunk s kerde az Uaras szolgaja hogi 
ugyan láttátoké az uetken* eöket ugjmond az égik az 
legeniek kezőül azt monda hogi hallottak az loczogasát 
hogj ugjan loczogh vala mint az kutia nylna (!) az sauoban 
[Mv; MvLt 290. 240a. — aParáznaságon]. 1681: Tej felhez 
valo réz üst... (:ez arra valo, hogi ă Tej felt ebb(en) töltvén 
ä savojatol itt valasztjak megh:) [Vh; VhU 567]. 1823-
1830: Itt8 láttuk a sófözö házat A nagy katlanban kő-
szénnel tüzelnek képzelhetetlen forrása vagyon a víznek. 
Osztán mikor annyira főtt, hányni kezdi fel a sót, mint a 
savó az ordát [FogE 191. — "Hálában (Halléban) 1796-
ban]. 

Szk: - főzni. 1646: Negi Aprob üstök Savó főzni valók 
[M.bükkös AF; KCsl 2]. 

Sz. 1642: Tüsi Mártontul hallottam azt, hogy kiáltja vala 
ucca hallatára, hogy „Fekete János, hürböld fel az savóját, 
mert én az felit felnyaltam régena [Mv; MvLt 291. 349b-
51a átírásban. — aA teljes szöveget felnyal 2. al.]. 

savófőző ttst savó kifözéséhez való üst; urdar, ceaun ín 
care se fierbe zerul; Kessel zum Molkekochen. 1765: Nagj 
Savó Főző üst 1 [Mezőcsán TA; Ks 26. X]. 

savóhevítő savómelegítő; ín care se fierbe zerul; Molke 
wärmend. Szk: ~ rézüst. 1679: Savó hevető, vas pereczes, 
közép szerű réz Űst nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 115]. 



sávolyos 

sávolyos sávos, csíkos; dungat, värgat; gestreift. 1849: 
egy tsipkés savojos kendő 2 f [Dés; DLt]. 

sávos 1. sáhos 

se I. ksz A. egyszeres haszn-ban; întrebuinţat o singură 
dată; in einmaliger Verwendung. 1. egyenlő rangú mondat-
részek tiltásának kif.; leagă douä părţi de propoziţie de ace-
leiaşi rang unei propoziţii imperative prohibitive; in verbie-
tenden gleichrangigen Satzteilen: ne szintén ne; nici 
nu; nicht... auch nicht. 1570: Byro vram Eleybe hywassa 
az kenezt2 es megh hagia eo k. Neky hogi Áz koloswary 
Embernek Nappal tegen Theorwent Neh estwe seh eyel 
[Kv; TanJk V/3. 100. — aA feleki kenézt]. 1574: Az zantas 
feleol vegeztek hogi ... ha ky ez vtanis azt mywelne eo K. 
Biro vram Neh engedie Bwntetetlen se hagya zantasatis ely 
foglalhassa [Kv; i.h. 102a]. 1576: Az halat Meretlen senky 
Neh aggya seh vegie [Kv; i.h. 138a]. 1616: Az falú eorize-
serth az tyzth senkyth ne haborithason se Banthasson, ha-
nem chyak az falu büntesse [HSzj falu-őrzés al.]. 1737: 
Senki Falu között Derék orszagh uttján Kendert ne 
tsinaljon se ne pozdorjazzon [Káinok Hsz; HSzjP]. 

2. összetett m-ban megelőző tiltó m-hoz kapcsolódó tiltó 
m-ban; leagă două propoziţii imperative prohibitive, 
Intărind In propoziţia a doua interdicţia din propoziţia Intîi; 
verbindet zwei Verbotssätze eines zusammengesetzten 
Satzes: ne szintén/ugyancsak ne; nici nu; nicht 
auch nicht. 1560: fellyeb azon vizenn, molnor ne chynal-
hasson bamfi menyhart az gattyat se keothesse fellyeb 
annál, amint mostan vag'on [Mv; JHbK XII. 7]. 1580: Az 
bor egeteoket hywassa be eo kegmek, Biro vram es fejere 
iozagara paranchiollya megh mindenkinek hogy idege(n) 
seprót ne merezellie(n) venny se az határba be hozny | 
senky kertek es Mayorok keozt puskawal ne leoye(n) se ot 
ne Iaryon puskawal, Mert valakyt ot talalnak puskayat el 
wezyk annak felette tyz forintot veznek rayta [Kv; TanJk 
V/3. 210, 220b]. 1704: Ugyan az generál izené az úrnak, 
hogy Toroczkainé és Teleki asszonyomékat vettessék oly 
kemény áristom alá, hogy senki hozzájok ne küldhessen, se 
ők ne küldhessenek senkihez [WIN I, 157]. 1790: semmi 
féle ajandékkal véllek ne Colladályon, egy szóval egy szál 
fát se adgyan senkinek [Drassó AF; TSb 24]. 1792: Sze-
gődtem meg magom mellé Moldován Jánost három Eszten-
dőre meg másolhatatlanul, hogy ő is el ne mehessen én se 
tsaphassom el [uo.; i.h.]. 

Szk: ne ~ pedig ne. 1742 k.: A' mig pedig valamely 
Causa a' Torotzkai forumon foly, tehát addig külső Tisz-
tekkel vagy Assessorokkal Semminemű Literale Instrumen-
tumokat ne expediaihasson, se pedig Jnquisitiot ne peragal-
tathasson [Torockó; TLev. 2/1]. 

B. páros v. többszörös haszn-ban; repetát, o dată sau de 
mai multe ori; zweimal oder mehrere Male verwendet. 1. 
egyenlő rangú mondatrészek párhuzamos tiltására; leagä 
douä sau mai multe pärţi de propoziţie de aceleiaşi rang 
unei propoziţii imperative prohibitive; in verbietenden 
gleichrangigen Satzteilen: ne ... szintén ne; nici ... nici ...; 
nicht ... auch nicht. 1573: Eo kegek Erchek Apafíy 
Akaratiat es ha valamy lo Móddal Alkhatnak vele lo, hwl 
ne(m) lehet, se hyd chinalasra se Egeb fyzetesre Az varast 
Ne keotelezzek [Kv; TanJk V/3. 81b]. 1578: e minap el 
wegeztek volt, hogy a' zokot mod kyweol senky ne fyzetne 
teobbet, az zólómywesnek Etelt se adna se adatna senky 
[Kv; i.h. 167a]. 1588: Nagy bwntetes Alat varosul megh 
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tiltottak tiltiak is, hogy senki az hatarbely feoldet se berbe 
se penzen semmy zyn Alat az zonszed falubelieknek el Ne 
Aggya [Kv; i.h. 1/1. 66]. 1593: Kovacz Miklosne Annos 
Azzo(n) es az leaniais Ánnok adak, my Eleotunk, mynden 
eőreőksegeket kezek be adva Bartalis Palnak ęs Bartalis 
Mihalnak, megh vohatattlanyvl (!) fywről. fywra vgh hogh 
Semmy teorve(n)nek Remedyomaval ellene ne Alhasso(n) 
se Inhybitjoval se repulsioval [Szu; UszT 9/51]. 1595: Az 
kertek, zeoleok, koborlok, tarlozok feleol vegeztek, hogi 
se zwret vtan, se eleotte, se zent mihali nap vtan, senki 
kertekben zeoleokben, semmi wdeokben ne merezellien 
menni es ott tarlozni, mert valakit ot kaphatnak ereós bwn-
tetessel megh bwntetnek [Kv; TanJk 1/1. 263]. 1608: A 
korchoma haznal eyel senkjnek a korchomaros se borth se 
serth ne aggyon [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1631: (A) Ma; 
lomhoz és Annak heliéhez mw Miniaian Attiafian semmi 
Jussunkot es birodalmunkot ne mondgiuk, es ne mondhas^ 
suk Se Fiaink, se Leanink se azoknak postéritasy, se semmi 
nemzetsegwnk [F.venice F; Szád.]. 1639: Szekely Istuan 
monda, hogy baratom, se keduert se baratsagert, megh ne 
tagad hanem mond megh igazan, hogj ki ieztet el tegedet 
innét [Mv; MvLt 291. 175b]. 1790: Akkár kiis ezen Szőllö 
Hegyekből Se maga Se Tseledje, egrest â Varosba vagy 
akar hováis, hordani es eladni Szabad ne legyen [Karácson-
fva MT; Told. 76]. 1817: (öcséd) azt is tekintse, hogy mi-
tsoda sok Gavallérok kőzt idegenek közt lévén, se Hazája-
nak, se Famíliájának, se nékem Szégyent, but, bánatot ne 
tsinályan, hanem őrömet [Kv; Ks 101 Komis Imre fiához, 
Lajoshoz]. 

Szk: - órát ~ napot ne várjon. 1659: Kegyelmetek® se 
órát se napot ne várjon, jöttest jűjjen onnét [EOE XII, 213 
fej. — aII. Rákóczi György]. 

Sz. 1850: adjuk ezen el esmerö és meg nyugtató írá-
sunkat arról hogy: Bara Josef, és Tekintetes Dobollyi Ba-
lint ur meg edgyeztek egy más kőzött oly formán: hogy ed-
gyik a Masikon man tul semi követelesek semi-mi (!) hán-
tások se utan se utfelen ne legyen [Nagylak AF; DobLev. 
V/1295 Kóréh György kezével]. 

2. ellentétes jel-ű mondatrészek tiltásának kif.; leagä 
douä sau mai multe pärţi de propoziţie contradictorii ale 
aceleiaşi propoziţii imperative prohibitive; in verbietenden 
adversativen Satzteilen: ne ugyancsak ne; nici nici...; 
nicht auch nicht. 1579: Az keonywek felól penigh, kik 
Az ket Natio p(rae)dicalo zekyheoz zereztettek, Azrol igy 
vegeztek eo kegmek hogy Az keonyweket zam zerent, 
elo kereswe(n) Laistrom zerent Aggyak kezebe plébános 
vramnak es az Zam legie(n) be Irwa az Inue(n)tariumba, 
hogy ennek vtanna se teobbet se kewesbet senky ne kewet-
hessen [Kv; TanJk V/3. 196b]. 1580: (A mezőpásztorok) 
senkit megh ne sarczoltassanak se idegent se Itwalot [Kv; 
i.h. 234a]. 1613: Nagi Orsolianak itt zasz Somboron8 lön 
giermeke, kerdeztük hogy kivel czinaltatta... azt mondotta, 
hogi senki lelket se imezzel se amazzal ne karhoztassa, 
mert Czereny Gaspar czinalta ezt a' giermeket [KJ. ^ 
aSzD]. 1697: se szekerrel, se lovon se gyalog szer senki 
vasarnap járni es valami oly rabotas munkát mivelni ne 
mereszellyen [Dés; Jk]. 1711: az én mostoha Atya(m) 
adósságáért se egy, se más az én maga(m) és Bátyá(m) 
Dési Szabó György Ur(am) örökös joszágához ne nyully<>n 

[Dés; Jk 357-8]. XVIII. sz. v.: A kijövendő kaptalan urak 
határozzák el Lélek szerént, hogy a Grófné mennyi Adós-
ságot végyen magára, se sok, se kevés ne legyen [Gy^ 
N.Solymosi Kontz József lev.]. 1846: figyelmeztette hogy 
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házát többe se egykor, se más kor ne gyakorolya [Kv; 
ACLev. Kül. Perc. 49]. 

Szk: - egy ~ más úton-módon. 1719/1761: A NEnyedi 
Piacz szerben lévő Hazat Néhai Czegledi Szabó Mihály 
Vr: Relictaja NEnyedi Sára Asz: se egy se más vtan modon 
abalinealni ne pertentálja, se semminemű p(rae)textus alatt 
[Ne; DobLev. 11/329. 1 la]. 

3. összetett mondat tagmondatainak a tiltásában; ín pro-
poziţiile frazei accentuînd interdicţia; verbindet zwei Ver-
botssätze eines zusammengesetzten Satzes: ne szintén/ 
ugyancsak ne; nici nici nu ...; nicht auch nicht. 1583: 
Eózuegy Meszarosne tulaidon maganak se legent ne tart-
hasson se ne mészárolhasson, hanem az Mesterek kőzzül, 
eggyk társul legien uele az meszarlasban [Kv; MészCLev.]. 
I586ĕ- eo kgmek vegeztenek volt, hogy az Innepnek Napian 
se kaput Ne Nittatnanak, se semmit senkj ne Árulhatna, 
Emlekeznek penigh hogy ez veghezes leot ez keserwes 
esztendeoben, melyben Az Vristen chapkottatot pestissel 
bennewnket [Kv; TanJk 1/1. 40]. 1641/1687 k.: Meg 
hadtuk Visitatorok lévén hogy ã melly Templom erdeje va-
gyon ä Sz. Lőrinczi® határban, senki se fát benne ne vág-
jon, se fát belölle ne hozzon [DobLev. V/258. — aMT]. 
1666/1701: Ezen dologhoz tartsanak mar eö kgek® mago-
kat, hogy se magokat ne fáraszszák, se minket többé ne 
busittsanak [KvLt 1/188 fej. — aTi. a kv-iak az ogy-i vég-
zéshez]. 1747: Az leg szebb hizott Lábos marha húsnak 
fontya négj pénzen méretni meg engedtetik, ugj mind az 
altal, hogj az alab valót se Mehszáros Vraimék mérni, se 
Husláto Vr(aim) méretni ne mérészellyé(ne)k azon az 
ärron [Torda; TJkT III. 122]. XVIII. sz. v.: A ki jövendő 
káptalan Urak határozzák el Lélek szerént, hogy a Grófné 
mennyi Adosságot végyen magára ... hogy se magának kárt 
ne tégyen se a' Világ előtt magát meg ne szégyellye, 's 
annyi iratassék a' Contractusba [GyL. N.Solymosi Kontz 
József lev.]. 

Szk: - ne ... - pedig ne. 1770: ugy egyezénk hogy sze-
gények Leven hejaban fizetünk még is Semmi haszna nem 
Leszén azért Sé embert ne küldgyűnk, Se pedig Pénzt ne 
adgyunk [Örményes Sz; BK]. 

II. hsz 1. nyomatékos tiltás kif. (hangsúlyos mondatrész 
után); exprimă o interdicţie accentuatä (stä dupä partea 
propoziţiei care poartă accentul); als verstürktes Verbot 
(steht nach dem betonten Satzteil); egyáltalán/szintén ne; 
nici; auch nicht. 1561: Mydçn az zwksegy mwtattya az 
mestherek zombatnap gwllyepek eg'be Mynden mester tar-
tozzék ot ielen lennj ha penig ualamellyknek olly zwksege 
tçrtennek ky mia ot nem lehetne. Ez illyen se merezlyen el 
maradni kwlomben hanem az ceh mestereknek hirre agg'a 
[Kv; ÖCArt.]. 1568: Nem kel neke(m) mert egy bestye 
hires kurua, Meg ez vtan se Ioion en hozza(m) ne(m) aka-
rok uelle lakni mint a fele kuruaual [Kv; TJk III/l. 148]. 
1570: Koppány lčrinch hity zerent vallia, hogy mykor Kys 
Myhal feleseget megh fogtatta volna, sok embernek volt 
ados kyk kertek volt eotet hogy megh keresne rayta vgy 
kery volt Zeoch balasne hogy eothet seh hadna ky beleole 
Mert neky es ados volna [Kv; TJk III/2. 157]. 1571: nem 
ertem az okat, my oka legien hogy az en kegielmes vram 
Jobagianok meegh az zabad vtonis se legien zabad iamj 
[Berlád BN; BesztLt 3573]. 1577: Az eyely laras felöl, es 
Nappaly zankazas feleol eo kegmek egez warosul wegeztek 
hogy a Iamborat ... ky utat aggya az harangszó vtan se 
haborichyak megh [Kv; TanJk V/3. 142a]. 1579: ezt penig 
Toldalagy ferenc es Theke gaspar Vg Vigeztiuk hog esküt 

embereket Vigenek reia kik egink Jobbagy se legenek azo-
kat ozak fel keozteok Igazan ket fele [Néma MT; Told. 
31/1]. 1699: Egeresbe(n) vad(na)k valami Zalogosittot 
feoldek az oda jutót Jobbágyot ki akarjak hanni beleolle, 
kgld eszt se tselekettesse mert ha oda jutót ne(m) lehet meg 
haborgatni, ha akkor senki se(m) Controvertalla [SzőkeíVa 
KK; Ks 96 Sárosi János Gyerőfi Borbálához]. 1755: az 
néhai Atyánk meg halálozik, és azt mondota3 más Embe-
rek(ne)k, el megyek a Mezőre, hogy még a Harang szot se 
hallyam mikor el temetik [Albis Hsz; BLev. — aA válófél-
ben lévő feleség a férjével kapcs-ban]. 1814: az vraknak Se 
légyen bajak eretem [Sárd AF; KmULev. 3 Szilágyi Ádám 
lev.]. 

Szk: csak kétszer - 1813: Sogor! ezt tsak kétszer se 
mond; mert azt már el nem Szenvedem [Dés; DLt 71/ 
1814]. 1825: Ne csalárdkodjanak hanem a' mit En paran-
tsolok küldjék el 's a' mi az enyim. Ezt tsak ketszer se pro-
ducalja mert meg nem engedem [Kv; IB. Korda Anna lev.]. 

2. igekötős ige tiltásában (a se az igekötő után áll); ín ca-
zul verbelor prefixate (cuvîntul se este intercalat între pre-
fix verbal şi verb); bei dem Verbot des Inhalts von Verben 
mit trennbarem Präfix (das Verbotswort se steht nach dem 
Präfix). 1573: Rosa azzony Medues palne, Azt vallia hogi 
... Aztis bezellete Neky gergel deakne hogi az parazna 
kwrwafy Ianos deák leot vala hozzam az Boltba en egy 
zingel ky haitam az Boltbol az parazna kwrwafiat, Isten 
oda seh hozta volna [Kv; TJk III/3. 154]. 1619: Miker 
oztán hazajövének, úgy kezdék ott is ezeket beszélleni, 
de én ott is megmondottam, hogy csak elő se vegyék, mert 
nem idevaló dolog, hozza sem akarok szólni [BTN2 201]. 
1662: mindezekrűl azért Kegyelmed választételit elvárom, 
melyben meg se fogyatkoztasson, kérem [TML II, 394 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1676: iobagiom ökreit 
el vévén megh nyusztak3 Keglmedet azért kirem contental-
tassa mingyárt iobbagyomat ha annira valo iauok pedig 
nincz, maghokat raggattassa megh, s el se boczassa mind 
adigh valamigh iobagyomat ne(m) contentalyak ^Bonchida 
K; Bom. XXXIX. 51. — aA szamosújvári darabontok]. 
1680 kJ 1715 k.: Disznókkal kevertet kés nélkül ugy egyél 
Hogy szepen is egyél 's bé se keveredgyél [Rosnyai, 
HorTurc. 173]. / 776: â Groffné ö Nga B. Hentert, mikor 
innen elindult, nagyon meg kérte, hogy itten maradgyon, 
bé se mennyen [GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik 
Kartzfalva nunc residens in Pago Csokfalva (MT) vall.]. 
1807: A tiz Forint adossagrolis tsupán egy Fatens Pető Fe-
rentz vall, már pedig vox unius, vox nullius azért meg 
kivánnya a Novizata hogy annak Fassioja bé se vétettessék 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

3. tagadó nm v. hsz után nyomatékos tiltás kif.; dupä un 
pronume negativ sau un adverb exprimä o interdicţie ac-
centuatä; für verstürktes Verbot neben einem verneinenden 
Pronomen oder einem Adverb. a. senki ~ egyáltalán senki; 
nimeni, nici un om; niemand, kein Mensch. 1608: Ha 
penigh ualakj teorwennyel akarna ki uetni Berei Martont az 
hazbol ugis Getzy Jstuan Vramnak iusson az haz penze 
utan, másnak senkinek se [Mezőbánd MT; MbK]. 1719: az 
én pénzemhez bizon senki se bizzék; ha volna is vagyon 
föld; hogy a rosda meg egye [BfN Bh-i cs.]. 1742: a* Ku-
rutz világis bé következvén, elé vetödött valahonnan Veres 
Sámuel 's belé ült a' Jószágba, senki se kereste [Kisenyed 
AF; JHb Opra Oltyán (64) jb vall.]. 

b. semmi ~ egyáltalán semmi; nimic; überhaupt nichts. 
1710 k.: énérettem semmit se cselekedjetek [Bön. 407]. 
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1741: Accedalhat és méltán consideráltathatik ez is hogj a 
Bethlen Eva Aszszony földinek a közepe el tapottassék a 
más Possessor úré pedig Semmit Se érezzen [Retteg SzD; 
Ks 14. XXXVIII. 11]. 1744: ä Barothi Emberekis itt voltak 
marha hajtani vagy dullni, azt mondd Kis Péter Mihály 
hogy Semmit Se adgyunk [Köpec Hsz; INyR 46 Bocz 
András (80) pp vall.]. 1847: helységünk lakosaival azon 
égyezésre léptem volt, hogy minden ember fizessen nékem 
két ezüstgarasokat, s azután minden ember szabadon vihet 
italt a maga házához. De Varga Kati megtiltotta az embe-
reknek, hogy nékem semmit se fizessenek [VKp 226]. 

c. sehol - egyáltalán sehol; ín nici un loc; nirgends. 
1748: a* kerteket Sohult se nem fedette [Marossztkirály 
MT; Told. 56]. 

d. sehova - egyáltalán sehova; nicăieri; nirgendwohin. 
XVI. sz. v.: Az mestere hire nekül senki sémit ollyant ne 
miellen, ki ellene volna, sohova se mennyen keretzlen 
[Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 

Sz. XVIII. sz. köz.: az meg holtakrol vagy semmit se, 
vagy jot, vagy jol szóljunk [Nsz; Told. 2]. 

4. (csak) egy ... - általánosító tiltásként; ca o interdicţie 
generală; für veral lgemei nem des Verbot: semennyi; nimic, 
nici un pic, deloc; gar kein(e), gar nichts. 1571: kérem kdet 

hogy te kmed kwldene eg' Emberit az en Emberemmel 
oda petresfíalwara, kj hadna megh az kmed zowawal az ze-
ginsignek hogy chak eg' vedret se adgianak addig mig 
az vr w Naga dizmasa oda nem mygien [Kentelke SzD; 
BesztLt 3572 Joan. Thorma provisor Casp. Zwch beszt-i 
főbíróhoz]. 1573: ha mely fely megh nem allana*, addeg 
egyet seh zolhasson hane(m) fl 10 tegien leh az Byroie 
legen ket Reze harmada Az zerzeoke [Kv; TJk III/3. 73. — 
aAz egyezséget]. 

5. leſokozást jelentő felsőfokú mn mellett általánosító 
tiltásként; ca o interdicţie generală llngă un adjectiv la 
gradul superlativ cu sensul de minimalizare; für verallge-
meinerndes Verbot neben einem Adjektiv ím Superlativ 
mit abschwächendem Sinne: semmilyen; nici un fel de ... 
keinerlei, gar kein(e). 1851: tartozom — a' Malom és zsi-
lip elejét... jászoly gátokkal 's más szükséges töltésekkel 
úgy ellátni, megerősíteni, hogy annak elmulasztása által a' 
malomba zsilipbe és a' gátba leg kissebb kár se történhes-
sen [Sáromberke MT; TSb 31]. 

seb 1. (vágás/szúrás/ütés/golyó okozta vérző) sérülés; ra-
nă, plagă; Wunde. 1568: Tomas filius Stepha: Vuck fas-
sus est az barbel János zolgaia, kergete, az zigarto luka-
chy lowat, es az lo le esek, az vtan vgy hagita az zeker-
ceuel, es az zekerce vgan viza patana ide, a' sebet vg latam 
Rayta [Kv; TJk III/l. 171]. 1574: Molnár Demeter Azt 
vallia hogi mykor Meg vagta ferench az germek kezet Eo 
Nem latta Mint leot Mert hattal allot oda, chiak hogi az 
Sirasat hallotta vgi latta az Sebet kezen [Kv; TJk III/3. 
338]. 1585: Borbély Peter... vallia... Ighen veressen hozak 
Eyel Grusz petert, Az kariaba vala ket Izonyw Seb... Azon-
képpen A' Karyannis Nag kekek uoltak [Kv; TJk IV/1. 
482]. 1591: Miklós egykor halla(m) kezde mondani Tars 
bocsas be tars migh ez az gherezdes szarth az malo(m) ha-
szo(n) megh nytam Addig az Malo(m) hasz eleott le 
vaghak, En keótem be az sebeth, en vym az lohoszis [UszT 
13/70 Joannes Demeter de Thelekfalua jb vall.]. 1592: 
Barbeli Balint vallia Egi ven Azoni monda eztis, hogi 
az el mult ejel az felesegetis rutul taglotta volna, es feieis 
mind mereo seb volna [Kv; TJk V/l. 209]. 1597: Zagarich 

Miklós wallia fel kelek menek az Borbélyhoz Kobzos 
Ianoshoz hat az sogoromnak s Gieorgi deaknak immár 
variak wala az sebet [Kv; TJk VI/1. 50]. 1630: azon keőz-
ben egj kest kapek s ugi vagam homlokba(n) hogj ha az 
vsteöke megh nem tartotta volna megh nagjob sebis lét vol-
na rajta [Mv; MvLt 290. 203b]. 1728: Mikor Serester Mi-
hálly a sebek és verések mia el nehezedet volna én oda 
menék látni [Szemerja Hsz; HSzjP Joannes Ábrám (60) PP 
vall.]. 1761: Ferentz Lőrintz nem tudam mi ókból az 
öcsivel Andrással öszve veszvén, a' vékonnyába ütette a 
kést, nékem András azon estve mutatta a' Sebet es lat; 
tam, hogy ha tsapanolag a* bőr alatt nem ment vólna a 
kés, meg kellett volna azon Seb mián halni [Szászsztiván 
KK; BK.Martinus Kötélverő (36) jb vall.]. 1814: Mai na: 
pon a Meltsgos Gorgenyi N: Domínium jovullasara orvasi 
kötölessegem szerint meg tekentven es be kötöztem 
Dominalis Hajtás Fola Ilianak testi meg verettettett sebeit 
[Görgény MT; Bom. G. IX. 7 Lad. Szekely chirurgus 
nyíl.]. 1825: a* meg döglött ökörnek a' vékonyába egy 
nagy seb volt [Zalán Hsz; HSzjP Vaska Mihály (66) gy 
kat. vall.]. 

Szk: -be ejt. 1619: ekkor hozták volt meg Landorfejér-
várról Habil effenditől, hogy Boros megyét elvötték éppen 
az jeneiek és az lippai eninget 12 sebbe ejtvén, mégis 550 
talléron változott meg [BTN2 266]. 1660: Szejdi pasa 
magát is az fejedelmet halálos sebbe ejtvén, homlokba 
vágván, mely seb miá Váradra kiszaladván, ott meghala 
[Kv; KvE 179 U]. 1740/1785: Trauzner Sigmond Vram eö 
Kegyelme in propria persona keziben lévő Flintájával inva-
dalván Titt. Détsei István Vram eő Kegyelmét meg lőtte, és 
élet, s halál kőzött forgo Sebekben ejtette [Szentbenedek 
AF; DobLev. IV/596. 346]. 1764: Hegyi Ferenczet addig 
vertek, mig az udvaran halalos sebben ejtették, mely miat 
consequenter mégis holt [Torda; TJkT V. 239] * ~be esik 
1678-1683: Rakoci ellene haddal be iűven utolljara, 
Gialunal, csak vgian, megh niömotatot, az temerdekj P°" 
gansagtol, es sok vitezkedesi utan magais halalos sebben 
esven Varodon holt megh [Ks Komis Gáspár kezével]. 
1704: rácok is estek sebbe [Kv; KvE 285 SzF]. 1705: A 
németek pedig ugy mondják, hogy Károlyi maga is sebbe 
esett volna [WIN I, 426]. 1710: Gyárfás István is sebben 
esik, s elevenen elfogák, másnap Szebenben meghala [CsH 
341] * -be kever. 1662: a várasbéli gyermekek között 
való gyakor csatázások, kik egyfelől Rákóczi fejedelem,s 

másfelöl Barcsai nevek alatt való fejedelmeket emelvén, 
magok között nagy rút verekedéseket tesznek vala, h°' 
egyik, s hol a másik fél megfutamtatván egymást űzik, 
verik, kergetik, sebbe keverik vala [SKr 629] * -bel illet-
1588: Az en fiam jobagyat chyan János neweótt Az 
Athyawal fegyweres kezzel Reya menwen ... halalos sebbel 
illette, kopyayawal altal eóklele, holt eleweneól hattá 
[Somlyó Sz; WLt]. 1625: az piiaczon az kalmar zek uicim-
tassaban reám tamada az J., az földre le wtte halalos sebelis 
Jllette [UszT 17a] * -bel jön haza harctérről sebesülten tér 
haza. 1585: Eniedi Barbely Jakab vallia mikor Hadad 
alatt meg uertek uala az meg holt második János király ha-
dat, Akor Werthi Thamas sebbel Jòtt haza nagi sok nio-
morusagokbol giogittotta meg* [GyK] * -ben elmegy 
(vad) sebesülten elmegy/menekül. 1736: Az vadhoz akkor 
stuczból, tersényiből, pulykákból, egyes golyóbissal lőnek 
vala, ha találta, ott maradott, ha nem találta, ritkán ment el 
sebben [MetTr 372] * -ben fekszik. 1621: Vizza teruen 

király Vrunktola Rima Zombatba(n) erkezuen, es ot talál' 
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"a(n) egi nehani varosb Gialoghiat melliec Fwlekbeol ki 
f u ! f n 3 2 S anczra, rutul megh leoueóldeóztek, es Sebben 
e*wuen, az Isteneit remenkedue(n) hogi keoltseggel megh 

segiteneók [Kv; Szám. 15b/XI. 292. — aBethlen Gábortól. 
H ül* ^ 6 7 7 : 3 2 szegény Apámotis Bedŏ mathét megh vagh-
£Hák s sebbe fekszik vala [Désfva KK; Ks 19/111. 6]. 1710: 
^átoni amint a strásákot járta, a vár közepin nagy tüz 
evén, annak világosságánál a német sáncából hozzá ará-

jjyozván a Kaltemplat jágere, s meglővén oldalban, sebben 
4nm k v a I a» a m i n t csakhamar azután meg is hala [CsH 
zár! i ~ben l é t e i 1 6 6 2 : f é l e , m e s n e k állíttathatnék, a ve-
^rtül a fejedelem® sebben létele megértetvén nyomába 
kń •S V á r a d o t rászállani ne kezdené [SKr 554. — aII. Rá-
j^czi György] * -ben meghal 1645: Szent János napian 

meny keo megh utue(n) Monostor uczaban egy hazat, 
nak oltásán leueo tumultusban az fiat Simon Jstuant egy 

Z1akannyal megh üteotte feoben ugy hogy azon sebben 
"Jegn holt [Kv; TJk VIII/4. 19]. 1674: Vér András is Deb-
eczenben eddig sebben megholt [TML VI, 572 Bánfi Die-

vaH Mihályhoz] * -ben van. 1591: Varga János 
lot l k “ i a t a m b o g * s ehhen vagion Ceklas Mihali, es fel al-
mi r 8 , z o , e k i s neki, de czak aligh zolhata az vagdalas 
c h t x V ; T J k V / 1 - 1621- 1 7 0 5 : 3 2 1 beszélik, hogy Forgá-
s i : Medgyes alatt meglőtték volna és hogy sebben volna 
iwiN i} 445] * ~~ekkel sebhet. 1731: Tőki Gavrillát halálra 
J ? ' . s o k sebekkel sebhette es Isten ellen való káromkodá-
s a i szidta [Dés; Jk] * ~et cselekedik/cselekeszik. 1584: 
dalw C r e s m e g e s k e ggiek hogy ez Nagy B(ene)dek inua-

•wan es rea tam aHwafr^ c mooa otalmaba veia • e s r e a t a m adwa(n) s werwe(n) maga 
î\//, in. ?agranti crimine chelekette raita a' sebet [Kv; TJk 
ha v l i 1585: Az hatalmaskodó eoreokseges emberek 
kenD

a v a g y z e m e , y e r e ' vagy hazara tamadnak, feo-
lest D e wagy Semmy veresegeht vagy Sebesew-
k e z i k ^ k*ch*n verth es sebet vereseget hatalmawal éhéié-
r t a Capitanok bewntetessel le chendezithessek 

bocz t
 1 7 ] * e j l J 5 9 0 : A , b e r t o t t v e r t e v e r e t t 

dese a ? 3 , 3 2 e o z u e kapchiolkodasban vgy ejtette az tize-
1619- b ? m 3 2 sebett veretis vgy bochiatotta [UszT]. 
[ÖTto2 o I l p p a i e m í l t o t t Piálták, és azon 12 sebet ejtettek 
Pen m • ' 1 6 6 2 : r a , t a n a g y sebeket ejtettek vala, fókép-
Kk"- A 2 ' l e , e n ^ n , úgy, hogy nagyon megszédülne miatta 3511 7703. « . jr ,. • 

[ÖTto2 o I l p p a i e m í l t o t t Piálták, és azon 12 sebet ejtettek 
Pen m • ' 1 6 6 2 : r a , t a n a g y sebeket ejtettek vala, fókép-
[SKr úgy, hogy nagyon megszédülne miatta 
kovai 1 7 8 3 : éßy sebet ejtven Káló Miskán, egy Pátzi-
Told 1 o f I l y e t k u t y a ütni vett volt kezéb(en) [Koronka MT; 
jöt ki 1 * kaP' 1821; é ßy Hajtásban 14 medve 
RLt ySP 6 S e b e t k a P o t d e e l m e n t k e t t ŏ [A.porumbák F; 
m e J ; a , , a y János lev ] * ~et tesz. 1702: Az apádat úgy 
96] í u ţ h o g y s e b e t i s t ö t t é l [ S z e n t i m r e C s ; S z ° VII, 
mitsftfU S e b e t a ' parasztokon a ' katonák tettenek e \ s 
háláin [ K ; K s 5- x 6 v k l 1 7 6 6 : e l t ö k é l l c t gyökös, és 
lövőin* s z ? n d é k b o l ă Férjemet két Flinta lövésekkel által 
való f*i k a r J á n é s ágyékán 44 Sebet tettek, holtig 
2371 /7<S Z é g g é' é s nyomoriká tették [Kökös Hsz; Kp I. 
jabb níii T u d g y a é a' Tanú hogy Mélgos Groff iff-
nieo Gergely Ur Bukur János nevü Jobbágyát 
v a l l r e s Tagiattak volna, ha verték minemű verést 
-e t Ve 1 t C t t c k r a j t a ? [Betlensztmiklós KK; BK vk] * 
uram T ' 7 0 4 : U g y a n m a hírt hoztanak, hogy Pekri 
1941 s ebet itt vett volt, nem volt halálos [WIN I, 
hogi i* “ (me8)esik. 1588: dardat zabliat ragadozanak, 
csen S r w í ^ S e b m e ß e s e t w a l a c h y a n J a n o s s o n [ P e r e " 
eõlivek' m o n d a verjek megh chak megh ne 
hogv „ . K

m o n d a Barla András Vra(m) affelébe nem lehet 
** i e o ne esnek raita az chapdosasba, monda Karacho(n) 

Mihalj, Aszal se gondollyatok chak megh ne eóllyetek 
[UszT 13/72 Fr. Endes de Cyk zenth Simo(n) jb vall.]. 
1592: latuk hogi Immár az seb meg esset vala Nyreo 
Istuanon [Kv; TJk V/l . 260]. 1609 k.: Kolosi Miklós Deák 
megh Eskeouin Az mikor az Borbeli Jánoson ualo seb eset 
en azkor kin Eoleok (!) az hazam eleot [Dés; DLt 311]. 
1631: Mihály deak(na)k az kezeben egj darab fa vala, Nagi 
Mihálynál Czakany s vgj uernek uala Fileki Gergelyhez, 
Filekys legjez vala ereösse(n) az kardal, s ugi esek az seb 
ozta(n) Mihály Deákon [Mv; MvLt 290. 242a] * ~nek 
való vászon. 1595: weóttem sebnek ualo waznoth pro f — 
//8 [Kv; Szám. 6/XIV 9] * halálos 1590: Nemet Mi-
hály az chakannial való hozza vaghas utan pallost ragha-
dott es az mi atiamffiat altal ewteotte, melly halalos seb 
miatth azon eyel meg holt [UszT]. 1599: Jobbagimra rea 
menth fegyueres kezzel eggyket vgy lwtette zeomjw 
halallal holt megh, Az másik mostis halalos sebbe 
vágjon [Dés; Eszt-Mk]. 1662: Rákóczi fejedelem állapota s 
továbbra való tanácsa felöl bizonyosak mint lehetnének, kit 
noha Váradon lenni tudnának, de hogy halálos sebben 
volna, még sem tudhatják vala [SKr 555]. 1764: ez szerent 
vett halálos seb után ròvid ŭdön mégis holt [Torda; TJkT 
V. 237]. 

2. korábbi sebesülés; rănire, rană; Verwundung, Wunde. 
1565: my elotwnk Jowenek Illyen egyenessegre es Beke-
segre, hogy az Benche Imre az mely sereimet tot Barta 
Balynton, Jámborok meg lassak es meg Intezek myt tezen 
mynd seb es egyeb weresegys, es affélét az Borbelnak, 
Balynt myt fyzetet hogy gyogytotta, azokat tellyessegel 
Imre megy fyzesse [Gyerőmonostor K; KCs I. 49]. 1598: 
Tórtent volt valamy habürüsagh eozze veres, az Alsó Jaray 
hataron az Iuanfoluiok keózeóth es az Alsó Jariok (!) 
keózeóth mely haborusagba(n) valamy Sebekis teorten-
tenek volt [A.jára TA; Berz. 7. LXV/8]. 1600: Borbély 
Illyés vallya az megh holt ember feye chyontyanak 
semmy gongya Nem volt Immaro(n) az sebys zepen megh 
tiztult vala az fia raggatott valamy iros rwhat rea Annak 
vthanna vgy esset az rothadas az sebre [Kv; TJk VI/1. 482] 
| mykor az Chyorgo kwt arokaba ala zallottam volna 
ketten ket ffarago feyzewel hatul zo nelkwl meg haytanak 
mynd ket feyze myat meg sebesedem Az harmadyk boldy-
sar danyel Azon Chyorgo kut arokabol ky wont mezytelen 
zablyawal hozzam vaga zo nelkwl, mely myat meg se-
besedem mely sebek myat eltemyg való felzeg vagyok, kyt 
serelmet felzegseget akaratom zerent negy zaz fforyntert 
nem Akartam volna, es feyeket keowettem volna Érette 
[UszT 15/5]. 1635: az Borbély megh uaga az terdem 
kalacziat az olta el nehezede(m) ha megh ne(m) uaghja 
vala az terde kalacziat megh gyógyul vála az sebboll [Mv; 
MvLt 291. 46a]. 1679: Kérdém, hogy ha vane merigye, 
melyre azt felelte hogy eŏ néki merigye nintsen, hanem ha 
meghal a miatt a seb miatt kell meghalni [Mv; MvLt 
AJud.]. 

3. (kezelés céljából tett) vágás; incizie, tăietură (fòcutâ 
cu scopul terapeutic); Schnitt (filr Behandlung). 1657: 
(Bethlen Gábor) Váraddá indult volna ki Váradon pedig 
talán hárman alig maradtanak körülötte forgolódó béjárói, 
kik le nem betegedtenek Lőcsén lakott egy hóhér, ki 
doctoros ember is volt, ezt is odahozták vala, és curálá, lá-
bain sebeket nyitván, hogy az benne lévő nedvesség azon 
szivárognék ki; de heában lön [Kemön. 96]. 1824: azon 
Milor (!) nevü Paripát Az öreg Paskutz ki mettzi vagy 
heréli... ezen Paripát minek utánna Paskutz ki mettzette, és 
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a* ki mettzés után sebe bé gyógyult... bé küldjük [Perecsen 
Sz; IB. Tamás Mózes lev.]. 

4. kisebesedés; rănituri; Verwundung, Wundwerden. 
1644: aztis lattam hogy elegh niüues volt az szegeni Asz-
szony ugian kifolt alóla... immár azon voltunk, hogy aszón 
nepekül az patakba vigjük ferezteni: Sos kapozta leuekel 
raggatuk; Kerekes Andrasneual. De bizony ugi iőt ki beleö-
le az niü, mint az oktalan allatbol Aztis monda szegeny 
hogj huniőrt s bolonditot feöznek, aval mossak az sebet 
[Mv; MvLt 291. 421b]. 1752: ugj oda hatta volt Marinka a 
gjermekeit, hogj az Sebek és tetvek el töltettek volt, hogj ä 
tetvekis meg égjék, vgj an(n)yira hogj nem szenvedhettem 

hanem ... meg mosogattuk őket kiketis tisztagatván 
meg kentünk kén esőben csinált kenővel, s' lassan meg 
gjogjultanak, de űdŏ nap előtt el vesztek volna [AbrudfVa 
AF/Abrudbánya; Ks]. 1756: a sitár Jépuras Avrám lá 
vallya Tyingyiji egy oldalb(a) bé hajtotta az Exponens Asz-
szony sertéseit, és az férgektől tisztította meg kente, és 
szőrtis tépet a meg sebesitet sertésekből hogy dészkentálás 
altal meg kösse a férgeket, hogy a seből ki esenek [Lesnek 
H; Szer. Nyicza Petra zs vall.]. 1758: Az Diaetan el ért for-
roságnak reliqviai a S. v. edgyik száramon meg alkalmat-
lankodó sebet hagyvan az teli utazástol ez is akadallyozna 
ha az praemittalt elégtelenségem nem volnais [Kv; Ks 101 
Pap Sámuel conv. reqv(isitor) lev.]. 1825: (Egy asszony) 
meg holt 60 Esztendős korába, Bal szeme végénél égy meg 
gyógyíthatatlan Seb támadván, mely miatt sinlett két Esz-
tendejig [Kőrösfô K; RAk 30]. 

5. kelevény, kelés, fekély; buboi, füruncul, abces; Fü-
rünkéi, Eiterbeule, Geschwür. 172l ŝ. az Tavasz félt fogván 
én meg egy Tolvajt akkorj meg fogásnak utánna tsak 
hamar az jobb lábomon az Inamon alol ki kezdet Sebesedni 
(:kétség kivŭl az eö barátitul rontattam meg:) mely sebeket 
Cura alá adtam, de ha egy giogjult a Sebek kŏzzűl eddig, 
kettő vjjjult helljette [Ne; Ks 95 Jenei Mihály lev.]. 1772: 
Gr. Lázár János ur is megholt. 4-ta Novembris Szebenben 
betegedett meg, amint mondják, egyik lába sarkán egy kis 
seb indult, melyet gyógyítgattak a chyrurgusok arra a 
sarkára ereszkedvén, melyen a seb volt, elesett [RettE 285]. 
1804: En nem mozdulhatok egy feléis a' lábomra a' napok-
ba valami pokol kelés esvén a* hidegre nem merek menni 
vele, mert sebe még bé nem gyógyult itten közöttünk jára-
vány nyavalyává lett az efféle kelevény igen sokaknak volt 
és van baja mostis a kelevényekkel [M. pal atka K; DLev. 1. 
II. 24]. 

6. ~(e) helye heg, sebhely; cicatrice, urma unei răni; 
Narbe, Schmarre. 1704: Pekri uram nem volt ott4 mert 
neki, szintén sserencséjére, a sebe helye megújulván, vissza 
kellet jőni Fehérvárra [WIN I, 247. — aSzamosfaIván (K)]. 
1806: az lábán a' nagy húson ... lövés által kapott sebéknek 
hellyei láttzanak [DLt nyomt. kl]. 

7. sérülés (növényen); leziune, rană (la plante); Beschä-
digung, Verletzung (an Pflanzen). 1811: Te-is szegény 
Som-fa ! melyet ma ültettem. Ne szomorkodj, hogy sok 
ágad le-mettzettem; Vagy talám most alszol, 's fájdalmad 
nem érzed, Meg-fagytak ereid' 's sebedet nem vérzed [ÁrÉ 
54]. 

8. (lelki) sérelem, bántódás; durere (sufletească), suferin-
ţă; (seelische) Beleidigung/Verletzung. 1656: Jesus Chris-
tusnak ... ö Szent felsegenek, szent vére mosogattia, az en 
ondok sebeimet [Ádámos KK; BálLt 93]. 1668: Ezeket én 
Kegyelmednek azért írtam vala, hogy vegye eszében Ke-
gyelmed az én sok szívbeli keserűségemet és orvosolja, 

mint keresztyén vérének, tagjának ily igen megundokítta-
tott sebeit [TML IV, 380 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 
1790: Vólt Szerentsém tisztelni Benedekb(en) Gróff Beth-
len Sámuelné, F. Gyógyon Groff Bethlen Gergelyné Gr. 
Kendeffiné Özvegy Mlgs Dámákot ... Bezzeg ezek nem 
trántsirozzák Ngd betsöletit, és tsak edgyet szóllanais vala-
ki Ngd ellen ezek(ne)k hallatokra, mélységes 'Sebek' véte-
le nélkül ingyen bizony el nem vinnék [Celna AF; TL. Mál-
nási László ref. fökonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 1816: 
siratta Nagyságod is egykor vigasztalhatatlant a' J° 
Attyát, nem foradtak bé a' sebek azután is, s az érzékeny 
fájdalom örökesen maradt Nagyságod nemes szivében [Hé-
derfája KK; IB. Molnár Sámuel lev.]. 

Sz. 1736: Hej Apafii Mihály, Apaffi Mihály, miért nem 
fogadád szavát... igaz hazafiai tanácsosidnak, bizony nem 
koppansz vala ki az erdélyi fejedelemségből és talám ha-
zádnak Erdélynek is jobban esik vala ! De miért vakarjuk 
fel a béforrott sebnek az ő túrját ? [MetTr 340]. 

9. sorscsapás; loviturä a sorţii; Schicksalsschlag. 1763: 
midőn az idegenektöll meg Sebhetett szabadsagunkot ma-
gunktoll meg nem gyogyithatyuk az egész Corpus Natio 
szabadságánakis el kell veszni, mert a tagban esett Seb ma-
ga magat addigh szokta rontani, mig az egészsz Corpust el 
rontya [Hsz; UszLt 16]. 1854: Balsorsunk sebére írt, a 
jövőre biztatást nem nyújt a búskomor jelen: a borúit látha-
tárról reménysugár nem mosolyg [ÚjfE 3]. 

Sz. 1710 k.: Olaj is kellene a sebhez, nemcsak bor és 
étető, bizony kiesik ennek a csebernek a feneke® [BÖn. 
966. — aApor István szavai]. 

10. hiba, fogyatékosság; defect, deficienţä; Fehler, Man-
gel. 1792: Törvényeink Sebeinek bégyogyult fris Hártyi-
káit ollyanok által újra Sértettettni és feli bontattni láttyuk, 
kik magokis ... a' Sérelmek iránt Siránkozván azoknak or-
vosságát, óhajtva várták [Déva; Ks 73. 74. VII. 98]. 

sebaj nem baj; nu face nimic, nu contează; macht 
nichts. 1847: Minthogy szinte semmiségért szot szaporitta-
ni restellem, ámbár maga mindig áldozhat 50 xrt — a ' mi-
kor én áldozok egy krajczárt — nó de se baj! másként le-
énd ezután [Csapó KK; DobLev. V/1265 Wizy Lajos Do-
bolyi Bálinthoz]. 

sebbel sebességgel, sietséggel; ín grabă, repede; mit Ge-
schwindigkeit. Szk: nagy 1662: Hegyessy János a ne-
mességnek színével olly rettenetes impetussal, nagy 
sebbel rohannának a derekas nagy dandárjokra is, hogy 
egyelőbbszer az erős számos népbül álló kopjás török sere-
gek láttatnának hátat adni nekiek ! De a mieink azokra is 
nagy sebbel sietvén, hogy a lesben levő jancsársághoz és 
lövőszerszámokhoz nagy bizodalmok volna, ottan na-
gyon a szorosra tartani s a mieinket a lesre vinni igyekez-
nek vala [SKr 316,411-2]. 

sebbel-lobbal nagy sietséggel; tn grabă mare, cu repezi-
ciune; in großer Hast, in aller Eile. 1772: Láttam aztis sze-
meimet sokszor hogy Gázmér Kriska szép fel öltözve ment 
a Huhu felé, még csudálkoztam rajta hogy hová mengyen 
olyan Czifrán hát égy idŏ vártatva Tit. Zilahi István Uram 
Lo háton sebes nyargalvást utánna, kérdém viszszá jövöt 
az akkori kortsomárostol Pataki Joseftől hogy valyojj 
Gazmér Kriska és Zilahi Uram olyan nagy Sebbel lobbal 
nem tudnáé ? [Dés; DLt 321. 79a St. Sárosi (46) ns vall. 
aígy, de nyilván tollban maradt: hova ment]. 1831: valatf1 
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Te mondán 's fel adáson építve sebbel-lobbal a parancsola-
tot ki adták [MNy XXXVIII, 305 Wesselényi Miklós kezé-
vel]. 

sebdermenet vmilyen betegség; un fel de boalä; Art 
Kjankheit. 1861: halt meg Tekintetes Gyöngyösi Sándor 
Ur 38 éves korában sebdermenetben [Dés; RHAk 124]. 

sebecske kis seb; ranä micä; kleine Wunde. 1644: Az 
mint engemet Munkaczi Borbély Istua(n) el hiút vala, 
ennek az Baczio Ianos fejenek fel meczesere hogi sebes 
vala, ugia(n) en meczem fel az sebet, az melliet üteöttek 
volt... hanem egi igen kiczinj sebeczike vala az fejen oldalt 
felt mint az körmöm feketeje [Mv; MvLt 291. 411b]. 
1 722: Az mely kis bűr elmenes latczott az orczajan Ni-
meth Sigmondnak tudgyae az Tanú hogy ez igy tőrtént 
az nyavalya tőres rea juven felen esven Sietséggel hogy 
meg nem tarthattak ugy ütötte meg valamiben az orczajat, s 
abból esett rajta azon kis Sebecske [Kük.; Szentk. vk]. 
1749: a nyakán egj Sebetske lévén [Ohába AF; Told. 3]. 
1756: a fejen volt egy Sebetske de ö attól meg nem halt 
volna, hanem a Nyaka töröt volt ki neki [Bencenc H; BK 
Mise. 1143], 1764: a bal felől valo vékonyán egy kis 
sebetske láttatott [IllyefVa Hsz; HSzjP]. 

sebes1 I. mn 1. (verekedésben/harcban) megsebesült; 
ränit (în bätaie/bătälie); (bei Schlägerei/im Gefecht) 
verwundet. 1570: egy Santha chigannak felesege fely Ra-
god egy hazab fat es wgy wthy ágion Peter New olahot 
Zylwassy Imreh Jobagiat kenezet, hogy azonnal Le essyk, 
Az Sebes embert vyzyk Byro vram eleybe vert Mwtatny 
[Kv; ŢJk III/2. 52]. 1574: Katalin Bala Imrehne vallia 
valaztig rongálliak zidiak az Sebes legent es vgian ky 
tazigaltak onnat [Kv; TJk III/3. 401]. 1596: ne(m) tudo(m) 
ha ala vetteke az erezbeól az zegenj sebes legent uagy eó 
maga zeókett ki [UszT 11/53 Nicolaus Fulo de Ders pp 
vall.]. 1601: Brasaj Peter vallya az haborusagh minth 
mdult keozteok nem thudom hanem ezt 1 attam hogy az 
sebes darabant ot az János vram kapuyaban hankodik vala 
[Kv; TJk VI/1. 546]. 1629: monda az Jnas hogy Jay ne 
banczatok mert ugj megh vagdala az Ura(m) hogy majd 
meg halok s latam azt hogy igen sebes vala [Mv; MvLt 
290. 155b]. 1634: mint hogi Sebes ualek oda jarta(m) Bor-
bély Georgyni [Mv; i.h. 291. 32a]. 1687: Halata hogy Ra-
jjuly Hertseg vagta meg Komsa Markat egy lantsavai feő-
ben, lattam hogy Sebes volt [Huréz F; Szád. Popa Opra 
(50) falusi pap vall.]. 1710: A kurucok sok németeket le-
vágtanak vala, de utóljára a német recolligálván magát, a 
kurucokat megverték Graven penig Szebenben 
visszaméne sok sebes németekkel együtt [CsH 343]. 

2. sebesült, sebekkel borított emberi testrész; rănit, 
acoperit de răni; verwundet, mit Wunden bedeckt. 1584: 
Nyerges Peter vallia fazakas Boldisarnenak Az Nyelwe oda 
be egy Iznyire ige(n) sebes volt... valamikor hazam eleól el 
me(n)t el Ne(m) mulatta hanem haromzor mindenkor 
peokeott [Kv; TJk IV/1. 215]. 1599: Legelöszer az Deák 
ket kezel az kozák sebes feyenek essek és ugy kezde trasol-
ni huznj raznj az haiat feyet [Kv; TJk VI/1. 387]. 1631: be 
vala keötue az feölduari fianak az keze, lata(m) hogj az 
ruha altal ki serkedet vala az ver, de immár annak eleotte 
regen sebes volt az fóldvari fianak az keze [Mv; MvLt 290. 
50a]. 1820: a' Bárónét ... én bizony nem láttom Senkivel 
őrökké a' Báró mellet volt, ott üle kötözgette sebeit mikor 

sebes volt a' lába [Aranyosrákos TA; JHb 48 Pantzi Jutzi 
Vitán Josefné (32) cigány zs vall.]. 

3. sebesült (állat); (despre animale) rănit; verletzt 
(Tiere). 1599: Apahidy Boros Gergelj vallja: Az napok-
ban mikor Apa hydan az Caspar vram lowat megh leottek, 
en akkoron se a puska pattanast nem hallottam, se az em-
bert nem lattam kj leott, hanem amikorra onnat vizza 
Ieowe engemetis oda hit vala az lo latny eš enis lattam az 
sebes lowat [Kv; TJk VI/1. 319]. 

4. kisebesedett/sebekkel teli (állati testrész); (care este) 
acoperit de răni; voll von Wunden. 1649: Az Posta lónak 
sebes hata es oldala mosogatni ueöttem egi for. zappa(n)t 
[Kv; Szám. 26/VI. 528]. 1682: Fejer Szürke fakó szabású 
gyermek lo hátullya az Sütögetes miatt mostis rut sebes 
[Görgény MT; UtI]. XVIII. sz. eleje: Az melly lónak a la-
poczkája Szárad, le dőjtve ér vágó vassal meg kel a 
lapoczkáját vagdalni jo formában az után harapō fogóval 
fel kel Szedni ä lapoczkaja bőrit, apró tört sóval megh kell 
hinteni a föl Szakadot bőrt, az után fa Olajjal megh kell 
kenni a Sebes bőrt, bor eczetett kel ra tölteni, és igy erössen 
meg köll dőrgelnia [JHb 17/10 lótartási ut. — "Folyt, a 
kezelés leírása]. 1811: Azon vén fekete Kantza Lónak az 
háta ormoja nagyon sebes [DLt 146 nyomt. kl]. 

5. kb. hibás, gyarló; slab, supus greşelii; schwach, 
fehlbar. 1710 k. : Nem a lábom, látod, sebes teéretted. Fejed 
vagyok én. Ó én Mátkám! Ó én Szépem! Ó én Galambom! 
Sebes lábom vagy te, ó ecclesia! Ó bűnös lélek! [BIm. 
1035]. 

II. fn sebesült ember; om rănit; Verwundete(r). 1582: 
Fynta András wyzy negy Lowan az Lengyel Sebesseket 
Thordaigh f. 1. Zabo János wyzy Keet Lowan az Lengyel 
Ebeket Tordaigh fizettem d. 50 [Kv; Szám. 3/V. 40 Lederer 
Mihály sp kezével] | Barbell' Jánost witte Gyaluba(n) Zabo 
János, kett louon az Sebessekhóz kikett az tarazk meg 
Sertett volt fizette(m) d. 25 [Kv; i.h. 3/VIII. 7]. 1585: mi-
koron az Sebessekhez Jutánk es ky hozok wketh az erdeo-
beöl, Negj Juhazt hozanak vala, es eggijet en meg tapaztam 
az Morénak, Mondám Amborusnak ... ez vagdala tegedet 
[M.valkó K; KP. Nagiobbik Bott Myhally jb vall.]. 1657: 
szemeinkkel is látjuk az sok sebest, láttuk az sok elveszett 
pogányságot, úgy hogy annak száma meghaladta sokkal az 
miénket, az rabbá esetteken kívül [Kemlr. 321]. 1662: jó 
vitézek, olly nagy és erős harcon volt kegyelmetek ? azon-
ban Istennek hála! ím sebest nem látunk kegyelmetek kö-
zött [SKr 180]. 1704: A sebeseket szállásokra hazavitette, 
és borbélyokat is küldött hozzájok [WIN I, 170]. 1807: A 
Muszka ugy meg verte a Frantziát hogy 400 Szekereken 
vitték a Sebeseket, igy irta a német újság [Dés; KMN 219]. 

Sz. 1672: bánjék úgy velek, mint az jó borbély az sebes-
sel, mert ha csak kezekre adjuk, elvesznek magok is, el-
vesztik az egész magyar nemzetet is [TM1 VI, 163-4 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

sebes2 1. gyors, gyorsan mozgó/futó; iute, sprinten; ge-
schwind, schnell. 1657: paripáját is esmértem® az fejede-
lemnél, egy gesztenyeszőrü fakó, közép lónál kisebb vala-
mivel, nem is apró, szinte, de oly hatalmas iramó, kinél 
jobb, sebesebb iramó lovat nem láttam, szép testű vala 
[Kemön. 34. — "Egy Csongrádi nevü katonának]. 1672: 
úgy látszik, ha urunk valami jó sebes iramló lovakkal is 
kedveskedett volna, kedvet talált volna azzal is ő nagysága 
[TML VI, 317 Baló László Teleki Mihályhoz]. 1807: Az 
el-lopott Kantza Lo ... lépésben nem sebess, de kivált trop-
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ba lábait jol szedi [DLt 674 nyomt. kl]. 1823-1830: Vet-
tem volt már egy lovat egy odavaló gazdától 27 forintokon. 
E parasztocska kanca volt, de fiatal, sebes és iromló, sze-
gény ifjú legénynek való [FogE 282]. 

Szk: - folytában sebesen, sietve. 1603: Lattam hog' az 
malomnal állok vala, hogy sebes folytaba ala jeouea az szo-
rosson [UszT 17/51. — aTi. Gegesy Menyhárt] * - lépő. 
1852: egy világos piros pely paripa nyereg alatt farkas 
lépő, hámba hasonlolag jol szolgált nyereg alatt sebes lé-
pő, hámba is használtatott [Dés; DLt 1066] * - lófuttá-
ban. 1800: Sebes lofuttaba ide Detsebe lett meg érkezési-
vel a Tiszt ezen uton engemetis ki rendelt volt, hogy fog-
nok el a kerdett Szemelyt, de Szerencsemre hon nem vol-
tam [Décse SzD; Ks Vegyes ir. 92] * - nyargalvást. 1739: 
látám, hogy egy Csuholly forma legény meg kérdvén, hogy 
hon vagyon a' Lakodalmas ház sebess nyargalvást fel ru-
gaszkodék [Szentlélek Hsz; HSzjP Martinus Molnár (50) 
prov. vall.]. 1749: az Utrizált helyrül vették el falunk Csor-
dáját az Nagy oklosiak obruálván egyszersmind sebes 
nyargalvást csak fel hajták az hegyen [F.nádasd H; JHb 
XXXII/30]. 7772: (Jött) Tit. Zilahi István Uram Lo háton 
sebes nyargalvást [Dés; DLt 321. 79a]. 1788: jöt lo háton 

Balas Mihály sebes nyargalvást [NyárádkarácsonfVa 
MT; Told. 76]. 

2. gyors folyású/sodrású; repede, care curge cu repezi-
ciune; schnellfließend, (Wasser) mit großer Geschwin-
digkeit. 1662: az havasokon, hegyeken, völgyeken igen 
nagy hó lévén, azonban csak hirtelen azon havat igen nagy 
eső ütvén, olly árvize lött vala, melly azon vármegyében 
levő sok folyóvizeket megárasztván az erős sebes vizek-
ben, nemcsak sok szekerek boríttatnának, hanem emberek 
is számosan vesztek vala [SKr 352]. 1768: (A) Láb 
Főldők(ne)k hasznára vagyon az ujj gát, ez okbol, hogy 
most nem moshottya azonn Főidőket a viz olly sebess 
folyásával, mint ez előtt, most állyoványasabb lévén a viz 
[Abafája MT; Told. Huszár lev. 17a]. 1770-ã hihető azis, 
mint hogy az Ádámosi malomnak gáttya meg volt nyomul-
va, a viznek ereje ott ment el, a Silipre pedig kevés viz 
menvén, a gáton le menő Sebes viz hányhatta az parandat 
az Silip árkára [Dombó KK; JHb LXVI1/2. 137-8]. 1807: a 
mikép a Malmokat épittő 3 mesterek bizonyittyák, őt 
köven otton a Szamos follyása menedékje nem segéjthet, és 
nyilván tapasztaltatott, hogy a négy kövekkel lisztelő ma-
lom több hasznot tészen, mint sem mikor öt Köre 
igazitatott, mert négy köre sebesebb tsapása vagyon a 
viznek, de ha ötre igazitodik, mindenik nagyon még gyen-
gítetik [Apahida K; RLt O. 2 Jos. Farkas (47) ns provisor 
vall.]. 1814: A Gatok gyakor ízben bomlást Szenvedvén a 
vizek ãradasok következőleg Sebes folyások miatt... mikor 
a szűkség kivánnya az el bomlot gátok igazittására 
köteleztetik az Arendator Molnárját Segedelemül min-
denkor el küldeni [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 1864: Csinod 
pataka el nevezését való szinűleg onnan nyerte mivel es-
sőző esetén ... gyakran Sebes folyamú Csintalansága nem 
reméllet károkat okoz [Szárhegy Cs; GyHn 53]. 

3. viharos, gyors; violent, furtunos; stürmisch. 1662: De 
minekutána mindkétfelől sűrű trombiták, dobszók zenge-
deztetésekkel az ütközetre jel adatni kezdetett volna az 
ég azonnal megháborodván, az ellenség felől arccal a mie-
inkkel nagy sebes forgószél szemközbe jönni kezdett vala 
[SKr 552]. 1771: a Sebes szél lá Dimbul Zundzi nevű 
Erdőből sok fát dőjtett ki [Redulesty H; Ks 93. XIX. 6]. 

Sz. 1694: Ugyanez nap tiszteletes Buzinkai uram indult 
Hamburgumba Némethi uram után, kit Isten hogy békével 
a sebes szelek szárnyán hordozzon, kívánom [Kv; KvE 
233-4 VBGy]. 

4. szapora; repede; schnell, ausgiebig | hirtelen kelet-
kező; care pomeşte pe neaşteptate; rasch. 1662: De hogy 
már az idő hideg őszre járna, Erdélyben s mindenütt az 
hegyeken, s itt kinn is nagy sűrű sebes esők kezdének le-
szakadni, és az vizek mindenütt megnevekedni [SKr 184] 
1710: szörnyű árvizek, égszakadások, egynehány hetekig 
való szüntelen való sebes esők lőnek [CsH 424]. 1823: A 
Bagjosba régen szőllöt miveltek, de a sok sebes záporok 
miatt a termő föld le mosodván ma tsak a kő láttzik [Szép-
kenyerüsztmárton SzD; EHA]. 

Sz. 1811: Az özvegy' sírása, mint a' sebes zápor Hamar 
jő és múlik [ÁrÉ 203]. 

5. heves; violent, puternic; heftig. 1662: az tűz az pén-
tekhelyi házaknál, hogy azoknak közel csak hátok megett 
volna, éjszaka érkezvén, olly rettenetes sebes lánggal ég 
vala, hogy annak sebes lángja az éjszakai setétségben annál 
inkább az eget verdekleni láttatnék [SKr 589]. 1710 k: 
Hideget bizony sokat szenvedtünk4, nem lévén ott a szokás 
szerént semmi tapaszos padlású házak, sem kemence, ha-
nem csak kéményaljak, sem fa, hanem csudálatos égni szo-
kott föld, törfnek hívják az ő nyelveken, melynek másként 
igen sebes tüze vagyon, de bűze, nagy szene nincsen, ha-
nem csak mind lángba, hamuba, füstbe mégyen [BÖn. 576. 
— aUtrechtben]. 1811: minthogy vólt száraz a' ki-kelet, 'S 
Az idő szél nélkül: a' Tűz veszen szelet: Terjed sebess árja 
alá és fel-felé, Harapózik 's pusztitt mind hátra, mind elé; 
Lépten lép égy Házról másra a' Tűz özön [ÁrÉ 17]. 

Szk: - tűz. 1710 k. : Felebarátomnak életét jószágát, be-
csületit nem hogy úgy féltettem s őriztem volna, mint a ma-
gamét, sőt olyan messze voltam attól, amely messze va-
gyon éjszakai setét a nappali világosságtól. Égtem inkább 
felebarátom aránt a mindenféle kívánságok tüzében, nem 
különben, mint ama kőből üvegtésztát olvasztó sebes tűz 
[BIm. 1011]. 1711: Ungvári András (:mint gonoszul má; 
sok meg csalására szerette hivattatni magat, noha Leányi 
neve Ersok volt:) részegeskedő, cselcsap, hazudozo lé-
vén ... sebes tűzzel való meg egetesre itiltetik [Kv; TJk 
XV/1. 68-9]. 1744: lm Trojanak Minden kőfalait a 
sebes Tűz langja Be fogta szomorú veszedelem árja [Usz; 
pq. 

6. nagy sebességű; de maré vitezä; mit hoher Geschwin-
digkeit | messze hordó; cu bătaie lungă; fern/weittragend. 
1662: De hogy az ostromot egyik vár alatt is hír nélkül ne 
cselekednék, igen meg lévén parancsolva, felőle a fejede-
lem tudósítatott vala. Arról is Jármi Ferenctül, ha sebesebb 
lövőszerszámok hozattatnának, hogy a sáncok a vár hegyé-
nek situsához képest közel nem vethettek volna, hogy J 
sebesebb faltörő golyóbissal jobban rá érkezvén a belső 
épületek rontására is, amint már a benn valók megijetkez-
tek volna, állíttatnék, hogy ostrom nélkül is nem sok napok 
alatt a megadásra kénszerítethetnének [SKr 246]. 

Szk: - nyíl. 1710 k.: néha könyörgés vagy prédikáció-
hallgatás, vagy egyéb tisztességes foglalatosságod alatt, 
melyre rá is figyelmez az elméd, nem ütköznek-é elmédbe, 
mint a sebes nyilak, sokszor magadat is irtóztató, rút, g°* 
nosz, néha Istent is káromló gondolatok ? [BÖn. 471-2]-

7. hadaró; iute; haspelnd. 1807: Száva SusánnánaK 
sebess a' beszéde, és hangos [DLt 391 nyomt. kl]. 
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8. gyors/élénk gondolkozású; ager la minte; schnellden-
Kend- 1823-1830: Csakugyan feledékeny vagy igen sebes 
gondolkodású embernek kellett lennie [FogE 238]. 

Szk: - villám eszű. 1854: gróf Széchenyi... sebes villám 
eszű és oly talpraesett észrevételei, hogy a lángeszű férfiú 

akkor is kiismerhető vala [ÚjfE 74-5]. 
- hazug hazudós; mincinos; lügnerisch. 1760: Eodem 

?fc temettetett el a szegény véglai Horvát Gáspár úr, kivel 
,s a múlt télen szemben lévén, friss állapotban vala. Ez sze-
nny igen sebes-hazug volt, kivált eleintén, de már most 
lgcn lehagyott volt benne [RettE 105]. 

10. sürgős; urgent; dringend. 1668: Azért minthogy őki-
Syelmeknek sebes volt az idegennek eladni az atyai házat 
^ vejeknek károkra, tehát az én successorimnak is szabad 
(ehet az atyai házat idegennek eladni, ha az szükség kíván-
Ja [Kv; KvE 208 LJ]. 

11. átv messze szálló; care zboarä departe; in die Feme 
jyandernd. 1704: Hol vagyon magyarság szíved batorsága, 

híred neved sebes solyom szarnya, Majdan el hulda-
gol szép aranyas tolla [EM XXXV, 273 gyászének]. 

0 Szn. 1761: egy Sebes nevü ember [Sztanisa H; JHb 
^VlII/2. 15]. 1806: ezen birtokotskát Sebess Uram bírta 
INagymon Sz; BálLt 68]. 

0 An. 1676: Sebes (agár) [EM XLIX, 536]. 
. Hn. 1679: a Sebes torkában (sz) [Szováta MT; EHA]. 

a Sebess ér [Sepsisztkirály Hsz; EHA]. 1756: a 
ehes árkon aloll lévő kaszáló [Balavásár KK; Ks 17]. 

, Sehes31. savanyú; acru; sauer. 1710 k.: Harmadik rend-
. “ kenyér Roggenbrot volt, és színére nézve mint a sze-
g e s vagy fekete posztó, nehéz mint a só, tömött mint a 
szappan, az ember nem is szelheti, hanem a késsel apró le-
pény vagy szeletekre reszeli. ízét nem tudom, mert kóstol-
Y ugyan, és valami savanyú, sebes ízét érzettem, de soha 

îfá nem szokhattam; otta igen eszik [Bön. 575-6. — 
Hollandiában], 1844: Az irós vajat tegnap és ma szün-

eten hordoztatta Anyám, de 30 xt sem ígért senki, mivel 
a vaj kissé sebess [Kv; Pk 7]. 
. 2- csípős; iute, pişcätor; scharf. 1811: Közönséges hiba 
\ í 82 Országba, Hogy mind Oláh teng leng a' pakulár-
s«gba, Kinek nints gustussa, és már hozzá szokott, Hogy 
e6ye a' sebes túrót és sajtokot [ÁrÉ 80]. 

sebesebben, sebesben 1. gyorsabban; mai repede; 
senneller. 1771: eö Excellentiája ezen Malmának az alsó 
Klekéi sebessebben forogtanak az felsőknél s jobb 
Lisztetis Csináltanak mint a Felsők [Ádámos KK; JHb 
^ 2 6 . 11]. 1772: az hol meg edgjeznek a' Gátról le foljo 
J ^ a ' Silipről le menővel sebessebben nem megjen [uo.; 
JHb LXVII/2. 319] | a' silipről le folyo viz ottis az hói a 
hátról le folyóval meg edgjezik, annál sebessebben láttatik 
m*nni [Sövényfva KK; i.h. 281]. 

Szk: mentől 1760: Elvégezvén a búcsúzást, a vőfély a 
Menyasszonyt kezére vévén kettőt-hármat vele fordult s 
jentől sebesebben lehetett kikaptak oda, az hol a vőlegény 
fcküdt [RettE 100]. 

2. hevesebben; mai violent/puternic; heftiger, ungestü-
Mcr 1657: Kire az fejedelem felele ily példabeszéddel: Az 
k°s minél hátrább mász, midőn mással harcol, annál sebes-
Den és keményebben ütközik; én is azért nem elfutni, ha-
!*m hátrébb szállani az említett okokért akarok [Kemön. 

sebesecskén hadarva; puţin cam repede; ein wenig has-
pelnd. 1799: Pap István beszél sebesetskén Magyar, és 
oláh nyelven-is [DLt nyomt. kl]. 

sebesedés sebesülés; ränire; Verwundung. 1600: Molnár 
Janosne Kis Sophia azzony ... vallya Meegh minek 
eleotte az sebesedes es vagdalkozas nem esset vala az 
eggyk darabant az korchyomaros gazdanak igen mongya 
vala lm lad gazda vram hogy my semmyre okot Nem 
Adunk [Kv; TJk VI/1. 455]. 

sebesedik1 1. megsebesül; a se răni; verwundet werden. 
1599: Catalin Asszony D. Bernardús Jacobinusnak hazas 
tarsa vallya. Az verekedesnek indulattyat nem túdom, 
hanem halúa(n) az nagy szayt, hazamhoz fűtek, hat Som-
bory Farkas szolgaj veresek, meg mosodanak, tehát úgy 
vadnak sebesedúe, hogy azt monda(m) hogy az borbélyhoz 
menyenek [Kv; TJk VI/1. 330a]. 1662: a kapitány a mellet-
te valókkal látván, hogy a mieinknek számok mind, főkép-
pen az ostromon, de azelőtt is a naponként való szörnyű lö-
vésekkel lett ellenkezésekben igen elhullottak, kevesedtek, 
sebesedtek volna | két becsületes tanácsbéli emberek ... 
lövés miatt elestek vala, s azon kívül is jámbor céhekbéli 
emberek mintegy tizennégyen, de sokak sebesedtek vala 
[SKr 612-3, 684]. 1705: a rácok és a lovas németek fele-
sen báron Tige commendója alatt elmentenek éppen Újegy-
házra holmi kurucokat is találván, valami velitatiójok is 
volt, amelyben mind a kuruc, mind a rác részről maradta-
nak és sebesedtenek [WIN 1,453]. 

2. sebes lesz; a se răni; wund werden. 1657: az mi jüve-
delmem lön nagybányaiaktól, szatmáriaktól, németiektől, 
azt az kapitányok keze által kiosztám az vitézlő rend közé, 
ki maga, kinek lova sebesedvén és veszvén, és az uram 
számára is száz gyalogot fogadék [Kemön. 199]. 

sebesedik2 gyorsul; a se accelera; schneller werden, sich 
beschleunigen. 1772: természet szerint mentől nagyobb a' 
Gát a' Víz ánnál Nagyobbat szökik; következőképpen se-
bessedik [Désfva KK; JHb XX/27. 20]. 

sebesen1 1. sebesülten; rănit; verwundet. 1591: Todor II-
lies vallia... Iatam hogi Kadar Bálintot le wtettek, es sebes-
sen haniota fekzik; Kis Mihali oda iuta egi czakannial es 
hozza huzuan az chakant hogi ágion wsse, mint hogi Balint 
az seb mia fel ne(m) kelhet vala, hanem chak az fejet emel-
geti vala [Kv; TJk V/l. 149]. 1592: Forgach Dienesne, Sa-
ra Azzoni vallia. Az en hazamnal fekwt Ceklas Mihali 
sebessen [Kv; i.h. 213]. 1594: 6. Noúemb(ris) Walkai Mar-
tontt betegen, sebessen, vitte Thordaig kúczian, 6 loúal 
Jacob Gassner f 1 d 50 [Kv; Szám. 6/III. 17]. 1598: 
Aytomat be uagttak en magamat adigh vagdaltagh az migh 
akarttak, sebessen holt eleuenwl ... hallal akarasnak terhen 
uagy erette [UszT 13/33]. 1609 k.: Borbeli János sebessen 
monda hogi im lattyatok Miklós vram mit czelekedet en 
raitam zantaj mihali [Dés; DLt 311]. 1634: az mikor sebe-
sen oda hozak hazamhoz Dersi Georgiot, akkor monda en-
neke(m) Anya el vertenek engemet [Mv; MvLt 291. 22b]. 
1644: Baba Marton három loval szekerrel megien vala, 
sebessen ez giermeketis latam orrán szajan bugiogot ki a 
ver [Mv; i.h. 414]. 1714: Nyisztor Miklós két véka 
Törögbuzát őröl volt egj lapitoval erőssen meg verték 
karját öszve rontották, ujjait meg vagdalták, mellyet ma-
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gam is lattam sebessen [Berekszó H; Szer. Folta Togjer 
(70) jb vall.] | a lábamot igén még ütvén séb vagyon rajta 
... minap azon sébésen járván az hidég meg ártót néki 
[Szentdemeter U; Ks 86 Fodor Márton lev.]. 

2. megsebesedve, sérülten; rănit, vătămat; verwundet, 
verletzt. 1784: midőn 4 lovamot a ménes után hajtottam 
volna fel, a falun felyül, a csordajáró úton, az edgyik a 
négy közül, barna szörü, hátramaradván a többitől, sebesen 
ment a többi után [Árkos Hsz; RSzF 278]. 

sebesen2 1. gyorsan, sietve, futva; repede, iute; schnell, 
eilig, laufend. 1620 k.: Arabia Petreát soha török császár 
meg nem vehette Ebben terem az dromedarius teve, kit 
én is láttam itt Konstantinápolyban; még az is oly csudás 
állat és oly sebesen járó marha tevefélében [BTN2 416]. 
1663: Mennynek, földnek hatalmas Ura az én reám törő 
gonoszakaróimnak és az engem gyűlölő ellenségimnek ki-
nyitott szemmel néző és sebesen fútó lábbal veszedelmem-
re igyekező gonosz cselekedetek közöt kegyelmesen meg-
tartottál és megoltalmaztál [Kv; KvE 187 LJ]. 1765: 
látám, hogy Szaboszlai István vram az Emberek között 
megyen sebessen ă palló felé [Szépkenyerüsztmárton SzD; 
Eszt-Mk Vall. 18]. 1791: vasárnap szerentsétlenül járt egj 
Dám vad egj kutya bé szökvén közikbe olly sebessen szala-
dat hogj a hintó szinbe ahová másszor is szokták recipiálni 
magokat ugj meg ütközött egjik hogj minjárt el terűit, vérét 
vétettem [Királyhalma KK; Ks Jenei Dániel lev.]. 1799: 
Láttam hogy ifiabb Kiristájos Joseff harmad magával nagy 
rikojtozva szekeren sebessen nyargalnak vala [Nyújtód 
Hsz; HSzjP Bardotz György Szászfalvi (55) gy. kat. vall.]. 
1802: a szomszéd Virág János Uramtol jön egy szolga sebes-
sen aki hivta Lajost hogy menne hamar haza [Mv; Bom. 
Schreiber Jákob (28) vall.]. 1828: állo 11. Óráig Szakadation 
mintha Puskából lőtték volna ki oly Sebessen ment2 [Geges 
MT; CsS. — aA sáskahad]. 1849: Ekkor jöve sebessen ki 
a Molnár fia és ki érkezve fel tartá a pistolyát s utánok lőve 
[HéjasfVa NK; CsZ. Fodor Márton (57) vallj. 

Szk: nagy 1770: látom hogy távol tőllem égy Láj-
berben s veres Sapkába megyén nagy Sebesen eö Nga 
Quaestionalt Udvari Libériás Csizmadiája [Dés; JHbB 361 
Mezei Alexa (23) jb vallj. 1825: a kertemben Sarjút szara-
gatván hallom etzer hogy nagy Sebessen kopogtatva Csiz-
mába menyen Bodoni János nagy páltzáson a mint utánna 
mentem, Molnár Lászloné is utánna tsak hamar pántolodva 
magába beszélve megyen vala [Havad MT; CsS]. 

2. gyorsan, gyors folyással; repede; schnell. 1652: Az 
Falu alat Colosvar feleől egy teolteőt molnos halas Tho 
melyben Czompo es Czuka terem. Itt(em) ezen felywl egy 
Cziicos Tho nem regen czinaltak valami kis teoltest neki 
hogy az másik Thora ne mennyen ollyan sebessen zertelen 
az viz [Kajántó K; GyU 126]. 1749: az Gátnak fel vetése 
miatt az Viz(ne)k dagosza es fel tojulása lészen az olta az 
Kŭkűllö Vize Korod között is Lankásabban és nem olly 
Sebessen folj mint az gát fel vettetése előtt [Zágor KK; Ks 
15. LXXVII. 45]. 1757/1758: ezen Stompnak az Valuja a 
mint läczik a Jerugăb (a) szolgál, és mikor mosnak rajta 
meg tojitya a vizet, a Válun alol pedig a mint laczik micso-
da Sebesen foly a viz a Jonăs Pal Ur(am) Stompjára [Ab-
rudbánya; Szer. Botár Jancsi (67) vallj. 1772: a' silip 
árkában régebben olly sebessen follyt a* Viz; mint ha kő 
szálról esett vólna, s Csekéllyis vólt, de most mélly és lassú 
[Ádámos KK; JHb XX/27. 34]. 1816: egy lőjtős Völgyre 
hajló széllyes, és meredek oldalaikrol sebessen le folyni 

szokot essö vizek [Msz; LLt 72/7]. 1817: a tűz ugy folyj; 
és ugy láttatott a Nagy Szél miatt, mint a viz mikor tovább 
tovább Sebessen Harapodzik [Torda; KvAkKt Mss 363]. 

3. sietősen, sietve; rapid, grabnic; eilig, dringend. 1653'-
Azt a lövést meghallván a tatárság és a 40 ezer kopjás, ren* 
delések szerént menten sebessen indultak [ETA I, 50 NSzj-
1662: Fejedelemnek sebesen Váraddá kivitetése [SKr 548 
Tartalomjelző fejezetcímből]. 1710: elrendelvén a basa a 
hadakat és edictumot adván ki, hogy mindnyájan a lovok 
fejihez lehajoljanak s úgy menjenek sebesen az ellenségé 
[CsH 53. — aKucsuk basa az 1662. jan. 22-i nagyszöllösi 
csata előtt]. 1736: Petki Farkas mint kocsis megindul sebe-
sen, az ostorral megsújtja az lovakot, az kerék ki esik az 
szekérből, feldől az szekér az sok asszonyokkal egytKi 
[MetTr 419. — lakodalmi tréfaként]. 1798: Elég kár, 
hogy a mi leveleink olly ritkánn váltogatják fel egymást 
De ennek látom az Erdélyi igen lassú lábonnjáro dolgok 
fojása az oka; holott, mihellyt valami bé érkezik; akar 
melly sebessen nyargalt is az előt, mindjárt illendő méltó* 
sággal mérséklett lassú taktussal kezd lépegetni 
XLVI, 153 Gyarmati Sámuel Aranka Györgyhöz Göttingá-
ból]. 1823-1830: a gazda kérésére megint felültem a sze-
kérre, Ígérvén, hogy nem hajtat olyan sebesen de nem 
állott fogadásának [FogE 265]. . . 

Szk: nagy 1710: Kucsuk basa mind jobb s mind 
bal kézre levő seregeit nagy haragoson m e g t e k i n t v é n , azzal 
adván jelt, mind maga, mind a vele levő hadak az edictum 
szerint fejeket lovok nyakához lehajtván, nagy sebesen 
megrugaszkodának és minden tartózkodás nélkül Kemény 
János seregeire rohanánaka [CsH 53. — aAz 1662. jan. 22-' 
nagyszöllösi csatában]. 1776: Csizi Hadnagy a z o m b a n 

hogy Mlgs Gróff Lázár János Urffi ö Nga Legénnyit futtat-
ta én utánnam, azért őis nagy Sebessen tsak Szőrin Lóhá-
ton, egy Katonáját utánnam küldé [Kóród KK; GyL. Geoſ 
Vízi (30) rk kántor vall j . 

4. hirtelen egymás után, egyre-másra; repede unui dupa 
altul; in rascher Folge. 1710: A granatérosok penig a* 
ágyúk után elől menének, és sebesen hányák a tüzes gráná-
tokat a hajdúságra [CsH 364]. 1860-1861: Nevezetes lég-
kőhullás történt itt 1852-ben sept. 4-én délután 5 és 6 óra 
közt sebesen egymásután következett ágyulövéshez ha-
sonló erős dördülés az emberek egészen megrémülve 5 

mennykőhullást gyanítva az égre néztek, honnan süvőltes 
és zúgás közt több tüzes tárgyakat a földre lehullani láttak 
Eddig 30 ilyen légkő találtatott... fél fontól tiz fontnyi ne-
hézségüek [Benkő, Mszlsm. 8-9]. 

5. gyors ütemben; foarte repede; im Eiltempo. 1772: a 
hátulsó két kerekek is forognak, de sebessen, vagy éppen a 
mint kellenék forogniak sohasem, tsak középszerű modort 
[Kük.; JHb LXVII/2. 389]. 1814: (A) Deliberatumat 
mint akkori Szék Nótáriussá el kezdettem írni Szent Ivány 
Mihály Vr dictálván égy darabig; de hogy sebessen nem 
írhattam, maga vette kezére el végezni két darab pappir°sſ 

[Dés; DLt 56. 4]. . 
6. hadarva; repede; haspelnd. 1823-1830: az 25-ik zsol-

tárnak első versét neki lediktáltam utunkban egy hely* 
mezőn, ahol délben étettünk. Ö plajbásszal leírta deák bß/ 
tűkkel s egynehány szó resolutióját is lediktáltam neki* 
melyeket a szinódusban elolvasott sebesen, de úgy, 
senki sem értette mit mond, s ezzel a zsidó cenzúrán átai-
esett [FogE 288]. 

7. ~ repülő átv gyorsan szálló; care zboară repedj 
schnell fliegend/wandernd. 1811: Már a' gondok 
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sebessen repülő Ifjú elmét, ama gondosságot szülő — Em-
ikor , a' Grófban* fel-váltotta vala [ÁrE 133. — aBáró 

sebesi a (Szász)sebes (Szb) tn képzős szárm.; derivatul 
tormát cu sufixul -/ al toponimului (Szász)sebes/Sebeş; mit 

Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON (Szász)se-
r*J: 1. származási helyre utaló jelzőként; ca atribut 
Jŭdicînd locul de origine a persoanei respective; als Attri-
J?t den Herkunftsort bezeichnend. 1720: Sebessi Szabó 
György [Ne; DobLev. 1/96]. 

Szn. 1596: Sebesi Miklós [UszT 11/48]. 1598: Sebesj 
Menihart [Gerend TA; Törzs. Gerendi Pál végr.]. 1620/ 
\7J4: Sebesi Boldisar [Fejér m.; Told. 22]. 1699: Sebesi 
János [Kv; SRE 60]. 1704: Sebesi Jób [WIN I, 106]. 1741: 

eJ>esi János [Kv; Bogdányi jk 56]. 
(Szász)sebesen gyártott; fabricat la (Szász)sebes; in 

w2ász)sebes erzeugt. Szk: - harapokróc. 1795: Két Ujj es 
ed8y Avatag Sebesi es Három Vaszonyal Berlet hara Pog-
p°ţok ... edgy Ujj Sebesi és edgy Fejér és Három Hara 
J,okrotzok [Monostorszeg SzD; BetLt 5] * - módra szőtt 
'Pokróc). 1628: Egy nagy rakasba sebessi módra it zőtt 
Şſka Pokroczok. Circit(er) 100 [Gyalu K/Kv; JHbK 
AII/44. 13] * ~ pokróc. 1585: En Mezaros Myklosne or-
°'ya azon Ember Emlekezem hogy Ennalam hagyott wolt 

ţ vytezleo Tarchay Georgy Twdnj Illyk 5 panchel vyatt, 
derékra valló panchelt 1 sebessy pokrochot [Kv; TJk 
v/l. 526a]. 1594: veottem egy sebessy pokrazot d 65 

Szám. 6/VII. 8]. 1599: Damakos Katus Vizén Zila-
W " ) 10 Sebesy pokrochott —II10 Zaras Chismatt — 
j'18 [Kv; i.h. 8/XIV. 32 Hj]. 1629: Sebesi pokrocz 6 
^zentdemeter u ; LLtl- 1 6 3 0 : a dgia megh az rezes szer-
r u n a k s 3 2 nieregnek az arrat az sebessi pokroczal egiüt 
[ţgv; MvLt 290. 208b]. 1637: Sebesi pokrocz nr 26 [Fog.; 
p*\I» 402]. 1668: egy sebessi Pokrocz [Szentsimon Cs; 
^sALt F. 1.1/27]. 1726: Viseltes lóra való Sebessi pokrócz 

10 [Görgény MT; Bom. G. VII. 23]. 

I ^hesít1 megsebez; a răni (pe cineva); verwunden, ver-
jen. 7570. Mywelhogy Az Alperes Zeoleye gepwyen ky 

^ Es otth vagassal vagy wtessel sebesítette az felyperest, 
Wta Maradót az 20 f hatalmon mint az Byrak Talaltak 
J*vî TJk III/2. 48]. 1629: eleb ragaduan chyeber rudat az J. 
. mj kezte agyat be teorte sebesítette, veres Ingetis mu-
, *a; melj factumert, hogj vrara tamadot meg sebhette azt 
ewannia hogj keze el vagattassek seot mégis hallyon 
re t te si Juris [Kv; TJk VII/3. 200]. 

|: 'Jhesít2 gyorsít; a accelera; beschleunigen. 1772: a' Si-
roli l e folJ° v i z c t a ' kerekek láttatnak sebesitteni, a' Gát-
c \ ] c foljot pedig a' Gátnak sűrűsége nevezetesen mikor 
sekélj a ' viz, mint egj restitteni [SövényfVa KK; JHb 

^Vll/2. 281]. 

yö
s®hesítés megsebzés; ränire; Verwundung, Verletzung. 

->oi ; melliktól esett az sebesites nem tudom [Mv; MvLt 
291- 138b]. 

, sebesíttet megsebeztet; a face sä fie rănit; verwun-
Joh V e r l e t z c n , a s s c n- 1 5 7 3 : P h i l eP G h e r e b zekely Jllyes 
t 0^gy - ezt walla, hogy Almady Andrást Senky nem Bán-
ŭlwr s e m Mentt Reays Estwe kesen Jeott oda az 

>a» es az Azzony Nepett verettette Sebesitettett bennek 

az harangotis Twggy hogy felen wertek az Tolway weol-
testys hallotta az pwska Leowestys hallotta, az Nylakkal 
walo Leowesthys Twgya [Simontelke BN; RLt 0. 5]. 

sebesség1 kisebesedés; apariţia unor plăgi/räni; Verwun-
dung. 1710 k.: Az én atyám hatvanadik esztendőn felül 
való élete bizony egy hosszú halál volt, irtóztató hosszú 
vízkórság, süly, lábainak éktelen dagadása, sebessége, ful-
ladás, csuklás le sem felehetett, csak ülve kellett alunni, 
kínlódni [Bön. 513]. 

sebesség2 1. gyorsaság, nagy sietség; viteză maré, 
iuţealä; Geschwindigkeit. 1582: Vida Miklós Barat Peter 
zolgaia vallia Az Azzonion mind Lovastol Altal esek 
vincze, mert az Nag zaguldasban megh nem tarthata az 
lónak sebessegeth [Kv; TJk IV/1. 16]. 1646: Tordai Kamo-
ra Ispanis erkezek. Iffiu Vrunk Safarais erkezek. Az vak 
zabados ismét erkezek sebességgel [Mv; MvLt AA11. 6]. 
1657: sietve megyünk vala az khám sátorához; de az lövés, 
kiáltás és az tatárságnak mindenfelől sebességgel arra taka-
rodása megmutatá végezett dolognak lenni [Kemlr. 318]. 
1710: Lubkovicz fejedelem a keziben levő pálcáját utána 
hanyítja az érseknek, az érsek megfordul és nagy sebesség-
gel a pálcát felvévén, visszahanyítja éppen a császár lába 
eleibe, s azzal lemegyen a szállására nagy szomorúsággal 
[CsH 89]. 1763: látom nagy Sebességgel jőn házul felől 
Kristoff Todor [Nagyida K; Told. 9]. 1767: Látam hogy az 
kapumon kivül meg indul nagy sebességgel Telegucza 
Juon [Betlensztmiklós KK; BK]. 1802: Forro Lajos a' 
kezében levő Fát... ki ejtvén kezéből meg szalad az utzán 
keresztül nagy sebességgel [Mv; Bom. XXXIX. 59 St. 
Buzási (29) vall.]. 1831: mind a' három három lora fel 
ülvén, a' leg nagyobb sebességgel el nyargaltak a1 Nemai 
Fogadok felé [Dés; DLt 332. 7]. 

2. gyors folyás/sodrás; curs rapid, repeziciune; schneller 
Lauf. 1662: a Sebes-Körös szép folyó vize Váradig min-
denütt kövön nagy sebeséggel alá jővén, a várat délről 
balra, a gyönyörűséges jó bortermő szőlőhegyeket pedig 
éjszakról, jobbra hagyván, a várast ketté szakasztja [SKr 
416]. 1768: Ezenn Gát nemis tollya fel ugy a vizet hogy a 
felső Malom(na)k Árka hot vizet vonna, mert abban mostis 
olly sebességgel folly a viz mint ennek előtte [Abafája MT; 
Told. Huszár lev. 17a], 1770: ezen Pataknak gyakor áradá-
sa, és sebesége miat gyakran el szaggatta a gáttyait 
[H; JHb XXXI. 17. 3]. 1772: itt régebben derék Télben is 
a' Viz Sebessége miatt bé nem fagyván, a' Réczék mikor 
másunnan a' Jég miatt ki szorultak, ide jöttek [Ádámos 
KK; JHb LXVII/2. 298] | a' vízben belé mentem tapasz-
taltam hogj annak sebessége a' lábamról majd le vert 
[SövényfVa KK; i.h. 282]. 1782: tsinaltattak vala egy Zu-
got hogy azzal az viz ne gatlodnék, de ... az Zugotis 
majd tsak egészen el nem temette az Iszap ... Sebessége az 
viznek nem volt, és ami ott le follyt, az az Gáton alol valo 
árkotis meg Iszapolta ereje nem lévén annak el mosására 
[Déva; Ks 111 Vegyes ir.]. 1815: a' Nagy oldalokrol Zápor 
Esők idején áradó és nagy sebességgel rohano viz alat-
tabb való hellyeinket el iszapollya, követtsel megrakja 
[Szóváros SzD; HG Gr. Haller lev.]. 

3. hevesség, erősség; intensitate, putere; Heftigkeit, Hit-
zigkeit. 1560: A fazakaknak a kemencheben valo beraka-
sarol. Először az kemenchet Egy Nehany orayg fwteny kel 

Nysd meg az zayath es Hertelen Ne rágd bele az fazaka-
kath ... Mertha Myngyarast be Rakod őket az twzes kemen-
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chebe, tahat Nagy karth vallaz Mert az twznek hertelen se-
bessegenek Myatta az ezwstnek nagyob reze, az cementh 
porban az fazakakban Megemeztetik es el vez [Nsz; MKsz 
1896. 250-1]. 1662: Ezen esztendőben Kolosvárnak nagy 
romlása történt vala A városban 1800 házok égvén el, a 
faépületeknek csak a telekjek maradt vala, a köépületek is 
sok helyeken a tűznek sebessége miatt nagyon megomla-
doznának, szakadoznának | az rettenetes tűznek sebessége 
az vár előtt való nagy széles piacon s az várnak is széles ár-
kán nagyon általsüt vala [SKr 342, 589]. 

4. gyors ütemű mozgás; repeziciune, rapiditate; Eiltem-
po. 1662: a Szeben nevü gyönyörűséges folyó sebes víz a 
városnak alsó és napnyugot felől való részén az bástyák s 
kerítések között nagy szép alkalmatossággal, néhány kő-
malmokat liszt, kása- és minden szükségre valókat megszű-
nés nélkül nagy sebességgel forgatván vize és malmai is 
bőven volnának [SKr 523]. 

5. súlyosság, vminek súlyos volta; putere, viteză; 
Schwere. 1802: Forro Lajos... alig lépett kettőt nyomba ta-
lálta a' Vasvillás kotsissa ... B. Bánffi Pál Ur eö Nagyságá-
nak, s olyant ütött edgyet réá hogy ha kalapja nem aka-
dályoztatta volna az ütés sebességét ketté esett volna a* feje 
[Mv; Bom. XXXIX. 53 Susanna Venus cons. Jacobi 
Schreiber cauponis (19) vall.]. 

sebes tarack ágyúféle; un fel de tun; Art Kanone. 1632: 
Az Bathori Bastiarol, az wduezwlt Vrunk Bastiaiara 
menuen, uagion raita négy falkony 5-dik egy hozzu se-
bes tarazk niolcz masas ket fontos, Bekes Gaspar címere 
alatt, agia, es kerekei vasasok. 6-ik sebes taraczk niolcz 
masas kétt fontos. Medue cimerw, agia es kerekej vasasok 
[Fog.; UF I, 133]. 1662: a fejedelem egy német kapitányt 
Toldalaghi Ferenccel, valahány lövõszerszámokkal s vagy 
négyezer gyaloggal Szerencsnek megostromlására s megvé-
telére küldte vala, kik a váras felől való oldalon, ahol a vár-
hoz közelebb legalkalmatosabb helyen ítélte vala, egy éj-
szakára alkalmatos sáncot vettetvén jó hajnalban na-
gyon kezdték vala lőtetni úgy, hogy azon félrül való 
bástyáján amelly jó sebes tarack vala, azt mindjárt haszon-
talanná tennék | Az mieink az ármádát másnap s azután is, 
míg Szepesbül kitakarodnának, mind késérgeték, s annyira 
is sarkallják, hogy kénszeríttetének a táborok utoljára 
könnyű sebes tarackokkal táborokat oltalmazni [SKr 230-
1,237]. 

L. RMFegyv. 166, 170. 

sebesülés megsebesedés; rănire; Verwundung, Ver-
letzung. 1583: Az vállához Akarek en Zengeo Miklós 
wthny, es Ne(m) talala(m) eotet hane(m) az wtes A Capita-
non Nilas Somonon essek, Azért az eo Sebeswlessenek(is) 
ez Leorincz leon oka [Kv; TJk IV/1. 181]. 1585: Az hatal-
maskodó eoreokseges emberek ha valakinek vagy zeme-
lyere, vagy hazara tamadnak, feokeppen Eyell, De wagy 
Semmy veresegeth, vagy Sebesewlest vagj kichin verth es 
sebet vereseget hatalmawal chelekezik, Azt a Capitanok 
bewntetessel le chendezithessek, De wgy ha a' ket fel peres 
(így!) a' Capitanok itiletíre, vagy le chendesiterese el igazi-
tasara erezkednek [Kv; PolgK 17]. 

sebesvári a Sebesvár (K) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Sebesvár/Bologa; mit 
dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Sebesvár. 
1. Sebesváron levő; din/care se aflä la Sebesvár; in Sebes-

vár befindlich. 1661: Ugyan kies hely Sebes vára, mindaz-
által oda én most nem mentem volna, noha olyan állapottal 
ha lett volna 13 esztendővel azelőtt az sebesvári ménes, az 
ura is, mint Bánfi nemzet, gyakrabban ment volna Sebes-
várra látni [TML III, 475 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 

2. Sebesváron lakó/működő; din/care locuieşte în Sebes-
vár; in Sebesvár wohnhafl/tätig. 1665: Ebeni uram mondta 
volna, hogy az mely sebesvári németek az fejedelemhez 
mentek volt, ü nagysága oly váloszszal bocsátotta, hogy ö 

nagysága bizony nem fizet nekik, hanem az kié az vár, fi-
zessen [TML III, 466 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz • 
1833: (Eskettem) Sebes-Vári Pappiros Meistert Őzv. Al-
brecht Ferentzet Ev Lutheránust Krasznai születésű Nms 
Birtalan Lídia hajadon Leánnyal [Damos K; RAk 29]. 

3. Sebesváron gyártott; fabricat la Sebesvár; in Sebesváſ 
erzeugt. Szk: - papiros. 1823: Egy kötés sebes vári pap1-

ros [BfN]. 
4. átv Sebesvárral kapcsolatos; care este legát de Sebes-

vár; in Verbindung mit Sebesvár. 1661: édes öcsém uram, 
az Bánfi Zsigmondné asszonyom levelét oda küldtem, 
megláthatja Kegyelmed, mit ír az sebesvári dolog felöl 
[TML II, 67 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 

sebész seborvos; chirurg; Wundarzt, Chirurg. 1834: 10 
Juli Kolos Megye rendes Sebéssze Tks Sofalvi Dániel által 
a N. és Kis Kapusi Ev: ref. Eklésiákban inoculáltattak ösz-
vesen 53an NKapuson meg fogant öszvesen 25be 
[Nagykapus K; RAk 30]. 1845: Sebész Lengyel Joseff . 
Böződ Újfalvi bizonyos kisdedeknek oltás következtébenm 
el fekélyesedésekkel vádoltatott [Usz; UszLt XI. 85/4. 
103]. 1848: Kunovics István Ágoston okleveles sebész 
kiderült nagy homlokú [DLt nyomt. kl]. 1852: Hümjöt 
oltott Boyta Jósef sebész ur 73 gyermeket [Gyalu & 
RAk 12]. 

sebészsegéd seborvos segéd; felcer; Hilfswundarzt. 
1861: halt meg Ignácz Márton 18 éves sebészsegéd vélet-
len elsült puska lövés következtében [Dés; RHAk 125]. 

sebez sebesít; a răni; verwunden, verletzen. 1879: Tc 
nem képzeled azt, mennyire bántott engem az a sok rossz-
akarat, gyűlölködés, amellyel találkoztam azolta, hogy ön-
gyilkos nem lévén, nevem mégis megjelen egyszer-másszor 
nyomtatásban. Akit sohasem bántottam is, úgy nézett rám, 
mintha halálosan sebeztem volna [PLev. 52 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

sebforradás heg, sebhely; cicatrice, urma unei räni, 
Narbe. 1846: Benky Sámuelnek van a* nyakának bal 
felőli részén egy észrevehető vereses sebforradás fp** 
1200 nyomt. kl]. 

sebforradásocska kicsiny heg/sebhely; cicatrice mieä, 
kleine Narbe. 1805: a' bal Pofáján vagyon egy Seb forradá-
sotska [DLt nyomt. kl]. 

sebhely heg; cicatrice, urma unei răni; Narbe. 1710 k-
Bethlen Farkas micsoda ember volt, és hogy harcokon 
csatákon kapott tizenhét sebhellyel ment a koporsóba 
tének ötvennyolcadik esztendejében [BÖn. 488]. 1769: 
Gyermán Togyer és Gyermán Ignát mindenik(ne)k a 

Fejek bé volt rontva, és sok seb hellyek vannak Fejeken 
[UszLt XVII. 97]. 1838: egy hüvelyknyi távulságra vagy°n 
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egy kitsiny sebhelye [DLt 1167 nyomt. kl]. 1850: Marusán 
Juon hegyes orrú, most serkedező fekete bajuszszu, fején 
haja között hordoz egy seb helyet, melyet régibb vereke-
désben kapott [DLt 505 ua.]. 

sebhet megsebesít, sebet ejt vkn; a răni pe cineva; ver-
wunden, verletzen. 1667: Maroti Peter... reá támadván, az 
ö Complices társával egjüt uttját meg álván, le taglotta, és 
verte, sebhette, halálra, igaz uttjába(n), minde(n) igaz ok 
nélkül [Kv; Ks 65. 43. 10]. 1689: Doceallya Csusz Ta-
más, Kovács Péterne ellen, hogy ... ra tamadot, invadalta 
sephette [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1698/1699: eö klme job-
bagyi tamottak megh jobbagyimot az maga(m) földömre 
rea menvén verték tagiattak sebhetek Jobbagyomot fiaival 
cdgyüt [Cege SzD; WassLt Vas Dániel vall.]. 1717: Sze-
nyes Bukur támadott volna reája és sebhette volna [Taplo-
Ca Cs; SándorO 240]. 1721: el kűlde bennünket hógy 
meg kérdenök eo kegyelmitt, hogy mi oktol viseltetvén 
verte, sebhette és rontotta eszsze Esztelneken lakó Fá-
bián István nevü Jobbágyát ? [Esztelnek Hsz; HSzjP]. 
1765: azzal egyben bonyolodván a Korodiak a Czigányok-
kal, ki melyik mi formáb(an) verte sebhette egymást bizo-
nyoson eszre nem vehettem [Zágor KK; Ks 18/LXXXVIII. 

1779: honnan és ki Parantsolatyabol tódult nagy sok 
emberi sokaság Fustéjokkal botokkal, Vas villákal és Fej-
székkel azon eö Nga Embereire ... kik verték taglatták Seb-
nettek, azon eo Nga Embereit ? [Záh TA; Mk VII/12 vk]. 
1805: Orbán Mártont hogy ? miképpen ? és minemű Esz-
közzel verte, ütette és sebhette azon Személy ? [Szentdeme-
ter U; Told. 38 vk]. 1813: Dőmsődi Gábor az Exponenst 
az Földhöz verte Tapadta pofozta ütötte, Potyolta a santz-
b(a) taszigálta vontzolta, sebhette [Dés; DLt 162a]. 

Szk: halálosan 1764: Murvai János az házban 
öszve vészvén, az Inctusokkal egyik közüliek úgymint Imre 
György meg tépte, és azután kardott rántván, tsak nem 
mindnyájon ã házból ki takarodván, ha kiket találhatott 
nalálasan sebhetett, és az uttzárol sokakat az Inctusok kö-
zül el kergetvén | Murvai János ... viszsza ment olly véggel, 
n°gy ottan ha kiket kaphatna, halalosan sebhetné [Torda; 
rJkT V. 227] * halálra 1688: Ezaka(na)k idején 
nalalra vert, sebhetet, veremet ki ontotta [Dés; Jk]. 1698: 
meg irt A. N. Kallai János u(ramna)k citatiojaval emanalt 
es actiojaban ellenem fel tett ellenem valo Sok fele czeleke-
detekkel valo vadlasat es külőmb külőmb feleletit úgymint 
s minemű helyeken ötet vertem volna rongalta(m) es 

nalalra Sebhettem volna es hogy ha mások kezembűi meg 
nem szabadítottak volna meg öltem volna mellyet minde-
nekben en tagadok [Dés; JK 292]. 1735: ha az ház Gazdája 
nátul az Inek keziben lévő fejszejét ki nem ragadta volna... 
és az It a házbul ki nem vetette volna égy átallyaban valakit 
nalálra Sebhetet volna [Szentbenedek SzD; Ks 27/XVI]. 
1759: Szigyárto István Agilis Primipillust Pap Jánost eő 
kegyelmit halálra verte, sephette és amia mégis holt [Illye-

Hsz; HSzjP] * sebekkel 1731: Tőki Gavrillát halálra 
jjerte, sok sebekkel sebhette es Isten ellen valo károm-
kodásokkal szidta [Dés; Jk]. 

sebhetés 1. megsebesítés; rănire; Verletzung, Verwun-
dung- 1597: Borbély Benedek Kobzos Ianos legenye 
Gallia az mikor az sebhetes eset az varos eorizeoin, 
fittek wolt eoket az vram hazahoz akkor hon ne(m) 
holtam hane(m) haza hiwanak Borbély Imrehwel ketten 
mV keoteozeok be az sebeseket [Kv; TJk VI/1. 50]. 1600: 

egy tanú igyenesen azt vallya hogy Lazlonak keze miatt 
esett az sebhetés, de minthogy egy akarattal voltanak Az 
Actorok heted heted magokkal fejekre eskeowen annak 
vthanna mind az ketteonek feye essek el mindeneknek 
peldajara es tanusagara [Kv; i.h. 457]. 1652: En az vesze-
kedesnek indulattian ott sem voltam, hanem annak vtanna 
mikor az sebhetes megh eset [UszT 8/64. 60]. 1677: ez Or-
szágban bujdoso és lézzegŏ emberek kiváltképpen a' kik 
uttyokat jámborul nem continuállyák, hanem a' szeginysé-
gen élődnek affélék meg-fogattassanak szabadossan 
személyekben valo sebhetés és verés taglás nélkül [AC 
216]. 1702: egy katona nemzetes Lázár Ferencz uram-
nak egj jobbágyát megvagdalta annak is a sebhetés miá 
a karja meghorgasodott, ez is az ö fájdalmáért és felszegse-
giért praetendál flór. 12 [Gyszm; SzO VII, 110 a gyer-
gyóiak panasza]. 1737: Eggy Ónodi Mihály nevü nemes 
ember sok Excessusokat, ugy mint potentiosa invasio-
kat, Vereseket, sebhetéseket szokott vala patrálni, melyeket 
most is minden tartozkodás nélkül continuál [Vh; Ks 83]. 
1747: micsoda forma veszekedések támadások, verekedé-
sek és Sebhedések történtenek és micsoda nevezetű Szép-
mezei es Szpini személlyek mi formában Czivodtak, vere-
kedtek ? [Kük.; LLt 47/2 vk]. 1775: azon sebhetést a 
Fia csak annak köszöni, hogy a Falunak Tartsafalvanak* 
határpásztora lett [Pf. — aU]. 

2. seb, sebesülés; rană; Wunde. 1750: Én magam nem 
láttam hogj meg verte volna Győrgj Triff Ánát hanem 
másoktól hallottam, de én sem vérit, sem sebhetésit nem 
láttam [Ohába AF; Told. 25]. 1751: kívánta hátulsó lábát* 
megsebhetni, hogy azon sebhetés által ne lenne gyors az 
emberek üldözésekre [MNy XXXVIII, 209. — aA biká-
nak]. 1763: éppen az ajtóban hozzá üte az oláh, és föben 
éré ä feleségemet mely nagy sebhetese miatt ä Felesegem 
vagy négy napig felém sem jöhetett, nagyon meg dagadva 
lévén a feje [Mv; Told. 16/51]. 1765: ä keze, mais nyomo-
rék sebhetése miatt [Torda; TJkT V 254]. 

Szk: - / mutat. 1798: leg kissebb sebhedést nem mutatott 
[Bárót Hsz; HSzjP] * - / tesz sebet ejt. 1763: Dánér 
Mihálly ki vont mezitelen kardal invadalvan keserves seb-
hetéseket tön fejin [Uzon Hsz; i.h.] * halálos 
1758/1785: az Felséges Istennek bölcs és szabados hatal-
mas akarattyábol boldog emlékezetű Détsei István Uram 
véletlenül esett halálos sebhetése után ez világból ki mult 
volna [Szentbenedek AF; DobLev. III/596. 275-6]. 

sebhetik sebesíttetik; a fi rănit; verletzt werden. Szk: ha-
lálra 1673: Csismadia Mihály Colosvari az Inctust fo-
goly Kabai Dánielt vadollya az Szek eleöt azzal, hogy ré-
szegben szállását invadalva(n), eőtet Nemes embert kenyér 
eveő szolgája leve(n) kezében leveő bottyával annyira inva-
dalta, hogj ha más emberekteöl ne(m) oltalmaztatott volna, 
talán halaira sebhetett volna áltállá [Kv; TJk XI/1. 308]. 

sebláz febră traumaticä; Wundfieber. 1857: halt meg 
Kerekes Mária... seblázban [Dés; RHAk 91]. 

seborvos sebész; chirurg; Wundarzt. 1849: Beregszászi 
Ferenc seborvos [Dés; RAk 154]. 

Ha. 1801: Seb orvasokat. Seborvasoknak [DLt nyomt. 
kl]. 

seborvosi sebészi; de chirurg; chirurgisch. Szk: - mes-
terség. 1801: a* Seb Orvasi mesterség [DLt nyomt. kl]. 



seborvoslás 

seborvoslás sebészség; chirurgie; Chirurgie. Szk: tábori 
1801: a' Tábori Seb orvoslásnak fel vállalása [DLt 

nyomt. kl]. 

sebtében hirtelen; ín grabă; eilends, flüchtig. 1703: 
Akik estve sebtében kiindulván, Désre menvén, ott csak 
közel sok kurucot találtak volna, de rá nem mervén ütni, 
egy dési kertben, a törökbuzában vonván meg magokat, ott 
lesték a magyariakat [Kv; KvE 277 SzF]. 

séd patak; pîrîu; Bach. 1228: iuxta ... rivulum, qui voca-
tur Osoio syd [Széplak K; BfO I, 5]. 

segéd 1. kisegítő személy; ajutor; Helfer. 1596: kwldet-
tem wala Rea zolga leaniomott teob segedimvel egye-
tembe^) egy egy keorteowely famra, az al peres erre Rea 
uigyazwa(n) Rea tamadwa(n) szolgamra fayawal pal-
chayawal. Nem hatta meg zednjk [UszT 11/5]. 1831: Foga-
datt volt maga mellé segédnek Drágán Vonutz két hétre 
egy Gyermeket | segédetis fogadtam a Guja mellé u. m. a 
Kántor Aniska fiát [Dés; DLt 332. 1]. 1843: Adószedők 
Veres István és Pekárik Jósef ... kérének engemet mint 
meg fogadat volt Segédgyeket, hogy Kortsmáros Bakó 
Andráshoz mennék bé [Dés; DLt 586. 22]. 1845: Nem 
hiszem hogy azokkal a' szakács süldőkkel is boldogulnék; 
most már csak várok, talám tavasz felé akad vagy egy ki-
ben inkább lehet bizni; addig a' mostani zsikám mellé egy 
pár nyöstény segédet adván csak elbajmolódnak [WLt 
Wesselényi Miklós leveleskönyve]. 1862: Tisztességes 
szállás és koszt magamnak 's ha segéddel leszek mindket-
tőnknek, figuransainkkal együtt [Kv; Ks 92 Malom Zsig-
mond mérnök kezével]. 1878: Kozma György magtárnok 
kéri, hogy mellé egy segéd rendeltessék, a ki ugy a be- mint 
a kimérésnél jelen legyen s egyszer s mind ellenőrkép sze-
repeljen [M.bikal K; RAk 339]. 

Szk: biztosi 1850: Benkõ Károlly mk MKővesdi Al-
Kerűleti Biztosi Segéd [DobLev. V/1286]. 

2. vmiben segítséget nyújtó személy; persoana care ajută 
pe cineva într-o activitate; Gehilfe. 1843: a' Bátyám ezzel 
az ott lévő Embereknek, kik a' Szekér elfogásába segédek 
voltak vett egy fél veder Bort [Bágyon TA; KLev. Bottyán 
Gábris (28) vall.]. 

3. iparossegéd; calfä; Geselle. 1850: Pozler Lajos 
hosszas évek ólta örökösön több segédekkel ñiserkedett en-
nek következésébe — hogy remekje is azok által készültek 
gyanú alá vetetvén hátra levő resze meg készítésére Mé-
száros János Mühellyébe rendeltetett [Kv; ACProt]. 

Szk: ezüstmíves 1852: Remekező ifjú Benkő Josef 
ezüst míves segéd Remekét el-készitvén, kívánná bé-mu-
tatni [Kv; ÖCJk]. 1854: Balo Péter ezűstmives segéd [Kv; 
öCLev.]. 

4. pártfogó; protector, sprijinitor; Protektor, Unter-
stützer. 1678: Emlékezzék meg kérem mind közönségesen 
mind magánoson való sokszori szép assecuratióiról, 
biztatásirol és discursusiról az többi között nem hogy egy 
ember, de sokak személyét is méltó volna ilyen keresztény 
igaz ügyben az szomszéd égő háza tüzének megoltásában 
feltenni s minthogy láthatja tökélletes szívvel való indula-
tomat, legyenek keresztyén segédim, promotorím, jó ke-
gyelmes uram, hazám mindenek előtt bizony így várhatja 
magára, szerelmessire Istene áldását dolgainak boldogítta-
tását [TML VIII 164 Teleki Mihály az erdélyi tanács-
urakhoz]. 1679: En úgy tudom Uram, valamint azelőtt, úgy 
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most is nem akadálya, hanem tehetségem szerint való 
segédje az én méltatlan személyem a magyar ügynek [in-
494 Wesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: egy nagy 
tudós, jóra igyekező és buzgó ember, kiváltképpen immár 
ebben a mind természeti, mind lelki t u d o m á n y o k n a k meg' 
világosított üdejében mit nem tudna csinálni, ha elméjét, és 
patrónusi, segédi lennének a méltóságok [Bön. 541-2]. 

5 . cinkos; complice, părtaş la o faptă rea; SpießgeseHe-
1823: a* Tolvajok hárman, 4 voltak, vagy idevaló segédi és 
ör Gazdái vagy(na)k [Firtosváralja U; Borb. II]. 

6. párbajsegéd, szekundáns; secundant; Sekundant. 
1879: Az ügy, melynek befejezésére vártam, hogy meg»" 
hassam neked, abból áll, hogy kihívtam Sándor Kálmán1 

napokig bujkált, s az én segédeim egyszer, egy szép 
reggel az ágyban csípték nyakon. Hebegett, s egy Ue,, 
hangú nyilatkozatot írt, minthogy: „ő nem párbajos ember 
[PLev. 43 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

7. segítség; ajutor, sprijin; Hilfe. 1811: Mi a' Labirintust 
nézvén mint segédet, Említsünk két három Erköltsi beszé-
det [ÁrÉ 91]. 1816: (Az) életben akárkinek is töbre töbre 
menni, s nagyokra törekedni, nem tsak hogy sok gond® 
ád; hanem más felebaráttya segédgye nélkül némelykor le-
hetetlen is tzélt érni [Nagylak AF; DobLev. V/998]. , 

8. -ül segítőként; ca ajutor; als Helfer. 1851: Egy felö' 
szerte lévő kevés Birtokomért, más felől egyéb házi kor-
nyülményeimért Mátyás Sándort Gazdaságom folytatásá-
ban magam mellé vettem segédül [Nagylak AF; DobLev 
V/1322 Dobolyi Bálint ut.]. 

segédbába ajutor de moaşă; Geburtshelferin. 1833: a 
meg kereszteltek(ne)k születése, és meg k e r e s z t e l t e t é s é n e K 
napja, ugy végre a* Segéd Bábának is n e v e jegyeztesséK 
fel [Vaja MT; HbEk]. 

segédbíró albíró; ajutor de judecător; Vizerichter. Szk* 
árvái ~ árvaszéki albíró. 1837: Mi Kőkösi Dobolyi Sigj 
mond Nemes Alsó Fejér vár megye Marosi kerülete Árva 
Székének H Elnökje és Zágrábi Horváth Sándor az irt v* 
megyének Hűtős Tábla Bírája és segéd Árvái Biro [N6' 
DobLev. V/1219]. 

segedelem 1. segítség, támogatás; ajutor, sprijin; Hil& 
Unterstützung. 1656: Az én jó akaró uram paran* 
csolá Kamarásban lennem, mivel ő kegyelmének el köH 
menni Szentmiklósra nyavalyás keseredett Bethlen M1" 
hályné asszonyomnak mind vigasztalására s mind pe1*1* 
segedelmére [TML I, 39 Palásthy György Teleki Mihály' 
hoz]. 1657: Uram megfosztál erőnktől s minden embtf1 

segedelmektől [Kemlr. 332]. 77/7: az osztazotlon joszágoj 
is Conservalni és protegalni ugy a tőbbibenis C o n t r i b u a j n 
magam segedelmével kész lészek [Nagyrápolt H; 
XLVII/18]. 1731: ezen Rotár Togyernek ... Fiai nékeí" 
Czimborásim Lévén, velem együt egy ideig Jobbágyképp^ 
szolgálták à néhai ifiu Apaffi Mihályné Fejedelem As*' 
szont, de az után mi okbol, s ki segedelméből kezdettel^* 
'Sellérképpen szolgálni [Katona K; Born. XL. 79 BaKtë 
Juon (56) zs vall.]. 1782: K Biro Boros Uramot odaha*® 
nem tanáltam a Fő Biro Úrral edgyütt a Savanyó vízen v°'" 
tak holott lett volna Sok dolgaim (!) az Úrral melyeket« 
igazítani az Umak segedelme kívántatott vólna [Usz; Ks “ 
Vegyes lev.]. 1784: külgyen az Isten segedelmet a Ng10* 
Házáb(a) [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1786: Esz-
tendeje már hogy a' Tekintetes Ur' mind személlyé 
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mind Leveléb(en) ígérni méltóztatott Gratiaja után várako-
zom tsak az Isten tudja melly sok bajjal foldoztam eddig 
,s 'a sok romlást, de bizony tovább 'a Tekintetes Ur sege-
delme nélkül nem lehet [Gemyeszeg MT; DobLev. III/613. 
1 Farţzádi Gábor lev.]. 1794: mivel a' Mélt. Suprem. Con-
sistorium ezen tzélra* maga kegyes segedelmét ígérte, tehát 
"gy instantia által kerestessék meg [Kv; SRE 317. — aTi. a 
templom fedele javítására]. 1798: mar el lévén fogottottva 
azon praevaricator ki Segedelme által hol mitsoda neve-
zetes helyen szabadittatott meg hogj az udvarba be ne vitet-
tetthessék ? [Kük.; JHb XIX/58. 6 vk]. 1803: most tsak 
annyi erőm 's tehettsegem sintsen hogy mások segedelme 
nélkül mozdulhassak, íIly el-fogyatkozott állapatomban 
[M dellő TA; DobLev. IV/868]. 1804: Barthos Joseff Ur 
Özvegye ollyan állapotban maradott, hogy sorsához 
képpest betsülettel mások segedelme nélkül is holtáig élhe-
tett [Marossztimre AF; DobLev. IV/875. 3a]. 1817: kéme-
dnek némelly hellységekben Tŏrökbuza Csuszából, s az 
Erdőken tanálható Galaganya Gyümöltsböl készíttetett 
egészségtelen Kenyérrel gédelgetni magokat, erre nézve, 
nogy az éhei való halálozás el kerülhetődjék, mulhatat-
lanul szükséges a' hathatos segedelem [TLt 1095]. 1844: a 
Lövetei Közönség bé ád jelenleg két kérelem leveleket 

melyekben ezen tűz által történt káraiért Ő Felségétől 
Segedelmet esdeklik [UszLt XI. 85/1. 69-70]. 1863: (A) 
Pénz tőkésittetvén, annak évenként folyó kamatja a neve-
zett mindkét Ecclesia* kebelében 's közvetlen felügyelete 
alatt fen állo szegény ápolo intézetben felvett legnyomorul-
tabb szegények ápolására és élelmezésére fordittassék ... 
nogy ezen segedelem azoknak havanként szolgáltassék ki 
IKv; Végr. — aA ref. és luth.]. 

Szk: ~mel van. 1800: Az Szomszéd Földes Vraságok ál-
tal el foglalt Erdők iránt Communitásunk(na)k sok Tagjai 
már Törvény uttyában vadnak, ezekre nézve is igen fo-
ganatos volna ha ō Nagyságok azon perrel fáraztott Atyánk 
fiainak ott ahol illik segedelemmel lennének [Torockó; 
TLev. 9/31]. 1803: mikor a Tolvajok Gerendi Rosu Péter-
iek és Tyéj Szimán Nyikujnak házaikra bé ütötenek 
jelen voltanaké ezen személlyekis ottan, vagy a praeda-
tok(na)k akarmi Segedelemmel voltanaké ? [H; Ks 113 
vegyes ir. vk] * segedelmet nyer. 1825: hogyha az Expo-
nens özvegységében az Urtol pártfogoltatást segedelmet 
nyerénd, azért háládatos lészen [Ne; DobLev. V/1088. 2b] 
* segedelmet nyújt. 1668: hol vagyon, ki támogassa igye-
J“et ? ... kicsoda nyújt ez Ínségben valami segedelmet ? 
ITML IV, 381 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz] * vki se-
gedelmére szorul. 1823-1830: Balogh János nevü csizma-
ma felesége igen jóféle asszony volt, e sokáig dédelge-
tett minket utoljára elszegényedtek, s maga elhaláloz-
ván, a felesége mások segedelmére szorult [FogE 85] * vki 
segedelmével él. 1742: en Mlgs Itilōmester Ur Váradi 
Intzédi Josef Uram(na)k sok rendbeli Joakarattyával és se-
gedelmivel élvén ... feles adosságimnak terhe alól nagjob-
bára az emiitett Urnák gratiája és maga pinzinek 582. fo-
rintoknak és 30 pénznek anticipálása által szabadulhattam 
ki [Marossztkirály AF; Incz. X. 6a] * vmire való 1806: 
<Je minthogy történetinek elegendó mentségére való sege-
delmet nem találván magának az inctus, tehát felvevén az 
nemes compagnia fóruma az actor urnák sérelmes kárát 
[Szárhegy Cs; RSzF 167]. 

2. rendkívüli adó (rendszerint a katonaság fenntartá-
sára); dare/contribuţie specială (plätită de regula pentru 
susţinerea armatei); Sondersteuer. 1809: azon Haza és 

Atyafiúi szeretetből s szánakazásbol tett Segedelmekből 
idővel terhes Adózás következet, melynek sullya alatt mü 
Hajdani Praedecessoraink ös tös gyökeres Székely Suc-
cessori nyögünk, nem tsak, sŏtt egyéb és tsak Parasztokat 
illető onusakra Praestatiokra szoríttatunk, el annyéra hogy 
már ma sem Székely Privilégiumunkat Sem Nemesi 
Praerogativánkal éppen nem ditsekedhetünk [Asz; Borb. 
II]. 1834: A folyó 1834-ik esztendőben Pünköst hova 17-ik 
napján egész falugyűlése tartotván holmi bajok eligazítása 
végett; és ezen gyűlés alkalmatosságában elvégeztetvén az 
is, hogy 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 közönséges falunak terheit 
sem a millitáris részről [nem viselik], sem pedig a pro-
vintziális részre segedelemmel nincsenek; a két részen lévő 
bíráinkot nem esmérik [JenőfVa Cs; RSzF 155-6]. 

Vŭ. a hadisegedelem címszóval. 

3. adomány; contribuţie, donaţie; Gabe, Donátion. 1861: 
A' bégyülendő segedelem october közzé péig bé küldendő 
[Gyalu K; RAk 62 esp. kl]. 

Szk: gabonabeli 1842: jónak látnám gabonabeli 
Segedelmet gyűjteni, s az abból bé jövendő pénzt majd 
hozzám bé küldeni [Nagykapus K; RAk 18 esp. rend.] * 
garasos 1838: Fel kell jegyezni, hogy ... minden évben 
az Ekklábol mennyi garasos segedelem adatott bé ... hogy 
visitátio alkalmával ez is egy Summás ki mutatásba bé irat-
ta<t>hassék [Nagykapus K; RAk 15]. 

4. (orvosi) kezelés, gyógyítás; ajutor medical, tratament; 
Heilung, Kur. 1816: Krotskevits Károly Ur az Orvosi tudo-
mánynak Doctora és fel-eskütt Bétsi practicus, Szem orvos, 
ajánlja szenvedő felebaráttyainak a' szemek minden némü 
nyavaljáiban a' maga kész segedelmét a' vakan születet-
tek is vagy a' himlő által meg vakultak szemek világait az 
ö segedelme után viszsza nyerik [DLt 103 nyomt. kl]. 

5. vminek a segítsége/támasza; ajutor, sprijin; Unterstüt-
zung, Hilfe. 1795: ha a mult esztendei nagy szárazságban a 
feli allittatott Gátnak Segedelme a két felé ágadzó Vizet 
egy follyamatba nem szoritotta volna, a' Sós Hajók szá-
szorta nehezebben szállittathattanak volna le [Déva; Ks 
73-4. VII. 108]. 1846: Az Ó hid függő alkotmánnyának el-
bonthatása, és feszittönek fel allithatása véget szükséges 
hogy a' hid alá állás készíttessen bé verendő fenyő Czöve-
kek Segedelme által [Dés; DLt 858/1847]. 1852: a' lelkem 
Anyám egy átaljában gyenge ugyan, mind az által lábai 
eréjét mégis vissza kapta annyira, hogy most páltza sege-
delmével magárais mozoghat, bajait végezheti [Kv; Pk 7]. 

6. segítő/segítséget nyújtó személy; ajutor; Helfer. 1692: 
Széginy edés Felesegem, neháj nemzetes Meszarós Anna 
... nekém erőtlen voltomkori nagy segedelme(m), s egész 
Eletembeli Istapom ... lélkit az eo Teremtő Istenének 
meg adta [DLev. 5]. 1833 k.: Férjem mást is haragjába s 
ittason megtámadot az uton, hogy ha alkalmos Segede-
lem nem érkezet volna talám történetes esetbe ejtette volna 
magat is [Usz; Borb. II]. 

7. -ül segítőként; ca ajutor; als Helfer. 1814: A Gatok 
gyakor izben bomlást Szenvedvén a vizek ăradasok követ-
kezőleg Sebes folyások miatt, mikor a szükség kivánnya 
az el bomlot gátok igazittására köteleztetik az Arendator 
Molnárját Segedelemül mindenkor el küldeni [Déva; Ks 
117 Vegyes ir.]. 



segedelempénz 

8. Isten segítsége; ajutorul lui Dumnezeu; Gottes Hilfe. 
1681: Szükség azért gondviselőnk magát józan és istenes 
életben gyakorolja ... hogy az Ur Istennek segedelmit s ál-
dását minden dolgainkon tapasztalhassa [Szúv; CsVh 106]. 
1760: adjon az Ur Isten értelmes szívet és elegedendö Se-
gedelmet [ArJk 52-3]. 

Szk: Isten segedelme által. 1633 u.: a jó Isten segedelme 
által kezdők építeni a templom körül való törpe kerítést és 
kőfalat [Mv; EM XVIII, 449]. 1668/1799: A torony zsen-
delyezését és a torony megvaicolását és meszelését Isten se-
gedelme által boldogul elvégezték [Mv; EM XVIII, 457]. 
1678: Az summának ötvenezerit jó ideje el küldöttük, az 
huszonöt ezerit is Isten segedelme által az jövő héten meg-
indítatjuk [TML VIII, 225 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1737: 
igjekeztünk azonn, hogj I(ste)n segedelme által szeméilyek-
re abalienaltátott széna Réteinket rehabeálhassuk [Dés; Jk 
479a]. 1743/1799: Isten segedelme által kívántam némely 
emlékezetes dolgokat írásba tenni [EM XVIII, 448]. 1749: 
jövő Kedden vagj Szeredán I(ste)n segedelme által igyékó-
zóm Mótsan lenni [Gagy U; Ks 83 Péterfi Sándor lev.]. 
1806: Ezek es több aproságok, melyeket terhes kömyül 
állásaim és sok adósság fizetéseim mellettis Sz(ent) Iste-
nem K(egye)lmes Segedelme által Szereztem [Dés; Ks 14. 
XLIIIb gr. Teleki Károly végr.]. 1831: Isten Segedelme ál-
tal Vándorlo Esztendeimet eltöltöttem [Dés; DLt 451] * 
Isten(nek) segedelméből. 1654: Ez a jelen való esztendő 
Isten segedelméből elvégezteték nagy csendességben [ETA 
I, 158 NSz]. 1660: eltökéllett igyekezetem az, hogy köze-
lebb és kegyelmetek közé az haza szolgálatjára magamat 
több böcsületes hazafiaival együtt bépraesentálni ne ha-
lasztanám Istennek ő szent felségének szent segedelméből 
[Kemlr. 337]. 1666: Isten segedelmébül az innep után ne-
gyed nappal Radnót felé megindulunk [TML III, 580 Bor-
nemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1734: Jo Istenünk sege-
delméből holnap a Gát kőttetéséhez fogatunk [Dés; Jk 
451a]. 1756: az egész Joszagot arra® fordította az mint 
hogy Isten Segedelmíből fel is álittotta [Szakatúra SzD; 
TK1. — aA huta felállítására]. 1770: En midőn minden dol-
gát jol disponálhatok az Vr gratiajábol haza menyek és 
Pünićőst után valo héten az Isten Segedelméből ki jővek, s 
adig mindent bíztam a mi oljas Kovács Vramra [Lekence 
BN; Ks 47. 87. 29 Simon Pál tt lev.] * Isten segedelmével. 
1788: bizon kedves Samum magomis, tsak arra viszem 
gyermekeimet, s Napomat, az Ur Isten segedelmével, innen 
holnap estve felé vagy holnap után jo reggel el is indulunk 
[IB gr. Toldi Zsigmond gr. Ikt. Bethlen Sámuelhez Szászal-
másról (KK)]. 1810: Isten Segedelmével fogtunk a Jóknak 
conscriptiojához, s azoknak fel osztásához [Kv; Borb. I]. 

segedelempénz pénzsegély; ajutor bănesc; Geldhilfe. 
1833: a* Felsőbb Rendelések nyomán ki hirdetett romlott 
Helységek számára gyűlt Segedelem pénz [Vaja MT; HbEk]. 

segedelmeskedik segédkezik, segít; a ajuta, a da o mînă 
de ajutor; helfen, beistehen. 1805: Fogadtam meg Sűtö Ka-
rátsont udvari Majorosnak Köteles lészen A Csű-
rös Kertre, 's abban találtató, Minden nemű Gyűjtemé-
nyekre, Marha Kostra, igen jó gondot viselni, azok(na)k 
õszve gyűjtésekben Rakasokban Segedelmeskedni [Erdő-
szengyel MT; TSb 43]. 

segedelmezés anyagi támogatás; ajutor materialftănesc; 
Geldunterstützung. 1820: a' Kötelendi Kir: Provisoratus 

nem idegen, sőt kész is hathatós igyekezettel iparkodik à 
mindjárt érdeklett Gátak meg tsináltatására kívántató ara-
nyos Segedelmezést szolgáltatni [K; SLt évr. hiv.]: 
1831: kéntelen vagyok az mások Mühellyeibe dolgoz"1 

akiknek segedelmezeseikből gédelgetem a Házamat [Dfo 
DLt 1176]. 1835: Az elme háborodottak számára Kolosvárt 
építendő intézet állítására fel szollittatnak mind a T. 
Papok, mind az Ekklésiák a' segedelmezésre [Nagykapus 
K; RAk 9]. 1862: Közelebbről egy ujabb rendelését tisztel-
tem a' Fő Kormánynak melyben arra szollittatom fòl 
hogy ez a segedelmezés terjesztessék ki, az egész Biroda-
lom minden részeiben árviz károsultak számára [Gyalu K, 
RAk 70]. 

Szk: krajcáros 1862: a' T. Papok igyekezzenek oda 
művelődni, hogy a' már körözött krajtzáros évi segedelme-
zés minden lélektől léphessen életbe [Gyalu K; RAk 6» 
esp. kl]. 

segedelmezhet segíthet; a putea ajuta; jm helfen kön-
nen. 1843: kiket és akkoron nem segedelmezhetek [Des, 
DLt 360]. 

segédkéz segítség; ajutor; Hilfe. Szk: segédkezet nyújt-
1843: Ne vessétek bé ezen helyet, mert azt teljességgel el 
nem tűrhetjük, mivel osztán marhát nem t a r t h a t u n k külön-
ben, hanem ha a fiscus békerítteti, melyre mi is nyújtanánk 
segédkezeket [VKp 76]. 1862: Mikor azért a' mi hivemK 
erre a' segélyre föl szollittatnak, nyújtsanak a' t. papok se-
gédkezeket hogy a mi filléreink által is, mentül több szen-
vedők könnyei töröltessenek [Gyalu K; RAk 71]. 

segédkurátor egyházgondnoki segéd; ajutor al curatoru* 
lui; Hilfskirchenvorsteher. 1844: A Tekintetes Curátor Uſ 

Segéd Curátor társával es az egész Ecclesiával a
 q 

szőkefalvi Papot elfogadgyáke következendő Papjoknak 
erről engem ... sietve tudósítani (így!) [Bözöd U; Pf Arkosi 
Mihály esp. lev.]. 

segédpapság segédpapi hivatal; funcţie de capela^ 
Hilfspriesteramt. 1863: A' Sz. Lászlói segéd Papság 150 £ 
o: ér fizetéssel, szállás kosztal köröztetik [Gyalu K; RA* 
79]. 

segédség segítség; ajutor; Hilfe. 1691: Ez mostani Gyű-
lésünkben proponaltatván Nãgd, hogy a' Váradgyai és Fo-
garasi hidak el-pusztultatnak, mellyeknek meg-éppit&e 
felöl prospicialnánk ugy, hogy éppittethetnének-meg» 
mellyet consideratioban vévén concludaltunk ugy felöl*» 
hogy mivel magunk-is, szegénységinkel edgyŭtt el-pusztu -
tunk és el-romlottunk, a' kik eddig építtették, épületre vai 
fákkal-is sublevalták emberbéli segidséggel edgyŭtt, ez 
útánn-is azok építsék [CC 35]. 

segédsuhanc kisbojtár; ciobănaş, ciobănel, mînător; Hü-
tejunge. 1835-1845: manyator juhászok mellett sege 
suhanc, bojtárfiú [MNyTK 107]. 

segédtanító învăţător-ajutor, ajutor de învăţător; 
lehrer. 1859: Kelemen Ferentz Segéd tanito [Bh; *** 
176]. 

segédvas vasrudacska; (mic) drug de fier; kleine 
stange. 1754: Egy kádározo kapots, segéd vassal [Borsa 
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Told. 5]. 1784: egj öreg eresztő gyalu meg ért volna 3 
forintot, egj kapots nyoltz pótra egj Segéd vas nyoltz pótra 
[Berekeresztúr MT; BLt]. 

segél, segélt 1. (anyagilag) segít/támogat; a ajuta (maté-
riái iceşte); (jm mit Geld) helfen/unterstützen. 1549/1752: 
az Barátokot, az Apátzákotis segillyék a To hasznából a 
mennyire lehet [Szentanna MT; LLt]. 1569: ky ky Mind az 
ew Tehettzyge zerent az Mywel lehet Eoremest zegellyk 
[Kv; TanJk V/3, lb]. 1615: Mikor ahoz az házhoz hoza 
akarok kezdenj Tartozék o kigelme mingarast Zegileny 
[Kérő SzD kömy.; RLt 0.5]. 1650: az házat a hajzattyáig 
mind tapaszszávai földelésivel együtt segéllyék [HSzj épít 
al.]. 1665: tartozzék azon gátat minden ahoz illendő dolog-
gal segéleni s köttetni [Gyf; BLt]. 1677: ha újobban a' le-
szálitot helyeket meg-ŭlik, emberek telepedvén reá, a' meg-
telepedésnek idejétől fogva hat Esztendeig az adózástol 
ŭressek ne légyenek kűlŏmben, hanem ... a' rováson ma-
radtakot segéllyék [AC 69]. 1705: az fia Tartsafalvi Fe-
rentz segellette, s segéllé minden kivantato dolgaiban [Szé-
kelysztmihály U; Pf]. 1710: Szabó István uram soha egi 
tyúk fiat ki eme ani er<o>t nem segelet [Kászonújfalu Cs; 
BCs]. 1737: a Gyergyai Clastromot szüntelen Segilljék 
[Szárhegy Cs; LLt 60/1679]. 1739: Hogy Bika nélkül ne 
légjen Csordánk, facultállyuk Csatani Ispán Érsekújvári 
Sámuel atyánkfiát, hogj maga penzevelis segillye a Nmes 
várost, a Bika árráb(an) [Dés; Jk 314a]. 1746: Susánna az 
elsó háznak meg epittését segillye 12 szál deszkákkal [Tor-
da; TJkT III. 39]. 1755: Kabainak mint hogj télen által 
Uraság marhai mellett Dajkálodik holnaponként egj véka 
búzával segeltettük [Kiskend KK; Ks 71. 52 Szám.]. 7777: 
egy szóval segiltette Rákosi László Uram Potsa Lázámé 
Aszszonyomot ? [KézdimartonfVa Hsz; HSzjP]. 1823: se-
ßijlyen engemet az én nyomorúságomnak napjaiban, vala-
mi pénz, Gabona, vagy akármi féle nemű szinü segedel-
mekkell [Mocsolya Sz; SL]. 

2. (bajban/nehéz helyzetben) megsegít vkit/segítséget 
nyújt vkinek; a da ajutor cuiva/a ajuta pe cineva (într-o 
sjtuaţie dificilä); (jm in Not) Hilfe leisten. 7573: Marta 
Zekel Antalne Azt vallia hogi Az Azzonyawal Mennek volt 
zeolebe harsongartba, hogi az Bwday Tamas zeolos kerte-
nez Iwtottak volna Meg lattak hogi ott leselkedik az vra, 
Mond az azzonia fws ely mert ez teged les, Eo ely fwtamyk 
azt latwan az vra Rayta azzonyara (így!) es az gereznaiat 
meg fogia addeg vonzza hogi az feoldre eyty, hogi eo azt 
lattia meg ter az azzoniahoz zegelleny [Kv; TJk III/3. 291]. 

3. segédkezik (vminek az elvégzésében); a ajuta (la 
ceva); beistehen: (meg)segít vkit (vmilyen munka elvégzé-
sében); a ajuta pe cineva (ín executarea unor munci); (jm 
bei einer Arbeit) helfen. 1589: Az harangozo legennek 
hogy segillet attunk d. 5 | Az Korczioliasnak attam hogy 2 
Nap az hidaknal Segített atta(m) d. 40 Az zent gieorgy 
Paloian Segilet 2 nap d. 40 [Kv; Szám. 4/IX, 19, 4/X. 
60]. 1595: Eggik eó volt kezes Konthj Jánosért, vgy hogy 
visza Jeojen, illyen Conditioúal hogy hazat chenallyon de 
segéllyé Antal hannagy az haz chenalasban [Szu; UszT 
10/7]. 1637: eö ugj adja az hazat Mathenak hogj az haznak 
epiteseben, szaruazasaba(n) segellien tapazza s epicze az 
hazat [Mv; MvLt 291. 78b]. 1677: Az ot4 lakos Sóvágok a' 
Városbélieket az Aranyason lévő hidaknak csinálásában, 
jég menéskor, és a' vizén edgyŭt való oltalmazásban se-
gillyék [AC 245. — aTordán]. 1736: Mikor az egész cere-
móniának vége volt, ha fiai voltak és az közelebb való 

atyafiai fogták a koporsót, noha mások is segéltettek, és 
azok vitték az testet az sírig [MetTr 410]. 1742: az eées 
Attya reménkedésére jött az Malomhoz, hogy segillyen az 
edes Attyának mint Fiu [Esztény SzD; Told. 29]. 1748: 
Szŏcs Andre hozzám jött, és azt mondja, a Szekere bé esett 
a híd alá, segiljek ki emelésib(en) [Szentegyed SzD; Wass-
Lt Laboncz Gábor (40) zs vall.]. 1756: Sütő hazatis Maga 
epittette magam is vittem bornajában, es a csenolasban 
is segelettem [F.csernáton Hsz; HSzjP Fegyverneki István 
(42) pp vall.]. 1762: az A. Néhai edes Anyát Böjté Judith 
Aszsz(on)yt soha semmiben nem segéllette ... Nem hogy 
segéllette volna, sōt ellenben mikor betegségében ezeriben 
vagy egjczer oda mentis, nem egyébért ment hanem hogy 
az mie volt, attól meg fosztaná [Torda; TJkT V.77]. 1796: 
engemet a Molnárné bé hivata a Malomba, hogy segiltenék 
neki [Hidvég Hsz; HSzjP Szebeni János (45) zs vall.] | 
gyermekei mais beteges állapatjában körülette dajkálod-
nak gazdasága folytatásában segillik [LukafVa MT; DLev. 
4 XLA]. 1798: A Jószágba Lakó Vassmives és Strása Czi-
gányok Tiz huruba, azon kivül, hogy ottan ottan az Udvart 
kézi munkájokkal Segéltették 10 Rf [H; Ks 108 Vegyes ir. 
50]. XIX. sz. eleje: én mondottam hogy ök is mint az étel-
ben ugy a resnyitzálásban is segillyenek [O.horvát Sz; BfR 
88/18 Süle Szimion kérése gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 1807 
k.: Az üdő alatt is mig az Eskettetö Attja élt ... a Leány 
Testverei hogj ez oeconomia foljtatásb(an) Segellettek vol-
na nem tudom nem tapasztaltam [SinfVa Ta; Borb. II 
Fodor István (50) a szék assz. vall.]. 1829: tsak azt instá-
lom hogy most segillyen ebbe az erdő megveteleben az 
Istenis meg aldja s meg fizeti [Asszonynépe AF; DobLev. 
V/l 154 Zabolai Pál Kökösi Dobolyi Sigmondhozj. 

Szk: víz ~eni vízhordásban segíteni. 1781: mig Jobbágy 
Aszszonya volt magam ottan, voltam viz segilleni hivutt bé 
[Komolló Hsz; HSzjP Thomas Gáspár (40) jb vall.]. 

4. fn-i in mellett; înaintea unui infinitiv; vor einem Infi-
nitiv: segít vmit megtenni/elvégezni; a ajuta pe cineva să 
facă ceva, a ajuta cuiva la ...; behilflich sein. 1581: Az Al-
perety Malomnak Zwksegere Gúsnak való fat wottem 
p(ro) d. 32 Pal Mesthernek hogy Az nagy Gatot segel-
lette meg kotny d. 12 [Kv; Szám. 3/1. 3-4]. 1584: Joannes 
Baptista ... fatetur Azt a1 ladat az valló segillette Raz-
ma(n) Palnak bevinni [Kv; TJk IV/1. 320]. 1598: Az Mely 
Aaszszony Segyllet feoszny három Napra ... d 80 [Kv; 
Szám. 7/XVIII. 78 Th. Masass sp kezével]. 1603: Colos-
wary János Deák vallia az Zwretkor kere engemet 
Vitéz Menihart hogy eoneky az Zent Georgy hegiere vala-
my kadakat segellenek ky vinni [Kv; TJk VI/1. 642]. 1615: 
erigy Marthon János segely a kochisnak az kochit az 
Chyurbe vonny [HSzj csűr al.]. 1630: Horuat Simonne 
szauaual az Inassa el hiua az Leant hogj egj labra való 
inget segillien megh czinalni [Mv; MvLt 290. 197b]. 1633: 
Bandi Ferencz azt monda hogi halat feózet szegillie(m) 
megh enni [Mv; i.h. 119a]. 1741: Kindai Ferencz azon 
alkalmatosságai Jerimastis pofon ütette hogj nem segilt 
Lántzat tenni [M.fráta K; BLt 1 Pap Makábé (60) lib. 
vall.]. 1742: segillyen az Maimat épiteni [Esztény SzD; 
Told. 29]. 1749: Damokos Peter ur(am) mondá nékünk 
no hajtsátok tüis mŭ hajtani Segilletünk [Balavásár KK; Ks 
15. LXXVIII. 17]. 1783: azt felelte a pásztor: külgjenek, 
aki segélje lehajtani [Árkos Hsz; RSzF 215]. 1784: Etzé-
ken Mosest ismértem a Házát... Barabás Joseff horda 
el, és en is segeltettem hordani kalakában többekkel együt 
[Albis Hsz; BLev.]. 1795: magamis segiltem fel hordani s 
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ugy építtette fel az Házat [Ozsdola Hsz; HSzjP Vajda 
László (60) lovas kat. vall.]. 

Szk: vki fejére/vállára ~ felemelni/venni. 1573: Almás 
Myhal azt vallia hogi Tawaly Aratas eleot Eorel volt eo es-
potali Molnaba, Azkor telman Benedekne is ott érel volt 
hogi ely vegezte volna Eotet kerte hogi feyere zegellene 
fely Emelny az liztet Eo zegellet neky de azt Nem Twgia 
kye volt az Lyzt ha eomagae vagi Masse [Kv; TJk III/3. 
212]. 1826: a Felperes török búzáját a molnárné segel-
lette a valiára felvenni [F.rákos U; Falujk 137 Barabás 
Áron pap-not. kezével]. 

5. fejére ~ vmit felsegít vmit vki fejére; a ajuta pe cineva 
sä-şi pună ceva (o povară) pe cap; etw. auf js Kopf setzen 
helfen. 1573ě. Jósa Molnár vallia eo ky leo es meg 
allatya az Molnot kezdy kemy telmanne hogi zegellene 
feyere az lyztet [Kv; TJk II1/3. 213]. 

6. pártfogol vkit, kiáll vkiért; a pro tej a pe cineva; be-
schützen, fíir jn eintreten. 1586: Daroczy Balint vallia 

Mikor en foris Ambrussal perlek vala, Egy koron megh 
zolita Igyarto Georgy az foris Ambrus procatora engemet, 
Monda, Balint vram segíthetnek én teneked ha Akarnék, es 
ha latna(m) hogy Moggya volna, Raita kapek es kemy 
kezdem hogy Job lllien varossy felett segillene hogy sem 
mint ideghent... Segitettis, es eo maga tanachlot mith che-
lekeggyen [Kv; TJk IV/1. 585]. 1670: Kigyelmed ez iránt 
való mind jó tetszését, tanácsát, mit cselekedjem és oltal-
mában mit kövessek el és mennyire bátorkodjam cseleked-
nem, udvarnál is ezen dolgot jó renddel disponáltatni, ké-
rem, mind segélje, mind igyekezze [TML V, 350 Kapi 
György Teleki Mihályhoz], 1678-1683: ő kigkis szegülje-
nek, az Felljeb denotalt Varolljai iosagocskam ki valtasara 
[Ks Komis Gáspár kezével]. 1710: ha most Magyarorszá-
gon történt meg a veszedelem, holnap, holnapután rajtunk 
történhetik meg, akkor osztán hova fussunk, kihez folya-
modjunk, ha most, mikor mi boldogságban élünk, a mi 
megnyomorodott atyánkfiait nem segíltjük | Méltó volt, 
hogy a Magyarorszságból elbujdosott főrendeket befogad-
ják s azokot táplálják, mert az keresztényi kötelesség, s ha 
tovább is itt akarnak nyugodni segíltjük, protegáljuk s 
kézbe se adjuk, ha kéreti is a császár [CsH 106-7]. 1829: 
tsak azt instálom hogy most segíllyen ebbe az erdő meg 
vetelben az Istenis meg aldja s meg fizeti [AsszonyfVa AF; 
DobLev. V/1154 Zabolai Pál Kökösi Dobolyi Sigmond-
hoz]. 1842: nagy csuda ha nints az ífiu Urnák az a' baja is, 
hogy könnyű szerrel jutván ahoz a' mije vagyon, azt a' 
maga ideiben meg nem kímélli — s magát azért idö nap 
előtt szükségbe hozza — az idén már jobbrol balról a' mit 
lehet segíllyűnk rajta — mert külőmben mind békételen 
leszen [Veresegyháza AF; DobLev. V/1241. 2a Dobolyi 
Sigmond Dobolyi Bálinthoz]. 1848: Vannak emberek, kik 
a nemzetek szimpátiájára akarják bazirozni politicájokat. A 
szimpatia szép dolog de a nemzetek között igen mulandó. 
Olyan, mint egy áprilisi nap. Nézzük mennyi szimpatia lé-
tezett a francia és lengyel között. És mi lett a következés ? 
Az, hogy a lengyelek ezen szimpátiában bízva merészen 
felléptek és a francia nem segélte őket [Közlöny 1848/45. 
204 Kemény Domokos nyíl.]. 

7. Isten megsegít/oltalmaz; Dumnezeul ajutä pe cineva; 
Gott hilft/beschirmt (jm). 1661: Isten segélje minden jókra 
Kegyelmedet [TML II, 157 Kemény János Teleki Mihály-
hoz]. 1663: Isten elégelje meg az szegény nemzetünk rom-
lását és segélje az ő felsége jó igyekezetit, fegyverét, bizony 
szívem szerint kívánom [TML II, 633 Teleki Mihály Ká-
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szőni Mártonhoz]. 1667: Anno 1667 esztendőben die 12 
Februarii. Az becsületes szőcscéhnek céhapjok és céhmes-
teri előtt, úgymint Verner Mihály és Fekete István, Makay 
Imre és Beel János uraimék előtt szabadítottam fel az én 
fiamot az szőcslegénységre, Jancsit, mely szőcslegénység-
nek hivataljában az Ur őfelsége áldja meg és segilje, hogy 
tisztességes életet élhessen [Kv; KvE 201 LJ]. 1709: (A 
quártás) tisztben hogj ő kglme hűséggel el járhasson se-
géllyé I(ste)n ő kglmét [Kv; SRE 111]. 1741: Isten eo Kei-
met szerentsésen éltesse és a' teréhnek hordozására Kegyel-
meivel segéllje [Kv; SRE 175]. 1756: Bloz János uram az 
maga edes fiat Bloz Jánost be szegöttette mas fel esztende-
ig Isten ö szent felsege szegelje [Kv; KCJk 42]. 1761: Isten 
segilje minden jóra [Kv; KCJk 52b]. 1768: az ősz búzák 
szépen marodtak ha Isten meg tartja még a Tavaszi vetés-
hez nem fogtunk mivel itten most nyilatkózik, de ezután ha 
Isten segélt rajta leszünk [Esztény SzD; Told. 5a]. 1797: 
Kovats Sigmond Uram beszegőtete Etliger Jánost éges es-
tendöre hogy fog adni 52 vonás forintokat melyre szegelje 
az teremtő szent isten [Kv; KCJk 70a]. 

Szk: Isten úgy ~je. 1582: <Én N> Eskeoze(m) az elo Is-
tenre feoldnek Mennek Torempteoie<r>e hogy ... hwen 
el Iarok az wonas Igazetasnak Tytkiat ky nem Ielente(m) 
Isten enge(m) vgy segellie(n) [Kv; TanJk V/3. 256b Forma 
juramenti rectificatorum dicarum]. 1583: Orsolia Kendi 
János zolgaloia vallia Monda Vram, Az Isten vg se-
gillie(n) hogy en sem ismerem, es lm latodé miwel karhoz-
tatnak [Kv; TJk IV/1. 146]. 1584: Forma iuramenti Exac-
tor(um) Rationu(m) Az eóreók mindenható Isten, Men-
nek feoldnek terempteoie titeoket vgy seghillien hogy amy 
kis repositumot az vristen ez varosnak Adot es Adandó, & 
senkinek megh Nem Jelentytek Isten kteket vgy segill|e 

[Kv; Szám. 3/XIV. 1]. 1591: Magdalna Markos Benedek-
nek felesege vallia ... János a' Serfeozeo, Az leannakis 
kezet fogha es eleottwnk Igy zola, Az hatalmas Isten vgy 
seghillie(n) hogy el veszlek [Kv; TJk V/l. 96]. 1610: Jsten 
eőtet ugi segellie ne(m) tudgia [Énlaka U; UszT 33a]: 
1630: elege feniegette az eötueös legeniekett, Zalaj Gieorgj 
hogj Isten eótet ugi segellie hogj nem ollia(n) irgalmoso(n) 
czelekedik eö velek ha ketele(n)a akad [Mv; MvLt 290-
203b. — aÉrtsd: kötélen]. 1644: Isten ugi segelien hogi fel 
egetem ezt az hazat [Mv; i.h. 291. 419b]. 1671: En Barcsai 
Akos Erdély Országának Fejedelme, Magyar Ország hozza 
tartózó Részeinek Ura, és Székelyek Ispánnya; Esküszöm 
az élö Istenre, ki Atya, Fiu, Sz. Lélek, Tellyes Szent Há-
romság edgy örök Istena Isten engemet ugy segéllyen es 
ugy adgya lelkem üdvességét [CC 11-2. — aKöv. a fej-j 
eskü részi.]. 1687: csiak Miklós Peter Uram eggikhez ütöj 
volna Isten ötöt ugi segellje ugi ütte volna a chieppel hogj 
mindjárást az feje ketté hasadot volna [Kézdisztlélek Hsz. 
HSzjP]. 1711: Sogor Batizi János hagy békét az Demeter 
pataki Jobbágyokn(a)k, mert ha valami bajok leszen miat-
tad Isten ugy segellyen valahol talállok meg lülek [Deme-
terpataka AF; JHb XXIX/68]. 1780: Isten Jéhova Terem® 
ugi Segéllyén még is meg fizeti [Bözöd U; Pf]. 

8. úgy ~je Isten úgy segítse; aşa să-1 ajute Dumnezeul;s 

wahr (einem) Gott helfe. 1710 k.: úgy segélje, ha elébb tufl-
ta volna, soha meg nem esküdtem volna véle ... Meg 
izené: hozzam el, ha kell, mert úgy segélje, a szállásom* 
küldi [Bön. 753]. ŝu 

9. "i magát kisegíti magát, segít magán; a se ajuta; sic 
selbst helfen, sich zu helfen wissen. 1736: Udvarhelyen 
az convictusban olyanformán voltanak mint Kolosváratt, 
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szegény seminaristák is szintén ugy éltenek, csak hogy itt 
közelebb voltak hazájokhoz s inkább segéltették magokat 
[MetTr 435]. 

segélget segítget, segédkezik; a ajuta cu cîte ceva; jm 
Helfen/beisteben. 1755: midőn az néhai Groff Teleki Sán-
dor Ur eő Ecellenciája Temettesenek ideje közelgetett vol-
na a mitt tőllunk (!) s holl lehetett segélygettűnk [Ger-
nyeszeg MT;TGsz51]. 

segélhet 1. (anyagilag) segíthet/támogathat; a putea 
ajuta (materialiceşte); (mit Geld) helfen/unterstützen kön-
nen. 1797: Tktes Szántó Elek Ur ... midőn majd minden 
Marha nélkült maradott vala ... Csupa Atyafiságbol oly 
feltétel alatt... hogy Jobbulván állapatya mind azokat visz-
szaadgya adott vala által az Exponens Ur, Nagy Béres ök-
röket hogy hogy azzakal aeconomiaját segélhetné [Ne; 
DobLev. IV/804, la]. 

2. (munkával) kisegíthet; a putea ajuta pe cineva (ín 
muncă); (jm mit einer Arbeit) helfen. 1714: mélts vrama az 
mi falunkon csak szombati szolga az jovában, az ki jobban 
szolgálhatna, vagyon nyolcz s jobbágy pedig huszonegy, az 
kik segílhetnék az szegény falut postasággal s az vár építé-
sével [Kozmás Cs; SzO VII, 200. — aGr. Káinoki Ádám 
csíki főkapitány]. 

3. segítséget nyújthat; a putea ajuta/sprijini pe cineva 
(într-o acţiune); jm Hilfe leisten können. 1710: Látván 
az akkori magyar urak, úgymint Zrínyi Miklós Wesse-
lényi Ferenc Nádasdy Ferenc és többek, hogy Erdély, 
kinek fejedelemsége Kemény János veszedelme után 
Apafi Mihályra szállott vala, őket nem segítheti, mert ma-
gával is jótehetetlen [CsH 71. — 1665-re von. feljegyzés]. 
1765: irja az Mlgōs Groff Aszszony hogy a Jobbágyok 
tavaszszal el akarnak szökni, vagy Magyar- vagy az olá or-
szágba ... azért én bizony tavasz előtt mind az Tōmleczre 
hányatnám az régi Gazda Férfiakat, abban Tiszt uraimékis 
segélhetnek [Somogyom KK; Ks 8. XXIII Tolnai János 
ŭzv. gr. Komis Antalné Petki Annához]. 

4. Isten megsegíthet/oltalmazhat; Dumnezeul poate să 
ajute pe cineva; Gott kann helfen. 1691: Isten eo Kglt = 
hivatalos dolgaib(an) segellhesse [Kv; Törzs Instr.]. 

segélje »Isten segélje« mondás, esküdözés; Dumnezeul 
sä-1 ajute; Gottes Hilfe. 1708: Otta(n) otta(n) segilljevel 
való eskŭvessel elegjgette (!) merges szavait, ugj hogj senki 
Je nem csendesitthette, mind addig mig el jöttünk, azom-
b(an) az Asztalra le dőlvén alutt ha fel serkent koczodott, 
egy szóval semmi mulaczczagunk tisztessegese(n) nem 
folyhatott miatta [Kv; ACJk]. 

Szk: Isten úgy 1772: Isten ugj segéljével beszéllette 
előttem Kindgje Todor hogj néki pénzt igirt Groff Kun Ist-
ván Ur, s adottis azért, hogj szolgáljon abban, hogy az irt 
Groff Vr Királyfalvi Malma meg maradhassan [Adámos 
KK; JHb LXVII/2. 341]. 

segélő I. mn vmit előidéző; care produce/pricinuieşte 
°eva; etw. hervorrufend. 1795: nem régen a Dombai hatá-
ron fel épült különös négy kövü Malma közös gáton fe-
Jŭll 125. lépésnyire hanyatott uj Malma árkában lőtt Kŭ-
kŭllö vize bé vételivel s ahoz mérsékelt uj Malma, s annak 
szerszámai helyheztetesivel s ily távol lévő árokra szolgálo 
viz dugását segillő közős gáton font ren kívüli való jászol 
gát fel emelesevel az egeszsz Kükül lő vízinek gáton le 
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folyni szokott ereje, erőszakos viszsza nyomattatásával leg 
kisebb, mértekben lévő árviz idejenn is szer felett való ki 
terjedésével azon Dombai közönség birtokában levő 
Commune Terrenumban Szemben Tűnő károkot... okozott 
[Ádámos KK; JHb XIX/49]. 

II. jh vkit segítő/támogató személy; persoana care ajută 
pe cineva, ajutor; Helfer, Unterstützer. 1646: hogy ha pe-
nig ketek keozul valamellik hatreb marad ... hiheteo hogy 
bizony bantodasa busulasa elegh lezen, akkoris mi lehe-
tünk es akarunkis mind segellöje, mind oltalmazoia lenni 
ketek(ne)k Isten után [Bádok K; JHb 111/72]. 1812: légy 
nékem 's Bentzinek segéllönk [Kv; LLt Csáky-per 19. L. 
13]. 

segéltés segítés, segítségnyújtás; ajutare, ajutorare; Hil-
feleistung. 1749: ki indulhatna fel a Szegény Ember(ne)k 
szánakodására, és segéltesére maga jelen való nagy kárával 
[ApLt 5 Apor Péter aláírásával]. 

segéltet 1. (vmilyen munkát elvégezni) segíttet; a face/a 
dispune să ajute pe cineva (In efectuarea unor munci); (jn 
eine Arbeit beenden) helfen lassen. 1708: Az komanai 
aratást 20. husz aratokkal segeltett(em) két hét alatt, a' Zab 
aratasátis segeltetem [Fog.; KJ Fogarasi János lev.]. 

2. vmit segíttet elvégezni; a dispune să dea ajutor la 
terminarea a ceva; etw. beenden helfen lassen. 1774: 'a 
Jobbagyokkal segiltesse a' hazat épitteni, de Máigis 
csinálatlan [Vécke U; LLt Vall. 154]. 

3. ~ rajta segítséget nyújtat vkinek; a dispune să dea 
ajutor cuiva; jm Hilfe leisten lassen. 1817: az Gyomor 
görts agya Isten hogy ne járjan, s igyekezzél okot nem adni 
réá, s ha vgyan elő venne, abból ñindamentaliter igyekezzél 
ki gyógyíttatni magadat, se azt practicald, hogy a mikor 
Eczaka réàd jön magadba kinlogyál, hanem fel kötvén a 
legényt orvost hivatni, s segilteni rajtad [Kv; Ks 100 Kor-
nis Imre fiához, Lajoshoz]. 

segéltetik 1. megsegíttetik/támogattatik; a fi ajutat/spri-
jinit; geholfen/unterstützt werden. 1702: edes Atyamnak 
üdvezült Banjai István Uramnak keves Bonumi én 
holtom után adattatnának az T. Unitaria Ecclesiaban, az veg-
re, hogy az Scholaban tanuló szegenj Iffîacskak azokbol 
segiltessenek [Kv; KvTOkl. II, 458 Sárdi Mihály végr.]. 

2. (vmilyen munkával) helyrehozatik; a fi îndreptat/repa-
rat (într-un anumit fel); (mit Arbeit) zurechtgebracht wer-
den. 1770: az Szőlő alatt való Házak, és az Sajtó szin 
anyíra meg romlodaztak az fedelekben hogy ha jobbítással 
nem Segiltettnek az eső miatt, mivel penetralta már a fede-
leit az esö és nagyon meg rodhoztattja [Backamadaras MT; 
Ks 38/11. 28 Váró Gábor lev.]. 

segéltség segítség; ajutor; Hilfe. 1732: (Egyes jobbá-
gyok) Szolgálnak három hétben egyszer holmi Segíltségre s 
dologra applicaltatnak avagj Levéllel valahova küldettek 
[Szentbenedek SzD; Ks 40. XXVIIIc]. 

segély 1. segítségnyújtás; ajutare, ajutorare; Hilfe-
leistung. 1705: Aminthogy legelső segélyét is birodalmá-
nak kegyelmességén akarván elkezdeni, kegyelmesen ígí-
ri őfelsége9, hogy valamely diplomákat és oblatiókat a 
császár tött volt az országnak és a statusoknak, azokat 
sancte observálja őfelsége is [WIN 1,450-1. — aJózsef csá-
szár]. 
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2. adomány; donaţie; Gabe, Donátion. 1863: A' T. Pa-
pok mutassanak jo példát a' segély adásban, a' bé gyűlt 
segélyt a' vísitatio fogja számba venni [Gyalu K; RAk 83]. 
1864: A Hátszegi elemi iskola nagyobbitása végett szüksé-
ges koltsegek iránt a Mlgos E. Főtanács segélyt gyűj-
teni rendel [Szászlóna K; RAk 148]. 

3. segítőtárs; ajutor, persoană care-şi dä concursul ală-
turi de alţii; Mithelfer. 1677: a gyűlés után kapának hamis 
tanút ellenem, a ki a segélyével esküdt meg, hogy a fejérvá-
ri gyűlés alatt Sz(ent) Imre táján talált engemet az mü ke-
gyelmes urunk bosszúságára practikáló munkában [TML 
VII, 341 Bethlen János Teleki Mihályhoz Nagyteremiből]. 

segélyadás adakozás; donare; Spende. 1863: A' T. Pa-
pok mutassanak jo példát a' segély adásban, a' bé gyűlt se-
gélyt a' vísitatio fogja számba venni [Gyalu K; RAk 83]. 

segélygabona gabonasegély; cereală dată pentru ajutora-
rea cuiva; Getreidehilfe. 1861: A' szomszédos szegény Kis 
Fenesi oláhok szekérrel viszik a' segély gabonát az O.Fene-
sieknek, 's valyon mi engednők magyarok, Reformátusok, 
hogy az oláhok bennünket nemes jószívűségbe tul szár-
nyaljanak ? [Gyalu K; RAk 65]. 

segélygyűjtés adománygyűjtés; colectă (de donaţii); 
Spendensammlung. 1862: Bodrok oloszi Templom papi 
lak minden épületek tüz altal elhamvadván, segély gyűjtés 
rendeltetik [Gyalu K; RAk 75]. 1864: A' Mlgs Eh. F. Ta-
náts ... a Maros újvári napszámból élő 800 lélekre szaporo-
dott Réf. hitsorsossaink omlo félben lévő fa Templom he-
lyett epitendŏ uj Templomra segély gyűjtést engedélyezett 
[uo.; RAk 85]. 

segélykéregetés adománygyűjtés; colectă (de donaţii); 
Spendensammlung. 1864: a' M. K. Kormány a' szent 
czélok elösegéllésére eddig gyakorolt segély kéregetést, 
több vissza éleseket tapaztalván, azoknak meg gátlása te-
kinteteteböl meg szüntette, és a' hasonlo segély gyűjtésnek 
saját hatás körökben híveik közötti el intézését jövöre az 
illető Egyházi felekezeti Fö hatosagokra bízván, mi czélra 
a' Mlgs Egyházi Fö Tanáts egy szabaly rendeletet nyoma-
tott [Gyalu K; RAk 85]. 

segélyszeg kb. segítőszeg; un fel de cui; Hilfsnagel. 
1621: Az Varos Kucziahoz atta(m) Mart(n) Kouaczjnak 4 
Marok vasat 2 Apró vasat.../16 Az egyik beol Czinalt 
semeli karikat Az másikból az rud zarnjara egi segyly zeget 
[Kv; Szám. 15b/IX. 241]. 

segestye 1. sekrestye 

segesvári a Segesvár tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Segesvár/Sighişoara, 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Seges-
vár/Schăßburg. I. mn 1. Segesváron lakó, működő; din 
Segesvár, care locuieşte/activează In Segesvár; in Seges-
vár/Schäßburg wohnhañ/tätig. 1570: Zolgalatomat ayan-
lom .k.-nek mindt byzot vramnak Vram eo N:ga megh 
hagia ennekem hogy be kylgiek az Ablakokért, Azért ke-
rem kedett hogy .k. vgian rea felelyen, mind az Rama chi-
nalonak, mindt az Lakatasnak smindt penigh az segeswarj 
jwegh ablak chinalonak, hogy megh eleghityuk eokett 
[Nagysajó BN; BesztLt 58]. 1724: a Seges Vári Leány is el 
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únta a Pekri Ur(am) dolgát, el kellet Pekri Uram miatt 
Szökni [M.királyfVa KK; BK. Fodor Pétemé (40) ns vallj 
1762: Az ben irt bitong Lovokra Segesvári introscribált 
emberek heten réá esküvén el vitték, fizettem az két 
Lovokért 6. Márjásokat. Az hét embem(e)k a hit fel adásért 
D. 84 [Kóród KK; Ks 17. LXXXII. 4]. 

Szk: - polgármester. 1667: lm az levelet Kegyelmed ké-
zihez küldtük, ha Kegyelmednek tetszik, küldje el az seges-
vári polgármesternek, küldjék oda [TML IV, 123-4 Borne-
misza Anna Teleki Mihályhoz]. 1725: Segesvári Polgár 
Mester Uramat is requiraltam most igiretet nem töttek 
Ngd(na)k fa iránt [Pálos NK; Ks 95 Hévízi István deák 
l e v ]' • - A 

2. származási helyre utaló jelzőként; ca atribut indicinfl 
locul de naştere a persoanei respective; den Herkunftsort 
bezeichnendes Attribut: Segesvárról való; din Segesvár; 
aus Segesvár/Schässburg. 

Szn. 1570: Segeswary Damakos [Kv; TJk III/2. 13l] 
1571: Segeswarj Peter [Ne; BesztLt 3550]. 1573: Seges-
warj Gaspar [Kv; TJk III/3. 277]. 1594: Segesúari Zabo 
Lörintz [Kv; Szám. III/6. 5]. 

3. Segesváron készült/gyártott; fâcut/fabricat la Seges-
vár; in Segesvár/Schäßburg erzeugt. 1718: En tegnap Gya-
luban az Dajkanal voltam az szolgalatra a l k a l m a t o s n a k 
Itilem lenni maga fizetisiben kivan ketser vanyolt men-
tet egy rendbeli vászon ingeket egy Patyolat fűrevaloţ 
egy segesvárit [Szentpál K; TK1 Mihály Deák Teleki 
Ádámhoz]. 

Szk: - általag. 1828: Öt vedres segesvári ujj fa abron-
tsos átalag [Szentdemeter U; Told. 39] * - cserefahordo. 
1826: Segesvári Cserefa Hordok 50nesek 36 [uo.; i.h. 41]-
1828: husz vedres segesvári cserefa hordo — fa abrontsos 
1 Darab [u. o.; i.h.] * ~ csésze. 1812: Két kis Tarka föles 
Segesvári Csesze xr4 [Mv; MvLev. Szürtei József hagy. 7-
8] * ~ elöruha. 1667: Egy Segesvári tarka elö ruha [Fog.; 
UF II, 252] * ~ flanell. 1805/1818: 3 1/4 Sing Segesvári 
Flaner [Mv; Told.] * ~ flanell ujjas. 1829: Márton Mihály 

szökött el kékes Segesvári Fláner ujjasba [DLt 46 
nyomt. kl] * ~ fõrevaló. 1640: Segesúari feore ualo végit 
p(er) d 40 ... f. 1 d. 20 [Kv; RDL I. 117b] * ~ gyapot' 
fersing. 1831: Egy Fejér gyólts fersing Egy Segesvári veres 
Csíkos gyapot fersing [Körtvélyfája MT; LLt Katona Nyi-
kuláj jb házában] * - gyolcs. 1738: hoztam őt kötés Se-
gesvári gjoltsat adtam erette fl: 12//44 [Torockó; Bosla]. 
1849: Egy vég Segesvári gyolcs [Dés; DLt] * ~ kupa. 
1736: akkor egyest kezdettek innya ... vagy almási veres 
csuporból, vagy járai hólyagos csuporbol, vagy segesvári 
fél ejteles, vagy kisebb szép uj viaszas kupából | az szín-
ben* volt segesvári viaszas új kupákból küsebb na-
gyobból álló pohárszék [MetTr 325-6, 383. — aGyaluban, 
ahol a főúri lakodalmat ülték] * ~ láda. 1824: Egy Nagy 
Segesvári láda zarostol [Szentdemeter U; Told. 39] * ~ 
nyakravaló. 1706: egy Segesvári nyakra való [LLt Fasc. 
108] * - tányér. 1812: Negy Seges-Vári kopott Tányér xr 
4 [Mv; MvLev. Szürtei József hagy. 7-8] * ~ üst. 177°; 
adtam altal egy Kisdet Segesvári üstöt [Agárd ML 
Told. 8]. 

4. Segesvárra jellemző; care este caracteristic pentru a* 
gesvár; charakteristisch für Segesvár/Schäßburg. Szk: “ 
forma. 1676: ezen házból az másik ajtóval szemközben 
nyilik tölgy fa mellyek kőzött más gialult padlásas házra 
egy felszer vàs sarkon pánton forgo Segesvári forma tolio 
záros kilincses ütkőzős forditos es kolcsos ajto [Sárkány r> 
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UF II, 753] * - formán. 1676: az megh irt padlott pitvarra 
nyilik onnan jobra egy kis házra vàs sarkon pánton Seges-
vári formán záros kelincses űtkőzős vàs bé vanos fordito és 
kelencs nelkűl egy ayto [uo.; i.h. 754]. 

II. fit Segesvár lakosa; locuitor din Segesvár; Bewohner 
von Segesvár/Schässburg. 1705: A segesváriakat mondják 
hogy kéredzettenek volna haza a generáltól, és azt felelte 
volna, hogy Szent Márton-napig várják el, ha a segítség 
addig eljű, jó, ha el nem jű, úgyis őket azután elbocsátja 
[WIN 1,578]. 

segg 1. ülep, fenék; cur, fiind, şezut, dos; Arsch. 1573: 
az walkayak Erössen wgralnak, werik az sarkokai az segi-
ket wòltenek, azonban ozwe Rohannak Es az mi wraynk 
minket Erossen wernek vala wizza hog ozwe ne menionk 

Jgen meg hagiak hog senkinek gonozt ne mongionk 
senkit ne banczönk [KCs IV 39^0 pap János oláhbikali* 
jb vall. — aK]. 1584: Boldis Jakab vallia kwlde 
András Leorinczhez ket pénz Arra dioerth Monda 
Danch leorinczne, Adnak vgmond Aniad seggit [Kv; TJk 
IV/1. 360]. 1618: Balint aztis monda baratod az segged 
mert ha le szarod sem hagj el azon keözbe ugia(n) Arczjul 
ezjapa Andrást [Kozmás Cs; BLt 3 Lestyan János ns vall.]. 
{629: Balogh Giórgine ezen közben fel fordita szokniá-
Ját uerte az seggit s mondotta joietek ide egjetek igjatok 
ebek [Mv; MvLt 290. 142b]. 1631: mond Beczkj Kata 
bogi ennekem az seggemis szeb hogi ne(m) neked az or-
czad [Mv; i.h. 232a]. 1651: Torda sigmo(n)d azt Mondgja 
vala Diosi Nagj Miklosnenak Baszom mind seged valagad 
esse kurva azzonj, es töb rut Ectelen szitkokkal szidalmaz-
za [M.köblös SzD; RLt 1 Tot Istua(n) (22) ns vall.]. 1668: 
monda Drullya Mihály; De nem félek bizony én az eo 
puskájától, seggel deoleok réá, tudom én mitsioda puska az 
[Diós K/Kv; Ks 65. 43. 10]. 1705: Egy Malerva nevü 
Medgyesen lévő ingycsinyér kapitányt seggben lüttenek a 
kőfalon [WIN I, 454]. 1744: Flóra Jionni ment egy alkal-
matosagal és a felesége csak hirtelen a Seggi alá dugót egy 
darab viasz gyertyát [Gyeke K; Ks Morár Vaszily (44) 
vall.]. 1749: (A kicsi Gyuri) jobban tanuljon, ha Isten eltet. 
meg latom, ha tugygya mondani Apo. ha nem, meg verem 
l seggit [Buzd AF; Ks Mikó Ferenc feleségéhez]. 1801: 
E , é vétettetett a Templombéli Székek felett valo Contro-
versiájak aszt panaszolta Pataki Iosefne hogy vgy a 
székhez szorította Kolosi Iosefne asz(ony) hogy a segge* fél 
felőli meg szederjesedet s mégis mutatta két Ecl(esi)a tag-
jának s vgy tanálták azokis [M.köblös SzD; RLt. — k i -
húzva és föléje írva: az alfele]. 1803: Fodor Sigmondnénak 
Komjattzegi Miháljne a maga mezítelen seggit meg mu-
tatván azt mondotta meg ütegetvén tenyerével tsak annyit 
lelek mint a Segemtől így boszantatta [A.rákos NK; Borb.]. 

Szk: -be öklel. 1657: Ugyanitt Fráter Pál is seggben ök-
,e'e egy német [Kemön. 237] * ~be rugdos. 1772: haza 
sem jött volna a Léány Szamos Újvárról hanem az edgyik 
verbunkos katona segbe rugdosta és ugy jött haza [Dés; 
DLt 321. 50b Josef Lempekher Theresia cons Kömives 
András (31) vall.]. 1846: Meny el, mert ha sokat lármázol 
segbe rugdaslak [Kakasd MT; DE 2] * -éhez töröl 1729: 
[udgjae hallottae Kegj(e)l(mete)k T Király Biro Geréb 
Joseph Uram Hűtős Biro és Levele által midőn admonialta, 
azon Levelire ki monta hogy Salvum sít, tőrőlye a seggihez 
* ki irta ? [Hsz; DobLev. 1/141 vk] * -el fordul vkire. 
'585: mikor Seggel fordula Igyarto Georgre ezt monda ve-
res peterne, ezt wsd úgymond ... Curwafí Ageb [Kv; TJk 

IV/512] * -én ülő. 1738: hallottam az maga szájából 
Maté(na)k hogj ha valami világ lesz olljant tsinál hogj s. v: 
seggén űlō(ne)k s maszkáló(na)k kell lenni [Ádámos KK; 
Ks 17/LXXXII. 2] * -ére való. 1629: hallotta(m) azt Ma-
kaj Mészáros Istuannetul monda Bandi Ferenczne fe-
leol, hogj az lustos farkú kurva, nem megjek azért ki ebből 
az hazbol, hanem adom az gjolcz felseö ingemet, had lus-
toskodgjek benne, enis adhatok megh három forintot neki 

de megh sem vet az seggire valót vele, hanem meg itta s 
ki huddozta [Mv; MvLt 290. 8] * -ét fordítja vkire. 1631: 
Forraj Benedekne jü nem köszeone, hanem az seggit 
fordita reánk s megh vakarjta monda Kutas Janosne 
hogj en rea(m) haragszik s azért czelekeszi de igiek eö ma-
ga beleöle ha reánk mutattia [Mv; i.h. 253b] * -ét megtör-
li vmivel értéktelennek tart vmit. 1771: Pop Andrásné ezt 
mondá fülem hallottára, hogy szarik az Hadnagy Uram pe-
tséttyében magáb(an)is hogy a Seggit meg törli a petséttel 
mit ér vélle [Dés; DLt 321. 12b Eva Onaki Szabó cons. 
Alexandri Kis ns vall.] * -ét rágja vkinek zaklat vkit. 
1630 k. : meny be te orczatlan ven aszony ugj mond, mind 
eltigh az en segge(m) ragod eois arra azt mondotta hogj 
ragja menyi eördeōgh pokolba vágjon [Mv; MvLt 290. 
43b] * -re ejt.. 1819: az Exp(onen)s segittségemre elé 
állván páltzájával meg üté 's segre ejté [Déva; Ks 116 
Vegyes ir.] * -re ül 1638: En immár le is fekwttem uala 
az mikor kis karaczon napia(n) estue Nagi rikoltás lón s 
ugi kelek fel, es ki tekintek s latam hogi ket legent hoznak, 
hogi az kalitkaban tegjek az eggiket ugian korcziolian 
Vonzak de hát segre wolt es labbal vonzak be az kalitkaban 
[Mv; MvLt 291. 139a] * elüti/vágja vki fejét/nyakát és a 
-éhez teszi/veti. 1654: majd el vtóm az fejed s seggedhez 
teszem [Ksz; BLt 7 Mihály Andrasne Katha Asz(ony) (32) 
pp. vall.] | az fejed nem szanna(m) el wtnj s az seggedhez 
uetnj [Ksz; i.h. Győrgj Peter Imperfaluj (38) pp vall.] | 
Mihalj deák monda el uagom az njákat es az seggihez 
teszem [Ksz; i.h. Thamas Martonne Katha Asz(ony) (43) 
pp vall.] * fejét -éhez téteti fejét véteti, lenyakaztatja. 
1640: Kádár György fassus est: Hallottam Asztalos 
Mártontul magátul azt hogy szidta az feleségét azzal, hogy 
„megládd esseznek az lánya, hogy rövid nap a seggedhez 
tétetem az fejedet" — úgymond [Mv; MvLt 291. 212 át-
írásban] * lófasz/lófaszt ad a -ébe. 1754: A' ma paraszt 
Director discretiob(an) tőllem praetendál egy szép Mén Lo-
vat, de adok lofaszt a' Seggibe [TGsz]. 1815: Kedves Ba-
rátom minden jóknak kívánása mellett Lo-fasz az 
seggedben [Kóród KK; Ks 101] * vkinek a -ét nyalja. 
1629: monda Makai Istuanne hogj te Bandi Ferenczne 
mind eltigh csak az Birone segít Nyalod [Mv; MvLt 290. 
177b] * vki -ébe bújik. 1779: Könnyű neked ilyen-amo-
lyan adta-teremtette a palotán sétálni, de hagynád el csak 
házadat, jószágosat, feleségedet, gyermekedet, megválnék 
ki seggibe bújnál [RettE 396] * vki -e körüljár. 1744: 
Azt is halottam hogy az őszszel Fűlőp Feketelakon járt vol-
na és ot ki seggi körül járt és topogatozot nem tudom [Gye-
ke K; Ks], 

Sz. -e legyen, ha lóra akar ülni. 1631: ugia(n) seggi le-
gjen ha lóra akar ülni [Mv; MvLt 290. 52b] * jobb a kóli-
kás - a fecsegő szájnál 1680 k./1715 k. : Jobb a' Kolyikás 
segg a fetsegő szájnál, Mert a' ritkán poszog, e' szaporán 
dajnál [Rosnyai HorTurc. 160] * kegyelmes tolvajnak 
nyárs a -ébe. 1614: alighogy úgy nem járék azmint szok-
ták mondani, hogy: Kegyelmes tolvajnak nyárs az seggibe. 
Ö kiszabadula, <én ?> beléesém az nyomorúságba [BTN2 
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451 * meggyúl vki -én a gatya. 1619: Ne félj, várd meg 
csak egy kevéssé, bizony megládd, hogy lészen oly ember, 
hogy igen hamar meggyúl az seggin az gatya Gáspár 
béknek [BTN2 373]. 

2. végbélnyílás (emberé); anus; Afteröffnung. 1629: 
Uarga Mihály ... monda Takacz Istvannenak, hogj jer be 
ugj mond ha be jeosz ugy megh rugdoslak hogj mind seged 
valagod eozue szakadoz [Mv; MvLt 290. 171b]. 1754: Ba-
szam az Huntzñit lelkedet ha oda mégyek ugy meg rugdas-
lak hogy Segged Valagad mind őszve szakadaz [Szentron-
tás MT; Sár.]. 1783: meg verlek meg rugodlak, hogy seged 
valagod mind egybe szakad [Uzon Hsz; HSzjP Fr. Szabó 
(42) Ludi magister vall.]. 1846: Ifj Imre Mihály azt mondja 
T: Dosa Imréné aszszonynak őszve rugdaslak ugy hogy 
Segged, Valagad őszve szakad [Kakasd MT; DLt 2]. 

3. far; fesă, bucă; Steiß, Hinterteil. 1754: Cire ónul egy 
nagy bolond gőrtsős bottal ugy űti főbe az lovát hogy 
mindgyárt segre esék [Grohot H; Ks 112 Vegyes ir.]. 

4. végbélnyílás (állaté); anus; Afteröffnung. 1820: a 
Vérár nyavalyaba a' meg döglött márhának a' ket füle meg 
vagyon, dagadva, — a Száj ajakokkal edgyütt — ugy az 
Segge is ki van csölledve, vagy ki dagadva [F.rákos U; 
Falujk 104-5 Barrabás Áron pap-not. kezével]. 1826: (A 
tehén) szeme nem könyvezett, ajjaka, utója (.s s.) segge, 
nem volt ki dagadva [uo.; i.h. 144 ua]. 

5. (kert) vége/bütüje; ftind, capăt(ul) grădinii; Ende/ 
Ecke (eines Gartens). 1628: én alá jövék az én kertem seg-
gihez [Szentgyörgy Cs; SzO VI, 89.]. 

o Szk: a -ére ver vminek elfecsérel/prédál vmit; a 
toca/risipi ceva; etw. verschleudern. 1837: a részeges Ma-
gyari Gyuri másokkal nagyokat iszik, talán már az utolso 
hordo bornak vernek a seggire [Ó-Torda; TLt Praes. ir. 
380/1844 Kassai F. Mihály ügyvéd kezével] * -re ül (épü-
let) összeroskad; (despre construcţii) a se dărîma/prăbuşi/ 
nărui; (Gebäude) zusammensinken. 1698: a* Malom Hazat 
meg nem epitik es ha a' Malomhaz Segre üli; en se most se 
ennek utanna ne okoztassam azon Solemniter protestálok 
[Dés; Jk]. 

o Hn. 1775: A Szurtz Segi nevü hellyb(en) (sz) [Homo-
ródalmás U; EHA]. 1826: Az ördög Seggben (k) [Puszta-
kamarás K; EHA]. 1898: Kovács segge vápája [Bálványos-
váralja SzD; SzDMon II, 134]. 

seggdugasz apró termetű; persoană de statură micä; 
kleiner Stöpsel. 1629: monda Balogh Giörgyne, hogy megh 
lad te segh dugasz Mathene de nem tudom ha az Uranak 
mondae vagy az Felesegenek | Hallotta(m) azt balogh 
Giőrgjnetöl hogi mondotta Uarbeli Mathenenak, te seg du-
gasz Várbeli Mathene tü magiar Orszagiak vattok, korczi 
porok cseren bokron hordoztak (így) tüteökett, engem it 
fiaztak ollian Attiafiak vattok hogy eggitek az hegien szart, 
az mastok az hegi alat s eőzue mosot az esseő benneteket 
[Mv; MvLt 290. 33b, 142a]. 

seggel hátrál; a se da Inapoi; rückwarts gehen. 1636: la-
tam azt hogy egy Embert az Cziganyok kórnyul uóttének, 
nízni kezdem, hallant azt hogy az puska roppána azonba(n) 
az Cziganyok megh szendulenek, es az Ember seggelni 
kezde, is az Czigannek megh rivalkodanak [Mv; MvLt 
291. 68a]. 1819: arra az aszszony egyszeribe hajómba tsi-
peszkedék, én mejbe taszitván magamtol, egy széna kalan-
gyáig seggeltem, mig fejemet kezéből kivévén egyszer hoz-
zá ütöttem [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 
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seggeltet szk-ban; In construcţii; in Wortkonstruktion: 
hanyattá - hátráltat; a forţa/obliga pe cineva să dea înapoi; 
jn zwingen, sich zurückzuziehen. 1702: Kerekes Szabó 
György ki vont mezítelen Fegyverei és fel porozot pus-
kaval reám rohanvan illetlenül hozzam Csapkodvan mezí-
telen fegyverrel, hanyatta seggéltetven földre ejtet, hasamra 
ült, tépét, szagattat, harapdosot, körmölt veremet ki ontot-
ta, illetlen szitkok(na)k nemivel szidalmazot [Dés; Jk 
324a]. 

segges 1. nagy ülepű; cu fundul mare; mit großem 
Arsch. Szn. 1453: Georgius Segges [Kv; TT 1882. 530]. 

2. '? ' Hn. 1805: A Segges Főidbe (sz) vicinussa egy fe-
lől a Kut árka [Süketfva MT; EHA]. 

seggű vmilyen ülepű; cu un anumit fel de şezut/fund; 
mit einer bestimmten Form des Arsches. 1635: phulop 
Paine mondotta enneke(m) hizem borka kózónek uar-
belinenak, s ne(m) fogada, hane(m) cziak az seggit vaka-
rita, melliet az Isten engedgien hogy cziapjak megh az ki 
cziapo seggüt [Mv; MvLt 291. 56a Iffiu Paine Varga Bár-
bálávall] 

seggvakaró csipkebogyó; măceaşă; Hagebutte. 1785: B 
mellett kell szednünk minden esztendőben s. v. Seg vakarot 
két kupát, vad almát négy vékát [O.zsákod KK; MvÁLt]. 

seggvég ?vminek a vége; fundul/capătul unui lucru; 
Ende eines Dinges. Hn. 1722: Segvégh Kuttyánál (sz) 
[Váralmás K; KHn 311]. 

seggvéghurka vastag hurka; sîngerete; dicke Leber-
wurst. 1785: Májas 1 Segvéghurka 1 Gyöngyös hurka 3 
[Berz. 9. 73]. 

segít 1. anyagilag támogat; a ajuta/sprijini materiah-
ceşte; unterstützen. 1571: Az zegenyek, kyk foryntra nem 
rotatnak, morhayok zerent segechyek a forintra rottakath 
[SzO III, 336]. 1585: Bonczhidai Gergeli, es felesege An; 
na, valliak hallottak kalachsuteo ferenchneteol, hog 
Puskás Balas kerte halala oraian, hog' Ne hagia az felese-
gett hanem legen segitsegel Tanachaual, es keolchegeuel, 
azért Meg Emlekezuen arról, segítette Mind keoltsegeuel s 
mind Thanachaual [Kv; TJk IV/1. 401b]. 1600: Nyerges 
Peterne Margith azzony vallja, Az ven Razmannenak 
sok panazolkodasat hallotta hogy mondotta hogy eo azt az 
hazat mind az vra halala vtan epitette, mert mikor megh 
veottek volt borona haz volt az vasasok es Brasajak 
segítettek mert hitelben Attanak vasat es halat neky, & 
Arra megh fizetesere penigh sokaigh el vartak [Kv; TJk 
VI/1. 448]. 1614: Zilagy Jakab Ez megh sebesedet üolt 
nem uolt miuel gyógytani magat hanem Barabassy Fe' 
rencznek keotte magat de semmivel nem segetette, hanem 
inkab minden marhajatol megh foztotta [Ehed MT; BethU 
60]. 1633: az emberek is segítetek valami Juhoczkauai 
[A.venice F; Szád.]. 1668: Kérem is az Istenért Nagyságo-
dat, ne hagyja úgy magának az úrfiat, hanem segítse, a 
magáéból is adván bizonyos rész jószágot kezében [TM^ 
IV, 326 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 1705: az világon 
mindennel segittette Tarczafalui Ferencz vram az szegenj 
Tarczafalvi mihalyne Aszszonjomot bizonj nem is tudón1 

hova löt volna el, ha Ferencz vram nem gyamolgatta volna 
[Pálfva U; PfJ. 1712: Ha szintén kgm(e)dért nem estem 
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volnais, ezen adósságban, mégis arra inducálhatná kgm(e)-
d(e)t lelki esméreti; s Atyafisága, hogy meg szorult Attya-
fiát segittene [JHb Jósika István Jósika Imréhez]. 1723: 
Cselédnek valo fizetéssel pénzel és buzávalis Segítették 
[Hencfva MT; DLev. 1. IIB. 5]. 1730: Tiszabecsi István 
nevű Maros Vásárhelyi Collegiumbol Akademiakra szan-
dekozo Iffju Alázatos Instantiajaval találván meg bennün-
ket, hogj ezen szent szandekában amivel lehetne segitenök 
[Dés; Jk 394a]. 1734: azt sem Tudom Tűzi Fával honnan 
Segítették az urat az mikoron Kolosvárat Tanult [Kövár-
hosszúfalu Szt; TKlj. 1754: ő Sitárkodott, Pásztoroskodott, 
a Falut se adóval nem segítette, annyival inkább közönsé-
ges Falu szolgálattyával [Tóhát AF; JHb Nyikula Muntyán 
(30) zs vall.]. 1789: Jobbágyai szegények lévén segítette 
minden uton modon őket hogy jo Gazdák légyenek kinek 
kereket, kinek lŏtsōt adott, mert volt modgya azoknak meg 
szerzésiben, minthogy Város Hadnagya volt [Asszonynépe 
AF; DobLev. III/657. 2a Búmba Juon (50) col. vall.]. 1802: 
nem tsak az Apahidi Jószággal segéjtette Csiky Isák Ur isa, 
nanem mind készpénz költségeivel, mind az Tolnai részen 
bírandó Jószága erejével [Apahida K; RLt O.2. — aRettegi 
Sigmondot]. 1842: a' Sogor panaszollya hogy néked 
Szénád, Szalmád elég vagyon — másoknak adsz — a Rosi 
marháit pedig éhen dögleni el nézed — segitteni nem 
akarsz [Veresegyháza AF; DobLev V/1241 Dobolyi Sig-
mond Dobolyi Bálinthoz]. 

2. bajban/nehéz helyzetben megsegít vkit/segítséget 
?yújt vkinek; a ajuta pe cineva, a da cuiva ajutor; in Not 
"ilfe leisten. 1561: ides few nepek leg'enek kyk az 
mellettek ualo iffiakat okosságokká! es io thanachokkal 
segítsek [Kv; ÖCArt.]. 1581: En hozzamis Jeóttek mind az 
nawas alat lakozok mind az magam Jobbagy, kertenek 
nogy Segetenem eókeot ahoz, ne Bantatnanak meg az ott 
jvalo meg zalassal [Törzs. Szentpáli Komis Mihály a fej-
nez], 1592: Tudgyak aztis hogy az Attiahoz egy Nehanzor 
ment kj Al Eorbe segitenj az Attiat, mivelhogy ven Ember 
volt [Mikeháza SzD/Dés; DLt 235]. 1657-1658: Meg-
kérettem vala Szapiát is, kinek vala egynéhány száz lovasa 
és dragonya is, hogy segítene [Kemlr. 315]. 1660: Én is 
abban az hadban megyek, az mely Váradot segíti [TML I, 
556 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz Nagybányáról]. 
1671/1795: tartozzék eö Kglme az Harinnai Vr(am) ré-
széről valo Jobbágyokat egy erős ember adajával segíteni, 
s közikb(en) adózni [Barátfva K; LLt 61/1686]. 1681: 

hzek ketten czédulás szén égetők, edgyik-edgyik egy héten 
szolgál, ennek egy hétre fizetnek egy forintot. Az béresek is 
?egítenek az illyeneknek [CsVh 101]. 1692: Megeshetik az 
is hogj az Szekelj Natio semmivel olljkor ne(m) seghit 
bennünket, de akkoris az magok külön szakadasaual az mi 
nyomorusagunkat tauul néznek [Szőkefva KK; Törzs. 
Sárosj János kezével]. 7727: az a csuda hogy meg nem 
bolondultam miatta, mikor lattam hogy nimellyek nem 
nogy segitteni akartak volna, sőt minden igyekezetekkel 
confundalni akartak [Albis Hsz; ApLt 2 Bakori (!) István 
Apor Péternéhez]. 1838: rettentő így látni feje felett a' 
Szőrszálon függő Kardot és még Sem Segítni [Hadad Sz; 
Borb. II Árva Kendeffi Rakhel lev.]. 1854: mindent meg 
jogok tenni az ö jovára tsak hogy valamit tudgyak segéjteni 
[Uzon Hsz; Kp 394 Kispál György özv. Kispál László-
néhoz]. 

Szk: kalákában/kalákával 1633: Nagy Thamas, Vram 
32 magok földejben majorkodtattatott, vettetet maganakis 
volt 2 Beres ekeje, Szekereis, es aual majorkodtattot, es 

mys segítettünk eo kgnek, Clakaba jo akaratunkból [A.ko-
mána F; Szád. Opra Morariul (65) vall.] | Nagy Thamas 
Vr(am)nak ket Ekeje járt, es kiualtkeppen aual majorkodot, 
Jol lehet Clacaual eokis segítetek, mind szantassàl es Ara-
tassal egieb dologhal is keremes szerint [A.venice F; i.h. 
Bukur Grekul (35) judex vall.]. 

3. se gitten - sietve segít; a sări ín ajutorul cuiva; jm 
schnell helfen. 1662: Rettenetes kopjatörés és erős harc tar-
taték mindkét részül, úgy, hogy noha a törökök közel négy-
annyi számmal is lévén, egyik sereg a másikat segítten se-
gítené, de mégis mind a két részrül nagy sokan hullaná-
nak [SKr 553]. 

4. segédkezik (vkinek) vmiben; a ajuta pe cineva tn 
efectuarea unei munci; behilflich sein. 1570: Latta More 
Ambrust hogy Eot Jwt eggywt Ratz Balintnewal, Es Zeke-
ret keotezte segitet neky [Kv; TJk III/2. 148-9]. 1592: 
hogy Mennel hamareb lehetne az wizet megh ereztenú(n)k 
hogy az Molnárok az Achoknak segittetek hamareb vol-
táért, Attam nekik f—d 52 [Kv; Szám. 5/XVI. 62 Éppel 
Péter sp kezével]. 1600: Az Zeoleos kerttnek Seowenienek 
epiteseteol Az zekeresnek a' ki az szemetett hordogatta 
es az Leszat megh fette fizettem f 2 egyetembe az melj 
Emberekett az Zekeres melle Attam hogy segichyenek fel 
rakni es le hanny [Kv; i.h. 9/XIII. Damakos Máté isp. m. 
kezével]. 1633: Asztis tudom, hogy az Tiukosiak es Hal-
magiak, Paraijak, Reczeykis jötenek segiteny es segítetek 
az haz es malom epiteseben [F.venice F; UF I, 322]. 1643: 
A' kinek ökre nintse(n) fa vágással tartozik az ökrös ember 
mellett segitteni [Moson MT; MMatr. 262]. 1725: 43 nap-
számosnak ki fizetesire kik az jászoly gát csinálásán, 
s a' vegre a' vízen által, czövekek bé verésin dólgoztak 
az két tó partyát, menedékesen le vágták, s a* ket tó öszve 
vágásán is segítettek fl: hung. 8 den. 19 [Kv; Ks 15. LIII]. 
1742: Ekárt Mihálj megh koborolván a Gárgyásiak bányá-
ját az kesz kortzot kettőt, egyik küssebb vólt, egyik na-
gyobbatska altal hozta, énis abban ségéttettem ..., melljet 
az Istaljon vittek ki [Torockó; Bosla Tóbiás Bótár (47) jb 
vall.]. 1756: Balog Uram ugar szántáskor s Tavaszi 
szántáskoris eő kigyelmeis szántatot ugyan az maga ekejí-
vei de míis Segijtettük [Szelnice, Kővár vid.; TK1 Kíngye 
Tanaszia (33) jb vall.]. 1851: a' borozda követ tsak nem a' 
Pityi által kitett kert mellé ásatá föl — ha nem lehet m<ég> 
annyit segijteni, hogy a* mikor Sogo<r> Ur oda menyen ki 
kel hányatni [Héjjasfva NK; Pk Nagy Károly lev.]. 

5. fn-i in mellett; înaintea unui verb la infinitiv; mit 
einem Verb im Infinitiv zusammen: segít vmit (meg) ten-
ni/(el)végezni; a ajuta pe cineva sä facä ceva; jm etw. voll-
bringen helfen. 1570: Margith Thakacz Isthwane, Margith 
Thakacz Balasne vallyak Az annyok azt Monta Ne-
kyk hogy Zegithsenek dolgozny es megh Theobwl az Mar-
ha [Kv; TJk III/2. 139]. 1602: az zenafw földet segetötte 
orotnj fodor martonnak falw földéből [UszT 17/37 Farkas 
matę Zent Abranj drabant (60) vall.]. 1605: Engem hiút 
uala el mattias kouaczj mocziar oldalba, hogj ei mehet ta-
lalt es segeliek ki uagnj estue leon es kj nem veheteok 
estue hanem holual oda menenk es ugy segittek holual kj 
uenni [i.h. 18/144 Baiko Pal uargiasj zabad zekel keoz 
bizonia az ket fel peresnek]. 1655: Tudom hogy egyszer az 
szőlő alájőve Sós Márton, kiálta bennűnköt, hogy segeten-
nök megh fogni az Oláhokat [Kv; CartTr II. Joan. Széki 
vall.]. 1679/1681: Hunyadon lakó Racz Szabó Peter az 
mikor az siető szükségh kívánni fogia, mestersége szerintis 
Segéczen az Várban az tőb szabókkal egyűt varrani [VhU 
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450 Thököly Imre válj. 1683 k.: Szanto Főid vagyon Nro 4 
..., mellyeket az Falu ketszer kétszer meg szánt Praedikator 
magvaval be vét es az leanzok kiket Catechizal aratasb(an) 
segíteni az Pastor(na)k tartoznak [Varsolc Sz; SzVJk 72]. 
1699: Az mikor penig az fákatt fel vonszák, Circiter vagy 
hat embereket, vagy nap szamosokatt adasso(n) Béldj 
Ur(am), segitenj az fákat fel vonnj [Kv; BLt 7]. 1764: A 
mostoha Fiamtól ... hallattam hogy a nevezett Jnas egy 
Sákba vivén valamit eo Segejtette fel tenni a határa [Bögöz 
U; IB]. 1818: a huszonnégy-köböl gabonából, minthogy 
Gegö György segélytette volt hazaköltöztetni, ezen fáradsá-
gáért elmarad hat köböl, tizennyolc köblöt pedig tartozik 
Gegő György István fiának megfizetni [JenőfVa Cs; RSzF 
244]. 

6. pártfogol, kiáll vkiért; a proteja/ajuta pe cineva; be-
schützen, eintreten. 1662: Nem lévén azért I(ste)n uta(n) 
senki gyámolo(m) ki engemet illyen hala<los> igye-
mbena segétet volna folyamodta(m) az Néhai Tekéntetes 
Ngos Barcsai Sigmondné Aszszonyomhoz, hogy eő Nga 
könyörülne rajtam és váltana megh az haláltul [Monó Sz; 
BK — aA halálos ügy: istentelenség és latorság]. 

7. (Isten) megsegít; Dumnezeu ajută pe cineva; Gott 
helfe ihm. 1542: annak elotthe azt wzenthe wolth hog 
ew kegelme en thwlem semmyth ne tharchon, merth az 
Isten wthet wg segeyche, hog ha eg kew hagythaswal meg-
wehetthea Fogarosth, sem wenne meg [Fog., LevT I, 16-7 
Petrus Orozy Zalay Jánoshoz. — aOlvasási v. sajtóhiba we-
hettne h.?]. 1600: En Geresi nagy Miclos Esküzeom 
hogy en az en vramnak, az vjtezleó Bathorj Petemek fiūrol 
fiūra ūalo órókeós jobbagya lezek, seòtt megh az eó keglme 
maradekanakjs kjre az io Jsten Engemett segitchyen 
[Szság; WLt]. 1636: Segitse az Vr Isten kegyelmeteket-is 
boldogul arra, hogy az melly pállya futásnak es nemes 
hartznak ereszkedet, azt idvössęgesen es ditsęretesen el ve-
gezven amaz meg hervadhatatla(n) koronát el vehesse, 
mellyröl emlekezet vagyon Szent Janosnak Mennyei látás-
val irt könyvenek 2. részében ... Légy hü mind halálig, és 
néked adom az életnek koronáját, Amen [öGr Aj. I. Rákó-
czi György aláírásával]. 1653: A Kalendáriumban látok 
olyakat, hogy hibásán írták, melyet ha Isten segitt, ide 
alább meg fogom jobbítani [ETA I, 41 NSz]. 1754: Rom-
lásban vagyon egészben e kis eklézsiácskában a templom, 
ex fundamento újat akarnak épitteni, néminemű képpen 
hozzá is fogtak, segítse Isten a maga dicsőségére, Amen 
[Unoka MT; ETF 107. 24]. 1763: elég dolog volna csak 
gyöznők, a' mire Isten segít, kötelességem szerént ügjeke-
zem [SzőkefVa KK; BálLt 1]. 1785: a Béres ekékkel kever-
tetek s holnap ha Isten segít magnakis bé ágyalok [Bencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1823-1830: papságomat is 
amennyire Isten segített, híven folytattam [FogE 293]. 

8. használ, jót tesz; a ajuta, a folosi, a fi de folos; helfen, 
nützen. 1710 k. : A doktor mit adott osztán, s mit segített, 
nem tudom, de az Isten meggyógyíta, s felkelék egy hétre 
[Bön. 526]. 1831: ha a' tavasz el jön, s ki megjeic Ádá-
mosra talám a' fris ăer valamit segít [Kv; Pk 6 Pákei Krisz-
tina férjéhez]. 

9. (gyógyulásban) segít; a ajuta (la vindecare); (bei Hei-
lung) helfen. 1657: meg is betegedém vérhasbeli nyavalyá-
val, kiben nyolcadnapig feküvém, lóra nem ülhetvén, de 
Isten után egy Ascanius nevű doctor curatiója hamar segíte 
[Kemön. 258]. 1771: Férjem annakutánna olyan rosz-
szul lett, hogy ha a Papjaink nem segítenek a szentelt Esz-
közök által el is veszet volna minden bizonynyal [Dés; DLt 

321 Nob. Éva Szántó Georgii Hanc cons. 37 vallj. 
Ezek a' Rendelések minden némü forro nyavallyákban. 
veres és hollyagos himlözésekben, tüzes orbánczokban kÖ-
zönségesen hasznosok, és a' megtartásra igen szükségesek-
Mellyre nézve commendáltatik, hogy ezeket magoknak 
írassák le a' Bírák, és magok Falus feleik közt gyakron ol-
vassák fel, hogy a' mikor efféle nyavallyák adgyák elé ma* 
gokat, addigis, a' mig ezekről, s' több effélékről bővebb 
oktatást vehetnének, tudhassák a' Betegeket mint eddig 
szoktak volt, nagyobb haszonnal segíteni [MvÁLt Mátyuş> 
ConsSan. gub.]. 1811: Hét hétik (!) rós Lisztéi kell elegyí-
teni Szokott daráltyakot, meg fogja menteni Sok beţegsc* 
gektől; tisztítván gyomrokat 'S A' meg-épülésre segíti azo-
kat4 [ArE 145. — aA kis csikókat]. 

10. táplál; a da să mănînce; ernähren. 1680: Az nyarj 
malaczok valóban hitványok ha valami gabonával Őket 
nem segittik nem sok marad meg bennek [A.porumbák F» 
Ált. Inv. 37]. 

11. hozzájárul, növel; a înlesni/facilita ceva, a contribm 
la ceva; beitragen. 1793: mely romlást nagyon segítette 
azon Bothajtásnak nem egyenes, hanem fél fortsaku Circu-
lussa [Kv; Pk 2]. 1803: Jóllehet az üdŏ mostoháságais segí-
tette ezt: De nagyabbára az illyen tanulatlan KovátsoK 
által hágót a' Vas kőnek arra ezen felső Grádusra [Toroc-
kó; TLev. 9/35]. 

12. (meg)erősít; a consolida/întări; unterstützen. j-
a' describalt házok alatt lévő Pintzékben a' kŭlőmben 
vékony gerendákot talpokra tsinált és rész szerint földbÇ 
vert ászkokkal segítették [Ludesd H; BK 1020 Naláczi 
conscr.]. 1814: valamit segítettek rajta, hogy ha megintlen 

nagy viz jőne, nagyobb rontást a* Gáton a viz ne tehessen 

[Km; KmULev. 3 Hintyován Juon (20) molnár ^vallJ-
1851: rövid időn ha rajta nem segitnénk el romlana3 

1791. — aA híd]. 
13. - rajta változtat vmin; a schimba ceva spre bine; etw 

verändem. 1820: Rétes helly kevés van az árvizneK 
erössen ki vagyon tétetve, es nagy munkával sem lehe 
rajta segitteni [Jegenye K; KmULev. 2]. . 

14. ~(i) magán/magának/magát személyre visszaható 
cselekvés kif-ére; a se ajuta; sich helfen. 1673: Kemény 
János példáját kövesse (kiben maga Kegyelmed többe 
tud), az magnanimitással sokat segített magának [TML VI. 
436 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1782: A Torotzkai 
határon lévó Erdőket házi Tüzelésre is el-élhetnök, de ••• 
inkább szomszéd határokról segittyük magunkat Tűzi t® 
dolgábanis [Torockó; Thor. XX/5.24]. 1804: Az All-peres 
Rabok önként tett meg-valläsokkal magokan annyit se-
gijtettenek is, hogy ellenek elég kegyelmes ítélet mondatta-
tott [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 1829: Ezen első egy P® 
esztendő alatt a Theatrumból bé folyó jövedelem capit* 
lissá válna, melyből azután a társaság, a Theatrum magát* 
segittené, soutenérozná [Kv; Kv színházi lt]. 

Ha. 1582: Segytthenek [Kv; Szám. 3/VII. 9]. 1603: se; 
gette [Kv; TJk VI/1. 648]. 1624: segettene [Szárhegy 
LLt 67]. 1643: segheczie [HSzj tanorok-kapu alj. 166J\ 
segétse [TML IV, 173 a fej. Teleki Mihályhoz]. W L 
segittik [Madaras Cs; LLt 125] | segétenök [TML VI, ^ 
Teleki Mihály Bethlen Miklóshoz]. 1710: segitteni [B°: 
zödújfalu U; Pf]. 1716: Segitt [Kiskend KK; Ks 95 Bg? 
Sámuel lev.]. 1737: Segittene [Szárhegy Cs; LLt 60/167% 
1754: Segitöttem [Usz; Pf]. 1758: segetet [Cintos AF; W 
19/42 Gyirászin André (60) jb vallj. 1763: segéjtett£ 
volna [Köpec Hsz; Köpeci lev.]. 1774: segijtettem ' 
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kod KK; LLt Vall. 197] | segéjte [Bikfva Hsz; HSzjP]. 
1793: segilytette [A.csemáton Hsz; HSzjP Paraszt Kádár 
István (42) vall.]. 1797: segéjtsen [Sszgy; HSzjP Nagy Mo-
sesné Sára (54) vall.]. 1804: segitteni [Adámos KK; Pk 5]. 
1814: segijtették [Sszgy; HSzjP Providus Bordás Györgyné 
24) vall.]. 1847: segitteni [Dés; DLt 792]. 1848: segitteni 
[TarcsafVa U; Pf Pálffi Lajos lev.]. 

segítés 1. (hadi) segítség/segítés; acordare de ajutor (ar-
Nat); (Waffen)hilfe. 1657: palatínustól követ érkezék, Kíri 
János nevü úrember, békességnek tractájára, kí midőn trac-
^na, jüve hír az csatától, hogy hátán hozná az ellenséget, 
fs segítés kévántatnék [Kemön. 67]. 1662: Ekképpen azért 
Újlaki Lászlót, viceispánt, Túri Mihályt, egyik lovas had-
ügyöt, Diószegi Kristófot és a német óbestert megfogat-
ván, hogy immár Jenő segítése késő volna, őket elől Vá-
raddá bevitetni parancsolta vala [SKr 432]. 

2. táplálékkal (való) segítés; ajutor (ín asigurarea 
nranei); (Ernährungs)hilfe. 1796: a melly gyŭmőlts fák 
m,nd ez ideig szükseges házi eledeleink pótlása és 
segittése végett tilalom alatt meg tartottak a magok ujj 
foglalásaik környékéről ugy el pusztítottak és tŏbolis ki 
vagdaltak hogy azok sok szamu voltának szemlélese, a' 
közönséges jóra, és előre néző szivet serelemmel érdeklik 
WO [Torockó; TLev. 10/6]. 

segített szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
I" nyil ?kipótolt/kiegészítő osztályrész; parcelă completa-

ergänzendes Feldstück. 1747: én meg osztozván 
?2 ötsémmel Néhai Csipkés Katával tudom bizonyason 

gi az ötsem Csipkés Kata részire Retek jutottak 
a Harasztos oldalán égy nyil a Rákosi Kapus alatt lé-
vő darabotska Rétnek fele, a bémenőben fel nyil, ismét 
a sigetett nyílnak fele [Aranyosrákos TA; Borb. II Csip-

é? Borbara Néhai Szekely Györgj ur(am) Özvegye (60) 
vall.]. 

segítget rég segélget; a ajuta din cînd ín cînd; nach und 
n a c h helfen. 1711: Gyermek koromb(an) magamis jártam 
azon Bányáb(an) és segitgettem az Atyámnak [Nagyalmás 
M> Bom. II senior Gálya Juon (70) vall.]. 

. segíthet 1. (anyagilag) támogathat; a putea ajuta (mate-
naliceşte); (finanziell) helfen können. 1705: A szász atya-
iak a generálnak akarván complaceálni és magokat is 

akarván kímileni, egynéhány magyarokat beadtanak, hogy 
jaknak sok pénzek vagyon és a militiát segíthetik [WIN I, 

m'ndenkor rosszul esik nékem, hogy nints égy 
e,0 pénztár melyből el rongyollott templomaink, isk. há-
^nk , szegény papjaink isk. mestereink sorsán segíthes-
sünk [Gyalu K; RAk 69]. 
. 2. (veszedelemben) segítséget nyújthat; a putea ajuta pe 

cineva (ín caz de pericol); (in Not) Hilfe leisten können. 
ŝ^57: Golop tájékján estve felé megparancsolám, hogy 
csak készen tartva lovokat, úgy etetnének; de mint magyari 
[ossz szokás, azt kevesen cseleküdvén, hanem lovaikat ki-
oocsátván az fűre, azonban Isten ily látogatását bocsátá 
j^ánk, hogy ne segíthetnénk az veszedelemre rendelt he-
lyeknek [Kemön. 218]. 1679: Az szegény viskieket igen 
körülvette az Tisza áradása miatt való veszedelem. Isten 
ejérvárra vivén, onnét visszahozván magam is kimegyek, 

???y szegényeknek segíthessek [TML VIII, 463-4 Teleki 
Mlnály Bornemisza Annához]. 

3. segítségül szolgálhat; a putea ajuta; helfen können. 
1670: Kérem is szeretettel, ezt el ne mulassa, se ne halasz-
sza, mert annak informatioja most mind árthat s mind 
segíthet. [TML V, 381 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1673: De bizonnyal írom Kegyelmednek, mind ezekkel 
sem gondolnék, de midőn az közjónak nem segíthetek, 
magamra penig haragot hozok, miért kellene oda sietnem? 
[TML VI, 439 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 

4. pártfogolhat; a putea proteja; befűrworten können. 
1823-1830: Lementem Csemátoni Sámuel professzorhoz, 
kértem, hogy mivel philosophiae professornak inspekciója 
alatt vagyok, pártfogoljon, de ez azt felelte, hogy sajnál en-
gemet, de nem segíthet [FogE 294]. 

5. (betegen) segíthet; a putea ajuta (unui bolnav); (einem 
Kranken) helfen können. 1823-1830: a grófnak száján 
folyni kezdett a víz A doktor nézte, de nem segíthetett 
legkisebbet is. Egyszer megszűnt a folyása, s azzal meg is 
holt [FogE 156]. 

6. ~i magát személyre visszahatható cselekvés kif-ére; a 
se putea ajuta; sich helfen. 1691: Mint hogy penigh ez szo-
ros üdöben szorgalmatos gondviseles kévantatik, eo Kgle 
jo maga alkalmaztatásával igaz Hazafiuságát tapasztaltas-
sa, az naponkent follyo dolgok difficultások, és egyéb oc-
curentiákis valóságáról az Commissariatustis tudósítván, 
hogy ha mib(en) kévántatni fogh az eo kglk successoráva-
lis magát és hivatallyátis segejthesse. Isten penigh eo Kglt 
= hivatalos dolgaib(an) segellhesse [Kv; Törzs Instr.]. 

7. (állapotot) jobbíthat; a putea îmbunătăţi/ameliora (o 
anumită stare); aufbessern können. 1792: Ábrán Marton 
öregsége felé tsuszo mászó nyomorék ember volt; olyan 
pedig hogy az al felin tsusztatván két kis fa botikokot fo-
gott a kezibe meljekkel maga erötlenségit segíthesse [Kő-
rispatak U; Pf]. 1807: a mikép a Malmokat èpittő 3 meste-
rek bizonyittyák, őt köven otton a Szamos follyása me-
nedékje nem segéjthet a négy kövekkel tisztelő malom 
több hasznot tészen, mint sem mikor öt köre igazitatott, 
mert négy köre sebesebb tsapása vagyon a viznek, de ha 
ötre igazitodik, mindenik nagyon még gyengítetik 
[Apahida K; RLt 0. 2 Jos. Farkas (47) ns prov. vall.]. 

8. pótolhat, kiegészíthet; a putea completa; ergänzen 
können. 1698: (A job-ok) mindenestói fogva Tizen haton 
vadnak de az Portiot igen vékonyan segíthetik [Szászerked 
K; LLt Fasc. 154]. 

segíthető I. mn vki hasznára/javára lehető; care poate fi 
ín folosul/beneficiul cuiva; helfend. 1710 k.: Nem azért 
becsüli az embert, hogy abban az Istennek becsületet ér-
demlő ajándékit látja, hanem magáért, hogy vagy fél, vagy 
valami hasznot reménl attól magának; és azt nem az Isten 
amabban feltaláltató ajándékinak, hanem az ő maga arra az 
emberre való szükséginek, és annak őnéki ártható, vagy 
őtet segíthető tehetségének serpenyőjével, és az üdőknek 
alkalmatosságával méri [Bön. 416]. 

U.fn támogatást nyújtható személy; persoană care poate 
să ajute pe cineva; Helfer. 1679: Közzel valók gonosz aka-
róink vagy ugyan ellenségeink, távul valók nevetőink vagy 
nem segíthetőink conclusiójától oltalmazzon Isten [TML 
VIII, 462 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

segítő I. mn 1. segédkező; ajutor, care ajută; helfend. 
1693: A szász nátion levő Refrta Eccla supplicatiot adván 
T. Petelei István Praedicatorok iránt, hogy ô klme erőtelen 
és beteges lévén, állicson a' Tiszt Eccla ô klme mellé egy 
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segitő Atyafiat [Kv; SRE 16]. 1774: Ezen Faluban vagyan 
egy vas mivelő Jobbágy Czigány, mellette levő Segitő 
attyafiaival [Mocs K; KS Conscr. 73]. 1780: Verőkben 
segittő Munkások(na)k fizetések. Verőkben Segittönek, ki 
csak legyezővel segitt, minden vastol két pénz fizetése 
légyen [Torockó; TLev. 8a]. 

2. kisegítő, erősítő; de întărire; unterstützend. Szk: -
had. 1657: szegény Komis Zsigmondot rendelék, hogy az 
hadak előtt generális lenne, és szállíták az Barcaságra hogy 
már az segítő hadakkal, Kapronczai Györgyöt pedig expe-
diálák Máté vajdához [Kemön. 188]. * - sereg 1662: 
Végre a mieinknek mindkét szárnya annyira meglankadni 
kezdett vala, hogy minden segítő seregeknek s magának a 
fejedelemnek is magamellé választott ónadi és udvari dan-
dárbéli derékseregével segítségekre menni kellett vala [SKr 
520]. 1710: Galga szultán Gyalu felé indula, a mezőben 
három lineában, de igen tágoson állítván ármádáját, semmi 
segítő seregeket a rend szerint hátul nem hagyván, hogy 
annál inkább nagyobbnak tetszenék tábora® [CsH 236. — 
a 1690-re von. feljegyzés]. 

3. támogató; protector, binevoitor; beistehend. 1688: Én 
továbbra is Kegyelmed jó atyafiságában, segítő jóakaratá-
ban ajánlván magamat és minden dolgaimat maradok 
míg élek, Kegyelmed köteles jóakaró szolgája [TML IV, 
269 Bethlen Domokos Teleki Mihályhoz]. 

4. előrevivő; propäşitor, care face sä propäşeascä/progre-
seze; (jm Vorschub) leistend. 1710 k. : Becsületnek a tudó-
sok, és akármely e világi életet segítő vagy gyönyörködtető 
mesterségekben nagyra mentek azért az ő tudósságokért 
[BÖn. 415]. 

5. üdvösséget ~ üdvözülést felkaroló; care contribuie la 
mîntuirea cuiva; beim Seligwerden helfend. 1681: Eskü-
szöm ezért az eleő Istenre, ki atya fiú és szent lélek engem 
úgy segéllyen, seőt az áldott szent szűz Mária iduezi-
teőnnknek szent annya, minden szentek és uallásom sze-
rent üdvességemet segéteő s dolgaimot eleb mozdítható 
boldogult lelkek érdeme nekem úgy használlyanak, hogy 
én az eő nagyságok, méltóságok, életek, birodalmok 
ellen ... soha senkiuel nem tractalok [CsVh 86-7]. 

II. fii 1. segédkező, segéd; ajutor; Gehilfe. 1600: 28 Die 
Marty, hogy az nagy harangh wteoiet fel vontak, es az ha-
rangba fel fwggeztettek, fizettwnk az segiteoknek d 12 
[Kv; Szám 9/IX. 30]. 1780: Verőkben segittő Munkások-
énak fizetések. Verőkben Segittönek, ki csak legyezővel 
segitt, minden vastól két pénz fizetése légyen, a' melly se-
gittő pedig a* Vasat felis szaggattya, egy vastól három pénz 
[Torockó; TLev. 8a]. 1791: a' külső Templombéli orgonás-
ságra ... hárman is volnának a' kik vágyakoznak egy 
László János nevü Ifjú Legény ... néhai Zoltán Pál ö kgyl-
mének az orgonásságb(an) segítője volt [Kv; SRE 270]. 

2. támogató személy; susţinätor, sprijinitor; Unterstützer. 
1734: én mellém nállanál senki több segittő, kereső és en-
gemet vigasztaló nem akadott [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
107]. 1736 u.: Vajha most élne, volna nekem is földi gyá-
molom, sokféle nyomorúságaim, kárvallásaim között se-
gítőm [MetTiCs 482]. 1832: En I. Bartók Ádám meg 
szólítlak Tégedet elsőben is Dobolyi Klára Házos Tár-
somot és köszönöm, hogy e világi elet terheinek hordozá-
sában segítőm voltál [Szentbenedek AF; DobLev. V/1186 
Bartók Ádám végr.]. 

3. pártfogó, segítőtárs; protector; Beschützer, Protektor. 
1634: Aztalos Marthonne és Aczy Mihalyne egy mas hajat 
tépik húzzak, Kovaczy János is közőttök vagio(n) ne(m) 
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tudhata(m) ha vedeo valae, avagy segiteo Kovaczy János 
[Mv; MvALt 291. 7a]. 1676: hazudnak benne, kik azont 
hirdetik, hogy Kegyelmed lőtt volna oka, s én is másokkal 
segítője az Béldi uram ellen való vádnak [TML VII, 264 
Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz]. 1847: A 9. és 10. kér-
döpontok oda voltak intézve, hogy Varga Katának az elő-
sorolt bűntényekbeni cimborái, bűntársai világosságra jŐJ-
jenek, jelesen pedig, hogy kik voltak az ő azon 

helységekbe 
vezetői, ottan táplálói, pénzfelhajtói, a népség ámításában 
segítői [VKp 297]. 

4. megsegítő (ország/fejedelem); (ţară/domnitor) care 
ajută ...; helfend (Land/Fürst). 1620: ha ezt megérti az 
török3, inkább s jobban is kezd confederálni az Magyaror-
szággal is, hogy meglátja, mennyie nagy országok és feje* 
delmek segítői Magyarországnak [BTN 399. — aA cseh 
királynak a magyar királyság megszerzésére von. tervezge-
tését]. 

5. előmozdító személy; persoană care contribuie la reali-
zarea unui lucru; Helfer. 1665: Nem kételkedünk mi abban 
is, hogy Rottal uram, mint keresztény méltóságos fejedelnj1 

ember ... segítője leszen az ő felesége udvarában mind-
ezeknek1; de megbocsásson ő kegyelme, akkor úgy töre-
kedhetik csak, mint római császár ő felsége egyik belső 
tanácsa [TML III, 389 a fej. Teleki Mihályhoz. — aA vég-
zendő dolgoknak]. 

segítő-rúd ? (hintó-)pótrúd; (un fel de) proţap de re-
zervă; Ersatzdeichsel. 1780 k.: Tsináltam Az Hamm" 
szin hintohoz rudat R. 1.x. 30 Megint az ham(m)uszm 
hintohoz két segitő rudat R. 3 [Szászváros H; BK]. 

segítőszállás katonai kvártély; locuinţä ocazionalä (in 
caz de nevoie); Absteigequartier. 1746: Militaris Tisztek 
segitő Szállásai Placz Major Vram(na)k cseledi szamara 
3 Ober Lejtnantnakis 3 ... Strasa Mesternek 3a [Kv; Ks H-
XLVI. 25. — aFoIyt. a fels.]. 

segítő-szeg ? pótszeg; cui de rezervă; Erganzungswin-
kel. 1591: Az oh Segitteh zegett es Marok wosatt hogy »eI 

wert f—d. 15 Jstwan kowachy Chyinaltt haro(m) Jttkez* 
karykat f—d. 9 [Kv; Szám. 5/1. 10-1]. 

segítőtárs 1. támogató/pártfogó társ; ajutor, partener, 
Unterstützungspartner. 1736: gróf Apor István végttfe 

egész ország generálisa lett vala. Gróf Apor Istvánnak nagy 
segétő társa vala gróf Gyulai László8 [MetTr 440. — aTi- a 

r. kat. hit védelmezésében]. 
2. (gyilkosságban) segítőtárs; complice (în comiterę* 

omorului); Mithelfer (bei einem Mord). 1590: az masi* 
Alperes ... mezítelen szabiiawal wolt az mi atiankffian es 
lowai fekit el waghdalta, Sí juris azt mo(n)giuk hogy 
tarsa volt az Nemzet Mihalnak az homicidiumnak patrala-
saban, Azt mo(n)giuk miért segheteo tarsa volt, rese$ 
halalaba(n), giolkos [UszT]. 

segítő-vas abroncsozásra való kádáreszköz; unealtä de 
dogar; Eisen zum Reifenaufziehen. 1656: az Hoszu pinc# 
előtt 3 vas abroncz kolczaival együt vas sutuival egy J° 
segiteö vas, hoza valo ezkőzeivel együt [UF II, 117]. / 7 / J 
Egy kádározó kapots. Egy Segítő vas [Koronka MT; Told; 
29/12]. 1753: A pinczeb(en) van egj kadarló kapocs . . .80 
Segittő vas es egj Vas abrancs [Szentmargita SzD; Ks 1°; 
CII]. 1754: Kádarlo vas kapots és Segitő vas [Borsa 
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53]. 1786: A Faragó szinben ... Donga tsinálo Gyalu 
nro 1. Fenék Czirkalom nro 1. Egy Segittŏ vas nro 1 
[Nagyalmás K; JHbK XXIX/36]. 1816: Egy abronts huzo 
vas ... Két Segittő vas [Varsolc Sz; Born. IV. 41]. 

segítő-vaskapocs kádárszerszám; unealtă de doga; Faß-
binderwerkzeug. 1749: Az Korodi kádárnál Merk Iuonnál 
•évő Kádár miv Szerszámok ... Égiszen fából való Gyalu 
j^ynu: 1. Ahoz való Gyalu Bak Vasával edgyut nu: 1 
Deszka vago fürisz nu: 1. Segitö Vas kapots nu: 1 [Kóród 

10. XCII. 20]. 

segítség 1. támogatás; ajutor, sprijin; Unterstützung. 
'566: Mijrt penig hog' ... gyülisbe iünek, az kössigtűl se-
r egek es költhsigek mindenkor uag'on [SzO II, 187]. 
'571: Az kyk penigh giermekesek volnanak hogy az Espo-
tolba Nem femek Azoknak eo k. Rendelienek Az quartabol 
^gitseget [Kv; TanJk V/3. 41a]. 1590: ha az professorok 
tartasa megh cheokeonik, az Iol indult schola Allapattianak 
el Omlását Ne Imputalliak amy (!) Negligentianknak há-
nyni) az orzagh meg Igirth segitsegenek meg vonasanak 
Kv; i.h. l/l. Mi]. 1598: Tetczet eo kegmeknek, hogy 

szaz Nation való vrainkis awagy Praedicatort, tartany 
pkarnak, awagy penigh alumnusokat tanitattny Akarnak 
lehat eo kgmek is zerettettel extraordinarie minden segit-
Se8gel igerik magokat az Magyar nation való vraimis, az 
varosnak keozeonseges penzebeol [Kv; Szám. 8/1V. 44]. 
ţ°62: az dicsíretes emlékezetű fejedelemasszony is, üdős-

Lorántñy Zsuzsánna azon oskola segítségére fogarasi 
jjjY?delmébül egyszersmind háromezer forintot adatott vala 
l?Kr 422]. 1699: Az Ajtoni Praedicatornak ... adasson a' 

Ecclesia búzát metr. nro. 6 - hat vékát... a' mostani fo-
gyatkozott állapotjába való segétségére [Kv; SRE 58]. 
I 762: ástam részem szerint akkoris mikor a Nms Szék 
òegijtségevel a Marost keresztül kötötték és azon arokra 
tettettek a Maros Vizit [Marossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 
J1J. 1789: egy egyedül való malomhoz értő mester ember 
• • 3218 tsak maga költségével, és az udvarnak Segítsége 

"ćlkül mégis indította [Abosfva KK; LLt Tóth Ferentz (45) 
arendátor vall. — aA malmot]. 1807: a Novizáns hogy Fe-
lsége Jószága Segittségével tartotta légyen az Attyat azt 
^'Ijességgel meg Semis bizonyithattya [Aranyosrákos TA; 
öorb. II]. 

Szk: ~~et ad/tesz. 1600: ö Kk tanaczul vegesztek hogy az 
nádban meg sebessülteknek Miriszlo mellet, ki miat haza 
Kelletet jönniek egy egy ho pénzt es segitseget adgyúnk 

ml S z á m- 9 /111 411- 1 6 7 5 : ** Várnak mikor oly derék 
szükséges eppitésének kellett lenni, akkor az Fagarasföldi 
Jtonatariusok, donatioval bírt joszágokbol segittséget adni 
^oztanak [Fog.; UF II, 664]. 1832: Ezen két darab Jószá-
gaim ki váltását által engedem vérbeli Atyafisagomnal 
^gvais Kedves Sogorom ... Dobolyi Sigmond Urnák 
Ĵ õtelezvén magamat ara, hogy annak ki váltásában 
J^veleimelis segítséget tészek [O. asszonynépe AF; 
DobLev. V/l 187]. * ~gel lesz. 1551: kyrem Tw ke ze-
rezzen egi hazad (!) az En Emberemnek es germekimnek 

Es Tw (így!) lígen segitsiggel Neky az myben zwksig 
jyzen [Marosludas TA; BesztLt 70 Gr. Apaffy de apanag-
iaiwaa Vincencius Zwcy beszt-i bíróhoz]. 1561: Ha vala 
n)e,,y az mesterek kozzwl hozzw ydeyg való betegseg mia 
a vag' ualami modon meg' nyomorodek es az mesterek 
annak segitseggel akamanak lenny azt az egez Cehnek ko-
^nseges iguedelmebçl myellyek [Kv; ÖCArt..]. * ~gel 

van. 1595: Johannes Treffer Rottenbúrgús hogy az Ta-
taroktol szabadult volna mostán: Könyerget ö kknek Ta-
naczul, hogy költségből segitseggel volnanak ö kn(e)k, mi-
ért hogy oda fel Nemet orszagban hazaiaban akarna mennj 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 129 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1678: Az mult esztendőben az várnak be dűlt edgyik bás-
tyájának eppitésére egész Fagaras földe, s az donatariusok 
joszágiis voltanak segittséggel [Fog.; UF II, 667] * pénz-
beli 1585: Lonner Mihalj vallia ... òlaios Georgy 
Hozzw Mártonnál Alkut meg En feddem vala Rea myert 
ment volna oly hamar ky hazabol, felele erre semmibe 
enge(m) hozzu Marton meg Ne(m) chalna ... Igirt Hozzw 
Marton ... penzbely segitsegetis [Kv; TJk IV/1. 412]. 
1653: Báthori Sigmond is készülni kezde hogy a bassára 
réa mennyen. Érkezék azonközben rudolphus császártól 
szép segítség, ugy mint gyalog és lovas német küldött 
vala pénzbeli segítséget is [ETA 1,43 NSz]. 

2. (katonai) segítségadás, megsegítés; acordare de ajutor 
(militar); (Waffen)hilfe. 1565: Király jó tavaszra kelve 
nagy szertelen indula, mert a török immár feljött vala király 
segítségére [ETA I, 23 BS]. 1575: az varmegye penzebül, 
mellyet mi szamunkra fel szettel fog(adj) húszon ött dra-
bantot magad oltalmara es hazadat epichy meg olly modon 
hogy hertelen vala kapdosoktu<l> magadat oltalmazhasd 
ęs mys segithsegedre erkezhessunk [BáthoryLev. I, 313-4 
és hm. — A szatmári németek fenyegető készülődéseivel 
kapcsolatos fej-i intés]. 1605: Ladislaus Giulañy de Ratoth 

kénszöríttetvén kölcsön pénzt kérni az vitézlő és böcsü-
letes Mathius János uramtól csíki kapitánytól másfél ezör 
forintot urunk ő fölsége Erdélyországban levő hadának 
fizetésére, de kiváltképpen azoknak fizetésekre, az mely 
nyolczszáz magyar vitéz katonák Havaséi földéből az mi 
segitségönkre kijöttenek [Barabás, SzO 354. — Az oklevél 
Fejéregyházán (NK) kelt]. 1653: 1601 esztendőben Sig-
mond is megértette vala, hogy Mihály vajda és básta ké-
szül, és reája jőnek: azért török császártól is kéret segít-
séget [ETA I, 60 NSz]. 1662: Barcsai minden maga ment-
sége a portán helyesnek találtatott, hogy a budai vezérhez 
is porta árnyékába folyamodott, s azon ellene való vád, 
hogy ő a török hadak segítségnek színe alatt csak becsalni s 
odaveszteni akarta volna, hamisnak találtatott [SKr 505]. 
1707: Ez alatt Rabutin két félre szakad, háromezeredmagá-
val a Dunántúl tart, báron Tige jű Erdélybe 1800-ad, ezer-
nyolcszázadmagával, ki is Szebenbe belopván és megerő-
sítvén magát s lovait éléssel, hamar kijü, s megyen Ko-
lozsvár segítségére [Kv; KvE 248-9 VBGy]. 1760: Dániel 
Tódor azt az újságot mondá, hogy a muszka kétszázezer 
embert küld a prussus ellen őfelsége segítségére [RettE 
102]. — L. még CsH 216; ETA I, 43. 

Szk: ~~et ad/nyújt. 1619: valameddig Ferdinandus az ő 
királyságában benne lészen addig semmi módunk nincs, 
hogy ővéle frigyet bontsunk, innét őellene segítséget ad-
junk mert az fri(gy)levélben nincs, hogy mű néki segítség-
gel tartozunk [BTN2 298]. 1661: így lévén azért az nyomo-
rult hazának állapatja, őkegyelme igen alázatosan esedez-
zék császárnak őfelségének: szánja meg őfelsége utolsó 
veszedelméhez közelítő Erdélyt, 'és császári kegyelmessé-
gét mutatván ilyen nagy ínségből igyekezzék kiszabadítani 
és kegyelmesen segítséget nyújtani [Kemlr. 344]. 1762: 
Nagy örömünk volt, mivel amely segítséget adott volt a cár 
a prussus ellen felséges asszonyunknak, revocáltátott [RettE 
143-4] * -kérni. 1710: Azalatt Balásfi Sigmond beérke-
zik Havasalyföldin által Szebenben, kit azelőtt a magyar 
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urak küldöttek vala a császárhoz Bécsben hoz segítségkérni 
[CsH 358. — 1705-re von. feljegyzés] * emberbeli 
1677: Az hadak immár ily nagy remintelenedett állapottal 
lévén az portárúi jött levelekbül is, mind az pénz és ember-
beli segítség aránt meg kell azt vallani, hogy ez bujdosó 
magyarság az némettül megfllemlett [TML VII, 432 Teleki 
Mihály Absolon Dánielhez] * erdélyi 1672: Nem két-
lem, hogy az táboron levő oratort is eddig nem tudósították 
volna az magyarországi fennforgó dolgokról, annálinkább, 
ha azt hitették magokkal, hogy erdélyi segítséggel promo-
veálnák dolgokot az magyarok [TML VI, 340 Sáûrpataki 
Márton Teleki Mihályhoz] * francia 1678: ha úgy lát-
nák hasznosabbnak, hogy abba kell az dolgot hagyni, hagy-
nák abban és úgy imák meg franczia segítség uramnak 
[TML VIII, 264 Teleki Mihály Rhédei Ferenchez] * külső 

1615: Az kwlseo Segitsegekett az mi illeti az kett Olah 
Vaida, Cziazar eo Hatalmassaga parancziolattiabol es ve-
Iwnk ualo Confoederatioiokbol oly kezen vadnak mint az 
magunk fizetet hadunk [Gyf; Törzs a fej. Usz-hez]. 1662: 
Ezek így lévén és már a külső segítséghez is semmi remén-
ségek nem lehetvén, die 27-a Augusti, a megszállásnak 
negyvenhatodik napján ... az veres zászlókat a toronyról és 
Szejdi passa hitlevelét is bevéteték, s fejér zászlót tétetvén 
ki, az lövést az egész várban megszüntették [SKr 613] * 
lengyel 1709: a Tiszántúl való német ármáda lefelé 
nyomul generális Károlyi hívatik hadaival a fejedelem-
től, s valami svecus és lengyel segítséggel összvecsatolván 
magokat, alább ide a németet nem eresztik [Kv; KvE 253-
4 VBGy] * lôbeli 1762: volt nálam a viceispán Keczeli 
Sándor Producálá a gubernium commissióját, mely-
ben kér őfelsége lóbeli segítséget, hogy tudniillik a nemes-
ség és uraság bizonyos számú magyar katona alá való 
lovakkal segítsék meg [RettE 135] * magyar 1657: 
Lupul pedig immár négynapi járóföldön béjütt országában, 
de mihelyen megértette az magyar segítségnek érkezését, 
mindjárt megtartózkodott [Kemön. 186] * muszka 
1759: a muszka segítség most nem régiben elérkezett, de a 
prussus észrevévén, eleibe ment [RettE 82] * német 
1660: Az német segítség felöl itt az hírek bizonyosan foly-
nak, valóságát Isten tudja, mi, igaz magyarok, kívánnok 
[TML I, 555 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz Nagybányá-
ról]. 1705: Aztis mondották, hogy űköztük meg van tiltva, 
hogy a német segítséget ne beszéljék hogy jü, aminthogy 
azelőtt való nap is ötöt akasztottak fel érette [WIN, 589] * 
- svécus —> lengyel ~ * török 1662: a Segesvárra 
várandó török segítség elérkezvén az új fejedelem mellé 
azonnal, hogy minden jó kimenetelt mostan a szerencsébe 
helyheztetni kellene [SKr 670]. 1710: Kemény János 
hadaival együtt a török segítségnek beérkezése után Se-
gesvárról elszállott és Nagyszöllős nevü szász faluban tele-
pedett vala meg [CsH 52. — 1661-2-re von. feljegyzés]. 

3. segítségnyújtás, segédkezés (munkában, tevékenység-
ben); ajutor (tn muncä, într-o activitate); Hilfeleistung. 
1767: Kevés lévén, és tsak 28 a' Szolgálo Ember az oeco-
nomia pedig nagj, még az idvezült Groff Életében, Fő-
Ispánysága után, mingyárt az Segitségis rövidedett a' 
Szent Mártoni Majorság Szőlőnek Fájai mettzetlen és 
fedetlen maradván [Kóródsztmárton KK; Ks 19. I. 8]. 
1829: a Szöllõk hátra lévő Mettzése, s ell fedése ezen osz-
tállyos köz massában lévő szolgálo emberek segittségével 
essék [Nagylak AF; DobLev. V/1150]. 1846: a' Gerendák 
behuzásofra, és illő hellyekre leéndö fel állításokra is segít-
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ség kívántatik, tétetik még az egész hid fel állítására: 15 áts 
napszám Rfrt 12//00 [Dés; DLt 858/1847]. 

Szk: ~et ad/tesz. 1734: Tudom aszt nyilván és bizo-
nyoson hogy edgyszer megh kerestenek bennünket hogy 
Segittség(e)t tennénk az Somkuti Házhoz fa hordással 
minnyájan fel is költünk klákában el is mentünk [Nagynyí-
res Szt; TK1 Kardos Laszo (50) lib. vall.]. 1774: én töllem 

küldött 1768ban égy Malom követ Egerbegyig4 hogy 
vigyem, amellyis (:hogy Szán se Szekér ut nem volt:) az 
Sárban maradót honnatis meg fordultam hogy Segítsé-
get adgyan meg irt Tisztarto Uram [Keszü K; KS Conscr. 
Barta János (40) jb vall. — aTA], 1843: Hét évektől fogva 
vágnak a bucsumiak a fűrészmalomhoz 600 darab fát, s 

ezen fákat ugyanezen falu vecturázza a fűrészmalomhoz, ez 
ád segítséget a fák emelésére ... és helyhezteti bé a deszkákat 
a raktárba [VKp 129] * ~gel lenni. 1569: az haz Chinaltata-
saban tartozik Minden hethen, Egy Egy nap Iztrigj János az 
Ew Ereye Zerint, az zegin neppel, minden Segyttchyekkel 
lenny [Mányik SzD; BfN VI. 225/13] * ~gel van. 1653: azt 
a kutat Borbély Lukács urammal a magunk költségén csinál-
tattuk minden munkáját, senki abban egy pénzt is nem adott, 
sem semmi segítséggel nem volt [ETA I, 147 NSz]. 1754: En 
magam is voltam segítséggel ö Ngá(na)k, de kalákaképpen 
szép szerént hivtanak [Gernyeszeg MT; TGsz]. * emberi 

1676: hogy ha pénz kívántatik az építésre, azt adnak, ha 
emberi segítség, azt is adnak [TML VII, 192 Bornemisza 
Anna Teleki Mihályhoz]. 

4. segítség; ajutare, ajutor; Hilfeleistung. 1734: tudom 
azt hogy én nékem akkoron parantsoltak mivel Ispány vol-
tam hogy hajtsam az Ház Segítségére Somkutra az Uram 
Jobbágyit [Kővárhosszúfalu Szt; TKhf Kardos Kosztán 
(64) jb vall.]. 1742: az edes attyatol hallottam hogy a 

Malom segítségére hitte, s reménkedett neki, mivel maga 
beteges [Esztény SzD; Told. 29]. 1767: az Udvar M á t é 

Korcsomáros Házánál midőn Magyar Legényekkel edgyW 
mulottunk volna, réánk jõvének Telegucza Juvon, Kjs 
Vaszilia és Lázár Mojszi, Kikis el akarván venni a Hegedű-
seinket abból kezdödett a verekedés, kiknek segítségekre 
érkezvén asztalos Horsa György ha eő oda nem jött 

volna nemis Lett volna ollyon nagy verekedés [Betlenszt-
miklós KK; BK. Solymosi Miháj (18) Udvar Máté conven-
tios szolgája vall.]. 1770: bé jővén hozzám Szász Nyirésre 
edgyik kerülő és mondá, hogy egy Kozárvari embert 
fogtak el az erdőben mennyek segétségekre [Szásznyíres 
SzD; Ks 27. XVI.]. 1795: A Kolosvári Lakásnak kőnnyeb-
bittésére, és segítségére Sztolnárol tizenkét Gazda Ember 
rendeltetik, a kik tűzifát a Sztolnai Erdőből hord-
gyanak [Kv; JHb 1/36]. 

Szk: egymással ~gel legyenek. 1730: elegedendŏ gjalog 
szeresek legjenek és az Utb(an) edgjik az másikat meg 
varja s egj mással ségítseggel legjenek [Dés; Jk 404a]. * 
szász 1581: Aztis twdom kedigh mychioda segethségh a 

féle záz segetségh, mert 8 ora (!) Jwnek el, délig zantnak, 
déli wtan myngiarast mententh (!) mennek, azokath sem 
zydhattyak sem werhetyk, hane(m) az w magok Ako-
rathyok zerinth, akor s kel (így!) el bochyatany, a mykor61 

Akarnak meny [Noszoly SzD; BesztLt Joan. Chyeffey 
prov. Albensis lev.]. vmire ~gel ígéri magát. 1577: & 
Monostor vczay fertaliba az vtokba sok fogiatkozas vagion 

keryk eo kegmet Byro vramat, hog' arra is viseltemé 
gondot hogy epwlnenek meg az vtak erre penig az fertalio-
kis minde(n) Segitseggel igyrik magokat [Kv; TanJk V/3-
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150a]. * vontató 1751: én az ö Naga Szekere nyomá(n) 
jöttem lovaim el álottak. ha tsak Gálfalvaig kelet vólna 
még mennem, az mezőn kelet volna rekednem, it érvén az 
boros Szekereket látván meg nyomorodásakat mind az em-
berek(ne)k, mind az morhák(na)k ... az Abasfalvi Jószág-
ból disponaltam az Sz: Demeteriek(ne)k vantató Segittsé-
get [Abosfva KK; Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 

5. kisegítés; ajutor; Aushilfe. 1586: Touaba emlekez-
hetyk .k. rea hogy az el mult napokba Bekes uram önagy 
leuelet kwltem uala oda .k. hogy zaz zekeret ada (!) ket 
napra segycsegemre [Buza SzD; BesztLt 74 Bornemyza 
Benedek Tímár Gergely beszt-i bíróhoz]. 1792: Tegnap 
elötţ vettem levelét a' Postelki Tisztartonak, melyben je-
lenti ... ma égy hete a' Sitárok vagy Erdő pásztorok 
mellé disponált volt segittségre még vagy 3. embereket 
[Sztrézakercsesora F; TL. Wessényi Dániel jószágigazgató 
gr. Teleki Józsefhez]. 1800: a' parantsolat szerent, a' Bíró-
ság házhoz bé tartoztatunk tizen nyoltz köz Embereket béis 
eskettyűk a' Bírák mellé segittségnek [Torockó; TLev. 5]. 

6. segítő, segédkező; ajutor, persoană care ajută; Helfer, 
Gehilfe. 1507: Az Rew<d>ya Molnot hagyom ... Illyen 
modon hog Cheh János fy<am>nak legyen zabad molna 
bog vamaual Egyetembe Eroly<eon> benne de lg hog Euys 
legyen segetseg Az cynalassab<an> [Kv körny.; NylrK VI, 
186 Cheh István végr. — aRőd (K)]. 1570: Serfeozeo Mar-
ton vallya ... Markos Benedek Azt Monta hogy az 
Batianak Antalnak kel zegiteny mert Igen Appros Nincz 
zegitsege [Kv; TJk III/2. 138]. 1771: Gönczi János Inaská-
játol Enyedi Marczitol azt hallottam hogy ötet Imbrefi 
Szõts Ferentz el kérvén Kis Istvántol szántani Segidség-

... el kűlte a Béla Hegy tetőre [Dés; DLt 321.21a]. 
1797; Medgyet Cseresnyet Veres szöllöt szüntelen aszaltat-
°am kéne mig benne tart tsak hogy az Segítségem néha 
szűkön vagyon [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 
1800: Vennék magam mellé elegendő Segittséget, s a fòld 
fenekibölis keresnők fel a kerdett Aszszonyt [Décse; SzD; 
Ks Vegyes ir. 92]. 1809: a' Felperes azon intézettel, és 
edgyezéssel hagyta őket a' meg rekedett Tutajnál, hogy 
éleséget és Segijtséget vigyen [Görgény MT; Born. G. XVI. 
2]- 1836: Mihály mint ithon lakos Szüleinknek öröksé-
gekben minden dalgaikba segítsége lehető nyomoruságaik-
ban kész gyámola lesz [Szentimre MT; BalLev.]. 1851: a' 
szél valami fedelet le ver, egy kalangyának vagy asztagnak 
fedelét, meg bontya segittség őrökké elegendő nínts, leg 
alább réjá fel állani, s rá rázni (így!) [Nagylak AF; DobLev. 
V/1322 Dobolyi Bálint ut.]. 

Szk: ~et ad vki mellé. 1570: Hogy My az El wezet 
Iwnak Nyomat wyweok az My hatharwnkbol wermessy 
hatharra, Es otth az wermessyeketh ki hyvok, Nygh Em-
berth Erezzenek, kyk az Karos Embernek azt mondák, Jm 
kyzek vagyunk Segythshyget melled adnwnk Myndenwt 
[Bongarth BN; BesztLt 77 Vallató jel. Dob. m-hez]. 1703: 
Az Szamoson lévő Hidas alá való egyik hajó rosz lévén; 
Hadnagy Cserepi Sámuel Vramat authoraltuk hogy 
eökgle csináltatására expendiallyon, elegedendö segitsséget 
adván az Ácsok mellé [Dés; Jk 341b] * ~~et hív. 1757: A 
Küküllő hertelen meg aradván és az Aszony eo Excellaja 
Kendere a vizbe lévén annak hamaráb való kivettetésere 
segítséget hiván ... minden kár nélkül ki vetették [Kiskend 
KK; KS 71 szám.] * ~et kér. 1581: keryk eo kgmet biro 
vramat hogy kerie(n) segitseget® Az varos falanak epw-
letyre ky immár vgia(n) le romlo felbe Al [Kv; TanJk V/3. 
234a. — aA fej-tői] * ~et szolgáltat. 1807: a város a gátok 

segíttetik 

kötésiben elegendő Materialét, szekeret, és Segítséget 
szolgáltasson [Kv; KmULev. 3 gub.] * ~re tart vkit vki 
mellett. 1813: Tresi Kis Aszszony tsak egyedül dajkálta, 's 
tartottak egy öreg Aszszonytis a' tisztelt Ur mellett segely-
tségre [Sszgy; HSzjP Bogos Ignátz Asztalos felesége Ke-
resztes Klára (40) vall.]. 

7. vki szolgálata vkinek; serviciu, ajutor; Dienst. 1798: 
ezen szegény Léány Száftá Bologoi nevezetű Vaszilianal be 
volt a Házba, Szamoila Mándánénak Szüksége leven ezen 
Léánynak Segittsegére (:valami Búbot4 akarván osztovatára 
fel vetni:) [Aárpás F; TL. Mária conjunx prov. Michaelis 
Gosztáje (45) vall. — ^lv.: Babót]. 

8. vkinek, vminek vmiben való együtt/közreműködése; 
ajutor, concurs; Mithilfe, Beitrag. 1657: A rend szerint 
való mindennapi könyörgéseket is mentől hamarébb olahúl 
fordítván (melyben éllyen az jól oláhúl tudó embereknek 
segítségével is) maga mondgya el az olá templomban, 
avagy tsak addig mig a rend szerint való oláh pap meg 
tanulhattja és el tudgya mondani [Fog., UF II, 186]. 1786: 
nemis volt az itt eddig sohais szokásban hogy az Szol-
gabíró segítségével szedtek volna fel az Taxát [Torockó; 
TLev. 4/13. 15]. 1812: olly Czéllalis voltak hogy ha ki jöa 

azannal megfogván Rosi Fraj és Joseff Inas segéjtségekkel 
meg veressék [Héderfája KK; IB. nemes Jánosi Ersebeth 
Takáts Joseffné (28) gr. I. Bethlen Sámuel tisztnéje vall. — 
aA gróf]. 1843: Mondja meg a' Tanú, hogy ... kiknek fel-
vételekkel, segijtségekkel (!), turbáltatott az Exponens Ur*, 
azon hely huzomos csendes birtoklásában [Bodola Hsz; 
BLt 12. — aBéldi Albert]. 1849: Bojánné is éjszaka Idein 
vitt el Törőkbuzát a1 Loger beli katonak segittsegekkel 
[Héjasfva NK; CsZ. Vaszi Demeter (51) vall.]. 

Szk: ~gel lenni. 1741: Sípos István ennek előtte hara-
gudott volt meg Balog Lászlóra 's most akart boszszút 
állani ő rajta, gondolván azt hogy ... a Báttya is Segitseg-
gel lenne [Szilágycseh; IB III. 106/16 G. Balint (28) jb 
vall.] * ~*gel van. 1584: Azért ezen megh eskeggyek vas 
András hogy eo nem a vegre ment oda, es hogy Segit-
seggel nem volt, Byro Gasparnak, az el zeokesben [Bonci-
da K; Ks 42. B. 21] * a lélek ~e. 1710: az imádságot 
akkor, hogy a füled a pap szájából hallja, és a füled után a 
szád mondja, az a lélek segítsége által mégyen végbe, mert 
a lélek hallatja meg a füllel és ugyanaž szólaltalja ki a 
nyelvvel [Bön. 435] * ördögi/ördögök ~e. 1746: Illyen 
act(i)om vagyon az Ia ellen sokakat bűvös bájos mester-
segevel meg kuruslott, ördögök segittsegivel sok keresz-
tyén emberek(ne)k ártott [Torda; TJkT III. 48, 59. — aSo-
phia Szakás Stephan Csukás cons.]. 1765: El felejtkezvén 
az I. maga emberi tartozásáról nem hogy Isteni félelem-
mel élt volna, hanem ördögi practikakat tartott, ördögi se-
gittséget advocalt, s ezáltal büjes bajos boszorkanyi varas-
lásokot vitt véghez [Torda; TJkT V. 284-5]. 

9. rászorulónak segítségben részesítése; ajutor (dat unui 
om lipsit de putere); einem Bedürftigen Hilfe leisten. 1831: 
mivel a Feleségem nagyon terhes létire várandoban volt 
negyed Napra leis betegedett, s annál fogva hogy Felesé-
gemnek segitségire lehessek, ázzon éjtzaka el mentem volt 
Házamhaz [Dés; DLt 332. 7]. 1852: a' lelkem Anyám 
minden legkíssebb mozdulatjára felebredek, 's felugróm 
segítségére [Kv; Pk 7]. 

10. gondoskodás; Ingríjire, purtare de gríjă; Fürsorge. 
1753: 2l SZ. Isten Sullyos, de igaz ostorai őt esztendőktől fog-
va, annyira obruáltanak, más ember Segítsége nélkül meg se 
mozdulhatok [Eszt. Mk Cserei lev. Cserei Mihály nyil.]. 
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11. pártfogás, melléállás; protejare; Protektorat. 1615: 
Maros Szekben Vaiaban lakó Haydu Ferencz ielentuen mi 
elottwnk w aszt, hogj neki feöldes Vra nem volna, ada mi 
elóttwnk szabad akarattya szerent magat oltalomnak es se-
gitsegnek okaert Jobbagiul elteigh Vaci Miklósnak [Msz; 
Törzs.]. 1672: mikor egész tanács egyetértő segítség volt is 
az atyafiak dolga mellett, mégis mely boldogtalanok vol-
tunk sokszor, tudja [TML V, 217 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 

Szk: ~~gel lesz. 1578: Dálnokfalva penig igiri magát, 
hogy az erdőnek megtartásába segétséggel lesznek ez feljűí 
megmondott dalnoky embereknek [Dálnok Hsz; SzO V, 
111]. 1608: Itt Feyer varat lakó Zabo Mesterek Keő-
nieorgettenek azért mi nekúnk, hogy az w Chehekben ki 
Jrt, es feiedelmekhel Confirmaltatot Prívílegíomokba(n) 
megh tartanok serio paranczyolliukis, hogy affele ide-
gen szabóknak3 megh būntetîslben, az w irot Articulusok 
zerînt minden segitsiggel otalom(m)al legyen [Törzs. Bá-
thori Gábor rend. G>f városához. — "Akik sértik a gyf-i 
szabómesterek privilégiumait] * emberi 1664: Noha 
mindeneket megpróbáltunk, Szatmárra generálisokhoz sok-
szor folyamodván, császárhoz őfelségéhez, minden emberi 
segítséghez folyamodván, de sohonnan vigasztalást nem 
vehetvén vártuk immár csak az Isten kegyelmét [KvE 
188 U]. 

12. védelem, megvédés; apărare; Inschutznahme. 1592: 
Merten Gruz vallia Aztis latam hogi frilig Georgyheoz 
zabliaiaual chapa, Georgi egi arpa keueuel veue fel az cha-
past es ha mi segitsegre ne(m) megiwnk vala oda, Biro Mi-
hali mégis sertegeti vala Georgieott [Kv; TJk V/l. 288]. 
1634: ezt latvan ugy futamanak Cherej Georgy segetse-
gere ... el vete(m) Szilagi varga János szabliajat es megh 
futamék [Mv; MvLt 291. 18b]. 1643 k.: Mivel az magyar 
orszaghi vrak, nemessek, feö nepek, Varasok, az nemettöl 
szabadsagokban ighen megh bantodtanak már sok üdeötől 
foghva ... talaltanak megh minket, hogy fel kelven, es 
fegyverünket oldalunkra fel eövedzven seghitsegekre men-
nenk, es eöket vennők az mj oltalmunk es gondviselésünk 
ala az nemet kemeny birodalma ellen [Törzs. fej.]. 1751: a 
Mestert Vándor Juon rutul megh verte vérit ki ontotta és 
ha mások oltalmazo segéttsége által kezéből ki nem sza-
ladhatott volna talam mégis ölte volna [Balázstelke KK; 
IB. Petrus Deák (43) jb vall.]. 1767: Horsa Makavéjne 
Apáti Jutka a Horsa Vaszilia Felesegivel Flórával vanakod-
nak valami Ruhát akarván ki tekerni egy más kezéből 
melyre Domokos Mária is oda mene az Annyánok Apáti 
Jutkánok segitségire [Betlensztmiklós KK; BK]. 1801: Fiai 
eleiben állottak az õkrek(ne)k hogy erőszokosan el vegyék 
tőllem, el is vették volna ha a Fogadobol a Birák segíttsé-
gemre ki nem jőttenek volna [Koronka MT; Told. 10 Gin-
da János (19) zs vall.]. 1847: Varga Katalin a megnevezett 
kisbírót meg akarta verni. S midőn a kisbírónak egy 
féijnél lévő testvére segítségére ment volna, Varga Katalin 
pálcájával hozzája ütött [VKp 253]. 

Szk: ~et vesz. 1590: ránk tamada Pribék Gergely ... 
mezítelen pallossal rutul cziapdossa hozzánk cziakania-
b(an) rutul vere hozzánk, en vegre el fűtek hogy valamy 
segítséget vegiek [Szu; UszT] * vki ~re megy. 1792: Ve-
jemet, ha segétségere nem megyek, halálra verik a' részeg 
Pandárok [Déva; Ks 75. VlIIb. 142]. 

13. szk-ban; In construcţii; in Wortkonstruktionen: Is-
tentől jővõ/való megsegítés; ajutorul lui Dumnezeu; Gottes 
Hilfe: Isten ~et ad. 1610: az megh neuezet retett ... en 

kwuőllen peniglen s giermekim kwuől se attiank fiay, se 

egy se mas ki ne valthassa, ha hul penig Isten eö szent fel-
ségé erőt segitseget adna hogy megh valthatna(m) en ma-
gáim), uagi giermekim [Tövis AF; BálLt 62] * Isten ~ét 
hozzá megmutatja. 1655: Az urunk hadának a dézmája 
sem volt ott, hanem imitt-amott a megszállásra el volt szé-
ledve, mikor Isten kevesek által erejét és segítségét hoz-
zánk megmutatta [ETA I, 160 NSz] * Isten ~~gel 1570: 
Mind az altal Enneke(m) wgy teczenek hogy Igaz mosthafl 
(így!) ez zekrwl wegyenek chyak haladekoth Második 
zekre Enys Jsten Seghythseggel rea Jerkezem, talam Jo& 
lezen [Wermes BN; BesztLt 68 Lucas Pisthaky a beszţ-» 
bíróhoz és hites polgáraihoz] * (a jó/nagy/szent) Isten/Ür-
isten (szent) ~e. 1569: el kellene mennwnk az Iteleo mes-
terhez de Nynchen hon pynteken awagy zombaton Jthon 
lezen, Kegd Ismét kwlgie ky akorra, es Jsten seghytsegewel 
Jóra vygywk az dolgoth [Bongárth BN; BesztLt 61]. 1575: 
minket es az zegeny hazat el akartak rontany ęs vezteni, kyt 
veghezis wyttek volna, hogy ha az Vristen segetsegeteol 
fegywerewnkel eleit nem weottewk wolna es meg nem wer-
tewk volna eoket [BáthoryLev. I, 330-1 fej.]. 1600: Isten-
nek zent Segitsegebwl kezdettwk el az szölót szedni 27 
octobris [Kv; Szám. 9/XII. 87 Igyarto Simon isp. m. kezé-
vel]. 1618: az szent Istennek szent segítsége v é l e m lévén 

meglátja Nagyságod, hogy sinceritással s fidelitással 
tractálom [BTN 156]. 1628: Istennek segitsige v e l w n K 

leue(n), az Diuisio keőzteők Isten szerent, es minden Ej-
lenkezis nelkwl Egiessiggel vighez menuen [Kv; RDL 
137]. 1653: Hozzája fogának ... a klastromhoz a nagy 
Istennek szent segitsege által 1602-k esztendőben [ETA I, 
76 NSz]. 1788: már a lo Isten segittségéböl a buza hordást 
el végeztük [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

14.földi ~ evilági segítés; ajutor omenesc; irdische 
Hilfe. 1810: a kis Antim ugy vagyon hogy azon a földi se-
gítség már késő a leg kedvesebb gyermekemet vesztem 
el benne; de ha az Isten ugy rendelte, halgatnunk kell 
[Buza SzD; JHb Levelezés Jósika János lev.]. 

15. vmi vminek a ~~ére lesz vmi vminek a hasznára lesz, 
a fi de maré ajutor; Nutzen bringen. 1619: azmég Jenő ke-
resztyén kézbe leszen, az Dunán innét az töröknek, 
pogánnak semmi derék ereje nem lehet, és ha Felséged aZ 
pogánnal hadat indít, igen nagy segítségére lészen az egész 
keresztyénségnek Jenő. De ha Jenő pogán kézbe akad, 
bizony nagy ártalmára lészen az egész keresztyénség hada-
inak [BTN7 255]. 

16. hozzájárulás; contribuţie; Beitrag. 1572: Eotthues 
Orbán vallia Mykor p(er)leny akarna Zabo Georgn^ 

Zabo Myhalial az eo zomzedyawal Nemy viz foliaso* 
feleol Illen Modon Igenessetek megh hogy ig e r t i? 
azzony 3 flot Igh hogi Zabo myhal egj chatomat végien, E* 
ely fogya az eo heazatiarol leh zallo vyznek fóliását 
waba hogy az ázzon kwtyanak vyze foliasatis ... hatra ve-
gek az vduaron az kert fele, egenleo zegitsegel egykes egy 
embert Masikes egiet fogion aznak megh chinalasara [Kv' 
TJkIII/3. 17]. 

17. (ki)pótlás; completare; Ergänzung. 1802: vagy<£ 
ollyan darab vizenyős berkes helly, melly a felső nagy 
nak segítségére rástot vágni vagyon ki szakasztva [Apa' 
hida K; RLt 0. 2 Jos. Farkas (47) prov.]. -

Ha. 1568: segeczegel [Keresztényalmás H; BesztLt 6/ 
Martinus Vayda Camerarius Almasiensis Gr. Thynjjr 
beszt-i bíróhoz] | segethsegel [Komlód K; i.h. 72]. 1*72ĕ

x 
segetséggel [Szászzsombor SzD; Ks]. 1579: Segijtsegel 
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[Kv; Szám. 1/XVIlI. 20]. 1585: seghechegghel [F.váralja 
UszT]. 1593: segitsiget [Kv; Szám. XXI/5. 112-3]. 

1594: segitsiggel [Dés; DLt 246]. 1620: segeczigel [Borb. I 
Nimetthy Gergelli usz-i kapitány Kv-ról]. 1699: segejcsege 
[MegyesfVa MT; BálLt 93]. 1746: Segiccsiggel [Radulest 
H; Ks LXII/23]. 1763: segétségekkel [Mv; Told. 16/51]. 
1769: segejtsegevel [Kvh; HSzjP]. 1783: segétsegekre 
[Grohot H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1812: segéjtségül [Héderfá-
ja KK; IB. Molnár György (58) ref. esperes vall.]. 1814: se-
gejtsege [Alcsemáton Hsz; HSzjP]. 

segítségadás segítségnyújtás; acordare de ajutor; Hilfe-
leistung. 1688: az segicség adást el kővessik [Dés; DLt 
449]. 1710: Zrínyi Miklós ... nem jovallja vala, hogy a tö-
rök császárral tegyenek confoederatiót tudván azt, hogy 
a török a maga kosárjában szokta az eperjét szedni és segít-
ségadásnak színe alatt Magyarországot magának koporítja 
[CsH 71. — 1665-re von. feljegyzés]. 1762: Kegyelmedis 
••• maga személljesen, e' mostan meg kívántató Segicség 
adásban dicsíretes példát mutattni ell nem mulattja 
[Nsz; Ks 18/XCIII]. 

segítséghad segítő had; oastea/oştirea trimisä In ajutorul 
cuiva; Hilfstruppe. 1662: Az fejedelem azért azonnal Boros 
á̂nos kapitánysága alatt, hogy annak sokat tulajdonítana, 

újobban fizetett hadait beküldé, kit Foxinnál a Lupul kozák 
segítséghada igen megvere [SKr 325]. 

segítség-hozás (hadi) segítség behozása; aducerea ajuto-
"Ului armat; Herbeiholen einer Hilfstruppe. 1657: Túl, 
római császár részéről az palatínus Forgács Zsigmond had-
dal reá jütt, az említett Sorban vajda is újobban; Szebenben 
szorulván reá szállottak, de elfutottak alóla, mert Bethlen 
Gábor török segítség-hozásának hírét hallván, meg nem 
várhatták [Kemön. 28-9]. 

segítség-ígéret segítő ígérés; promiterea ajutorului (ar-
mat); Versprechen der Hilfe. 1662: Az portárul azért arra 
való engedelmet és népbeli elegendő segítségígéretet nyer-
vén, a fejedelem 1619-ben nagy haddal Erdélyből kiindul-
va ... nem sok idő telve az egész magyarországi státusok 
melléje állván, 1620. esztendőben magyar királlyá vá-
lasztatnék [SKr 118-9]. 

segítségképpen segítségként; ca ajutor; als Hilfe. 1662: 
aminémű okokkal a koronának reménysége neki ajánl-

tatott, noha azokban semmit magára nem vállalt, mégis 
már az országot mind írásban, beszédében magáénak tart-
ván, azonban nem segítség-, hanem ellenségképpen az or-
szágra fegyverrel ment volna [SKr 360]. 

segítség-kívánás segítség-óhaj; doleanţä de a primi 
ajutor (armat); Hilferuf. 1662: Szerdár intése az országhoz 
s a gyűlés eloszol. Csíkiak contumáciája, segítségkívánása 
[SKr 665 Tartalomjelző fejezet-címből]. 

segítség-kUldés (hadi/katonai) segítség-küldés; trimitere 
de ajutor (armat); militärische Hilfeleistung. 1662: A 
szomszédságbéli vármegyék, urak, főrendek, nemesek, hol-
dolatlan várasok, akik a szomszéd háza falának égését sem-
minek tartván, az váradiaknak a segítségküldés felől való 
írásokat, reménkedéseket s az ő nagy romlásokat, a megírt 
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módon való veszékeléseket contemnálták, megvetették vala 
[SKr 619]. —L. még SKr 573. 

-ül 1. segítségként, segítőként; ca ajutor; als Hilfe/Hel-
fer. 1542: annak elotthe azt wzenthe hog ew kegelme en 
thwlem semmyth ne tarchon, merth az Isten wthet wg se-
geyche, hog ha eg kew hagythaswal megwehetthea Foga-
rasth, sem wenne meg, ha nem inkab chazartol meg walwa 
walaky ellene akarna lenny, kez wolna segeychegwl mel-
letthe meg halny [Fog., LevT l, 16-7 Petrus Orozy Zalay 
Jánoshoz. — aOlvasási v. sajtóhiba wehettne h.?]. 1583: 
Az Aztalosokatis rea kenszeritettek eo kmek varosul hogy 
az eó Tomiokat meg epichek, Miwel hogj penigh zegense-
geket Mutogattak, ezt tekinthwen hogy vgia(n) Jol meg 
chinaloggiek es epwllyeon varosul tiz forintot igirnek segit-
segewl [Kv; TanJk V/3 275a]. 1611: májusban és június-
ban jöve megint sok hajdú, török és tatár Báthori Gábor 
mellé segítségül az havasalfòldi[ek] és molvaiak ellen és 
Kendi István ellen [Kv; KvE 142 SB]. 1702: A' Dézmálás-
nak jobb rendel valo véghez vitelére Brassai Spitz Györgj 
Quartas Ur(am) mellé rendeltetett a' T. Consistorium tettze-
seböl Baranyai István Ur(am) segétségül [Kv; SRE 83]. 
1789: oka ne légyen ha a Zsitárok mellé Segélycsegül rende-
lendő értetlen Embereim által valakinek kedvetlenül történhe-
tő baja, vagy kára következnék [Déva; Ks 74. VII. 74 1/4]. 

Szk: - ad. 1599: Attúnk a scholaba(n) egi zegeny beteg 
mendicans gyermeknek segitsegűl f—d 16 [Kv; Szám. 
8/XVI. 37]. 1843: mikor ki kapáltottam a' Szöllőket 38 
napszámost adtam segítségül 13. Rftot [Nagylak AF; 
DobLev. V/1243 Dobolyi Bálint lev. * - lesz. 1570: Kyer-
nek mynket kegyelmetekkel egyetembe hogy Legyünk Se-
ghithsegwl, kwlgywnk oda az my feyeregyhazj Emberwn-
ket rea, es Byzonultassek megh hogy az az orr [Meggyes; 
BesztLt 3 Gaspar(us) Zeoch Judex Petrus Lanius Juratus 
lev.]. 1593: Jeûe Az Neómet (!) Molnár gergy Biro vram-
nak es az egez Tanachinak, kenyergeny, Mindt hogi Eo ke-
gielmek neky Segiitsegûl (!) Lenenek, Mert Eó varodra az 
feredòbe, wittetneye Magat, adatta velem B vram Neky f 1 
d 50 [Kv; Szám. 5/XXIII. 35 Casp. Schemel sp kezével]. 

2. (isteni) (meg)segítésül; ín ajutor; Gott als Helfer 
rufen/Gottes Hilfe rufen. Istent hívja 1583: Az varost il-
lendeó theorweniekreol az Jstent hiwa(n) segitsegwl vgj vé-
gezzenek a [Kv; TanJk V/3. 277a. — aKöv. a végzés]. 
1653: az én feleségem ... a piaczon ... lévén mirigye lé-
szen é vagy egyéb nyavalyája? úgy hozám bé a pitvarba, 
és ott leüle és az Istent segítségül hivá imádkozván [ETA I, 
151 NSz]. 1660: Sok rendbeli rossz hírek és alkalmatlansá-
gok miatt mindeddig is én be nem mehettem Erdélyben, 
hanem Istent híván segítségül, ezen órában akarok indulni 
[TML I, 545 Rhédey Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1675: 
Minden dolgokban Istent hivan segítségül, az utan hivata-
los dolgaidb(an) szorgalmatoson el iary [Borb. I. — Petki 
János regesztaszerü rájegyzése: „Csik Csicsai Vdvar haznal 
lévó jobbagiomnak, s Biram(na)k Farkas Matenak Instruc-
tioja"]. 

Sz. 1667: Valamely ember az Istent segicégöl híjjá, min-
den kezinek munkáit megáldja [AUt 5 Bornemisza Anna 
fej.asszony kezével]. 

segíttet 1. segítséget adat; a dispune să fie aj utat (ín 
ceva); Hilfe leisten lassen. 1551: the ke: Aggyon Egh Em-
bertth Velek, ky Mwtasa megh Az helyet holott Eóregh fa-
kat talalnak ... ha myben swksygek Esyk Az fa le zaleytas-
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ban the k: segeytesse [BesztLt 49 Joan. Dobai Vincen-
cius swch beszt-i bíróhoz]. 

2. megsegíttet; a face să fie ajutat; helfen lassen. 1677: 
az Isten micsoda végekre indította fel űket ily vakme-
röképen az lengyel hadakkal való conjunctióra? meglehet 
hogy veszedelmekre, de az is meglehet, hogy javukra. Az 
Isten ellenkező alkalmatosságokkal is szokta az övéit se-
gittetni [TML VII, 475-6 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

segíttetés megsegíttetés; ajutorare; Hilfeleistung. 1799: 
A Szolgáknak, vagy vgy nevezett Mendicansoknak vagy 
már Tehetetlen akár Idegen, akár Városi nevendék Gyerme-
kek Segittetésekre állandó ñindusul testálok 300 az az Há-
romszáz MForintokot [Kv; KvRLt IV. 32/15 Zérczi Anna 
végr.]. 1802: Nagj Ápold nevezetű Faluban veletlen tűz 
által meg karositatot 37 Tselédes Gazdak Segitetésekre 
szolgálo Alamisnálkodásra Hataroztatot üdö a 1 ma 7 
ternbri (!) a jelen valo 1802 dik Esztendő Februariusának 
utolso napjaig [Énlaka U; Borb. II Galfalvi Pál esperes ke-
zével]. 

segíttethetik megsegíttethetik; a putea fi ajutat de cine-
va; geholfen werden können. 1677: igen is Ígérik magokat 
az keresztyének, az kik evangelicusok és ellenségi az auszt-
riai háznak, hogy megsegítenek, sőt ha ugyan ha nem segit-
tethetünk az portától ... magunk urunk ő nagysága és má-
sok segítségével hozzá fogni kéntelenittetünk [TML VII, 
362 Keczer Menyhárt Teleki Mihályhoz Konstantinápoly-
ból]. 

segíttetik 1. támogattatik; a fi sprijinit/ajutat; unterstützt 
werden. 1589/XVII. sz. eleje: Ha ki az Mesterek keõzwl, 
kiualtkeppen valo esetek miat, ugi mint: Nehez Vensegh, 
nagy szegenisegh, keő wtes, sęrúes, es egięb hasonlo nio-
morusagh miat, megh niomoroszik, keresztieni kegies in-
dulatból taplaltassanak; segittessenek az Ceh iŏuedelme 
altal [Kv; KömCArt. 25]. 1780: Valahányszor Stompokot 
kivantatik csinálni, egy különös Gazda is Bírák híre nélkül 
azt fel vállalni ne merészellye sub poena flór. 12. hanem a 
Birák(na)k hírré tégye, és a Bírák szegenyre, tehetősre egy-
aránt repartíállya a proportionaté, mivel ezzel az adō fizeté-
sében a' szegényseg nagyon segíttetik [Torockó; TLev. 7a]. 
1800: 'A Falu Erdeje oly fel tetei alatt maradott meg 'a Fa-
lusiak kézinél, hogy abból 'a tereh viselő szegény embe-
rek építésekre meg kívántató fákkal segltessenek [M.bagó 
AF; DobLev. IV/837]. 

2. kisegíttetik; a fi ajutat; ausgeholfen werden. 1706: 
Harmad idén őszszel Méltgs Generális Rabbutin eő Excel-
lentiája, a* város kőfalának egj nagj darabját porral fel vet-
tettvén, most annak reparatioját nékünk imponálta, amely-
hez ugjan hozzá fogtunk alázatossan instálunk ezen is 
hogj segittessŭnk másunnét is ez munkában [Kv; KvLt 
1/193 a város a gubernátorhoz]. 1738: Mint hogj a mostani 
terhes állapothoz képest felette sok loval valo postálkodás 
kívántatik Concludáltatott ... hogj azon kevés lovas 
Embereink, ollyas atjánkfiai által segittesessenek, kik(ne)k 
tehetségek vólna hogj lovakat tartanának [Dés; Jk 490. 
490-1]. 

3. (Istentől) megsegíttetik; a fi ajutat (de Dumnezeu); 
(von Gott) geholfen werden. 1710 k. : De mikor osztán azon 
túl mégyen a nyelv bezzeg már akkor kezd szenvedni, 
megillettetni az, akiről a szó vagyon, amint a szólók őróla 
jól avagy rosszul szólanak, és ő azáltal az ő Istentől adatott 
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állapotjában vagy segíttetik, vagy akadályoztatik [BÖn. 
410]. 

sehol(t), sohol(t), sohon(t) a ne, nem, se, sem tiltó-, iH-
tagadószóval kapcsolva; Impreunä cu cuvintele ne, nem, 
se, sem exprimă o negatie categoricä; mit den Negations-
wörtem ne, nem, se, sem zusammen 1. egyetlen elképzelhe-
tő helyen sem; nicäieri, niciunde, ín nici un loc; mr-
gendwo. A. sehol. 1659: Én, Uram, ez héten itt leszek, 
hétfűn Isten akaratjából alá indulok, nem késvén sehol, 
urunkhoz sietek [TML I, 453 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 1699: a' mészárosok az húsnak Erdélyi fontyát 
két Pénznél fellyŏbb (!) adni sehol se mereszellyék, mert a 
Militia is többet érte nem ad [UszLt IX. 76. 69 gub ] 
1773: Igazé az is, Hogy másut seholsem lehet Vádu 
Prihodistit kapni ...? [AF; WH vk]. 1848: én pedig nem 
voltam sehol egyszeris, itthon Nagyapáskodom [Kv; Pk 7] 
1852: sehol sem kaptam pésmajátzint gyökereket [Kv; 
Pk 7]. 1854: A tények nyílt mozgalmai erősebb tollak által 
fòljegyezvék: de sehol sem látom a családi élet izgalmait s 
metamorphosisait [ÚjfE 4]. 

B. sohol, sohul, suhul. 1570: ezenis kerem kmedet 
hogy kmed tettettnie zerett walamy kowy halaknak mert mi 
sohwl szerett ne(m) tehettivk [BalázsíVaa; BesztLt 104 
Gasparus Chereni comes com. Tordensis Zcheoch (!) 
par beszt-i bíróhoz. — aKésőbb: A.balázsfva (BN)]. I572ę. 
tuggya azt hogy draguzlon az lapystak laktak, az árkon Innetn 
kemeny peter myerth hogy hatalmas ember volth espan volt 
reayok kuldoth onnat Ewketh el wzette, az vta(n) Ew Jrtatta 
es byrta, mostis az Ew maradeky byryak ..., de penzen voth 
foldeketh Ew sohuly Nem tuggya [Bedecs K; KP. Marta Ma-
te jb vall.]. 1576: Anthos Balynt Retthj vmnk Jobagya azt 
felele nem tud egyebet Andoryas gyergynek hogy let volna 
sohul, hanem az Rety hatarban nalla vagyon három hold 
feold [Eresztevény Hsz; HSzjP]. 1586: smaegh (!)... Pr(y 

uentust nem chinal addig semmikeppen Exitust Sohol ne 
Jrhasson3 [Kv; PoIgK. — aAz ispán]. 1590: sohul szál l j 
nem talalnak vala [Szu; UszT]. 1591: Kadar Balint... monda 
Meni el bestie kuruafia nem sohul megh nem maradhatok 
miattad [Kv; TJk V/l. 150 Almádi Gaspar vall.]. 1612/13: 
mikor az első zolgalonak giermeke lőtt, hogy sohul nem hat-
tak lakni haza iőtt [F.balázsfva BN; KJ]. 1650: sohul nem 
foghnának my számunkra saletrumat készíthetni [KJ]. 
Umnk, a nyár elérkezvén, a király után indula hadaival 
Danczka felé és Lithvániára; de a lengyel király Kaziminj5 

harezot sohol nem ada nékiek, hanem béálla D a n c z k á b a 
[ETA I, 161 NSz]. 1662: Pegymetet, édes szívem, suhui 
sem találni [TML I, 383 Teleki Mihály Veér Judithoz 
1672: Fekete Mihály felesegetül Szekely Margittűl absol-
váltatik, et ad 2da vota transmittál<ta>tik, mivel öt eszten-
deje hűtőtlenűl valo el hagyasa, s mind eddigh is keresven 
sohul nem talalta (így!) [SzJk 119]. 1710: noha a törökkel 
békessége van ugyan a német császárnak, de mivel a 
török kételenség alatt szerzett volt békességet avégre, hogy 
annál inkább hadait Kréta szigetibe vihesse Candia meg' 
vételire, már pedig Candiát megvévén, és sohol most tömj 
ellensége nem lévén, csak a fejedelem akarja s a porta 
requirálja [CsH 105]. 1744: az ö kglme Felesége öröksége 
utánn való erdő Soha nem vólt, 's nintsis Sohol tuttúnkra 
[Szentegyed SzD; WassLt]. 1750: Czigány Jobbágyi 
malitiose el szöktek, és nem találtatnak sóhol [Ne; DobLev 

1/243. la]. 1797: az Ifiabb Bartsai Mihály Successorai so-
hol más Joszágot nem bírnak [Incz. XI. 26b]. 1807: a 



705 segíttetik 

szolgálo Legény őkemine jártába a kutjáját megütvén a 
kutya sohol sem tanáltotik [Dés; DFaz.]. 1858: sohol és 
semmi szin alatt fát vágni jogosítva nem lészen [Kendilóna 
SzD; TKf 15. — A kővári uradalomra von.]. 

C. soholt, sohult, suholt. 1571: Az falws biro soholt meg 
ne rotassek [Gyf; SzO III, 335 Báthory István ut.]. 1594: 
Az keömywesnek Hogy allasnak való Harsot soholt 
ne(m) talaltunk, kellet Jstrangot wennem 12 zalat f - d 24 
[Kv; Szám. V/6. 45, 47]. 1600: Vgy kezd kett fele kapni, 
es pénzt keresni, de hogy sohult ne(m) talalt, Chiki Miklóst 
kezde vntatni sok zowal ... adg(ion) niolcz forintot [Utl 
Jmreh Gyeorgy Feniedi zabad zekely vall.]. 1671: Ha mi-
kor a' Puskások Fejedelmek szükségére vadászni kénszerit-
tetnek menni, bor sohult-is nékiek, se Postaîó ne adattassék 
[CC 32]. 1672: eő kgmek ellen senkivel nem Colludálok, 
sem Erdélyben, sem más országokba(n) sohult [Szárhegy 
cs; LLt 146]. 1695: végeztük hogy sohult és senki az 
paraszt és idegen emberek közül (:az nemességet ide nem 
ettvén:) afféle crematumot vagy gorolykát főzést ne gyako-
rolja [EOE XXI, 238 ogy-i végzés]. 1701: o kglme mind-
gyárt ki küldötte az akkori Gondviselőjét s mindenütt ke-
restette® s szabadsagotis adott hogy az hun kaphattyak meg 
jogjak, de se magokat se feleségeket sohult nem kaphattak 
[Keresztényalmás H; Szer. Luka Kirvána (80) jb vall. — aA 
jobbágyokat]. 1710: midőn investigalni kezdettek az Görō-
gŏkőt Sohult Sem találták [Illyefva Hsz; ApLt 2 Ghidoffal-
Vl Gábor Apor Péterhez]. 1769: Vasárnapokon s más Inne-
Peken ugy Sátoros Innepeken sohultis gyülesek Tanczra 
!talra ne legyenek [UszLt XIII/97]. 1780: Soholt Sem az er-
ényt Sem pedig a benne lévő Aranyokat meg nem talál-
tuk [BK. Joannes Körösi de Retteg (22) ns vall.]. 1785: Én 
soholt se kortsomaroltattam egy kupa italtis arra való 
KOrtsomarosunk sintsen [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
kv*]. 1791: 9 Kosár Méheket meg öletett de Azok(na)k 
Mézét és Viaszát mire erogálta legyen Szám adasában So-
bultis le (!) kissebb emlékezetett sé tészen [Kőrösbánya H; 
Ks 108. Vegyes ir.]. 1804: Szimulyészlik Juon neked sze-
medbe mongya, hogy ingét el vetted, kezedbe fejszével 
egybe vagdaltad, azt mondván nékie, hogy ugy mennyen el 
Olá Országig, hogy soholt ne találhasd őtett mert te Hegyi 
lolvaj vagy és ugy fogod egybe darabolni, mind az ingit 
ip^va; Ks 115. Vegyes ir]. 1809: Méltóztatik az Ur asztott 
vini hogy az által adott quitantiát Soholt nem találja [M.bi-
kal K; BetLt 2]. 1811: Kár hogy oly' homályos szinek, 's 
eredetek4, És hogy úgy meg-vetik a' többi Nemzetek, Hogy 
senki nem emel előttök kalapot, És soholt nem látni Czi-
gány Papot [ÁrÉ 36. — aA cigányoknak]. 1816: A miolta 

a tisztelt Báró Ur Ö. Nságának Regiussa vagyok tudom 
bizonyoson hogy Sohult Magára az Exponens nem méretett 
gabonát [Mezőmadaras MT; Born. XVb]. 1826: a' 
praescriptiot a' törvény a' vizek járására soholt sem terjesz-
tette ki [Msz; LLt]. 1851: én suholt sem jártam még ki 
Jţemis megyek mert nints a' nagy világba való köntösöm 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

sohun, suhun. 1630: fekete Jánost ... nem lathatok 
sohun [MvALt 222a]. 1659: Én osztán mindjárt lúra ültem, 
oe én az katonákat sohun nem értem [TML I, 443 Veér 
György Teleki Mihályhoz] | suhun élés nincs, ha el kellene 
fennünk, nem tudom, mivel élnénk [TML 1,451 Pekri So-
ha férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 

E. sohont. 1623: Ha pedigh Mak mikor sohont nem len-
ne thehat ollyankor Tatarkauall zabbalis ketelen ky telel-
tettny11 [BGU. — aA disznókat]. 

Szk: ~ a földön. 1879: mintha ő már számolt volna az 
egész világgal, s tisztában volna azzal, hogy sehol a földön 
jó dolog nem születik [PLev. 39 Petelei István Jakab 
Ödönhöz] * - ez világon. 1705: Már nékem egy bornyúm 
sincs sehol ez világon [WIN I, 591] * - nincsfen). 1591: 
az fogolj penigh azt monda ennekem hogi esmegh az 
Gazdaia ados három napi zammal Annál teòb penze sohul 
ninchien [Kv; TJk V/l. 145 Feleki Huzti Thamas vall.]. 
1663: Jószágom sohul nincsen, az kibűl jövedelmet várhat-
nék [TML II, 569 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1744: 
az ő kglme Felesege öröksége utann való Erdő Soha nem 
vólt, 's nintsis Sohol tuttúnkra [Szentegyed SzD; WassLt]. 
1798: nints annak le irhatására alkalmatos penna sohol 
[Dés; DLt] * ~ semmi (sincsen). 1573: András aztis Monta 
hogi attyatwl hallotta hogi sohwlt semmy attyafya Nem 
Maradót meg haltak [Kv; TJk III/3. 151 Anna geobel And-
rasne vall.]. 1610: sohul semi nem talalkozot, sem attiam-
fiay sem vramnak regy io akaroy keőzzolis, ky en raita(m) 
es ama giermekimen keőniőrőlt volna [BálLt 62]. 1663: Én 
most mindenemet, az mi kevés belső értékecském van, el-
költőm, jószágom sehol semmi sincsen [TML II, 578 Tele-
ki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1725: Sohúnt Semmi Szalma-
ja a szegenysegnek [Limbaa AF; Ks 95 Balogh János lev. 
— aLombfva] * ~ senki. 1610: sohul senki nem talalkozot 

ky en raita(m) keőniőrőlt volna [Tövis AF; BálLt 
62]. 1619: Ennél többet nékem sohul senki nem adott 
csak egy pénzt is [BTN2 249]. 

Sz. 1642: ennekem mind Urak Fö Emberek es minden 
rendek előtt oly bŏczűletem volt, hogy sohult semmi törött 
Fazakam nem volt [Fog.; Told. 1]. 

2. azon a (szóban forgó) helyen nem; nicăieri nu (pe 
locul respectiv); (am besagten Ort) nicht. 

A. sehol 1653: Én azt gondolám, hogy azt vélték, hogy 
a császár akaratja ellen a tatár Erdéybe bé akart az ország-
ba csapni rabolni. De a bolond gondolat volt, mert császárt 
haza kisérte a tatár a Novách havassáig közel; nem tágítot-
ták sehol a császár táborát [ETA I, 137-8 NSz]. 1656: 
Varallyan lakó Laszlo Kata prokatara altal Murkus István 
altal proponallya hogy az Ura Veres János a miolta felese-
gűl elvette huszszoris hagyta el. Vagyon ket esztendeje 
miolta hiret sem hallotta. Mostan Vásárhelyig Petelyeig ke-
restette, de sehol nem talalhattya [SzJk 79]. 1671: sehol 
kölcsön Máramarosban, nem tehetjük szerint [TML V, 
585-6 Mm rendei Teleki Mihályhoz]. 1704: Azt is hozták, 
hogy Háromszéket mind felégették a harc után, embert 
ugyan sehol sem találtak az falukon, mert mind elszaladtak 
[WIN I, 82]. 

B. seholt, sehult. 1736: Leülnek az vendégek3, keresik 
az kisasszonyt mindenütt sehult sem találják [MetTr 417— 
8. — aA lakodalomban]. 1765: A két ember bemegyen 
Székre, s hírt tesznek, a varos kimegyen a helyre, megtalál-
ják a gödröt, de holt embert seholt sem [RettE 187]. 1831: 
a Solymastotol, a Rétre le lovagoltam, s ottan a más két 
Lovaimat mindenfelé keresgéltem, de seholtis nyomokba 
nem akadthatván, viszsza tértem a Gyertyánosra [Dés; DLt 
392. 13]. 1843: mind tiszta mind joságara nézve az azok-
ban termő nádhoz hasonlo soholt sem terem a vidékbe 
[F.szovát K; SLt Vegyes perir. Szoporán Pável (60) col. 
vall.]. 

C. sohol, sohul, suhul. 1568: Miklosy Kato iuar(ata) fás-
sá est, Eztis latok hogy ket tyúk Jar vala az András Kato 
vduaran, gergel deakne Rea kwlde suhul, meg nem talalak 
[Kv; TJk III/l. 235]. 1584: a' fogoly Azony chupa Mezite-
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len fekzik, es semmy lelket Nem erzewnk benne, De min-
denewt be vala kewerwe es kenwe ember ganewal es sohol 
Nem niulhatunk vala hozza azon eyel Ne(m) erzettek lelket 
benne [Kv; TJk IV/1. 246 Kerekes Istwan es felesege Erse-
bet vall.]. 1585: Nemes embernek ne engeggienek sohol a 
hostatokbolis hatalommal Jobagiot, vagy zolgath hazakból 
ki Vinny Wagj egieb hatalmot chelekedny [Kv; Vegyes ir. 
III. 17]. 1614: Miuel hogi orzagunkban az roz pénz illien 
igen el zaporodot vegeztwk orzagul, hogi affele feier garast 
ez utan se Ngd ne veressen, se pedighlen masnak ne le-
gien zabad sohul az Ngd birodalmaban veretnj [Ks 87 ogy-
i végzés]. 1623: Az egesz jstallokott zeker szentt vgy czie-
naltassa hogy mind egy vegben legyen soholl azoknak hea-
zattit olda<la>ytt megh ne zagassak [BGU 125]. 1705: Azt 
is beszéltették, hogy a Maroson innen mind el akarnák 
égetni a falukat, hogy sohol ne legyenek faluk, és actu most 
mindenütt égetik [WIN 573-4]. 1717: Az jnnépekén en 
oda jártam a körül valo falukba de sohul ném kernek se 
pénzt sem buzat [Búzásbocsárd AF; BÍR Sigmond János 
lev.]. 1792: sok izben feli keresvén sohol meg nem találtuk 
[Kük.; JHb XIX/36]. 1799: a Gyōrfi István szekere sohol 
se volt az erdőben [Dés; DLt]. 1829: A' Bikát minden 
felé eleget keresték, de sohol se találták, mig az Erdő pász-
tor réá akadott [Sorostély AF; IB. Tóth Elek udv. regius 
vall.]. 

D. sohol/, sohult, suhult, suhut. 1586: Feyer Antal koz-
mássá Nemes Ember... azt valla Kazalo hawaswkat só-
holt Nem tudom [BK Mise. 1145-78. — *Cs]. 1587: sw-
hwlt az egesz hatarban ne Irthasson, se maga zam ara, se 
Njwtodj vram zamara [Nagykend KK; LLt]. 1629: Gyer-
tyát ... hozanak, fogam mindenüt minden hazakban es az 
pinczebennis keresem megh reitek helyekennis de en so-
hult ne(m) talalam [Kv; TJk VII/3. 111]. 1632/1720: az 
regi eleink idejébenis ezen Sz. Gothárt Oláh és Magjar Falu 
volt mostis penigh oláhal kellett meg Szállítanunk, mint 
hogj az sok háboruságos üdőkb(en) az ember ugj el veszett 
volt hogj Sohult ött vagj hat hazas embemel tőbb meg nem 
maradott az jo földön [WassLt]. 1635: panazolnak az 
cziszmadja Vraink Hogi az Eo fiainak (!), es tanituanynak, 
Erdeljbenn sem Magiar Országban, miuet nem adnak, az 
Eo kigielmeknek tuduan uolt, hogi suhut az Szaz Varosso-
kon nekiek Miuet Adgianak (így!) [Kv; Céhir. I. 13 a varga 
céh lev. a tanácshoz]. 1673: Ihon mind el járam az malmo-
kat, sohult nem örölheték [A.jára TA; Berz. 7. LXV/38]. 
1716: ézen a födőn sohult éddíg az hétig égy kapa vágást 
sem látót sénki a szőlőkbe [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor 
Márton lev.]. 1720: földes Urakat sohult sem egyszer sem 
masszőr nem hallotam hogj valahul volnanak az Hazában 
[Nyárádtő MT; Sár.]. 1733: az Németekkel bé járták az 
határt de Sohult az aszszony ... széna fűvín kívül kedvek 
szerint való füvet nem találtak az nemetek(nek) [Erősd 
Hsz; BLt 7 Valentinus Bíbó (26) jb vall.]. 1754: az Mal-
mon alol sohult viz ki nem ment [Nyárádkarácsonfva MT; 
Berz. 15. XXXII. 10]. 1755: Sohult sem Látok az itt légei-
tető oláhok(na)k hogy házok volna [Gyszm; DE 3]. 1785: 
Az egész htáron sóhólt se szántó, se kaszáló hellyek ósztat-
lan nem maradtanak [Bede MT; LLt 59/7]. 7797 kertet az 
aszalóig elé Suhult Sem találtunk [Kőrispatak U; Pf]. 
1801: ezen hely(ne)k a szomszedsagabán utat soholt nem 
tudok lenni [Kökös Hsz; Kp IV 297 Nagy István (84) 
gy.kat. vall.]. 1823-1830: egész Magdeburgig, mintegy 18 
mértföldnyire soholt hegy nem látszik [FogE 193]. 

E. sohunt. 1757: az házban bemenvén vigyázom az 
Uram eokigyelmét de sohunt sem láthatom [O.kocsárd KK; 
Ks 8. XXI. 14]. 

Szk: - nincsfen). 1676: Mi Uram ezt az várat derék pra-
esidiummal nem tanáltuk, lévén benne német No 15, jój 
szágbeli hites oláh drabant No 20. Magyar drabant sohul 
egy is nincsen [TML VII, 219 Sáros János és Inczédi Zsig-
mond Teleki Mihályhoz]. 1789/1799: az sohult-is a' Tör-
vényben nints, hogy a perjudicialis Fassióknak hitele ne 
légyen [Torockó; TLev. 5/16]. 1837: a' maiam zsilipje jo, 
a' maiam gáttya seholt meg szakadva vgyan nintsen, de 
igazítást kiván [A.szőcs SzD; BetLt 5] * ~ semmi (nincs, 
nincsen/sincs). 1588: mikor Jwtottam volna az Galponyai 
feoldre Sombori Lazlo Jozagaba ahol az nyomáson meg 
vgarlottak vala az feoldet kiben meg soholt semi vetes nem 
vala eggyk az zekerem kerekenek hat beleöl hagoth az 
vágáson [Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.]. 1662: úgy 
mennének ki az országbul, sehol semmi kárt, prédálást ne 
tegyenek [SKr 151]. 1760: Ez mondotta volt Túrban laktá-
ban Vitéz Györgynének, hogy a túri kősziklában lévő lyu-
kakban annyi a méz, hogy a lyuk szájához viszik a kádat, s 
meg lehet tölteni. A szegény asszony elhivén, nagy készü-
lettel odaküld, hát soholt semmi sincs [RettE 105-6J-
/ 778: illyetén Szöllőnek valo helly, ezen az Határon sohont 
semmi sem ment [Koronka MT; Told. 79]. 1790: írhatom, 
hogy még eddig elé Istennek hálá Soholt sem(m)i kárunk 
nintsen [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1796: W 
sohult semmi Curialisok ... nincsen [Verebes Cs; Berz. 
66/1]. 1826: soholt egyik ház hellyenis semmi épület nints 
[Mezőcsán TA; TGsz 51]. 1831: sohont nem láttak semmit 
is [Dés; DLt 332]. 1850: padlása soholt sínts semmi [Gyé-
ressztkirály TA; DLev. 5] * - senki. 1599: Biro vram 
megh paranchyolia ..., hogy minden helyeken az Teozeleo 
helyeket es kemenyeket keorteoket megh circallianak (ígyO 
es% Ahwn, feleimesnek karosnak talaltatik le rontassak, 
sohult penigh ez varosban senkynek hazejaian (!) dereka-
son zenat ne pacialianak thartany ereos beontetes alat [Kv; 
TanJk 1/1. 335]. 1600: az langott hogy latta vgy futott oda 
es kyaltott torka zakattaban mert az vehannis soholt senty 
nem volt [Kv; TJk VI/1. 451 Nagy Mathyas vall.]. 1623: 
bekessegesen iartam az Johal az kapolna mezeon senki 
nem haborgatot sohol [Szováta MT; JHb rtlen Albertus 
Bakó (50) jb vall.]. 1730: kglmetek illyen modalítfct 
observályon, hogy valahol dögös nyavalyába marha döghk, 
soholt is senki azt meg nyúzni, fadgját kivenni nem şu-
màllya [BrÁlt Stenner IV Sig. Komis lev. Kv-ról — B«J-
der Pál kijegyzése]. 1746: a' miólta eö Nga gáttya, és mal-
ma meg nyjttatott azolta, az Küküllö vize Senkinek egy 
Jambornak is kárt sohult nem tett [Ádámos KK; J“fj 
XIX/7]. 1823: soholt nem tanáltatott senki sem [Dés; DU\ 
* - sincsfen). 1598: Balogdi farkas wallya Aminemew 
zerenchetlensegh es nyawalia az zegeny Zekeli Andráson 
volt, nyawaliaiaban eginehanizor mentem hozza, nagi zn-
kozodassal panazolkodot nyawalias hogi az rokony k®®*" 
zewl sohol chiak egi attiafia sinchen [Kv; TJk V/l. 123J-
1765: Suhult sintsen tőbb hatarfa [Jedd MT; LLt]. 181*: 

most sohol sints [Dés; DLt 56]. 

Az 1. jel. alá sorolt némely adalék a 2., a 2. jel. alá soroltak közül P&M 
egyesek az 1 jel-hez is tartozhatnak 

3.? soha; niciodată; niemals. A. suhul. 1763: az melbj 
leveleket küldet Natsád másaknak azakra Választ Suhui 
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nem tettek [Kóród KK; Ks 11. CII. 11 Szarka József gazda-
tiszt lev.]. 

B. sohult, suholt, suhult. 1710: az Páter avval ne(m) 
gondolván sohult el nem akara állani mellőle [Marosztki-
rály MT; Told. 2]. 1760 k.: suhult velle csak egy hazban se 
naivan egesz Vasas Sz. Ivanyig vittem [Szentlélek Hsz; 
HSzjP]. J767: Rosnyai Josef Ur(am) földének a Szabadban 
Jaro ut sohultis nem szomszédja [UdvarfVa MT; Told. 44. 

1830: Jónásnál minden héten Concert van engemis 
nivutt, de még suholt sem voltam [Kv; Pk 6]. 

C. sohun. 1676: a császárnak ... sohun hada ide nem jü 
ITML VII, 277 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

Ha. A. 1793: Seholt [Mv; Born. X. 33]. 1831: seholtis 
Ufs; DLt]. 1839: sehol [Kisesküllö K; Somb.]. 1841: 
Îm [ICv; P k 6 P á k e i K r i s z t i n a férjéhez]. 1850: seholt 
INagylak AF; DobLev. V/1282 Dobolyi Bálint kezével]. 

B. 1584: sohol [Kv; TanJk T/l. 118]. 1593: sohul [Kv; 
r jk V/l. 413]. 1619: sohul [BTN2 327]. 1635: sohul [Ta-
másivá K; KCs IV/128]. 1645: sohul [Kőrispatak U; Pf]. 
1653: sohol [SófVa BN; Ks 41. E. 31]. 1666: sohul [Borév 
ſA; Thor. XII/16], 1695: sohúl [Marossztkirály AF; Told. 
2J. 1699: sohol [Dés; DLt]. 1705: soholis [WIN I, 619]. 
1710: suhul [Homoródsztpál U; Sf]. 1717/XV1II. sz.: sohol 
ISzilágycseh; Berz. 7. 68/1]. 1751: suhul [AbosfVa KK; Ks 
83 Borbándi Szabó György lev.]. 1794: sohol [Hosszúfalu 
^zt; TKhf Jakab Gábor gr. Teleki Imréhez]. 
. C. 1591: Sohût [Kv; Szám. 1/5. 77]. 1595: sohút [Kv; 

XVIIa/6.126 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1623: 
sohult [Csicsó Cs; BálLt 60]. 1625: sohult [UszT 109a]. 
'6ý5: sohut [BesztLt 146/1645 Acatjus Barczai kezével]. 
'652: sohult [Bőd SzD; BK]. 1656: sohult [Kóródsztmár-
ton KK; BálLt 1] 1659: sohutt [TML I, 400 Bornemisza 
Anna Teleki Mihályhoz] | sohult [TML I, 408 Rhédey 
rerenc ua-hoz]. 1672: sohutt [TML VI, 296 Naláczi István 
{eleki Mihályhoz]. 1698/1699: soholt [Cege SzD; WLt 6]. 
1710 k.: sohult [BÖn. 409]. 1718: sohult [KJ, Rétyi Péter 
lev. Fog-ból. 1724: soholt [Veresegyháza AF; Ks 83]. 
1725: Suhult [IvánfVa KK; Ks 83 Miske Imre lev.]. 1731: 
suhult [Pálos NK; Ks 83 Géczj László lev.]. 1742: Sohultis 
Koronka MT; Told. 26]. 1749: suholt [Balavásár KK; 15. 

LXXVIII. 17]. XVIII. sz. köz.: suhult [Náznánfva MT; 
Berz. 13. VI. 32]. 1762: soholt [Kv; SLT XXXV 6]. 1763: 
soholt [UdvarfVa MT; Told. 44/18]. 1769/1802: soholtis 
[Torda; TJkT III. 37]. 1770: sohult [M.hermány U; RSzF 
210]. 1773: sohutt [Szárhegy Cs; LLt 49]. 1775/1802: so-
noltis [BSz; JHb LXVII/3. 140-1]. 1778: Sohult [Karatna 
Hsz; HSzjP]. 1780: Sohult [Baca SzD; TSb 24]. 1784: 
aohuth [Kv; SLt Henter János Suki Jánoshoz]. 1789: 
sohult [KobátfVa U; UszLt XIII. 97J. 1809: Suhult [UszLt 
ComGub. 1628]. 1811: sohult [ÁrE 3. 83]. 1820: soholtis 
lUdvarfVa MT; Told. 42]. 1829: suholt [Kv; Pk 6]. 1835: 
soholt [Mv; MvLt 2]. 1841: soholt [Torockó; DLt 1541]. 
'848: sohutt [JenőfVaCs; RSzF 158]. 

D. 1674: sohun [Bethlen SzD; BLt 9 Fileki Mihály Béldi 
Pálhoz]. 7757; sohun [Torda; TJkT 137-8]. 

E. 1637: sohunt [Backamadaras MT; MvLt 291. 108a]. 
1777: suhunt [Ks 96 Árva Kemény Kata leányához]. 1732: 
suhunt [Kóród KK; Ks 99 Komis Ferenc lev.]. 1814: 
sohunt [Nyárádmagyaros MT; CsS]. 7837• sohont [Dés; 
DLt]. 

sehonnai, sohonnai h mn 1. hazátlan; fåră patrie; hei-
matlos. 1657: az várasban maradtanak Vala lovaim, szolgá-

im felesen, s az előtt valami sohonnai katonák ketten, 
Dunán túl valók, akadtanak vala hozzám [Kemön. 148-9]. 
1668: Nemtelen sehonnai nevem, magam én is eleitűi 
fogva jószágos nemes ember gyermeke voltam [TML IV, 
Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 1710: Az én atyám Er-
délyben mind maga, s mind az elei igaz ős nemesemberek 
voltak, nem olyan sohonnai, mint kegyelmed [CsH 159]. 
1714: Hajós János bizonyosan tudom hogy csak olljjan 
suhonnaj Koborlo vandorlo földes vrát kerülő ember, nem 
Kőz Biro(na)k való ember [Somosd MT; BálLt 86]. 

Szn. 1643: Nagi Peter Sohonnai [Mv; MvLt 291. 398a]. 
— A szó szn-i funkciójára nézve vö. RCsnSzt. 

2. becsm jöttment, senkiházi; venetic; Niemand, Herr 
von Nirgendheim. 1598: Az sombory harminczadosnak 
Thúri Janosnak zamtalan sok Jstentelenseget hallotta(m)... 
holot ew f(els)ege az ew iewedelmet reaiabiztha, nem ewl 
az harminczad helie(n) mint ezeleot walo harminczadosok, 
hane(m) hazanal ewl, walamy hitwa(n) sohonnay imillie(n) 
amúllia(n) zolgakat tart az harminczadon kiknek sohol ez 
orzagba(n) semmi residentiaiok ninche(n) [Kv; TJk V/l. 
180 Petrús filstich jun. ns vall.]. 1633: Hallotta(m) hogj 
ualtigh szíttak az Ueres keőzben egj mast sohonnai kurua-
nak [Mv; MvLt 290. 231b]. 1710: a sok" idegen sohonnai, 
tolvaj magyarországi kurucok bejövének Erdélyben3, az 
igaz erdélyi verebeket, a jó hazafiait kipraedálák mindem-
ből | Csíkban Sándor János Tamás Deákkal, és egy 
sohonnai tolvaj Horváth Györggyel együtt az egész csíki 
hadakot a rebellióra indítákb [CsH 324, 338. — 31702-ben. 
bl 703-ban]. 

Az 1. jel. alá sorolt adalékok a 2, a 2. jel alá soroltak az 
1. jel-hez is tartozhatnak. 

II. fn hazátlan személy; persoană fără patrie; heimatlose 
Person. 1668: az szegény magyarországi atyámfiai mind 
sehonnainak Ítéltetnek most velem együtt, mert elvette 
Isten igaz itéletibűl tülök lakó helyeket, jószágokat [TML 
IV, 381 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 

sehonnan, sohonnan, többnyire a ne, nem, se, sem tiltó-, 
•11. tagadószóval kapcsolva; de obicei împreună cu cuvin-
tele ne, nem, se, sem exprimã o negatie categorică; mei-
stens mit den Negationswörtern ne, nem, se, sem zusam-
men. 1. sehonnét, semerről; de nicăieri; nirgendwoher. A. 
sehonnan. 1704: Azt is beszéle3, hogy Nagyszegi a strá-
zsamesterrek mint beszélgettek, hogy már őket sehonnan 
meg nem segítik [WIN 1,270-1. — 3A kapitány]. 

B. sohonnan, sohunnan, suhunnan. 1606: Áffelett sok 
feoldeket vett szalagositott, Jobbagiokot váltott mègh: 
De az molnot sohunna(n) megh ne(m) hozta3 [Utl 20/267. 
— 3Az incta]. 1614: Jenő várát sokáig vívák, de hogy 
annak is az békje ott az harcon veszett volt, és sohonnan 
segítségek nem érkeztek, azt is megadák [BTN2 43]. 1662: 
csakhamar néhány emberbéli kár esvén köztök, s lövések 
úgy el kezdvén vétetni a kívül valóktul, hogy sohonnan egy 
lövést sem kezdenének rájok tehetni [SKr 234]. 1672: 
mindenek pirongatták az váradiakot s azt mondották ma-
gok is, hogy mü minden kaput elcsináltunk pénzzel, mert 
nekik suhunnan nem adnak jó választ [TML VI, L/3 Ne-
mes János Teleki Mihályhoz]. 1705: Az ura felől is semmit 
sem hallhat, csak úgy nyomorog és kesereg, sohonnan vi-
gasztalása nem lévén [WIN 576]. 1707/1710: Kolosvar 
varossaban Szorulasnak es ighen nagy nyomorúságnak ide-
jen Semmi attyafia akkor az űdőben Szegeny Aszony-
nak Colosvarra se Suhunnan be nem jöhetett [Kv; JHbK 
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LVII/43]. 1714: az egész jószágb(an) sohonan Csak egy 
dézma Kosár méh sem provenialt [Balázsfva AF; UtI] | 
ellene mondottunk ä Connumerationak, hogy Suhunnan bé 
ne mennénk ä Connumeratiora [Bölön Hsz; INyR Kis 
Gjörgy Mihály Junior (47) ns vall.]. 1741: Minden eszten-
dőben a piricskei sánczot ujitanunk kell, házokot, istállókot 
építenünk, a melynek refusioját sohunnan nem érezzük 
[Gysz; SzO VII, 412]. 1742: sohunnan az országbol annyi 
panasz, és anyi féle dolog nem hallatik, mind három széken 
[Nsz; ApLt 4 gub.]. 1792: A ki arendált Malomra hogy az 
eladatt szŏllō p(rae)tendalt árra investialodott volna a so-
hunnan ki nem jö [Ne; DobLev. IV/701]. 1805: tsak köl-
tünk, 's sohonnan egj pénzt be nem vehetünk [Torockó; 
TLev. 9/40]. 1823-1830: Bikfalvi is írt neki Pestről, hogy 
küldjön pénzt, de nem kaphat sohonnan [FogE 257]. 1842: 
a taplocai falusbíró, Győrpál István házánál tartatott 
nemes elegyes közönség gyűlésében meghatároztatott, 
hogy a kaszálókon kivül sohunnan fennálló nyers fát egy-
szer se vágjon, semmi szín alatt [Taploca Cs; RSzF 115]. 

Szk: - nincsen. 1651: az varosnak sehonna(n) az egy 
contributional teöb prouentussa ninczie(n) [Kv; PolgK 
142]. 1670: Nekem, Uram, semmi hírem nincsen sohonnan 
[TML V, 395 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * - semmi 

1597: mikor Nyreo Simon el wewe az atyamnak máso-
dik feleseget sohonna(n) semmit ne(m) vit az házhoz ha-
ne(m) chiak púztan zalla az mostoha Anyám iowaiban [Kv; 
TJk V/l. 109 Kútos Benedek vall.]. 1631: sohunnan sem-
mi Aviticum rea nem szállót es masunan külső idegen he-
lyekről sem [Kv; ACJk 45b]. 1642: Suhunnan en ram sem-
mi nem maradót [Fog.; Told. 1]. 1696: én ennek az nyo-
morult hely(ne)k szorongattatását, nyomorúságát sok-
szor meg írtam ..., de sohunna(n) semmi kŏnnyebitése nem 
volt [Marosillye H; BK. Bethlen Gergely ir. Fogarassi Pap 
Miklós lev.]. 1714: nékem Suhonnan Csak egj marék bu-
zatt sem egyebett sémit sem híznak (!) mindent az Egj 
Vízen kivül Pénzen kel vétetnem [Nsz; ApLt 5 Apor István 
Apor Péterhez]. 1841: a tsikot sohonnan semmi nem 
kergette [Dés; DLt 1541] * - senki/senki 1569: Mykor 
Vramek Élnek vala8 senky Nem haytogatot sohonnan [VLt 
J/692. Petrus Czako de Menesb ns vall. — aA mezőgerebe-
nesi (TA) fòldet.b Mezőméhes (MT)]. 1639: Az Statutiokor 
harmad napot mi ott ne(m) mulattunk, mert hogj Statualok 
... latok hogi sohonnan senki ne(m) gazdalkodik s — mi el 
jővenk [Kiskerék AF; JHb XXVI/16] * ~ sincs. 1666: Az 
katonak s egyéb rendek fizetésekre még sincs pénz sohon-
nan [TML III/630 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1687-
1688: Aprilisben Karoffa Ur(am) eő Nga járasaval veszett 
el Beres őkőr nro 5. Ennek Sincz sohunnan reíusioja 
[Törzs]. 

2. valahonnan; de undeva; irgendwoher. 1721: Az egesz 
Dominiumban8 Suhunnan dezma Leneset, Borsot, Kőlöst, 
Lent, Babot, Arpat, Alakort Kendertis csak vagy két helly-
rŭl hogy percipialt volna Ratiojaban nem assumállya 
[Dés; Ks 26. XIV 1 — Az A.szentbenedekiben]. 1847: 
Varga Katalin ... azt mondotta az embereknek, hogy ő az 
emberek peres bajok elémozdítása tekintetéből járt Kolozs-
várt, Pesten is Bécsbe,... költségei megtérítése tekintetéért 
az emberektől pénzt kért, s azon alkalommal mindenki 
annyit adott nékije, amennyit akart. Választ azomba nem 
hallottam, hogy hozott volna sohunnan, hanem az embere-
ket biztatta, hogy meg fog érkezni a válasz [VKp 264]. 

Ha. 1649: sohonnán [Dés; DLt 424]. 1657: sohunnan 
[Kemön. 222]. 1768: sohunnan [O.sályi KK; Berz. 3 

7.C.7]. 1812: sohonnan [Oroszfalu SzD; Ks 76. l?J [ 
1830: sohunnan egyebünnen [Dob. Mk III. XVIII. 30»J 
1834: sohonnan [Dés; DLt 534]. 

?sehonnáré, sohonnáré sehonnai; fàrä patrie; Herge' 
laufene(r). 1784: Kassai Márton vram vellem szünte-
len veszekedik gazol szid mocskol sohunnáréz tolvajoz u 
ver körmöl az Czeh nem disznót nem Tolvajt se111 

sohonaret, hanem tiszta embereket kivám (!) 
LakCLev.]. 

?sehonnáréz, sohunnáréz sehonnainak becsméreli * 
spune cuiva (de batjocură) că este fåră patrie; jn Hergelj* 
fenen nennen. 1784: az Czeh nem disznót nem Tolvaj 
nem sohonaret hanem tiszta embereket kivám (!) [Mv' 
LakCLev. — A teljesebb szöv. az előző szócikkben]. 

sehonnat, sehonnét, sohonnat, sohonnét a nem, se^ 
tagadó-, ill. a se tiltószával kapcsolva; împreună cu cuv»£ 
tele nem, sem se exprimä o negaţie categorică; mit den N ' 
gationswörtern nem, sem, se zusammen; sehonnan, semer-
ről; de nicăieri/niciunde; von nirgendwoher. A. sehorfflO_ 
1831: több versben kiáltottuk Vonutzot a' Gujást, W 
lenne gondja a' Gujabéli Marhákra se honnat se felelt [D6'' 
DLt 332.7]. 

B. sehonnét. 1672: Idea semmi új hírek sehonnét nem er 
keztek [TML VI, 216 Székely László Teleki Mihályhoz. " 
^yf-ra]. 

C. sohonnat, sohunnat, suhunnat. 1620: igen bizony^ 
san tudja, hogy késébben sohonnat hírek nem jött az ném 
követeknek [BTN2 400]. 1621: hazam az twz miatt ell ege 

ez hazamnak megh epitesere elegtelen uagiok. Anna* 
okaert holot zeret sohonnat az keolttesg(em)nek (!) egj? 
uton nem tehetem zerét az Attiafiaknalis [Kv; RDL 1,1 
1658: Az paraszt emberek is futnak, mert azt mondjâ£ 
hogy pusztán hagyják, suhunnat is meg nem segítik [TM 
I, 259 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 
élést még udvarunk szükségére is sohonnat nem hozn 
tunk ebben a rusnya időben [TML II, 407 Lónyai Anna 
hoz]. 1823: sohunnat egy levelet sem küldettek [Alpesi 
H; Told. 7]. 

D. sohonnét, sohunnét, suhunnét. 1586: Nyerges Imrn 
ne Angalyt azony, Ennek marhayanak es mynden la0®^,, 
harmad reze az warosra zalloth mert sohonneth attyav 
nem talalkozot az harmadhoz [Kv; Szám. 3/XXV. 6 Igy3" 
György sp. kezével]. 1659: Az jobbágyok <is?> egy s ^ 
búzát sem hoztak, sem egy pénzt <nem> hoztak s u h u n n 

[TML I, 462 Pekri Sófia Teleki Mihályhoz]. 1716: SZ^ 
mosfalva ez a rósz falu innét el pusztul mert s 0 ^ n f / s 
nem segítik őket szekerei vono marhavai [SzamosfVa Ki ^ 
95 Bíró Márton lev.]. 1724: sohonnét valaszom nem) 
[Vessződ NK; Ks 95 Csongrági Farkas lev.]. 1783: Sohon 
net szegényebb Gabona nem jött, mint Kőzépfalvárol V y . 
Csáki Katalin ir. Árkosi Ferenc Csáki Katalinhoz]. 1*1 ; 
Sohunnét se reméllem hogy Pénzem jöjjön [ T o r o c k o s z 
györgy AF; KW]. 

Szk: - semmi (nincsen). 1603: sohonnat semmi sce 
ségről való reménségünk nem lévén [Kv; SzO VI, 8]. 
Most, Istennek hála, sehonnét is nincsenek semmi ártaim 
hírei ő nagyságának [TML II, 38 Teleki Mihály Veér Jum 
hoz]. 1668: Itt, Uram, semmi hírek nincsenek sohunn 
[TML I, 403 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1752: m° 
penig suhunét semi segítség nincsen [Abosfva KK; Ks 
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1754: sohunnat semmi haszna nem volt [Gernyeszeg MT; 
TGsz 16]. 

Ha. 1629: sohonnat [Kv; TJk VII/3-149]. 1641: sohun-
nat [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1739: sōhonnat [Kisoklos 
TA; CsS]. 1742: sohonnat [A.árpás F; TK1 Váradi Zsig-
mond Teleki Ádámhoz]. 1752: suhunnét [ÁbosfVa KK; Ks 
«]• 1776: sohonnét [RettE 372]. 

sehova, sohova a ne, nem, se, sem tiltó-, ill. tagadószó-
val kapcsolva; împreună cu cuvintele ne, nem, se, sem 
exprimă o negaţie categorică; mit den Negationswörtern 
ne, nem, se, sem zusammen. 1. semerre, semmiféle helyre; 
Pe nicăieri; nirgendwohin | egyik helyre se(m); la niciunde; 
jjn keinen Ort. A. sehova, sehuva. 1659: Fia valami oly 
dolog nem leszen, mostanság sehová sem megyek [TML I, 
434 Bethlen Mihályné Árva Bornemisza Kata Teleki Mi-
hályhoz]. 1662: (Boldvai Mártontol) erős hitlevelet vé-
vén, hogy sehova addig nem menne, míg palatínus által is 
római császár őfelsége környül is a dolgot meg nem moz-
gatná s az Kassához tartozó tizenhét vármegyéket felőle 
me8 nem találná [SKr 588]. 7792: nem kel sehuva vectu-
raznia [Bh; BfN. — aA terményeket]. 1823-1830: az úrfit 
sehova is a szállásról kimozdítani idejében nem lehetett 
[FogE 178]. 

B. sohova, sohuva, suhuva. 1555: nem fwthatunk my fe-
esegestel (!) Gyermekestewl sohowa [LLt]. 1573: azt mon-
ta az vra® hogy ha artatlan voltat Twgia sohowa Neh Meny-
e n , vgy Nem Ment ely [Kv; TJk III/3. 58-9 Adam Katws 
†-ok Peterne vall. — aKapa Myhalnenak]. 1590: megh 
Jeowe az tizedes mielhogy az kapuban ne(m) valanak az 
drabantok monda hogy lam megh hattam hogy sohowa ne 
mennietek Lam megh hattam vala Albert hogy sohowa 
ne menj [UszT]. 1595: Minden Mezaros, Amely barmot ez 
Coloswari hataron vezen, azt addegh sohowa se ez varos 
Mezeyere se masuwa Ne haythassa [Kv; TanJk 1/1. 259]. 
1599: Biro vram amely napra az Vraimat ez dolognak 
vegezesiert be akarja gyeoteny, akkora eo kgme minden 
rendbely mester embereket certificaltasson, hogy sohowa 
ez varosról el ne mennyenek hanem honn maradgyanak 
[Kv; i.h. I/l. 332]. 1631: ez az Peter kovacz Oly 
niomorult volt hogi lovastul czak nem holt ehel sohova 
nem mehetet sakmanrais, olj rosz volt az lova [Mv; MvLt 
&0. 255b]. 1638/1762: Pécsi Simon Az Erdély Ország 
határán kívüli, Sem a' Magyar Országi Partiumb(an), sem 
sohavá ki nem mégyen [KvAkt Mss 263]. 1677: az Or-
szágnak mind közönséges, mind egyéb Fiscalis jövedelmit 

sohová az Országon kivŭl nem transportaltattya* [AC 
j>3. — aRákóczi Ferenc]. 1700: Engemet pedigylen maga 
jţocsáta ell meg esketvén hogy sohuva el nem megiek 
Kágon Hsz; HSzjP Francus Vajna de Zágon (55) ns vall.]. 
1717: a mig eben az országban laknak Sohuvá másua ma-
Sokat ne kőtelezhèssek jóbbágyságra [Martonos Hsz; BetLt 
7 Mathias Szőcs (38) pp vall.]. 1730: magam Házaimnak 
meg falaiis le* omladaztak Suhova magamat hova meg 
v°nnyam Arvaimmal edgyütt nem volt [Folt H; BK sub 
nro. 140 Folti Bálintné Jósika Mária végr.]. 1758: Szőlőtt 
jfc Mészkői határon az mellyet eddig bírt, abban meg 
natták, de vgy hogy gyepűt sohová tsinálni ne tartozzék 
[Asz; Borb. I]. 1765: (A cigány) Sohová Sem volt a ménes-
Jöl s a menest minden estve ő hajtotta bé s minden reggel ő 
Ojtotta ki [T; Mk V. VI1/6]. 1799: ne meny sohová mert el 
igazíttam én bojodat [Náznánfva MT; Berz. 4. 31. N. 27]. 
1803: (A bor) árra ... nem volt sohuváis be fizetve [Ne; 

DobLev. IV/858. 11a]. 1825: egy ágot se volt szabad 
sohuvá vágni [Szentdemeter U; Told. Conscr. 89]. 1837: 
Sántzot szinte Sohuva sem kell ásni [Székelymagyaros 
MT; MvLt 5. Hidak, utak cs.]. 1845: Ez is gondolatom 
szerént sohová sem illik oly jol mint a Collegyomnak 
könyvtárába [Gerend TA; DLev. 2]. 1853: én suhuvá 
nem járok [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

Szk: - felé. 1717: mint hogy magam sahuva felé nem 
mehetek, annyira el roncsolt az pogány es azon kŭvűlis 
csak egy folt ruhám sem maradót, ugy az több Atyafiak-
nak: hanem ide vontuk magunkat mind Nagybanyára 
[Nagybánya; TL. Mikolay Judit Teleki Mihályhoz] * -
semmi. 1634: abból semmitis sohoua ne erogalhassanak, se 
masúúa ne conuertalhassanak, hanem menteol hamareb 
mindeneket oda fel Beczbe fel kwlduen kesz pinzre 
tegienek eo kgmek mindeneket [WassLt Cegei Vass János 
végr.]. 1662: a kapitányok, hogy sehová semmit nem pa-
rancsolhatnának, küldözhetnének, kezek-lábok nem volna, 
valóban nagy akadályokra vala [SKr 503]. 1734: senkire 
sohuva abban ne fordittson semmit [Szárhegy Cs; LLt 107] 
senki 1590: Az Was dolgaban Eo kgmek egienleó 
voxal wegheztenek, hogy senky sohowa eleybe Ne Me-
nyen tiz forint bwntetes Alath [Kv; TanJk 1/1. 127-8]. 
1683: Minden hadnagy az alattok valókra oly szorgalmato-
san vigyázzon, hogy hír nélkül senki sehova ne járjon 
[EOE XVIII, 138 Hadi szabályok]. 

2. semmilyen irányba; ín nici o directie; nach keiner 
Richtung hin. 1603: hogi mutatót wolna walahoua nem 
mutatót sohoua, hanem cziak mondotta hogi keresswk: 
mindenüt [UszT 17/22 dienes görgj, Etedy Zabad zekely 
vall.]. 

3. ?milyen irányba; ín ce directie; in welche Richtung. 
7785: nem adott a hová száljunk s az utrol suhuvais hogy 
menyünk [Koronka MT; Told. 20]. 

4. semmilyen fórumra; la nici o instanţă; zu keiner 
Instanz. 1568: (A cigányt) sohova sem akarnak el Bochat-
ny apellaciora [Bongárt BN; BesztLt 63 Lucas Pysthaky de 
Bongart Thymar Gergely beszt-i bíróhoz]. 1573: Ir (!) k 
aztis hogy en kertem volna k.teket hogy sem keoz 
hellyre sem sohowa k. ne Apellálnák (!) [Nagysajó BN; i.h. 
3762 Horvatt Miklós Nagy Sayoy Tyzt tartó ua-hoz]. 1695: 
(A malombírónak) Ha valami kár teteit a' Curatoria 
szék talál kezében, sohwva ne apellalhasson [Kv; SRE 42]. 
1821: Egy Birtokos is Somboron a Ketskék iránt, semmi 
panaszt, Sohová nem kivánt tenni [M.zsombor K; Somb. 
II. Sombori Farkas kezével]. 

Ha. 1595: sohoúa [UszT 12/107]. 1640: sohoua [Kőrös-
fó K; GyU 68]. 1654: suhuva [Hadrév TA; DobLev. V\6]ĕ 
1684: sohuvais [Dés; DLt 448]. 1701: sohuvá [Mezőbánd 
MT; ApLt 6 Makaj Mihály Káinoki Sámuelnéhoz]. 1726: 
sohova [Dés; DLt]. 1764: sohová [Parajd U; DLev. 3. XIII. 
9]. 1766: sohuvá [Torda; TJkT V 302]. 7770: sohova [Ba-
buca Sz; IB]. 1781: sohova [Esztény SzD; Told. 6]. 1793: 
suhová [Koronka TA; Told.]. 1795: suhuvá [A.jára TA; 
BLt II. 11]. 1799: Sohová [Kalotasztkirály K; KLev.]. 
1810/1821: sohuva [Bh; CU]. 1826: suhuvá [Kv; Pk 6]. 

sejdít gyanít; a bänui/presupune; vermuten/argwöhnen. 
1676: Gönczi urammal való beszélgetésimben olyat sejdí-
tek, hogy az ő kigyelmének elein adatott commissiók ép-
pen felfordultak és kétes is, az intercessio is használna-e 
már, nem-e? [TML VII, 246 Komis Gáspár Teleki Mi-
hályhoz]. 
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sejdített gyanított; presupus; vermutet. 1670ă. Én, Uram, 
nem hiszem, az asszony is onnan nem sejdített dologbúi 
nem ejté azon szókat. [TML V, 369 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

sejt gyanít; a bănui/presupune; vermuten, ahnen. 1771: 
Detari Máriánál Sejtettem magamis hogy a féle lézengő ka-
tonak(na)k való Aszszonyokat szokot szállásolni [Dés; DLt 
321. 1 la Mich. Kéki (40) ns vall.]. 

sekrestye, seg(r)estye sacristie; Sakristei. A. 1582: 
Ismett az segestyeben chynaltatham egy kolchot lakathos 
Istuanak atta(m) d. 16 [Kv; Szám. 3/VII. 7] | mikor eo kgk 
az Scolatban az owarban az Segiestet Auditóriumnak akar-
tak volna rendelni vettünk Varga Thamastol három fenyw 
gerenda fat gradichnak es űllezeknek walo talpnak, az arra 
teze(n) f 0 d. 46 [Kv; i.h. 3/XIX. 31]. 1599: Szent Peterben 
az Segestie ajtajat czinaltak fel sarkot zárt ujolan reaia [Kv; 
i.h. 8/XIII. 5 Szabó András sp kezével]. 1601: Az 
Segestieben talaltatik kez pénz f 821/14 1/2 [Kv; i.h. 9/XV. 
26]. 1682: Templombelj (!) férfi allo hellet tudok egyet a 
segestje felöl való kő lab mellet [Szemerja Hsz; HSzjP]. 
1707: az Ecclesia bonumi pro Conservatione az 
segestyeb(en) régtói fogva el tévén az varos [Dés; DLt 
487]. 1720: azon Segestjének az bötűin Papi öltözet tartó 
lábas asztal [Köröspatak Hsz; HSzjP]. 1741: Városunk le-
veles ládáját kívánván a Nes Tanács ki hozatni a Segestjé-
ből, ă ládáknak csak ă heljek találtatott [Ne; JHb VIII. sub 
C. Bethlen Miklós lev.]. 1776: kijőve P. Tompos, ă MVá-
sárhellyi Tisztelendő Páter Franciscanusok Praesidense bé 
hivá a' Segestyébe M. Groffiié Aszszonyom ö Ngät ..., 
ottan mit beszellettek, mit tselekedtek? ... Nem tudom 
[Kóród KK; LLt G. Vizi rk kantor (30) vall.]. 1785: Vízak-
na várossáb(an) történék oly dolog hogy Rétyi Tsiszár Ist-
ván nevü betsültes (!) Ifjúnak a Nemes Reformatum Temp-
lom Segestyéib(en) le tett bizonyos summáju pénzit, el 
lopták [Török Bertalan gyűjt. Vízaknai Kontz Josef nyíl.]. 
1829: a' Pomogyi (Pamhaggen) Plébania Templombol, a' 
Segestye ablakjanak kitörésével, a' következendő por-
tékák lopadtattak el [DLt 68 nyomt. kl]. 

B. 1604: Az Segrestienek minthogy ket rendbely kol-
chay vadnak, annak eggikę az Vnio zerenth Magiarnal, 
Másik az szásznál legyen [Kv; RDL I, 77]. 1681: Kápolna, 
vagi réghi Templom Ezen Templomból nyilo kő bótos 
Segrestje Ajtaja fel szer, vas Sarkos, heved(eres) retezes, 
retez f: Nro 1 [Vh; VhU 525-6]. 1736: Az szent misemon-
dó háznak az piacz felől való részibe volt két bolt két felől, 
az Torda-utcza felől való boltot tartották segrestyének 
[MetTr 426-7], 1776: Ez után ă M. Gorffné Aszszony ä 
Kis Aszszont félre kiván ott a Segrestyéb(en) mit mondott 
Léányának ezt nem hallottam [Mv; GyL. Emericus Tompos 
(55) franciscanus praesidens vall.]. 1796: A Mikeszászi 
Catholicum Templomnak fel épittése és jo karban való ho-
zása iránt, tudnia illik a Templom Sanctuariumának 
Segrestéjének és Templom dereka Fedele tetejének meg 
ujittatásában ... egyezének meg [Mikeszásza KK; Dévai 
urad. Mixtae relatoriae et documenta XXVI. 1-12]. 1844: 
Köteles ... a Segrestyét a Sanctuarium körében alkalmaz-
tatva Szükséges, záros ajtókkal, és vas rostélyzattal elkeszí-
teni [Kv; AggmLtC. 186]. 

C. 1589: 1 Marty kezdettük az Sacristia aytaiat ki bon-
tany es az keofalt altal vagatny, 16 Marty Az Sacrastia 
meg chinalassatol attúnk Keomiwes Petemek f. 3 d. 75 

[Kv; Szám. 4/IX. 12]. 1592: 20 Április Az sacrastia Ag-
yara vettunk eg' Ereg lakatot p(ro) f—d 50 [Kv; in-
XIV/5.26 Éppel Péter sp kezével]. 1595: Az s a c r a s t i a n a k 

kolchat el teortek volt [Kv; i.h. 6/XIII. 43]. 1625: Kezdet 
az sacristia cherepezesehez, János mester [Kv; i-*1-
16/XXX. 20]. 

sekrestyés, seg(r)estyés sacristan; Sakristan, Mesner. 
1662: De a fütyésző, prédáló nép megsajdítván a seges-
tyét4, könnyen ráhágák, s magát, hogy jó szabású, termete-
tes és ifjú ember is volna, rabbá tevék, a sok szép köny-
veket gyújták és égeték meg [SKr 439. — "Elírás. 
segestyést h.]. XVII. sz. v.: Fráter segestyes boltyaba(n) 
vagyon ket Pincze-Tok Agva vitaval mindenik [Berz. 12-
92]. 1816: A Piatzi Templom Segrestjéssének a' Conto 
szerént 20Rf [Kv; Born. IV 41]. 

sekrestyési, segrestyési de sacristan; Sakristans-. 1832> 
én Láng Mátyás segrestyési Egyházi SzolgálatoknaK 
pontos follytatásoicra kiválasztatván [Dés; DLt 91]-

selejt, slejt I. fn 1. selejtes termék; rebut; Ausschuß, 
Abfall. 1628: ő kglmeka meg hagyták volt mi nekünk, 
hogy az dutkákat megválogatván, a slejtiből csináltassunk 
egy girás pohárt, vöttünk benne mint az slejtit numero 17 

forint árát és 49 pénz árát, az az százhetvennégy dutkát 
[Mv; EM XVIII, 56. — aA szabó céhmesterek]. 

2. hitvány állat, animal prăpădit; schlechtes, Tier, Vien. 
1634: Az Barmaimnak oda való haitasban, es kwldese-
ben illyen modalitast mutatok ..., hogy minden felebeol az 
apraiat es slejtit ki az útra elegtelen es alkolmatlan adassak 
el itt benn eo kegmek [WassLt Cegei Vass János végr.]. 

II. mn 1. gyengébb minőségű; de calitate inferioară; von 
niedrigerer Qualität. 1628: Egy feier uont Ezwst kafftan 
Megh egy feier slejtel vont ezwst kafftan [Gyalu K &v, 
JHbK XII/44.9]. 1655-1754 k.: Vadnak egyéb paraszü 
munkák-is a' melyek vas szeggel készülnek: vgymint: Istál-
ló Ajtók és egyéb Slejt munkák is a' melyek Atsokat illet-
nek [Kv; ACJk 12]. 1670: Az mi az brassaiak magok^j 
selését illeti, hogy bement ü nagysága, először borſfl 
igen szegény-nyel tartották, étekkel hasonlóképpen; hogy 
kijütt ü nagysága, ki nem kisérték; az ajándék is igen slej1 

volt mindenfelé [TML V, 60 Naláczi István Teleki Mi-
hályhoz], . 

2. selejtes, hitvány (állat); 1665: írhatom Kegyelmednek, 
az mi ajándékban való lovaink igen selejtek, az itt val° 
ayert nehezen állhatják, csaponnak igen ... ki lúdtalp^ 
megtörődött az talpa, sántái, kinek a pofája lyukas, ki 
ugyan beteg [TML III, 494 Paskó Kristóf Teleki Mihály-
hoz]. . . t 

3. ~ül kb. gyengén; slab; schlecht. 1667: Az dispositio1 

értem, hogy Kegyelmed Kővárba menjen és, ha leh<& 
Gyulafi László uramat be hijja. Bizony jól esnék és akkorra 
confluálnunk kellene s ugyan valóba hántorgatnánk meg 
dolgot az nagy süvegü emberek, mert bizony az én bolon 
agyamnak úgy tetszik, hogy igen selejtül vagyunk n1• * 
benne, mintha éppen csak most kezdenők [TML IV, 1 

Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

selejtes 1. silány; de calitate inferioară/proastă; wertlos-
1676: Mostan vetemenyel az kertek vagyon teli. Az Pctſ* 
selyem benne megh lehet de edgyeb vetemény benne seiey 
tes [Sárkány F; UF II, 755]. 



711 selyemkötő 

2.kb. rossz; stricat; schlecht. / 728: jóllehet a' Szölö jo 
mivelésben van de a karója seleytes [Pk 7]. 

selejtesen ? szegényesen; sărăcios; armselig. 1731: (A) 
Kis Aszszonyokot nem tartottak az jószágnak jövedel-
méhez képest, hanem igen slejtesen [Mv; Berz. 13.111/15]. 

selem selma; ştrengar, bărbat uşuratic; Schelm. 1584: 
Azt monda feleollea es illie(n) rut zokal illete hogy eó 
Schelem es Czigan ember volna Nem Iambor, es hogy 
nę(m) volna Melto hogy* a' czebais tartanak ez zowat es 
gialazatos bezedit egy Nehanzor iterala eleotunk [Kv; TJk 
4/1. 347 Endres Velczer, Cozma Engeter, Merten Schey-
mert, Lenert Kiness vall. — aRazman lederer Henzel Ianos 
felől]. — Vö. a selma címszóval. 

selét, serét, sörét; alice; Schrot. 1767: a puska palatzk a 
Nyakáb(an) teli porrol és Seléttel [Majos MT; Told. 26/5]. 
"84: Selétre 96 d(énár) [MNy XXXV1I1, 305]. 1787: 
vásárlat 3 font Selétet [Mv; Ks 72. 55]. 1794: (vett) 1 
•o(t) seletet [Mv; DE 3]. 1806/1818: 2 font seriét ... 1/2 
font Selét [Mv; Told.]. 1844: a' tenyeréből kivett selét he-
lyei látszanak [DLt 960 nyomt. kl]. 

selikár, slikár színporgyűjtő/mosó; persoanä care se 
ocupä cu scoaterea/spälarea şlicului; den Schlick zusam-
mensammelnde und waschende Person. 1806: Hontárok és 
hmgarok. Ugy Slikárok is Josef Czigler Selikár (!) [Tresz-
ha H; Ks 109 Vegyes ir.]. 

A címbeli szó a nyugati szigethegységben aranybányászat néhány foglalko-
*Mneve társaságában fordul elõ. 

sellegvárda oltalom/mentesítő levél; salvconduct; 
Schutzbrief. 1700: kiknek házokhoz adatott Selleg Várdát* 
Mikes Pál ? [Zágon Hsz; HSzj vk. — aAzaz salva guardia-
j] | azt tudom, hogy az én házamhoz is adott Mikes Pál 
Uram Seleg Várdát [uo.; i.h. Ladislaus László de Zágon 
(27) vall.] | az papnak Mikes Pál uram adott sellegvárdát 
[uo.;EM XLVI, 316]. 

? sellő 1611: Egj gallér giolch kendeö kez keneö 
Aranias, meteleses negies ket selleöa mellette [Kv; RDL I. 
8- — aEsetIeg/e//etf-nek is olvasható]. 

sellős, serlős folyóvíz sebes folyású szakasza, zúgója; 
Porţiunea unui rîu unde apa curge repede; Schnelle. 1592: 
Takach Mihali vallia: Mikor valami mazlaggal halazni 
®kar eginihaianian (!) menni, Inta oda Marton az megh holt 
mas, es kezde mondani hogi eois el Jw velünk Mikor 
°da mentwnk az Zamos melle es megh hantuk volna az 
mazlagot, menek altal az Apahidj gáton az tulso partra, 
ţekint(em) hat eois egi fat veot kezebe, es azzal tapogatua 
Jw altal az Zamoson, váltig kialtam neki hogi ne Iwieon 
altal azon modon, de vgian el jeoue: En fel Indulek az ser-
ţeoseon, eotet ot hagiam, chak az kiáltást haliam, tahat 
jmmar az viz el be vitte [Kv; TJk V/l. 272]. 

selma kb. huncut, kópé; ştrengar, bärbat uşuratic; 
Şchelm. 1732: Méltóztassék az Vr a Mgs Aszony<na>k az 
lránt az minden gonosságal ... dorbőzlo csácsogo, fecsegő, 
32 Vrak házát ottan ottan becstelenkedtető hamis lelki 
•smeretŭ Selyma híremben nevemben engemet meg ölt, 
maga becsületet más jámborok becstelenitesevel nevelő 

hunczfut Ferkörõl irt Levelemet meg olvasni [TK1 Cseh 
Benjámin gr. Teleki Ádámhoz]. 1814: én fél szot se szol-
lottam Csipkés Albert Urhaz még is az Uttzán majd min-
den tiz lépesnyire meg állott és mintha valamely Edictumot 
publicalt volna teli torokkal vgy annyira kiábálta: Fodor 
Mihály Schelma Huncfut demonstrált Szamár hogy az 
egész uttza tsudájára gyűlt, e' pedig mind igy tartott mig 
Házához bé haladót [Torda; TLt Praes. lev. ad 136 Fodor 
Mihály prókátor panasza Csipkés Albert ellen]. 

selmáz lecsirkefogóz/kópéz; a spune cuiva că este ştren-
gar; jn Schelm nennen. 1814: előttünk meg indult ugyan 
Csipkés Albert Ur a gráditsan lemenni, de mit gondolt is-
mét velem szemben viszá fordult, és engemet kezdett 
Schelmázni, Huntzfutazni és szamarazni, s ezt mind foly-
tatta mig a Kapu elebe ki érkeztünk ...; ott pedig meg állo-
podatt s nagyobb lármával kezdette személyemet az irt mo-
don oltsárolni [Torda; TLt Praes. lev. ad 136 Fodor Mihály 
prókátor panasza Csipkés Albert ellen]. 

sélye, zsélye ládaszerű lapos koporsó; sicriu coşciug de 
forma unei lăzi; kistenförmiger Sarg. 1596: hogy egi ze-
geny deákot a ky Borbelj Palnenal meg holt wolt el temet-
tetuk selyere (!) egietmasra keoltettúnk f—d 60 [Kv; Szám. 
7/11. 20-1]. 1600: hogy Trombitás Antalt el temettek, veot-
twnk egy lepedeot d 50 Egi Inget gatiatt d 45 Az Azta-
losnak az sellieteol attunk el 65 | Aztalos Lukach ... chinalt 

Ket zentmihali lowat f i d 10 Az zaz Cantor sellieieteol 
attunk d 95 [Kv; i.h. 9/1X. 31, 42-3]. 1609: Holt megy 
Leorinchy Deák Az scholabany chynaltatam egy ormos 
ladat sellyet neky asztalos Janossal attham nekj f—d 60 
[Kv; i.h. 12b/IV. 116]. 1653: úgy tetszik a Komis Gáspár 
selyeit én viaszoztam meg és borítottam meg egy emberrel | 
Egykorban valami szegény rendű jóakarói hozának egy 
fakó talyigát — két ökrüt, s arra tevék a testét4 és Báthorba 
vivék. Es ott a templom segestyéjébe letevék egy selyébe s 
egy darab bársonyt adának reája [ETA I, 88, 115 NSz. — 
aAz 1613-ban meggyilkolt Báthory Gábornak]. 1702-
1764: Job volt volna kis koromba ha engemet — küs 
Selljebe töttek volna Testecskemet [Torockó; MNy IV, 
234]. 1723: (Georgius Bara de Szemeria) Vr napján reggel 
maga Piaczi Házánál valo kis Bóltyába magát fel 
akasztva találtatik kiis a' Bestelen király szekerén ki vi-
tetvén szekér által el temettetett Sélye nélkül a' Farkas utt-
za végin levő Akasztó fához [Kv; TJk XV/4. 52]. XIX. sz. 
eleje: Bizonyság ezekre az igasság szája, hogy minden hü 
lélek távozásod bánnya, s e gyászos zéllyében szállásodon 
szánnya, mert szép jo erkölcsöd Nemzetünk számlállya ... 
Nincsen egyéb hátra fogjátok zéllyémet, Az Urnák meg ad-
tam immár én lelkemet [Kvh; HSzjP]. 

sélyeformán ládaszerű koporsó módjára; asemenea unui 
sicriu/coşciug de forma unei lăzi; einem kistenförmlichen 
Sarg ahnlich. 1698: paraszt kályha tetejére valo szép ött la-
pos kő, selye formán csinált két küsdeg ládácska tele üve-
gei [HSzj paraszt-kályha al.]. 

selyem 1. selyemfonal; fir de mätase; Seidenfaden. 
1570: Zewch Giarfas hithy zerent ezt valla, hogy az 
felperes panazolkodyk volt azon Neky hogy Az alperes par-
thazewč Kathalin Jllien Tyztelettlen dolgokat keoltet hoz-
zaya, hogy valamy Approlekot Aranfonalat es Selmeth vyt-
te volna Ely [Kv; TJk III/2. 53]. 1573: Anna Horwaty Mi-
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halne hity vtan vallya hogi ... Latta aztis hogi zelmet es 
Aran fonalat vyt haza [Kv; TJk III/3. 126]. 1574: Egy 
mereó Jnguál oloz himmel varroth veres seliemmel [Gyf; 
JHbK XXI/12.5]. 1576: Wagion egy galos gyolch keszke-
nyechke Selyemwel waroth [Szamosfva K; i.h. XVIII/7.7]. 
1597: (Az abrosz) Sahos Abroz vala, a' kendeo Gallér 
giolchy kiben volt 5 sing Seliemmel varrót [Kv; Szám. 
7/XII. 159 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1600: Kata azzony, 
Zeöleös Balas leania hiti vta(n) fatetur ... hogy huzon 
niolcz penzit, selmet, selem zelt, wit el [Szombatfva U; 
UszT 15/201]. 1628: Ket Nitra szeliem Ueres, Zeóld [Gya-
lu K; JHbK XII/44.3]. 1628/1635: Azzoni ember óltózetjre 
ualo egjetmas ekessegh: Egj zkofiom arannial seljemmel 
uarrot uekonj patiolat eleo keoteő, fekete seljem az czipke-
je, Egj arany fonallal es seljemmel uarrot patiolat homlok 
eleo czipkes. Egj zkofjom arannjal es seljemmel uarot 
homlok elő Egj uTseltes zkofiom arannjal es seljemmel 
varot homlok elo ... Lepedobe(n) ualo veres seljemmel uar-
rot fejer varras negj darab8 [Bodola Hsz; BLt 5 Néhai Béldi 
Kelemen lelt. — aFolyt. a fels.]. 1671: in Radnot3 Kis 
Christophtol vásárolván, hat Nyitra selyemet sok felét, egy 
kötés Török sinort [Utl. — aKK]. 1692: hatt gyolcs reczés 
lepedő kűlőmb-kűlőmb féle seljmekkel töltve [Bilak BN; 
JHbK 1/36]. 1699: Ket gazdagon szkofium arannyal ezűstel 
sellyemmel varrót Abrosz [Szárhegy Cs; LLt]. 1736: Kez-
tyűjök az nagyobb rendű asszonyoknak selyemből szőtt 
czifraság volt, az alább valóknak tiszta czérnából szőtt kez-
tyűjök volt | (A gyászköntösön) csak selyem sinor, selyem 
gombok voltanak, az nagy uraknál is olyan szinü mint a 
köntös, selyem övet külön tartottanak, az is csak selyem-
mel volt gombozva [MetTr 342, 406]. 1751: Oltárra Való 
mappa kettő feér kőtéses, egy Selemmel varrót [Kóród KK; 
Ks 20/X]. 1790: Holmi dirib darab Lántzolások sellyem-
ből, égy darabotska Sendellyre fel tekerve [Mv; MvLt 8 
Ats Kis Ferentz hagy.]. 1802: 6 rud juhkötni Selyem 24 
xr [Déva; Ks 120.III.8]. 1813 k.: A' Kotsisnak egy Jánkellit 
seljemmel juk kötővel egyut 2 Rf [Kv; Pk 6]. 1840 k. : egy 
atzéll egy réz Csiga Firhanghaz (.egyiknek Selyem a' kötő-
je:) ... Rézpáltzák kis Firhangokhoz, öt pár [BetLt 3]. 
1842: Egy Pergált Fejér Abrosz selyemmel ezüst Fonallal s 
Findellivel ki varva [Szucság K; RAk 66]. — L. még 
MetTr 334, 350-1, 353, 392; Palotay 20; TML IV, 490, V, 
95, VI, 110. 

Szk: - varrani. 1742: Selyem varrani Hung.a 54 [Szu; 
SzO VII, 417. — "Kimaradt: flór] * bécsi 1676: Vöttem 

Folthi Kato es Pannus szamokra Arany fonalat, 6 fo-
rint erőt3 Vettem 2 lot beczi selymet 75 penze(n) lottyat 
[Beszt.; Törzs]. 1711: 5 1/2 Lott Bécsi elegyes Sellyem 
4//12 1/2. 13 Lott Szőr sellyem 9//36. 10 3/4 Lott kar-
mazin Atlacz sellyem ... 12//90 17 1/2 Lott fekete Por-
tai Sellyem 9//45 — a[ApLt 5 Apor Péter inv. — aFolyt. 
a fels.] * egybesodrott 1736 u.: az pecsétja a közepin a 
levélnek akkora, mint egy három sustákos lengyel pénz; 
szintén úgy kétféle színű egybensodrott selyem vagyon két 
felől rá csinálva a pecsét alatt [MetTrCs 446] * elegyes 
1697: Elegyes selyemmel s arany és ezüst fonallal tödzés-
sel varrott vékony gyolcs lepedő | Elegyes Selyemmel 
tödzéssel varrott vastag viseltes gyolcs lepedő nro 2 [KGy] 
fejér - 1710: Egy fejer, ezüst s arany fonallal fejer s kar-
masin szin selyemmell szőtt, sarga, fejir rojtu portai 
Czafrag [Told. 19]. 1803: Vagyon égy vékony Len 
gyolts Asztal keszkenő, mellynek szelein körűlbé, majd két 
ujni szélességű, fejér selyemmel varrott, sürü virágzás 
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[Dombó KK; Palotay 20] * fekete 1695/1770 k.: Va-
gyon egy fekete selyemmel jártatott tőltéses kisded patyolat 
Keszkenő [Ördöngösfílzes SzD; SzConscr. 190]. 1697: 
Fekete Selyemmel, jártatással varrott vastag gyolcs orcza 
tőrlŏ nro 1 [Szentmargita SzD; KGy] * karmazsinszínű) 

1710: Egy fejer, ezúst s arany fonallal fejer s karmasin 
szin selyemmell szőtt, sarga, fejir rojtu portai Czafrag 
[Told. 19]. XVIII. sz./l770 k.: conferalt Thuri Judith 
Aszszony egy arany szkófiummal karmasin szinü selyem-
mel elegyesleg varrott patyolat keszkenőt [ N a g y d e v e c s e r 
SzD; SzConscr. 194] * kék 1734: a Néhai Mlgos Ur 
Barcsai János Uram számára az Aszszony még a Lábrava-
lóját is kék és veres Selyemmel elegj Hunyad vár(me)gyei 
modon köttette varratta velünk ... az emlitet<t Urfi>ak 
számára [Szentpál K; TKL Maria Keresi Ladislai Hegedús 
rel. vidua (50) vall.] * lyukvarró 1803: 6 Csomó juk 
váró sellyem [DE 3] * német 1599: Antony Landorfcr 
Hozot Bechj Marhatt 4 Font Nemet Seliem —//60. 6 
veg Maitz —//90 [Kv; Szám. 8/XIV. 18 hj] * portai ~ 
bécsi ~ * sárga 1799: Kebelei Tkttes Nagy Dániel Ur 
élete párja B. Erőss Ágnes aszszony adott kegyes indu-
lattyábol, a' Kebelei Refor. Ekklának Ur Asztalára Egy 
igen szép gyolts Abroszt, mely kereken kötésekkel, és Zöld 
Sárga Selyemmel varrott virágokkal van ékesítve [Kebele 
MT; MMatr. 302] * serített 1854: 4 lat seritett selyem 
[Mv; TSb 27] * sodratlan 1677: (Vettem) Három nyitra 
sodratlan selymet, nyitráját fl. 3,50 [AUt Zalatnai jöv.] * 
sodrott ~ skófium. 1671: vődtem három Nyitra sodrot 
selymet, Nyitrajat őtődfél forinton [Gyf; Utl] * sollatlan ~ 
1684: Egy Nitra kék sollot sellymet. Egy Nitra sollatlan 
zöld Teczin Sellymet f 3//75 [Utl 20] * sollott ~ sol-
latlan ~ * szederjes 1576: Egy fyrffyw Ingre walo Ingh 
wy gallér gallos zederyes Selyemwel waroth [SzamosfVa K; 
JHbK XVIII/7.6] * tengerszín 1666/1687 k.: Vagyon 
egy tsellyán Gyolts keszkenő tenger szín selemből varrót 
him vagyon [Moson MT; MMatr. 262] * testszín ~ 
sollatlan ~ * török 1630: Bolgár János. Hozot Teöreok 
orszagbol. 12 Litra teoreok selimet tt f 1 d 20, 8 Litra vi-
szalt selimet tt f 1 d 20 [Kv; Szám. 18b/IV 33] * varrni 
való 1813 k.: Lajos Úrfinak egy spanyolét kaput várni 
való sejjemel együt 1 Rf 30 xr [Kv; Pk 6] * veres 1574: 
Egy mereö Jnguál oloz himmel varroth veres seliemmel 
[Gyf; JHbK XXI/12.5]. XVIII. sz. eleje: A mikor pok indul 
a lovon, így orvosold, egy diót hasítsd kétt felé, hoszszu 
lábu pókot rekezd ă dióba, veres selyemmel tekerd be erős-
sen a diot [JHb 17/10 lótartási ut ] * violaszín 1801: 
Valami Varrani való kevés vijola Szin Selyem [Vargyas U; 
CsS] * visszált ~ '?' 1609: Krayczar Andrástól veottwnk 
tizen negi singh veres es zeold kamukat es zaz pénz arra 
vizáit Selymet per f 36 d — [Kv; Szám. 12b/IV. 418]. 
1630: Bolgár János. Hozot Teöreok orszagbol 8 Litra 
viszalt selimett tt f 1 d. 20 [Kv; i.h. 18b/IV. 33] * zöld ~ 
—• sárga 

2. selyemanyag/kelme; ţesătură de mătase; Seidenstoff-
1597: wala nekem egy öcziem hoszot wolt hauaselfal-
deböl Egy zablia tarsolyban wolt seliem feier es weröss 
[UszT 12/43. — 3Folyt. a fels.]. 1609: Rosas Janosne Az-
zoniomtol az Darabantok dardaiokra lobogo varrni Selymet 
veottwnk f—d 75 [Kv; Szám. 126/IV. 418]. XVIII. sz. ele-
je: Mikor Nagy Ember hal meg Az nyuto deszkán a 
Theatrumát ugy kel csináltatni, hogy valamely arany 
Lántzat, avagy kolcsat az Császár adott, melléje kel tenni 
job felől egy vankoskára, s a vánkoskának a tokja Selyem-
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bői légyen [Ks]. 1736: Fekete süveget is viseltenek az nagy 
emberek; selyemből volt csinálva [MetTr 348]. 1773: Egy 
viselő Paplan mellynek közepe Sellyem kerülete karton 
[RLt Salánki Ráchel lelt.]. 1789: 3 Karton Papion, edgyik-
(ne)k Sellyem a' Közepe [Mv; ConscrAp. 21]. 1806: Ko-
porsom Bakatsinnal boritassék bé, belőlis semmi Selyem 
vagy Fátyol ne aplicáltassék [Dés; Ks 14 XLIIIb gr. Teleki 
Károly végr.]. 

Szk: barackszín 1714: Baraczk szin Seljembul valo 
Dolmanj | Mágnes kö két atzéljos Punctummal baraczk 
szin Selyemmel bé takarva [AH 7, 36] * fekete 1683/ 

1: a' Veres szoknyát és fekete Selyembül varrott ingit, 
aztis hagyom Annoknak [SüketfVa MT; DobLev. I/95a]. 
1823-1830: A kasseli maskara öltözetbeh pedig a személyt 
meg lehet esmerni. Brillén kívül pedig szoktak még felven-
ni dominót vagy venetianert, mely fekete selyemből készült 
Palást forma [FogE 248] * ſodratlan 1854: fodratlan 
selyem 4 lat seritett selyem [Mv; TSb 27] * kék 
1714: Magjar Nyereg, kék és Vörös seljemmel be buritott 
[AH 16] * metszett 1824: a kék metzet selyemmel bé 
Vont kanapélyt hagyom kedves Eŏtsémnek B. Apor Lá-
bnak [Torockósztgyörgy TA; BLt 11. 12] * rojtos 
1736 k.: az hintó ... ugyan olyan rojtos selyemmel préme-
zett mint az többi része [MetTr 364] * sárga 1714: 
Tigris Bőr, Sárga Selemmel béllelt fl. Hung 70 [AH 12] * 
SQtíros/satírozott 1750: Atlatz Varrással Satérozott 'Sely 
jjekkel készült Lepedő, mind két végein Varrás [WassLt 
Wass Dánielné portékái]. 1758: Egy vont ezüst Szoknya, 
^atírozott Sellyemmel arannyal varrott [Nsz; TSb 21]. 
1788: Egy Skatulyába satíros selyemből kötött Apátza vi-
lágok Skatulyástol [Mv; TSb 47] * veres 1621: Az 
^°ag zazlohoz Veottem Tafotat ... 16. singet f—4./.56 

eres seljmet f—/.40 [Kv; Szám. 15b/IX]. 

t a n ^ ' J ^ i k a('&l^'c e s e t ^ e n n e m dönthető el pontosan, hogy az 1. v. 2. jel. 

3. Jelzői v. áll-i haszn-ban; ín ñinctie de atribut sau pre-
djcat; in attributivem oder prädikativem Gebrauch: selyem-
ü l készült (font, szőtt, kötött); de mätase, care este fåcut 
mn mätase; aus Seide, seiden. 1610: Egj merreö seljem 
aerekalj chiup. Egj merreö kekes rosas seljem derekalj 
cziup [Kv; RDL I. 6]. 1674: egy szép szkofiumos kanitza 
eov. égy selye(m) kanitza eőv nem szkofiomos [Szászváro-
s> [ef. lt Halics Mihály lelt.]. 1705: Edgy hamuszín Selyem 
ţálo Eö [Cege SzD; WassLt Vas Dánielné lelt. Rettegi 
^yörgy kezével]. 1708: Egy pár tetszin sellyem lábra valo 
?'las strinflfli [BLt Béldi Klára Nsz-be küldött „egyetmásai" 
*ŭm]ŝ 1714: Kék Selyem Elökottő, alul aranyos Szövés f. 

[Nsz/Fog.; AH 2]. 1732: Jáponíkák. Egy hamu szin 
viseltes Sellyem Jáponika. Más ujab Jáponika Eg szin kék 
£elyem matéria [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 3]. 1735: 
£gy hajszín Selljem kamellon szoknja [Sv; Hr]. 1758: Elő 
Kuhák ... Régi buja vászon forma veszszős sellyem kettő 
^sz; TSb 21]. 1763: Fejér gyöngyös keszkenő Selyem 
INsz; Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes lelt.]. 
1766: Tarka Sellyem Kanavácz Szoknya | Egy tetczin Ta-
j°ta Selyem vetkező ruha [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96, 
Ijo]. 1768: Egy Galamb szin forma fejersegü Selyem 
^ohr matéria szoknya [Nsz; TGsz 51]. 1789: 6 Paroca Rft 
ö xr. — Egy fekete Sellyem Hartpeitli Rf 1 xr — [Mv; 
L°nscrAp. 22]. 1798: énis vettem meg égy kék virágos 
morszin Selyem, de meg szakadozott mejre valót [Dés; 
üLt]. 1810: Egy viseltes gránát szín Sejem mejjjre valo 

nyestel prémezve ... Rf 6 xr 8 [Mv; MvLev. 2 Illyés Anna 
hagy]. 1816: 60. sing Sellyem hintó pántlika 3 Rf 20 xr 
[Kv; Bom. IV 41]. 1817: Egy zöld Szeljem Hal tsontos 
Árnyék tartó 10 Rft [ÉtfVa Hsz; Bogáts]. 1824: Fele 
Sellyem rongyos Ridikül apróságokkal teli | Egy kisded 
Sellyem ezüstes Szagló párna [Fugád AF; HG. Mara lev.]. 
1835: két kürti egy selyem és egy merino 25 Rf 30 [Illye-
fva Hsz; HSzjP]. 1836: Egy Zöld Selyem (:paraplü:) essŏ 
ellenvalo Rh fl. 14 Egy kitsin selyem (:parizol:) árnyék-
tartó Rh fl. 4 [Kv; Pk 3]. 1838: Vagyon 6. Karintzák egy 
Sejem, egy fejér, egy Pergál, három fejtős 18 fl. [Gidófva 
Hsz; HSzjP] | kilentz Lájbik égy Selyem, a' többi karton4 

[Szentimre MT; BalLev. Balog Klára kel. — aFels-ból ki-
emelve]. 1851: Egy olaj szin selyem árnyékló [Dés; DLt 
2284]. 1854: csinált egy uj selyem koporso takarót melyet 
az Unitaria Eklának ajándékoztam a szegény lelkem anyám 
emlékezetére [Kv; Pk 4]. 

Szk: - főkötő. 1602: Egi geongieos fw keoteo, ket 
seljem fw keoteo [Jára MT; Berz. LXV/9] * ~ förevaló. 
1691: az hazamtol veszven el flor. 18 penzem, sabljam, 
seljem főre valo es egyeb egyet masomis [Kovászna Hsz; 
HSzjP] * - franzli selyemrojt. 1599: Bekesi Jstwan Deák 
Hozot. 1 Fonnt attlaz Selimet —//20 1 Fontt Seliem 
Franzlytt //25a [Kv; Szám. 8/XIV 13 hj. — aFolyt. a fels.] 
* - hajfonó. 1602: Egi veress seljem haj fono, Egi kjk 
seljem haj fono [Jára MT; Berz. LXV/9] * ~ hálóöv. 
1720: Vagyon edgy viseltes selyem háló öv Zöld [Kv; Pk 
6] * ~ hálóövecske. 1687: Egy kis igen el viselt zöld se-
lyem haló övecskét [Déva; Szer.] * ~ hanyatló párna. 
1732: Uti hintó két Sellyem Sárga hanyotlo párnákkal 
[Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 34] * - korszetli. 1810: 
Egy fekete Sejem korszétli [Mv; MvLev.] * - közepŭ 
paplan. 1835: Egy Sellyem közöpü viseltes paplan [Mv; 
MvLt] * - kreditorköntös. 1803: Két rendbéli Selyem ma-
gyar Creditor köntös [Felör SzD; Bet. 7 Waas Anna kel.] * 
- napernyő. 1851: 9 dr fekete selyem napernyő [Kv; KCsl 
11] * - nyakkeszkenő. 1807/1813: Sejem Nyak keszkenő 
kotzkás [Mv; Told.] * - nyakravaló. 1830: 1 Selyem 
nyakravaló 2 fl 30 xr [Bom. 0.1a] * - paplanközép. 
1831: 1 veress Moor varattas Selyem Paplany közép [Mv; 
MvLev.] * - pmcflek. 1714: Agjra valo Nyári Paplany 
Dolmanj, és seljem Prucz flek, Tengeri egér bélléssel fl. 
Hung. 8 [AH 9]. 

4. selyemruha; rochie de mätase; Seidenkleid. 1710: Az 
egész ott4 levő sokaságnak szemeit magokra fordíták, ál-
mélkodván azoknak készületin, és bizonyságot tévén arról, 
hogy az egész keresztény világon semmi nemzetnek pom-
pája nem éme a magyarok köntösivei és készületivei, mert 
ott a selyemnek, aranynak, drágaköveknek, gyöngyöknek 
felette nagy bőségit szemlélhették [CsH 310. — aA császár 
fia lakodalmán 1699-ben]. 

5. selyemhím; broderie cu fir de mätase; Seidenstickerei. 
1713: két vánkos Csup zöld selyemmel arannyal [WassLt 
id. Vass Györgyné Nemes Mária hagy.]. 

6. kukoricabajusz; mätasea porumbului; Bárt, Faden-
schopf. 1823-1830: A törökbúzát ... megkapáltam, ... 
ahol nem volt meggyérítve, ott vékony szálak nőttek, 
megvirágzott, egy-egy selymet hányt ki, de csője s szeme 
nem lett [FogE 223]. 

o Szn. 1602: Selyem István szab. [Gyszm; SzO V, 240]. 
1614: Selyem Jstva(n) ppix [uo.; BethU 482]. 

o Hn. 1795: a Selyem Rétben (sz) [Szentháromság MT; 
EHA]. 1803: a' Selyem patakánál [M.valkó K; KHn 106]. 
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1806: Selyem Rét nevű helyenn [Szentlászló MT; EHA]. 
1831: A Selyem patakában selyem patakban [M.valkó K; 
KHn 109]. 

selyemabrosz selyemből készült abrosz; faţă de masă 
din mătase; Tischtuch aus Seide. 1816: Egy Violaszin kré-
ditor Selyem aranyfonal tsipkével körűi vett szélű Abrosz 
[Szabéd MT; UnVJk 295]. 

selyemalma almafajta; un soi de măr; Art Apfel. 1802 
k.: A1 Szatsvay Sándornál találtató oltoványok(na)k Spé-
ci ficatioj a Selyem alma1 [Kv; IB. — aFels-ból kiemel-
ve]. 

selyemalmafa a selyemalma fája; un soi de măr; Art 
Apfelbaum. 1732: gyümölcs hozó fák szeries szerént ezek: 
három Selljem almafa, három borizü (így!)a [Kv; Ks 40. 
Varia. XXVIIIC. — aFolyt. a fels.]. 

selyemapparátus selyemkellék/készület; ornamente de 
mătase; Seidenstickerei. 1797: Egy bárány bőrös kék 
Mente Sellyem apparátussal [M.igen AF; Doblev. IV/ 
777.11]. 

selyematlac atlaszselyem(darab); (bucată) de atlaz de 
mătase; Stück Atlas/Seide. 1747: Néhai boldog emlékezetű 
Meltgs Kis Redei Rhedei Ferencz Urunk életéb(en) ada egy 
fejer arannjal és ezűstel elegyesleg szőtt selljem atlaczot az 
Urnák asztalára szönjeg hellyet [Erdősztgyörgy MT; 
MMatr. 142]. 1790: Aranyporszin Sellyem Atlatz [Nsz; 
CsS]. 

selyembársony 1. selyemmel összeszőtt bársonykelme; 
catifea de mătase; Seidensamt. 1831: 5/8 Sing Selyem Bár-
sony ... 5 Rf [Kv; Bom. O. Ia]. 

2. selyembársonyból való; (fâcut) din catifea de mătase; 
aus Seidensamt. 1779: Egy Fekete sejem bársony lábli 
[Nsz; NkF]. 

selyembélés selyemből készült bélés; căptuşeală de mă-
tase; Unterfutter aus Seide. 1781: Egy vad galamb szin 
Mente feiér Sellyem Béllésével együt el bontva [Mv; Told. 
9a]. 1802: Egy zöld virágos mettzet Bársony aszszony em-
ber mente prém és készület nélkül, hozzá való zöld selyem 
fél bársony bélléssel [Ne; DobLev. IV/858.3b]. 1806: Kön-
tösök Egy zöld virágos mettzett bársony aszszony em-
ber mente prém és készület nélkül hozzá való zöld selyem 
fél bársony béléssel [Ne; i.h. IV/897, lb Árva Szántó Sán-
dor lelt.]. 1824: Egy rongyos fejér patyalat vetkező kek 
sejem bérléssel [Fugád AF; HG. Mara lev.]. 1850: Egy 
darab prémes magyar felső mente, bőven sinorral, sejem 
belléssel [Algyógy H; Bom. F.Ii Török Antal urad. biz-
tos kezével] | Egy fekete magyarka virágos selyem berléssel 

Egy fekete orleans magyarka, fekete selyem bérléssel 
... Egy kávészin orleans kabát, fekete orleans bérléssel 
Egy fekete orleans quecker, fekete selyem bérléssel [Mv; 
DE 2]. 

selyembélésű cu căptuşeală de mătase; mit Unterfutter 
aus Seide. 1794: 1 Kalapat3 N. 23 Sellyem bérlésőt Rf 5 
[Mv; DE 3. — âVett]. 1825: Égy ujj egész 'sellyem béllésü 
vatérozott palást [RLt]. 

selyembirka finom gyapjú juhfajta; rasă de oi cu Hn* 
fmă, mătăsoasă; Art Schaf, Merinoschaf. 1843: sellyei 
Birkák [Kémer Sz; BfN dobozolt anyag]. 

selyembogár selyemhernyó; vierme de mătase; Seiden; 
raupe. 1710 k.: A király a selyembogár ganéjával, tenged 
csiea vérével, nyuszt szőrivel, juh gyapjával kevélykedik 
[BŎn. 509-10]. 1860-1861: Rovarok: a méh, a selyem-
bogár; bár ha eperfának való kopasz oldal bővön van, bá-
mulatos, hogy e hasznos ipar-ágot oly kis mértékben űzte* 
régebb egész Marosszéken [Benkő, Mszlsm. 13]. 

selyembogár-tojás selyemhemyó-pete; ou de viermi de 
mătase; Ei der Seidenraupe. 1807: a Rector Sellyembogáf 
tojást hozott [Dés; KMN 364]. 

A 'gubó' jel-sel is számolhatni. 

selyembojt pompon/ciucure (din fire) de mătase; Sei* 
denquaste. 1823-1830: Az öltözetek pedig abban az idő-
ben ezek voltak: nadrág, gazdag paszománttal a két szárain 
és hasítékjánál, itt a paszománton alol selyem vagy arany-
bojt, úgy hogy szinte térdig fityegett [FogE 63]. 

selyembunda bundabéléses selyemkabát; haină de mă-
tase Imblänită; Mantel aus Seide mit Pelzfutter. 1788: Egy 
hamu szín selyem róka mállal bérlett bunda [Mv; TSb 47]-
1816: Hamu szin sellyem róka mállal bérlett Bunda 1 ' ' 
Rf [Kv; Bom. IV 41]. 

selyemcímer selyemre hímzett címer; stemä brodatâ Pe 

mătase; Wappen auf Seide gestickt. 1704: Egy SelyeJJ 
Czimer [Kv; WassLt]. 1736: (Temetéskor) az szin is belől 
fekete posztóval bé volt vonva egészlen, az prédikáló 
szék is fekete posztóval bé volt vonva, azon selyem c z i m e -

rek voltanak; ha catholicus volt, az oltár eleit és zsámolyát 
fekete posztóval bèvonták, ott is az oltár előtt selyem czi-
merek voltanak [MetTr 404-5]. 

selyemcsipke dantelă de mătase; Seidenspitze. 1711: 1 
Font Sellyem Csipke 20//—201 Sing Sellyem Csip*e 

10//05 [ApLt 5 Apor Péter lelt.]. 

selyemdamaszk selyemdamaszt; damasc de mătase; Sei' 
dendamast. 1793: egy gyöngyös mettzésü kanapé a*11^!3/ 
bakon, karmasin szin selyem damaskal be vonva P*' 
Conscr.]. 

selyemdarab bucată de mătase; Stück Seide. 1628: (A2) 
Almariumban egy kis labas sepet uagion benne kisseb, N*' 
giob es kózep kóteólekben egy nehany fele szinw uarr?ţî 
való szeliem darab auagj kótés Nro. 8 [Gyalu K/Kv; JHb* 
XII/44. 1]. 

selyemdolmány selyemből készült dolmány; dolman de 
mătase; Dolman aus Seide. 1723: Egy fa héj szin Selyem 
kamuka dolmány | Egy hamu szin Selyem bibor domány 
[Koronka MT; Told. 29/2]. 

selyemdolmányka dolman de mătase; Dolman auS 

Seide. 1710 k.: anno 1674 k.: Anno 1674. májusban Fejér-
várott országgyűlése alatt estve igen meghevülvén, egy P°' 
hárba bor közé jeges vizet tölték jegestől, ... megivám, 
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és másnap felmenék a gyűlésbe reggel, csak egy vékony se-
lyem dolmánykában [Bön. 526-7]. 

selyem-előruha selyemkötény; şorţ de mätase; Seiden-
schürze. 1736: Vagyon egy veress Karmasin Szinn Selyem 
habos Velenczei Tafota elő ruha, vékony és keskeny ezüst 
csipke kőrűllette [Kv; Pk]. 1738: Egj tűdöszin Virágos Se-
lyem elo ruha ezüst csipkevei [DobLev. 1/171]. 1780: Ad-
tam Öt gyolts rokoját... Két posoni Szelyem Vállot... 
Három Selyem elő-ruhát [Hsz; BLev. Barthos Sára kel.]. 
1784: Egy Sellyem lang szin elő ruha [MbK XI. 72]. 1816: 
Egy aranyporszín otska Selyem elő ruha [Varsolc Sz; Bom. 
ÍV. 41 Bornemisza Krisztina lelt.]. 1837: Egy selyem kürti, 
cgy sellyem elő ruha 15 Rf [GidófVa Hsz; HSzjP]. 

selyemeresztő-bogár selyemhernyó; vierme de mätase; 
Seidenraupe. 1787: selyeme eresztő Bogarag (!) nem tanál-
tatnak [HSzj selyembogár al.]. 1788: selljem ereztő Boga-
rak [Dés; DLt]. 

selyemerszény pungä de mätase; Beutel/Börse aus 
Seide. 1576: Egy keotet hytwan Selyem Erzen [Szamosfva 
K; JHbK XVIII/7.9]. 1653: Egy Selyem ereszenyben Aur. 
Ezér hat száz. Mos veres írha erszenyb(en) Aur. Eött száz 
Fejér m.; KemLev. Mészáros Péter végr.]. 1826: egy bog 
rongyba belé vágván a* kapámat ki fordult belőlle az a* 
veress selyem Erszény | a' selyem erszényt pedig azért tet-
tem el, hogy ha valaha világosságra jőnn urát tudjam adni 
[Mv; MvLev. usz-i anyag]. 

selyemezüst selyem-ezüstszál; fire de argint şi borangie; 
Seidenschal mit Silberfòden. 1686: Fűzők száma. 1 Edgy 
karmasin szin ezüstel szőtt; 2 Más teccen Seljem ezűstel 
s2Őtt 3 Harmadik hajszin Seljem ezüstel szőt; 4 Negyedik 
J'tola szin Seljemmel ezüstel szőtt [BK. Bánfi Farkasné 
Bethlen Krisztina kel.]. 

selyemfátyol 1. fátyolszerü selyemanyag; pînză finä ca 
JJtätasea; Schleierseide. 1790: Egy fejér virágos sellyem fá-
tyolból Ing uj, Tászlistol, kesken Blondin kötés az Taszlin 
lejára MT; BLt 12 Béldi Mária kel.]. 

2. selyemfátyolból készített/varrt; care este fäcut/cusut 
dln pînzä finä ca mätasea; aus Schleierseide erzeugt/ge-
ÎJäht. 1699: Egy tarka sellyem fátyol orcza takaró [Szár-
J?gy Cs; LLt Fasc. 150]. 1732: Selljem fátjol ingecske, kö-
rletté lévő aranj csipkéval edgjüt [Kóród KK; Ks 12.1]. 

selyemfátyol-keszkenő selyemfátyol-kendő; näframä de 
Plnzä finä ca mätasea; Schleierseidentüchlein. 1687 e.: Va-
gyon égy török nyomtatásos sellyem fátyol keszkenő 
IHarcó MT; MMatr. 350]. 

selyemfedél selyemből készült női fejrevaló; basma de 
JJtoase; Kopftuch aus Seide. 1589: Ket Selyem fedelek Jok. 
Ncgy visselt Sele(m) fedelek [Kv; KvLt Vegyes 1/2.70]. 

Şzk: brossai 1615/1628: Egy io Beczi fydel (!) be-
C2»wltek in f 3 d — Egy io Brassai selyem fidel f. 2 d 
^ [Kv; RDL I. 96c]. 

selyem-férfilájbi selyem-férfimellény; vestä de mätase; 
Weste aus Seide. 1792: Fejér Gyolts Aszszony Ember háló 
^ájbri Viseltes krádli Férfi Lajbi Vészős (!) Sellyem Férfi 
Ujbli [CU]. 

selyemgúnya 

selyemſirhang selyemfüggöny; perdea de mätase; Sei-
denvorhang. 1816: Ágy körűi valo sellyem gárnél firhang 

35 Rf [Kv; Bom. IV. 41]. 

selyemfonal fir de mätase/borangic; Seidenfaden. 1668: 
Egy teczin selyem Arany fonallal varrott Islogos Strimfely 
[Mk 4 Kapi György lelt.]. 1714: Gyönge Vaszonybul valo 
Abrosz, Hasonlo Vaszonybul Valo Abrosz körös körül 
Zöld selyem, arany fonallal egjelitett Viragokkal ékesített 
[AH 30]. 1760: Edgy Sárga és ezüst fonallal elegjesen 
Szőtt Lóra valo Tőrök Czafrang | Hat Sing Kapomya szin 
Sellyem, és ezüst fonallal elegyesen szőtt Matéria [Mv; 
TGsz]. 

selyemfuszekli selyemzokni; ciorap (scurt) de mätase; 
Socken aus Seide. 1842: 11 pár fekete sellyem fuszékli 
[Dés; Újf. 3 Újfalvi György hagy.]. 

selyemfutteres selyembéléses; cu căptuşealä de mätase; 
mit Unterfutter aus Seide. 1812: egy Selyem futteres és egy 
mas szalma kalap [Körtvényfája MT; LLt]. 

selyemfűző corset de mätase; Korsett aus Seide. 1734: 
simplex veress selyem füdcző [Kv; Pk 6]. 

selyemgaland selyem szegélydísz; bordurä ornamentalä 
de mätase; Bordűré aus Seide. 1675: Vettem Christina 
Aszszony számára Szoknyának valo Rását. hatod fél Singet 

hat Sing Selye(m) Galandot [RLt O.5]. 1711: 83 Sing 
fejer és Sárga hátas Galand ... 7//42 1 Font Sellyem Ga-
land 16//3 vég Sellyem Galand ... 7//14 [ApLt 5 Apor 
Péter inv.]. 1816: 6 Sing Sellyem galand [Mv; DE 3]. 

selyemgomb selyemből kötött gomb; nasture de mätase; 
Knopf aus Seide. 1625: Vrunk eo felge két úttal Zoknyakra 
valo gombokat paranchyolua<n> czinaltatni ezüst es aranj 
fonalbol czinaltattunk az ket úttal Numero 1008. Gombo-
kat attunk az munkájától f 20/16. Iten ket Zok-
nyara czinaltattunk selyem gombokat 96 ... f 2/16 [Kv; 
Szám. XXVII. 11]. 1628: Egi kek skarlat róka mallal bellet 
óregh czauz mente kek seljembol czenalt hat gombok rajta 
... Egi kek skarlat koniokbe uagot mente róka hattal bellet 
tizenket seljem gombok rajta [Bodola Hsz; BLt 5 néhai 
Béldi Kelemen lelt.]. 1647: Az Almariumban vagion ... 
25. veres szaratlan selyem gomb [M.királyfva KK; BK]. 
1696: Aprolekos selyem gombok [LLt 102/24]. 1723: 
gōmbölyeg Selyem apró kek gombok paraszt pikkellyel 
tizenöt [Koronka MT; Told. 29/2]. 1736: ha egy rühös 
alávaló asszonyt vagy leányt akarsz fogadni szolgálónak, 
ne is említs neki brassai vagy szebeni egyszer ványolt posz-
tószoknyát vagy mentét, hanem jó féle rásából valót, annak 
is az aljára három renddel arany massa csipkét, galandot, 
rókával prémezett selyem gombbal rakott rása mentét 
[MetTr. 344-5]. 1788/1791: (Vásárolt) 4 tutzet nagy fa 
Gombát Mf. — „48 36 nagy Sellyem Gombát Mf. 3, 60 
[Mv; Ks 73. 55]. 1836: visel ... egy szürke damentuchbol 
bársony gallérral és selyem gombokkal [DLt 37 nyomt.]. 

selyemgúnya selyemruha; rochie de mätase; Seiden-
kleid. 1785: Nagylaki Házamtol el szökvén Első Felesé-
gemtől valo Léányom Dobolyi Susánna, Házamat fel ver-
ték, holmi Selyem Gúnyáját étzaka fel rakja, és Komáromi 
István uramhoz mégyen [Nagylak AF; Doblev. III/600.2]. 
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selyemgyapjú-fuszekli finomabb gyapjúból készült 
zokni; ciorap (scurt) de lînă fmă; Socken aus feiner Wolle. 
1829: Selyem gyapjú Fuszékli 1 pár 1 Rf 15 xr [Kv; BLt 
12 kv-i dolgozó ház szám]. 

selyemgyeplő hăţ de mătase; Zügel aus Seide. 1790: 
Egy pár Csézás Rezes Sziju Hám veres karmasin Selyem 
Gyeplőkkel, és Bokrétás Rezes Kantarokkal és karmasin 
Selyem Arany Rojtos le fütyögőkkel pár 1 [Sv; Ks]. 

selyembaj selyem párnahaj/huzat; faţă de pernă din mă-
tase; Kissenbezug aus Seide. 1823: Egy kis zöld — se-
lyemhajjal be vont Párna [Nsz; DobLev. V/1080.2b De-
mény György hagy.]. 

selyemimeg, selyeming selyemből készült ing; cămaşă 
de mătase; Seidenhemd. 1588: Egy Selyem Imegh zederjes 
f. 4 [Kv; KvLt Vegyes ir. 1/2. 14]. 1718: Egy teczczin 
habos tafota selyem küs ing [Kilyén Hsz; SzO VII, 235]. 

selyemírás selyemszálakkal való szabadrajzú hímzés; 
broderie cu fir de mătase (executată după desen); Seiden-
stickerei nach Freihandzeichnung. 1739: 1 rendbéli tiszta 
Selyem varáss kék selyem irás után [Szászerked K; LLt 
Fasc. 96]. 

selyemjuh finom gyapjú juhfajta; rasă de oi cu lînä finä; 
Art Schaf mit feiner Wolle, Merinoschaf. 1827: 14a — 15 
7bris az három Czigány tapasztanak az Sejem Iuhok Istállójá-
ba [Budatelke K; Bom. F. Id]. 1860-1861: juhok közül birka 
vagy selyemjuh ma kevesebb mint régen ..., bőrét beszedik a 
szőcsök, örmények és zsidók [Benkő, Mszlsm. 11]. 

selyemkalap finom gyapjúból készült kalap; pälărie din 
lînä finä/mätăsoasä; Hut aus feiner Wolle. / 703: ha penig-
len Szebemben küldenél s valami Szép Selyem kalapot fe-
ketét S fejér Strucztallot vetetnél, S prémet körül rea 
igen jol cselekednél [Ks 96 Komis István feleségéhez]. 
1797: Eggy Sellyem Kalap Három rongyos róka bőr 
[M.igen AF; DobLev. IV/777.12]. 1801: edgy selyem Ka-
lap [Mv; MvLev. 2 Tóbiás Antal hagy.]. 1807: (Ellopta) 
Egy lába-fájó beteges Legénynek Kurkàját Sellyem Kalap-
ját, Lájbliját [DLt 623 nyomt. kl]. 1823: Selyem kalap 
kettő [Nsz; DobLev. V/1080. 6a Demény György hagy.]. 
1850: Egy magos tetejű, viseltes selyem kalap Egy fe-
jér, törpe tetejű fekete kalap [Mv; DE 2]. 

selyemkámelot selyemből és teveszőrből szőtt szövet; 
(stofâ) camelot; Gewebe aus Seide und Kamelhaargarn. 
1732: Egy hollo szin Uy Sellyem kámélotbol való nyári 
dolmány aranyos kapcsokkal Gombokkal [Kv; Ks 5 Komis 
Zsigmond lelt.]. 

selyemkamuka 1. selyemdamaszt-kelme; damasc de 
mătase; Seidendamast. 1675: vöttem egy varróládát, 
Adtam selyemkamukát felső felére, és vöttem aranyprémet 
az kerületire [Kv; KvE 195 LJ]. 

2. selyemdamaszt-kelmébõl való; care este fäcut din da-
masc de mătase; aus Seidendamast. 1785: hozzám jővén a* 
Jo Leányom Nagylakra, adtam ki kérésire ... Az Edes 
Annya ... Selyem Kamuka Nyestes Materiajit: arany pa-
szamántal [Nagylak AF; DobLev. III/600. 1 Dobolyi Jósef 
kezével]. 
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selyemkanavász 1. selyem szőttesféle; canava de măta-
se; Kanevasgewebe aus Seide. 1818: Négy Derekaj Haj, 
kettő kék tsikos, Sellyem kanafász, Két Mátrátz veres-
ses csikós Sellyem kanafászbol 10 fark szőrrel töltve Rf-
60 [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina kel.]. 

2. selyemkanavászból való; confecţionat din canava de 
mătase; aus Seidenkanevas. 1818: Négy Derekaj Haj, kettő 
kék tsikos, Sellyem kanafász [Kv; Pk 6 ua. — A teljesebb 
szöv. az 1. jel. al.]. 

selyemkantár selyemfonálból font kantár; frîu din fire 
de mătase/borangic; Zaum aus Seidenfaden. 1659: Bálpa-
taki Uramnak ... egy seliem Kantarra csináltattam Egy 
Tisztesseges Zabolat fl. —1/60 [Borberek AF; WassLt 
Perc. 52]. 

selyemkapca rövid szárú selyem zokniféle; un fel de şo-
setä de mătase; Art Socken aus Seide. 1662: Ebéd után 
szekerében nagy nehéz álom jött vala réáa mellybül felser-
kenvén, hát nagyon megizzadott, csizmáját levonta, dol-
mányát is aszerint és csak a kanavász zubbonkában, se-
lyem kapcában egész Vécsigb mind aludt [SKr 290. — aH 
Rákóczi Györgyre. bMT]. 

selyemkaput selyemből való felsőkabát; r e d i n g o t ă / h a i n ä 
de mătase; Mantel aus Seide. 1823-1830: egy Proviánt Of-
ficimek Gyermekeit tanítván, az adott neki Selyem Kapu-
tot, lájblit, Nadrágat [FogEK 167]. 

selyemkarmantyú selyemből készült karvédő; manşon 
de mătase; Manschette aus Seide. 1744: Veres bojtos se-
jem karmantyú [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1770: Egy 
viseltes Sejem karmantyú, eszt az Huga Aszszony(na)k 
Tiboldi Jutka Aszszon(na)k atta az Árva [Usz; Pf]. 

selyemkendő basma de mătase; Seidentuch. 1597: wala 
nekem egy öcziem hoszot wolt hauaselföldeböl Egy 
zablia tarsolyban wolt egy weg török wazon egy seliem 
kendő egy giapot kendő, egi kezkeniö ky egy forintot meg 
ert wolna [UszT 12/43]. 1604: Az Felperes keres az Alpe-
resen negy kender kendezeott, egj selyem kendeot ket 
kis kezkeneot, egy feore ualo kezkeneot [i.h. 18/35]. 
1643/XVIIL sz. köz.: Egy Gyöngy szin Selyem keszkenő, a 
szélei veres és Zöld Stráfokkal, és ugyan a' négy Szegeletm 
Veres Selyem virágokkal ki varva [A.ilosva SzD; 
SzConscr.]. 1849: Mailonder Seljem-kendő [Dés; DLt]. 

selyemkép selyemszálakkal kivarrt kép; cusătură ín fir 

de mătase reprezentînd o imagine plastică; Gobelin aus 
Seide. 1735: Az Agy feje felett egy fekete rámás Selyem 
kép mely a Boldogsághos szüzet repraesentalya [Királyhal-
ma NK; Ks 23. XXIIb]. 

selyemkeszkenő 1. selyemből készült (díszes) úrasztalte-
rítő; acoperitoare pentru masa de altar brodată cu fir de 
mătase; Altardecke aus Seide (mit Plattseide gestickt). 
1687 k.: Bereczki András Ur(am) feleségevei adott 
Az Ur asztalára égy tiszta selyem nyomtatásos tarka selyem 
keszkenőt [Szentimre MT; MMatr. 234]. 1714: Nzts Gye-
resi István vr(am) ō kglme Conferalt az Ur asztalahoz 
edgy selyem keszkenött [Kövesd MT; i.h. 399]. 1719 k.{ 
Havadi Osvát Mihály adot a Bedeia Templomhoz egj 
selyem készkenőt [i.h. 152. — aMT.] 1730 k.: Nztes Szálai 
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László Ur(am) egy vékony test szin selyem keszkenőt kör-
nyŏs kórŭl virágok rajta Conferalt az Ur Asztalára [Mező-
madaras MT; i.h. 375]. 1745/1770 k.: világtalan Szász Mi-
hály adott egy szép kész selyem Keszkenőt [Málom SzD; 
SzConscr.]. 

2. selyemből készült (díszes) kendő; basma de mätase; 
Seidentuch. 1711: 7 Sellyem keszkenő 8//40 [ApLt 5 
Apor Péter lelt.]. 1724: Három Selyem Keszkenő, edgyike 
Publicán szin, másika haj szin, harmadika veres [LLt Fasc. 
116]. 1728: Megj szin sellyem keszkenő sárga virág van 
közbe szőve [ÉtfVa- Zoltán Hsz; SVJk] | Egj eg szin kek 
sellyem kis keszkenő [Lisznyó Hsz; i.h.]. 1730: ä Keresztet 

Borbára Aszszony egy Selyem keszkenőnek edgyik 
szegeletib(e) jól bé kőte | ä Czinterem ajtóban Jósika 
Anna Aszszony eo kglme elő kéré azon Selyem keszkenőt 
[Torda; MvRK]. 1742: Egy fa Iskatula és abban tizen-
nyoltz darab levél, s egy Sellyem keszkenő [Kisborszó 
ŞzD; TL 42 Kifor fam. lelt.]. 1756: Németi István Uram 
ide való kereskedőktől Tászlinak valo patyolatot, Selyem 
keszkenőkőt, és pántlikákot lopott volna [Kv; Mk IX. Vall. 
42]. 1763: Sujtásos Tetzin és és (!) fejér Selyem keszkenő 
[Nsz; Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes lelt.]. 
ţ799: a Leányt patyolat ruhába, és Seljem keszkenyöbe 
jártották mint egy Kis Aszszonyt [Mv; MvLev. 8 Koppándi 
Sámuelné vall.]. 1810: Egy Király szín Sejem keszkenyö 
[Mv; i.h. 24 Trincseni Mihály hagy.]. 1816: Kapomyaszin 
kŏzepŭ, széles kék 's violaszín atlasz pántlikás szélű Se-
lyem keszkenő [UnVJk 221]. 1826: Egy rongyos fekete 
sellyem keszkenő. Egy rongyos mosott sellyem keszkenő 
[Koronka MT; Told. 19]. 1835: Székelly Anikó Hajadon 

hon nem létemben fel pakolván oda hagyta a* szolgála-
tot, elvivén orzásképpen Néhai feleségemnek egy nagy 
fekete sellyem virágos és rojtos szélű uj keszkenőjét — 
mellyet 12 VRftokon és 30 xrokon vettem vala [Dés; DLt 
591]. 

Szk: velencei 1763: 1. Igen szép Welenczei Selyem 
keszkenő viraçokkal a' szélin [Nsz; Szer. özv. Harsányi Sá-
muelné Tisza Ágnes lelt.]. 

3* selyem nyakkendő; fular/cravată de mätase; Krawatte 
aus Seide/Seidenschal. 1804: visel ... fekete sejem keszke-
nőt, a' nyakára modison kötözve [DLt nyomt. kl]. 1849: 
égy Schlaffrock. égy fekete Selyem egész keszkenyö férfi 
nyakára valo [Kv; Végr. Vall. 55]. 

4. selyem zsebkendő; batistä de mätase; Taschentuch 
aus Seide. 1782: Sebbeli sejem tettzin keszkenő [A.balás-
*va BN; LLt]. 

selyemkesztyű mănuşä de mätase; Handschuh aus 
Şeide. 1804: egy Samona szin hoszu és egy par rövid se-
tyem kesztyű [Koronka MT; Told. 19]. 1818: 2 pár Sejem 
Kestső [Kv; HG]. 

selyemkészület selyemcifrázat/dísz; ornamente de 
mätase; Seidenstickerei. 1748: Kamillot Dolmány Sellyem 
készülettel [Vargyas U; CsS]. 1788: Egy Zold Mentéről le 
fejtett Zöld krépines viseltes Selyem készület hozzá valo 
gombokkal és píkkejekkel [Mv; TSb 47]. 1789: egy rend-
béli Selyem Zöld bokrétás köntöst magam pénzemen vet-
tem más rendbeli Lang szin Creditor szoknyátis vállas-
tol arany készülettel, más rend béli Citrom szin Trakét 
szoknyát vállastol Selyem és ezüst készülettel adtam [Ne; 
DobLev. III/658.5b]. 1797: Sellyem keszülettel Gőrényes 
nam(m)u Szin mente [Koronka MT; Told. 34]. 1802: Kőn-

selyemkötő 

tősők ... Egy zöld roka tarkas mente selyem készülettel® 
[Ne; DobLev. IV/858.4. — aFolyt. a fels.]. 

selyemkészületű selyemcifrázatú/díszű; cu ornamente 
de mätase; mit Seidenstickerei. 1849: Fáin fekete poszto-
bol Sejem készületü ujj dolmán nadrág, mettzet bárson 
lájbi [Dés; DLt]. 

selyemkorbács finomabb szőrből való korbács; bici 
(fåcut dintr-o împletitură) de mätase; Peitsche aus Seiden-
haar. 1753: Egy tatár korbáts és egy selyem hoszszu ló 
hajtó selyem korbáts nyele nádból [Nsz; Told. 18]. 

selyemkoszorú selyem hímzés; broderie cu fír de mätase 
(In formă de cununä); (kranzförmige) Seidenstickerei. 
1714: Gyönge Vaszonybul valo Abrosz, Hasonlo Va-
szonybul Valo Abrosz, melljn(e)k a' közöpen arany fo-
nallal egjelitett Zold selyem Koszorub(an) mostani Herczeg 
Aszszonj Czimere vágjon [AH 30]. 

selyemköntös selyemruha; rochie de mätase; Seiden-
kleid | férfiviseletben; in der Männertracht: selyem köpeny-
féle; contäş de mätase, hainä luxoasă, lungä fäcutä din 
mätase; Mantel/Überrock aus Seide. 1657: Nagy solenni-
tassal lön ez lakodalom igazsággal írom, hogy az vajda 
udvarát nem superálta köntösbéli díszességgel; az nuszt, 
hiúz, selyemköntös közönséges vala [Kemön. 264-5]. 
1710: Bécsben csudául szemlélték a magyaroknak pom-
pás készületit mind köntösökben, mind lovakban. Valának 
mintegy ezeren, kiknek egy része fejér selyem köntö-
sökben, hasonló színű lobogós kopiákot viselvén kezekben, 
gróf Bottyáni Ádám horvátországi bán commendója alatt 
mennek vala. Azután a magyarországi palatínus és herceg 
Esterházy Pál, sárga selyem köntösben a mellette valók, 
szép renddel menének. Utána gróf Forgách Simon mind a 
maga, mind az alatta valók veres selyem köntösben® [CsH 
310. — a1690-ben]. 1780: Erdélyi Uramról az Cserei Uram 
Apossárol pedig azt mondhatom hallomásbol hogy mig 
Cserei Uram oda nem kapott, addig ehel is majd meg hol-
tak, nem hogy még Selyemkőntősöket, drága gyöngyöket, s 
köves Marhákot szerezhettek volna a Léányoknak [Kv; 
BK. Sig. Kun (20) lib. vall.]. 1781: Leány korokban volta-
nak Jo féle Nyakra valo Gyöngyei, arany boglárai, és szép 
sellyem Kőntőssei [Mv; DLev. 4. XXXVI. 1]. 1808: 1 
modi selyem bordüres Köntös [Mv; Told. 22]. 1820: (Ezt) 
adja emaritatioba Selyem köntöst 6. Fejér Bergál 
köntöst® [Nyárádsztbenedek MT; Told. 19]. 1829: kap az 
lsö Nyil ... Egy Zöld Sellyem kőntóst in Rft 5 [Nagylak 
AF/Ne; DobLev. V/1150]. 1849: Egy fejér virágos selyem 
köntös [Dés; DLt]. 

selyemköpenyeg manta de mätase; Mantel aus Seide. 
1820: Egy sejem köppenyeg [Mv; Told. 19]. 

selyemkötés selyemből való összekötő/fogó díszítés; le-
gătură ornamentală din mätase; etw. zusammenhaltendes/ 
bindendes Ornament aus Seide. 1595: Egy Aranjas bog-
larw fek egy seljem keotesen vágjon [Zsombor K; SL. 
Sombori László gyermekeinek oszt.]. 

selyemkötő selyemmadzag; sfoarä de mätase; Seiden-
schnur. 1798: Bolha szin Sellyem Kőtő ... végén egy arany 
Karikátska [DLt hív. nyomt.]. 



selyemgyapjú-fuszekli 

selyemközép selyemből való középső rész; parte de mij-
loc din ţesătură de mătase; Mittelteil (von etw.) aus Seide. 
1849: Paplany Seljem középei 5 [Széplak KK; SLt 17]. 

selyemközepű selyemből való középső részű; cu parte 
de mijloc din ţesătură de mătase; (etw.) mit seidenem Mit-
telteil. 1797: egy Király szín Selyem Kőzepü és Kartan szé-
lű rongyos paplan [Náznánfva MT; Berz. 4.22. N. 22]. 
1835: Egy Sellyem közöpü viseltes paplan [Mv; MvLt]. 
1838: Sötett Karton Lilla szin selyem közepü Paplany [Sá-
romberke MT; TGsz 54]. 

selyemkreditor 1. selyemből való kelmefajta; un fel de 
stofä de mătase, creditor de mătase; Art Seidenstoff. 1750: 
Temetésre költettem Kék habos Selyem Tafatat 3 Sing Fl 
R. 5 x 36. Kék Selyem Creditort koporso bé vonni 24 Sing 
fl. R 48 [Ks 91]. 1787: Három vagy 4 sing szekfüszin Se-
lyem Creditor [M.fodorháza K; RLt Somai Sándor ellopott 
portékáinak jegyz.]. 

2. selyemkreditorból való; fäcut din creditor de mătase; 
aus dieser Art Seidenstoff erzeugt. Szk: ~ paplan. 1766: 
Citrom szin Sellyem kreditor paplany körűi egyszin 
Sellyem habos tafota [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96] * -
szoknya. 1743: Egy Lazur szín Sellyem Creditor Szoknya 
[Marossztkirály AF; Told. 19]. 1759: Egy Hollo szin Se-
lyem Creditor szoknyát [Nsz; TSb 7]. 1787: Egy Lang-
szinü Sellyem Creditor szoknya [Mv; MvLev. Ajtai István 
hagy. 2]. 1789: Egy Tarka sejem Creditor szoknya Egy 
kék Sejem Creditor szoknya [Bőd SzD; RLt Mohaine 
Borsai Anna lelt.]. 

selyemkrepines selyemzsinóros; cu şiret/şnur (din fire) 
de mătase; mit Seidenschnur versehen. 1788: Egy Asz-
szony Embernek való hamu szín Trokét Lengyel mente az 
ajjais nestel prémezve selyem krépines készülettel [Mv; 
TSb 47]. 

selyemkrepin-készület selyemzsinór-kiegészítö tarto-
zék; franjuri din fire de mătase/borangie; Zusatz aus Sei-
denschnur. 1763: Egy rend szekfö szin köntös, Mente Dol-
mány Nadrág Selyem Krepin készülettel [Hsz; Ks 23. 
XXIIb]. 

selyem kürti selyemből készült rövid női kabátfajta; 
jacheticä de mătase; kurzer Frauenmantel aus Seide. XIX. 
sz. eleje: Egy sejem kürti 14. f [Kővár Hsz; HSzjP]. 1828: 
Egy fekete selem kürti [Kanta Hsz; i.h.]. 1837: Egy selyem 
kürti, egy sellyem elő ruha 15 Rf [GidófVa Hsz; i.h.] | egy 
kávészin és egy fekete selyem és egy briner kürti 35. Rf. 30 
x. [Kvh; i.h.]. 

selyemlábravaló selyemharisnya; ciorapi de mătase; 
Seidenstrumpf. 1708: Egy pár tetszin sellyem lábra való 
alias strinnfli [BLt Béldi Klárának Nsz-be küldött „egyet-
másai" között]. 

selyemlájbi selyemmellény; vestă de mătase; Weste aus 
Seide. 1781: Egy Zöld Sellyem Láibel, hozzávalo Német 
Nadrággal. Egy fejér Sellyem varrotas Laibel [Mv; Told. 
9a]. XIX. sz. eleje: Vagyon elő ruha 2-tő, egy sejem Lájbli 
13 fl. [F.csernáton Hsz; HSzjP]. 1802: Egy kűlőmb kű-
lőmbféle színű flingeltekből virágoson varrót fejér Selyem 
Lájbi [Ne; DobLev. 858.3b]. 1804: Valdrán Péter, születé-
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sére nézve Soldomi Olosz-Országi Helvetziai ... Visel ... 
egy veres selyem Plŭsch Kukliko sujtásos lájblit [DLt 
nyomt. kl]. 1807: Személlyes Le-irása Peretsenböla Tol-
vajság vétkéért el-szökōtt Jósef Jakab nevezetű Sidonak 
szökött — el zöld posztó Magyar Nadrágban fekete tsikos 
sellyem Lajbliban [DLt ua. — aSz]. 1812: Két viseltes 
Pettyegetet Lájbi Egy Viseltes Pettyegetet Selyem Lajbi 
[M.gyerőmonostor K; KCsl 11]. 1817: Egy virágos 
Sellyem, más fejér Pikét, és égy kartan fejérnép kurta Láj-
bik Rfl. 6 [Mv; MvLev. 3 Simonffi Zsuzsánna hagy ] 
1824: Égy uj selyem lájbli [Dés; DLt]. 

selyemlobogó selyemzászló; steag de mătase; Fahne aus 
Seide. 1662.ŝ A portárul nagy sok tigris-, párducbőrőket ho-
zatott, aranyas zászlókat, friss selyem lobogókat íratott, 
aranyoztatott3 [SKr. 349. — aA fej.]. 

selyemmajc 1. (arany/ezüst szálakkal szőtt) drága se-
lyemszalag; panglică de mătase (ţesută cu fir de aur/ar-
gint); Seidenband mit Silber/Goldfäden. 1688: Véres 
Barsonyra tisztességes türkesés Portaj kard selyem Majczal 
fel kötve Egy fekete Czapás Portaj Arányas kárd kék 
selyem sinor rajta [Beszt.; Ks S Mise. 27]. 1736 k.: Az 
kardszíj volt vagy bagariából vagy selyem majczból [MetTr 
371]. 1757- Egy ezüst kantár, és Szügyellŏ kék selyem 
mojszra varva [Jobbágyivá MT; BálLt 71]. 1768: Egy szép 
ézustős és Zamántzos Lóra való Szerszám Karmasin 
Sellyem Máitzal [Ks 19/1.6-hoz „Bodokról hozott porté-
kák" között]. 

2. selyemmajcból való; (care este) fäcut din panglică de 
mătase (ţesută cu fir de aur/argint); aus Seidenband mit 
Silber/Goldfäden. 1710: kek Majtz kengjel Szijjakkal ed-
gjütt... Egy par karmasin szíjra szkofiummal varrott ezüst 
karikaju agar örvök hozza való ar(any) tettzin selyem 
Majtz eresztójevel edgjütt [Told. 19]. 1711: portai fék agj 
szügyellöjével orrodzojával Tarka Selyem Majcz fekemlö 
szár rajta. Egj majd két ujnyi szélességű veres Selyem 
Majczra vont aranyas Ezüst fék agj szügyellöjevel edgjütt 
orrodzlojaval selyem Majcz fék szárával | Kék selyem 
Majcz viseltes kard sziu hozzá való szivégével [i.h.]. 1759: 
A főispán úrnak2 igen szép einzugja volt. Szép aranyos 
palocselben jött, előtte szép hámokkal s selyem-majc gyep-
lőkkel felkészült hat fekete ló, kocsis, forreiter német kön-
tösben [RettE. — aBr. Korda György Kolozs m. főispánja]. 
1763: Egy ezüstös kard paszamantal boritot ezüst tsattos 
szijjjaval Más egy fekete kardotska fekete sellyem maitz 
kòteivel [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 

selyemmajcú selyemmajcból való; (care este) fäcut din 
panglică de mătase (ţesută cu fir de aur/argint); aus Seiden-
band mit Silber/Goldfäden. 1637/1639: Egj slefelyes Se-
ljem maiczü Eöuen uagjon tiz Ezüst slefelj [Kv; RDL I-
111]. 

selyemmányika (bélelt) selyemkesztyü; mănuşă de m&-
tase; (gefütterter) Handschuh aus Seide. 1837: egy Bolha-
szín selyem mányíka [Kvh; HSzjP]. 

selyemmarha selyemáru; ţesături de mătase; mătăsuni 
Seidenware. 1584: Az Kalmarok es kereskedeó rend dolga 

Minden fele poztot kit Balba keotnek, Ballal Granatoth, 
Skarlatot, Sayat Landist, es egieb fele olasz posztot min-
denth Weggel Azonkeppen minden fęle Selyem marhat 
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véggel aggianak [Kv; PolgK 4]. 1611: Vagíom valamj se-
liem marha, ki kez ki czinalatlan [Kv; RDL í. 90]. 1660: 
(A) posztó- és selyemmarhákat fele árán vévén el az vezér, 
azokban is nagy kárt vallott az város [KvE 183 LJ]. 1691: 
Tudod-e azoknak a megírt megöletett nemes embereknek 
és másoknak micsoda javait prédáltatta el Mikes Pál vele 
való kuruczokkal és az elprédált jókban, lábas és ezüst se-
lyem marhákban micsoda részt vett...? [SzO VI, 430 vk]. 

selyemmatéria 1. selyemanyag/kelme; ţesături de 
mätase; SeidenstofT. 1619: az divánba hozta bé az ajándé-
kot 110 öszvér volt 100 véggel külömb drága szép 
virágos vont arany, vont ezüst materiák azután drága 
varrott materiák, azután Isten tudja micsoda selyem 
materiák [BTN 271]. 1671: Vadnak a ládáimban darabok-
ba, atlacz, kamuka, és egjéb dib dáb selyem materiák [Ks 
14/XLIIIb Csáki Istvánné Mindszenti Krisztina végr.]. 
1687: Selyem materiarol Egy sing Aranyas Kamukátol 
ţpf/30 [MvRKLev. Vect 2]. 1714: Zöld Selyem Matéria 
Téli Dolmány zöld Selyem Materiával, s pamukkal béllelt 
fl

H Hung, 10 [AH 8]. 1732: (A templomban) találtunk 
®jjgi Selljem aranjos materiabol valo béllett antipendiumot 
IKóród KK; Ks 12. íj. 1733: Ur Asztalára valo Seljem 
ţjateriábol csinált edgj szŏnjegecske [Marossztkirály AF; 
Told. 18]. 1760: láttam kett darab Sellyem materiát virá-
gost, ollyan szelességüt mint két nagy lapitto, fejér veres és 
ekete Virágokkal volt ki szőve [Oltszem Hsz; Mk IX. 
*09]. 1789: Az Néhai Vladár Adám Famíliája Czimere 
^llyem Materiára ki rajzolva [Mv; ConscrAp. 5]. XVIII. 
* v.: A(nn)o 1758: Mlgs L B. Had(adi) Vesselényi Ist-
vánné, Dániel Polyxena Aszszony ö Nagysága ajándékozott 
®gy darab igen munkás arannyal gazdag selyem matériát. 
Fredikálo székre valót a' külső Templomba [Kv; KvRLt X. 
A' 430]. 1823-1830: nevezetes lett a pozsonyi váll, 
JJely selyem materiából gazdagon megposzomántozva volt 
[FogE 66]. 

selyemanyagból/kelméből való; fäcut din (ţesăturä de) 
mätase; aus Seidenstoff. 1710 k.: Onnét osztán Fejérvárra 
n°vemberben a fejedelem békísérésére, ki addig az ország 
zászlóit, egy nagy kék és három kisebb selyem-matéria ara-
nyosakat mind magával hordozott, hogy székes helyben, 
^jfci triumphando tegye le [BÖn. 728-9]. 

Szk: - bélés. 1714: Minium szin Bárson Dolmánj virá-
ga Seljem Matéria béléssel fl. Hung. 25. — [AH 8] * ~ 
ctPellős. 1758: Tíz pár rész szerént aranyos ezüstös, rész 
szerént pedig Sellyem Matéria Czipellös [Nsz; TSb 21] * 
^ dolmány. 1714: Zöld Selyem Matéria Téli Dolmány zöld 
melyem Materiával s pamukkal béllelt fl. Hung. 10. — [AH 
°J * - keszkenő. 1699: a' Keresztúri4 Kapolna Conserva-
j,0Já(na)k alkalmatosságával Nemzetes Kápolnási Pál 
Ur(am) Conferált azon Templomotskahoz Egy veres 
körül arany tsipkés aranyas selyem matéria keszkenőt 
IM.Matr. 9b. — "Maroskeresztúr MT] * - mente. 1793: 
ezüst tarka sellyem matéria mente viseltes, nersz prémmel 
IfL Conscr.] * - szoknya. 1723: Egy Szalma Szin tarka 
szelyem (!) matéria szoknya arany kötés rajta [KGy]. 

selyemmente mantie de mätase; Dolman aus Seide. 
17/4: Aszszonyi ember barack szin Selyem Mente, arany s 
ezüst Csipkével f.h. 30 [AH 1]. 1770: Egy hosszú Sas Szin 
l'okkét Selyem Mente [MNy XXXVIII, 385]. 1803: Zöld 
e'em lengyel mentére keszület [Kv; CsS]. 

selyem mérték selyemből készült mérőeszköz; măsurăto-
are din mätase; Meßband/Meßwerkzeug aus Seide. 1732: 
Egy Sellyem mérték három Szegeletű tokban [Kv; Ks 
Komis Zsigmond lelt. 21]. 

selyemmor morselyemből készült; fäcut din moar (de 
mätase); aus Moiré. Szk: - szoknya. 1758: Egy kék 
sellyem Mohr Szoknya [Nsz; TSb 21]. 

selyemmű selyemáru; mätäsuri; Seidenware. 1594: Asz-
szonyunk ö fge zaboia it Colosuarat posztot, és egyeb 
Sellyem müúet vásárlót [Kv; Szám. III/6. 2]. 1614: az 
flandriai követ igen sok számú ajándékokat hoza az csá-
szárnak, egy néhány véggel selyem mív, azaz atlac 
kamuka, csemelyet [BTN2 70]. 

selyemöltözet selyemből készült felsőruha; haine/veş-
minte de mätase; Seidenkleid. 1781: drága sellyem öltöze-
teket adat, és csináltatat [Mv; DLev. 4. XXXV/1]. 

selyemöv briu de mätase; Gürtel aus Seide. 1620: Egy 
Zabliara valo Selyem eütúl f—/5 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 
5]. 1628: Egy fekete szeliem eő kettós kos (!) raita [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44.3]. 1655: egj veres seljem eő [Altorja 
Hsz; HSzjP]. 1673: Egy mák szin haló seljem őv [Maros-
szentkirály AF; IB] | Ket szeliem övek, egyik kek, másik 
hamu szin [WassLt Borsai István hagy.]. 1674: egy karma-
sin szin Dufla selyem Eő [Beszt.; i.h.]. 1693: Az uy selyem 
öv, es uy kard ... hozza valo keszületivell és Lodingal 
edgyüt Andrisnak marad [Ne; DobLev. 1/38. 6b]. 1698: 
egy hamuszín szakadozott hálós sellyem ő [MNy XXXVIII, 
133]. 1710: praedenominált Csontos Győrgj Ur(am) Fele-
sége(ne)k Kovács Katha Asszony(na)k Jegyb(e) adott 

Égy selyem övet és egy ezüst kalánt [Küküllővár KK; 
DobLev. 1/67]. 1736: az heveder-övnek híre sem volt, ha-
nem szép selyem övet viseltenek [MetTr 352]. 1774: ez-
előtt 34 esztendővel a magyar gyalogtiszteknek, s nevezete-
sen a Gyulai regimentjebeli tiszteknek, szederjes, rókator-
kos mentéjek, dolmányuk aranyas réz gombokkal, karma-
zsinszín selyemövük, magyar kardjuk volt [RettE 324]. 
1788: Egy Sárga Selyem öv ezüst szkofîumal gombozva 
[Mv; TSb 41]. 1815: két pej Lovaimat el-vitték, vala-
mint egy sejemŏvét [DLt 893 nyomt. kl]. 

Szk: magyar 1714: Külombféle szinű 6. Magjar 
Seljem öv, melljek(ne)k sinorja ezüst fonallal egjelített 
[AH 23]. 

selyemövecske briuleţ de mätase; Gürtel aus Seide. 
1599: Kalmandy Jaanos. Hozot Crakay Marhatt 17. Se-
liem Eoweczett* —//80 [Kv; Szám. 8/XIV. 19. — El-
írás: Eoweczket h.?]. 1732: Egy haló Jáponika övezni valo 
Selyem ovecske ezüst csat rajta [Kv; Ks Komis Zsigmond 
lelt. 8]. 

selyempalást mantie/pelerinä de mätase; Mantel/Talar 
aus Seide. 1711: Egy selyem palástot mely is az háborús 
üdö miat bányákb(an)a rejtetvén el senyvedet, meg évődött 
[Kv; Pk 6. — aTorockón]. 

selyempántlika panglicä de mätase; Seidenband. 1854: 
meg tiltom, hogy affele oknelkült valo selyem párnák, se-
lyem pántlikák, drága szemfedel drága furnirozott koporso 
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s tobb efféle sokba kerűlö bolondságok telyeséggel ne lé-
gyenek [Kv; Végr. H. Szentpály Elek végr.]. 

selyempaplan plapumă de mătase; Seidendecke. 1693: 
Egy szakadozott selyem papla(n) flo. 12.//. — [Ne; 
DobLev. 1/37. 4]. 1694: Selyem veres paplan nro 1 kek ba-
gaziaval meg bérelve [O.csesztve AF; LLt 76.C]. 1699: Vi-
rágos tetzen jó Selyem Paplan [uo.; LLt C]. 1710: 1 zöld 
selyem lengyel paplan [DanielAd. 89 Vargyasi id. Dániel 
István ingóságlelt.]. 1737: Edgj kökörcsin szin ezűstes, 
aranjos kozepŭ Seljem paplan, az kerületi puplikán szin 
atlacz [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1768: Baraczk virág 
szin tarka virágos Sellyem Paplany [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 116]. 1782: Kék Trackét kőzepü baratzk virág szin 
tafota kerületű Selyem Paplan [AbalásfVa BN; LLt]. 1806: 
EgySellyem Kukliko szín fél viseltes popion [Koronka MT; 
Told. 19]. 1849 k.: Két Sejem Paplany lepedőkkel Rf 40 
[DobLev. V/1280]. 

selyempapucs papuc de mătase; Pantoffel aus Seide. 
1790: ö t Pár selyem, és 1. pár Crádli Paputs [Ajára TA; 
BLt II. 12 Béldi Mária kel.]. 

selyemparaplé selyem esernyő; umbrelă de mătase; Re-
genschirm aus Seide. 1789: Egy bolha szin lájbli fél visel-
tes ... Egy bolha szin selem Parapli [T; LLt]. 1818: Egy 
zöld sellyem Parapli kisded [Kv; HG]. 1832: Egy selyem 
parupli [LLt]. 

selyemparizol selyem napernyő; umbrelă (de soare)/pa-
rasol de mătase; Sonnenschirm aus Seide. 1804: Vieltes 
selyem párizol [Borosbenedek AF; SLev.]. 

selyempárna selyemvánkos; pernă de mătase; Kissen 
aus Seide. 1854: meg tiltom, hogy affele oknelkült való 
selyem párnák, selyem pántlikák, drága szem fedel drága 
furnirozott koporso s tobb efféle sokba kerülő bolondságok 
telyességgel ne légyenek [Kv; Végr. H.Szentpály Elek 
végr.]. 

selyempárnás selyemvánkosos; cu pernă de mătase; mit 
Kissen aus Seide. 1821: Két szép langerozott Tisza Fa 
Srofon járó Zöld sellyem Párnás Ágy [Mezőméhes TA; 
HG. Mara lev.]. 

selyempaszománt selyemből készült díszítő zsinór; 
pasmant/ceapraz (pentru Impodobit haine); Seidenschnur 
(für Tressen). 1790: Templombeli portéka ... Egy Ve-
res, s kozepin Fejer Casula Poszomanttal s keszŭlettel 1 
[Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24c]. 1829: Fejér Selyem po-
szománt 26 Rf 55 xr [Kv; BLt 12 dologházi nyomt. 
szám.]. 

selyempertli (keskeny) selyemszalag/pántlika; panglică 
(îngustă) de mătase; (schmales) Seidenband. 1834: 20 Sing 
sejem pertli a 5 xr. [Kv; Bom. I. IXe]. 1854: 4 rőf selyem 
pertli [Mv; TSb 27]. 

selyempikét selyemmintákkal szőtt pamutszövetből ké-
szített; fäcut din pichet de mătase; aus Baumwollgewebe 
mit Seidenstickerei. Szk: - überrock selyemmintákkal 
szőtt pamutszövetből készített felsőkabát. 1816: Sellyem 
pikét überrock ... 5 Rf 30 xr [Kv; Bom. IV. 41]. 

selyempokróc merinógyapjúból szőtt takaró; pătură de 
lînă fină/mătăsoasă; aus Merinowolle gewebte Decke-
1849: Vendég Ágynemű seljem Pokrotz 2 [Széplak KK; 
SLt 17]. 

selyemposztó a selyemjuh/merinói juh gyapjából ké-
szült/sajtolt posztó; fäcut din postav de lînă fină/mătăsoa-
să; Tuch/Flausch aus Merinowolle. Szk: - dolmány. 1713-
Egy szalma szin selyem poszto Dolmány, nadrag, süveg 
arany sinor rajta [WassLt] * - nadrág 1713: Egy szalma 
szin selyem poszto Dolmány, nadrág, süveg arany sinor 
rajta [i.h.]. 1763: ket viseltes selyem poszto Nadrág agyag 
szin [Hsz; Ks 23. XXIIb] * ~ süveg -> ~ dolmány. 

selyem prém selyemperem/szegély; tivitură de mătase. 
Bordűré aus Seide. 1599: Nemet János Hozot Becnj 
Marhatt Minden. Fele. Seliem premet 5//40 [Kv; Szám. 
8/XIV. 36-7 hj]. 1621: Baniay Peter Egy forod Jghle' 
Seliem prem(m)el hántott palastert, Egy Fodor Jgler zeor 
premes zokniaert, es Egy Saruért, engede es ada eoreokeos 

keppen Varga Janosnak es maradékinak birniaa [Kv; RDL 
I. 115. — aA kert- és a földrészt]. 1629: Egj vegh seljem 
prém [Gysz; LLt Fasc. 155]. 1630: Fenesi Marton. Hozot 
lengiel orszagbol 5. végh rezzel szwt seliem premet tt 
1. d 20 [Kv; Szám. 18b/IV. 59-60]. 1673: Igirtünk fizetese-
bena egy Landis szokniat seliem praemet az valiara [Kv; 
ACJk 80b. — aA szolgálónak]. 1714: Vörös Anglia Posz; 
tobul való Ló Szerszám arany figurakkal Alma formára ki 
varrót, ezüst s Selyem Prémmel [AH 5]. 1739: takaró 
fejér selyem premmel vagyon meghánva [Szászerked 
LLt Fasc. 96]. 

Szk: bécsi 1666: Gábor deákné húgomasszony kezé-
hez adtam őkegyelmének bizonyos számú marhákat, hogy 
őkegyelme eladja: Velencei selyemprémet adtam egy fontot 
és négy lottot. Ittem adtam bécsi selyemprémet, adtam egy 
fontot és nyolc lottot [Kv; KvE 202 LJ] * velencei ~ 
bécsi 

selyemprémes selyemszegélyű; cu tivitură de mătase, 
mit seidener Bordűré. 1648: Az leaniok Szokniaja ... Sze-
derjes rassa Szokniak kek selie(m) premes Nr 3 [Mk •> 
Kapi Katalin kel.]. 

selyemránc selyemből ráncolt szegély; tivitură de măta-
se cu pliseuri; gefältelte Bordűré aus Seide. 1766: Hammu-
szin Virágos bársony mente 'A kerületin Selyem rán-
czain Szarka Láb hellyin Arány paszamánt [Szárhegy C s ' 
LLt Fasc. 96]. 

selyemrece selyemszálból csomózott, négyzetes háló, 
minta szerinti hímzéssel; reţe brodate din fir de mătase, 
Quadratnetz aus Seidenfaden geknotet. 1763: 2. Páj*a 

Csupnak való Selyem recze [Nsz; Szer. özv. Harsányt sa-
muelné Tisza Ágnes lelt.]. 

selyem rojt franjuri de mătase; seidene Franse. 1687' 
Teczin seljem rojt edgj [Utl]. 1699: az Ur Asztalahoz vaio 
szőnyegek 1. Egy veres bársony Szőnyeg kék Selyem 
rojt környűle [Kv; KvRLt X. A. 43b]. 1736: az térdköto 
vagy majczból vagy bagariából volt, az. kötónek & 
vége, az kivel megkötötték, vagy czifra selyem rojt vo,l» 
vagy szíjából való czifràzás [MetTr 348-9]. 1759: Ket v«0j 
la színű habos tafota nagy superlátokat, tarka sellyem rojt 
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meg rojtozvá [Nsz TSb 7]. 1788: Libériára valo tarka Se-
lyem rojt 15. darab [Mv; TSb 47]. 1832: Korpos Istvánné 
Péntek Kata ajándékozott az Ekklesiának az ur Asztalá-
nál valo használásra égy szép kilentz fertályos Ujj kulatsot 
selyem rojtal [Körösfó K; RAk 140]. 

. selyemrojtos selyemrojtú, selyemrojttal ellátott; cu fran-
Jjjri de mätase; mit seidener Franse versehen. 1656: az ca-
thedranak az elej faragott keö, azon cathedra elein va-
pon egy szederjes virágos vont arani bagaziaval bellett, 
körös körnjül az allia 's szellje, szederjes selljem rojtos 
lpog; UF II, 123]. 1681: Vágót puska Par. 4 (:egyik pár-
nak, arannyal varrót veres posztos, kek selyem rojtos fedelű 
tokja. Másik párnak Szkofium arannyal varrót, Karma-
sín selyem rojtos veres bársonjos fedelű tokja ...:) [Vh; 
VhU 538]. 1735: Egy mákszin Sellyem rojtos Dolmánj 
jnente nadrág [Sv; Hr]. 1758: A Palota kőzepin fel kötve 
Jv?g kristállyos Gyertya tartó, külőmb külőmb féle czirá-
®kkal veres muszuyal bé vont, Veres Sellyem rojtos sino-

ron függ Nro 2 [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

selyemruha 1. rochie de mätase; Seidenkleid. 1552: Ez 
1 valo idoekbe egy ieles menyekoczébe aleg láttál két se-
ruhát: De most minden toelchér gyártoné selem ruhába 

^ r á l [HeltDial. G.8b]. 1653: Azok a szolakok három szá-
ŢŬ vágynak; egy kézív vagyon egyik kezében, másikban 
8y marok szép aranyos nyíl vagyon, dolmányok hoszszu 

?f'yem ruha [ETA I, 133 NSz]. 1812: 1. lang szinü selyem 
Kuna [DLt 602 nyomt. kl]. 

2. selyemkendö; ştergar de mätase; Seidentuch. 1728: 
Selyem küs ruha, körül sargaval szőtt [IllyefVa Hsz; 

VJk] | Egj tsipkes kendő ... Egj selyem ruha mind a negj 
szegeleti elegyes Selyemmel [Sszgy; i.h.]. 1746: Egy zöld 
sei^em ru^la' ^ vége veresei vetegetve Más viola szin 
^lyem ruha, melly(ne)k Szélyei Fejéresek [Eresztevény 
D??j1 h ] | Néhai Damo Mária Aszszony conferalt az 
^klesianak lmo Egy kökörtsén Szin dufla selyem ruhát, 
V;elly(ne)k szél in fejér virágok vagy(na)k [Lisznyó Hsz; 
Jj“ J. 1752: Tiszt. Fosztó Miklós Ur(am) már meg — ból-
d | u h Sofia leánya hagyott az Ekla számára egy két szinü 
rt„ a Selyem ruhát, mellyre a' maga neveis reá vagyon írva 
l“iyefva Hsz; SVJk]. 1805: Groff Nemes Josefné Aszszony 
te Aniskanak Gábris Ferkőnének adott égy feke-
Ç' F m Ruhát, Nagy Seljem Viola Szin kék Stráfos kesz-
vaíi í 1 l K v ; B L t 1 2 Nuszpájmer Katalin (30) grófi fraj 
S! | 1 8 1 7 : £gy Veress kartan Ruha Rfl. 4 Egy más fekete 
ha2CT R u h a Rf l- 5 l M v ; MvLev. Simonffi Zsuzsanna 
wp- 31 1823-1830: Azután is az húgom, hogy bevitték 
Marosvásárhelyre, hírem nélkül kontómra bundaprémet, 

fái J Il ruhá t s egyebet is vásárlott [FogE 280]. 1847: Egy 
fekete selyem Ruha nyakra 2 fl. [Kvh; HSzjP]. 

Baló 
Szk: perzsiai 1665: Lándorfĕjérvárról írja nekem 

r<Sm U r a m ' 3 2 t ö r ö k császár micsoda ajándékot küld az 
"mai császárnak ő felségének. Az ajándékok ezek rendsze-

tis7t örög és négy kissebb aranynyal szőtt persiai 
riák S é g e s szőnyegek; tíz vég persiai selyem ruhák mate-

3,1 [TML III, 440 Naláczi István Teleki Mih i Mihályhoz]. 

selyemruházat selyemből készült ruhák; îmbräcäminte 
num ä taSC; Seidenkleider. 1775: mindenféle felkelhető Bo-
kftv ° t : Selyem, Posztó Ruházatokat, Drága gyöngyös, 
hZÇ! P°rtékákot, Ládákot, kész pénzt, ... Leányának 
ia8yta átok alatt [Csomafva Cs; LLt]. 

selyemsátor finom ponyva anyagból készült sátor; cort 
de mätase; Zeit aus Seide. 1665: Lándorfejérvárról írja 
nekem Baló uram, az török császár micsoda ajándékot küld 
az római császárnak ő felségének Egy új selyem sátort, 
császárnak valót kerítésével és minden rendbeli sátorokkal 
együtt [TML III, 440 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

selyem-sezurka 1816: Über rock 1 Sellyem She-
zurka 2 Tántzalo köntös 3 [Nyárádsztbenedek MT; 
Told. 19]. 

selyemslafrok selyempongyola; capot/halat de mätase; 
Schlafrock aus Seide. 1826: Egy vattirozott sellyem slafrag 
| egy fekete Sejem Schlafrag [Koronka MT; Told. 19]. 

selyemspencel selyemkabátka; spenţer de mätase; Rock-
aus Seide. 1824: Egy Sellyem kötöt Spentzel [Fugád AF; 
HG. Mara lev.]. 

selyemstrimfli selyemharisnya; ciorap (scurt) de mäta-
se; Seidenstrumpf. 1708: Egy pár tetszin sellyem lábra valo 
alias strinffli [BLt Béldi Klárának Nsz-be küldött „egyet-
másai" között]. 1758: Két pár Sellyem Strinffli Nyolcz pár 
gyapott Strinffli [Nsz; TSb 21]. 1777: Czéma Strimfli egy 
tutczet 12. Selyem Strimfli pár 4 ... Gyapott Strimffli pár 6 
[Nsz; BK gr. Bethlen Rozália kel.]. 1781: Hat gyöngy Szín 
Sellyem Strimfli | Egy hammu Szín Sellyem Strimfli [Mv; 
Told. 9a]. 1788: Egy pár zöld Selyem Strimffli [Mv; TSb 
47]. 1789: 4. Pár Strinfli 3 Czéma edgyik gyapott Rft 2 xr 
— 2. Pár Sellyem Strinfel edgyik fejér a* Másik fekete 
Rft 4 xr — [Mv; ConscrAp. 20]. 1799: visel sellyem 
strinflit [Dés; DLt]. 1808: 7 Pár selyem Jukatos Srinfli 
[Mv; Told. 22]. 1833: 1 paar Exf(ein) Iukatos selyem 
strimpfli 12 Rf 30 xr [Kv; Bom. O. Ia]. 

selyemsuperlát selyemfüggöny; perdea de mätase; Sei-
denvorhang. 1674: Vagyon Egy selyem superlát [Beszt.; 
WassLt]. 1732: ágy felibe valo kék kamuka Selyem Supel-
lát két darabban, gombjával, Sinorával, Rojtyával [Kv; Ks 
Komis Zsigmond lelt.]. 1735: Egy Sellyem Supellát [Sv; 
Hr]. 1755: Leányam Kovács Ágnes Vit el ket Darab-
ból allo Zöld Sejem Superlatot [Mezőbánd MT; MbK VII. 
19]. 1759: Egy ablakocska eleiben valo tarka Sellyem su-
perlátot [Nsz; TSb 7]. 1804: Egy pár Tornyos Vas ágy Zöld 
selyem superíattal bé vonva és hasonlo takaróval [Koronka 
MT; Told. 19]. 

selyemszék selyemhuzatos, selyemkárpitozású szék; 
scaun îmbrăcat ín mätase; Stuhl mit Seidenbespannung. 
1678: Uzonbol vitte(ne)k el varrott sellyem széket nr. 7 
poszto széllyel buritot — ülő szeket nr 4 [BLt 1]. 1705: 
(Bánfi Farkas javaiból) Nem is találtam pedig egyebet, 
hanem Teleki Pál uram boltjában holmi selyem- és bőrszé-
keket, nagy öreg vasnyársokat, vasmacskákot [WIN I, 
642]. 

selyemszél selyemszegély; tiviturä de mätase; Bordűré 
aus Seide. 1576: Weres zel Selyem zel (így!) Mynth egy 
wynyra walo zeles, tyzon egy Syngh, kylte Rwhayara kyth 
Ingechkeyere chynalok [SzamosfVa K; JHbK XVIII/7. 13]. 
1599: Bekesi Istwan Deák Hozott Feier zeleket es Se-
liem Zeleket 1//20 [Kv; Szám. 8/XIV. 19 hj]. 1600: Kata 
azzony, zeoleös Balas leania hiti vta(n) ... fatetur ... hogy 
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huzon niolcz penzit, selmet, selem zelt, wit el [Szombatfva 
U; UszT 15/201]. 1610: Egj Gallér giolch wankos hay fe-
kete selljem zel raita [Kv; RDL I. 6]. 1615: Kett Trupaj 
uankos hajók lengettek es zakadozottak fekette seljem zel 
benne [Kv; RDL I. 97 Junk András kezével]. 1622: Egj vj 
giapot giolch uankos hej ueres seliem zel raita f 1. d. — 
[Kv; RDL I. 119]. 1627: 27 sing keskenj szeold es veres 
szeliem szel tt f. 1 d. 75 [Kv; RDL I. 134]. 

Szk: norembergi 1599: Nemet János Hozot Bechj 
Marhatt ... Minden Fele. Norembergj Seliem zelek f 200 

6//— [Kv; Szám. 8/XIV. 36-7 hj]. 

selyemszélű selyemszegélyű; cu tivitură de mătase; mit 
Bordűré aus Seide. 1697: Szélyes Selyem szélyű vékony 
bulya vászon Ulnae no 7 1/2 [Szentmargita SzD; KGy]. 

selyemszíj rég selyem kard/tőrkötő; centură de mătase 
pentru încins sabia/pumnalul; Săbelkoppel aus Seide. 
1714: Kissebb szabija Zöld barsonnjal borított, markolattja 
hasonlóképpen meg aranjozott ezüstel s selyem Szijal fl. 
Hung 24. — | Hegjes Tör, Zöld bársonnjal borított, meg 
aranjozott ezustell ékesített, kek seljem szijal fl. Hung. 25. 
- [ A H 7]. 

selyemszoknya fustă de mătase; Rock aus Seide. 1681: 
Egy Puplican Szinjtl Finies Ezustes Selliem Szoknia 
[Beszt.; LLt]. 1714: Karmazin szin Selyem Szoknya ara-
nyos Viragokkal szövett f. h. 75 [AH 2]. 1738: Egy Kar-
masin sellyem szoknya ezüst Csipke allyán [DobLev. 
1/171]. 1748: egj Setét Szekfü Szin Sellyem szoknya arany 
kötéssel [Vargyas U; CsS]. 1758: Egy Galamb szín forma 
fejérségű Sellyem Móhr matéria Szoknya, harmad fél fer-
tály igen szép pontespant forma Szélyes, arany kötés rajta, 
hozza való vállával edjütt [Nsz; TSb 21]. 1768: Egy Fejér 
virágos dúfla új Sejem Szaknya [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
109]. 1798: egy vad galamb szinü Sejem szoknjája is ma-
radott volt [Dés; DLt]. 1824: Vagyon egy Csépes sellyem 
szoknya fekete [Kanta Hsz; HSzjP]. 

selyemszőlő szőlőfajta; un soi de struguri; eine Art 
Weinrebe. 1804: Mandula fél font avasos Apró Selyem 
Szőllõ négy kőtésetske [Borosbenedek AF; SLev.] 

selyemszőnyeg selyemből szőtt szőnyeg; covor (ţesut 
din) fire de mătase; aus Seide gewebte Teppich. 1619: két 
öszvér terhébe, az mint kötésbe békötötték, csak a takaróját 
vonták le, hogy lássák micsoda4: tigris — és párducbőrö-
ket, ... ezeken küvül drága szép selyem szőnyegeket, né-
melyek skófium arannyal szőttek, némely csak simpliciter 
[BTN2 279. — aA perzsák ajándékából]. 1662: egy persiai 
követ aminemü ajándékokat hozott volt csak a császár-
nak, az országnak akkori ott benn levő kapikihája, borosjenei 
Tisza István aminémü renddel megírta volt, így következik: 

öreg díván selyem szőnyeget, Nro. 20 [SKr 350-1 ]. 

selyemszövés selyemmel készült díszítő beszövés; orna-
ment de mătase întreţesut; Weberei aus Seide als Orna-
ment. 1714: Magjar Nadragra való Minium szin Seljem 
szövés, mind két részrŭl aranj fonal viragokkal s arany 
Prim(m)el ékesített 1„80 [AH 34]. 

selyemszövet selyemkelme; ţesătură de mătase; Seiden-
gewebe. 1842: Egy láng színt játtzó selyem szövet T. Ka-
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bos Sándomé Fülei Polixéna csináltatta és adta a' Szutsáki 
Ev. Ref. Ekklának [Szucság K; RAk 65]. 

selyem szövetű selyem szövésű; cu ţesătură rară de mă-
tase; aus Seide gewebt. 1842: Egy ritka fekete Selyem szö-
vetű keszkenő aranyai által tőrt, meg gámyérozva vékony 
arany rojtal a' szélén. Készítette Füleid Polixénia 1786-a 
[Szucság K; RAk 66]. 

selyemtafota 1. selyemszövet; tafta, ţesătură de mătase, 
Seidengewebe. XVIII. sz. köz.: Nagj Sigmondné Kovács Ju-
dith Aszszony adot ... egj veres selyem tafotát az éneklő 
székre [Mezökölpény MT; MMatr. 389]. 

Szk: habos 1739: 1 szép paplany körül kék habos Se-
lyem tafota [Szászerked K; LLt Fasc. 96]. 1750: Temetésre 
költettem Kék habos Selyem Tafatat 3 Sing Fl. R. 5 x 3&. 
Kék Selyem Creditort koporso bé vonni 24 Sing Fl. R- 48 

[Ks 91]. 
2. selyemtafotából való; föcut din tafta/ţesăturä o* 

mătase; aus Seidengewebe. 1768: Egy kék sejem Tofata w 
ujj agy takaró keskeny ezüst Czándlival kőrödös körül meg 
hányva [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 109]. 

selyemtakaró cuvertură de mătase; Decke aus Seide: 
1834: aiándékozá meg Sz. Eklánknak templomi szonoki 
székét özvegy Török Jánosné Kalo Kata égy ég-szin se-
lyem takaróval mely is került 55 Rf ftokba [Nagykapus n» 
RAk 41]. 

selyemtok selyemből készült párnátok; toc de pernă d»fl 

mătase; Kissenbezug aus Seide. 1832: Nagy pijhe (!) pá^a 

veres karmasin Grosdenaple selyem tokkal négy [HG. 
Brukenthal lev.]. 

selyemtokos selyem párnatokos; (pernă) cu toc de 
mătase; mit seidenem Kissenbezug. 1849: Selyem tokos 
pijhe Parna 4 [Széplak KK; SLt 17]. 

selyemtöltelék selyem paplantöltelék; mătase de ump,üt 

plăpumi; seidene Füllmasse für Bettdecke. 1724: Két PaP' 
lanba való selyem Tőltelek [Nsz; Told. 19]. 

selyemtrokét vmilyen selyemkelméből való; fäcut dintr' 
o anumită ţesătură de mătase; aus ein Art Seidenstojj-
1757: Egy viseltés szekfîí szin sellyem trogét s zoknyává 1 ' 
Iával, s melly tartójával edgyütt [Marossztkirály MT; B®^ 
3]. 1763: Egy szekfŭ szin selyem Troket nyári mem* 
Poszto Nadragjával Arany készülettel [Hsz; Ks 23. XXHW' 
1768-Ė egy új zöld Sejem Trokét Szoknya vállával mej tar-
tójával edgjütt [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 109]. 

selyemujjas cu mînecă de mătase; mit seidenem Ármel-
1824: Egy viseltes sellyem ujjas Moor köntös atlacz stra-
fokkal [Fugád AF; HG. Mara lev.]. 

selyemujjú selyemujjas; cu mînecă de mătase; mit sßl 

denem Ármel. 1668: Egy sellyem Arannias Ujjú kis 
[Mk 4 Kapi György lelt.]. 

selyemumbrella selyemből készült esernyő; umbrelă d* 
mătase; Regenschirm aus Seide. 1697: Egy zöld sely^1 

Umbrella [M.köblös SzD; RLt]. 1825: égy sellyem W 
brella [RLt]. 
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.. selyemüberrok selyem felsőkabát; haină de mätase; 
Uberrock aus Seide. 18/8: Köntösök Égy Kávé Szin 
töltött Sellyem Iberroch 144 Rf 40 xr [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina kel.]. 

selyemváll selyemből készült női mellényféle; pieptar/ 
vestä de mätase (pentru femei); seidene Weste für Frauen. 
1758: Egy hitván Seléyem váll ezüst Aranyos kapcsokkal 
[DobLev. 1/171]. 

Szk: pozsonyi 1780: Adtam ... Két posoni Szelyem 
Vállot [Hsz; BLev. Barthos Sára kel.]. 

selyemvánkos selyempáma; pemä de mätase; Kissen 
aus Seide. 1732: Négy kis Selyem Vánkosok [Kv; Ks Kor-
ms Zsigmond lelt.]. 

selyemvarrás 1. selyemmel való hímzés; brodare cu fir 
de mätase; Seidenstickerei. 1615: Egj példa selljem varas-
hoz valló sofika uitte el [Kv; RDL I. 97]. 

2. selyemhím; broderie cu fir de mätase; Sticken aus 
Şeide. 1739: 1 rendbéli tiszta Selyem varáss kék selyem 
»rás után [Szászerked K; LLt Fasc. 96]. 

selyemvesszőcske selyem csíkú hímzéselem; element de 
broderie ín formă de virguliţe; stabfòrmiges, seidenes 
Stickmuster. 1714: Skofíumbul valo Tőrök Czafrang meg 
fgyelitett Selyem veszötskékkel, Sarga Atlas beléssel fl. 
Hung. 60 [AH 4-5]. 

selyemviganó selyemből készült egybeszabott női ruha; 
rochie de mätase croită dintr-o bucată; Seidenkleid für 
rrauen. 1817: 1 Bolhaszin sejem vigano viseltes Betsü árra 
5 Rf. [Lécfva Hsz; HSzjP]. 

selyemvirág virág alakú selyemhím; element de bro-
derie ín formă de floare; blumenförmiges, seidenes Stick-
muster. / 643/XVIII. sz. köz.: Egy Gyöngy szin Selyem 
keszkenő, a' szélei veres és Zöld Stráfokkal, és ugyan a' 
négy Szegeletin Veres Selyem virágokkal ki varva [A.ilos-
v a SzD; SzConscr.]. 1714: Gyönge Vaszonybul valo Ab-
rosz, egj hoszszu Magjar kendövei egjütt fejér Seljem 
Vlragokkal ki varrott fl. Hung. 15 [AH 30]. 1749: Adának 

Egy Aranyos igen Szép Czirádákkal gyenge Sellyem 
jwágokkal elegyesleg készült Lászlit, és Palatint [Koronka 
MT; Told. 12/2]. 1761: vagyon egy ezüstös palatin, tászlis-
tol, mely elegyes sellyem virágokkal [uo.; i.h. 8 Fritsi Feke-
te Klára lelt.] 

selyemvisszaló fa kerék kb. gombkötő rokka (gombkötő 
munkaeszköz); depănätoare de mätase; Werkzeug für die 
Knopfherstellung. 1710: Az Nemes Tanács Parontsolattjá-
bul az Gombkötő Sámuel Inventalt Javaibul ezeket vittük 
« es kóz kéznél hátuk. Műszer: Sodro keréket (!). Egy 
Seljem viszáló Fa keréket Egj Sinor verő faszéket [Kv; 
TJk VIII/2. 371a]. 

selyemzászló selyemlobogó; steag (bisericesc) de mäta-
se; Fahne aus Seide. 1751: A Templomban Veres Selem 
z*szlo [Kóród KK; Ks 20/X]. 

selyemzsinór 1. şiret/şnur (din fire) de mätase; Seiden-
schnur. 1599: Haz Mihály Hozot Lengely Orzagbol ... 8 
veg. Seliem Sinortt... —//24 [Kv; Szám. 8/XIV hj]. 1630: 

Soos Lőrincz viszen magiar orszagba Szeor sinort p(ro) 
f 3. d tt f—d 9. 14 vegh selyem sinort. masfel litrábol keo-
teot tt f—d 23 [Kv; i.h. 18b/IV 40]. 1637/1639: Vágjon 
Egj Jnuentarium varas Pechetj alat, pergamenumban se-
lyem sinorral be varua [Kv; RDL I. 111]. 1675: Vettem 
Christina Aszszony számára Selye(m) Sinort Fűzőnek in 
Sum. Flór 1/11 [DLt O. 5]. 1697: egy nyakba vető Pallosra 
valo fekete Selyem Sinor [KGy]. 1705: Ma vöttem a dol-
mányomhoz való készületet és tiszta selyemzsinórt, mert a 
bogárhátú zsinórnak singit nyolc pénzen adják [WIN I, 
415]. 1732: Egy nagy utozó téli mente Sellyem Sinorral 
Gombokkal | Egy ezüst arannyos elefánt csontbol valo ma-
roklatu két rubintocskával czífrázot régi modi kard Karma-
sin Szin vastag Selyem Sinor rajta [Ks Komis Zsigmond 
lelt. 5, 16]. 1736: (A) nadrágon ezüst vagy selyem sinór 
lévén rakva két renddel az sinorok végiben fél ujjnyi ezüst 
tők, azokat sinóron által vonták a salavári lyukain s ugy 
kötötték az nadrághoz [MetTr 353]. 1736 u.: Mikor Mikes 
Kelement eltemették Csíkban a somlyai barátok templomá-
ban, Teleki Mihály violaszín posztó dolmányban, menté-
ben volt, azokon tiszta selyem sinór, gomb, az öve is se-
lyemmel gombozva [MetTrCs 479]. 1752: egy őre valo 
sejem sinor [Ikafva Hsz; HSzjP]. 1755: Tudom nyilván és 
bizonyoson Kis Gyeke és Légen között volt határ járás® 

Egy Itilö Mester Ur meg indula elől egy nagy 
Sellyem Sinoron le függő petsétes levéllel [Nagygyeke K; 
Ks K. 80. — ®1724-ben]. 1770: 3 Sing Selyem Sinor [Gyf; 
Berz. 7.69/1]. 1823-1830: Az öltözetek pedig abban az 
időben ezek voltak: nadrág, gazdag paszománttal, a két 
szárain és hasítákjánál, Sokan a paszománt helyett 
aranyborítást s körülötte sújtást tettek, az inasoknak se-
lyem- vagy szőrzsinór volt [FogE 63]. 

Szk: lipsiai 1711: 4 Vég Lypsiai Sellyem Sinor 
3//60 [ApLt 5 Apor Péter inv.]. 

2. tört (a török császárok uralma alatt) a megfojtással va-
ló kivégzés eszköze; şnur de mätase ca símből al executärii 
cuiva prin strangulare; Seidenschnur als Mittel des 
Erwürgens (in der Zeit des türkischen Sultanats). 1710: A 
fővezér® elsőben magát oltalmazza vala, de látván a császár 
levelit, melyben azt parancsolá, hogy a fejit küldje a csá-
szárnak: mind a levelet, mind a selyemsinórt, kivel megfoj-
ták, mind a bársony erszényt, melyben a Tejét tevék, nagy 
alázatoson elvevé [CsH 175. — ®Kara Musztafa 1683-ban]. 

A jel-re nézve I. ÉrtSz. 

selyemzsinór-darab bucată de şiret/şnur de mätase; ein 
Stück Seidenschnur. 1790: Egy ruha Zatskoba, holmi Zöld, 
fekete, kék, tarka, Sárga, veres, selyem és szőr Sinor dara-
bok [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács hagy. 3]. 

selyemzsinór-öv selyemzsinórból készült öv; brîu (fåcut 
din şnur) de mätase; Gürtel aus Seidenschnur. 1673: adot 
megh Egy Tenger szin selyem sinor ŏuet [JHb Apaczay 
Cheri Tamás Hunyad Zarand m. not. kezével]. 1693: Egy 
Zöld selyem Sinor öv, Szkofîummal gombozot [Ne; 
DobLev. I/38.8b]. 1698: Karmasin Szin Szellyem (!) Sinor 
ő [M.bükkös AF; BálLt 71]. 1699: tenger szin sellyem eőv 
szkofium ezüstel gombozva [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150]. 
1704: Egy karmasin szin sellyem sinor eő gombozatlan 
[LLt Fasc. 75]. 1711: Egy tetczin selyem viseltes Sinor őv 
[Máramarossziget; Berz. 1]. 1718: Egy selyem zsinór öv 
meczczin [Kilyén Hsz; SzO VII, 234 Barabás Györgyné 
Kilyéni Székely Erzsébet kel.]. 1793: Ég — szin kék se-
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lyem sinor öv szkofiumos gombokkal [TL]. 1798: Fekete 
Selyem sinor őv ezüst gombotskákkal gombozva [TSb 47]. 

selyma 1. selma 

selymecske selyemdarabocska/fonalacska; bucăţică de 
mătase; kleines Stück Seide. 1788: Egy tsomoba kötve 
dirib darab Sejmetskék, két kis háló sapka, és vélle egyŭve 
kötve holmi apró patyolatok, és égy keszkenyöbe virágok-
nak való díríb darab matériák mind égyŭtt [Mv; TSb 47]. 

selymék semlyék, vizenyős, süppedékes terület; mlaşti-
nă, teren mlăştinos; sumpfiger Boden. Hn. 1770: a 
Sellymék tetőn (sz) [Vista K; Khn 271]. 1781: Sejmék (u) 
[Kolozs; EHA]. 1828: a' Sellymék uttzában [uo.; EHA]. 
1848: Bán Ferencz Sejmék uttza Felső Fertályabeli Dékány 
| Bemáth Josef a Selymék uttza felső fertája kapitánya 
[uo.; EHA]. 1864: Selymék, jelenleg kaszáló, hajdan oly 
ingoványos és posványos hely, hogy a miatt járhatatlan volt 
[Alfalu Cs; GyHn 61] | Sejmik [Vista K; KHn 273]. 

selymékes semlyékes, vizenyős, süppedékes; mläştinoş; 
sumpfig. 1613: Nyr szegh oly selymékes hely uala hogy az 
barom megh nem jarhatta, megh gyalogh emberis nehezen 
mehet el rajta [Ditró Cs; EHA]. 1643: (A) gyúmólczeós 
kertnek az alsó szeleben ... egy róz zemlekes forrás kut 
hely [TamásfVa/Páncélcseh SzD; RLt O. 5 Tamasfalüj Im-
reh (65) ns vall. Blasius lit. Kovach de Kide vicejud. com. 
Dob. kezével]. 1864: a kaszál lo pedig vizes selymékes ter-
mészetű [Gyszm; EHA]. 

selyméki semlyékes helyen levő; care se află pe un teren 
mläştinoş; in einem sumpfigen Gebiet befindlich. 1693: 
Selymeki hegyb(en) (sző) [Kolozs; EHA]. 

selymes I. mn 1. selyemmel elegyesen szőtt; ţesut In 
combinaţie cu fir de mătase; mit Hineinmischung von Sei-
denfaden gewebt. 1589: ket fewaly hay selmes kekes vy 
[Kv; KvLt Vegyes II/2. 35]. 1849: Három nyári paplany — 
selymes — 26 ft [DobLev V/1280]. 

Szk: - abrosz. 1588: Egy zep gyapottos Selymes Abrosz 
[Kv; KvLt Vegyes II/2.23]. 1648: Selymes Aranios Abra-
szok Nr 10 [Mk Kapi Katalin kel. 3] * - ágyravaló. 1757: 
Egy Tenger szin selymes ágyra való [Jobbágyfva MT; 
BálLt 71] * - bujavászon. 1725: Ket pár edgy forma 
Selymes buja vászon [Told. 19] * - derékaljhaj. 1589: 
Ket viselt Selmes kek fonalú derekai hay ezis Mereoh [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2. 35] * - fõaljhaj. 1588: Egy Selmes 
kekes fewaly hey f. 2 [Kv; i.h. 1/2. 14]. 1658: Egy kekes 
szelymes feualj hay Est. d 90 Mas selymes feualj hay Est d 
90 [Kv; KJ] * - krádli fersing. 1797: Selymes Krádli 
fersing potyolat garnérral egy [Mv; Told. 19] * -
kárdlihaj. 1823: Lóször Mádrász, megszin sellymes Krádli 
hajjal és gyólts tokkal [LLt Csáky-per 601. L. 1] * ~ 
olaszfal. 1802: Egy ajto eleiben szolgálo zöld selymes 
olosz fal Egy más fejér és kék csikós olosz fal [Mv; 
TGsz 52]. 

2. selyemmel való hímzésű; (care este) brodat cu fire de 
mătase/borangic; mit Seide gestickt. 1608: Három De-
rekaly Cziwp, Égik Selymes vy másik vereses rosas, har-
madik kek fonalas [Kv; RDL I. 83]. 1682: Ket aranyas 
Gyólcs lepedő nro. 2 Egyik szek fü szin, másik Eg szin 
selymes [Utl]. 1751: E szerént Vadnak a' Templóm 
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Egy(gy)etmásj marutergia kettő feér kotéses, kettő 
Selmes, egy paraszt [Kóród KK; Ks 20/X]. 1762-š Párna haj 
mindenen volt égy égy Négyen gyolts fekete Selljmes a 
többi gyapot Totos fejtős [Oltszem Hsz; Mk RN. IX. 1W 
1774: Anno 1774 Gróf Rhedei R. Sigmondne Veselényi 
Kata Aszszony ö Nga adott a' Bodoni Rfta Eccla Szá-
mára Egy veres fejtős Abroszt, Egy Tászlis veres selymes 
Fejér keszkenőt, és más Fejér keszkenőt veres selymest 
[HbEk]. 

Szk: - betű. 1683 k. : vagyon egy keszkeneő, Kék selly-
mes, bőtűkkel az szeli megh vagyo(n) varva [Désháza Sz, 
SzVJk 136] * ~ gyolcsing. 1683/1751: egy kurva Leányt 
tartek el szőkék, mégis ha utánna küld, gyolts felső inget, 
kék Selymes gyólts ingét, viseltt szoknyáját aztis adgyá* 
oda [Süketfva MT; DobLev. 1/95]. 1694: Egy zöld Selymes 
gyolcz Ingh flor. 1. 80 [Kilyén Hsz; BLt 4] * - gyolcsken-
dõ. 1673: Egj seljmes gjolts kendő, két reczes, két sponjal 
(!) himes [Marossztkirály MT; IB]. 1746: Egy fekete sely-
mes recczés szép gólts (!) kendő N(e)mzetes Tiszér Jánosné 
Batsó Mária Aszszony collatuma [Eresztevény Hsz; SVJkJ 
* ~ hím. 1628/1635: Eleo ruha ueghibe(n) zkofium 
arannlal varrót seljmes egj darab hjm [Bodola Hsz; BLt 5 
Béldi Kelemen lelt.] * - kendő. 1627: Egj selmes kendeo 
[Kv; Pk 6] * ~ keszkenő. 1687 u.: Kis Miklós Ur(am) 
conferalt 1. zöld selymes szkofiomos keszkénőt az 
Urasztalára [Csejd MT; MMatr. 291]. 7728: Egj seljmes 
iras utan való keszkenő [Martonos Hsz; SVJk] * ~ kifordí-
tás. 1812: Egy pár lepedő Sejmes Totos ki fordítással [Mv; 
MvLev. Szabadfalvi József hagy. 8] * - kising. 1703: Egy 
zöld selymes kis ing szkofiummal imit amot csepegetet 
[WassLt Barcsai András és Gáspár anyjának hagy] * ~ 
lengyel varrás. 1766: Két alsó lintzi Gyolts Lepedő Az 
harmadik ágyra valohoz hasonlo fejér Selymes lengyel var-
rás benne [Lesnek H; Szer. Harsányi Éva lelt.] * - lepedő. 
1628: Egy selimes arani fonallal uarrot lepedó [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44.8]. 1718: Selymes lepedő nro 6 [K«-
lyén Hsz; SzO VII, 235 Barabás Györgyné Kilyéni Székely 
Erzsébet kel.] * ~ paplan. 1648: Fenies Aranial varrott 
papla(n) Nr 1. Aranios Selymes paplanok Nr 4 [Mk 4 Kap' 
Katalin kel.]. 1743: Két uj seljmes Paplanokis, kiket nem 
viseltenek, ezekis őszve rökŭnjödtek [Backamadaras MT; 
LLt Fasc. 131] * - párnahaj. 1736: Két irás útán varott 
kék sejmes Parna haj [RLT Somai Sámuel és Sára oszto-
zólevele]. 1770: Totos varrassal fejér sejmes Párna haj 
[M.andrásfva U; Pf] * ~ patyolating. 1668: Egy szkoph«; 
u(m) Arannial, es ezűstel varrót selymes potiolat Ing [Mk 
Kapi György lelt. 3] * - patyolatkeszkenő. 1687 u.: Gege-
si Templomhoz Vagyon égy Zöld Selymes potyolat 
keszkenő [Geges MT; MMatr. 173]. 1746: Conferala a 
Mlgs Mikó Ferentz Úrfi az Ur Asztalához Egy fekete 
Selymes arany fonallal töltött potyolat keszkenőt [Zalán 
Hsz; SVJk]. 1803: Tóth tsipkével körül vétetett lengetég 
selymes potyolat keszkenő [Adámos KK; Palotay] # ~ 
ha. 1682: Fö törleni való selymes ruha nro. 7 [Utl] * - t ő ' 
rök keszkenő. 1628: Egy kis feier uarrasos kezkeneő. egy 
kek szelimes (!) tórok kezkenö [Gyalu K/Kv; JHbK XII/ 
44.3] * - vánkoscsúp. 1714: Egy fekete selymes fejeres 
almás vánkos czup „44 [Kv; Pk 6] * - vánkoshaj. W 
Egy fekete selymes gyólczból való Vánkos haj v(a)l(e)t 
f. —//40 [Kv; RDL I. 155b]. 1714: Egy pár fejéres körül 
fekete Selymes uj gyolcs vánkos haj [Kv; Pk 6]. 1?'°' 
Selymes vánkoshéjj nr. 8 [Kilyén Hsz; SzO VII, 235 Bara-
bás Györgyné Kilyéni Székely Erzsébet kel.] * ~ varrás. 
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varrás. 1724: 2 Kendő vegiben valo zöld selymes varrás 
[Nsz; Told. 19]. 

3. - pergamenkörtefa kb. finom gyümölcsöt termő ber-
gamotte körtefa; păr de bergamotă; Bergamottebimbaum. 
1760: a szőlőbeli selymes pergamenkörtvélyfáról, úgy a ve-
teményeskertben lévőről, hasonlóképpen a nagy vackorfa 
tetején oltottról ettem Isten engedelméből ezen esztendőben 
[RettE 115], 

II. fh ? selymárus; mătäsar, vînzător de mătăsuri; Sei-
denverkäufer | selyemszövő; mătäsar, ţesător de mätase; 
aeidenweber. Szn. 1591: Selmes János. Selymes János 
[Kv; Szám. 1/5], 

0 Hn. 1757: A Sellymes Völgjiben egy parlagban heve-
rő Sovány Vizes Zább fòld (sz) [Szentmihály Cs; EHA]. 

A lehetséges jel-re I. RCsnSz. 

selyp selypítő, pösze; peltic, sîsîit; lispelnd. 1764: A 
többi között a bátyjának, Kemény Ferencnek mondotta 
egyszer: „Bátyámuram! Cekelakát (mert selyp volt) adja el 
ke.d ..." [RettE 176]. 1804: a' beszégyében egy kevéssé 
sejp [DLt nyomt. kl]. 1812: Kőmives Kŏvesdi János a' 
beszédjében égy kitsinyég sejp [DLt 299 ua.]. 

selypen 1. selypítve, pöszén; peltic, sîsîit; lispelnd. 1736 
Nemes János selypen szólott [MetTrCs 451]. 1807: 

beszél Oláhul még pedig habarva, és selypen [DLt 849 
nyomt. kl]. 

2. raccsolva; graseiat; mit Rachen-r sprechend. 1819: 
Katso István az R — betűt selypen mondgya ki [DLt 
7°4 ua.]. 

„ selypes 
EHA] 

Hn. 1779: Sejpes alatt (sz) [Köbölkút K; 

selypség selypítés, pöszeség; pelticie, pelticeală; Lis-
Peln. 1775: Ez is soha semmiféle discursusból ki nem ha-
gy? gr. Teleki László urat osztán meg Horvát Sámuelt, 
akit ő Tyamunak monda, nagy selypség miá [RettE 345]. 

. sem, biz. se I. ksz A. egyszeres haszn-ban; întrebuinţat o 
smgură dată; in einmaliger Verwendung. 1. egyenlő rangú 
mondatrészek tagadásának kif.; pentru negarea a douä sau 
mai multe pärţi de propoziţie de aceleiaşi rang; für die Ne-
gation gleichrangiger Satzteile: nem ... szintén nem; nu 
nici nu; weder... noch, nicht... auch nicht. 1570: Az Bol-
tos Kalmarok eleot kyk arwlnak es nem fyzetnek sem zol-
galnak Ennek elote valo Ideobenis vegeztek volt 
?zokrwl ... hogj eo k. Byro vra(m) Mwtasson Masth (!) 
nelt Nekyk Ne legenek az Boltosoknak kamarasoknak Ban-
kokra [Kv; TanJk V/3. 6b]. 1573: Berkezy Ianos ... vallia 

2»n t 0 W a b n e m h a ,ß a t t a s c m N e z t e c o k e t lKvi T J k 111/3 • ölj. 1578: mywel hogy en nem akartam sem nem akarok 
32 warossal egyenetlenkedny, hanem myndenekben 
eggyeth akarok ertheny [Dés; DLt 202]. 1600: Kerekes 
jstwanne Sophya azzony vallja: En semmith az en 
'amtol nem hallottam, sem nem kerdeztem minthogy ke-

serves azzony voltam, mastol hallottam, hogy erre Zolott 
volna [Kv; TJk VI/1. 419]. 1620: Nagi palt nem esmerte 
^agi Bálintot sem [Szentmargita SzD; Ks]. 1625: mattis-
jaiua musnaual nem perlet Sem nem vegiezet [Agyagfva U; 
uszT 156b]. 1646: az fogolys doceallya hogy ... nem Con-
sP““alt Forrai megh eolesere sem nem consentialt [Kv; TJk 
vili/4. 63]. 1702: Nemzetes Diosegi István Vram, az Ugrai 

Gergely kivansagara az Szajka pataka mellet adot egy da-
rab vetemenyes kertnek valo Varos földet emanaltatot 
1678 esztendőben eo keglme kezenel in perpetuum megh 
marad Varosunkhoz valo jo akaratyat tapasztalvan 
megh hadtuk el nem bontyuk, sem bontattyuk [Dés; Jk 
324b]. 1775/1802: Az oculált Erdőis tiszta bükkös nem pe-
dig tölgyes vagy Tserfás sem nem elegyes [BSz; JHb 
LXVII/3. 92]. 

2. összetett m-ban egy megelőző tagadó m-hoz kapcso-
lódó tagadó m-ban; leagă două propoziţii negatíve ale fra-
zei; verbindet zwei Verneinungssätze eines zusammenge-
setzten Satzes: nem szintén/ugyancsak nem; nu nici 
nu; weder noch. 1550: Az mint iste(n) Tudnwnk ada Mi 
ille(n) torvint Tónk koztok hog az három zemily Meg 
eskegienek harmad harmad magokai hog az bestercei Em-
ber w nekik ados azki ffeleól Kwhlar bal int igazat nem tót 
sem Marhaiok melle ne(m) bociata wket [Nagymon Sz; 
BesztLt 2]. 1557: en kkel Zeken nem perlek sem akarok 
kwltenem heyaba hanem az ktek penzetth megh adom es az 
Jozagnak helyet lelem [Apanagyfalu SzD; i.h. 70 Apaffy 
lazlo nagyfalwrwl a beszt-i tanácshoz]. 1578: ez galdy 
peres Jozagh Zalogban nem volt es penzen sem valtotta 
megh az al peres [KCs Kornya Mihály Magiar galdy® jb 
vall. — aAF]. 1590: az al peres fogadasa zerentt dolgomatt 
el wezteglette, es engem nagy karba hozott, mert engem 
Palaticzy Wram Capitalison Ertt miért Jelen nem woltam, 
es ertem zolo sem wolt melj dolgot tiz forintal wegeztem el 
Palaticz wrammal [UszT]. 1597: Viczey Ersebet Vrbeö-
geör Balintne wallia en az Globicz Mihal gyewreyet 
nem hogi el veottem volna teolle de megh latny sem 
akartam [Kv; TJk VI/1. 54]. 1604: el setetedue(n) utannok 
ne(m) mehetenk, semis mertj(n)k menny [UszT 18/74]. 
1628: Jlosua neuő Falu nekem edes Attia(m) keresmenie 
leven nem őuenek tutta(m) lenni, sem tulle leuő giermeki-
nek vita durante [SzJk 29]. 1791/1792: én nem azért adtam 
volt ezen Joszágomot a' Léányomnak, hogy Férje adós-
ságáért elfoglalhassák, azért magam sem engedhetem el 
foglaltatni [Mezőkövesd MT; MbK XII. 81]. 1802: Fráter 
Antal es Vas Antall Urakis az határon lévő köz hellyek-
nek lejendŏ fel osztását nem ellenzik és mások által sem 
ellenztetik [Felőr SzD; BetLt 6]. 1810: a' kik oda mentünk 
vala nem merenk meg eskünni és őkigyelmik sem esküvé-
nek rea [Bárót Hsz; HSzjP]. 

Szk: nem ~ pedig. 1656: Tudom azt hogi az mit epit-
tetek mjnd Benes Istuan epittette, de en ne(m) latta(m) hogi 
Csiszer Ferencz epittetet uolna, se penigh az dolgozokkal 
ot lőt uolna [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Sükősd Istuan(n)e 
Ersebet (32) pp vall.]. 

3. feltételes m tőmondatában, a mellékm-ban közölt kö-
rülmény ellenére való tagadás kif.; ín regenta unei propo-
ziţii condiţionale pentru a nega circumstanţele exprimate ín 
propoziţia subordonată; im Hauptsatz eines Konditional-
satzes, die Negation der Umstände vom Nebensatz aus-
drückend: akkor/abban az esetben sem; nici atunci; auch in 
dem Fali nicht. 1720: Ha kicsin is örökös®, s bizony, ha az 
dolmányom le teszem sem engedem másnak [Ks 96 Apor 
Péter lev. — ®Ti. a jószág]. 1764: Lazar Gergely uram 
hon nem vala de az Felesege csak meg monda hogy ha 
Uram hon volna sem vennők el [Szentmiklós U; Sf]. 

4. választó ksz után, az állítmány megismétlése nélkül; 
dupä o cunjuncţie disjunctivă fàră repetarea predicatului; 
nach einer disjunktiven Konjunktion ohne die Wiederho-
lung des Prädikates: vagy nem; sau nu; oder nicht. 1632: 
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Hallottam azt, hogy csináltatott inget az fiamnak az az Ber-
kesziné, de én nem tudom, hogy adta-e meg az árát avagy 
sem [Mv; MvLt 290. 79 átírásban]. 1672: megh muttatya 
az üdo lezen kedues bekesseges üdonk, a' uagi sem [CsÁLt 
F. 27. 1/33 Georiñy Mihálj nyitrai plébános lev. haza, 
Csiksztgyörgyre]. 1703: Azt sem tudom ha Gombkötő 
Jánost el czéduláztáké vagy sem [Uzon Hsz; HSzjP Gödri 
Mihály Bodolai (70) vall.]. 1733: Tudom bizonyossan 
hogy az ide való Arapataki Falusi Biro őszsze csengetvén 
az Falut, ki mentenek és azon rétet meg Gyújtották, s 
ugy égették el, de az ott lévő Kaszaly széna ezen tűz miá 
egette el vagy sem nem tudom [Árapatak Hsz; BLt 7 Fran-
ciscus Bakó (30) jb vall.]. 1765: a nagyobb Kérdés maga 
okoztaé vagy sem ? halálát ? [Torda; TJkT V 256]. 1771: 
azt sem tudam hogy volté szabadságak az Erdőlésre vagy 
sem az ide való Udvari Tisztektől [Redulest H; Ks 93. 
XIX. 6]. 1814: Hogy a' Zilahi Mihályné féle Telek volt é 
ollyan Széles, mint a' Borbély Telek, nem tudom, vgy 
arról sem tudok bizonyost mondani, hogy ki rúgott é pata-
kig vagy sem [Dés; Ks 79. 29. 783]. 1839: Tudjaé a Tanú 
abbana az exponensnek ki rekesztő békességes birtokát, 
vagy sem ? [Fejér m.; DobLev. V/1223. 4 vk. — aA vk-ben 
jelzett földben]. 

B. páros v. többszörös haszn-ban; repetát, o dată sau de 
mai multe ori; zweimal oder mehrere Male verwendet. 1. 
egyenlő rangú mondatrészek párhuzamos tagadására; pen-
tru negarea a douä sau mai multe părţi de propoziţie de 
aceiaşi rang; für die Negation gleichrangiger Satzteile: nem 

szintén nem; nu ... nici nu; weder noch. 1542: csak 
az keth keth forintal kmed itt voltaba is Isten thwgia mint 
magunkath tarthatthwk, most sem keth forintott sem ilyeth 
sem egyebeth nem akar adnia Az thewb vraimnak ... 
ennek vtanna is zolwnk hywen, igazan jamborulis zolgalni 
akarwnk Nnak es Ngod hazanak my sem nekyk sem 
egyebeknek pokol peldat nem akarwnk adnia, hanem vgh 
zolgalnia mint jámborok [Fog.; LevT I, 20 Olah Balas es 
Mottnoky Lajos lev.]. 1560: benedek vram az vallasnak 
Jdeyennis Mykor az my Anyánk az monostori Conuentbe 
az Jt való ewreksegek felewl vallast thewth Jyelen volt 
hallotta es sem akkor sem az vtan ellene nem zolt nem tyl-
totta [Kv; SLt ST. 6]. 1563: ez lewel koltt Koloswaratt gy-
molch oltho bodog aszony estin Anno Domi(no) 1563 Suki 
Istuan Vramis Zeki palnak fiurol fiúra oroke való Sabadsa-
gott ad hogy Sem Magatt Sem fiaytt, Se(m) ew kege Se(m) 
fiay ne(m) haborgattyak soha [Kv; SLt G. 5 Zeki Pál és 
Suki István egyezséglevele Kerestel Bálint szolgáltatása 
ügyében]. 1588: Az Mezaros János Akynek kezet es 
Mészárlását Az Varos fel tiltotta volt ky teólteótte az 
Varos veghezesse zerent esztendeigh tartót penite(n)ciat 
sem teoserkedet sem vaghot. Azért ennek vthanna megh 
engedik eo kgmek Neky az mészárlást [Kv; TanJk 1/1. 84]. 
1607: Fanchaly Kandó Ferench Zolitattia az Zent Király 
Kwachj Antalt... de Koúachj Antal sem jeott sem kwldett 
[UszT 19/24]. 1634: Gothart Balas sem szantotta sem 
aratta az Mindszenti B. Vram buzaiat, mégis nagy szeker-
rel uwn el benne [Kőrispatak U; Pf]. 1638: En soha sem 
tudom sem hallotta(m) sem latta(m), sohais hogj az az Phi-
lep Miklós az Uasarheli Uarat megh asta volna [Mv; MvLt 
291. 144b]. 1699: enis nem kicsind kart vallok a' kgyld 
ide nem jövese miatt, signanter a Tordai Malom(na)k Tra-
gicus Processussa miatt, mellyhez hasonlot en bizony soha 
sem 1 attam sem olvastam sem hallottam [MvRKLev. Beth-
len Miklós lev.]. 1724: Tudgyaé ... a' Tanú ... hogy a' Kŭ-

küllönek réghi folyása tartotta az Köz Határt és Sem az 
tolso, Sem az innetsŏ Faluk birodalma az Holt Kŭkŭllön 
által nem ment [Kük.; Ks 12/111. vk]. 1804: De hogy én a 
Contractussal a' pénz levatiójára Emberemet küldhessem 
sem olyas bizadalmas emberem, sem czelédem nintsen, 
kire affélét bizhassak [Alfalu Cs; Ks 101 Turi Ferenc kapi-
tány aláírásával]. 

Szk: - egyszer, - másszor. 1711: iffiu Farkas Mihalty 
tagadást teszen hogj ne(m) volt kőzőskődése sem eg)-
szer sem maszszor Boros Borkaval [Kv; TJk XV/1. 47]. 
1765: Műnket sem egyszer sem mászor ne praemoneálta-
tott eö kegyelme az kérdésben fel tett mod szerint [Maros-
sztimre H; Eszt-Mk Vall. 207] * ~ híre, - akarata/tanácsa 
nem volt/nincsen vmiben. 1568: Mezaros Mártoné Meg 
eskegyek azon hogj az Tukoth Henteler Matyasne vitte oda 
es q neky sem hire sem tanachya nynchen aban, hogy az 
tuk vayda Jacabneie legyen [Kv; TJk III/l. 186]. 1586: 
Olaios Georgy vallia Az leantol esmegh ezt hallotta(m) 
Jeottenek az toronyba hozza(m) sok Ázzon Nepek Intetté-
nek Azon hogy meg tagaggya(m) hogy sem hire(m) sem ta-
nachom Ne(m) leot volna az en felelete(m) be Adasaba(n) 

de Ne(m) Akartam megh tagadny [Kv; TJk IV/1. 596]. 
1727: Ha valakinek ketszer vagy háromszor az marháját az 
gabonában talállyák s meg mer eskeni hogy sem híre sem 
akarattya nem volt két pénz a büntetése [Kisborosnyó 
Hsz; HSzjP]. 1738: a Ménes pásztorok deponállyák Jura-
mentumokat hogj Nztes Zilahi István atyánkfia lovára, 
hogy Inassok fel ült 's nyargalódzott, abban sem hirek, sem 
akarattyok nem volt [Dés; Jk 289a]. 1752: az Incta Parsnak 
Se hire, se tanatsa nem volt benne ? [Dob.; MvRKLev. vk]. 
1770: Semmi hírűnk az Győrtelkén celebrált Gyűlés iránt 
minékünk nem volt, kőzzűlünkis senki ott nem volt sem 
hírűnk, sem tanácsunk azon dolog iránt nem volt [Szélszeg 
Sz; BK] * ~ ide, - tova. 1728/1793: Etzken András Uram 

mind két szeme világától példáson meg fosztatott, ugy 
hogy ha más nem vezeti, sem ide, sem tova nem tud menni 
[Albis Hsz; BLev. Transs. 8] * ~ té - tova. 1678: Kegyel-
med tetszése s parancsolatja kivül bizony se té setová leg* 
kissebben is nem mozdulok [TML VIII, 192 Vesselényi P*1 

Teleki Mihályhoz]. 
Sz: ~ embernek - ebnek nem lesz jó. 1592: te hittuan 

ember, mit kerez garazdat ezennel le vonlak, es vgi 
megh verwnk: hogy sem embernek sem ebnek nem lez lo 
[Kv; TJk V/l. 252] * ~ fejért - feketét nem szól 
1788/1790: se fejért sem feketét nem szollott; hanem mint 
a kö halgatott [Dés; DLt]. 1820: Sajnoson olvasám leve-
ledből hogy ha kévánságod szerént kedvedet nem töltöm 
tehát ă joszágom bajához s directiojához te se fejért se 
feketét nem szollosz [Kv; Pk 7] * - füle - farka vminek 
1607: Ahol penigh az A. Egj relatoriat Exhibeal Annak 
sem fwle se(m) farka [Mv; MvLt 290. 12b] * ~ híre ~ 
pora/- hírét - porát nem kaphattya. 1678-1683: most hol 
vadnak ... se hirek se porok többire [Ks Komis Gáspár ke-
zével]. 1692: Székely Borka mãr három esztendeje hogy 
el hadta, az idŏtúl fogva kereste de sohol se hiret se porát 
nem kaphatta [SzJk 259] * ~ Isten - ember meg nem fel' 
het. 1729: hogy pediglén azon dolognak folytatását adma-
turálni kívántam se Isten se ember meg nem itilhet 
[Darlac KK; ApLt 1 gr. Haller János gr. Káinoki Borbárá-
hoz] * - Istent - királyt nem ismer. 1791: Sem Istent sem 
Királlyt nem ismer a' Commissarius mikor meg haragszik 
[Bács K; RKA] * - kendnek - a kutyájának nem vét 
1768: hajtsd béa, add ki, mert meg pirongat Uram ha 
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hajtod, hiszem sem Kednek, sem a' kutyájának nem vétet-
tem [Mezőmadaras MT; BK. Kalányos Miklós (30) jb vall. 
7- aAz ökröket] * - pénz ~ posztó. 1662: Bizony bánnám, 
ugy járnék, egyszer elfogyván az monéta, magamon is ki-
adnának4, mint a patai szüren és így aztán sem pénz, sem 
Posztó [TML II, 329 Kemény Simon Teleki Mihályhoz. — 
idáig titkos írásból átírt szöveg] * - testének ~ lelkének 

nem kell. 1594: Crestel Jstuan vallia Ezt bizonnial tudom 
hogi ejel ereozak zerent eskettek megh ez fwzesi petert egi 
gonoz zemieliel kit zent miklosrolis vertek volt ki, az papot 

ne(m) tudom mint bírtak rea hogi ejel eozue eskettek az 
Azonnial, de ennekem eginihanizor panazolkodot Peter, 
hogi sem testenek sem leikenek ne(m) kel eo neki, de az 
vra ereouel niakara akaria keotni [Túr TA; TJk V/l. 419a]. 
1597: Andreas Benche fassus est Ersebet igy felele 
En Globicz Mihalihoz magamat ne(m) keotelezte(m) 
gyewreiet ennekem nem atta, neke(m) sem testemnek sem 
lelkemnek nem kel [Kv; TJk VI/1. 63]. 1628: Azon kerte 
32 lean, az Isteneit kerem kegdett edes Thamas vra(m) hogi 
engem ne erőltes mert ho(z)za nem megiek ha mindeltigh 
az Leanj partat visel(em is) mert nekem sem testemnek sem 
lelkemnek nem kell [EMLt] * - testének ~ lelkének nincs 
mihez fogni. 1833: tsak azért szenvedünk 's hurtzolodunk 
most a' kenyér Sütéssel, hogy élnünk kelletvén, se testünk-
nek se lelkünknek nints mihez fogjunk [Torda; TLt Praes. 
,r- 1534] * ~ tűzbe - vízbe nem ugrik. 1676: bizonnyal 
tadua se(m) tűzbe se(m) uizben nem ugrom enis, ha lehet 
balra sem hagiom a jo rendet s hazam töruinjet [Ádámos 
KK; MvRKLev. Mikola Zsigmond lev.] * nem adja ~ Pál-
nak- Péternek. 1631: uagjon arania de azt bizony nem 
adgja sem Palnak sem Petemek, aual egi kurua sem ozto-
*ik, mert azt eö nekie hatta az Annia [Mv; MvLt 290. 
259a] az ördög ~ szánt ~ kapál. 1644: ragada Czizar 
Andrasne az kést Monda hogy Meny el hires kurua Mert 
beled vereo(m) az kest En megh zolita(m) hogi tegie el az 
kest, mert az Eórdeogh sem zant sem kapai [Mv; MvLt 
291.430a]. 

2.összetett mondat tagmondatainak a tagadásában; 
exprimä negaţia ín propoziţiile frazei; verbindet zwei Ver-
neinungssatze eines zusammengesetzten Satzes: nem 
szintén/ugyancsak nem; nu nici nu; weder noch. 
1550: az biro ille(n) sowal illette wket hog meg rwtolta 
es meg sidogatta wket sem ielt ne(m) adot sem torwint 
jje(m) tőt semi igazai nem bocata wket [BesztLt 21]. 1573: 
Monda feyerwary Ambrus ez Nemes haz Nem Akarom 
nogy Itt Legyen az wallatas, Jer ki keoz helyre Beszelywnk 
Bathor ha kedwed wagyon az Bezedhez ... Mynket el hywa 
32 Ghereb hazahoz de sem Almady András el nem Jeowe, 
sem az wayda Embery oda az keoz helyre az Ghereb haza-
hoz [SófVa (BN) kömy.; RLt O.5]. 1597: Andreas Benche 

fassus est ... Ersebet igy felele En Globicz Mihalihoz 
tagamat ne(m) keotelezte(m) sem magamat neki nem igir-
te(m) sem gyewreiet ennekem nem atta [Kv; TJk VI/1. 63]. 
1599: Oda menek, es zolek felele de sem azt ne(m) 
Mondotta hogy megh aggiam sem azt hogy ne(m) [UszT 
14/18 Gyergyay Antal, Jenlaki Zabad zekely vall.]. 1684: ã 
melly Contimax ember a' Pap bérit meg ne(m) adgya, azon 
falu béli egyház fiak meg zálogolvá(n) ã zálogot Praedi-
kator keziben adgyák, de sok hellye(n) magokis, néholt az 
egyház fiak mind a' megyével edgyŭtt oly contumaxok 
hogy sem meg ne(m) büntetik a' contumaxot sem zálogját 
nem veszik [MMatr. 4]. 1696: En Nagy Gjõrgj eskeszem 
32 elő Istenre ... hogy ... Uram(na)k Aszszonyom(na)k 

azon szőlőben leuő gabonaira ejel nappal ra vigjazok 
abban sem én kart nem teszek se másnak kart tenni nem 
engedek [Gyulatelke K; SLt AM. 6]. 1699: Deliberatum 
Constal hogj ez melj ket johok az Denominált György 
János Kezenel talaltattak, lopat Marhak voltak, az karos 
el is vitte heted magaval ra esküven, Sem Szovattjossat nem 
adhattja sem penig a Falus Biro(na)k hírre nem adta, ha-
nem mint lopot s gonoszul el veszet Marhakot maganal La-
pangtatot [Gerendlóna TA; Törzs. Mich. Literati constitu-
tum not. kezével]. 1746: az J kalákosságotis magára 
vállalt, nevezetesen edgj Polyáni Aszszo(nyna)k edgj Lova 
gonoszul el veszvén négj máriás kalákot vött hogj az Lovat 
elé szerzi, a' kitis, mint másokat meg tsalt, és sem a' Lovat 
elé nem kerítette, sem a pénzt mind ez mái napig is nem 
restitualta [Torda; TJkT III. 109]. 1765: Kotsis István 
sem templomba nem jár, sem Ur vatsorájával nem él 
holta után szamár temetése lészen [HSzjP]. 

Szk: - ~ pedig. 1600: Volffgangus Balogy et Marti-
nus Fenessi fassy sunt soha senky az megh holt ember-
nek Attyafiay felesege gyermeki keozzeol se az my bekes-
segh zerzeseonk Jdeyen nem ellenzettek az megh holt em-
bernek bekesseget, se penigh Annak vthana my eleotteonk 
nem ellenzettek [Kv; TJk VI/1. 497], 1681: Bugyul János 
nevü nemes ember Dragics Peter nevü jobbagitol foglalt el 
egi szöllöt hatalmasul; valamely helytelen praetextus alatt 

de a mint a jobbagi referallya, se eö neki azo(n) szőlő 
arra megh nem adatott, se penig mások kezehez nem depo-
naltatott [M.brettye H; VhU 118]. 

Sz. 1811: a' ki nem próbál, se nem nyér se nem veszt 
[ÁrÉ 12]. 

II. hsz 1. nyomatékos tagadás kif. hangsúlyos mondat-
rész után; precedä cuvîntul ori cuvintele care poartä accen-
tul frazei, exprimînd 0 negaţie foarte categoricä; für ver-
stärkte Negation (steht nach dem betonten Satzteil): úgy-
szintén nem; nici nu; auch nicht. 1593: Zambo Gergeli 
vallia kertit sem tudom hun vagion Caspar deaknak [Kv; 
TJk V/l. 435] | Az al peores bizonicha azth hogy az lowath 
el ne(m) lopta, hon sem woth mi kor az lo el wezeth 
[UszT]. 1606: eókremet sem hagia be fogua(n) minapiba, 
noha azis enjem [i.h. 20/154 Sofalui Ágoston Balintne Da-
mokos Dorottya aszonj vall.]. 1683: Eleven gyömbér uj es 
jo féle nem tanaltatott. Az PatikariusnaT sem volt [UtI]. 
1690: az Molom Gáttya, Hajó, hidas hasonlo keppen az 
Hid sem jo [Dés; Jk]. 1710 k.: magamra olly modon fótnyit 
sem költettem [CsV]. 1722: én az üdők alatt látni sem 
mentem [Kézdisztkereszt Hsz; HSzjP Borcsa András jun. 
42 pp de Kézdi Szentlelek vall.]. 1765/1770: az Fűzfák vé-
ginél még egy utatska ment a Malomra, de azt az viz vgy 
ell mosta, hogy még nyoma Sem láczik [Széplak KK; SLt 
évr. Transm. 349]. 1803: egész Topplitza Sem mérte volna 
őket akadályoztatni [Gyszm; Bom. XVc. 1/14 Zacarias 
Anisor alias Lázár (65) vall.]. 1805: hogy az őkrőitől mara-
dót izéket Etzaka bé ne hozta volna maga sem tagadgya 
[Hodák MT; i.h. G. XVI. 14 Gliga Mitra (43) vall.]. 

Szk: elméjével ~ érhet fel. 1666: hogy el mehessen, ezen 
kivŭlis sok külőmb külŏmféle Casusok eshetnek, mellyeket 
most ember elméjével sem érhetne fel, azonba(n) egy 
illye(n) exceptióval való élés az egész dolgot bontaná el, s 
az Haza veszne el miatta [KvLt 1/188 ogy-i végzés] * 
eszébe ~ vesz. 1670: levelének postscriptájában mint töké-
letlenkedjék Kegyelmed megláthatja; mintha ő azt eszé-
ben sem venné, hogy azt cselekedte [TML V, 68 Teleki 
Mihály Naláczi Istvánhoz] * felé(je) ~ jön/megy. 1667: 
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Asszonyom ... íratja Kegyelmednek, beszéljen Vér Mi-
hály urammal az békésiek felől Immár több esztendei-
nél, hogy ő kegyelmének felé sem jöttek [TML IV, 95 Veér 
Judit Teleki Mihályhoz]. 1671: A Partium béli exulalt és 
fellyeb deciarait Atyánkfiai® midőn egymás között Tor-
dán a' nékiek conferaltátott pusztákat és Uratlan Sessiokat 
fel-osztották, akor némellyek bizonyos darab földeket 
el-foglalván az orátúl fogva feléje sem mentek, csak 
pusztájában állanak [CC 48. — aA váradi menekültek]. 
1752: Boda Miháj mondotta vona mirt hajtották az ő 
Tinaját a Furu Györgyné házához, mert ö felé sem migjen 
ha ot vészis [Diósad Sz; WLt Kolcsár István (57) ns vall.] 
* hire ~ volt benne. 1781: az is bizontalan mivel erősen 
tagadják hogy soha hírek sem volt benne [MNy XXXVIII, 
54] * híre (helye) ~ volt vminek. 1736: Legelsőbben is 
reggeli kávé, herbathé, csukolátának híre sem vala | Az hin-
tók mind bőrös magyar hintók voltanak, híre, helye sem 
volt az német hintónak [MetTr 321,363]. 1763: Tudom azt 
hogy minek előtte még hire sem volt az Utrizalt Malom-
(na)k akkoronis sokszor kiment a' Viz a' maga Válujábol, 
és az egész uttzát el fogta mind az Erdőig [Szecsel Szb; 
JHb Sztán Dregán (30) jb vall.] * hírét ~ hallotta. 1569: 
akoron bernald halasnak czak hyryt sem hallotta [Kr; BálLt 
78]. 1764: láttam ennek előtte két esztendővel Fekete 
Tóma Feleségét de az oltátol fogva hírét sem hallottam 
[Aranyosgyéres TA; GyK. Diószegi István (46) ns vall.]. 
1772: hírit sem hallottam az uj Szőlő fejinél lévő kis nyil 
földnek [Márkod MT; Berz. 15. XXXVII/6] * hírével ~ 
volt. 1630: hirivel sem volt sem apianak sem anianak [Mv; 
MvLt 290. 192] * hírül ~ hallotta. 1752: hírül sem hallot-
tam hogy itt H. Marosan® 10 kálongya búzából alig lett 
volna egy véka [Told. 37/44. — aHoltmaros MT]. 1770: 
azon Malom hellyét szerzette volt meg Néhai Tit. 
Beretzki András Uram az előtt p(e)d(i)g soha Malmot 
azon hellyen lenni hírül sem hallottunk [Berekeresztúr MT; 
BetLt 7] * majd 1602: annyra meg sokasodot az 
lator hogy ember maid hazabol sem mehet ki [BesztLt 
113]. 1722: ez a' nép engemet majd az szemivel sem néz-
het [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból] * még (csak) 1587: 
en nem Emlekezem rea hogy semi vegezes arról de meg 
czyak Emlekezet sem volth hogy az azzonnal Rewai An-
naual dósban Jozag maragyon [Hadad Sz; WLt]. 1600: 
Magdaléna consors Andreae Kadas fassa est Durutt-
hiazzont el veotthe Boythos Boldisar de mindeltight ygen 
háborún elenek ... oda hagia az embert megh az kenierbe 
sem adot [Kv; TJk VI/1. 417]. 1630: te en nekem egj bat-
kadat sem attad, megh Czak latno(m) sem jöttei [Mv; 
MvLt 290. 221a]. 1781: nékem nem kella, ha ide jő még 
csak czibrét sem csinálok nékie [A.csemáton Hsz; HSzjP 
Cristina Notári cons. Ráduly ötves (40) vall. — aFérjnek]. 
1864: Feketerez déli oldala magos, erdős-kőszirtos még 
legelőnek sem használható [Tekerőpatak Cs; GyHn 56] * 
számba ~vesz. 1751: Vándorék(na)k ha az efféle 
vigyázó Határ Pásztorok valami kárt marhájokra betsŭl-
tetnek azt számban sem vészik a' reájok becsŭltetett kárt 
megh nem fizetik [Balázstelke KK; IB]. 1779: Láttya láttya 
kityed (!) engemet Márton Ur(am) meg betsülhetne 
de engemet nem becsül, hej jobban érdemelném de el ha-
gyott, már számba se vészen [O.zsákod KK; LLt Vall. 194-
5]. 1800/1802: Láttya ked Édes Aszszonyom mire jutottam 
hogy az én gyermekeim számba sem vesznek [Kakasd MT; 
DLev. 6 Vall. 89]. 1801: tsak ked ne haragudjék Martzi bá, 
a többit számba sem veszem [Szucsák K; RKA] * szemére 

~ vet. XVIII. sz. eleje: mondám hozd viszsza a pénzt egy 
krivak hejaval, s z e m e d r e sem vetem [Kvh; HSzjP SzŐts 
Péterné Kata vall ] * szemével ~ lát. 1550: w giermek ko-
rabban az Cylla mezőn lakot es otth barmot örizött, es 
myndeltygh walkaj földnek twtta es szemewel sem latot 
monostory embert otth [MNy XXIV, 357 Demetrius fekete 
de panyta jb vall. — aPányik K]. 

Sz: ahol nincs, onnat az Isten ~ vesz. 1818: Az hol 
nints, onnat az Isten sem vészen [Farnas K; KLev.] * a 

fölét ~ mozdítja senki. 1676: Vajha az én írásimnak 
hitelek lesz vala, bizony nem ké, Uram, most félni, mert a 
fölét sem mozdítaná senki [TML VII, 275 Wesselényi W 
Teleki Mihályhoz] * a kutyának ~ jó a legelső kölyke-
1811: A' Kutyának sem jó a' jeg első kőiké. Ez egy fontos 
paraszt példa-beszédetske [ÁrÉ 48]. 

2. igekötős ige tagadásában (a sem az igekötő után áll). 
In negaţii exprimate cu ajutorul verbelor prefixate (cuvîntul 
sem este precedat de prefixul verbal); bei der Negat ion der 
Verben mit trennbarem Präfix (das Negationswort sem 
steht nach dem Präfix): szintén nem; nici nu; auch nicht. 
1571: Egynyhanj leuelemel talalta(m) vala megh kdet az 
kypyro dolgabwl hogj ky se(m) akar Jwnj ne(m) akar 
zamot velem vetnj kdet kyrem hogy kd hiuassa oda 

hogj legen toruin benne ktek Elot hogy myuel tarto-
zik Ennek(em) [Buza SzD; BesztLt 3499 Gyarmatj Balasy 
Margit a beszt-i bíróhoz]. 1589 k.: Az pénzt megh sem 
oluasak chiak megh pechjetlek es vgi hagyak [Szu; UszT]. 
1599: en ki sem menék hane(m) njergemet kerese(m) megn 

Zombatfaluara menek [i.h. 13/105]. 1625: megh sem 
bwntettek bennwnk faluvul [Szentmargita SzD; SLt V. 
Vas Mihály (65) jb vall.]. 1644: ugj ütek ezt az szekeli 
legentt hogi mindgiart le eset cziak megh sem jajdulhata 
[Mv; MvLt 291. 412b]. 1711: eddig is mü nem admi; 
nistraltunk füvet mig oda érnénk véle össze melegednéK 
s el sem vennék [Impérfva Cs; Bom. XXXIX. 50 Balási Jo-
seph Deák Kászoni János főbíróhoz]. 1726: mint lett azofl 
bornak el vitele és el folyása nem tudom eszre sem vehe-
tém, mint hogj ittas voltam [Mezőbánd MT; Berz. XV/IJ-
4-5]. 1783: Akosfalvi Titt. Szilágyi Sándor ŏ klme Né-
hai édes Attyának minden féle Mobiliái iránt a Ne-
mes Marus széki Tkts cont. táblán pert indított vala nieg 
edgyezvén azok aránt indított perlekedésről örökösön és 

meg hihatatlanul le monda azt ez után Nem urgeálly® 
sőt meg sem is bollygattya soha sem maga sem Succes-

sori [uo., MbK XI. 69]. 1797: ezen erdőnek Makbeli jöve-
delmét fel se lehet venni [Ajtón K; EHA]. 1853: több bana-
tot tam el se tudnék hordozni [Kv; Pk 6]. 

3. idő vonatkozású hsz v. fn mellett; lîngă un adverb sau 
substantiv care indică timpul; neben Temporaladverbien 
oder Substantiven zur Bezeichnung der Zeit; a jelölt idöj 
pontig szintén nem; pînă la data menţionată tot nu; bis zum 
bezeichneten Zeitpunkt auch nicht. 1568: Emericus Sala 
iuratus fassus est, hogy mikor az lean Calara <? nalla laki 
volt veztet volt egy kapat Sala Imre el, es mayd mynd egy »6 

eztendeyg sem leltek [Kv; TJk III/l. 199]. 1589: Az vtajj 
mind addigh sem mert be mennj migh Matyas deakne meĝ  
nem Ieoth az Lakodalombul [Dés; DLt 226]. 1692: az mi^J 
külön kenyeren voltakis akkor sem engedte meg a Nagy 
Annyok, hogy Vajna Tamasné bé fogja az ökröt [Kovász*1 

Hsz; HSzjP]. 1698: (Az asszony) olly dagályos, hogy haj? 
Urára megh haragudt, két három hétigh sem szol lott 
310]. 1797: az Oh bor nem kél ez után egy darabig s edeg 
sem költ [Banyica K; IB. Gombos István lev.]. 
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Szk: egy hétig 1629: az A(ctri)x Aszony egy hétig 
sem igen eott [Kv; TJk VI1/3. 102]. 1751: az irt Gondviselő 
M.Ur ő Nga M Sz Királyi udvarát nem igen gyakorollya, 
egy hétig sem lakik az Ur ő Nga Udvaráb(an) [Marossztki-
rály MT; Told. 29] * egy óráig 1592: Tot Mihalt az 
miolta esmerik giermeksegeteól fogva az Deesi Molnokba 
Neot, Neuekedet fel, Desen hazasodot mégis, Lakóul soha 
chák egy oraigh sem tudgiak hogy Al Eorbe lakot volna 
vgmint Jobbagy [Dés; DLt 235] * ez napig 1590 k.: ez 
volth teorvenynk hogi megh tartozzanak elegitteny. En 
leollem ez napigh sem kerte senkj [Szu; UszT] * ma 
1766: Egyik ökrünk az hid ala bé esett s meg bénult, vgy 
nogy ma Se járhatyuk [Alparét SzD; JHbB A. 32] * máig 
y 1760: Mosa László Uram egy fél Teleket pertinentiá-
Jával edgyütt Zállagasitott, ugy hallattam 60. M. forintak-
kal, de bizonyoson nem tudam, de a* pénzt máig sem adta 
meg [Bálványosváralja SzD; BK. Mária Lévai quondam 
Stephani Kallós rel. vidua (41) vall.]. 1774: azon verés 
mián két hétig mint fekŭt Tott Andrásné mint hogy májig 
sem jó belé [SzőkefVa KK; Ks 66. 45. 17c]. 1774/1778: a 
P*ák, Szikszai, Pokai, Balog, Adámosi és Kontz Famíliák 
Jgen őszve sogorosodván egyenlő Jusb(an) lőtt Divisiok 
kor egyenlő Just, perlekedések kor Leveleik vgy őszve ele-
gyedtek, hogy máig sem szerezhették elé [Msz; DLev.] * 
(még) most ~ 1665: ugy el veszet vala az ut hogy akkoris 
ej nem jarhattak ot s most sem jarhatnak [Jobbágy fv a MT; 
BálLt 50]. 1714: Nyisztor Miklóst is ugj meg verette volt 
Bajori Ura Kapitánsagában, hogj meg most sem jo belé 
[Berekszó H; Szer. Kanisa Iuan (20) jb vall.]. 1753: A mar-
nákot most sem indíthatom ki a hornyuk gjengeségek miatt 
[Hévíz NK; JHbT Árva Bethlen Kata lev.]. 
. 4. mértéket/fokot jelölő szó mellett; lîngă un cuvînt care 
mdicä cantitatea/gradul; neben einem Wort zur Bezeich-
nung von Maß/Grad: vmennyit szintén nem; de o anumitä 
eantitate tot nu; soviel auch nicht. 1585: Mikor Keoreosi 
Mihal deák iktata Palffalwat, az kor az Palffalwi loflfeiek 
kérdek Mihal deákot ha iktattiaie az eo birodalmokat wagy 
ne(m), az kor Mihal deák az uyat fel emele es azt monda, 
Chak ennit sem iktatok en az kegielmetekebe mi(n)t egy 
weszszeo zal, mert vrunk enneke(m) chak az eo birodalmat 
atta melliet az soo aknahoz bírtak [Firtosváralja U; UszT]. 
1732: egyszer latom hogj az Lisztem fogj nem szaparodik 

s 3 vekara sem telik joll ki abb(a) az altalagb(a) [No-
szoly SzD; ApLt 4 Hatházi Kristóf Apor Péternéhez]. 
1776: az Bujturi egy kőből buza vetes tiz kalangyát se 
procreal [Bujtur H; Szer.]. 

Szk: felét 1656: Ozdy Thamas ur(am) regius 
,eue(n) az Geöreóg Geőrgy Deák uallatasaba(n), az colli-
galt fassioknak felet sem atta ki [Kv; CartTr II. 1073]. 
!?51: Soha felit sem atta ki fîzetésb(en) ígért Gabonájakat, 
Eledeleket s Kenderetskéjeket [Marossztkirály MT; Told. 
29] * legkisebben ~ egyáltalán nem. 1726: én látya az Is-
ten leg kisebben sem kívántam az Urat Groff Uramat of-
fendálni, ha pedig az Ur általam offendaltatott, az iránt 
az Groff Uramat alazatoson követem [Betlensztmiklós KK; 
Ks S. 19]. 1763: Hogy pedig magát valamib(en) elegyítette 
vólna, leg kissebben sem tapasztaltam [UdvarfVa MT; 
Told. 44/21]. 

5. az egy számn-vel v. származékaival kapcsolatos álta-
lános tagadás kif.; pentru exprimarea negaţiei generale prin 
numeráiul egy şi derivatele sale; für die allgemeine Nega-
tion im Zusammenhang mit dem Zahlwort egy und seinen 
Ableitungen. a. (csak) egy (...) ~ egyetlen egy ... sem; nici 

unui; keiner/keine/kein. 1573: Santha Menhartt Bene-
dek deák Erdeo Balyntt Megy Eskwen Ezt wallak, 
hogy Almady András Eyel Mentt oda Symonthelkere3 es 
vgy Mentt az Philep Ghereb hazara de feyerwary Amb-
rws ott nem wala es neky Egy zowatt sem hallottak [BLt 
O.5. — aBN]. 1593: Balogh Mihály vallia Tudom hogy 
ez egy Jo eokreotis az teobbj keozeot el Atta frataj János, 
oly eokeor vala penigh ez fekete tarcha eokeor, hogy egy 
sem vala Az frataj eokreben ollia(n) [Kv; TJk V/l. 427]. 
1598: Amiolta emlekezem azt az peres feoldet mindeltigh 
Coloswarhoz bekesegese(n) bírtak soha monostorhoz 
chiak egi borozdat sem bírtak benne [Kv; TJk VI/1. 192]. 
1621: az mely fazakakat az konjhara veottem volt czak 
egiet sem attak vizza benne, mjnd oda vezet [Kv; Szám. 
15b/IX. 52]. 1649: Az Felső Joszaghba(n) Diznokat Dez-
maluan Dezmaban czak Egj sem jutót [Kv; i.h. 26/VI. 
502]. 1753: Constal azis hogj mikor az Instans Lázár Ist-
vánhoz magát conjugalta, edgj marhája sem volt az Ins-
tansnak [Keresztúrfiszék; Sf|. 1763: égy jármas ökre sem 
volt házbal i portékájais igen kevés [Nyárádsztlászló MT; 
Sár.]. 1779: Borábul még tsak égy kupát sem adta(na)k 
pénzen sénkinek [Ksz; BfN]. 

Szk: egy batkát/fillért/krajcárt/pénzt -ad/fizet. 1572: 
Annak vtanna hog w feír me(n)t Beszterchere Szabó Ist-
ua(n) az Ezwstet az Adosok keszibe eytete, es ell Rejteszet 
Koszma gergel elöth, s eg fillért sem adot nekj, mind az w 
Maga Adossagaba költette [Láposa, BesztLt 3687. — Va-
lószínűleg Hagymáslápos Szt]. 1579: Az 18 May eg kón-
wet kötetem be az Cancellariusnak egy penczt sem adot rea 
[Kv; Szám. 1/XVIII. 14]. 1656: Aztis tudom hogy mondot-
ta Czepregy Mihály ur(am), hogy egy batkat sem adot arra 
az obiigatoriara Ozdy Tha(m)as ur(am) mégis az f 500 d. 
még ueōtte raita ... Aztis mondotta(m) en Ozdy Thamás 
ur(amna)k, hogy miczioda lelki esmeret ueszi ra, hogy exi-
gallia, holot egy batkat sem adot ra [Kv; CartTr II. 903]. 
1756: Tisztartoságába Balog Uramnak három hordo bort 
kortsomároltunk melyekb(en) voltanak 95 Veder bor mely-
nek ki kortsomarolasaert egy penszt sem adot [Kötelesme-
ző SzD; TK1]. 1806: Daroczi Josef Uram azt mondá, hogy 
Soha tsak edgy krajtzárt Sem fog fizetni [UszLt ComGub. 
1753u] * egy betűt ~ tanul. 1807: egész nap ettem, ittam, 
játzodtam egy betűt sem tanultam, estvè szomoruán haza 
kellett jőnem [Dés; KMN 369] * egyet ~ szól. 1618: az 
főkövetet az posta Csorlyán elöltalálta minthogy ott volt 
az postával az levél, ugyan megadta az posta az követnek, 
de a követ arra csak egyet sem szólott [BTN2 113]. 1636: 
Zabo János monda iob volna hogy be foghnad az 
szajadat, es egyet sem szolnál [Mv; MvLt 291. 67b] * egy 
szava ~ lehet. 1703: Magát ö kglme resolvalta Reversalist 
nem ad, a' Conventioval sem Contentus, pedig bizony enis 
azt mondom edgj szava sem lehetne ahoz kepest mennyi 
efficatiaja vágjon most ö k(glm)e szolgalattyának [Fog.; 
KJ. Fogarasi János lev.] * egy szeget érő kárt ~ talál. 
1748: Éltető Ur(am) az harangot reám felre vereti, 
mellyre a* Falu fel kelvénn égy szeget érő kárt sem talál-
tanak, még is a Falut reám lázzasztotta [Szentegyed SzD; 
WassLt Pan Pétre (33) zs vall ] * egy szikrát ~ érzi meg. 
1848: Miklós a' téj változást egy szikrát sem érezte meg 
[Kv; Pk 7] * egy ujjával ~ illeti. 1746: En az Actornak 
Mostoha Fiat még egy ujommal Sem illettem [Vályebrad 
H; Ks 62/22 Ujbar Petra vall.] * egy vakarîtást ~ ír. 1669: 
az veszemek valo harmad fel ezer tallér felőli egy vakari-
tast sem irt sohais [Ks 18. LXXXIX. 3 Ft. Kozarvari de 
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Dees (59) vall.] * egy zabszem érő kárt ~ tesz. 1782: Bol-
dog Isten honnét érdemlettem ö Ngátol ezt a Nagy haragot, 
Mivel tudtomra ö Ngának egy Zab Szem érő Kárt sem tet-
tem [Told. 3a. 1780-1789. VI Demeter Balázs (52) néhai 
gr. Toldalagi László örökösei koronkai gondviselőjének 
vall.]. 

b. egyik (...) ~ senki/semelyik sem; nici unui dintre per-
soanele/lucrurile menţionate; niemand, keiner/keine/kein. 
1574: Seorel vinchene Azt vallia hogi eo leien volt Es 
Az Mynemew testamentumot teot Zeoch gergelne eo leien 
volt hallota, az testamentum Teowe azzonnak attia Vogner 
Myhal es eomaga Zeoch gergelis leien voltak egyik sem 
ellenzette [Kv; TJk III/3.400]. 1617: Ha peniglen uala 
mellyk fél az kert tőrueni lato biratt ki hina az uetekedő 
kert melle, igassagat nem adhattja az ki ki hya három veder 
boron marad, de az Balintfalui nelkŭlt egyik sem mehet ki 
sem a Madarasi sem az szent Laszloj, de az Balint faluiual 
akar mellyk ki mehet [Msz; Törzs]. 1638: ki iöt az fészké-
ből az talp s megh hagjak hogj belieb vonnia Lakatos 
Giörgjnek, de Czikor Giŏrgjnekis megh hágjuk hogi kapu 
mellieket Czenaltasson de megh az mint látom, eggik sem 
Czelekette [Mv; MvLt 291. 162b]. 1678: ötet edgyik sem 
átkozhattya érette, az ō attyafiaira nem marad(na)ka 

[Csekefva U; Ks. — aAz adós szolgáló emberek]. 1688: az 
mi hazam vágjon Miklós vára(n) egjiknek sem jo az Ablak-
ja. Tölcserést penigh nem kaphatok az kivel megh csinál-
tassam [Kozmás Cs; ApLt 6 Béldi Anna Káinoki Sámuel-
néhez]. 1733: az emberek magokat vonogatván egyik sem 
akart előli menni [Hévíz NK; JHbT]. 1769: az 50.50. lapá-
tot edjik se kerüli el közzülek [Ne; Told. 5a]. 1771: tudom 
hogy Bodor Jánosne Daroczi Istvánné Foglárne Vasár-
naponként ki ülnek a piaczra jo reggel, s ott ülnek estvig 
soha edgyik sem megyen a Templomban [Dés; DLt 321. 
34b Eva Sallai cons. Dániel is Nagy (31) ns vall.]. 

Szk: egyik felé ~ sehova sem. 1603: Balog ferenczne 
Zent mihalj martazonj hiti wtan ezt wallia Jöt wala hozank 
az kedey Janosj gergelj fia mutata Egi leuelet monda hogi 
balog ferencz En foglallak Ez miklos gereb wram lewele-
wel, hogy Enek wtanna Jánosi gergelinek zolgalj, nem mik-
los gereb wramnak, Az wtan sokáig Egjk fele sem zolgal-
tunk de adig feniegete wramot miklos gereb hogi keseben 
oda kelle zolgalnunk [UszT 17/27]. 

c. egyszer ~ sohasem; niciodată; kein einziges Mai, 
keinmal. 1573: Hermán Iacab Azt vallia hogi Nemely Nap 
az piachon feddenek volt egmassal, Mongia volt Molnár 
Marton leorinchnek Inmar ketzer is hittalak ky az zeolebe 
hogi ely Igazicchwk Egimas keozt az Zeoleo dolgát, de 
Eccher sem vehettelek rea hogy el jeoy Mond Leorinch 
Bezzeg engemet eccher sem hittal, Nem Mondás abba Iga-
zat hogi oda Nem Mernek Menny, Mert Ely Merek en oda 
Menny howa te, neke(m) tyztessege(m) vagion Mind ka-
landosba Mind cehbe [Kv; TJk III/3. 261]. 1618: Szembe 
levék Görcsi Mehmet pasával és én akarám őtet követni, 
hogy eddig nem voltam nála, de azt ő preveniálá panasszal, 
hogy mi dolog, hogy az követ elmeneteli után egyszer sem 
voltam nála ? [BTN2 128]. 1764: míves nap egyszer sem 
láttam [Kadács U; Pf]. 1801: Sándor Jantsit Szitás Ke-
reszt Urol hoszta ide a nénye Árgye Eva, kitis az Groff 
Urffi személyesen étzer sem conventionált Semmi féle 
szolgálattyára [Erdősztgyörgy MT; WH. Cziffra Vaszi (31) 
jb vallj. 

6. tagadó névmás után, nyomatékos tagadás kif.; prece-
dat de pronume negatíve, exprimă o negaţie categorică; für 

verstărkte Negation neben einem vemeinenden Fürwort . a. 
senki ~ egyáltalán senki; nimeni; niemand. 1573: mykor 
feyer Boldisame az haz arrat fl 115 testamentu(m) zerent 
ely rendelte kyknek akarta, senky sem ellenzette rola I 
tymar Bartosne Azt vallia Nem haborgok senkywel sem 
p(er)lek [Kv; TJk III/3. 72, 284]. 1638: a ködment penigh 
senki sem vonta le rola [Mv; MvLt 291. 134a]. 1715: az 
Utrumba(n) fel tőtt Esztendökb(en) ollyan állapat vala, 
hogj senki sem kénálta magát az udvarbíró mellé valami 
szolgálatra, hanem inkább kerülték [Fog.; Utl]. 1719: ö 
bizony a pénzit senkinek sem hadgya, hanem egye meg a 
rosda [Kszeg; BfN bh-i cs.]. 1727: az exturbáláskor Trauz-
ner Thamás vrainkat senki sem ütötte meg egy ujjalis [Ger-
gelyfája AF; JHb XXVII/5]. 1786: Azt tudam hogy enge-
met senki sem szidalmazat [Torockó; TLev. 4/13. 62]. 
1791: rég az ideje hogy irtogatott Kriszte s Fakat kerekített 
ki minyájan hortuk a faját Falusiakul és senki sem tiltotta 
[Farkasmező Sz; Somb.]. 1808/1809: Pataki István ... az 
ajtón a midőn ki jöve el katzagá magát, azt mondván: Ne-
kem abból senki sem parantsol [Szu; UszLt ComGub. 
1753u]. 1824: semmit többet által ne vegyetek, mert tu-
dam, hogy másnak is küldene én senkinek sem leszek 
postája [Mv; BálLt 1]. 

b. semmi (...) - egyáltalán semmi; nimic; nichts. 1583: 
Sophia Boregeteo Catus zolgalo leania8, Lattam hog Jachot 
es kapót a' legeniekhez es tusakodot vellekb de egiebet 
Nem tudok semmit sem lattam hozza [Kv; TJk IV/1. 18. —' 
aVallia. bRengeo Anna]. 1632: Boer Peterne az haro(m) 
quartabol semmit sem ád [Szevesztrény F; UC 14/38. 88]. 
1656: Peczi Simon mind egy czepigh el vesztette vala az 
Jószágát, az Gyermekinek semmi sem marada [Kóródszt-
márton KK; BálLt 1]. 1718: hallottaé a Tanú az emlitetţ 
Aszszony(na)k szájából hogy azon Jószágban Semmi 
Sem maradott kézinél, egészlen ki mosdott volna belölle • 
[Msz; Ks K. 83 vk]. 1756: adgya elé a' pénzt, mivel asse-
curallya a' Mlgs Ászszony, hogy semmi baja sem less2 

[Kv; Mk IX. Vall. 62]. 1761: Hogy az Utrumban d a c l a r a l t 
Colonicai is sessiokot munká(n)kban inseralnok semmi po* 
roncsolatunk sem volt ... ö Ngtol [Branyicska H; JHb 
XXXV/46. 16]. 1768: Hagjma semmi sem lett a ka-
posztatska mutattya magát, talán lesz valami belölle [Esz-
tény SzD; Told. 5a]. 1771: a Tűz is késén esett eo kegyel-
minek semmije sem maradót [A.csernáton Hsz; HSzjP Mi" 
chael Silvester (67) gy.kat. vallj. 1840: öltözete vólt kö-
zönséges vászon ing főbeli semmi sem találtatott nálla 
[DLt 217 nyomt. kl]. 

Szk: semmi ~ telik vmibõl egyáltalán nem valósul meg 
vmi. 1662: É n , látja Isten, azt gondoltam, S z u r d o k r ó l 
szállítsanak valami búzát be, de amint látom, abból semmi 
sem telik [TML I, 346 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]-
1704: a generál parancsolt, hogy a Toroczkaiak azmely 
házban vannak készítsék úgy el, hogy subsistálhassana* 
benne, kiben semmi sem telik, látom [WIN I, 289]. 1737-
requiráltam vala az vrat edgy Fejerdi ház helly iránt, hogy 
öszve cserélhetnök de még eddig elé Semmi sem telek 
belölle [Kend KK; ApLt 4 Apor Lázár Apor PéterhezJ-
1762: mihent meg tudam mindgyárt vettem észre, hogy 
az én Bétsi utazásomb(an) semmi sem fog telni [ M e z Ö z á h 
TA; Told. 4] * semmit ~ hajt vmire egyáltalán nem törődi* 
vmivel. 1779: az aszszony3 Váradinak nagy langasojj 
tsak ezt feleié elég tágos az Ut és annyi felé a Fülem mell^1 

mind el is bocsátom arra semmit sem hajtok [KS özv. hſ-
Kemény Zsigmondné Rhédei Druzsina (61) vall. — aBeth-
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len Ágnes br. Kemény Zsigmondné. bA szóbeszédet] * 
semmit - tart senkitől egyáltalán nem fél senkitől. 1653: 
Ez alatt Segesvár alatt igen szép vitéz játékok esnek vala 
minden nap, semmit sem tartanak vala a várbeliek senkitől 
[ETAI, 99 NSz]. 

7. hasonlítást jelölő kifejezés tagadásában; ín unele com-
Paraţií pentru exprimarea negaţiei; für die Negation eines 
Vergleiches: még annyira/úgy sem mint ...; nici atît de 
tare/mult ca ...; nicht einmal so/auch dermaßen nicht wie. 
1593: Duruttia Azzoni Chizar Balintne vallia Nyreo 
t-azlonet az Nenniet Igen megh verte vala Leorincz, vgi 
^nyra, hogi azt mongia vala az azzoni, hogi eotet az vra 
sem verte vgi megh [Kv; TJk V/l. 356]. 1644: pokolban 
sem lehetet nagiub giötrelem mint en ez miat az ember 
m|at vagiok [Mv; MvLt 291. 417b]. 

Sz. 1766: (Gr. Teleki Ádám) Elsőbben vette volt Wesse-
lényi Zsuzsánnát Ennél szebb asszony Erdélyben nem 
yoJt abban az időben. Sok gyermekei voltanak tőle, de egy-
nél több, úgymint Korda Györgynénél, nem él, de a kiskör-
mit sem éri szépségből az édesanyjának [RettE 200]. 

a mi névmás után nyomatékos tagadás kif.; precedat 
de pronumele mi exprimä o negaţie categorică; für ver-
sţärkte Negation nach dem Pronomen mi: mi - semmi sem; 
mmic; nichts, gar nichts. 1738: a Gregaríusok két pénzével 
hzetik fontyát az húsnak, azt pedig vgy meg nyomtottyák 
nogy egy vágó marhából tsak mi sem telik ki [Harasztos TA; 

99 Orbán Elek lev.]. 1797 k.: Ollyan remennységgel 
v°ltam hogy tsak marad gyűmōlts a Jeg veres után, de mind 
p null látom Majd mi sem marad [Banyica K; IB. Gombos 
István lev.] * mit ~ semmit sem; nimic; nichts. 1831: Gujás-

állattal vala tavaly, de onnétis fizetesedböl mit se lathattal 
DLt 332. 22]. 1849: miután Szandini vele Szembesitte-

t®tt, s ez néki szemibe mondá, — Kelemen Béni mit sem 
szollott | Nékem azon dologba semmi leg kissebb avatkozá-
om sem lévén annál fogva arról mit sem kívántam tudni 

Kv; Végr. 83, 92]. 1855: E ho elsőjén személyesen kívánva 
meg tenni látogatásomot: indultam volt Csapóra meg előzni a 
j^gyba magát — de Besenyőben ágyba esvén máig mit sem 
vn a d o l g a i m folyásairól [Búzásbesenyő KK; DobLev. 
v/1392 Ujfalvy Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 
. *inSyen - egyáltalán nem; deloc nu; ganz und gar 
Icht> keinesfalls. 1569: kgmetek penig Nyolcz ftra bw-

ezwlte az keth wkrwth hog Twtta kgtek meg bwczwlny ha 
wkrwketh ingyen sem Latta kgtek [Görgény MT; 

esztLt 81 G. Aknay prov. arcis georgen a beszt-i bíró-
02J. 1570: Dorothya Zekel Janosne hithy zerent vallya, 

nogy My kor ew zolgalt Zabo Vinchenel, Eo az kor Zekel 
meit Jngyen sem Esmerte [Kv; TJk III/2. 8a]. 1577: Az mi 
atarunkon ez eleot sem volt szabad iarnj az kezdi vásárhely 

romnak mert ingyen sem hatarosok wagyunk veletek 
JKezdiszÜélek Hsz; HSzjP]. 1585: Ilona Damakos Matiasne 
ton 3 2 N a g y G e r ß e , t i nS i e<n ) s e m E s m e r e m [Kv; TJk IV/1. 
y l 1607: (Varga Birtalan) fekete Ianosne Azzoniomot 
^ ( n ) sem emljteotte [Mv; MvLt 291. 439a]. 1721: annyi-
^v?kmerőkké lettek a parasztság, hogy majd tsak semminek 
eiik a Tisztek parantsolattyát, az regen practizalt Articularis 

?nntetesektől ingyen sem tartanak [Alvinc AF; Ks 95 Gillyén 
touif1 Iev l 1 7 7 5 : k i tô1 valo volna a Gyermek ugy annális 
nkább hogy a Tiszteletes feleltető Bíráknak asztot beszéllette 
X mgyen sem hallottuk [Peselnek Hsz; HSzjP Helena 

de K(ézdi) Poján (18) vall.]. 1788: én ingyen se ál-
modtam hogy Nsgtok tudósításomat nem vették légyen 
loencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

séma (előírt/követendő) minta; model (prescris/de ur-
mat); Schema, (befolgenswertes) Modell/Muster. 1789: A 
Circularisok mind Currentaltatta(na)k, de nem a ki adott 
Circularisok Schemája szerént, minthogy a Schema Né-
metül lévén nyomtatva aztot nem éltették ... hogy ez után a 
Circularisok publicatióját az után vigyék, inculcáltatott 
[Szu; UszLt XIII. 97] | A Parantsolatok currentatioja hitele-
sen jól ment ki vévén hogy a Birák nem mindenütt ér-
tették, Németül lévén a Schemaja azon Curentálénak 
[Szentpál U; i.h.]. 

sémely, símely a szekér tengelyéhez párhuzamosan erő-
sített vastag fa, mely a szekér oldalait tartja, és a rúd ágait a 
tengelyhez szorítja; perinoc, scaun; über der Achse 
befestigtes Holz als Träger des Wagenoberteils | a szekér 
első tengelyén lévő vánkos/párnafa, melyen a fergettyű 
fordul; perinocul/scaunul dinainte; Áchsschemel, Wende-
schemel. 1584: Az Taliga Laytorayat hogy meg Jobitattam 
— attam f.—d. 14. Egy semelt veottem pro f.-—d. 12 [Kv; 
Szám. 3/XIII. 7]. 1590: Keotelwereo Petertul ... veotte(m) 

Az Taliga farara egy keotelet d. 10. Az Taligara egj veg 
Sinort kiwel az Semelt le keoteoztek d. 8 | Kerekes Miha-
lyal Chynaltattam egy Semelyt d. 16 [Kv; i.h. 4/XIII. 6]. 
1592: weóttem Egi tengelt Semeliesteól f O d 18 
[Kv; i.h. 5/XIV 166 Éppel Péter sp kezével]. 1593: Taly-
gara valo kölchegh Apró kötelet veóttem melyei az 
Semelt keoteztek d 3 [Kv; i.h. 5/XX. 157]. 1594: 
Veottem kerekes Mihaltol egy Rúdat d 45 Chynalt 
ket Semelt egy hamfat esmeg Talpalt Meg egy kereket [Kv; 
i.h. 6/VII. 6]. 1597: Kerekes Mathyass chinalt eszen ko-
cyhoz egy kocy zápot /04 az Semelyben egy Ro-
koncat .../03 [Kv; i.h. 7/XIV 13 Th. Massás sp kezével]. 
1598: az var alat valo malomra keoltettem china l ta t tam 
egj schemelt .2. rakonczat tt d. 13 | az uaralia malomra ualo 
kolcegy uottem ket apró uasat d 20 az simelnek az ueget 
uasasta megy | uottem egy oldalt ket simelt egy nutot attam 
tule f 1 [Kv; i.h. 7/XVI. 106, 118, 128]. 1600: Az Taliga 
Rwdgyanak chinaltattam Egy zarnyatt d 16 ... Azon 
Taligahoz chinaltattam Egy Semelt d 6 [Kv; i.h. 9/VIII. 7]. 
1609: Az taligahoz chinaltattam ket simelt d 40 ... Egj fel 
Oldal rudat chinaltattam d 10 [Kv; i.h. 12b/IV. 64]. 
1625: ket tengelt czinaltanak semelyesteòl f—/64 [Kv; i.h. 
16/XXVIII. 10]. 1649: Czinaltattam az Taliganak egy Sé-
mélt, egy Ferghettiutt | Az Posta louak szekeribe czinal-
tattam egi utolso Tengelt ... egi Simelt [Kv; i.h. 26/ 
VI. 451, 26/VII. 540]. 1776: fizettem Eke tsinálásért ugy 
mint Ekefőért 3 Sustákot Tengejért 8 Sustákot 
egy Simejért 1 Sustákot [Mezőméhes TA; WassLt]. 1780 
k.: Tsináltam az ide valo Béres szekérhez két tengelyt és 
két Simelyt R. 1 x 48 [Szászváros; BK]. 1849: az Agyus 
szekérhez egy rud 2 f—30 xr. egy sémelyt 1 f 15 x [Dés; 
DLt]. 

Szk: első-. 1844: 1 külő 5 falfa 1//50 Egy első símej és 
égy hátulsó tengejt 2//80 [Kv; Pk 6] * hátulsó 1595: ha-
gya Egerwari János 1 Bör szekeret ide: Es kere Biro 
Wramat hogy meg czjnaltassa Kerekes Pali czinalt raita 

Egy Tengelyt Semellyestol p(er) d 32 Az hatúlso Sę-
melt, kin a bör szeker füg p(er) d 25 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
136 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

sémelydeszka sémelyhez való deszka; perinoc; Polster-
holz. 1587: Keouetkezik az Eöregh Zekérre walo keol-
chiegh ... Chináltattam esmeg 1 Shemel dezkat d. 4 [Kv; 
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Szám. 3/XXVI. 51]. 1591: Kerekes Demeter Chynalt ket 
Tengelt ... d 32 Egy Semely Dezkayert fyzettem f—d 7 
[Kv; i.h. 5/V. 8]. 

sémelykarika sémelyhez való karika; opomiţă; Reif für 
Polsterholz. 1621: Az Varos Kucziahoz atta(m) Marto(n) 
Kouaczjnak 4 Marok vasat melliet vert fel az elseo ten-
geljere Az porozlok vittek Schmelczer Lörinczne azzo-
njomtol 2 Apró vasat.. ./16 Az egyikbeol Czinalt semeli 
karikat Az másikból az rud zarnjara egi segyly zeget attam 
ezekbeol neky .../16 [Kv; Szám. 15b/IX. 241]. 1653: Egj 
kerek fejire való karjka, Egj simelj karika [Ilencfva MT; 
DLev. IIB. 12]. 1679: Beres fakó szeker nro 7 Tenge-
lyin marok vas nro 23 Semely karika nro 2 vas kávás 
Lőcs nr 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 135]. 

sémelyszeg sémelyhez használt szeg; cuie pentru peri-
noc; Nagel fiír Polsterholz. 1587: veottem 2 Apró vassat 
semely zegnek ... d 15. Kowachynak azo(n) Semely Zeg 
Chinaltatasaert fyzettem f.—d. 20 [Kv; Szám. 3/XXXIII. 
19]. 1688: Ezer sémely szegtol f—f/03 [MvRKLev. Vect. 
27]. 

semerős hepehupás; accidentat; huppelig, holperig. Hn. 
1750: Semerős oldal nevű helyben [Kál MT; Berz. 2. 
40/64]. 

semhogy mintsem hogy; decît să; als daß. 1879: kihív-
tam Sándor Kálmánt. Amit rólam beszélt, azt ignoráltam. 
Csekélyebb legényke a kis Kálmán, semhogy számot te-
gyen nekem az, mit ő felőlem elmond [PLev. 43 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

semlény iszap; nämol; Schlamm, Moder. 1610: az Or-
bán János kertj feöleöth olj Semleny Sar fokadoth hogy 
Nem birhatthiak kj mia [UszT 50]. 

semling 1. apró halfajta; lostriţä aurie; Art kleiner Fisch. 
1584: Az Hall dolga; Zamos Retkenek, ky három fonth, 
Awagy nagiob Niomw, Aggiak fonthiat Lib. p. d. III Chw-
kanak Aggiak fontiat Lib. p. d. IIII Semlingnek aggiak 
fontiath Lib. p. d. II [Kv; KvLt Vegyes ÎII/7-8]. 1595: Sa-
rog Janostol veottem Semlinget f—d 20 [Kv; Szám. 6/XVI. 
67]. 1596: veottem ... meni halat es semlinget az Pula-
cher Istwan vram Palkojatol f—d. 16 [Kv; i.h. 6/XXIX. 
155 Bachi Tamas sp kezével]. 1621: Semlinget es Menj 
halat Veottem f—/27 [Kv; i.h. 15b/IX. 206]. 1632: Halas 
vize, melibe(n) Piztrang, Semleng, keöuw hal es kophal te-
rem [Herszin F; UC 14/38. 28] | Halas vizek igen io ua-
gio(n) melib(en) Piztrangh, Locza, Semlingh, menyhal, 
kophal, fejer hal es Rák beöueön terem, de az Barczaiak es 
Sarkania halazzak legh inkab, senkiteöl felelmek sem 
tilalmok nem leuen [Poianamarul F; i.h. 16]. 1640: Az Sar-
kani vize it folivan ala abban vagion pisztrangh Lepeni hal 
semlingh kop hal [Sinka F; i.h. 39]. 1652: Fluuius. Vagyon 
szép halazo vizeis, mely a' Kenderaypatakatul fogvan Gya-
luig tilalmas. Ebbe(n) az Várhoz szép Semleng' keőwi haa-
lat es Rákot szok(tana)k fogni [Nagykapus K; GyU 109]. 
1662: semmikeppen semlyngnek kövi halnak szerit nem te-
hettem [Görgénysztimre MT; Pf|. 1681: Haltarto. Az Ker-
lecz vize mellett kettő vagyo(n)... mindenik tövissel lésza-
zott sövennyel kerétett A Külsőb(en) vagyon most va-
lami keves hal (:Semlyengh, peducz etc:) [Hátszeg; VhU 

605] | Haltarto Bárkácska az malom selyepje végénél 
Nro 1 most ebben valami keves marna, zsemlying etc. apró 
halak vannak [Vh; VhU 578]. 1685: hozattunk Semlin-
get, Csukákat nro 4 [Utl]. 

Szk: apró 1600: Az Commissarius vraknak feozettem 
uaczorara Apró Semlinget d 16 [Kv; Szám. 9/IIL 22 
Szabó András sp kezével]. 

2. a semlinghal húsa mint eledel; mîncare făcută din 
lostriţe aurii; das Fleisch des Fisches semling. 1621: feo-
zettem semlinget es keouj halat sóban föue es ratua f— 
/28 [Kv; Szám. 15b/IX. 201]. 1650: Főzettem Semlingett 
Eles lere Attam Mezett hozzaia, Just 1/2 d 12. Al-
matt, Hagj matt, Sos tarkont d 20a | Az Felső Hazba, Fő-
zettem Menyhalat Elégj Semlingei Atta(m) hozzaia Ecze-
tett Just 1 [Kv; i.h. 26/VI. 423, 425. — aFolyt. a fels.]. 

semlinges semlinghalban gazdag; bogát ín lostriţe aurii; 
reich an Fisch semling. 1637: Pisztrangos, kóvi halas, sem-
linges es Rákos Pataka io vagio(n) [Herszény F; UC 14/42. 
87]. 1640: Vagion a falunak semlinges es edgieb halas vize 
pataka mellien a falubeli jobbagioknak es depositus Boe-
roknak szabadosoknak ket molnok vagion [Dridif F; UF I, 
785]. 1648: Egy szép rakas, piszrangas, semlyenges folyó 
vizis vagyon [Porumbák F; i.h. 874]. 1674: Vagyon az fa-
lunak pistrangos semlyinges, kővi halas, kophalas tilalmas 
patakja [Aporumbák F; UF II, 627]. 1680: Vagyon ō na-
gok(na)k ezen határon Pisztragos (!), Semlyinges Kővi es 
Kop halos Rákos, Hauassok kűzzöl le follyo patakja, mellj 
tilalmasb(an) tartatik sub pena fl 12 [uo.; ALt Urb. 51]. 

semlinghal apró halfajta; lostriţä; lostriţä aurie; Art klei-
ner Fisch. 1632: Halas vize uagio(n), melib(en) keoui es 
Semlengh hal s Rák terem [Kopacsel F; UC 14/38. 31] 
1710 k.: Nem ettem, tudom néha másfél nap is ... o lyankor 
osztán ha kaphattam csukát, semling apro halat, csikót, 
vagy ha hal nem volt, tyúkfiat főzettem káposzta levében, 
tormával; egész patika csak az volt [Bön. 515]. 

semlyék ingoványos, mocsaras hely; loc/teren mlăşti-
nos/mocirlos; Moorwiese, Sumpf. Hn. 1745: Semlekben 
(sz) [Haraly Hsz; EHA]. XVIII. sz. v.. A' Középsö Határ-
ban a' Semlék (sz) [uo.; EHA]. 

Vö. a selymék címszóval. 

semlyékes ingoványos, mocsaras hely; loc/teren mlăşti-
nos/mocirlos; moorig, sumpfig. 1643: annak az gyúmól-
czeós kertnek az alsó szeleben egy róz zemlekes forrás 
kŭt hely, akit en ugy tudok hogy immá senkinek embernek 
ne(m) kellet az az selmekes (!) forrás az patak mellet 
vala [TamásfVa K/Páncélcseh SzD; BLt 0.5 T a m a s f a l u j 
Jmreh (65) ns vall. Blasius üt. Kovach de Kide vicejudex 
com. Dob. kezével]. 

semmi I. ált nm A ./n-i 1. a létező v. elképzelhető dol-
gok közül egy sem; nimic; nichts. 1550: Mw wg ertok hog 
az három semily meg eskwuek hog az bestercej ember 
nekik ados, hog az biro nekiek ielth ne(m) adot Tonvintn 
ne(m) Tot, cak semiwel bocatta ely wket, hog az biro vram* 
nak ezbe ige(n) nag bwne vagio(n) [Nagymon Sz; BesztLt 
2 Nicolaus Kwuy (!) offícialis de nag mo(n) a beszt-i bíró-
hoz]. 1568: Anna c(on)sors georgy, gabor iur(ata) fassa 

e(st), My velwnk az my annyank az ZQIQ arrat el nem kçl-
tçtte vala, vgy ada esmet el az hazat, hogy ne(m) l<?n hon-
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nat meg adny, es az vtan barla peter vgy tartotta mellette, 
jjolta vtanis egyeb ne(m) marat, hane(m) egy hitua(n) dere-
kai, egy fogas, egy aztal, aztys Testamentomba barla János-
nak hatta, es ezen kwl senkynek sémit nem hagyoth, mert 
scmy nem volt [Kv; TJk III/l. 203]. 1570: Ereos Jakabne 
Anna hithy zerent vallya hogy ew semmyt Nem lathot az 
leanhoz, hallomast halloth eleget [Kv; TJk Hl/2. 87]. 1590: 
Chiazkaj Gall firtatta volt, melj nagy karara eoneki ez az 
Jcnge Benedek leot wolna, hogy három eokret lopta volt el 
teolle es az Jenge Benedek ebben semmit ne(m) tagadót 
Kv; TJk V/l. 53]. 1604: Tiltota görfi János hogi senki se-
jnit onat az ö hazatol törwenj wege zakatayg el ne wigien 
[CsekefVa U; UszT 77c]. 1655: Rettegen lakó Varga Eor-
zebeth Moldvai Andrasne kivan absolutiot Uratul Moldo-
vai Andrastul, illyen okokra nezve az jelen váló eszten-
dőben hŭsvet elöt gyermek agyban fekŭven el hagyta: igen 
nagy nyomorusagaban Azolta semmivel nem taplalta. Azért 
^válást kiva(n) [SzJk 78]. 1685: edes nenem aszszony 
kglmednek semmit nem hozhattam ajandekba hanem ezt az 
jnast az Fejedelemtől meg kerven halaitól valtottam meg 
Kglmednek ajandekozom, az Inas pedig Lugosi Miklós volt 
[Meggyesfva MT; BálLt 59]. 1737: Néhai Bolta Mihaljne 
nunekutanna meg halalozott volna es az Padon feküven s 
Marván haló egyetmasaban el nyújtani a haló egyet-
Ĵ assat semmit nem talalank [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP 
Marti János (35) jb vall.]. 1782: Ŏzvegj Basa Istvanne 
Aszszanyam ... Nagj Kereskedő Gazda Aszszony volt, 
^nimiért a mi Ház Szűkségire valo volt Szomszédban nem 
szorult [Mv; DLev. 4. XXXVI]. 1831: több versben kial-
toţtam a' hogy tsak számból lehetett Vonutzot a' Gujást de 
m,nden kiábálásom haszontalan volt — senki sem felelt 
semmit is [Dés; DLt 332. 4]. 

Szk: -be hagy a. figyelmen kívül hagy. 1653: olvastam 
'••a Nicolaus Radzivil könyvét, ki ott volt 1576-k eszten-
űöben. fr ugyan sok szép dolgokat, de én azokat nem aka-
r°fn ide ími, hanem csak egynéhány szót nem hagyok sem-
jnibe [ETA I, 119-20 NSz]. — b. semmissé tesz, érvényte-
lenít. 1798: Néhai Miko Miklosné Bemárd Kristina Asz-
szony minden névvel Nevezendő Jovait Onokáinak 
ágálta de mostan azon Testamentumát annihilálya, 
?jjnmiben hagygya, viszsza mondgya [Szentkatolna Hsz; 

IX. 109. 6] * -be hajt figyelmen kívül hagy. 1746: 
szuszán Dávid olly tökéletlenséggel élö ember volt Falunk-
ban) hogy minden végezését Falusi Eskűtteink(ne)k Sem-
^!b(e) hajtotta, ha Convincaltatott is floccipendalta [Ker-
?ec H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1752: mi ekkor protestalank, 
,1°gy senki előnkbe ne állyon, de protestationkot semmiben 
S?Jtván keményen resistálának [Berz. 12. 92/228]. 1782: 
yitul majd egy hellyen majd más hellyen lakagatott, 
Şgre az Mlgs Udvar admonealtatván őket a* vissza mene-

,e'fe a Kezessek ellen procedáltatott, ezt is semmib(en) 
ajtván kötések szerint executiora is Certificaltatván az ke-

f-seket a Tekts Nemes Vármegye Executor Tisztét réájok 
• v'vén meg-dulásokra, az meg holt Togyernek Tyitul ne-

ĵ u fiát ugy adták kézen fogva által [M.fodorháza K; Eszt-
T k] * ~~be marad a. nem valósul meg. 1668: Juda Ngod 

macsa alazatoson Könyőrőgh Ngk mint Kegls Ur(ána)k. 
gls Ur(am), miolta I(ste)n Nagodat ebben az meltosagos 
'apotban allitotta, mind Ngod szolgalattyaban Continuus-
odtam egy néhányszor búsítottam Ngddat conventiom 

y^rent valo posztomnak ki adatása felől, s mind ha pen-
| felöl, de meg eddegh tsak semmiben maradott [UtI]. 

“ b- érvénytelenné válik. 1784: Azért tetszett a törvény-

nek, hogy a falu törvénye szerént az elöbbszöri admonitio 
maradjon semmiben, az második admoniţioért fizessen 
den. 12, az harmadikért den. 24 [Árkos Hsz; RSzF 147] * 
-be megy figyelmen kívül marad. 1765: az előttünk és 
utánunk lévő Hadnagyok és Bírák mindenkor administrál-
tanak a Magazinumokba Enyedre s Kárallyvárra szénát, za-
bot, búzát, fát Forspont szekereket, de azokot soha nem im-
putalta Regius Perceptor Uram az Hellységünknek Contri-
bútiojában, hanem tsak semmibe mentenek [Sárd AF; Eszt-
Mk Váll. 27]. 1810: ezen álittása Biro Andrásnak semmi-
bein) mégyen [F.rákos U; Falujk 68 Sebe János pap-not. 
kezével] * ~ egyéb. 1770: El mondhattyaé a Tanú, 
hogy az mely porondat hánt, ezen Esztendŏbeli sok ár viz 
... nem az mostani Kemény ar vizeknek miatta, hanem 
különösön tsak eö Nga Királyfalvi ujj Malmaa hánt, és 
semmi egyéb nem okozta ? [Kük.; JHb LXVII. 89 vk. — 
aTollban maradt: miatt]. 7803: Ezen Hely egy felettéb el 
gyökeresedet gyepesedet miveletlen hely ahol semmi egyéb 
nem volt hanem igen kevés Szöllö [Bábahalma KK; RLt 
0.1] * - nélkül bármi/vmi nélkül. 1562: Albert herczeg 
megtértében a falukat mind elrablá és felégeté. Végre Kas-
sa alá méne és ott fekvék alatta valami ideiglen, de csak 
hiába, mert semmi nélkül kelleték haza pironkodni [ETA I, 
10 BS]. 1569: czak semy nekwl byrya az totok Jozaganak 
felyt bemald ferenczne Mert czak tutorul foga el bemald 
balas előzőr [Kr; BálLt 78]. 1680 k.: így végezénk hogy 
ennek utána ha valakit vádolnak valakik, zálogoljanak meg 
egy forintig, ha mentheti magát az vádlo(tt), bene quidem, 
semmi nélkül megmenekedjék [Zágon Hsz; Barabás, SzO 
383-4]. 1771: A szegény Bánffi Farkasné asszony őnagy-
sága is, Bagosi Erzsébet a szegény úrnak halála után, 
hogy a fiai miá az egész jószágban akaratja szerint nem 
parancsolhatott, búsulni, bánkódni kezdett, pedig semmi 
nélkül nem szűkölködött [RettE 259] * - nem kél nem 
történik vmi. 7620: voltunk szemben a vezérrel csak 
heába fáradunk minden dolgunkkal, mert az immár el va-
gyon végezve, hogy addig az mi dolgunkban semmi nem 
kél, valameddig bizonyosan meg nem hozzák az urunk ko-
ronázatjának az hírit [BTN2 393] * -n nem marad semmi-
lyen büntetésen nem marad. 1573: 1573 Zombaton Zent 
Mihal Nap eleot, Elseobe hwlot az Méltatlan fogságot for-
gatia az alperes, Azért semyn Nem maradót Miért hogi Nil-
wan vagion hogi az ely vezet Marha kezebe Találtatot [Kv; 
TJk III/3. 282b]. 1590: Az Teorwenj megh Értette az tw 
kgtek Exceptioiat, Azért az teorwennek igy teczczik, hogy 
az Byzonjsagh be nem hozza, hogy Iango Gaspar kemlenj 
menth wolna, Hanem Barta András, ez Jeowendeo kedden, 
az Biro hazanal Jámbor zemeliekkel harmad magaual megh 
Eskedgiek, hogy eo kemleny menth wolth, Ha megh Es-
kezik Barta András semmin nem marad, mierthogy Iango 
Gasparth, kemnek mongia, ha penigh megh nem Eskezjk 
nielw Bírságon Tyzen harmad feli forinton marad Barta 
András [Gyerőmonostor K; KP. Th. Kabos de Giereo Mo-
nostra vall.]. 1606: Maszer pedig Bedeó Mihály Vra(m)túl 
hallottam mo(n)dotta ne(m) mo(n)dom hogi nem adnék, de 
ha teórue(n) nelkyl adok, egiebekis kereskednek raitam, de 
teőruennelkil ne(m) adok semmit, mert semmi(n) ne(m) 
maradna [UszT 20/221 Matthias Zabo de Hoggia ns vall.] 
* -re nem kell nincsen szükség vkire/vmire. 1574: Istwan 
kowacz hity vtan azt vallia Mond hogy Enneke(m) Nem 
kely az esse kwrwa semmyre [Kv; TJk III/3. 380]. 1582: 
Marta Consors ... Martini Daly fassa est Monda Kál-
mán vramnç, En Immáron oly Nag keserwsegben vagiok ez 
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Lucza miat az en zolgalo leaniom miat hog kyzakad a' lel-
kem, Mert az eórdeog mindenkor oda be hewertety, eo lat 
wramhoz en semmire Nem kellek [Kv; TJk IV/1. 39]. 
1619: mondá a vezér hogy ... ha az Jenő dolgában imide-
amoda kezdik magokat vetni, bizony kéméletlen rajtok le-
szek, ha penig Jenő meglészen, nem kell semmire az had 
[BTN2 243] * ~re nem mehet eredményre nem juthat. 
XVIII. sz. köz.: Almási L.k. Székely István és Almási Gy .k. 
Szabó Mihály esze szolalkozának Szabó Mihály is ezt 
mondá én is tudom kinek hijjak kiedet esze menének de 
nem mehetének semire [Kézdiaimás Hsz; HSzjP Fábián 
Bálás (38) vall.]. 1755: eö Nsga nélkül Semmire nem me-
het M. G. Komis Antal Ur, hanem ha harmad részt ki ád a' 
nyerendő határból, ugy nyér valamit [Nagygyeke K; Ks K. 
80]. 1774: Vagyon két Szántó föld Véczkei Határon, 
mellyet Virgo földnek neveznek azon két földet az Ura-
ság Véczkei két Jobbágya ugyan Trucza Vaszi, és Guda Si-
mon nevezetűek magokénak tartyák, elegetis virrongottak 
érte, de nem mehettek semmire [Vécke U; LLt Vall. 181]. 
1819: Rákosi Boldisár néha egy étzaka kétzer háromszor is 
a* felesegire ment volna, de meg is soha semmire se mehe-
tet volna [Kv; Pk 2] * -re sem jó használhatatlan. 1670: 
akarók Kegyelmednek azt is értésére adni, az mely küvári 
puskások ide jöttek, semmire sem jók, melyet mi nem Ke-
gyelmednek tulajdonítunk, hanem vicéjének [TML I, 359 a 
fej. Teleki Mihályhoz] 1703: a Parochiális ház sem jo sem-
mire, ha le guggadva nem jár az házban a Prédikátor kivált 
étzaka setétben félő hogy a fejével a mestergerendát el ne 
rontsa [Moson MT; MVJk II/l. 264. — Sipos Gábor ki-
jegyzése]. 1713: gyümölcs éllég lsézen vala, dé az nagy 
hüvség myán semmire nem io, már is mind le huly [Szent-
demeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.] * - sem telik benne 
nem valósul meg. 1662: Én, látja Isten, azt gondoltam, 
Szurdokról is szállítsanak valami búzát be, de amint látom, 
abból semmi sem telik [TML I, 346 Lónyai Anna Teleki 
Mihályhoz]. 1713: írásom által találtam meg kglmd(e)t: 
hogy az kglmdnel levő adosságomrol tegyen contentumot 

de mind eddigis Semmi sem telék benne [JHb II/2 Mi-
kes Mihályné Bethlen Druzsina gr. Csáky Istvánhoz]. 
1716: a szálást bár né halasza Ngd az Polgár Méster uram 
émbérségére mért abban sém(m)i nem télik [Szentdemeter 
U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1762: mihent meg tudam 
mindgyárt vettem észre, hogy az én Bétsi utazásomb(an) 
semmi sem fog telni [Mezőzáh TA; Told. 4] * -t (egyebet) 
nem/sem tud 1567 k.: Jzenye megh Nekwnk ha Eothwes 
Antal es Peter Nech megh bekwltek Peter deakkal, awagy 
mynt wadnak benne Semyt Nem twdonk, merth Jth Jghen 
zolychak Napotys wettwnk benne Immáron annyra wagyon 
hogy rea kel zolnunk [Gyf; BesztLt 81 Thomas Krechmer 
és Incas Pystaky a beszt-i bíróhoz és tanácsához]. 1585: 
Berzeta Mihály Keomiwes Ferencz Vraim semmit egjebet 
Nem tüdnak vallani az eleobelinel [Kv; TJk IV/1. 446]. 
1598: Giwlay Miklos wallia hogi semmit ne(m) thúdok 
az eozwe vezesben [Kv; TJk Vl/1. 159]. 1629: Sem az El-
seó kerdesben, sem az masodikban semitis nem tudok, 
miuel Jaros en az házhoz nem uoltam [Kv; TJk VII/3.5]. 
1633: en sémit sem tudok Nagy Thamas Vram felől [F.ko-
mána F; Szád. Radul Kraczun (40) vall ] * ~t nem ad fi-
gyelembe sem vesz. 1591: azt mondád szeme(m)be(n) 
hogy en teneked birád nem vagiok te en rayta(m) semmit 
nem adczy [UszT]. 1658: Levelere penegh avagy imez 
amaz izenetire János deaknak sem(m)it ne adgyanak ha-
nem ha szemelye szerent ithon maga Comparial [Mv; Nagy 

Szabó Ferenc végr.] * - / nem szól nem ellenez/kifogásol. 
1544: Jankay fy Lazar ezth wallotha hyth zerenth hogy 
Istrigy Symon hazaban wolth wona az borbala azon es La-
zar wr My koron Istrigi Symon ezth montha, twdod ezth Jo 
hwgom hogy az my tegedeth Uleteth wona az Jozagbol, En 
tegedeth myndenbeol meg elegithetelek, ez bezed ellen, che 
gergelne az borbala ázzon semyth Nem zolth [Szászzsom-
bor (SzD) körny.; MNy XXXVI, 52]. 1574: Wytorlas ty-
wadar haraztoson Lakozo harynnay János Jobbagya azt 
walla az was kwt mellet erked felöl Járok wala az Jwh-
wal az tekeyek latanak oth De nekem azok semmyt nem 
zoltanak, az erkedyek ... Engemet ot meg kőtőzeneíc es be 
wwnek erkedre mynd Iwhostwl, Apam zerze ky az 
erkedyektwl az Jwhokat s enghemetys [Erked K; LLt Fasc. 
29]. 1757: én 20 Esztendőkig Lovászkadtam eo Nganál az 
eö Nga Lovait gyakarta itt őriztem czövökŏn de senki Sem-
mit sem szollott mi Tsova alatt tartattuk [Gyeke K; Ks 4. 
VII. 6 Lovász Kira (44) zs vall.] * -vei egyébbel meg nem 
éri más egyébbel meg nem lakol. 1583: Aszt Jzente uolt 
kendi János hogi ha meg nem Jogittia hat semmiuel egieb-
bel meg ne(m) eri hanem feieuel [Kv; TJk IV/1. 160a] * 
-vei meg ne érje mással meg ne lakoljon. 1559: Az ky 
pedig ennek ez wegezesnek engedelmes nem lenne, wagy 
ebben ellen tartho lenne, ewthwen forinth az kewtele, An-
nak felette ha walaky hasonlasth wagy partholkodasth 
mywelne ez waras keuzewth semmywel megh ne erye, 
hanem feyewel [Vizakna AF; TT 1881. 189]. 

Sz. 1766: egyebet nem fateáltam, hanem: „Tudom, hogy 
őnagysága sokat ígír, semmit sem ád" [RettE 202]. 

2. egy kicsi sem, semennyi sem; nimic, nici un pfà 
nichts, gar nichts. 1623: Magassaga az Zaruazasnak Ne-
gyed fęll Eőll legyen annall magassab semmyuell Ne le-
gyen [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1669: Zólyomi felöl 
való hír mind onnan kivül indul. Istennek hála semmi 
abban nincsen [TML IV, 625 Naláczi István Teleki M»-
hályhoz]. 1770: az elottis laktam bennea, akkar nem hibá-
zat, most pedig a gondviseletlenség miatt esetté hibája nem 
tudom, mivel őrőkketig változtatták a molnárokot, néha oly 
molnár (!) tettek a malomba, hogy a malomhaz semmit sem 
tudott, a maimat inkább pusztították, mint sem építettek 
[KirályfVa KK; JHb LXVII/108. — aTi. a malomban] 
1799: Ezen két Edény italok(na)k árokból a' kortsomáros 
recognitioia szerét semmi bé nem fizetödött [F.zsuk K; SLt 
Vegyes perir.]. 1856: Tolvaj Joseff Tanátsosa... A' mi Pe' 
dig a Simonfi Sámueltől magamhaz vett földeket iHetl 

minthogy ... özvegy Tolvaj Ferentznének semmivel nem 
lévén több joga mint nékem ki nem is adhatom s nem ,s 

adom [Egerbegy TA; Tolvaly lev. — aÉrtsd: ezt feleli a 
zálogos földek visszaadására von.]. 

Szk: - sem lesz a. semennyi termés sem lesz vmiboj-
1681: Löt az Galfalvi Hataro(n), Az mű Kmes U r u n k &> 
Ngok részere Majorsagh Buza hát száz kalongia ... Árpa 
Semi sem lőtt mivel az balha azt bizony mind mégh éve 
[Gálfva KK; Törzs. Réthi János szám.]. 1768: Hagym* 
semmi sem lett a kaposztatska mutattya magát, talám 
lesz valami belölle [Esztény SzD; Told. 5a]. — b. semmi-
féle dolog/ügy nem lesz vmiből. 1806: azis bizonyos dolog 
hogyha Ats Joseffne Árkosi Susánna leg elsöbbennis oda 
nem kiáltotta volna az Exponens aszszonyt az ablakon való 
benézésre, az hiresztett dologbol éppen semmi semis letl 

volna [Dés; DLt 250/1808 Nemes Kresztes Susánna NemÇs 

Pruner Mártonné (34) vall.] * érő. 1788: két Origina»s 

Cautionális Obi igatorialis, mindenik külön külön 100-l°ü 
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Forintoknál többet érő Levelei, a mult Oláh Lármában el-
vesztek légjen mellyre nézve maga azoknak Amortizátioját 
instálván ... parantsolyuk ... hogj Makai két Cautiona-
lis Levelei másnak semmit érők s erőtlenek légjenek, és 
semmi árok ne légjen [UszLt X. 80 gub.]. 1838: Farkas 
György ezen Sértő Szavakat mondotta még a Czéh Ar-
ticulussai is tsak Semmit érők tsak el hánni valók [Kv; AC 
Prot. 9] * (nem/sem) ér semennyit sem számít. 1717: az 
kitől ertette(m) hogy költ az az hir, eppen csak ram valo 
haragjából hallom, hogy besteleniteni akarna, de Annak 
hamiskodása semmit ér [Kv; Ks 96 Bíró Mojses lev.]. 
1767: azt mondotta ő Nga hogj nagjon meg csalatott volna, 
mind azáltal ez a nyil húzás sem(m)it ér, csak bakatella 
[Branyicska H; JHb XXXV/46. 17]. 1770: Mint hogy az 
Görgény Vize Sokkal gonoszabb a Maros vizénél, szük-
séges, még pedig nagy Conservatioval hogy azon a Gör-
gény vizén Petelénél levő Hid meg tartassék másként a 
Szász Régeni Hid Semmit nem érne mivel hogy a Görgény 
vizén által ide penetrálni veszedelem nélkül eppen nem le-
hetne [Szászrégen; Bom. XVI]. 1811: Latzi fijadis valami 
hivatalt tsak fog maga eleibe venni ha katonaságra Nin-
tsenis kedves (!) leg alább irni olvosni igyekezék meg ta-
nolni és egy kevés áritmetíkát mert a nélkül nem ér Semítis 
a Gavalérság [KonkolyfVa SzD; Ks Komis Anna Komis 
Gáspárhoz]. 1813: ezen engedetlensége mian kéntelenitte-
tett osztán más Eszközre fokadni látván, hogy szép intő 
szova sémit sem érne [Dés; DLt 56/1814] * nem/sem 
vét. 1584: az Darabantok ... vegre Dauid Ianost mégis 
Akarak lanczozny es be viwek, de az en kezessegemre 
Adak ky Semmyt ne(m) vetet Dauid Ianos [Kv; TJk IV/1. 
348]. 7599: minthogj ez Kun Palt valamy reghj bozzusagh 
viselte, az en megj neuezet Jobbagiom ellen ... megh leste, 
szabad vttiaban ... Jobbagiomat, kj senkjnek semmit nem 
vetet... es Inuadalta [Alparét/Szinye SzD; Ks]. 1632: soha 
semmit nem vetettem ennek az Hamar Istóknak ugi mo(n)d 
s megh is oli ektelenül megh szidogata [Mv; MvLt 290. 
70b]. 7 796: meg döfé a pognetos puskával Kis Pál Uram 
Kosa Dánielt noha ő semmit nem vetett [Uzon Hsz; Kp IV 
288 Radully Virág (29) col. vall.]. 1846: édes Darvas 
U/am, en magának semmit sem vétettem eletembe, miért 
Piszkol, motskol engemet ? [Dés; DLt 530/1847. 27] * ~t 
f«w árt. 1823-1830: A most említett Turóczi Károlyt a 
kancellárius gróf Teleki Sámuel úr Öexcellája vitte volt fel 
Bécsbe, maga patrocinálta, mégis ez olyan háládatlan volt, 
hogy öexcelláját a királynál elárulta, mellyel ő annak a 
nagy úmak semmit sem ártott, hanem igen magának, mert 
onnan elcsapták [FogE 172]. 

Sz. XVIII. sz. köz.: az meg holtakrol vagy semmit se, 
vagyjot, vagy jol szóljunk [Nsz; Told. 2]. 

3. (értéktárgyból/vagyonból) semennyi/egy sem; nimic 
(dm obiectele de valoare/averea); (von Wertgegenstünden/ 
Vermögen) gar nichts. 1570: Sophia Kwn palne Azt vallia 
hogy zayabol hallotta Kaytar palnenak hogy Mindenbeol 
ky attha volna az Menyenek az gyermek Rezet, De azon 
telek hogy Mygh fely Neo az gyermek Mind ely keoltyk 
semy Nem Marad annak [Kv; TJk III/2. 203]. XVI. sz. v.-

sz. eleje: mikor az fiatol el oztozek semmi az ostol 
Garatban, becz palne kezeben nem marada [Szentsimon 
Csi BLt]. 1805: tessek Otsém Uraimek a részünket 
tõstént kiadni belől le hogy ne vexalyuk perrel egy mást, de 
ugy látom hogy ... Ŏtsem Uraimek semmit ónként ki 
nem adnok Törvényt várnak mindenre [Ne; DobLev. 
ÍV/912, la]. 1812: Belső Jok nem lévén fel sem osztattak 

's annál fogva ezen rész Joszághoz sem accedalhatott 
semmi [Szászfenes K; Ks 76 Conscr. 261]. 

Szk: - / nem bíró. 1785: Az óllyan Semmit nem biró Sel-
léreknek soha nem adatatt erdő ugy a1 Jobbágy Czigányok-
nak s Selléreknek Sem [Torockó; TLev. 10/5]. 

4. birt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; mit possessivem 
Personalsuffix: vki értéktárgyaiból/vagyonából semennyi/ 
egy sem; nimic din valorile/averile cuiva; nichts von js 
Wertgegenständen/Vermögen. 1570: Marthon porozlo, 
hithy zerent vallia, hogy Vegh Katalin 20 fl Maradót 
volt Zaz Gérgneh ellen, es az Byro Rea kwldeot volt hogy 
zalagat vegyek, De semyet ne(m) Talaltam Az vtan Ely 
kwldeot volt hogy Eomagatis megh fogyak, De azon 
keozbe ely menth volt ez varosról [Kv; TJk III/2. 6]. 1584: 
Zabo Miklós, Es Szeóch Peter valliak, Minket ketten kere 
Bakj pal hogy Mennenk Balassy Gergelyheoz, es 
aminemeó ezewst marhay kj vesztenek volna az eo Beór 
Zepetebeól azokat teorwennelkwl Adna megh My azért 
el Menenk Balassy gergelheóz, es meg mondwa(n)a Bakj 
Pal Izenetit, ezt felele eo Nalla Bakj palnak semmye 
Ninche(n) | Petheok Imreh vallia, Daroczy Ianosnak haza 
— zeoleye ket Thowa, Egy Mayora, vizkerthy, feyeos Te-
heny Kalmar Aruya volt De mikor meg holt volna 
Daroczy Ianos Az fia Daroczy Peter succedala, Es azt vallia 
vala hogy semmie Nem leót volna Az Attianak [Kv; TJk 
IV/1. 197, 229]. 1594: Barbeli János egi fiaual Semmie 
ninchien [Somlyó Sz; UC 113/5]. 1597: Zeoch Adam az 
varos zolgaya wallia Paztor Istwan monda hogy 
Eregy Adam Olayos Istwanhoz tilch megh mind eokreot 
lowat hogi semmyet teorwenygh el ne adhassa [Kv; TJk 
VI/1. 35]. 1629: szegenj kuldus Aszonj volt. semmie nem 
volt [Kv; TJk VII/3. 33]. 1645: Banyai Janosnak nem volt 
ollyan teorvenye hogy az It Captiualtathassa, hane(m) Exe-
quutiora kellet volna mennj es ha semmie nem leot volna 
vgy nyulhatot volna szemelyihez a' varos priuilegiuma 
szerent [Kv; TJk VIII/4. 7]. 1666: neke(m) semmjm nem 
maradót [Kv; BLt]. 1694: Jüan Muntjanne egj egesz 
örökségen lakik háro(m) fiaival: azon kivül semmiek 
sints, az Apjok is tsak jövevén seller volt [Kápolna AF; 
BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1759: Néhai Csomos 
Mihályné Bartók Margit azt is mondptta hogy én sem-
mimet el nem adtam hanem a tétek s oszszátok egy arant 
[Csemáton Hsz; DobLev. 1/292. 4a Kölönte Márton (64) 
pp vall.]. 1782: Sokaknak Lakó házatskájoknál egyéb sem-
mijek nints [Torockó; Thor. XX/5]. 

B. mn-i 1. a legkevesebb/legkisebb sem; nici cel mai 
mic; gar kein(e). 1550: Kellenek fely az leginek es menek 
az birohoz cak kereteznek az birotol kowetkeznek volt 
hog meg loltek az w sorén valtozot Marhaiokat mellire 
ille(n) sowal illette wket hog meg rwtolta es meg sidogatta 
wket sem ielt ne(m) adot sem torwint ne(m) töt semi igazai 
ne(m) bocata wket [BesztLt 21]. 1563: szent Margit asz-
szony nap előtt való hétfön estve, mi koron a hold tele vol-
na, a hold teljességgel feketévé változék és semmi világos-
sága nem vala; tartott ez dolog mintegy oráiglan [ETA 1,20 
BS]. 1570: Lakatos Benedek hithy zerent vallya, hogy 
Ewtet hitta volt Sos Mathene hazahoz ez walo Azt Mon-
ta hogy ha megh Nytatiais* Nem lezen semy fogiatkozasa 
Mert Nem elseo dolga az felenek Nytasa [Kv; TJk III/2. 
194. — aA ládát]. 1577: az czako János orotasa Johot 
tartót raita senkitől semi bantassa nem wolt [BetfVa U; 
EHA]. 1600: az warosnak* az Kikelçn thwl semmi birodal-
math ne(m) ertette(m), ha chak egy boriuis altal me(n)th az 
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Kikelçn es Zombatfalwanak hyrek leött benne, be haitottak 
[UszT 15/263 Ambrosias Mihály de BethlenfVa (60) vall. 
— aSzu-nek]. 1660: Ezeken az Orotasokon melyek Lika-
don vadnak senkinek semi igassagok azokon az helyeken 
nem volt [KászonimpérfVa Cs; BLt]. 1701: Kgk semmi pa-
naszsza az iránt nem lehet hogj azo(n) pénz meg adásaval 
nem hírtelenkedhetem, mivel az Contractusban az Kgd 
neve tsak edgj szovalis fel téve nincsen [Zabola Hsz; ApLt 
5 Mikes Mihály Apor Péterhez]. 1763: felesége mongya 
vala hogy Semi reménség életéhez nincsen, mert Sémikép-
pen nem gyavulhatt (!) [Nagyida K; Told. 9]. 1781: Tiszta 
búzát pedig minél hamaráb külgyen ked, de ne ojant mit 
hosztak volt, mert az igen el ért volt, ugy hogy semmi ereje 
nincsen kigyo hagymásis, és erősen költöis lévén [Jobbágy-
ivá MT; BálLt 1]. 

Szk: - baja nincsen/nem lesz/volt a. a legkisebb gondja 
sincsen/sem lesz/volt. 1764: Viszszá kérvén tōllem az fél 
darab Contractust mind őszve szaggatá s a' lábaival a' 
földre vetvén meg tapodá mondván ismég; ihon van atyám-
fia a' kezes Levél, már Semmi bajotok nem lészen ez után 
a' kezességért [Pólyán/Tekerő H; JHb XXXII/37]. 1796: 
Nékem nints semmi bajam, azért nemis menyek [Kv; 
AggmLt B. 15]. 1839: én a Tkts exponens aszszony kér-
désben forgo — meg szomszédolt fölgyébe sokszor kapál-
tam s mivolta én tudom békességesen birta — nem tu-
dam, hogy senkivel valami baja lett volna — mint aszszony 
embernek semmi bajam sem lévén az effélékkel [Szentbe-
nedek AF; DobLev. V/1228. 5-6 Bosmán Mária Lázár 
Atyimné (55) vall.]. — b. a legkisebb betegsége sem 
lett/volt. 1840: az T. Pataki Úrénak pedig semmi baja nem 
lett — minthogy erŏssebb és jobb volt mint a Pap Ferentz 
Tehene, mert az hitvány és gyenge volt [Dés; DLt 116]. 
1841: Juonnal az nap dél táján még találkoztam volt, ha-
nem akkor a tsitkonak hihető nem volt semmi baja [Dés; 
DLt 1541. 9b] * ~ bizonyost/bizonyt nem ad/felel/referál/ 
tud. 1564/1770: Az Alperesek ez ellen semmi bizont nem 
adának [Gidófva Hsz; HSzjP]. 1584: Ferencz Caspar az le-
geniek felelól semmy bizoniost Ne(m) tud, voltakę oth 
vagy Nem az Actor valloy Az eozwe veszeskort [Kv; TJk 
IV/1. 321]. 1618: az titkon forgott tractában előforgott Bá-
thori András dolga, hogy ha Nagyságod meg nem adja Je-
nőt, megadja Báthori András. De semmi bizonyost erről 
nem tudok, mert csak futó hírben hallottam [BTN2 135]. 
1775/1802: Puskás Gligor mint ifiu renden való Ember 
ezen Controversiaban lévő Erdő dolgárol semmi bizonyost 
nem tud mondani A Tothszállási Lakosok hasonló-
képpen semmi bizonyost nem referálnak [BSz; JHb LXVII/ 
3. 79]. 1776: Popa Todor ... és fia felöli penig micsoda 
életű Emberek légyenek Semmi bizonyost nem tudok 
[Kákova TA; SzentkGy Szász Páskuj (30) jb vall.]. 1804: 
Szentersebeti Agilis Amburus János Udosbik 76. Esz-
tendős) semmi bizonyost nem felel [Usz; Borb. II] * ~ 
dolga nincsen vhol egyáltalán nincsen keresnivalója vhol. 
1583: Dorottea chizar Balinthne vallia Hallottam Hege-
dews Ianosne feleol azt hog feyerwarra Igen Iar de semmy 
dolga ot Nem volna, hane(m) chak az zitawal Jama oda 
[Kv; TJk IV/1. 138] * - ellent nem/sem tart egyáltalán 
nem ellenkezik. 1544: Zekel Myklosni Meg ezth wallotha 
hythy zerenth, hogy My koron Istrigy Symon testamentu-
moth teth wona akoron ys ezth montha wolna Symon 
wra(m) hogy meg elegetetthe az borbala azonth myndem-
beol, nam fel haz helleth attha az mayor haz heleth az bor-
bala azzonnak az che Gergelne(ne)k az fel haz ellen Myhal 

wr sem tarth semy ellenth Mynd ezek ellen az borbala 
ázzon nem zolth semy ellenth [Szászzsombor (SzD) körny.; 
MNy XXXVI, 52]. 1545: Mi az punkest nap Elöth walo 
Zeredan El menthwnk vala az nagisagodh poronchiolaţhia 
zerinth mi megh keroka az annazzonjnak egj fia kinél 
leania vagion az zemelj zerinth oth vala Az annazzonj ke-
peben az kinek neve gergely gereb kelementhelken lako-
zandó az vitaiius gerebh az Jozagh kereseben semmy El-
lenth Nem tartha [FiátfVa U; MNy XXIV, 216 ozdy gergely 
és gaspar gerebh Fráter Györgyhöz. — aA nagylaki részjó-
szágot]. 1639: a' Sz. Gieorgy ház alat való feold feleol írja 
Kegld hogy az én birám fel szántatta volna, ha az eo Naga 
birájának módja vagio(n) benne én ne(m) bánom semmi 
ellent nem tartok benne ha megh annyt kerteltetis ott elégh 
tágas az feold [Homoródsztpál U; Szád. Redej János Nagy 
Tamáshoz a fogarasi vár gondviselőjéhez] * ~ ereje nin-
csen/ne legyen érvénytelen legyen. 1677: Hogyha valaki-
nek Jobbágya, Urának manumissioja nélkül extrahál Artna-
list magának, annak semmi ereje ne légyen, és ha valamely 
bizonyos helyben vagyon lakása, mint el-bujdosot egyéb 
Jobbágyok dolgában, azon szerint procedállyon a- Földes 
Ura | ha kik helytelen Exceptiokat erigalnanak, azoknak 
semmi ereje ne légyen [AC 73, 184]. 1761: A mi pedig az 
allegált Testamentumot illeti az csak in simplici copia 
exhibealtatott, 's anyib(an) se(m)mi ereje nincsen [Hsz; 
BLev.]. 1764: (Az alperes az ítéletet) ma uj documentu-
maival melyek(ne)k éppen semmi ereje nintsen, fel nem 
fordithattya, ez okon salva conscientia itilhet ma is a' Biro 
[Torda; TJkT V. 197] * - gondja nincsen/nem volt/ne le-
gyen vmire a. a legkisebb gondja sincsen/sem volt/se le-
gyen vmire. 1568: Tugyuk hogy Torozkay gergel az zqIQ"1 

Alch Antalnak ada p(ro) f. 40, es abban az 40 fban hayta 
Kalmar Janosnak f 18. Eçuis azt monda, Alch Antal hogy 
e<? Meg fyzet Kalmar Janosnak semy gongia Ne legyen 
arra [Kv; TJk III/l. 230]. 1573: Kristina Nehay Nagy 
Matene, Azt vallia hogy mykor az Kerestury vagdalasa 
megh leot volna kezdy kerdezny My dolog legen, Megh 
Ryaztia Georgi Mond hogi Ninchen semy gondod arra [Kv; 
TJk III/3. 66]. 1597: eleytol foghwa az Vrak zolgaya wol-
tam semmy gondom az Hatar dolgara nem wolth [Szinye 
SzD; Ks]. 1604: Engemet hittak wala el welók az warosiak 
hogi fel keresswk az falun az lopot palantot ... meg lat 
menzaros János s monda hogi Jhon az Jnas akitől my az 
palantot wöttwk wraim fogiatok meg mondanak az(on) 
warosiak hogi tugiuk my hol löltwk meg az mi marhankot, 
mi nekeönk Ez giermekel semy gondunk ninczien [Uszl 
20/316 Demien Görgj Zent Ersebeti zabad zekely vall ] 
1646: Fodor Mihallyal volté compositiod nem volté arra 
semmi gondom Nem volt mostis ninczien [Kv; TJk VIII/4-
140]. — b. semmi baja, nem beteg. 1658: Edes öcsém 
uram, Szent Miklósnál írják, hogy csak hertelen megholt 
Kegyelmednek egy deres lova. Bizony magam is busultam 
rajta Az többinek nincsen semmi gondjok [TML I, 10® 
Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1705: Beszélék oly3" 
actusát is Csáki uramnak minthogy kolozsvári kapitány 
volt, hogy ne kellessék a harcra menni, magát beteggé teve 

odament a doctor ... megismerte, hogy semmi gondja 
nem volna [WIN I, 655] * ~ haszna nincsen/nem volt vmi-
nek a legkisebb foganatja sincsen/sem volt vminek. 1708-
Neéb Márto(n) Ur(am) Mester Társunk, sok alkalmatlan-
saggal mortificalva(n) az B. Chéhit, vgj annjira hogj nem 
léve(n) semmi haszna, minden jo admonitionak, sem 
fenjitek(ne)k ... helyiből... ammovealtatik [Kv; A C J k 6 7 J 
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178i: az leányok penig pirongatják vala Bartalis Antalt 
wgj ne gazolkodjék, de Semmi haszna nem volt [Lengyel-
jva U; Ben.]. 1809: Sok rendbe meg tettem a magam jelen-
esemet hogy az Utakot meg tsinaltasak de anak Semi 
naszna s foganatja nem volt [F.boldogasszonyba U; UszLt 
U)mGub. 1657] * - hasznát nem/sem veheti vkinek/vmi-
Jtefc 1565: En Ez keeth Eztendeoben hogy tawol wolta(m) 
toreokseghemtewl semy haznáth ne(m) wehettem [Kv; 
°esztLt 5 Kouth János a lekenceiekhez]. 1584: Dengler 
Lukachne vallia hogy Egy nehany Tehenem vezet ell Es 
miolta oth ez zeles Miklosne mellet laktam soha semmy 
*yat es haznat Barmomnak Nem vehettem [Kv; TJk 
v/1. 249]. 1640: Opra Aldgye veczinnie volna de Ian-

cso Pal jobbagy, semmi haznat nem veheti [A.árpás F; UC 
ő ftí8" 137l- 1 6 7 4 : Zálogosítottam volt el Mező őri ős 
orokős portiomat Melinekis ezek kozőt az mustoha ŭdök 
îuuÖÍ Semmi hasznát ö klme ne(m) vehette [Mocs K; 
JHbK XXV/9], 1707/1754: eö kegyelmek(ne)k mint Con-
mvisionalis Attyafiak(na)k keves Joszágok imit amot Lé-

ćn, majd Semmi hasznát Sem vehetik, tsak a' sok utánna 
való haszontalan Jartatások s költések vagyon [Cege SzD; 
WassLt] * ~ hasznát nem veszi vkinek/vminek. 1717: A 

etreheniek(ne)k vgyan semmi hasznokot nem vettem az 
ősztől fogva igen el nyomorottak [Mezőméhes TA; ApLt 2 
Makai Mihály Apor Péterhez]. 1765/1770: Groff Bethleni 

eţhlen Sámuel Ur eö Nga maradéki Malmokra annyira fel 
loijta az Vizet Símén András Uram Malma Gáttya, hogy 
* negyedik vagy alsó kereke többire holt vizben állót, és 
majd semmi hasznát nem vették [SLt évr. Transm. 172 Jos. 
^ontz de Marosvásárhely (56) ns vall.] * - híre nem volt 
Ţiben egyáltalán nem volt tudomása vmiröl. 1600: 
iudo(m) hogy ezt az Gyeörgyffi Balinth keseobzeri felesi-
pt Ilonát keöbelesen wittek Gyeörgyffi Balint hazahoz, 
Jjukach János zolgayatol esett teherbe, kiben Gyeörgyffi 

alintnak akkor semmi hyre nem wolt, hanem az utan es-
mérte megh hogy ollianos, s wgy kwlte el hazatol [UszT 

38] * - híre nem volt vminek híre sem volt vminek, 
nem létezett. 1672: az kvkeólleónek arradási, s ki uetesi 
Penig akkor uoltak mikor az Ur Mikola Sigmond Ur(am) 
malmának semmi hire nem volt [Ádámos KK; JHbK 
j^I/16] * - kárt nem vall. 1563: Jm ertem az myth Jrth 
*eg:tek az Barbely felöly, Azerth ith Semmy karth ne(m) 
vallónak, es Karokra sem lezen, az ith walo letelek 
Iîq?^1 4 2 T a m a s D a c z o Caspar Szwchy beszt-i bíróhoz]. 
'>92: Varga Mihali vallia En voltam chaplara Catalin 
f o n n a k , mikor az pallos el veze, tudom hogi Nimet 
Menihartne nem eoreomest ad vala zallast az olahoknak, de 
éter kenez azt monda nekj, Azzonio(m)ne feli ezekteol, 
eleiek en feleoleok, hogi semmi kart miattok nem vallaz 

JAV; TJk V/l. 263] * - szava (nincsen) vmihez egyáltalán 
mncs mondanivalója vmihez. 1711: én az arany mivből ki 
ettem közömet, azért már énnekem ahoz semmi szom 

?mcsen [Szentpál KK; Ks 96 Haller Gábor lev.]. 1782: a 
Nominális Biro Illya a Bíróságról le mondot, mondván, 
nogy ő soha tőlem fűgni nem akar, mondám Illya a Bíró-
ágról előttem le ne mongy, mert nem én, ha nem eö Nga 

azért ahoz semmi szom [Baca SzD; GyL. Molnár 
^Vörgy lev.] * ~ szavát nem fogadja vkinek egyáltalán 
nem engedelmeskedik vkinek. 1597: Egy Gywlissen mykor 
£oloswarat wolna orzag gywlisse talalam az Clastrom eleot 
^az Jánost S mondám myerth attad el az Kozarwary ioza-
goth s monda kytelen wagyok az el adasara merth sem-
my zomat nem fogattak walamykor kywantatot wolna 

zolgalattyok [Dés/Néma SzD; SLt BC. 7 Lucas Fodorhazy 
de Néma vall.]. 1659: én soha nem tudom, mit cseleked-
jem, mert ezek az jobbágyid semmi szómat nem fogadják 
[TML I, 337 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz] * ~ vétke 
nincsen vmiben egyáltalán nem bűnös vmiben. 1641: mi 
minniaia(n) oda menteönk az test melle, ugi vagio(n) hogi 
Araniaz Gieörgi nem jeőue az test melle, hanem mente 
magat hogi semmi vitke nincz az ember halálba [Sa-
jókeresztúr SzD; BfR Araniaz Imre (24) jb vall.]. 

2. semminemű, semmiféle; nici un fel de ...; keinerlei. 
1545: Egymás akarathiabol vegeze<k> punkesth vtan tizen 
Qtçd napoth hogy az koron rea menjenek Es az Jozagoth 
meg oziak azth semmj Egiebh ok el ne mu<la>thassa ha-
nem betegsegh dolga tizthessegh dolga es orzagh dolga Ez 
három dolgoth Jgh vetthek kj kwzwlle hogj ha Ez twrthin-
nek hath harmadh napal elebh Égik az masiknak tudnj agia 
[Fiátfva U; MNy XXIV, 216 ozdy gergel es gaspar gerebh 
Fráter Györgyhöz]. 1585: Lucia Kapun Allo Laiosne vallia, 
Zolgaltam en Mintler Jstwannak mind Atthiat, Annjat, 
semmy gonoz hírt feleoleok Nem hallottam, hane(m) Jám-
bor hirewwek Neweowek űoltak [Kv; TJk IV/1. 417]. 
1592: Az Bodolara czwgeo erdeonekis tulso oldalat min-
dekig tilalmasnak tuggia, de azon kiwl semmi tilalmast 
nem tud [Uzon Hsz; HSzjP Kovachy Gheorgy (50) pp 
vall.]. 1599: Chyanady Ferenczne Danchyak Ersebet 
vallja: En semmy my hozzánk valo verseget Tasnady Cas-
parnak nem thwdom [Kv; TJk VI/1. 361]. 1600: Az mely 
erdeö Kadach mezeö keözeöth es lenlaka keözeot wa-
gyo(n), tudom hogy az ket falu Atthia es lenlaka keözeöl 
bírta, semmi hatar wetest ne(m) tudok abbul ne(m) keöztek 
(így!) De az Kis Kapun belől, Firtos alat Atthia felçl walo 
fele, Atthiai hatar, eök bírtak [UszT 15/271 Rawaz Isthwan 
Korondi (60) vall.]. 1634: semmi vizalkódó szavokat egy 
masnak ne(m) hallottam [Mv; MvLt 291. 22a]. 1636: Vay-
da Mihalnak semmi verseget es Illedeket nem tudom ahoz 
az eoreoksegheoz [BikfVa Hsz; BLt]. 1745: En semi Tol-
vajságát Orgazdaságát sem gonosz tselekedetítt Flóra And-
rékának nem tudom nem láttam [Mezőrücs TA; Ks 14. 
XXXI. 11]. 1806: Valaki az Esküttség ellen szoll, bünteté-
se 1 MForint és 25 páltza, semmi ménedék nem engedvén 
[Oltszem Hsz; Mk II. 4/115]. 

Szk: ~ gonoszt nem tud vkihez/vki ellen/felől. 1574: 
Lwccha Hinch Imrehne Azt vallia hogi eo semmy go-
nozt Nem twd sem Katalinhoz sem az leaniahoz Borbara-
hoz azban sem twd semyt Myert haborotak eozwe [Kv; TJk 
III/3. 362], 1590: ez Zabo Istwan ellen semi gonost nem 
tud es esmerte megh annak eleotte a még megh nem hasza-
sult, es tizta Jamborsagnal egiebet eo nem tud [Kv; TJk 
V/l. 50 Angial Marton vall.]. 1633: semmi gonoszt nem 
tud Nagy Tamas Vram felöl, jonal egyebet [Komána F; UF 
I, 318] * ~ jussát nem pretendálja semmiféle jogigény! 
nem emel. 1544: a Falu a Nagy Enyedi határon Vagyon, a 
Faluhoz Semmi jussokot nem p(rae)tendállyák, s nem 
p(rae)tendálhattyák [Incz. X. 11b] * ~ köze nincsen/sin-
csen/nem volt vkihez/vmihez/vkivel a. semmiféle (tulajdon) 
joga nincsen vmihez. 1557: Hlyen wallast thewth ew maga 
Swky János hogy ew neky ees Swky Benedeknek Sem-
my kewzyk nynczen az Coloswary házhoz, Merth az ew 
Annyok ky elegeythetthe ewkewth belewle [Szentmárton-
macskás K; SLt ST 5]. 1568: Martha R(elic)ta Emerici 
toth Jur(ata) fassa e(st) in hunc modu(m), Ezt tudom Mikor 
az Toth ferenc hazanal Engemeth meg Elegytenek, kerdek 
akor az fogoth vraim Balog Jmrehnet, ha valamy kozy vol-
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na oda, mondana meg, es Jgy zola balog Imrehne, Enne-
kem semy kçzQm nyncz, hane(m) vgy Jöttem Ide mynth 
attyamfyahoz, Azt mondák vrad myert nyncz yth es azt 
monda, nynczyen hon vram q neky synczen ide semy kçzy, 
ha hon volnays [Kv; TJk III/l. 177]. 1579: Te neked penig 
semmit ne(m) Attak Kisfaludj batarba(n) hanem Bozzazeg-
bely Rezt, az eo hataryban való pertinentiayual, es ne(m) 
Birhatz te semmit az Kisfaludj hatarba(n), mert ne(m) vagy 
donatarius benne, semmy keozeod sinch hozza [BálLt 79]. 
1600: Tugia azt hogy az peres eoreokseg verre az eotueos 
fiait Illetj sofaluj Jánost otalmul hatta volt eotueos lazlo az 
eo Aruajnak es az otalomsag alat vette kezehez es mind ez 
Ideig ki nem Bochiatotta de semi keozi es Igassaga sofaluj 
Janosnak nem volt hozza hane(m) az eleot mig eotueos 
lazlo elt eo Birta es akinek akarta Annak atta az haznat 
[UszT 15/173 Kowachj Mathene Korondj (50) vall.]. 
1649/1687 u.: A' Praedikator széna rétinek a' hamradához 
a' mesternek semmi kőzi nintse(n), hanem a' jámbor falu 
ha kedveskedni akar a' falujébol kedveskedgyék [Mező-
sámsond MT; MMatr. 382]. — b. semmiféle szerelmi vi-
szonya nem volt vkivel. 1570: Ilona pogacz Zwtheo, Ezt 
vallja hythy Zerent, hogy egykort Regei chyak azkor keolt 
volt fely, Ázonba Tapazto estwan Megien az Kwthy Antal 
ablakara, Mond neky Kelj fel Kwthy Antal Jer veresswk ky 
amaz bestie kwrwat, Annak wtanna kerdetette (!) az Mol-
nárt ha volt vele, Nagy eskwessel Montha hogy eo wele 
semmy keozy Nem volt [Kv; TJk III/2. 102] * - közét nem 
mondja/tartja vkihez/vmihez semmiféle (tulajdon) jogát 
nem tartja vkihez/vmihez. 1670: egy Szekely Istva(n) nevű 
Zilahi ember adta volt ennekem iobagiul magat, melyet 
mosta(n) iobagyságbul fel szabaditotta(m), semmi közömet 
hoza nem mondo(m) [Zilah; Ks 65. 43. 10]. 1757: a meg 
nevezet örökségnek nagyobb részit a viz mosta el lát-
ván Bohoroj Juon ... hogj senki semmi közit hozzá nem 
tartya, a maga őrőkségihez applicalta [F.borgó BN; BK. 
Orbanák Iuon (60) jb vall.] * - lába nincsen vhol vkinek 
semmiféle támasza nincsen vhol vkinek. 1618: Minden írá-
somnak az fö feje most az Starzer urammal való tractánk, 
mert ítílem, hogy az báthorista uraim köszörölhetik fogó-
kat, de bizony az faképnél fognak maradni, itt benn bizony 
most semmi lábok nincsen, annyira végére mentem s any-
nyira jóakarója most Nagyságodnak az egész Porta [BTN2 

139] * - módja nincsen vmiben semmiféle lehetősége 
nincsen. 1591: Ertuin az Vrunk Commissariussa as sowa-
goknak Magok Referalasabul hogy Semmi Mogjuk nin-
chyen az Teoruin dolganak Igazgatasaban [Dés; DLt 233]. 
1604: Amy az Iffju Chaky Istwan kewansagat illethy ha 
annak valaz veteleert el kwld, biro Vram chyak illyen va-
lazt adgyon hogy abban az eo kgme kewansagaban sem-
my módúnk ninchen [Kv; TanJk 1/1. 488]. 1630: abban bi-
zony semmi modom ninczen hogy en Igirhessek czak 
edgyetis [Fehéregyháza NK; TGsz 51] * - módon semmi-
képpen. 1553: ha pedigh semy modon Bykesegh nem le-
hetne ... Az vayda z<eky>re tart<oz>n<an>aka [Kv; BfN 
VI. 295/1. — aTi. jönni]. 1786: azon Erdőket az Exponens 
Aszszonynak nagy kárára és p(rae)judiciumara tovább 
semmi modon élni ne merészeljék [Berekeresztúr MT; 
BetLt 6]. 1853: Igy ott* eljárva már arra Semmi modon 
nem mehettem, hogy tegye oda a' nevét; pedig megmon-
dám, hogy a' mint a' Csehi Biztos oda tette, ŏ is oda teheti 
[Szilágycseh; BfN Szipolly Elek nyil. — "Dabjonban és 
Dabjonújfaluban] * - névvel nevezendő/nevezhető. 1587-
holot Immár Ilona Azzony az Maglas Tamas elseo Vra 

Neweth el valtoztattvan, Sámuel deákhoz Ment hazas 
tarsol, Azért minden ketsegnek el tawoztatasaert itelteók az 
Arwanak Jowara az Azzonnak hwtit Venni H°na 

Azzonis engedwen, Ereos hittel megh eskwttettewk Hogy 
eó valamit az eo megh holth Vrawal Maglas T a m a s s a l 
eleteigh birtanak, es valamy halala vta(n) maradót semmy 
Newel Newezendeó marhat Jókat el nem titkol hane(m) 
mindeneket eleó mond [Kv; KvLt Inv. 1/2. 1]. 1719: tetzett 
azt (!) az Nms Arbitrativának hogy sem szemül lévő, sem 
földben el vettetett Gabonában, vgy semmi néven ne-
vezhető fel kelhető Jókban az ki házasittatott L e á n y o k •• 
részt nem vehetnek [Süketfva MT; DobLev. I/95a]. 1796. 
Ezen mi határunkan a Néhai Groff Ur Eő Nság(ána)* 
Semmi névvel nevezendő Vizén vagy Ton épült Malma 
nem volt, mivelhogy Sem Tonk, sem arra való potakaink 
nintsenek [Pujon SzD; WassLt] * ~ okon semmiképp^1-
1559: Walamely Mezaros penygh az Thewsersegeth walaz-
tangya Maganak, es az Mezarlasnak ellene mond, A n n a k 
három Eztendeygh ne legyen zabad Mezarlani Az 
három ezthendewnek ky thelesnek elewtthiw (!) es Alatta 
semmy okon Ne Mezarolhasson [Kv; TanJk V/l. 57] # ~ 
okot nem ad/szolgáltat vmire. 1591: Margith, C z a k o 
Ambrusne vallia szekeli Mihaline nemis adot en hallot-
tomra semmi okot az haborusagra [Kv; TJk V/L 121J-
1596: Az hol azt mo(n)dgia az J hogy en attam volna 
okot reia, en sem(m)i okot ne(m) atta(m) merth en alut-
ta(m) Alú helyémbe ieótt ram s ott verth [UszT 11/5ÍJ* 
1657: Novajban lakó Siro Mihalyne, Katona Anna üye,j 
dolgot proponál. Engemet az en Uram Siro Mihály S z e n t 
Antal napjan leszen három esztendeje, hogy hŭtŏtlenŭl e ' 
hagyot. Semmi okot rea nem szolgaitattam. Azolta semmit 
felöle nem hallottam, hihető hogy az mostani hadakozá-
sokban el is veszet. Azért Absolutiot kivanok [SzJk 84] * 
~ része nincsen vmiben semmiféle tulajdonjoga n i n c s e n 
vmiben. 1568: ggrg Jstuan fass(us) e(st), Ezt tudom 
hogy mikor ez azony fyatul meg veúe az házhely rezt, huZ 
milwarat ada az arraba, es az azzony fya azt monda akoſ» 
hogy az annyanak semy Reze nynczy az hazba mert a# 
nyelue mya veztete el [Kv; TJk III/l. 180]. 1609 k.: Immár 
io fiam en innét mindenekbeol ki elegitettelek ugi hogi en 
reám miitan nem panazolkodhatol, ninczen imar semmj 
rized az en marhamban [Dés; DLt 311]. 1792: a praeten-
dens Aszszony emaritalva levén a Joszag jövedelmebez 
kepest igen illendŏleg, tehát ma semmi részsze a Mobiliak* 
ba nintsen a praetensio el enyészik [Ne; D 0 ^ ] ^ 
I V/701 ] * - szin (és mód/pretextus/ürügy) alatt semmifel* 
magyarázat/kifogás mellett. 1581: senky ne merezzellieuv 
földet az hatarzelbe senkinek se berbe se egieb modojn/ 
adny se localny semmy zin alat [Kv; TanJk V/3. 243bJ-
1669: En Boer Sigmond Esküszöm az Elö Istenre 
hogy azon Portan ... reám bizatando dolgokban ••• 
az Nemes Orszagnakis igazan szolgálok eo Nagyság0.̂  
ellen sem titkon sem njilvan semmi ki gondolható Sfl" 
nek, praetextudok alatt... nem traktalok [Gyf; Törzs. B<*» 
Zsigmond kapikiha nyil.]. 1671: Az Fejedelem8 kme* 
kinek szabadságot engedgyen igasságának előmozdítása ' 
ban, és abban semmi szinek és módok alatt senkit-is me» 
ne akadályosztasson [CC 8. — 8Barcsay Ákos]. 1767: 
laholott a' Város régi Törvénye szerint tiltott bányák vag; 
tiltott hellyek szoktanak lenni, ottan kőzél mások(na)^ 
Nyárban bányászkodni semmi szin alatt meg nem engedj 
tik [Torockó; TLev. 7/1]. 1806: Senki-is a' Jószágának a 
faluból ki-rugo végin kaput semmi szin alatt ne tartso > 
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m ert ha valami kára történik és a nyom arra talál, a' Falu 
meg nem fordittya [Oltszem Hsz; Mk II. 4/115]. 1852: 
Városgazda Köteles a* város dolgai igazittására 

kaf6 a d o t t n aP s zámosokat , ugy nevezett város dolgasa-
a szükséghez megkivantató menyíségben igasságosan 

' í “ ^ l n i , azokra felügyelni, semmi szin és ürügy alatt 
gyíkét a' másiknál inkább nem terhelni [Dés; DLt 180] * 
^ i w i e / . 1588: Az Capitanoknak gongiok legien, Capi-
e i t

S a g o k Alat ha mely zemelt gonoznak es ketsegesnek 
sem" b e Aggyak, be mongyak el Ne titkolliak 
Tanîuy Z i n n e 1 ' hane(m) meg jelenchek hiteok Alat [Kv; 

kfieif 6 °1 * ~ ú t ' m ó d é s s z i n a l a t t 1 6 7 0 : E z e r t 3 2 e o 

nfae V , f l ü n k t e o t t istenes jo cselekedetiert keottyuk arra 
jok "ii a t s e m e o kgek5 sem ket agon leveo maradek-
m o d !en> ® e o kknel leveo jószágunk felöl soha semmi ut 
301 * S ? ' n a ' a t s e nkivel nem praktikalodunk [Born. V 
nak ú í o n semmiféleképpen. 1575: senky Boron Iwok-
V/3 S M l m j v t o n E t e l t N e h Mereskediek adnj [Kv; TanJk 
talv I 1 5 7 7 ' e o kegmek varasul valamy az Espo-
nvp^ 0 Z a g a marhaia semmy vton el nem akariak az zege-
New ^ S ^ y t e n y [ K v i i h- 148b]. 1625: Somos hagoya 
f e o i d h

s z a nto feoldbe megh állottá utamot es az 
mell t k e t ékemet es magamat ky vert mind az eke 
C2: , , V a , o emberekel eggiwt melliet semmi uto(n) nem 
most ' 7 h e t e t v o l n a t U s z T 1 0 7 a l 1 6 7 7 : A ' kiket peniglen 
gVocU Z l ° a l á Jattunk edgyet-is azok kŏzzül jobbá-
ŭ í o n j t C n n Í S e m m i u t o n n e engedgyenek [AC J53] * ~ 
hage; í módon/úton-módon. 1631: mezei Katonainknak 
éoket“h CS p a r o n c z o l Ü u k i s , hogy mikor Desi varosunkba 
d0(n\ szalitani akarjuk Senki semmi uton es mo-
rendek 3 2 0 0 k i u w l v a I ° heliekre Birosag viselt Polgári 
l eue j J? ®s Eoregh beteges ven Emberekre szalani ez 
[DLt tiac a t u a n ne mereszellyen es Eoket ne háborgássá 
ezolom 1 6 4 9 / 1 H a g y o m azért es serio paran-
h 0 g v g m i n d mostani es következendő Tisztviselőimnek, 
ritassit Kk g h n e v e z e t Urvölgyi Kővágó Mátyást es poste-
m 'nden 8 2 i 8 a s s a g b a ( n ) a megh ne haborgassak, sőt 
Sak, se C n t û l e m a ( ,atot igassagaban megh tarczak, tartas-
[Vh- VhiTl»U t 0 n m o d o n m e g h haboritani ne merészellyek 
séeben a 2 6 9"~7 0- — aA paraszti szolgálattól való mentes-
Libera El * Y 8 ? ^ 4 ^ végzésében]. 1671: az Országnak 
Penig , e c t*°ját semmi úton nem impediállya sem 
nem tr ° i a g a fejedelemségét, semmi úton módon másra 
Semnîi s f e r a , 1 ya [ C C l 9 ~ 2 0 ] ' I 7 3 7 : a N m s e m b e r 

arestaltatK°^n^ m o d o n n ... meg nem fogattathatik; sem 
Jk 246b] k ' a k á r k i V á d g Y á r a é s P 3 " 3 8 0 2 * 1 ' 3 sem [Dés; 

deloc, nici un; gar kein(e), gar nichts. 
Syükér kk 0 g y vgy 3 0 ' 5 ö c s é m Bernald János vram vér-
mivei ho a j ó s z á S b a n é s ö s r e is, az én holtom után, 
séŽRel Ru? n e k e m semmi gyermekim nincsenek, teljes-
Miklós vé l l l e t Í k I A c s e r n á t o n H s z ; S z ° V, 140 Bemald 
... vallia í 6 0 2 : Z a t t m a r y Andrasne Cathalin azzony 
Jgyarto C Z e n kyweol nem twdom hogy semmy pénzt 
T j k Vl/i s-?î1 keolchyeon Adot volna Zep Janosnak [Kv; 
Uet s azt 1629: be chyapa nyireo Ferencz az keony-
nem adní n ° n c i a n e m v o , t s e m m i pénzed az mez gyŭtesben 
l 687- m V s e m m i t i s teoruennelkül [Kv; TJk VII/3. 106]. 
kg | m e valamellyik fòldet az Gyórőffi ur(am) eo 
adni riu l.- , g y i k ö z z ü I b e veti semmi dezmat nem akar 

Ă k , f a p u s K ; W H ] . 
sy Istuant í í C n c h J a n o s v a , l i a > Zitkozodast hallek Colos-

rt"ioi, Monda Borbély Peter kinek mondod ... The-

neked mondom Lator Bestie Curwafia, semmy tiztesseged 
Ninch Mint egy küczanak (!) [Kv; TJk IV/1. 529]. 

4. jelentéktelen; neinsemnat, lipsit de importanţă; unbe-
deutend, unwichtig. 1783: ha Tőrvényből megyen ki az do-
logh, minden bizonnyal megh nyeretnek Excellentiátok 
illyen semmi bakatel dologért [JHbCs Árkosi Ferenc Csáki 
Katalinhoz]. 

Szk: - pénzecske jelentéktelen pénzösszegecske. 1830 
k.: lészen Ur Bátyám oly Jo hogy meg nem Neheztel reám 
hogy alkalmatlan lészek ezen Semmi Pénzetskémért [Mocs 
K; BetLt 1 Henter Farkas Vajna Istvánhoz]. 

5. semmis, érvénytelen; nul, lipsit de valoare legală; 
nichtig, ungültig. 1765: A melly házasság törvény utja ki-
vül vitetik véghez az semmi házasság [GörgJk 197], 

II. hsz-szerüen ragos alakban; adverbial, ín formă sufi-
xată; als Adverb in Form mit Suffix. 1. a legkevésbé 
sem, egyáltalán nem; deloc; überhaupt nicht. 1570: Molnár 
gergh Ázt vallya hogy Az zeolebe mywelnek volt, Mond 
Kwthy Antalnak More Janos, Neh fely atthiam fia Kwthy 
Antal semyt chyak Jdez be Engemet az byro eleybe Megh 
Mondom en Mynt vagion az Rengeo Anna dolga [Kv; TJk 
III/2. 107]. 1573: Anna Henchy Gergelne vallia Ez 
eyel semyt Nem alwtunk Mind az Boltba lestwk® [Kv; TJk 
III/3. 57. — aTi. Keresztúri Pétert]. 7600: Balogy Farkas 
vallia en semmith Nem nehezlek eggykreis mert azok 
ketten akik Marton vrammal voltanak engemet Nem bán-
tották [Kv; TJk VI/1. 509]. 1631: az Nemzetes és Vitezleo 
Kemeny Janos hiwewnk Fogarasi kapitanünk Es Feier Var-
megienek Feó Ispánná; Melli hozzánk walo igaz hwségę-
ben ennekütannais Semmitt nem kételkedünk [KCs IV/17 
Brandenburgi Katalin oltalomlev. Kemény Jánosnak]. 
1666: Pokai Matyas Vr(am) is Poganok rabsagaban esven, 
az Felesege Nemes Orbán Iudit Aszony Urát rab-
sagbul sancz altal ki valtotta, nem akarvan Uranak Attya-
fiai sanczanak megh szerzeseben semitis faradozni [BálLt 
55]. 1733: Az ō Ura Semmit Sem fel a ' harang kōtelé(ne)k 
le oldásáért [Hévíz NK; JHbT]. 1764: az I magais vak-
merő batorsaggal meg válván4 s élete fogyásától semmit 
nem iszonyodván, nem tagad [Torda; TJkT V 224. — 
aTolvajságát]. 1772: nem félek semmit is, mert tudja a 
mindenható Isten, micsoda indulattal neveltem, taníttattam, 
veleszületett nyavalyáját gyógyíttattam, mindeneket jó 
lélekkel elkövettem [RettE 291]. 

Szk: -t nem fog vki elõtt/vkinél egyáltalán nincsen ha-
tással vkire. 1653: (Az) 1639 esztendőben Pál deák első bí-
róságában urunk ő nagysága Toldalagi Mihály által inju-
gálta nékem a görgényi udvarbíróságot, melyet midőn meg-
értettem volna, eléggé mentém magamat, de a semmit nem 
foga nálla, mert tölle el volt végezve, hogy úgy légyen 
[ETA I, 147 NSz]. 1812: Én mondottam én instaltam szé-
pen, ne mennyenek most a Groffhoz, mert most. mint edj 
meg háborodva lévén nintsen ideje azon dolog igazittásá-
nak, de semmit nem fogván kérésem a ' tisztelt Aszszonysá-
gok előtt, ki mentek a Grofíhoz mindketten [Héderfája KK; 
IB] * nem használ hasztalan, egyáltalán nem segít rajta. 
1575: Mikor az primma Impositiot* betöttem volna es az 
első twzböl kywottem volná, lön karat 23, esmeg be töm 
felet es Vwm az tekelletes gradusra az twzet, de semmit 
Nem haznala, hane(m) vgian azon graduson Marada [Nsz; 
MKsz 1896. 367. — aTi. az első aranyadagot a kemencé-
be]. 1653: Ezen a nyáron mind ilyen vélekedésben lön a 
dolog. Pünköstben lőn ugyan gyűlés Szebenben, és meglőn 
a fejedelemtől8 kegyelem mind Brassónak, mind Géczi 
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Andrásnak és többeknek is De aval semmit is nem hasz-
nála, mert egyszer csak hallani kezdők, hogy Bethlen Gá-
bor és Skender bassa Vaskapunál vagyon táborban és bé 
akar jőni Erdélybe [ETA I, 112-3 NSz. — a1613-ban Bá-
thory Gábortól]. 1671: valaki egyszeri gyilkosságnál többet 
cselekszik, nem használván néki ez iránt semmit-is a' Ne-
mesi szabadság, a' hol cselekszi azon hellynek Tiszteitől 
fogattassék meg és mind a törvény végéig fogságban lé-
gyen [CC 53] * nem/sem gondol vele egyáltalán nem 
törődik vele. 1558: Zerethe Anna Bizonsaga Thamas dyak, 
Meg eskewen azth walla hogy lattha az hygedewznehez (!) 
Sok Latrok ees dyakoth (!) Jarthanak, es hayagatthanak 
az Thyzedes zokzor zol<ito>ttha megy deh semmyth nem 
gondolth wele az hegedewsne [Kv; KvLt Diversa 1/26]. 
1599: Lippay János deák vallja az zydalom keozben 
Palastos Istwan mondotta Eotwes Barthosnak latom 
hogy amaz olah Seres Istwanban hitted el magadatt de 
semmith velle nem gondolok [Kv; TJk VI/1. 303]. 1745: 
őka I(ste)n és Haza Törvényivel és Lelki ismerettelis sem-
mit nem gondolván, Kortsomárosságbeli functióban lévén 
hamis ejtelt tartanak [Torda; TJkT II. 59. — aAz alperesek] 
* ~~t nem/sem hajt rá/vkire 'ua' 1718: nem felek bízén 
mert semmit sem hajtok ra [Kv; Told. 2]. 1765: mikor 
az szegény ember enni akart, melleje ültek s ettenek velle, s 
héjában mondotta az szegény ember hogy ne egyék ki a szá-
jából mert nekik ki jár az övék, mert semmit nem hajtottak rá 
[Marossztimre H; Eszt-Mk Vall. 209]. 1779: én eleget re-
ménkedtem Harmintzados uramnak, söt a maga feleségeis 
Csitította, hogi mért nem hágy békét, de sem az én sem 
Felesége szavára semmit nem hajtőt hanem mind addig 
hurtzalta verte, míg maga el unta [Kszeg; BfN Bh-i cs.]. 

2. -ben egyáltalán nem, egy cseppet sem; în/de nimic; in 
nichts. 1592: Boba Catus vallia monda ... az leani vgi 
vagion hogi az jo Azzoni Zabo Martonne soha nekem sem-
mibe nem vetet, es chak harag zoual sem zolt, hanem más-
tól Izent ream [Kv; TJk V/l. 303]. 1598/1635: In summa 
semmibe(n) kedvem kereseo fiam ne(m) volt. Ezekből 
az ókókbol eo nekie az teob gyermekimmel egienlö rezt az 
en jouaimbol nem hagiok [Mv; APol. I. 68]. 1628: (Az 
uram) engemett semmiben megh nem hit <hanem> houa 
kóldót mindenót utanna(m) vigazot [SzJk 18]. 1676: en 
Vra(m) az Contractus mellől semmiben nem recedalok 
[Ádámos KK; MvRKLev. Mikola Zsigmond lev.]. 1711/ 
1792: Etzken Miklos Vram Mántul semmibenis meg nem 
haborittaná, haborittani sem akarna2 [BLev. Transs. 26-7. 
— aEtzken Andrást]. 1730: Kglmetek azon conditiokot 
Semmibenis nem effectualta meg nem tartotta [Ks 25. IV 
22. M Komis Zsigmond lev.]. 1761: (Gr. Teleki Pál) pa-
rancsolt a Lónai Tiszteinek hogy gondjok légyen Gr. Teleki 
Sámuel Úrra, ugy hogy semmiben meg ne szŭküllyön [Sza-
katura SzD; TK1]. 

III. fn 1. a semmi (a valaminek az ellentéte a filozófiá-
ban); nimic (In opoziţie cu ceva); Nichts (als Gegensatz zu 
Etwas in der Philosophie). 1710 k. : A magyar is azért, ha a 
semmiről disputálna és így tenné fel a kérdő a kérdést: mi-
csoda a semmi ? szinte úgy járna véle, mint a deák az 
„est“-tel | Ez a semmiről való discursusom pedig légyen in 
paranthesi, és az olvasó vétkül ne tulajdonítsa, mert azt én 
meg tudnám mutatni okos embereknek, hogy ez a semmi-
ről való elmélkedés az én feltett feleletemmel: a nincsent én 
nem tudom, de non ente etc. [BÖn. 438]. 

2. a nem létező; nimic, ceea ce nu există; Nichtseiend, 
Nichts. 1661: Az kocsis dolgárúl én eleget írtam, az előtt is 

volt azaz ebfi hites, de csak semmi annak az hiti [TML H, 
108 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1662: a jó magistrátus-
nak tulajdoni ezek: I. az istenfélelem, melly nélkül minden 
csak semmi [SKr 690]. 1676: Kegyelmed levelét böcsület-
tel vettem. Hiszem a semmivel egy embert oda nem fá-
raszthatok [TML VII, 137 Székely László Teleki Mihály-
hoz]. 1699: maga sem élhet Felesegestŏl a semmiből2 s ke-
gelnek nem fizethet le semmit az adosságb(an) s gierme-
keinekis torkok meczōdikb [Bögöz U; BálLt 1. — aA cím-
szónak ez az előfordulása tartozik ide. bHa elveszik a biro-
kot]. 1738: házainkat ujjolag kellet építenünk, gazdasagot 
ujjolag kellet kezdenünk, majd az Semmibül az mint meg 
lácz(cz)anak az epuletekbül [Ks 14. XLIIIa Komis István 
végr. fog.]. 1748: mivel azon Jószágot, Soha Contractusom 
szerint nem bírtam ... ã Semmiben nem urgea lha t t am ma-
nutentiomat, hanem inkább kellett urgealnom reális és So-
lemnis introductiomat, minthogy urgealtamis gyakor ízben 
[Torda; TJkT III. 231]. 1753: az Anyokot kerek azon is az 
Gyermekei hogy ne disipalna tovab a Jussokot mivel Ké-
szek tartani, de eo kglme azt monda En bizony ela a Dano-
ki Joszagomot mert en meg öregedtem es nem elhetek sé-
mivel [Feldoboly Hsz; DobLev. 1/258. la. — aTollban ma-
radt: adom]. 1851: tudosittsanak, hogy mikor jöhet által 
akkor én is oda menve tsinályak meg a' vásárt vagyis Cse-
rét mert jobb valami mint semmi [HéjjasfVa NK; Pk ' 
Nagy Károly lev.]. 

3. megsemmisülés, be nem teljesedés; inexistenţă, neîm-
plinire; Vemichtung, Nichterfüllung. Szk: ~be múlhatik be 
nem teljesedhetik. 1582: Chizar ferencz vallia Berekzazi 
Lukachtol hallottam hog ig zollot volna Zeoke Mihal-
nak, Zereteo Mihal vram valamint zerzetted eóchemnek Az 
Azzonyt de meg hid hog semmy Nem kel Abban, M o n d o t 

Zeoke mihaly, De meg ez el Múlható semmye tehettiwk 
meeg ezt, Mert hát az Azzony eg kezkeneot Ada Az le-
gennek, Az legenys hozata oda scatulaiat eg Gywreot veón 
ky beleöl le es az Legenys meg Aiandekoza Az A z z o n t az-
zal, chak ennyben vagion, meg meg nem Nem k e r e t t w k az 
Azzont kezet sem fogtak, hane(m) vgian semmibe 
mülhatik ez dolog [Kv; TJk IV/1. — aA címszónak ez az 
előfordulása tartozik ide] * -be múlik be nem t e l j e s e d i k -

1573: hallotta hogi Emlekezet Iacab neky az lewel feleol 
hogy fely tudna De Mindenkor azt Monta az h a r m i n c h a d o s 

hogy Meg lehet ezwtan, Azért vgian chiak semybe Mwjj 
[Kv; TJk III/3. 210a]. 1658: Házamhoz a felházba g y ű l t e k 

vala valami tractára: hogy mit kellenék cselekedni? D6 

semmibe múlék, és híjában lön a tractájok, mert a hír ér-
kezvén, felrezzenének és tétova eloszlánaíc [ETA I, 1®' 
NSz] * -vé lesz a. megsemmisül. 1584: Borbély Demeter 
vallia, Az vargane Annia veywel zoba elegiedenk kezde ezt 
mondany varga Mihaly, Michodak Wattok thy Borbelio* 
Menyen Wattok sem Érnetek az en Aniammal Mert eó oly 
ereós zerzamokat chinal, hogy ha az vasat bele tennedis, 
egy oraygh semmię leszen benne [Kv; TJk IV/1. 274]. ^ 
b. semmissé/érvénytelenné válik. 1572: az Törvény üß 
talala, hog' az kisebbi (!) esköttek Adasaa le z a l l o t 

Semmive lött [UszT. — aTi. íöldjuttatása]. — c. tönkre-
megy, elpusztul. 1736: (A) Deszka kert szinten Semmi-
vé leszen [Várhegy MT; CU XIII/1. 87]. 1804: (A szalon 
nák) már egészszen el rothadnak semmivé lésznek [Dé?' 
DLt 198/1807]. 1811: a kőz kert a Lészázatlanság 
Semmivé lett [Aranyosrákos TA; Pk 7]. 1814: Az Aszta-
gokis ollyan régik voltak, hogy már rövid i d ő a l a t t az 
asztagban semmivé lettek volna [Banyica H; BfR H ' ' 
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Kertész Ursz (60) hortulanus vall.] * ~~vé tehet -be 
múlhatik * ~~vé tesz a. érvénytelenít. 1620/1754: azon vil-
logó határt meg járván Végtére Jakab Deák Uram 
monda: En immár Ompajitzához engedem ez mái naptol 
fogva és e felett való villongást és pert semmivé tészem 
[Ompoíca és Metesd AF; Told. 22 fejérvári káptalanok 
?yil.]. 1636: Ngodot kelletett megtalálnom, mivel nagy 
jgasságomot semmivé akarnák tenni és erőszak alatt job-
bágyképpen szolgáltatni, aholott kegyelmes Uram, ez 
commissarius urak atta szabad-levélből is megértheti Ngod 
nyilván való igasságomot, én soha magamot nem köttem, 
nanem csak ... erőszakkal szolgáltatott mindezideig [Ditró 
Cs; LLt Balykó Balázs kérése a fej-hez]. 1811/1815: bir 
Dobollyi Josef etsém egy rétet az Enyedi határon ha 
anozis Just formálna az ötsém az ellennis contradicalok, 

minden ahoz valo jussát semmivé tészem [Szentbenedek 
AF; DobLev. IV/941. Ib]. — b. tönkretesz, elpusztít. 
"28: Nem akarván mind a Retett mind a Buza Tarlott 
egjczersmind semmive tenni hanem hogj Conservaltassek 
Az Buza határ Concludaltuk8 [Dés; Jk 377-8. — aKöv. 
a végzés]. 1748: száz kalongja szalmáját eo Kglmének 
semmivé tötték [Torda; TJkT III. 240]. 1778: Moráné 
Aszszonyo(m) Malma építésével s Toja gáttyának fel dugá-
ssal a' Vizet annyira fel tojta, hogy Földes Vr(am) ö 
Nagának egy jó szekér szénát termő földét el lepte és 
semmivé tette [Mezőméhes TA; WassLt Vonka Gligorás 
52) jb vall.]. 1825/1826: Ez a' Csulokáj völgye a' Ke-

Jementelki Szövérdi és Gyalakuti határokból, igen nagy ki-
terjedésű völgyet formálván, midőn vagy zápor vagy nagy 
®ssö esik, olyan veszedelmes vizet és iszapot ereszt ki öblé-
ből, hogy ez az egész térséget árkából valo kiütésével elbo-
ntja s semmivé tészi [Msz; GyL] * ~vé tétetõdik érvényte-
'eníttetik. 1762: Mlgs Felső Magy(ar) Suki Suki János Ur 

adott vala kezünkben maga által subscribált pecsétes 
Carthabeánkát; Mostan azon summát Suki János Ur ex 
ţoto exolválá, az Carthabeánka el tevellyedvén ex toto 
mcassáltátik vagy Semmivé tétetődik [Kv; SLt XXXV 6]. 

4. jelentéktelen dolog; lucru neînsemnat/fàră importanţă, 
jleac; unbedeutende/unwichtige Sache. 1569: Megh ertet-
te(m) Mihal wramtwl az Peter Neths dolgát Mywel hogy 
Appellalny Akarna es mychoda okokat weeth az dologban, 
de az mynd semmy, Merth az w fogsaganak Nylwan 
J?alo okka wagyon ... azért Nem Appelalhat ez okért 
IBesztLt 77 Lucas Pistakj de Bongarth1 a beszt-i bíróhoz és 
esküdt polgáraihoz. — aBN], 1618: most ... olyat beszél, 
nogy semmi ez mostani szavai az előtt valóhoz [BTN2 91]. 
"23: aztis tudom a Luka leányánis semmiért az pap ostor-
njmfa bottyăt el rontotta [Maroshodák MT; VGy. Prekup 
Ghgore (34) jb vall.]. 

Szk: ~nek állíttathatik. 1769: oly zálog adatott <há>zá-
tôl égy garas érő, mely mintégy semminek állíttathatik 3 
<azaz> három forinthoz képest [Dés; DFaz. 25-6] * ~~nek 
tart. 1619: Mond erre ismét Görcsi Mehmet pasa az követ-
nek: Minek tartunk mi tűtöket, ti lengyelek ? Semminek 
Jártjuk az tivéletek való harcot [BTN 260]. 1661: az én 
jstenem engem kereszt nélkül soha nem tart, csak az Isten 
Kegyelmeddél örvendeztetne meg s oltalmazná meg Ke-
gyelmedet, bizony mindent csak semminek tartanak [TML 
u . 193 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1667: Hogy urunk 
semminek tartja az végbeli dolgokot, bizony, szomorúan 
értem [TML IV, 56 Bánfi Dienes ua-hoz] * ~~nek vél. 
1618: A Báthori András felől való hírt8 ne vélje Nagyságod 
semminek ... mentől hamarébb lehet ... annak az hímek 

felkeresem az fundamentomát, és megírom Nagyságodnak 
[BTN2 135. — aTi. hogy Báthorit teszi meg a török fejede-
lemnek, ha Bethlen Gábor Jenő várát át nem adja] * nem ~ 
nem akármi, nem jelentéktelen dolog. 1591: hallotta Bor-
nemizza Gergelneteol azt hogi monta, Nem semmi vgi-
mond az kinek feiet nieluet keresik [Kv; TJk V/l. 62 Kapa 
Casparné Lucza Azzoni vall.]. 1671: nem semmi, kegyel-
mes Asszonyom, mikor az embert haláltűl menti valaki 
[TML V, 613 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

5. jelentéktelen személy; persoanä neînsemnată; 
unbedeutender/unansehnlicher Mensch. 1618: Nagyságod 
kegyelmesen megbocsásson, hogy az egy csausz felől való 
írásomat ilyen hosszan nyújtám, mert Nagyságod tudja job-
ban, hogy mi itt anélkül semmik vagyunk [BTN* 165]. 
1756: Molduán Vonya iljen szókkal tsufondároskodott 
volna: Már én Semmi nem vagyok ked fiaival edgjütt [Ga-
lac BN; WLt Oltyán Nikuláj (45) zs vall.]. 1814: hallotta, 
hogy Rákosi Huntzutnak, rútnak Császár csalónak szidta és 
ő tsak egy semmi, nemis ember forma [MartonfVa Hsz; 
HSzjP Tompa Jánosné Pásztor Anis vall.]. 1820: Gán Silip 

mikor ittasotska azt szokta mondani, hát nekem egy 
semmi parantsollyon Demén Máriskó [VáríVa TA; JHb 48 
Bontz Mária Szakmári Sámuelné (37) vall.] | Siliptől sok-
szor aztis hallottam mondani, hogy néki kítsít parantsol az 
Ifſiu Báróné, ö tsak egy Semmi, tudgya ki Tehene borja 
[uo.; i.h. Csipkés Moses (46) ns armalista vall.]. 

Szk: ~~nek állít semminek vél. 1710: De a fővezér ördögi 
kevélységgel felfuvalkodván, és mind a császárt mind a 
több keresztény királyokot semminek alítván, a jó és hasz-
nos tanácsot megveté [CsH 167]. 

semmidég semeddig; nici un pic, nici un fel de timp; 
keinen Augenblick. 1816: az Hajdukokotis arra inti hogy 
ne hajtsanak bennűnkőt mint a barom az Hajdukok meg 
zabolaztatását kérik, külőmben azok miat valo féltekb(en) 
el kelletik pusztulniok hogy semmidég a Barazdában Dol-
gozva hol egytől hol mástol rebbegjenek, a verésen kivül 
kárhozatos és tilalmas káromlásokkal illetik őket, Szentyei-
ket, Beszerikájokat, Pástyokat s tőbb ezekhez hasonlokat 
hordozván elő nékiek [Déva; Ks 86/4]. 

semmiféle 1. semmilyen, semminemű; nici un fel de ...; 
keinerlei. 1584: Myeerth hogy penigh az keozeonseges 
Wasarnak heliea Azerth senky semminemew Wasarlasnak 
okaerth az varosból ky Ne mennien, se Buzanak, se zab-
nak, se Arpanak, se semmyfele gabonanak, Tiuknak lud-
nak, Awagy egjebnek akarminek megh Wetelere, vtakra 
eleybe Ne mennyen, Merth valamith igy meg veszen wala-
ky Az vasarbiro el vehesse teólle [Kv; PolgK 5. — aA vá-
ros]. 1597: az kaptalan meg hagya hogy paytaba hűn, meg 
keressek, ha lowat vagy egyeb marhat talalnak, de semmi 
fele Marhat ne(m) talalanak [Vessződ NK; JHb XXIII/3]. 
1600: Kappor Miklós azt vallja hogj az Bagiak8 mind 
eltigh megh tartottak azt az széna füuet mind az keórniól 
valo faluktol, semmi fele barmoth ne(m) bocziatottak oda 
mind eóreókke tilalmas zena fw volt [UszT 15/101. — 
aBágy (U) lakosai]. 1602: Biro Vram az keozeonseges 
tilalom ellen semmi féle beort ky ne hadgion vinny az va-
rosból, senkinek neys legien zabad venny az chehes embe-
ren kyweol ky affelebeol mywel [Kv; TanJk 1/1. 417]. 
1734: A három holnapi Arendáb(an) adott korcsomának 
fojtatása ideje alatt Senki lakosink közzül sub poena fl. 
3. se kamara házhoz, se másuva semmi fele ital innya ne 
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mennyen — se ne hozasson [Dés; Jk 446a]. 1751/1753: 
nem volt szabad a' betsületes Csizmadia Czéhnak sem 
cserrel, sem fűvel, sem eger bingyoval semmiféle bőrököt 
semmiféle időben készíteni [Kvh; HSzjP]. 1758: Kotsis Fe-
renczné ... gyakorizben kévánván veszekedni Udvar Ist-
vánnéval: ki is semmiféle okot sem egyszer, sem másszor 
nem szóigáltatott a' veszekedésre és egyenetlenkedésre 
[Betlensztmiklós KK; BK]. 1784: (A bányászgazdáknak) 
semmiféle Exceptiojok meg ne allyon, mely miatt a Földes 
Urak dezmajok(na)k meg kelletnek tsoniculni [Torockó; 
TLev. 4/9. 16a]. 

2. semmilyen (személy); nici un fel de (persoană); gar 
keine (Person). 1592: Hogy semmi féle pwspeok a' Colos-
wary embert Secular(is) Causaban meg Ne itillie, semmire 
se keötelezhesse a' Coloswary pwspeoknek is beket 
haggion [Kv; Diósylnd. 18]. 1710 k: Semmiféle embert, 
akármi tévelygésben lévőt, még az atheust is nem gyűlölni 
... hanem szép szóval, szeretettel kell megtéríteni [Bön. 
431]. 1780: Semmiféle Munkásoknak a' ki rendelt fizeté-
seknél többet vagy a' mellettis valami Discretiot adni ne 
attentállya [Torockó; TLev. 8b]. 1835: Tudom azt is töllek 
való hallomásbol hogy velek akkor semmiféle Tiszt nem 
voltjelen [Zsibó Sz; WLt]. 

semmiként semmiképpen, în/sub nici un chip, nicicum; 
keinesfalls. 1796: meg erősödtem abban, hogy Kaszát még 
tsak a* Marhák osztállyá dolgábais, qua plenipotentiarius-
sát az Hugómnak nem acceptálom semmiként [Mezőbodon 
TA; IB gr. Toldalagi László lev.]. 1845: azonn Zsellér tel-
két... Haszonbérbe ígéré, annyival is inkább mivel többek-
nek megkínálása utánn is abba Úrbéri szolgálatra embert 
semmiként nem kaphatott [Pagocsa MT; TSb 37]. 

semmiképpen 1. semmi szín alatt, semmiféle okkal/ 
ürüggyel; ín nici un caz, sub nici o formă; keineswegs, 
unter keinem Vorwand. 1567: paranchiolwnk nektek, hog' 

az feo nepek az eotwen pénzt, az eg'hazhely Lo fe-
yek kedig az hwzon eot eot pénzt Zaz Sebesnek epetesere 
minden haladeknelkwl komis myhalnak ... kezebe zol-
galtassatok, Ebbe egiebet semmykeppen ne Chyelekeggie-
tek [SzO II, 212 fej.]. 1573: Kis Antal hity vtan azt vallia 
hogy ... kery volt eotet Hennig hogi Be Iaro vtat engedne 
az eo kertenek vegen az Hennig kertebe Mert az eleot ely 
Zoritotta volt vicey Antal az eo Iarasat, Ezt eo Twttara atta 
volt Kakasnak, de azt Monta hogi ne(m) Engedj semykep-
pen hogi az eo kerte feleol Iarasa legen [Kv; TJk III/3. 
18b]. 1590: az Darabontokis semmikippen rea ne bo-
chatthassak Diznaiokatt [JobbágyfVa MT; BálLt 89]. 1597: 
Az Al Peres tanachyat mykor weotte volna: Ilyen valaztt 
teon: Azt mondom hogy te semy keppen eztt Az En Job-
bágyomon meg nem foghattad volna, mertt ennek semyt 
kezeben nem fogtál: Azertt Aztt mondom hogy djany vagy 
Érette hogy Jlyen mod nekwl meg fogtad [UszT 12/66]. 
1683: az paraszt népek és béres szolgák semminémû vas-
ból álló vagy vasas fegyvert semmiképpen ne viseljenek 
[EOE XVII, 90] | Az jo féle papirosnak kötését az Kolosvá-
ri es Szebeni árrosok hatod fél forintnál aláb semmi keppen 
nem akarták adni [Utl]. 1710: Annak utána penig ha 
szűnik Isten kegyelméből a Pestis, minden hellyek abéli 
Privilégiumokból* élhetnek, de addig semmiképen nem 
[KvLt 1/198 gub. — aTi. sokadalmat tarthatnak]. 1732: A 
Tehén Csordát meg engedtük az Aknai Patakon túl 
. . . de ezen innen semmikeppen ujjabb dispositionkig ne 

hajcsak [Dés; Jk 430b]. 1775: meg parontsoltuk vala 
Gondviselőnk(ne)k Szász Istvánnak, hogy Felőri s ahoz 
tartózandó Jószágban ... mostan Divisiot Semmikeppen 
nem admittalunk [Berekeresztúr MT; BetLt 7]. 

2. semmilyen módon sem, sehogyan sem; ín nici un 
chip, nicicum; auf keine Weise. 1552: Barchay Gyerg* az 
feliwl meg mo(n)dath Thoth az Kelemen pap távol vol-
taerth Semmikepen Nem Byrhatna [Mezöszengyel TA; 
BfR]. 1561: az En Maiorom adoth Meg Regen Amaz hyth-
wan chalard Embernek Besseneny (!) Josanak valamy Ba-
ranth Ewtth forintal ados semmy keppe(n) Meg Nem we-
hethj Raytha, chak Bwdossyk Ellewte [Szentmihályteleke 
MT; BesztLt 54 Erdély Sebestien Gr. Tymar beszt-i bíró-
hoz]. 1584: ha hwl pedig rea ne(m) Irkeznek Tahat ţwdo-
mán titellel tartozik az birak eleótt myert hog semmikippej1 

az fejedelem dolgatwl ne(m) Irkezet rea [Torda; DLt 212]-
1597: Berhardus Jacobinus Juratús fassus est Zamat nem 
thúdom menyzer kert engemet Borbély Peter hogy Lukach 
vramnal theorekedgie(m) hogy az hazat neki adgia tizenhat 
zaz forintot igirt wala erette, de en semmikeppen Lukach 
vrammal weghez nem vihetem az dolgot [Kv; TJk V/L 
125]. 1643: Vitezleo Jonas Deák Uram azt az summát 
semmi keppe(n) magatul le ne(m) tehette volna, hanem 
eggiütis masutis io akaroitul kenszerittetet megh szerzeny 
[Déva; JHb 53/p]. 1693: Dobaj János es Szanto Marton 
Uramek semmikeppen egy mas között meg nem edgyez-
hetven, kellet nekünkis ă Testamentaria Dispositio mellet 
meg maradnunk [Ne; DobLev. 1/38. 2]. 1730: eo Exja Va-
rosunk ellen való processusat edes Hazank Törvenyével 
meg edgyezö processusnak Semmikeppen nem agnos-
callyuk [Dés; Ks 25/IV. 23. M]. 1750: Ezekben a' Szélve-
szes időkben semmiképpen halra szert nem tehettem 
[O.csesztve AF; Ks 83]. 7772: oly magosságra pedig a 
Malmot, Gátat és Silipet fel emelni, hogy a' két alsó kere-
keknek a' mostani alattak heverő holt viz ne ártson 
semmiképpen nem lehet [Dombó KK; JHb LXVII/2. 308]. 

3. semmi esetre sem, egyáltalán nem; ín nici un caz, de 
loc; durchaus nicht. 1555: az kerestyenseghtewl Semmy-
keppen el nem akarnank zakadny [LLt]. 1569: Jelentshe 
megh ennekem ez leuel viueo emberjm altal hogy mibe 
maragion az megh tartott embereknek dolga, mert en chak 
az enimet kiuanom, mert en semmy kepen nem akarom az 
eo szabadulasokot, meddigh az en penzem megh nem lezen 
[Nagysajó BN; BesztLt 56 Horváth Lukach Nagy sayoj tyzt 
tartó Dombj Gergely beszt-i bíróhoz]. 1570: Ertyk eo K-
varoswl azoknak kénergeseket kyk haz helt kewannak, E>e 

eo K azokat az helyeket semmy keppen Nem a k a r y a k adny 
[Kv; TanJk V/3. 17a]. 1585: Jo Chatus azzoni, kirlek az Js: 
tenirtt hogy ez gyermekett Laczkott vyd el, mertt in sem' 
kippen nem tarthatom vramtol, Nem akarom hogy az g y e ſ ' 
meket rongallya fel zegge tegye, vagy vgy ruggya, vagy 
vgy wsze kiben halala esnek [Kv; TJk IV/1. 487a]. 1590 k: 
Az Incatta vrunkat Eo nagat requiralta, Es vgy panazo j j 
kodat hogy En hatalmasul hatarat Erdeyet a k a r n a ( m ) EJ 
foglalnj es fegywereos kezzel hatalmasul Eoriztetne(ny 
diznaymot, mellyet En semmikeppen nem chyelekeoţte(m). 
Ergo az méltatlan panaznak terhet keoweteom sí JurlS 

[UszT]. 1738: alázatoson Compromittáltuk magunkat, hogj 
a mi tehettségünk szerint, igenis az eppitendö HidnaK 
éppitésére Concurrálni kívánunk, de hogj egészszen ma-
gunk meg-éppittessük, az a mi tehettségunktől lehetetlen 
lévén, arra magunkat semmiképpen nem igérhettyük 
Jk 495a]. 1747: az élō Mindenható Nagy I(ste)nnek ditsŏs-
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séges névének káromlása es szidalmazása semmiképpen 
nem engedi, hogj az Jnctus élete továbra terjedhessen az 
l(nctusna)k elŏ számlált gonosz tselekedeti(ne)k meg bün-
tetésire és mások(na)k példájokra az feje vétettessék és 
meg hallyon [Torda; TJkT III. 180]. 1749: mivel pedig az 
"ideg időt, alkalmatlan utat az en hitván Constitutiom nem 
Szenvedheti, az minthogy most is ottan az Fiatus vexal, 
utra indulni semmikeppen nem bátorkodom [FutásfVa Hsz; 
ApLt 1 Dombi János szb lev.]. 1796: Bemád Ersebeth pa-
naszla noh már el múlik a' lakodalom mert Dosa Farkas 
semmi képpen meg nem engedi [LukafVa MT; DLev. 4. 

semmilett(e)képpen egyáltalán nem; de loc, ín nici un 
eaz; durchaus nicht. 1692: Kovács Annok ... semmi lőtt 
TPe(n) jobbulni nem akar, és a' sz:házasságh sz:rendi sze-
»nt Istenesen nem akar férjével lakni [SzJk 262]. 1717: 
Ami pedigh az acqviralt joszágokatt illeti semileteképpen 
oszlásra nem bocsátom, mivel az külőmb szinü dologh 
[Nagyrápolt H; JHb XLVII/18]. 

semminemű semmiféle; de nici un fel; keinerlei. 1561: 
Hog' az q cehekbe ket few Ceh mester eggik zaz es az ma-
sik magar legen ezeket meg eskessek. Ezek mynden hol-
nappban mynden mester miet meg' lassak es igazan meg' 
Proballyak hogy senki semminemw miet tizenneg' lottosnal 
alab ualo ezwstbol ne merezellyen mielni | Senky sem-
mynemw lopot ezwstçt es aranyat ne meresl'en venny ha-
mis Contrafact kouet se merezlyen be foglalni [Kv; 
OCAit.]. 1592: megh engettek Zegedi Gasparnak vgimint 
zomzednak azt a' hazat megh tartani, de illien conditioval, 
hogi Gaspar vram annak az haznak sem kertit se(m) vdua-
rat, semmi nemw hozza tartózó hatarat megh ne zaggassa, 
hanem az varosnak reghj vegezese zerent eppen megh 
|*cha [Kv; TanJk 1/1. 198]. 1593: kwlön kwlön tartozzunk 
Eo kgienek Zaz Zaz f(ori)ntot le tenny es fwzetny 
melliet ha mi Eo kgienek az Eo kgetöl veghezet napra 
megh ne(m) adnank, Zabadsagha legien Eö kgienek myn-
denwtth ... mynd feiwnkhoz es marhankhoz hozza Niulny 
es meg foghny es mynd adegh foghsaghba tartani 
valamedegh az Eö kgienek kötöt kezesseghwnkröl Jgazat 
nem tezwnk, melyben semminemw töruiny zerent ualo 
erwssegh ne haznalhasson [Perecsen Sz; WLt]. 1600: Az 
Peres helt, a hon most az Oroshegy kosár wagyo(n), Far-
kaslaki hatarnak tudo(m), az Orozhegieknek soha semmi-
nemeő birodalmokat ott ne(m) ertette(m), hame(m) im 
most erte(m) hogy bele mentek, es wonakodnak wegette 
[UszT 15/105 Chortan Benedek Palfalui szabad zekely 
(70) vall.]. 1632: ugyan azon kenezsegben, melyben az 
Apia szolgait ... Kozta Miklóst megh hadtam ... s paran-
csolomis ... Hunyadi Varunkhoz tartózó gondviselőimnek 
es Tisztviselőimnek hogy Kozta Miklóst mas nembe-
li szolgalatra ne kénszericzek semminemű adózással vő-
véssel ne terhellyék, hanem csak az Kenézségben szol-
gállyon [Vh; VhU 387-8]. 1700/1716: Lökös Pált és 
Feleségét semminemű jovokban, joszágokban meg ne 
haboritsa, mások(na)k is meg haboritani ne engedgye, ha-
nem az mig élnek szabadoson bírhassák, de el ne adhassák 
külső vagy belső Ingatlan jovakat Lelkek veszedelme alatt, 
ha el adnák is, invalida legyen [Kibéd MT; MMatr. 192]. 
176/: Harmincz vedres Boros hordo Nro 1. Egyéb Sem-
minemű fel kelhető Jovai a Néhai Generális vr eő Ng(na)k 
ezen Portiojaban nem maradtanak [Martonfva NK; JHb 

XXIII/31. 32]. 1812: tapasztaltuk, hogy jozon mértékletes 
életett fojtattak semminemű tékozlásokott pazirlásokott 
nem tudjuk [Altorja Hsz; HSzjP Bardocz Páll (58) pp és 
Márton Ignátz (62) gy. kat. vall.]. 

Szk: - szín alatt. 1584: Végesztek eo kgmek varosul ezt 
(is) hogy semminemeo zyn Alat az Boron Iwoknak eledelt 
Ne zolgaltassanak egy forint bewntetes Alath, kyre az Va-
sarbirok vraim vigiazzahak [Kv; TanJk V/3. 281a]. 

semmineműféle semmilyen; de nici un fel; kein(e). 
1675 u.: Az Eöczém Uás Geőrgy haza mellet volt széna fű-
unknekis eö Naga beket hagy semminemű fele marhait rai-
ta nem iartattia, sem semmi keppen raita nem kapdos 
[WassLt Vass János conditiói]. 

semmineműképpen semmi esetre sem; ín nici un caz, 
nicicum; keinesfalls, keineswegs. 1585: Anna Pokos Peter-
ne, Benigna Fekete Tamasne, Anna Paxi Casparne valliak 
egy Arant Aminemeo pert kezdet most Nyreó Istwa(n) 
Puskar Balasne elle(n) Azt hallottuk Kalachswteoneteól 
hogy ebben Az perben semmynemeokeppen Nem akar mel-
lette lenny [Kv; TJk IV/1. 401]. 

semmint 1. semhogy, ahelyett, hogy; decît să ...; als 
daß. 1681: sem mint ket helyen levő nagi kőtséges munkás 
epulet allyon gondviseletlenül, jobb volna czak az egynek 
viselnek jol gondgiat [Hátszeg; VhU 149]. 

2. mintsem; cu atît mai puţin; als daß. 1656: Bosok Mi-
hály megholt s még az gyermek csak úgy vagyon nem 
tudom, az vármegye kinek fogja adni, mert én nem tudom, 
hogy hogy vegyem fel, mert én az magam jószágának sem 
viselhetem gondját, sem mint az másénak viselhetném 
[TML 1,32 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 

semmirekellő 1. mihaszna, semmirevaló; netrebnic, de 
nimic; nichtswürdig | beteges, gyenge; slăbănog, bolnă-
vicios; krănklich, schwach. 1574: Orsolia az Zemetbiro 
Benedek Annya Azt vallia hogy eo zomsedos Mazas peter-
rel zoksor haborgot Eo weleis oknelkwl, hwl tykert hwl 
egibert Rea Ment ... azt Mond hatia feleole ez fele dolgá-
ban zemyre kelleo Mint az haztaian es azon kywl haborw-
sag zerzeo volt [Kv; TJk III/3. 392c]. 16t9: az zsidó doktor 
... egy rossz, hazug, semmirekellő ember [BTN2 225]. 
1653/1655: En jnterponálám magamat es Ozdi Uramat 
hivatván, Ammoveálám hogy adgya meg Csepreghi Wram-
(na)k az aranyokat, hogy böcsülletib(en) ne fogyatkoznék 
meg Az Kalmár semmire kellő ember, ha hitelet el vesz-
te [Kv; CartTr II Gaspar Veres Marti past. eccl. orth. vall.]. 
1657: az grófnak nem használa a peregrinatio; corrumpál-
tatván erkölcse, semmirekellő emberré Iött vala [Kemön. 
52-3]. 1710: nagyobb famíliájú s jószágú ember nem vol-
na nálánál8, különben semmirekellő, részeges, csaknem fél-
eszű [CsH 100-1. — aZólyomi Miklósnál]. 1779: A bé 
küldőt Tyro azon kivül, hogy a' Chirurgica visitation bete-
gesnek és nyomoréknak találtatot, az mértéket koránt Sem 
ütötte, azért Simpliciter rejicialtatot a' Protocolumba bé 
irták hogy millyen rósz és Semmire kellő volt [Kv; SLt XL 
Ágoston Márton Suki Jánoshoz]. 1812: tsak akkor mentem 
be mikor a Groffné Annya a Nagy Aszszony meg érkezett 
kiis meghalván tisztjének Lántzra tetettetessét, azonnal léá-
nyostol a Groff úr eö nsga háló Házára mentek nagy vesze-
kedéssel így szólván Te Samuka ... kötni valo Bolond ... 
haszontalan, semmire kellő [Héderfája KK, IB]. 
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2. nincstelen; nevoiaş sărac; bedürñig, besitzlos. 1609: 
Takachy Kerestely semmire kelleo, haza sinchyen [Egrestő 
KK; Told. 4]. 

3. hasznavehetetlen, sérült, hibás; de nici un folos, vătä-
mat; unbrauchbar, verletzt. 1648: Áz mely eökör es wszeö 
hornyuk közzül eöte semmire kellök [Komána F; UF I, 
939]. 1662: Borjus Tehen nro 2 edgik Semmire kelleo, 
rövid üdeo(n) mégis hall [Bábolna SzD; UtI]. 1687: ily 
meszszérül mig oda vihetnék, semmire kellök lennének 
Ennyok (!) nélkül4 [BalázsfVa AF; UtI. — aTi. anyjuk 
nélkül á malacok]. 1729: a' Katona egy bottal haragjába 
öszve rontotta a' lovat s Lábát el bénította vgj hogj most 
semmire kellő [SövényfVa KK; TSb 51]. 1744: a ket Tul-
kok ... hitvan semmire kellők voltan(a)k [Bh; Told. 25]. 

4. silány, gyenge minőségű; de calitate slabă/proastă; 
wertlos, von schlechter Qualität. 1605: Semmire kelleo 
keőles Cub. 4 [Gyalu K; Sennyei 11/47 fej. inv.]. 1676: Sé-
mire kéllő sas mellyet karacson ellőt ket hettel kaszaltak 
nro 3 1/2 [Komána F; UtI]. 1681: Többire semmire kellő 
fekete Lencze (:csak Tyukok(na)k valo:) A. 1679 Cub. 2 
[Vh; VhU 564]. 1700: Percipialtam elegjes Gazos Bú-
zát az Huzár Vr(am) hoszszu rostáján meg eresztven lőtt 
semmire kellő allya tizenkét véka [Kv; Szám. 40/1. 5]. 
1746: Midőn búzát rostáltanak semmire kellő rostallya lett 
Metr 2 1/2 [Koronka MT; Told. 37/26]. 1748: az essō so-
káig verte a' Maroson tul le kaszált füvet rendül, 's a' miatt 
el feketült, és semmire kellővé lett a* széna [Marossztkirály 
AF; i.h. 56]. 1792: Semmire kellő Széna, Sátéjos ... az 
Uradalom fűvellőjébőll [Szászváros; Ks 75. VIHb. 141]. 
1814: mondottam hogy vessük ugyan tömötten, mivel kű-
lőmbül semmire kellő lészen, melyre nehezen hajlott de 
tsak ugyan ritkán és szigorán kelvén igen gyarló zab termés 
lett [Buza SzD; LLt Csáky-per 131. L. 38]. 

5. terméketlen; nefertil, neproductiv; unfruchtbar, unpro-
duktiv. 1699: az Csortos allyában hitván semmire kellő 
parlag [Nagykend KK; EHA]. 1747: eszt nem szantyák, 
kövecses semmire kellő rosz föld [LLt B/20]. 1748: A Fa-
lun mint edgy alol a hol az Akasztófa vagyon, azon oldalon 
is belől vagyon egy kis hitvan Cseplesz, melyből többire 
Csak Gyepűt szoktak Csinálni majd semmire Kellő [Ko-
ronka MT; EHA]. 1750: haszontalan Semmire kellő rosz 
föld az ñlvet sem termi meg, mivel szakadássokbol áll 
[Szentmargita SzD; Ks 17/LXXXIV 15]. 1752: A MVá-
sárhellyi Veres Csere nevezetű Erdő alatt vagyon édgy igen 
rosz és semmirekellő vizes föld [Told. 45]. 1755: Vagyon 
... Verőfény oldalban egy darab semmire kellő Suhartz föl-
dek [Koronka MT; i.h. 79]. 1762: Tudgyuk hogy a' 
melly Utrumban denotalt Hellyet Dogán Todor sok Tővis-
sek és Bokros szövevényesből ki irtott, az a' ... eö Nsága 
Erdejihez tartózó szélly volt Semmire kellő haszontalan 
[Cege SzD; WassLt]. 1774: egy Tó fenék de semmire 
kellő hasznavehetetlen helly nyárban [Aranyoslóna TA; 
EHA]. 1784: La Pér nevü helyben semmire kellő, Ma-
ros áradásaival kövei iszappal meg töltetett rosz föld 
[Arany H; JHb XXXI/56. 9]. 

6. romladozott, tönkrement; deteriorat, distrus; trümmer-
haft, verfallen. 1585: Molnár pal vallia, hog a' peres hazat 
ez Zabo ferencz epite megh enge(m) kere hog Achokat ze-
rezzek, mert az oldalais le omlot vala, az heazattiais sem-
mire kelleo vala [Kv; TJk IV/1. 426]. 1598: czinaltadta 
Megh ... az kemencszet Mert semmire kellęo wolt [Kv; 
Szám. 7/XVIII. 65 Masass Thamas sp kezével]. 7632: Alsó 

Porumbaki4 Udvar ház ... Maior ház ... Egj hituan semmi-
rekellő Zuzek Nr 1 [UC 14/38. — aF]. 1692: Ezen mehes 
kertnek kőrnyülette valo sőviny kertei dülő felben vadnak, 
semmire kellök [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1706: Va-
gyon edgy régi le romlott, semmire kellő kő ház [Hsz; 
Törzs. Rákóczi inv.]. 1745: Eke talyigák Semmire kellők 
nro 3 [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1756: Semmire kellő 
atzél nélkül való karabély | Semmire kellő Lámpás [Nagy-
rápolt H; JHb XXXV/35. 22, 25] | tudom, hogy azon Jószá-
gon levő Házban nem volt Sod kő, hanem fából allo hom-
lok kémencze fája, mellyis semmire kellő volt [F.csernáton 
Hsz; HSzjP Johanes Rákosi (60) pp vall.]. 1781: egy meg 
romlodazatt, sendelyes fedelű, Sertést hizlaló lábos ol, 
melynek a dereka meg lehetős, de a' fedele semmire kellő 
[Pálos NK; Hr] | keritése a' Curiának régisége miatt 
meg romladozván semmire kellő, ujjitást vár [Petek U; Hr] 

7. szakadozott, elvásott; uzat, rupt; zerfetzt, abgebraucht. 
1656: Megh veszet reghi rosz semirekellö gyártott beör 
nro.556 [Fog.; UF II, 99]. 1672: semmire kellő roszszak 
volta(na)ka [UtI. — aA süvegek]. 1673: vagion ket paplan, 
eggik semmire kelleő, az másik jo [WassLt Borsai István 
hagy.]. 1688: Rosz semmire kellő moly őtte Juh bőrök 
[Vh; UtI]. 1706: Három semmire kellő juh bor [Görgény 
MT; Bom. G. VII. 4]. 

8. megromlott, ehetetlen; alterat, stricat; verdorben, un-
genießbar. 1648: eöteödévj semmire kelleö lábok nro. 84 

csak ebeknek ... valók [Komána F; UF I, 933] | p e n y e z e s 
rosz sémire kelleö sodar [Porumbák F; i.h. 882]. 1765: ön-
tetett ki meg romlat Csinált bor Eczet Semmire kellő lévén 
Vr. 02 [Nagybarcsa H; Ks 71/52 Szám.]. 1804: (A szalon-
nák) már akkor meg penészedtek volt és rothadni kezdettek 
annyira, hogy tsak két három nap múlva semmire kellő lett 
volna [Dés; DLt 198/1807]. 

9. haszontalan; inutil, nefolositor; unnützig. 1736 u.: A 
főemberek, nemesek is az ilyen feleségekre, leányokra való 
semmirekellő s majd semmi ideig nem tartó, mégis drága 
pénziben álló portékákra3 való költés miatt enerválódnak 
naponként [MetTrCs 468. — "Öltözködési kellékekre^ 
1740: Négy rosz 'skatuja bennek lévő haszontalan dib dáb 
semmire kellő külőmb külőmb féle rosz portékákkal együt 
[ApLt 5 Apor Pétemé inv.]. 

10. semmis, érvénytelen; nul, lipsit de valabilitate; nicn-
tig, ungültig. 1640: Mind ketten papok it a faluban Boersa-
gokatis praetendalliak de edgieb productioiok ninczen, ha-
nem Thomori Pal neve alat vias peczet es subscriptio nél-
kül exhibealtatot level ... meli semmire kellő [F.ucsa F; Ujj 
I, 810]. 1676: Az budai vezér neve alatt való írott levél 
semmirekelő s minden pecsét s czímer nélkül levén, sem-
mire való [TML VII, 228 Vesselényi Pál Teleki Mihály-
hoz]. 1731: Az Compulsoriom az mellyet küldött Ngod 
semmire kellő [Gyeke K; Ks 99 Bíró János lev.]. 

11. elítélendő; condamnabil; v e r d a m m u n g s w ü r d i g -
1570: Jwlia Zabo Gergelne vallya, hogy Ew semy Latot 
dolgot Nem thud Mondany, hallót sok semmyre kelleo 
dolgot feleolek [Kv; TJk III/2. 36]. 

semmirekellőség haszontalanság, semmirevalóság; ne" 
mernicie, netrebnicie; Nichtsnutzigkeit. 1758: egy Kolos-
vári Dániel nevü haszontalan semmirekellő gazember •• 
Igenből házasodott volt az szegény feleségét haláig 
vervén maga semmirekellőségét ottan körül mindeneknek 
megmutatta [RettE 59-60]. 
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semmiretartás semmibevevés; nesocotire; Nichtach-
tang. 1662: a Jehova szavát meg nem hallani, nagy felfu-
valkodás őellene és neki semmiretartása [SKr 710]. 

semmirevaló 1. mn 1. hasznavehetetlen, hibás; de nici 
un folos, cu deficienţă; unbrauchbar, mangelhaft. XVIII. sz. 
eleje: az melly lovak(na)k alacsony az elejek semmire 
válok, botlók tartatlanok [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

2. silány, gyenge minőségű; de calitate slabä/proastă; 
von schlechter Qualităt. 1765: A Gabonás hélyán egy Kas-
ban semmire való Lencse [MNy XXXVIII, 134]. 

3. terméketlen; nefertil, neproductiv; unfruchtbar, unpro-
duktiv. 1774: a* Felvintzi határ semmire való bokros 
h<% [A.füged TA; EHA]. 1797: Ez az Erdő le vágatott 
y°It, 's most cseplesz, czíheres, semmire való bokros helly 
[Ajtón K; EHA]. 1803: engedelmet kérénk az Gyepűnek 
")eg járására miis azért körös körül meg Jártuk de oly 
gyenge Gyepű vagyon kétt hellyen hogy semmire való rosz 
[Dés; DLt 82/1810]. 

4. romladozott, tönkrement; deteriorat, distrus; trümmer-
h?ft, verfallen. 1694: Vágjon itt egj Nobilitaria Curia 
nJilik az Udvarház(na)k Udvarára, egj puszta nagj kapu, 
nyilo kapuja nélkül: mellj(ne)k tsak kőteses kapu bálványi 
vannak, es sorvadoz(na)k, semmire való p(rae)stila sindelj 
fedele alatt [Kisegyed AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 
Urb] I Ebből az hazbol az Lapos fele nyilik ki az Secessus-
[a egy felszer Ajto de az Secessus mosta(n) semmire va-
10 el romlot [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1764: Kilencz szüszek 
Sellyéknek őte semmire való [Marossztkirály MT; Berz. 6. 

S. 18]. 1771: az el mult Nyáron nem forgattak azon 
Malmok ... a' Gátis semmire való haszontalan [SövényfVa 
KK; JHb LXVII. 174]. 1816: Ez gabonás hámbari el 
Utaltak, fedele semmire való [JobbágyfVa MT; BálLt 67]. 
lÁ' szaIcadozott> elvásott; rupt, uzat; zerfetzt, abgebraucht. 
1801: edgy semmire való anglia zöld mente rókával pré-
mezve és bérelve [Mv; MvLev. Tóbiás Antal hagy. 2]. 

semmis, érvénytelen; nul, lipsit de valabilitate; nich-
ungültig. 1676: Az budai vezér neve alatt való írott 

levél semmirekelő s minden pecsét s czímer nélkül levén, 
semmire való [TML VII, 228 Vesselényi Pál Teleki Mi-
hályhoz]. 

7. hamis; fals, neadevărat, nefondat; falsch. 1814: Amint 
értettem Testvérem egy semmire való beszédekből egy-
ben ftlzött instántziaval alkalmatlankodik ngodnak [M.gye-
mmonostor K; GyL. Varga Pál dominális bíró lev.]. 

értelmetlen; fàră sens/rost; sinnlos. 1847: De váljon 
J11 >esz belőlem halálom után ? Váljon nem halnak meg az 
en gondolatim és belső érzékenységeim a testnek halálával 
együtt? Ha meg jobb lett volna nékem élni nem kezdeni, 
^mtsem egy bizonyos semmire való létet szemlélni magam 
előtt ? Nem, a mi élni vágyódó kívánságunk meggyőz min-
ket efelől [VKp 163 Varga Katalin kezével]. 

1 l ' jh semmirekellő/haszontalan személy; netrebnic, om 
?e nimic; Taugenichts. 1847: A' Trézsi lebetegedése határ-
ideje bizonytalan — azonban hozzá vetőleg azt hiszük oc-
toberben fog történni, mert csak nem hiszem hogy a' sem-
mire való annyira megcsaljan, hogy elébb táloljon [Kv; Pk 

semmis I. mn 1. nincstelen; nevoiaş, sărac; besitzlos, 
arm. Szk: -sé hagy. 1617: mi az kegd eőzwegi allapattiat, 
es apró aruait tekyntwén feyedelmi kegyelmessígewnkbeől 
semmissé nem akartuk hadny, hanem byzzonios summaual 

akariuk contentaltatny [Ks O. 26 fej.]. 1654: szegyenj Kis 
Pal Balint Uram el nehezede eróltete az menjem hogy az 
leanjat Kelemen petemet semmisse ne hadgya mert azis 
edes gyermeke [Uzon Hsz; Kp I. 76 Punkosti Mihalné (70) 
vall.] * ~~sé marad nincstelenné lesz. 1705: gróf Forgách 

azzal a parancsolatjával azt akarja, hogy ezek a faluk 
kimozdulván helyekből elpusztuljanak és semmissé marad-
janak [WIN I, 373]. 1720: mihent annyira való állapatban 
lészek hogy excurralhassak, ha semmissé maradokis kevés 
joszágocskánat és egjéb Substantiácskámatis pénzé tészem 

talám Isten reá Segít hogj ezen hybemium el foljása alat 
énis azon nagj terhet magamról le tehetem [Borosbocsárd 
AF; Ks 95 R. Boér Sámuel lev.]. 

2. érvénytelen, meg nem történt; nul, inexistent; nichtig, 
ungültig. Szk: ~~sé tehet. 1657: Ugyanis Uram, a* mi bűne-
ink a' Te irgalmasságodnak és ígéretednek igaz voltát meg-
hibáséthatják-é ? vallyon, s Szent Fiadnak kínszenvedé-
sének érdemét semmissé tehetik-é ? [Kemlr. 333] * ~sé 
tesz. 1651: az böcsületes szabó-czéh ... fizettek az szabó-
mestereknek az chéh pénzéből f. 6, mivel az 1648 eszten-
dőben fejedelem dolgára Fejérvárra kénszeríttettek volt 
menni köntösök készítésére nro 12. Azért hogy ott az feje-
delem semmit sem fizetett, munkájokat nem akarván sem-
missé tenni, az tanácsot is megsuplicalván, adott az böcsü-
letes tanács hat forintot [Mv; EM XXI, 536]. 

3. ~~sé lesz erőtlenné/érvénytelenné válik; a deveni nul, a 
pierde valabilitatea; nichtig werden. 1674/1681: ha extur-
baltatnának magok örökségekből tovab ne tartozzanak 
megh oltalmazni2, az Evictio semmise legyen, erejével ne 
élhessen Szirma(n) Ur(am) vagy posteritassi [Hátszeg; 
VhU 360. — aTi. a társörökség birtokában]. 

II. fii nincstelen, vagyontalan személy; sărac, sărman; 
Besitzlose(r), Arme(r). 1692: Tehenesek Semmisek2 

[UszLt IV 53. — 2Faluösszeírásban]. 1715: Katsó Kata 
Imre Jánosne semmisek [Ége U; i.h. III. 44]. 

semmiség 1. kicsiség, jelentéktelen dolog; nimicuri, 
lucru fără valoare; Kleinigkeit, Bagatelle. 1801: az anyám 
... semiségekért őrökké bennem lakik mindgyárt szün-
telen belém akad minden ok nélkült [Mv; SLt 17. P. Hor-
váth Trézsia atyjához]. 1813: jovasolván az Exponens 
Uram Felesége Baratosi Joseff eö Kigyelmének a' Czéh 
házában azt, hogy jobb volna Barátosi Joseff Uramnak, 
hogy a' mit költ efféle Semmiségekre, inkább azt adná 
adósságába [Dés; DLt 56. 20-1]. 1847: Minthogy szinte 
semmiségért szot szaporittani restellem nó de se baj! 
másként leénd ezután [Csapó KK; DobLev. V/1265 Wizy 
Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 1894: Szégyenlem pedig, hogy 
ennyi semmiséget firkálok össze, de még mindig a régi 
indulattal vagyok irántad [PLev. 165 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

2. vki jelentéktelen személye; persoană umilă/neînsem-
nată; unbedeutende Person. 1879: Dr. Tolnay Lajos úr 
csendes fásét tartott az én semmiségemmel. Nagy ostenta-
tioval köszönt jó messziről, s aztán elfordította a fejét, néz-
vén az égre ... egy elrepülő bogárra, cammogó bivalra, 
csak reám nem [i.h. 49 ua. ua-hoz]. 

semmi-vallású alk bizonytalan vallású; de religie incer-
tă/nesigură; von ungewisser Religion. 1762: Nagy Boldi-
zsár gr. Komis István úr leányáért pápistává lön reá-
un a pápistaságra, de elhagyni nem volt szabad, megmarad-
ni abban nem szerette. Úgyannyira van s volt, hogy már 
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egy darab időtől fogva semmi-vallású volt, jóllehet hallot-
tam a dési udvarbírájától Hadnagy Andrástól, hogy mind a 
mi könyveinkből imádkozik s azokat olvassa [RettE 139-
40]. 

semmivég semmiképpen; nicicum, ín nici un fel; keines-
falls. 1619: nyissátok fel az szemeteket az hatalmas csá-
szár várát adja meg az urad s ország, mert bizony soha to-
vább semmivég nem tartóztathatjuk [BTN2 208]. 

semmivékellő hasznavehetetlen ember; netrebnic; Tau-
genichts. 1753: Mivel Bese Mihálly Jobbágyot Fiatol Pis-
tától Separalni károsobnak Ítéltetett, mivel ugy mind kettő 
élhetetlenné és Semmivé kellővé tétetnék, azért ö Fiastol 
hagyatik egy Nyílban, kiis a másik Nyílban Terrenummal 
adaequaltatik [M.nádas K; RLt]. 

sem nici Selmecbányái; din/fabricat ín Selmecbánya; her-
gestellt in Schemnitz. 1807: meg-volt rakva Három 
Schemnitzi Pipával [DLt 78 brassói nyomt. kl]. 

senkel, sinkel 1. ajándékoz; a dărui/da; schenken. 1573: 
Valazto Eottwes gergel, Azt vallia hogi Offembanian hal-
lotta az Smelcertwl az Biro eleot es teob Emberek eleot 
Monta hogi az Mely testeit Zenkelt volt Eottues Leorinch-
nek pechy Estwan Azbol Masfel vagi harmad fel gyra 
Ezwst leot volt [Kv; TJk III/3. 221]. 1592: Gyárfás Boldi-
sar senkelt vala ennekem egj darab eöreökeöt [Lécfva Hsz; 
HSzjP]. 1596: Adanak nekem egy Darab To helth mel-
lieth jo akaratiok zerent falustol sjnkelenek [Egerpatak 
Hsz; i.h.]. 1597: Baczymegey Miklós Adot 40 tallért 
Est eo kegielme Jo Akratiabol sinkelte Az varos epitesere 
az Istalora [Kv; Szám. 7/V 1]. 1598: zena fwet melynek az 
felet az battia senkelt volt Zekely Istvannak [Dálnok Hsz; 
HSzjP]. 1633: Bibo Gyórgy Nagy Miklósnak Baratoson 
Orbai Szekben egy darab joszagot senkele Nagy Mik-
losis senkele Bibo Gyórgynek egy summaban 25 forint arra 
eró marhakat [Barátos Hsz; i.h.]. 1670: Beke Pál ... attya-
fiának Beke Mihállynak sínkelé feleségivei Kováts Margit-
tal együtt az mostani Joszágokbol mellyen mostan laknak 
[F.csernáton Hsz; i.h.]. 1686: Szabó Ferenczné Anna ki 
mostan Albisban lakik és sinkele örökösön jo akaratyábol 
Dálnokj Lőrincz Jánosnak fél hold földet [Dálnok Hsz; 
i.h.]. 1707/1786: Etzken András Uram gyermekeinek 
oda adá Sinkelé mindennémü acquisitumát valamellyeket 
ennekelötte keresett és ennek utánna keres in genere min-
deneket [Albis Hsz; BLev.]. 1729: törvényben idézvén a 
Bátyát Magyarosi István Pap Uramot békesseg Feji be ugy 
sinkele az mentionalt joszágot [Magyaros Hsz; HSzjP]. 

2. (szőlőt) homlít/bujt; a marcota; absenken. 1694: Re-
metei Majorság Szőlő. Az igen el pusztult; va(gyo)n ugjan 
keőzte, valami keves senkelni valo szőlő, de külőmben ha 
ki nem vágják, Szőlőt belőlle nem eppithetni. Berkesi Ma-
jorsag Szőlő. Ez meg lehetős Szőlő, jóllehet ebbenis sok 
senkelni valo va(gyo)n [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1793: Az 
szőllök Szépen mutatyák magokat és az Telek s Várallyai 
szöllők ki is vágynák kapálva és sokat Senkeltek mind itt 
mind pedig Bfalván [Szilágycseh; IB. Fogarasi István kezé-
vel]. 

senkelés ajándékozás, adományozás; däruire; Schen-
kung. 1578: Myis megj neszók az w szenkeleset es szenke-
lenk mw es ket forint ara puskát [Nagyborosnyó Hsz; 

HSzjP]. 1666: tartozzék annak idejében p roduca ln i •• 
Giarfas Leorincz Teleki jószágáról valo sinkelesit [LécfVa 
Hsz; i.h.]. 1701/1786: Etzken András Uram oda adá Si-
nelé mindennemű acquisitumát Mely adásokrol és Sin-
kelésről evictiotis fogada Etzken András Uram az Felesé-
gének ... és négy gyermekeinek, minden legitimus lm* 
peditorok ellen [Albis Hsz; BLev.]. 

senkelt ajándékozott; dăruit; geschenkt. 1592: asz eöreök 
asz mellien mostan Csureom vagion es Gywmeölcz kertem 
es asz nekem senkelt eöreökeöt vgj Boczattam viszsza 
[HSzj gyümölcs(ös)kert al.]. 

senki I. ált nm A.fii~i 1. egy személy sem, semmiféle 
személy; nimeni; niemand, kein Mensch. 1548: ezek mynd 
en nalam zalogba vadnak. Ezeket senky addig meg ne vált-
hassa Myglen az en fyam fel no [HSzj zálog al ] | Meg 
Mondám hogy ha kezesek nem Lennenek Jrtek en senkith 
erçwel Az kezesse literre (!) Nem haythatok [Sajókeresztúſ 
SzD; BesztLt 20 Nagy Thamás Zwchy Vince beszt-i bíró-
hoz]. 1552: En gerendy pet(er) vallom ez lewelç(m)nek 
zeriben hogy ez lewel mwtatok zaz Istwan az ew tarsaywa 
egyetembe Iamborwl Zolgaltak It Dewan kyket Bwlczwwal 
boczattam el Azért senky ne bancza [Déva; Besz tL t 16]: 
1572: en az Jtileo mestert en ne(m) latta(m) hogj se(n)k| 
haigalta volna [Gyerömonostor K; KCs Bed János megerioj 
nemes szemelj vall.]. 1589: en azulta nem hallottam hogy 
bantotta volna senki [Szu; UszT]. 1592 k.: en nem latta(m) 
hogy senky fogta volna sem kalodazta volna [i.h.]. 1598: 
Az Tamas János kertitol fogua az roka mezönel ment ala az 
nagy nyr kezepet az uoltt az lo kert mind lo kertt uoltt 
Lazar Imrehe ott senkjnek ne(m) <uo>ltt szabad louat tar-
tani [PálíVa Cs; BálLt 81]. 1606: megh talalak feleólle Ca-
pitant, es azt mo(n)da hogy teóruennelkyl senkjt senkjre 
ne(m) zabadit [UszT 20/232 Georgius Marko de Olazţele* 
(40) pp vall.]. 1619: Én nem vagyok isten, hogy senki szí-
vét által lássam [BTN2 197]. 1631: mikor ualami u e t k e e r t 

feddette az Ura ugj esküt4 hogi soha senki eskŭuesehez ke-
pest nem hitte volna hogi ollia(n) eletü legien [Mv; MvLt 
290. 56a. — aA hűtlenkedő asszony] | Szűcs Peter nevű 
ember megh esküvek senki kenszeritisiból [Tőtör SzD, 
Ks 42. 7]. 1651: akoris bírtak az Haz heljet az oltajs sza-
badoson bírtak senkit ne(m) tudo(m) hogj ellenzette voln a 

tólle [M.köblös SzD; RLt 1 Mathae illjes (60) jb vall ]; 
1677: Soldos gyalogját, senki maga, vagy tár szekerei 
mellé, a' hadakozásnak idején ne vegye, hanem a' Várme-
gye Zászlója alat jártassa [AC 96]. 1730: (A) földet ada 
Eczken András Ur(am) Móricz István Uram(na)k három 
ugar szerig ő Kglmitől senki mig az három ugar szer el 
nem telik el ne valthassa [Albis Hsz; BLev.]. 1795: Exrao ſ -
dinarius Assessorokat is fognak bé esketni mivel már fi* 
galtatott a Gen. Synodusba hogy Regius senki nem lehet 
hanem tsak az adsessor [M.bikal K; RAk 20]. 1844: En 
senkit bizonyoson nem tudok, Köz hirböl, nevezetesen a 
miolta a* Nyomozások meg indultak eleget hallattam, de 
azok mind csak hallamások. Egyebet vallani, nem tudoK 
[Bágyon TA; KLev. Vásárhellyi Sámuel (25) vall.]. 

Szk: - is. 1568: Panazolkodyk eneke(m) az en Zolgai? 
fyczor Mattyas hogy hon nem Lytyben eo hazat kergetyte* 
fenyegetytek kyben menty hogy nem tugya hogy semy 
wytke volna senkjt(is) meg bantot volna [Fog., Besz tL t 5 
Casp. Beokeos a beszt-i tanácshoz]. 1638: nem lattam 
hogy senkyjs titko(n) Materias követ vagatot ä vagy futató 
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volna Ezüstöt [Torockó; Thor. XIV/1. Fr. Ekkata (39) jb 
vall. — aTollvétség Ekkart h.]. 1645: Kamuthi Miklosnen 
es Jószágán ne hatalmaskodgyek, hanem ha my Jussokat 
praetendallyak az Joszaghoz, vagy egyebhez procedallya-
nak Jur(is) ordine ellene; mert egy altalyaban az hatalmas-
kodast senkinekis megh ne(m) engedhettyük birodalmunk-
ban [JHbK XXI/8 fej.]. 1671: Hogy az Országnak Libera 
Electioját semmi úton nem impediállyaa tellyes életében, 
hanem azt az Országnak valósággal meg-szerzeni igyeke-
ZlK és senkire a' Fejedelemséget nem transferállya, nem-is 
tractál arról senkivel-is, sem az Országnak soha nem pro-
Ponaltattya, és senkinek-is nem intimallya, vagy intimal-
^ttya, sem penig tacitè senkivel-is arról nem concludal, 
sem penig a' maga Fejedelemségét, semmi úton módon 
^fcra nem transferallya [CC 19-20. — aApafi Mihály]. 
'681: Az Várasi Korcsomallas Uy szerint Karaczo(n) 
naPjatol fogva Sz: Mihaly napig az D(omi)nus Terrestris 
szamara Continualtatik; es senkinekis akkor nem sza-
bados bort árulni, hordaja fenekenek kivagatasa poenaja 
a,att [Vh; ÁLt Urb. 19]. 1769: senkiis maga Jobbágyit ne 
biztassa s efféle cselekedetekre ne batoritsa hanem inkab-
£?tt kéményén meg fenyittse [UszLt XIII. 97]. 7806: Sen-
kl:is a' Jószágának, a' faluból ki-rugo végin kaput semmi 
S2m alatt ne tartson; mert ha valami kára történik, és a' 
"yom arra talál, a' Falu meg nem fordittya [Oltszem 
Hsz; Mk II. 4/115] * ~ je. 1670: Az akna jövedelméből 
senkinek se engedjen Kegyelmed semmit is fizetni az mi 
hírünk s akaratunk nélkül [TML V, 54 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 1719: az én pénzemhez bizon senki se bizzék; 
mert nékem nincsen; ha volna is vagyon föld; hogy a rosda 
meS egye [Kszeg; BfN Bh-i cs.]. 1786: az Vass Dézmat 
senkit se tudak hogy el tartatta volna [Torockó; TLev. 4/13. 
Tk * s e m ' 1573: Anna Zigarto Andrasne hallota 
Inakacz Andrasnetwl Eoneky Monta hogi latot estwe az 
hold világon valamy Inges legeniek leaniok fwtosnak volt 
^ fal mellet De eo Nem twgia kyk volnanak, senkyt sem 
Newezet eo Eleotte [Kv; TJk III/3. 116]. 1590: az mint az 
kissebik fiamott mondod hogy hazadon fenyegettett eszt 
sem mywelte, seott ha mielte wolna es senkitt sem bantotth 
lUszT]. 1665: akkorj Vdeöben senkit sem kjnszerjtettek 
^orj urak Telekb(en), hogj magat keosse iobbagjul [Ma-
gjára MT; Told. la]. 1736 u.: Ha innya kezdett a Fejede-

gyakran is ivutt, ott senkinek sem lehetett magát excu-
saini, addig kellett innya, míg kidőlt asztaltól [MetTrCs 
454]. 1808/1809: Pataki István Uram meg halgatván a 
Rendelést ki méne az ajtón 's kezivel pattogtatni kezde, azt 
Mondván abból nékem senki sem parantsol [Szu; UszLt 
^omGub. 1753u]. 1840: Senkini sem járt be [Kvh; HSzjP]. 

Sz: - nem elég okos magának. 1710: A szegény Bethlen 
Ml*lós is megesik Szebenben, amint örökké vallottam, 
senki nem elég okos magának, és a bölcs ember, mikor 
?ÎJgbotlik, mindenkor nagyobbat esik, mint az együgyű 

- nem irigykedik a kincstelen emberre. 
l/02~l 764: Senki nem irigykedik az kentstelen emberre 
Iforockó; MNy IV, 233] * a fülét sem mozdítaná 1676: 
bizony nem ké, Uram, most félni, mert a fűiét sem mozdí-
taná senki [TML VII, 275 Wesselényi Pál Teleki Mihály-
hoz] -fc hiába fog hegedülni, nem fog ~ táncokba menni 
bymit tesz, senki sem törődik vele. 1619: Ugyanitt occur-
j“ál, Kegyelmes uram, az Nagyságodnak egynéhány articu-
lusira való resolutióm Istennek szent segítségéből ezek 
telől Nagyságod egy álommal s édesbbel többet aludjék, 
sert bizony heában fognak hegedülni, nem fog senki tán-

cokba menni, ha valaha valami emberekben ez világon 
tökéletesség vagyon [BTN2 186]. 

2. ~ más/más ~ a szóban forgó személyen kívül más sze-
mély nem; nimeni altul; sonst niemand, kein Mensch mehr. 
1608: Ha penigh valakj teorwennyel akarna ki uetnj Berei 
Martont az hazbol ugis Getzy Jstuan Vramnak iusson az 
haz penze utan, másnak senkinek se [Mezőbánd MT; 
MbK]. 1661: Mindazonáltal Kegyelmedet kérem, megbo-
csásson, hogy én Kegyelmedet ilyen igen kénszerítem az 
fáradságra, de ez viszen reá, hogy én máshoz senkihez nem 
bízhatom [TML II, 15 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1689: 
az Czicz hegye tetejeben vagyon 16. esztendeje mi olta 
magam Irtattam egy darab Irotvanyt, melyrül engem az idő-
tül fogva, sem az J. sem mas senki soha nem tiltot, hanem 
pacifice birtam, mégis az J. mera et absoluta potentia me-
diante rea ment, es az en széna füvemet le kaszaltatta [Dés; 
Jk 110a]. 1702: obligálá magát Proszka Thodor Nmzs 
Mihálcz Miklós Ur(am)nak, és ő kglme Posteritássinak 
őrőkkős jobbágyságra tali conditione, hogy mig Erdély Or-
szágában lakik senkit mást Nmzs Mihálcz Miklós Ura-
mon, és ő kglme Posteritássin kivül nem szolgál jobbágy 
képpen sem maga, sem Posteritássi [Altorja Hsz; Borb. I 
Nicolaus Márton ludi-magister gymnasy Al Torjensis keze 
írása]. 1736: Bizony az fekete csizmát sem viselte más, 
hanem az ki gyászlott, az dali csizmát sem viselte más sen-
ki, hanem, amaz nagy emlékezetű úr Komis Gáspár [MetTr 
349]. 1754: nemis hallottam Senkinek másnak munkáját 
azon az helljen Korpos Pálon és Lakatos Tamáson kívül a 
kik meg határozták kertel egy más kőzött [Ditró Cs; LLt 
Lakatos István (60) vall.]. 1790: a * pénz mostanis nállom 
készen lévén a' Nemes Captalannak Cum omni proptitudi-
ne meg adni kész vagjok, es míhellyen az Ur Isten beteg 
ágjambol annjira Való erővel fel gjogjit, leg ottan meg vi-
szem, es ... be is szolgáltatam; s azért a' Joszágot se Ko-
máromi Umak, se másnak Senkinek birodalmamból ez út-
tal ki nem botsátom [Radnót KK; DobLev. III/678 Csato 
Mihály lev.]. 

3. ~(nek) vkije/vmije az utána következő birtokszóban 
megnevezett fajtából egy sem; nimănui; niemandem gehö-
rend. 1568: Catharina Magiary Tamasne iur(ata) fassa est, 
hogy oda Jçue Veres Tamasne es azt monda, Myre hogy 
azt montad hogy ne çrizze a te fiad a beŝtie kúrúa tehenet, 
es mond chyehy Balintné ha montamis Nem Neked mon-
ta(m) hane(m) az en gyermekemnek Mert ne(m) akarom 
hogy senky tehenet çrizy (!) [Kv; TJk III/l. 224]. 1570: 
Raczfey Krestel? Stephen otth, hitek zerent vallyak, hogy 
Eonekykes volt Lenek es keolesek az ky (!) Myhal keolese 
Mellet, Es aztis Mind megh ethetek volt, De eok Rayta 
nem tálaltak senky Barmath, hane(m) az vtan Kys Myhal-
twl hallottak [Kv; TJk III/2. 191]. 1591 k.: ez Fazakas 
Lukachnak az Eósy Attiais molnárok voltak senki Jobbagy 
nem voltak [UszT]. 1603: nappal az Vártákon es tornyo-
kon walo leöweoldeozesek megh Zewnnienek: az ey penigh 
miért hogy senkinek nem barattia az zokot uigiazast conti-
nualliak (így!) [Kv; TanJk 1/1. 444]. 1633: soha nem hal-
lottam senki jobbaggajs leőtt uolna [Dés; DLt 380]. 1669: 
Én bizony senki atyafiúságában is nem bizom úgy, mint 
Kegyelmedében [TML IV, 593 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz]. 1677: Jofil vidékire senkinek Jobbágyi bé ne fo-
gadtassanak, és ha ollyan találtatnék, az Ispánok, és Vár-
megye Tisztei sub amissione Officiorum reá mennyenek, és 
restituállyák, comperiáltatván elöttök a' dolog [AC 221]. 
1683/1781: tartok egy kitsin fattyat Vizi Mihályt, annak 



senyved 748 

hagyok szabadtságot, senki Jobbágya ne légyen [Süketíva 
MT; DobLev. 1/9]. 1748: A' mi az én Nobilitasomat illeti 

ha nekem privátim arról Donatiom nintsenis, eő ipsô 
tamen, hogy Thordai ember vagyok, beneficis Priuilegii 
communis Nemes embernek Írathattam magamat, máskép-
pen nem vagyok senki Jobbágya [Torda; TJkT III. 228]. 

4. a jelenlevők/említettek közül egy sem; nimeni din cei 
prezenţi/numiţi; keiner von den anwesenden/genannten. 
1561: Az melly legen vrat el akarya hadny ket hettel eleb 
tartozzék vranak akarattyat meg' ielentheni. Az vtannis 
Bwchw hetet ket hetet zolgalnj hog' az miet az mellyet fel 
fogattanak úolt el wegezzek Senki penig' eg' mesteris 
effele legent ky ez warosba eg' Mestertol mas mesterhez 
akar Zolgalni menni meg ne mereslyen addigy fogadni a 
mig' megy nem erti az wratol my okon es my modon ualt 
el [Kv; ÖCArt.]. 1570: Kelemen Mongia volt neky Jertek 
ely Lássátok myth chelekeznek, De eo Nem Menth Sem 
egies senky az wrzeok keozzwl [Kv; TJk III/2. 82]. 1585: 
Kisffaludi Kecheti Caspar ffew ember ... Aztis hallotta(m) 
Mihal deaktul az iktataskor hogy eo senkit Nemes embert, 
lofeiet az eo iusaban megh ne(m) háborít [UszT]. 7602: 
Senky az Mezarosok keozzeol affele megh beliegzet barmat 
marhaianak el vetele alat, el ne merezelie adny [Kv; TanJk 
1/1. 407]. 1655/1754 k.: Senki penig az Sátorban gyontáro-
zatlan munkát a Mesterek közül ne árulyon, kŭlömben 
büntetése lészen flor. 1 [Kv; ACJk 17]. 1702: mivel ez Ha-
zab(an) sok felöl halatnak tolvajok Kgk mindenŭt maga 
szekib(en) hirdesse meg hogj senki nekiek gazdalkodni ne 
merészeilyen, mert az Mely Falu gazdalkadik harmadmaga-
val az Biro fel karoztatik [UszLt IX. 77/50 gub.]. 1737: Az 
Ecclesiaknak a hová mit hadtam, adtam, és fogadtam, és 
hagyok átok alatt hagyom hogy Senki az én maradványim 
közül el ne vegye, meg ne másollja, s kiszolgáltatni el ne 
mulassa [Szárhegy Cs; LLt 60/1679]. 1755: pusztaság 
ollyan van Szebenbe, hogy majd ä sintsen, kinek kősző-
nyűnk, nem lévén senki ben ä Magyar Urak közül [Ks 96 
Baló Antal lev. Nsz-ből]. 1767: senki azok közül, akik ott 
Jártották Tulkoit, s kantzáit (így!) nem büntetődet meg 
[Burjánosóbuda K; JHbK LVI/5. 11]. 1780/1804: bé álván 
a Mlgos Possessoratus kortsmárlása senkinek a Toroczkói 
Jobbágyok es szolgáló 'Sellérek közzül ugy bé járó jōvevé-
nyek(ne)k is bort vagy egyéb italt bevinni, annyival inkább 
eladni szabad ne légyen másként ha kik tselekednének a 
Mlgos familia számára confiscaltassék és toties quoties fl. 
12 mulctáztassanak [Torockó; TLev. 38-9]. 

Szk: - is. 1728: Ratkai Gombkötő Ferencz Ur(am), hogj 
egj hársfa karszékét csináltatott volna melyet ki nem váltott 
azért fel tiltatik az B. Che előtt hogy addig mig ŏ kglmel (!) 
ne(m) igazittja dolgát senkiis az my Mester Atyankfiai köz-
zül ne dolgozza(na)k okglme(ne)k annak büntetese alat 
[Kv; ACJk 138]. 1745: Senki is az Betsületes Cehbeli 
Mester Emberek kŏzzöl Senki is az Asztal mellől felne 
kelljen mig az Asztalon Leszen az Czeh Könyve, mert az ki 
az ellen tselekeszik, tehát büntetése Lészen flor. 3 [Kv; 
FésCJk 31]. 1767: Mi igaz hütűnkkel el mandhattyuk, 
hogy soha senki is azok közül ... meg nem bűntetöttek 
[Burjánosóbuda K; JHbK LVI/5. 27]. 1806: A' számadás-
nak ideje, senkinekis a' Gazdák közül szabad nem lészen, 
Juhait addig kihányni valamíg, a' mivel tartozik, bé nem 
fizeti [F.rákos U; Falujk 19 Sebe János pap-not. kezével] * 
~ se. 1672: Innen csötörtökön Czégben, pénteken örmé-
nyesre, szombaton Radnótra megyek, de ez dispositiomat, 
kérem, senkinek se jelentse udvarnál is; azomban arrafelé 

kerestessen [TML VI, 239 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 

B. mn-i egyetlen sem; nici unui; kein(er). 1794: bár 
melly egyenes szívű Birois könnyen által láthatja mely Ká-
roson viselte Mgos B. Nalátzi Joseff Ur Testvére árváinak 
tutorságát, akiknek majd jobb lett volna, ha senki Tutorok 
nem lett volna, mintsem ha meg engedtetik mind az a'mit a 
Tutor Ur kíván vagy elmellözni, el tartani, vagy pediglen el 
engedtetni [Kv; CsS]. 1836: Senki Kalvenista ember az eŏ 
hazahoz ne menie(n) [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

I h jh birt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; mit possessi-
vem Personalsuffix: egyetlen olyan személy sem, aki a szó-
ban forgó személlyel rokoni vagy szorosabb kapcsolatban 
volna; nimeni (nici rude, nici prieteni); kein Mensch, der mit 
der genannten Person in verwandtschaftlichem oder engerem 
Verhältnis ist. 1659: Édes Bátyám uram, ha én nem járok 
benne, sem atyjafia senkije nincsen szegénynek [TML 1,410 
Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1678: Én is kérem Ke-
gyelmedet édes öcsém uram, mivel én is halandóság alá vet-
tetett vagyok, idő is igen eltölt, hogy ha Isten az idő alatt elve-
szen, ne feledkezzék el árva neveletlen gyermekeimül, Iste-
nért kérem Kegyelmedet; nekem immár senkim sincsen, az 
kinek egy szót szóljak az én sok nyomorúságomba [TML 
VIII, 200 Árva Bornemisza Kata ua-hoz]. 

senyved 1. tengődik; a lîncezi/vegeta; siechen. 1678: 
Nem árt Kgdnek magát aprónként készíteni, ki tudja, ha 
Kgdet tanálják kívánni, jobb távuly szenyvedni; ha abban 
securus volna Kgd, hogy az magyarországiak potenter Kgd 
mellett fogják, jó volna oda menni s ha azok megírnák, mi-
csoda patronusok volt Kgd, még az vádló járna rosszul 
[TML VIII, 29 Székely László Teleki Mihályhoz]. 1705: 
Azután pedig megadám az hűségben m e g m a r a d ó i t főren-
deknek registromát, kikkel Szebenben együtt senyvedtem, 
kik is voltanak in numero 40, akik Szebenben voltanak 
[WIN 1,619]. 

2. szenved; a suferi/suporta chinuri; leiden, dulden. 
1597- Chato Ambrúsne Sophia wallia egizer minthogi 
teo zomzedgia wagiok menek égikor ki vdwaromon az 
fa wagora hallek walami keserves iaigatast az Kis Imre ka-
moraiaban kerde(m) az leankaiat hogi michioda Iaigatas 
wagion az kamoraba, monda, Iai io zomzed azzony bizony 
az zeginy giermekeket keoteozte az Apam az Ágashoz, im-
már negied napia hogi ot senywednek zegenyek am zinte 
megh halnak [Kv; TJk VI/1. 39-40]. 

3 . pusztulófélben van, romladozik; a se de ter iora /s t r ica ; 
zugrunde gehen. 1636/1687 k.: Mikor ã Sz. Annaiak kerti 
el kezd senyvedni, bomlani, akkor mérjék fel ujjobba(n) és 
oszollyék éppen mind ã négy részre égy aránt az épités. Ha-
sonlóképpen) égy istállón kit egészsz megye épített, ha 
mikor el kél az istálló abból ă helyből, a kertelése annakis 
három részre egyenlő képpen oszollyék [AndrásfVa MT; 
MMatr. 245]. 1741: Hogy ha a' Város Ser korcsomája, 
ö kglmeka negligentiájok; vagy Contumatiájok mian szeny-
vedne, heverne, a' Nms Város, a' defectust ő kglmeken 
még-vehesse, az az, a mennyi Lucrum rend szerint ingre-
diálhatott vólna a korcsoma heverése alatt [Dés; Jk 552b. 
— aA serfözők]. 1774: a kő kastélly régibb részén lévő 
fedele és szarvazattyának fondamentoma el rothadott, és 
senyvedett [T; CU]. 

senyvedés 1. búsulás; mîhnire, întristare; Betrübnis 
1675: Látom sokak sokképpen magyarázzák is, nagy is az 
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híre, Kegyelmedet ő nagysága hadakért küldötte volna be; 
Szolgája is Kegyelmednek beszéllette Vásárhelyeit, kiben 
van-e valami, Kegyelmed tudja. Szenyvedéssel vagyok Be-
lényiné asszonyom miatt [TML VII, 53 Teleki Mihály Bél-
di Pálhoz]. 

2. sínylődés, szenvedés; pătimire, suferinţă; Siechtum. 
1657: Tiéd légyen Uram, a dicsőség és tisztesség, miénk az 
orcapirulás és igen méltán érdemlett büntetés alatt való 
szenyvedés [Kemlr. 332]. 1811: Halálát az Isten károsnak 
ítélte, Nyújtotta életét sok időkre néki, 'S A' már kész ha-
lálból négyszer mentette-ki Páthmos Szigetében a' 
számkivetésből, 'S ott' az Ertz Bányákban való senyvedés-
ből [ÁrÉ 179]. 

senyvedez sínylődik, tengődik; a tînji; siechen, sich 
fristen. 1817: A városi szegénység, mint más helységek 
nyomorult lakossai az utolsó ínség, és éhei hálás torkába 
senyvedeznek [Dés; DLt 213]. 

senyvedő szenvedő; suferind; leidend, duldend. Szk: hi-
ányban - 1881: Ej Ödön, te, aki ismered a kolozsvári iro-
dalmi viszonyokat, te válogatnál-e, ha Závodszky (Széchy) 
uram a neves esztétikus, a Szép Ilonka írója két verssel ör-
vendeztetne meg, melyeknek aláírja a nevét, s melyek kö-
zül az egyik határozottan igen szellemes, bárha elég hiány-
ban senyvedő szerzemény [PLev. 85 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

senyvedőfélben pusztulófélben, korhadófélben; ín stare 
avansată de deteriorare/putrezire; in Zerstörung/Vermode-
[ung befindlich. 1814: a' Groff Ur ő Nagysága a régi Istá-
lonak senyvedő félben lévő fáit egybe szedette, a' jobbakot 
Külön vállogattatta, — A' virág házán és azzal egyben 
foglalt épületekhez lévő fedeleket meg igazíttatta — a' 
Kertet csinosittani és jo rendbe kívánta hozni [Banyica K; 

117/1 András Csatt (58) ns vall.]. 

. senyvedt, senyvedett 1. tönkrement, romladozott; dete-
"orat stricat; kaputtgegangen, zerfallen. 1681: A víz kere-
keknek penig vas csapjai karikáj jók, de az vizre menő 
vállú régi és senyvedettis [CsVh 91]. 1692: Ezen rend ha-
zak szendelyezese az udvarhaz kapujatul fogva, eddig igen 
senyvettek, veszedelmeztek es megavultak [Görgyényszt-
'mre MT; JHb Inv.]. 1772: curiose mindeneket meg néze-
getvén ... A Házat Pitvarastol edgyütt aestimaltuk ad Hf 
10// Egy létz kapucskát ad //50 Még imitt amott lévő 
veszszö, és senyvet Tövis kerteket ad 1// [Nagylak AF; 
DobLev. 11/441. la]. 1777: voltanak holmi Csűr, Istállók 
Pajták de régi senyvedt épületek voltanak [Dés; Ks 79. 29]. 

2. kopott, szakadozott; uzat, rupt; zerschlissen, zerfetzt. 
ím k. : Egy senyvedett Sahos Abrosz [Szilágyszeg; SzVJk 

3. megromlott; alterat, stricat; verdorben. 1632: Semmi-
re kelleö reghi seniuett teömleö túrok ... N.3 1 meres két 
teomleöen con. lib. ... N.70 2 meres két teomleöben con. 

N.l 14 [Fog.; UF 1,173]. 
4. poshadt; stătut, zăcut; schal. 1694: az Var Udvararol 

való hitvan es senyvet vizek(ne)k es Locadekok(na)k való 
foytatásara reghi fa Csatorna [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

senyvesztő sorvasztó; mistuitor; abzehrend. 1843: Meg 
holt Babos Sándor természetes senyvesztő halállal 5. 
éves korába [Burjánosóbuda K; RAk 102]. 

senyvláz sorvasztó láz; febră mistuitoare; abzehrendes 
Fieber. 1856: halt meg Szabó Károly csizmadia legény 26 
éves korában a korházban senyvlázban [Dés; RHAk 78 
Medgyes Lajos kezével]. 

Vŏ. a bujasenyv címszóval. 

seper 1. ki/megseper; a mätura; auskehren/fegen. 1584: 
Angalit Razman Palnç vallia, Ez hus hagiatba ez Minapiba 
meg betegeswlek, hiwan hozzam Zabo Catot, es megh 
kene, vegre fel keonniebedem, Es mikor hazamat sepre-
nçm, Az kemencze Alat talalek egy darab sot, es három 
Mazagal vala Altal keoteozve raita, ige(n) Zep feier So 
vala, es az három mazagokban harmincz keotes es chomo 
vala [Kv; TJk IV/1. 217]. 1621: az Boerok szállásán, Egy 
szegeny Zekely legennek ki a kemenczet fwteötte, zobat 
seopreott, es Tálnerokatis teórleot... masfel napra fizettem 
neky f—d 5 [Kv; Szám. 15b/XI. 35]. / 756: az Németi Ist-
ván Uram tavalyi Menyetske szolgáloja ... midőn seprette 
vólna a' Németi István Uram Házát, holmi aranyat Seprett 
volna ki az ágy alól [Kv; Mk IX Vall. 178]. 1757: bé me-
nék abban az Házban, melyben Németi István Uram lakott 
akkor, hogy ki Seperjem az Házat és midőn az ágya alatt 
kezdém sepreni, onnan valami papirosban takarva 12. ara-
nyakat ki seprék, ezüst pénzt akkor nem láttam [Mocs K; 
i.h. 185]. 1823-1830: Trencséni Sámuel nevü pap Hogy 
vacantiában maradott, holtáig Marosvásárhelyt lakott 
egyes-egyedül egy kis házikójában, amelyet nem is sepert, 
egy egeret, bolhát vagy akármit is meg nem ölt volna 
[FogE 94]. 

Szk: ház -ni. 1731 k.: Fogarasi Sámuel a mely szol-
galo teanzo bé járt hozzá Ház seperni, azonis erőszakot tett, 
ennek felette, sok egyéb Istentelenségei, gyilkosságai, Ház 
égetése, hatalmaskodása constálnak [Dányán KK; Bom. 
XXXIX. 16 Jos. Aknai alias Nagy pastor ref. kezével] * 
udvar -ni. 1679: Nyirágh seprő Udvar sepreni való nro 8 
Ház sepreni való nro. 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 11]. 

2. kiseper vhová; a scoate ceva cu măturatul; irgend-
wohin ausfegen. 1743: Tapasztalunk illjen alkalmatlansá-
god, hogy némélljek Hazánk lakósi közüli éppen szokás-
ban vették hogy a' szemetet, gazt, Moslékot és akár mellj 
otsmányságot házok elejében az Uttzára* szoktanak sepreni 
's ki hánni mások hántásokra, nem gondolván sem magok 
betsületekkel, sem mások intő beszédével, végeztetett, 
hogy valaki azonn alkalmatlanságot tselekeszi ennek után-
na, valahol, bizonyoson tapasztaltatik, méltó érdeme 
szerént, mint a Birók ítélik meg bűntettéssék [Torockó; 
TLev. 10/1]. 

3. kitakarít; a curăţa/mătura; ausrăumen/misten. 1781: a 
kéményeketis lehessen Sepreni [Déva; Ks 78. 201. 2]. 

4. beleszór/húz; a aduna/strînge (cu mîna ín ...); hinein-
ziehen. 1629: az sweghbe seópre az aztalrol az pénzt [Kv; 
TJk VII/3. 68]. 

5. vmivel a földet súrolja; a mătura pămîntul cu ceva; 
den Boden mit etw. scheuem. 1679: kész volnék Kgd előtt 
a földet is hajammal sepernem s minden tehetségemben 
álló dolgokat alázatos engedelmességgel Kgd előtt elkövet-
nem s úgy engesztelnem [TML VIII, 505 Wesselényi Pál 
Teleki Mihályhoz]. 1710: Mufíti pedig a török papokkal 
együtt aznap sákban öltözvén s magokot megláincozván, 
arccal a földre leborulnak vala, szakái lókkal sepervén a föl-
det, minden utcákon nagy sírással, jajgatással úgy mené-
nek, mig a török templomban bemenvén, ott nagy felszóval 



seperhet 750 

az égre kiáltottanak török nyelven [CsH 199]. 1811: Nem 
lankad, sőt mentől tovább a' menése3 Tüzesebb, nem bot-
lik, bátor a* lépése; Körmeinek Tángyér forma az állása 
Mikor lépik hangzik azok' tsattanása; Farka vastag, 's tö-
vig tömött szőrössége Diszes, 's ha Krupra áll, földet seper 
vége [ÁrÉ 158. — aGr. Bethlen János véleménye a ménes-
be való jó lóról]. 1823-1830: Alá kötötték a szoknyát, s 
hátul oly hosszú volt, hogy a földet messzére seperte, me-
lyet slepnek neveztek; emlékszem még olyan viseletre is, 
hogy a farakra abroncsot tettek, mely szélesen kikerekítette 
a szoknyát, és ezt verdigálynak nevezték [FogE 65-6]. 

6. tenyerét összesimítgaţja; a-şi freca palmele; die Hănde 
reiben. 1618: Hogy ha én s több jóakarói nem lőttünk 
volna az fejedelemnek s Erdély országának, és az ő követ-
ségét az hatalmas császárnak megmondottuk volna, eddig 
vagy-vagy (az tenyerét söpörve fogá az pasa, s monda), így 
járt volna Erdély Kamuti Farkas miá [BTN2 129]. 

7. leseper/ver; a mătura/da jos; abfegen, herunterreißen. 
1710: Mihelt odaérkezének, és már három granatéros a kő-
falra felhágott vala, egyszersmind az ágyúkot rájuk kisütö-
getik, a hajdúk a sok köveket kihanyigálák rájok, túl is a 
ház ablakáról szintén kezdenek lőni a németekre, de mind-
azok felett az a borona confúndálá, kit lebocsátván a magos 
kőfalról, székiben seprette a németeket, úgy annyira, hogy 
vissza kelle szaladniok, de a kőfalról mindenkor a hátok-
ban lövődözvén, több száz németnél ott vesze [CsH 401]. 

seperhet kiseperhet; a putea mătura; ausfegen können. 
1764: az házat sepervén ki, a puskát a szegeletböl mely 
miá nem seperhettem félre akarván tenni, es ugy el sült 
[Torda; TJkT V.246]. 

sepertet 1. lesepertet/tisztíttat; a puné pe cineva să dea 
jos ceva cu mătura; abfegen/reinigen lassen. 1758: Ezen kő 
Tornácz fedél nélkül Lévén Notálni kell Számtarto 
Ur(am) manuductiojára hogy valamikor essőzések, havazá-
sok vad(na)k mind anyiszor ä meg állo vizet, havat, hala-
dék nélkült, darabantal Sütőkkel kolcsár, kádárral le tiszti-
tasson (így!), sepertessen s őket reá szoktattassa mivel 
eddig elé notabilis károsodása esett Uraságnak [Déva; Ks 
76. IX. 8]. 

2. kitisztíttat; a dispune/face să fie curăţat; ausputzen 
lassen. 1794: Az Házakat és egyéb alkalmatosságokat tisz-
tán tartsa az Arendátor az Árnyék széket Esztendőnként ki 
takaríttassa, a* kémenyeket szorgalmatoson sepertesse [Kv; 
SRE 309]. 

seppedék lágy/ingoványos talaj; mlaştină, teren mläşti-
noş; Sumpf/Moorboden, Weichland. 1561: kys Zylwas kert 
kynek hatara az seppedek [Sepsibesenyő Hsz; HSzjP]. 
1582: Michael Dedrich ... vallia, Ki hiua minket ez Paztor 
Az Árokba talalok Az thehenet Ahol penigh talalok halwa 
vala Immár de ot sem sar semmy sepedek Nem volt hanem 
chak tizta feóweny, De semmi husa Nem vala hanem chak 
a' beòr vala Az chonthon [Kv; TJk IV/1. 18]. 1587: Az 
Zentlelek mellet Nagy Seppedek vagyon; Amellie(n) a' 
buza hordás lenne, kérik Biro vramat hogy vagy fertallial 
vagy mykeppen mingyarast ch inal tattassa megh az ot való 
vtat [Kv; TanJk 1/1. 54]. 1608: az gorgoson az nagj hálóm-
nál ualo tanorokot tudom hogj az 63 ember ada Becz Pál-
nak rezebe eket Prasmarrol hozatot uala, es vgj tiztittotta 
megh az sepedekteol azutan bekesegesen birta holtáig 
[Kozmás Cs; BLt 3 Thomas Bartalis (60) pp vall.] 1735: az 

hol az utczákon olly rut sepedeket Csinálnák, g a n é j j o k a t 
szemettyeket ki horgyák, tehát büntettethessék Cum. A 
1:/: 1 [Dés; Jk 456a]. 1767: Koronkábana eleitol fogva 
seppedekek szoktanak volt lenni [Told. 19/29. — aMTJ' 
1780: a' szakadások, oldalok, és seppedékek mián ... sze-
kérrel sem lehet járni [Nagyercse MT; i.h. 79]. 1794:} 
Majorom előtt volt Seppedéket 26. szekér kőfal televénjel 
meg töltöttem [Kv; Pk 3]. 1818: más uttzáinkanis nagy 
seppedékek Motsárok vágynák [Dés; DLt 174]. 

Hn. 1688: az Sepedeknel túl (sz) [Csapó KK; EHA • 
1775: Az Sebhedék (!) nevezetű hellyen (sz) [uo.; EHA]-
1778: A' Seppedéken (sz) [uo.; EHA]. 1795: Seppedéknél 
(sz) [uo.; EHA]. 

seppedékes ingoványos; mläştinoş; moorig, sumpfiß-
1584: foroghnak eo kgmek eleot Az vczakban való sok 
Rútságok, sáros Seppedekes heliek feokeppen Monostor 
vczaba(n) vegesztek megh epiteny [Kv; TanJk V/3. 282a]. 
1668: Thorda Vármegjében levő Zah nevü Falujának hatá-
rán, Országh uttyán való alá s fel járó, szekeres, és egjéb 
uti embereket akadaljoztato Mocsáros, Seppedékes, Sáros 
helyeket ... minemű sok bajjal, farátsággal, es költséggé 
eppittettendő hidakkal, töltésekkel tartaná [Radnót KK; 
Told. la. II fej.]. 1759: az Alparéthi határon igen sok Sáros 
seppedékes hellyek vágynák | az Alparéthi határon feles 
nehéz, sáros és forrásos hellyek lévén mind azokan H i d a k o t 
és töltéseket tartatnak [Bujdos SzD; JHbK XL/8]. 1767: 
Koronkában ... egész határán eleitől fogva különös seppe-
dékes rosz hellyek és veszedelmes utak szoktanak kulom-
benis lenni már az utis igen seppedékes és Sáros [Koronka 
MT; Told. 19/29]. 1780: náddal tellyes és sepedékes rét 
hellyeit Sántzba vétetvén resziben jutott kaszállo Rét tyei is 
alternatim kaszállok nádos és sepedékesek voltak [Buza 
SzD; LLt Csáky-per 148. L. 12]. 1799: (A) kender földek-
nek felső Szélitől fogva tsapanolog le a tájig az hol az a 
Ház épültt mellyben most én lakom, és onnan le a rét széli-
ig egy darab forrásos, és eleitol fogva miveletlenul állott 
darabotska seppedékes hasznavehetetlen részt ö Nsga, 
Svábokkal nagy költséggel körűi sántzolván a' Curiahs 
hellyhez kerittetett [Gyéressztkirály TA; Ks 89]. 1807: 
Gyűmöltsős Kert a Szamos árkai kőzött vagyon dél-
ről ... egy régi seppedékes, posványos árok által határozta-
tik [Apahida K; RLt O.2 Jos.Farkas (47) ns provisor vall ] 
1822: a ... ki járást az Ország uttyára kerülőnek és vesze-
delmesnek látván (minthogy a' régi uttya sáros ês seppedé-
kes [SzamosfVa K; Hr 1/23]. 

Hn. 1755: Az Sephedékes nevezetű hellyen (sz) [Csapó 
KK; EHA]. 1813: az völgyben lévő seppedékes (:vulgo 
glod:) nevű hellyen [F.gezés AF; Told. 30]. 1822: a' Sep-
pedékes helyen lévő halom [Gyerővásárhely K; KHn 155]. 
1864: sepedékes sován sátétt termő kaszáló [KilyénfVa Cs; 
EHA]. 

seppedékesség ingoványosság; faptul de a fi mläştinoş; 
Moor. 1796: maradott volt meg Szamosfalva felől való for-
duló Határba az ugy nevezett Hunyadi Tó gattya alatt egy 
darab haszonvehetetlen helly, mellynek motsáros sebhede-
kessége, 's felettébb vizes volta miatt vévője nem találko-
zott; de én gondolván hogy nagy industriával és költséggé 
avagy csak szarazabb űdökbe hasznot vehetek belölle az 
1782 Esztendőben meg is vásárlottam örökösön | Melly 
circumscribalt he Ilynek mivoltát, elménkkel jol meg fon-
tolván, seppedékessége, és mocsárossága miatt, hogy h a 
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nagy munkával és költséggel ahoz speciális industria nem 
adhibealtatik haszonvehetetlen leszen [Kv; KvLt Prot. oec-
Pol. I1I/3. 359 Sikó István kérelme]. 

seppedett ingoványos, süppedékes; mläştinos; moorig, 
sumpfíg. 1757: A Koronkai felső Utza hogy meg igazit-
tathassék, és oly Seppedétt Sáros ne légyen a minémü mos-
tan Ítéltetett hellyesnek, hogy két felöl a' széllein ásattassek 
egy ölni, vagy leg alább két singnyi Szélességű, félõlnyi 
Mélységű Árok és Sántz [Koronka MT; EHA]. 

sepredék maradék, hulladék; rămăşiţe, resturi; Rest, Ab-
fell. 1819: a Mészárszéknek helje Szép és tiszta légyen, an-
nak okáért Szoros kötelessége légyen minden Mester és 
Mészáros Legénynek a maga Kamaráját minden időben, 
mind kivül mind belől tisztán tartani, minden tsontott, és 
Seprődékeket (!) abból ki hordani s tisztítani [Kv; 
MészCLev.]. 

sepredék nép söpredék, hitvány/semmirekellő nép/cso-
P°rt; pleavă; Kehricht/Abschaum (von Menschen). 1662: 
Hallható, csak az allyas, sepredék-nép is, mellyet Nabugo-
donozor Júdeában meghagya, minémü nagy nyegédséggel 
telel az igazmondó prófétának, midőn őket Isten izenetivel, 
szavával intené: A szót, mellyel szóltál minékünk az Úrnak 
^evében, nem akarjuk tőled hallani, hanem azt cseleked-
JüK ha mi kiszármazott a mi szánkból, hogy áldozatot te-
gyünk az égen levő állatoknak stb. [SKr 710]. 

sepredéktörés töredék arany; sfërămăturä de aur; 
öruchgold. 1596: vachy peter valamy sopredek törés, 
ky királyé volna, azt Mind Maganak tulaydonytanaia [Nsz; 
MKsz 1896. 372]. 

sepregetés seprés; mäturat, măturare; Fegen. XVIII. sz. 
te.: Hogy ha az Urad vagy Aszszonyoda Szavat6 vásárolna 
Vagy vásároltattna veled, tartozol haza hordani Szorgalma-
toson és annak völgyit (!) ha a szükség hoza várbulis ki 
hordani, és égyéb sepregeteseketis végben vinni kiváltkép-
pen mesterségeknek szemettyit [Kv; FésCJk 54. — aTi. az 
másé. bĖrtsd: szarvat, azaz szarut]. 

seprelék söpredék; alja nép; pleavă; Kehricht, Ab-
schaum. 1662: Mindazáltal, mivel Istennek igaz ítéletéből 
ez mi utolsó romlásához közelített nemzetünk már annyira 
megzavarodott, hogy igen kevesen legyenek, kik a dolog-
nak folyamtiból s fundamentomiból mérsékeljék a dolgo-
kat, hanem nagy részből még az első rendbéliek közül is 
egymás ellen való gyülölségtöl viseltetvén és a népnek 
ama tudatlan kóborló seprőlékje módja, bolond szokása 
szerint ... olly becsületes, hazájokat szerető és istenfélő 
jámborokra akarják kenni a hazán történt nagy romlások-
nak okát [SKr 73-^]. 

seprés 1. ki/megseprés; mäturat; Ausfegen. 1595: Az 
Darabos Ianos szolgálo Leannyjnak mosásokért, sepröse-
kerth futosasokerth, Attam ... d 8 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 180 
'ţj- Heltai Gáspár sp kezével]. 1608: az templom seprese-
teol attham d 20 [Kv; i.h. 12b/IV 105]. 1852: a piatzi ŏrta-
nya Seprése [Dés; DLt 1341]. 

2. kéményseprés; curăţirea coşurilor/hornurilor; Schorn-
steinfegen. 1750: Kémény Seprőnek a Spotály háznál há-
romszori seprésért HFlor 1 d 44 [Kv; Szám. 70/VIII. 18]. 

seprűszáraztó 

1768: Kolosvári házak kéményeinek Seprésiért Eszten-
dőtt által fizettem Hf 6 [Kv; DobLev. 11/390. 20a]. 

sepretlen kitisztítatlan, kormos; necuräţat (de fiinin-
gine); ungesäubert, rußig. 1733: A rosz kemenyek le vona-
sara, az kormosok(na)k Oculalasara, ha hol kormosnak, 
sepretlennek találtatik annak 3. forintig valo Zallaglására s 
Viz nem tartasokertis Exmittaltatnak3 [Dés; Jk 437b. — 
aKöv. a nevek fels.]. 

seprő1 vmit ki/megseprő; de/pentru mäturat; etw. ausfe-
gend. Szk: házai - seprű. 1740 k.: a Falusi Esküttek 
Házából ki ezokigatta béstelenitette Házat Söprö Söprüvel 
Abrázattyában verte [Szentk.]. 

seprő2 1. borseprő; drojdie de vin; Weinhefe. 1580: Az 
bor egeteoket hywassa be eo kegmek, Biro vram es feyere 
iozagara paranchiollya megh mindeniknek hogy idege(n) 
sėprót ne merezzellie(n) venny se az hatarba be hozny [Kv; 
TanJk V/3. 210a]. 1589: Keōuetkezyk Az Heth Boroknak 
ky oztogatassa Rend zerint Dragümemek Alsó fyllen 
Attunk. Alsó fylen egy Altalag bort volt merwe az Akoual 
52 veder zallot ky Belőle 3 weder, es 5 weder Seprő Marat 
44 weder Atta eyttelet p(ro) 4 d. Arolt f. 14 d. 8 [Kv; Szám. 
4/XII. 4-5]. 1595: Biro Wram Adot egy Oh Boroczkat: 50 
vedrest Eyttelet 1 p(er) d 6 f 22 Az f 2 tútta ő keme 
az Sŏprere [Kv; i.h. 6/XVIIa. 219 iţj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1599: Chakan Arultattam ki egy bort, volt tizta 
bor benne vrnę 77. sepreje vrnę 5 Hagimason Árultat-
tam esmet egi hordo bort, kiben volt tizta bor vmę 64 sep-
reje vrnę 6 [Kv; i.h. 8/IX. 14-5]. 1606: az korezomar-
lasaert adunk flo. 2 egi eöregh kenieret es az bornak 
sepreiet [Miklósvár Hsz; HSzjP]. 1679/1681: Az szám 
tartóval irassa bea Ratiojab(an) külön külön minden hordo-
b(an) szin bor mennyi s hány veder, ugi sepreyeis mint 
volt; Az bor seprőt ã mint hasznosabbnak talaltak ed-
dégh, vagi pénz(en) el adni, vagi belőllök eget bort főzetni 
s azt kupával el adni, eő kglmek ugi czelekedgyenek [Vh; 
VhU 672. — aAz ub]. 1687: administrált praebendabor 
seprűbül főzött [Fog.; AUt 519]. 1708: vagyo(n) két hordo 
Seprűnk, mellyet nem Tudunk hova tenni, ha az Sarkanyi 
eget bor fözők ne(m) assumallyak mert hogy itt ki 
főzessünk nem latom modgyát [Fog.; KJ.Fogarasi János 
lev.]. 1744: meg mérvén Oltyán Andrekánal el korcso-
mállott átalág bort melly lőtt mérés szerént Ur. 17 justae 4 
Sŏpreje Ur. 2 justae 4. Marad fizető négy négy poltrájával 
ejtele Ur. 15 [Szászerked K; LLt]. 1780: hogy három 
hordo seprő Gavrilla nevezetű pal inka főző igaz lelke 
szerent a rovástis meg mutatván tőn illy válást, adott pálin-
kát 12 vedret és 3 kupátt [Baca SzD; TSb 24]. 1813: A' 
Borok még Seprejekről le nem vétettek [Alpestes H; Told. 
18 Toldalagi Kata lelt.]. 

Szk: levő sajtolt bor. 1755: Ó Borok a* Pinczeben 
Seprején lévő Verem Bor Cir. 40 Seprejéröl le vett Gyo-
gyi Majorság Uln. 280 Seprőjén lévő Sajtolt Bor Uln. 
27 Másb(an) ugyan le vett Sajtolás Bor Uln 21 [Bábolna 
H; BK sub nro 1020 Naláczi conscr.] * -n van. 1763: a' 
Borok a' mostani üdő szerént Savanyucskák ... ha darab-
jában lehetne el adni, talám jobb volna, kivált mig Sepréjén 
lennének; kettejével egj M Forintal kérnek vala két vagj 
három darabot, elég olcso [Szőkefva KK; BálLt 1] * -rõl 
lett herebor. 1841: A Seprőről lett Here bor bé vétetik 7 
v(eder) [PókafVa AF; Bom. F. Hf] * ~ről levett óbor. 



seprőborona 

1756: Sepreiröl le vett Ó Borok [Nagyrápolt H; JHb 
XXXV 35. 18] * -ről levont herebor. 1842: A Seprőről 
le vont Here bor ... 15 ved(er) [Hosszúaszó KK; Bom. F. 
Uh Szemerjai Károly számadó kezével] * -vei elegy gabo-
napálinka. 1756: a Borokat pedig le húztam a Seprejekröl 
és a 7 Edényben mégyen 239 veder a pálinka pedig 21 
veder Seprővel elegy Gabona pálinka, innét pedig jol meg 
kötve és meg töltve mennek az Edények [Szilágycseh; IB. 
Fogarasi István kezével] * leereszt a -rõl. 1763: Aztis lát-
tam szemeimmel most a Tavaszszal esztendeje mult mikor 
a borokat a Sepreiröl le eresztették hogj az utrizált koltsár 
egy cir(citer) 7 vagy 8 ejteles átalagotskát borral meg 
töltvén haza vitte [Betlensztmiklós KK; BKG] * lehúz a 
-rõl. 1796: Az több 1794beli Borokat is le huzzuk a Sep-
reiröl tsak az idő jobra forduljan mivel vgy tartyák hogy 
felleges időbe nem jo Áslolgolni (!) [Szilágycseh; IB. Foga-
rasi István kezével]. 1827: Ezen folyo 1827ik esztendőben 
Februarius 27ik napján a Seprejeröl le húztam Boraimat ilj 
rendel8 [Csapó KK; RLt. — aFels. köv.] * lehúzattatik a 
-rõl. 1820: (A) Borok nagyon savanyok lévén, tőbb 
versben huzatattak le seprejekröl [Déva; Ks 105] * levesz 
a -rõl. 1780: Molnár György Uram egesz Serenyseggel vi-
selte gondgyokat a' borok(na)k, magok idejeben Seprejek-
röl le vévén, a' megveszéstöl a szerent tartotta meg [Dés; 
TSb 24]. 1792: a jövő héten a Borokot le akarom venni a 
Seprejekröl, Folton pedig a héten leis vették [Bencenc H; 
BK. Bara Ferenc lev.] * levon a -röl. 1855: A Bor dolga-
ba is voltam Kilián urnái, de nem ígért mivel tsak 3 Teli 
hordoja vagyon borral ... Ha általanoson meg akarja venni 
— az O bornak vedrit adgya 6 f. és 30 xr az ujjat 4 ft és 30 
xron — de azt is ha most hamarjába lesz a meg vásárlás — 
madj (!) Martziusba nem adja ha a seprőiről le vonya 
[Nagylak AF; DobLev. V/1386] * új -re vevõdik a bor. 
1795: A' veress bor tsinálása iránt méltóztatott Nsgod pa-
rantsolni, melynek készittése e' szerént vagyon ... mikor 
osztán e' szerént meg főtt egy kis kádba kell tölteni a' mig 
jol meg hűl es azután minden tiz veder borhoz egy vedret 
kell tölteni azon veress meg főtt szőlőből; leg jobb pedig 
ezzel ó bort festeni; mert ez által a' belé töltött festék által 
mint egy ujj seprőre vevödik a bor és újra is for vélle 
[Bősháza Sz; IB. Bátori Gábor kezével]. 

Sz: nem akar a pohár bor -jében inni. 1672: Az ma-
gyarországiak felöl hogy sokat irtam Naláczi uramnak és 
hogy az pohár bornak sepreiben nem akar Kegyelmed inni, 
értettem abbeli resolutioját is Kegyelmednek [TML VI, 171 
Teleki Mihály Székely Lászlóhoz] * nincs tiszta bor, 
melynek ne legyen -je. 1811: Nints hágó a' melynek ne 
légyen lejtője, Nints tiszta bor, melynek ne légyen seprője 
[ArÉ 54]. 

2. méhsörseprő; drojdie de hidromel; Methefe. 1692: az 
kű Pincze ... vadnak ket rendben csinált tölgy fa aszkok, 
napkelet felöl való aszkain vágjon egy hordo meser 
ugyan ot mas kis meseres altalag, lehet, őt vedres, de csak a 
mehser sepreje van benne [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 

3. gyümölcsbor seprője; drojdia vinului de fructe; Obst-
weinhefe. 1679: Megy vizes Átalagh, czak az sepreje ben-
ne, nro 1. Medgyes bornak az sepreje egi hordob(an) [Uz-
disztpéter K; TL. Bajomi János inv. 76]. 

4. ecetseprő; drojdia oţetului; Essigmutter. 1677: 5 Alta-
logokb(an) Szin Eczet B. Ur. 5/1 Ennek van Sepreje B. 
1 1/2 [Kővár Szt;UtI]. 

5. vminek a hitványabb része; pleavä; schlechter Teil 
von etw. 1671: de hogy látom ily gyalázatos állapotjokat 
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nemzetségemnek, az mely már igen az seprejére szállott, 
igen keserves; de mindenek Istentül vannak az mi bűnein-
kért [TML V, 480 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1710 k: 
Az érette való kezeseket erősen megvonák, gyermekeinek s 
atyjafiainak csak a seprejét hagyták a jószágának, res 
mobilisét mind elprédálák [BÖn. 711]. 

6. vminek a maradványa; urmă, rămăşiţă din ceva; Rest 
von etw. 1662: Az régi jó magyari hímek-névnek hogy 
csak a seprője maradott volna, mert amelly hatalmas nem-
zet ellen animálni, biztatni avagy ingerelni láttatnék, az 
magyar nemzetnek sok végházai azáltal nagyobb részént el-
foglaltatván, azok mind ollyan nagy keresztyén világra ki-
terjedt hatalmas császári igazgatás alatt is nemcsak vissza 
nem vétetnének, hanem maga a palatínus küszöbe előtt la-
kó jobbágyok is töröknek szolgálnának, holdolnának [SKr 
488-9]. 

Sz. 1672: de az mi nagyobb hivalkodó s z e m m e l né-
zük, hogy félnek rajta, nekünk is jut az pohár búnak az 
seprejében [TML VI, 143 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. 

seprőborona talajsimító borona; tăvălug; Egge zum Bo-
denebnen. 1735: Az Udvarban vágjon ... három Seprő Bo-
rona, és két fogas Borona [Mezősztjakab TA; JHb X/9-
12]. 1836: egy seprű vagy Mungarlo Barona 10 Vas Baro-
na fagával [MNy XXXVIII, 209]. 

seprődi a Seprőd (MT) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Seprőd/Drojdii; mit 
dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Seprőd. 
1. Seprődhöz tartozó; care aparţine de Seprőd; zu Seprőd 
gehörig. XVII. sz. köz.: Seprődi gyakor [Rigmány MT; 
EHA]. XVII. sz.: a' Seprődi gyakort mikor Sententia mel-
lett el foglalták, s Lázár Ferenczné inhibealtatta8 [EHA. 
aEgy 1583-i bizonyságlevél hátán regesztaszerű rájegyzés]. 
1699: A Seprődi felső Határban: Liget alatt (sz) Vicim 

a' Seprődi Liget erdő [Seprőd MT; EHA]. 
Hn. 1699: A Seprődi Tanórokban (k) [Nyárádandrásfva 

MT; EHA]. 
2. Seprődről való, Seprődön lakó; din/care locuieşte ín 

Seprőd; aus Seprőd stammend, in Seprőd wohnhaft. Szn-
1692: Söprődi Mihály [Kissolymos U; UszLt IV 53]. 

seprő-égettbor seprőpálinka; rachiu de drojdie; Fusel-
schnaps, Hefebranntwein. 1695: Seprű éget bor árrát per-
c(ipialtam) f.36 [EbesfVa; Utl]. 1699: Déési Fe je rvar j 
Janosne az eő klme eget boros asztalat eldüjtőtte mely miat 
elomlot 3 ejtel Seprű eget bora [Dés; Jk]. 1705: Minekutá-
na pedig öttenek vala, asztalnál előhozának egy ejteles 
üvegben tiszta seprű égett bort, melyet is kezdének azoji 
poharakkal köszöntgetni, amelyből az bort is itták [WIN I, 
633]. 1747: kenyérért, tehény és disznó húsért, viz halért, 
rákért és egy fertálly seprő égedborért fizettünk 33. *r 

[Kvh; HSzjP]. 1770: a Trébely eget bort vagy pálinkát fő-
zik itt körül szaporán, a melyet olcson is adnak, Tehá t a 
miá a seprő eget bornak ez idén semmi keleti nem volt [Ba-
lázsfva AF; Utl]. 1792: Seprő Eget bor 1747 Ved(e r ) f 
Kup(a) Pálinka 178 Ved(er) 2 Kup(a) [Hadad Sz; JF 3 0 

LevK 12]. 

seprőpálinka seprőből főzött pálinka; rachiu de drojdiej 
Fuselschnaps, Hefebranntwein. 1768: Kortsomákon költ 
256 kupa Gabona Pálinkák árrát Hf 84 xr 15. 35. ejtel Sep-
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J* Pálinka árrát Hf 15. xr 75 | (A) Boroknak 35. Veder 
« 7. ejtel Seprejekből 35 kupa Seprő pálinka [K; DobLev. 
1̂ 390. 17a, 18b]. 1780: Seprű Palinka Kilentz Kupa 
IBaca SzD; TSb 24]. 1790: A pulykafiak mosására Seprő 
Pálinka [Lunka H; Ks 108 Vegyes ir.]. 1802: Beteg embe-
rek számára, Lovak szügye mosására, és a beteg Lovak 
orvoslására költ légyen 5 - öt Kupa Seprő- és 2 1/8 ~ Két 
Kupa 's fél fertály Trejbej Pálinka [uo. i.h.]. 1817 k.: A' 
Szilágyból jött Vintzellér most... fôzi a' seprő pálinkát, 
32 elmúlt héten a' kerti Szőllőkbe lévő gyümőlts fákot tisz-
togatta [Héderfája KK; IB. Veress István tt lev.]. 1834: A 
P"jkafiak(na)k a lábok meg mártására 1/4 k(upa) Seprő 
palmka [Hosszúaszó KK; Bom. F. Ia Bod Péter tt kezével]. 

seprős I .mn 1. seprővel elegy; amestecat cu drojdie; he-
'g,mit Hefe gemischt. 1710 k.: a seprős, zavaros bort itták 
BOn. 725]. 1793: Seprős bora lett két veder [Szilágycseh; 

JB. Fogarasi István kezével]. 1831: Mátsoi ord(inárius) 
seprős bor 50 veder [H; Bom. F. II]. 1832: Czelnei seprős 
Asszu Szőllő bór [Sáromberke MT; TSb 26]. 1842: Hor-
dok töltegetésire ment fel 7 ved(er) 4 Seprős Bor [Bom. F. 
ri' Szilosbeli fejér Virág-must seprős Virág-must 
iCsekelakaAF; KCsl 13]. 

2. üledékes, mocskos; cu sedimente; mit einem Nieder-
schlag, schmutzig. Hn. 1604: Sepreos kut hagaiaba(n) Ze-

egj Darab [LengyelfVa U; EHA]. 1765/1801: Hosz-
szu mező sepprős árka mellet [Timafva U; EHA]. 

11- fii seprővel elegyes bor; vin cu drojdie; Wein mit 
^efe gemischt. 1850: 1850-be termett a' Vápa béli Szöllö-
be Szin és Sajtolás, Seprős [Cikmántor KK; KCsl 8]. 

seprőszín sárgás-zöld; verde-gălbui; gelbgrün. 1727: 
hzcn Mentének béllése mindenekb(en) accomodaltatik, a 
szócs munkájaval edgyüt a Seprő szin Mente bellésehez 

or- 6 Den. 18 [K; TK1]. 1735: Egy Seprű szin Atlacz 
szoknya ... Egy seprűszin Bársony váll Egy fejér virágú 
£eprŭ szin Tafota szoknya [MNy XXXVI, 198]. 1756: 
kisded Jappon forma Seprő szin Posztobol tsinált vagy 
készített béleletlen Menték [Mv/Burjánosóbuda K; TSb 
2lj- 1760: Edgy vass szin, és más Seprő szin Nusztos Sü-
vegh [Mv; TGsz 2]. 1787: Egy viseletes seprő szin férfi 
mente Dr. 30 [Mv; MvLev. Nagy György hagy. 4]. 1788: 
Şgj moj ette ljukatos Seprő szin el bomlott mente [Mv; 
TSb 47]. 1793: Seprő szin mellértes fain poszto kaput [TL 
J~onscr.]. 1797: Egy Seprő szin Kréditor Szoknya [Mv; 
Jold. 19]. 1801: edgy seprő szin köpenyeg [Mv; MvLev. 
Tóbiás Antal hagy. 2]. 

Szk: világos XVII. sz.: Egi világos seprő szín angliai 
nustal belet mente [LLt Litt. C]. 

sePrü 1. măturä; Besen. 1632: az el mult nagi karaczón 
estin kúldeŏtte volt oda hozzam Zabo Ferenczne Aszoniom 
azt az Annokott; jo reggel, megh en magam fel sem keöl-
tem vala, seöpröirtt s en eszemben sem vettem hogj az ke-
mencze meleöl el uitte volt az kapczamat, de czak egj szűr 
kapcza vala [Mv; MvLt 290. 94a]. 1672: Mint hogy az 
Captivának Colosi Cathának gonosz cselekedetit, paraznal-
kodását az testisek importállyák, Teczet ă tőrvénynek, hogy 
mivel az I(ste)nnek parancziolattia elle(n) vétkezet, per 
noc, pro exemplo alioru(m) mint hogy korsagos az captiva, 
ámbátor az pelengeren megh ne verettessek, ha ne(m) szal-
ma koszorú tétetve(n) fejében, az mester által az városbol 
ki késértessék, elseőben megh kerülve(n) velle az piaczot, 

és az ki késérésben seprűvel háromszor, negyszer üteőget-
ve(n), és teőbbé az vásárba(n) hir nélkül ne találtassék [Kv; 
TJk XI/1. 197]. 1733: etczakanak idejen haz hijjat fel ver-
te, onnan gjőmölcsit, Seprűjit, szekerczejet el vivén [Dés; 
Jk]. 1831: Székelly Farkasné az eő kegyelme Léányátis 
meg verte a Seprű bütüével [Torda; TVLt Közig. ir.]. 

Szk: házai seprő 1740 k. : a Falusi Esküttek Házá-
ból ki czokigatta béstelenitette Házat Söprő Söprüvel Abrá-
zattyában verte [Szentk.]. 

2. ruhatisztító kis seprű; mătură micä pentru curăţat 
haine; kleiner Besen zum Kleiderputzen. 1734: Egy Seprűt 
köntös tisztítani valót flo. —U21 [Kv; Ks 72. 53]. 

Szk: (köntös) tisztító 1666: Tisztító seprő [UtI]. 1673: 
Tisztito söprüre f—//50 [UtI]. 1722: Egy közép rendű ſŭ-
sütt Egy tisztito seprűt Kolos váratt kell venni [ApLt 2 
Apor Péterné inv.]. 1732: találtunk edgj köntös tisztito 
Seprűt [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc néhai gr. Komis Zsig-
mond conscr.]. 1736: Egyszer az fejedelemasszony adván 
ki udvartól két elörenden való frajját, abban a lakodalom-
ban tengerszín bársony köntösben volta, az akkori szokás 
szerént az mentéjén leeresztett posztó lévén, kivül lévén az 
nuszt béllés az posztón, az fejében akkor hosszú nusztos 
süveg volt, köves medályban álló kolcsogtoll benne, mint 
egy tisztító seprű olyan szélyesen, olyat penig másnak nem 
volt szabad viselni [MetTr 337. — aTi. Apafi Mihály fej.]. 

3.felező ~ gabonaszóráskor a pelyvát és töreket eltakarí-
tó seprű; mäturoi cu care se mäturä pleava, felezeu, fele-
zitoare; Abstrichbesen. 1679: Vagyo(n) az Csűrben: Buza 
tartó deszka szúszék Fa Gereblye nro 3. Felező seprű 
nro 4. Szoro lapát nro 3 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 131]. 1773: Egj csép egj rosz felező seprű es vago 
gereblye [Medesér U; Pf]. 1787: Két tsép, két Gereben, és 
égy felező seprő [Mv; MvLev. Elisabeta Nádudvari cons. 
Johannís Nagy alias Koronkai hagy. 8]. 

Vö. a felező címszóval és az ott levő jegyzettel. 

o Szk: hóhér -~je alá való parázna, haszontalan személy; 
persoanä desfrînatä/netrebnicä; Unkeusche, nichtsnutzige 
Person. 1816: a' Feleséged-is Hóhér Seprűje alá valo, se-
perje meg a' Hóhér [Dés; DLt 99], 

seprűág seprűhöz való vessző; nuiele pentru mäturi; Gerte 
für Besen, Besenkraut. 1824: Igen nagy kárakot csináltak a 
seprűkötő cigányok a nyír- és nyárfákba, úgy mások is seprű-
ágakért nemcsak megnyesték a fát, hanem le is vágták és el-
gazolták [Árkos Hsz; RSzF 125]. 1826: ki menék a meg ne-
veztem helyre Seprű Agat vágván, hiribe lesz Bartos Pap Ur-
nák meg is zálagoltata [Albis Hsz; BLev. Vall. 5]. 

seprübütü seprüvég; capätul mäturii; Ende des Besen-
stiels. 1849: Hogyha azt tudám vala hogy Kelemen a' me-
nyetskének latra, midőn házomhoz járogatott a' Kereszt 
leányához, kereszt léanyával együtt Seprő bütövel vertem 
volna ki házamtol [Kv; Végr. Vall. 62]. 

seprűkOtő seprűcsináló; mäturar, persoanä care face mä-
turi; Besenbinder. 1824: Igen nagy kárakot csináltak a sep-
rűkötő cigányok a nyír- és nyárfákba, úgy mások is seprű-
ágakért nemcsak megnyesték a fát, hanem le is vágták és 
elgazolták [Árkos Hsz; RSzF 125]. 

seprűszáraztó seprűszárító; de/pentru uscat mäturi; 
(Brett) zum Besentrocknen. 1656: Egy seprő szaraszto 
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deszka Kezen forgato szaraz malomhoz való fa eszkö-
zök [Fog.; UF II, 105]. 

sepsibesenyői a Sepsibesenyő (Hsz) tn -i képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Sepsibesenyő/ 
Pădurenii; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des 
ON Sepsibesenyő: Sepsibesenyőről származó; care este ori-
ginar din Sepsibesenyő; aus Sepsibesenyő stammend. 
1614: Jobagiones subiugati 1. Nagj Mihalj Zent király Ze-
kelj Moses idejeben adta el magat 3. Zekely Istwan 
Sepsi Besenjei Jo akarattja szerent keotte magat Lazar 
Janosnak [Egerszeg MT; BethU 24]. 

sepsiszéki a Sepsiszék (Hsz) hn -/ képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -/ al toponimului Sepsiszék; mit 
dem Ableitungssuffix -/' gebildete Form des ON Sepsiszék: 
Sepsiszékben levő; din/care se afla în Sepsiszék; in Sepsi-
szék befindlich. 1629: Mw ez alab megh irt dologban ket 
fel akarattiabol fogot birok, vgy mint János deiak vzoni 
sepsi zekben liznioban lakó Nemes zemeli Fozto János 
vzoni eskwt falusbiro es Zeocz János vgian sepsi zeki vzo-
ni eskwt Polgár [BLt 4]. 1700: Mü Sárkőzi István Deák, 
mostan Sepsi Széki Jllyefalvi Schola Mester [BLt 3 Sárkö-
zi Jstván kezével]. 1702: az Sepsi széki Szemerjai Markos 
Molna meghe nevű hatart megh hasitto ér mellet [BLt]. 
1773: Sepsiszéki árkosi gyalog katona Damokos Ferenc 
őkegyelme, mint actor proclamat per procur<atorem> Jose-
phum Vargyasi nob<ilem> de Vargyas sepsiszéki árkosi, 
mostan Szentgyörgyön szolgálatban lakó Dants Jánost gya-
log katonát [Árkos Hsz; RSzF 225]. 

septerbeli Septerben (K) levő; din/care se aflä în Septer; 
in Septer befmdlich. 1567: En Thomory Miklos. Adom 
Emlekezetre Myndeneknek kyknek Jllyk, hogy En Latwan 
Jozagonknak felettheb walo pwztwlasat, Orozffajabelj, es 
septerbelj Rezeonknek, mellyek Halabory Palnal Zálogon 
Thartatthanak, kenzerytettem Arra hogy az megh Jrth reze-
ket valamynt es valahogy kezebeol ky veghyem, hogy 
thelliessegel el ne pwztwlna [Gyf; Ks]. 

septuk kelmefajta; un fel de stofà; Art Stoff. 1630: Iffiu 
Jónás deák Hozot beczibeol 2 fél végh Septukot tt f—d 
75 ... 16. vegh Baraszlait tt f 1 d 92. 4. végh kentulat tt f— 
d 80 [Kv; Szám. 18b/IV 86]. 

septukposztó posztófajta; un fel de postav; Art Tuch. 
1682: Kőzlondis poszto ull. 7 Septuk poszto ull. 8 Karasia 
poszto ull. 8 [Vh; VhU 699]. 

ser 1. sör; bere; Bier. 1573: Ez May Naptul fógwa Egi 
penzel(!) fellyeb az Sernek Ejtelet Ne aggya, Mert ha ky-
leomben chelekezyk Azonkeppen Meg hattak Bwntetesset 
lenny Serenek Ely vetelewel My keppen annak ky Bor 
Iwoinak enny adna [Kv; TanJk V/3. 85b]. 1590: Serbeol 
ualo házon tezen fl. 23 d — Ez eztendeöbe mëzbeöl ualo 
házon tezen fl 14 [Kv; Szám. 4/XIX. 5]. 1595: Biro vramat 
kérik eo kegmek, hohgi eo kegme nem chak az kapukra, 
hanem kwwl az hostatokrais vigiaztasson rea hogi zorgal-
matoson (így!) hogi senki se sert se bort az varosra be ne 
hozhasson, ereos bwntetes alat: mert feokeppen az hostat-
beliek zoktak alatomba, titkon mind bort, s mind az sert be 
hozni [Kv; TanJk 1/1. 262]. 1608: A korchoma haznal eyel 
senkjnek a korchmaros se borth se serth ne aggyon, ha ky 

Innya akar hazahoz hordassa sub poena fl. 1 [Kovászn8 

Hsz; HSzjP]. 1610: Aztis latta nagi kenieret tett az TariZ; 
niaba, soldort s szalonnat, nagi legel sertis vgj uitte fel a 
falu szwksegere [Farcád U; UszT 37d]. 1623: senky # 
Bortt se sert se titkon se Nilua(n) ne Arultasson valaki 
Rayta kaphatt keduezes nélküli Borát seret az Varban 
vitesse es 12 forintall bwntesse affélét [Törzs. Bethlen Gá-
bor gazd. ut.]. 1677: Sernek való szaladat czináltattam volt 
az ősszel Az huszannégy köblit meg főzöttem az ser 
korczomára [Szu; Utl]. 1688: vagyon egy köböl rakott pin' 
cze Vagyon itt két rend ászok, mellyeken van négy ált*' 
lag ketteiben egy kevés ser vagjón utoly és első Kettei öres 
[Kozmás Cs; Eszt. Inv. 4]. 1761: Hogy az I házát szán* 
nélkült frequentalta és mindenkor ottan sert, s egyebet ţs 
ivut, azt nem tsak azon egy fatens, hanem az egész Inquis1' 
toriaban sokan referállyák [Torda; TJkT V 44]. 1774:$ 
bort, sért, és Pálinkát árultat [Kászonjakabfva Cs; JHb 

1/29]. 1816: Ottan közönségesen Sert ittunk, Sert iván pá-
linkát is kívántunk inya [Déva; Ks 118 Vegyes ir.]. 184* 
ezek után én el indultam a' Ser hazba egy pohár Ser innya 
[Dés; DLt 530. 1847. 6]. 

Vö. a méh- és szaladser címszóval. 

Szk: - alá való tekenő. 1648: Egy ser ala való fwlcs 
keneö ket fejeö veder, eggik tele tiukmonial [Porumbák F. 
UF I, 890] * - / bocsátó edény. 1838: A Ser és pálinka 
föző házhoz Inventáltattván, ezekben transponáltatnak1 

Serfőző réz nagy űst Hordó alá való Sert botsáto edé-
nyek (:Schupvandli.) 3 [Km; KmULev. 2] * ~t főz. 158f 
Varalliai Antal Keleme(n) palfi peter jobbagia mong'3 

hogy mikor az palffalwj teteo(n) feleltete Mihal dea*. 
akkor minden keolcheghekkel az loffeiek mellette wolţafc 
Sert feosztek rea, kenieret feienkent az embereknek. Saito' 
tis hosztak wala [Firtosváralja U; UszT]. 1591 k.: tudort 
szapullottak sert feóztek az uiz mellet de en egieb birodal-
mat az uizbe ne(m) tudok az bodoni iarasaba hagiasab* 
semmit nem tudok [i.h.]. 1625: Varga Mathene Orsolyjj 
bezedy J(urata) f(assa) est Lattam aztis hogy addigi 
szökött czibdeste Inczie Istuanne oklandy Mihalt hogy £ 
Rekezkeodtenek az hazba(n) Hegedws Janosnit my a*' 
kor sert föztwnk vala Hegedws Janosnit [i.h. 89]. 1644: & 
chelednek szert fözenek, de echer echer chak hus uedtf 
fözenek, senkinek bort ne agíanak chak a katonaknak, eg 
negíuenes borral meg érik egi holnapig touabis az preuefl' 
dasok (így!) [LLt Gyulafi László feleségéhez Balási Erzsé-
bethez] * főzet. 1640: Korchoman, annak előtte Idu^ 
zölt Gábriel feyedelem ideyeben esztendönkent haró** 
eöregh hordo bortt tartoztattanak ki arultatni es annak r 
arrat administraluan, szabad uolt nekikis mind bortt tartan^ 
mind penigh sertt feözetni es arultatni magok szamara v . 
ró F; UF I, 705]. 1691: maga jobbágya házánál fözetet 
Dosa Uram [HSzj szalad-liszt al.] * ~~t főzhet. 1739: 
zel Ignátz ò kglme Sert szabadoson főzhet, és hajót 
meg vészik [Dés; Jk 511 ] * vhány főzés ~ vhány főzet 
1740: Borbirák atyánkfiai ő kglmek ... a' Sereket kö'S 
idegenektől; sem más Várasunk lakositol k o r c s o m á r a j j 

ne vegyenek (így!), hanem csak Dettzel Igmátz ő kglm#ö' 
ha jo elkelhető Sereket főz Dettzel Ignácz ö k g l ^ ţ 
maga Compromissioja szerint, minden fbzés sertől tartod 
adni, a' Nms Városn(a)k 10 :/: Veder sert [Dés; Jk 534aJ-

2. sörben fizetett járandóság; retribuţie primită In ber®' 
in Bier gezahlte Bezüge. 1662: Varhoz való üvegesnek -.. 
Sere ... oct. nr. 1 [Fog.; UF II, 218]. 1666: Kivűl 
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Şzaszsagrol valo keőműveseknek Sert singulatim 
'jbr. no. 1 | Komanai gondviselő conventioja ... Sere per 
d>em oct. no. 2 [Fog.; i.h. 328, 334]. 1671: Űst gyártó-
nak Sere ... just. nr. 320 Az hintó csináló szásznak 
Sere just. nr. 1 ... Az mangullonak Sere just. nr. 2 
pog.; i.h. 514]. 1686: administrált Luczai Sándor deák 
item praebendára sert nr. 55 [Porumbák F; AUt 537]. 
. Szk: kántori ~ negyedévi sörjárandóság. 1725: A' két 
ízben administralt T: Tanács Cantori Seriből vettünk ki 
jnys 4.4. vider Sert [Kv; Szám. 54/11. 19]. 7726: Serfőző 
náz körül valo Építésekre Erogálnak eö kglmek Gabo-
nák őszve hordására ..., Cantori ser ki fözetésre, magok 
ţnunkájokkal faracsagokra in universum f. 308//47 [Kv; 
• n. 11] * prebendára való 1684: Praebendára valo ser 
nr. 80 [Fog.; UtI]. 

3. hordó sör; un butoi de bere; ein Faß Bier. 1648: Egy 
negyvenes uy ser. Egy eöregh bor ereztö cseber [Komána 
F; UF 1,933]. 

0 Szn. 1602: Ser Miklós szab. [Páké Hsz; SzO V, 194]. 

serarendátor sörkocsmát bérlő; arendatorul unei 
herării; Mieter einer Bierschenke. 1829: Deesi volt Ser 
Arendator Korbuly Domokos [Dés; DLt 284]. 1834: a' regi 
Lakó-szobák mellett még egy emeletes szép és egészséges 

szóbákból álló épület a* Ser-Arendátor' lakhatására, és 
Ser-kortsomára nézve, uj Istállók, és színek építtettek [Kv; 
4401. sz. városi nyomt.]. 1840: Déési Ser-Arendator Heller 
Isák [Dés; DLt 288]. 

serárulás sörárulás; desfacerea/vînzarea berii; Bieraus-
sehank. 1573: Ertyk eo k. hogy Zeres Marton lewelere fogh 
az zer arwlas feleol, Azért ... hywassak Be lewelewel 
egembe, Lassak meg lewelenek tartasat Meddig vagion za-
padsaga rea [Kv; TanJk V/3. 78a]. 1815: Siborol Bor Pa-
nnka Ser árulás 3 holnap alatt 1625 [WLt Cserei Heléna jk 
*b]. 

serbeli 1. sörből származó; care provine din vînzarea 
oerii; aus Bier stammend. 1725: Szakái Ferencz, Sz: Peteri 
István és Szabó János Serbirák Ur(a)iméj a' Serbeli pro-
ventusból administráltak kezemben két száz husz M: forin-
tokat [Kv; Szám. 54/11. 13]. 

2. sört áruló; ín care se vinde bere; Bierverkäufer. 1719: 
Kadnotfáján* kortsomát Se bor, Se Serbélit ne tarcson tar-
tasson [T ; Bom. G. XI. 1. — aMT]. 

serbet édes keleti ital; şerbet; Scherbett, Sorbet. 1618: 
ygyan nincsenek, Kegyelmes uram, Nagyságodnak oly 
tisztviselői azért, azkik, ha nem sokat, de kevesetis lopnak; 
Iveikül is soha nem volt lopó tisztem, akár csak ebbe pal-
Jfrságomba lophassak valami keveset, serbetre valót, mert 
Kamuti uram azt mondta, hogy azért nem bízza reám az 
Nagyságod pénzét, hogy ellopom [BTN2 119-20]. 1666: 
Most azért az török követtel böcsülletes hüvét küldvén bé 
?2 Portára, akkor mind balsámán olajat, mind jobbféle ser-
oetet hozat ő nagysága a palatínus uram ö nagysága számá-
ig H1, 5 8 5 T e l c k i M i h á , y S z é c h y M á r i á h o z l - 1 6 6 7 : 
Maga az fejedelem az palatínusnak holmi serbetet, asszo-
nyunk penig az palatinusnénak balsam olajat küld, me-
lyet asszonyunk nekem is mutata s kérdé ha jó-e ? vagy 

? [TML IV, 50 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 
1Ó/0: Adtam ket font nadmézet serbethez az öreg Asz-
szony(na)k [UtI]. 1676: Az Gyümölcs Mesternek egy 

süveg Nadmezet. Adtam Herpaline Aszszonyom kezeben 
serbetnek egy süveggel [UtI]. 1679: Serbet, egi kék bo-
kalyos csuporban, egi keves [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 28]. 1684: Az Kapucsinak Serbethre f 3 [UtI]. 
1711: 3 Kōpécze Serbet kőpéczéje —H12 2//16 [ApLt 5 
Apor Péter inv.]. 

serbetſőző serbetkészítéshez való; pentru preparat şerbe-
tul; zur Scherbettherstellung gebraucht. Szk: - medence. 
1683: Egy Serbet főző Medencze [UtI]. 1685: Serbet főző 
medencze nr. 2 [UtI]. 

serbíró sörbíró, a sörárulás rendjére vigyázó tisztségvi-
selő; slujbaş Incredinţat cu supravegherea desfacerii berii; 
auf die Ordnung des Bierausschankes aufpassender Beam-
ter. 1725: Serbirák Szakái Ferencz, és Senkényi Szabó Já-
nos Ur(am)ék administraltak kezemben Száz Magjar forin-
tokat, mellyröl áttestálok Endes Péter Grlis Percept(or)t 
[Kv; Szám. 54/11. 14]. 1730: Percipiáltam Serbíro Bocskor 
Ferentz Ur(am)tol Rf 100 | Percipialtam Borbiro Füsüs 
Mátyás Ur(am)tol Hfl 72 Den. 55 1/2 Serbiro Németi 
János Ur(am)tol Hf. 100 [Kv; i.h. 56/XIX. 4, 5]. 

serbíróság a sörárulás rendjére vigyázó tisztség; demni-
tatea slujbaşului care este incredinţat cu supravegherea 
desfacerii berii; Amt für die Ordnung des Bierausschankes. 
1680: Búcsúztam el az nemes várostól az bajoskodó 
serbíróságnak tisztitől, melyet az nagy Úristennek szent se-
gedelméből viseltem szegény hazánknak hasznára [Kv; 
KvE 216-7 AM]. 

serbli éjjeliedény; oalä de noapte; Nachttopf. 1824: Két 
Serbellit vet Emyei [CsV]. 1848: Serbli tizenhárom 4 rft 
20 xr [Görgénysztimre MT; Bom. G. XXIVd]. 1851: Lel-
kem Anyám ö szegény oly gyenge egy ejtszaka lOszeris 
fel kél serbelire ... perszé én mindig talpra ugrom mikor 
mozog ... de nekem nem tereh, már meg szoktam az 
esik jol ha mind vélle bíbelődöm [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

Szk: kerek 1848: Ovális Serbli 3 Kerek Serbli 2 
[Szászerked K; LLt Kovats Mihály gub4 irnok kezével] * 
ovális 1848: Egy ovális fehér Tál 1 Ovális Mosdotál 
2 Ovális Serbli 3 [uo.; LLt ua.]. 

Vö. a porcelánserbli címszóval. 

sercégér sörkorcsma cégére; firmä de berărie; Schild der 
Bierschenke. 1824: A* Ser Czégért most az Ur előtt le 
veszem — a' Seres Hordo Csapját bé petsételtem addigis, 
mig, vagy az Árendátor személlyese Déésre jövénd [Dés; 
DLt 206]. 

sérdeklő sértegető; bántó; jignitor; beleidigend, ver-
letzend. 1787 k.: Nemes Thorda Vármegye Tisztségének 
rendeléséből investiator Commissariusok várattatnak a So 
akna mellett valo nemet tiszteknek a Nemességet sérdeklő 
beszédgyek ki nyomozására, melly végre énis requiráltat-
tam, hogy az adjuralando Fatenseket az akna részéről oda 
utasítanám [BfN Szegedi József gr. Bánfly Györgyhöz]. 

serdül 1. felserdül, felnőtté válik; a se maturiza, a deve-
ni matur; erwachsen werden. 1811: A' mennyivel serdül a' 
Férjfi későbbre, Esze 's tartássága annyival hág többre 
[ÁrÉ 31]. 
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2. fejlődik, nő; a creşte; gedeihen. 1710 k.: Azonban, 
ihol már a búza serdül, a nép elfutott, de bizony, kéntelen 
lesz hazajőni [Bön. 764]. 

serdttlő felnőtté váló; care este la vîrsta adolescenţei; 
heranwachsend. 1854: A csinos patvarista2, szorgalmas 
tanulás helyett, csakhamar szerelmi viszonyt köte ügyvéde 
szép serdülő leanyával [ÚjfE 17. — aAz emlékíró édesapja: 
Újfalvi Samu]. 

Szk: ~ korában. 1849: a nő még serdülő korában az 
udvar tulajdonosa által szüzességében erőszakoltatván, a 
miatt néhány hétig az udvaran a szoba leányok által ápolta-
tott [Kv; Végr. Vall. 25]. 

serdülőjében serdülő korában; la vîrsta pubertäţii; in 
der Pubertätszeit. 1823-1830: Sok gyermekeket is 
nyertenek vala az Istentől Klárát, ma gróf Bethlen Ger-
gelyné, Annát, ez egy szelíd, ártatlan gyermek volt, serdü-
lőjében megholt [FogE 151-2]. 

sereg I. fn 1. fegyveres csapat; armatâ, oaste; Armee. 
1594: 8. Augusti. Iffiu Ianos Trombitassanak Jstuannak, 
vrunk ide Jeouetelekor, hogi az mi Seregeonk eleoth Trom-
bitalth attam f 1 [Kv; Szám. 6/VI. 30]. 1599: az feyedelem 

engem es Dragos Vornikot az egez orzagban valo sere-
gek lattny bochatott [Hurm. XV/I, 748 Steph. Bodony 
Beszt. városához]. 1608: En nem tudom kj Jobbagia leöt 
ŭolna, Kun Janosnak az aptia, Kun Jmreh, hanem tudom 
azt hogj Bethlenben lakék, akkoris Drabantűl szolgalta ... 
keŏztünk neüelkedek fel, az vtha(n) mihal vaida Drabantia 
leőn, ismét az seregbeől haza jwüeő, ozta(n) úgy szerzenk 
nekj egy eózűegy Azont [Kozárvár SzD; SLt CD. 3 Nagy 
János jb vall.]. 1618: Mondá azt is, hogy nem tagadhatni, 
mert az hatalmas császár hadába is veszett harmincezer 
ember, egynéhány beglerbég, de azért úgy megverték az 
kazult, hogy az fővezér az maga seregével csak rea sem ér-
kezett az derék harcra, addig elfutott az kazul pas<a>, oz-
tán mindenütt utána az tatár hám [BTN2 154]. 1653: 
(Básta) végtére a maga seregével álla elő, és a kopjások 
elfogyván, a katonák a lövést el nem állhatták, hanem a hi-
dat megvevék, és által szalada ő maga is Mózes3, és mind a 
hada is elfuta, a ki ott nem vesze [ETA I, 68 NSz. — Szé-
kely Mózes]. 1670: ha akar mi ztonnis eő kglmet defrau-
dalni ügyekezne(m); és az eő kglme adósságát az megh 
mondot mod szerént megh ne(m) adnám, vagy az előt el 
szőkne(m) és magam oltalmára, vagy seregben, vagy Feje-
delmek, Urak udvariban és hatok méghe magamat el von-
na(m), tehát mint hamis hütűt eo kglme minden helyeke(n) 

szabadoson prosequalhasson, megh foghasson, fogtat-
hasson míglen eö kglmét kararol plenarie contentalom 
[Kv; TanJk II/l. 762]. 1710: Eredj, menj a sergnek balszár-
nyában, úgy harcolj, jobb, hogy az ellenség fegyvere 
emésszen meg s halva lássalak, mintsem elszaladván gya-
lázatoson, ez az én kardom (megütvén kezeivel maga olda-
lán függő fegyverit) öljön meg4 [CsH 52. — aKucsuk basa 
szavai fiához]. 1829: mit érdemelt régen az olyan Generális 
a'ki a* maga Sergét el árulta [Kv; MészCLev.]. 

Szk: -be rendel. 1655: urunk azt eszébe vévén, hamar-
sággal lóra ülvén, valami részét hadainak seregbe rendelé, 
és reája megyen bátorsággal és az ellenséget futóba ejti, a 
lövő-szerszámot elnyeri — melyet mind ki sem lőhetett az 
ellenség, melyet aztán setétülésig vágtak és kergettek [ETA 
I, 159 NSz] * -~et rendel. 1653: Básta azért elérkezék sze-

mélyesen, és mind a két fél sereget rendelének, erős ütkö-
zetet tőnek, de Básta mind újabb újabb sereget fordítván 
elő, ez a kopja öklelést felvészi vala [ETA I, 68 NSz] 
1657: N e m Komis Zsigmondnak mégis, hanem vala egy 
Petneházi István jenei kapitány, kisded, módos, immár 
öreg idejű, de híres vitéz úrember, annak parancsoláa, hogÿ 
azalatt az seregeket rendelné [Kemön. 70. — aA fej J 
1662: Kemény J. rendelte seregeit, de reájok rohanván a tö-
rökök, horvátok két vagy három lövést tettenek, megtollják 
őket a törökök, megfutamodék a Kemény hada és szaladva 
elfutának [Mv; EM XVIII, 456] * álló ~ gyalogos sereg-
1662: Az mieink pedig, mihelyt látnák a kasamátkáknak s 
közfalnak is annyiravaló megrontatásokat s az árok vizének 
is elmenését, tartván, hogy véletlen s főképpen éjszaka ne 
kezd jenek rohanást tenni az igen nagy három töréseken, 
azonban hogy álló seregek is igen kicsiny volna, az népet 
az három bástyákról minden éjszakára az álló seregben az 
töréseken való vigyázásra lehozni kénszeríttetnek vala [SKr 
605] * derék ~ fősereg. 1657: De mivel látám, hogy az 
egész erő arra nyomakodik, lövőszerszáma s gyalogja 's 

lévén, nem várhatám a z hat órát, izenék Dániel Jánosnak, 
hogy sietne az derék seregekkel aláereszkedni; de az ,s 

késő vala, mert az magammal elöl vitt három seregecske, 
melyeknek egyike puskás, másikja kurtán, h a r m a d i k j a az 
magam zászlója alatt lévők valának, már tovább az dolgot 
nem állhatja, és az általköltöző passust nem tarthatja vala 
[Kemön. 234-5] * elöljáró ~ előőrs, előcsapat. 1823-
1830: Ezen polgári katonaságnak elöljáró serge (avantgár-
da) állott a magyar mesteremberekből, kik is gránátszm 
mentében, magyar nadrágban s csizmában voltanak, há-
romszegű kalappal és magyar horgas karddal [FogE 259] 
* elrendelt 1710: Azután a basaa körülnyargalván elren-
delt sergeit, rövideden ezt mondá nekiek [CsH 52. — aKü' 
csuk basa 1662. jan. 22-én a Kemény Jánossal való nagy; 
szőlősi csata előtt] *fennülõ~. 1657: Az szembenlételkori 
kézfogás és köszöntés után lévén nagy lövések, dobok, 
trombiták harsogási az fennülő seregek közül, az sátorban 
nem sokáig beszélvén és mulatván megindulának; az feje' 
delem esmét lovára, az herceg-menyasszony hintóban ültet" 
teték, melyet készíttetett vala néki az fejedelem [Kemön. 
63] * hadi 1610: 17 Decembris. Az égen észak felőj 
nagy tüzes hadi seregek, jelek láttattanak estvétől fogva t) 
feléig úgy; hogy még az földön is mind tűzvilág színe volt 
[Kv; KvE 141-2 SB]. 1809: ä Frantzia Hadi Seregből el 
fogatott Olosz, és Német Birodalombéli Foglyok közöl, 
azok a' kiknek Szándékok lenne itten ezen T a r t o m á n y b a 

maradni, ha életek táplálása, és kenyerek keresése mod' 
gyárol az illendő Elöljáróknak elégséges Bizonságot mutat-
hatnak, meg telepíttethetnek [UszLt ComGub. 1736 gubJ 
* hajdú ~ -> moldvai ~ * harchoz rendelt 1657: Az se-
regeket azért rendben állítván magam felnyargalék egy 
dalocskára, mely helyet már tudtam, mert az mint hátrább 
van írva, Bethlen Gábor hadakozásakor azon helyben j0« 
reánk az német ellenség, és az fejedelem is onnan szemlélte 
vala meg az ellenséget; látám azért, hát az egész ármáda 
harchoz rendelt seregekben áll [Kemön. 203] * harcra 
rendeltetett 1657: az seregeket harcnak rendelvén hát-
rábbhagyám az erdő közt az kapitányokkal, s előttöK 
Dániel Jánost, ki akkor udvarhelyszéki vicekapitány vala; 
és az harcra rendeltetett seregeken kívül tíz seregeket ma' 
gammal elvivék, hagyék pedig egyben igazított órát Danié' 
Jánosnál, és mást vivék magammal ily ordinanciával8 [i-h-
233-4. — aKöv. a rendelkezés] * horvát - magyar ~ * 
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kísérő -. 1657: Elindulván azért, harmadszor is megszem-
lélők jól az ellenség seregeit, míglen megelőzők őket, az 
kísírő sereget és német tisztviselőt sietvén visszabocsátani, 
kit nehezen beszélénk vissza, noha az evangelicus ember 
vala [i.h. 210] * kopjás 1657: Mihelyt egybenérkezé-
nek, látám mindjárt, elaránzám rossz végét; mert az mint 
megmutattam vala, onnan az lesből megsegíttetvén az 
ellenkezők, megfordíták az miéinket és az utánok küldött 
kopjás seregekben arccal ütközvén, azok is semmi próbát 
nem tehetének, hanem ők is megfordulván, igen lecsapko-
dának bennek, magával is Bánházival lova elesvén, elfogák 
V h. 249]. 1662: azon a hegyen elé napnyugot felé mind 
szép rendelt seregekben úgy állattattak vala, hogy főképpen 
a váras tornyaibul s egyéb maga épületekbül is a sok szép 
sürü kopjás seregek mindenestül kilátszanának | A tatár 
chámnak is egy követe érkezett vala ki Váradrul szép 
kopjás sergek küldetvén eleibe, azután is, csak míg Várad-
ra érkezett is, két helyen is excipiáltatott újabb-ujabbéli 
seregektől [SKr 212,332] * kurtán - 1653: Ezenközben a 
kurtánság kettőt választának el ő magokban, hogy a mi 
nádunkhoz jöjjön követségen. És mikor a hegy alá a Polgá-
rok-völgye tájatt jőnének, a miénkben is kirugá magát négy 
'ovas, és rút-istentelenül levágák a követeket; de azt a kur-
tán-sereg nem látta, mert fenn a lapossan ott áll vala a sereg 
[ETA I, 63 NSz] * kuruc 1704: Die 31. Julii. Feljővén 
Szamosfva felöl valami kuruc seregek, felnyargalván a Kö-
vespadon, az aratókat hajtogatták és ugyan egynéhányat 
meg is lőttek, öltek, másokat fogva elvittek; az németek pe-
dig ekkor ki nem mentek, úgy mint másszor, hogy az ara-
tókkal künn löttenek volna, sőt némelyek arceálták kime-
néseket [Kv; KvE 293 SzF] | Amikor osztán több kuruc se-
regek is subveniálván a conflictusba, maga elabált, a leve-
lek pedig, akik nála voltanak, azok a mieinknél maradta-
lak [WIN I, 72] * lovas - 1657: Utunkban szekerében 
níva Csáki engemet is, egykor lovára ülvén Barkóczival 
együtt, engemet otthagyván elmenének, én is kevés vártat-
ván utánok, s hát az munkácsi sereget, kiben gyalog cir-
c'ter 250, és az én lovas seregemet is megállították, és im-
már az munkácsiakat eskettetik, körülállván az Csáki sere-
gei, fejedelemasszony és Csáki számára [Kemön. 147]. 
1662: Azalatt a lovas seregek is a szorosan rájok nyomulni 
nagyon kezdvén, az ellenség nagy sok kárral annyira a híd-
nak szoríttatott vala, hogy a hídról kétfelől a Marosba 
mintegy búzakévék módjára nagyon sürün hullnának [SKr 
412]. 1703: 1703 die 26 Augusti. Igen erősen megszoron-
gattatván kényszerítteténk a három lovas seregből 100 
'ovast állítani, úgymint mindenikből 33 [Kv; KvE 278 
SzF] * magyar - 1657: ekképpen azért az ellenség is azon 
éjjel visszaszállott, de nagy kárral, mert éjjel lévén vissza-
szállások, vagy mondjam futások, mihelyt virradott, az hát-
rahagyott dandár magyar seregek eszekben vévén, hátuljá-
ban sokat elhullattanak | Megindítván azért ezeket, az jobb 
szárnyalnék esének az ellenségnek horvát és magyar sere-
seinek, kik mellett dragonokis lévén, azokat igen 
meglövöldözék, hullának is felesen [Kemön 74, 203] * 
mezei - 1665: Máig semmit is nem tudtunk tenni az hamis 
katonaságnak két zászlajának az mezei két sereg soha 
oizony nem akará, és félvén az urunk nehézségétől, ha 
eloszlanak, hertelen másokat nem állíthatni helyettek 
kellett arra lépnünk Ebeni urammal, hogy ha az urunk 
Pénzéből ki nem telik, az magam pénzemből kell is, meg 
adom azon két seregnek fél hópénzét [TML III, 473-4 Bél-
di Pál Teleki Mihályhoz] * moldvai 1657: Minthogy 

pedig nem az mi erőnkhöz való vala derék harcot ál tanunk, 
de azért sem bátorságos, sem tisztességes vala mindjárt 
hátat adnunk, az helynek alkalmatosságához képest, mint-
hogy egy árok, vizes, sáros, vala köztünk, hagyék az árkon 
innen néhány seregeket dandárnak, általbocsáték pedig bal 
szárnyából valahány hajdú seregeket, jobb szárnyán török 
és moldvai seregeket, kik valának circiter numero 400 
[Kemön. 203] * német 1785: Midőn a Nemet Sereg 
Ravába quárteljjözot, azok számokra meg ütött vágó Mar-
ha bonificatiojára fizettem Flór. h. 5 [UszLt X. 80] * orosz 

1849: az itten állomásolo egész Csász: orosz sereg [Kvh; 
CsS] * rendelt - rendezett sorokba állított sereg. 1644: 
Urunkkal és sok számú hadakkal menvén Kassa megszállá-
sára, kilenc nagy ágyúkat vonván az kassai téglaszínhez az 
városnak szegezvén, aznap rendelt seregekben lévén ki-ki 
lova hátán, az gyalogság talpokon, kérvén az várost; oly 
hideg üdő lévén penig, hogy az német gyalogokban 
egynihány merőben fagyván, megholtak [Kv; KvE 174 LJJ. 
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 
elöli 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 állotta-
nak volna, rendelt seregben elmenének [WIN I, 189]. 1710: 
1. Maji Teleki Mihály ... mintegy háromezer lovassal és 
hatszáz gyaloggal rendelt sergekben a mocsár között 
feljővén, Kásvára szállá [CsH 349] * szabad 1823-
1830: A bécsi szabad sereg kedvéért játszottak az udvari 
teátrumon egy játékot ilyen név alatt Die Freiwilligen 
[FogE 259] * török - moldvai ~ * testőrző - 1811: 
Az Magyar Test Ŏrzö Sereg számára kiadatott katonás 
Regulamentum [SztLt Publico-politicorum 85/337] * 
udvari 1620/1681: Hadgyuk azért es paranczollyuk 
ennek utanna ne kénszeritessék az Jobbagysagnak 
szolgalattyara, hanem mindenektul immúnis legyen addigh, 
az migh az Battya Lugosi Mihaly Udvari Seregünkben 
lakik [VhU 279 Bethlen Gábor rend.]. 1662: igen nagy 
szélt fogván a seregek, a fejedelem az urakkal, udvarával s 
az udvari sereggel, maga s ország zászlóival s cornétájával 

a középhelyt tartván nagy szépen a sok szép sürü 
kopjás seregek mendegélnek vala [SKr 267]. 

2. (összegyűlt) embercsoport, tömeg; mulţime, masă de 
oameni; Schar. 1666: az Commissarius Urak edgy Tho-
roczkai embert lovon altal küldenek, hogy az revet megh 
jarna hogy ha altal mehetnek mikor szinte(n) altal me-
gyein) vala az ember, az felseo Seregből az melly az Keo 
Szalon áll vala kialtani kezd(ne)k vala azoknak az kik az 
Réh partot allyák vala, üsd, lőd, vagd, az Lelek beste kur-
vafiat [Thor. III/5 Haller Pál (43) ns vall.]. 1747: reánk 
nagj sereggel jötte(ne)k a' Tordai gátot tsinálok [Torda; 
TJkT III. 164]. 1760: Igy azért a' fel gjült sereg bé vivé 
eléb a' Superintendensre való voxot Tiszt. T. Theol. 
Professor Verestói György uramra méne 36 [ArJk 52]. 
1879: Hogy temetésére nem engedték haza az öregasz-
szonyt, azt igen jól tették. A sírók seregét nem volt miért 
egy beteges öregasszonnyal szaporítani [PLev. 69-70 Pete-
lei István Jakab Ödönhöz]. 

3. azonos sorsú/elveket vallók csoportja; grupul perso-
anelor cu soartă identică/cu păreri asemănătoare; Men-
schengruppe von gleichem Schicksal/von gleichen 
Ansichten. 1662: Ezek seregéből való Pázmány Péter is, ki, 
midőn látá, hogy más úton nem lehet a Krisztus evangélio-
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mát valló népnek veszedelmet szerezzen, a jezsuiták regu-
lája mellől, melyre egész életét esküvéssel kötelezte vala, 
elszakada a jezsuiták Magyarországának föeleje lön 
[SKr 114]. 1879: Aztán felhívott, hogy a lap szellemi 
munkásainak mindenesetre díszes seregébe álljak be, s 
végül azon igazán szerény kéréssel tisztelt meg hogy a 
felolvasásokról nyilvánosan, s amennyiben lehet, bpesti 
lapokban emlékezzem meg [PLev. 49 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

Szk: élőknek 1761: Mindazonáltal Uram Isten ! ne 
vedd ki őtet még az élőknek seregéből, hanem elébbeni 
egészségét megadván add tudtára az én ártatlanságomat s 
hitesd el vele, hogy miólta vagyok, igaz szívvel viseltettem 
hozzá s az ő házához [RettE 130] * Istennek ~e hívők cso-
portja. 1638: az Istennek kegyelmes, nagy providentiájából 
megtartaték, hogy nem telék kedvek benne, az mint ők 
gondolták volt, hogy teljességgel eloltódjék az unitária reli-
gió. Az Istennek nagyobb gondja volt reá, ti. az ö kicsiny 
seregére [Kv; KvE 172 SB]. 1662: főképpen Istennek 
őszentfelségének illy szép nyáját, seregét, annyi számú lel-
keket elveszteni minémü kár s vétek is volna, akárki meg-
ítílhetné [SKr 656] * kollégiumi 1823-1830: A logiku-
sok pedig vagy nem mentek, vagy ha elmentek is, a kollé-
giumi sereg vagy rend mellett oldalaslag [FogE 121] * 
leányzói 1730: Világhos lévén, de ighen nagj botránko-
zására is ésvén a Leánzoi ser(e)g(ne)k, sõt mindenek(ne)k 
is, Csiszár Sárinak ily kitsin idős állapattyában Néhány 
Napok és Ettzakakon való Fertelmeskedése, mellyért Hóhér 
által Pelengéren valo kemeny meg tsapattatást érdemlene 
[Kv; TJk XV/7. 131] * próféták ~e. 1741: énis noha a 
Próféták seregében számláltattam, de bizony magam álla-
potom felől semmit, a rosznál nem profétálhatok, mivel 
felettébb szűkös állapottal vagyok [TL. Onadi B. Josef gr. 
Teleki Ádámhoz Francofurti ad Oderam-ból]. 

4. (szent) ~~eknek Istene/Ura Isten; Dumnezeu; Herrgott. 
1618: Ha a szent seregeknek Istene vélem lészen, bizony az 
többit is megszállítom ... csak Nagyságod az otthon való 
dolgot preveniálja [BTN2 162]. 1636: Szent, Szent, Szent 
az Seregeknek Ura Istene, tellyes az egész föld az õ ditsösé-
gével, mint Esaias füleivel hallotta Esa. 6. v. 3 [öGr Aj. 6]. 
7662: íme az Isten, a seregeknek ura, elveszi Izraelbül és 
Júdából a támaszt és istápot... a hatalmast, hadakozót a 
vénembert ... a becsületest, a tanácsost, tudós mesterem-
bert [SKr 712]. 1710 k.: Áldassal, dücsőíttessél és felma-
gasztaltassál, én Teremtőm, én Uram, én Királyom, én Iste-
nem, az Úr Jézus Krisztusban megengeszteltetett édes sze-
relmetes szent Atyám, frigyes és szövetséges Jehovám, se-
regeknek Istene és Ura [BIm. 985]. 1811: De mihelyt el 
jutott a* Békesség híre, Égy pohár bort ittam annak örö-
mire, 'S buzgón áldottam a' Seregeknek Urát [ÁrÉ 43]. 

5. állatok csoportja; turmă; Tiergruppe, Herde. 1648: Az 
eggik seregben Sztreza Algya es Sztan Algya Andraas 
gonduiselesek alat vagyon in toto juh s ketske nro. 454 
Az másik pasztorsag alath valo sereghben ugyment Lupul 
Kodra es Opra Klotse gonduiselese alatt, Berbets nro. 150 

Eöreg kos nro. 10. Vert berbets nro. 140a [F.porumbák 
F; UF I, 905. — "Folyt, a fels.]. 1732: apropislenek vadnak 
egy Seregh mar [Noszoly SzD; ApLt 4 Hatházi Kristóf 
Apor Péterhez]. 1749: Döglött meg Pipe 3 nagy Lud el ve-
szet à Seregből 1 [Kiskend KK; Ks 70/51 Szám.]. 1755: az 
edgy Seregbe csapott két Csordába vala aprajával, nagyjá-
val edgyŭtt 70 darab [Gemyeszeg MT; TGsz 35]. 1798: 
ennek előtte számos Esztendőkkel az Exponens Ur N Edes 
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Attya maga Nyáj juhait külön Seregbe jártatta a kökösi 
határokon es ugy tragyaztata a maga földeit, mint egy 
Vagy tizen negy Esztendővel ezelőtt [Kp IV. 289]. 1808: 
mind a meddő, mind pedig a Fejős serega [Nyárádsztlászló 
KK; Sár. — aTi. juh]. 1825: Sertéseket sereggel hajtattak 
[Szentdemeter U; Told. Conscr. 76]. 1845: az előtt iga* 
hogy meg szenvedték seregeik között nem tsak a' bé 
bírosok, hanem a' bírtoktalanok juhait is a' seregbe [Fotos 
Hsz; HSzjP]. 1891: Juhait a Martonosi seregből a' HÜ-
tösség ki hányta [uo.; i.h. Firtoson lakó közrendű Salamon 
János (35) vall.]. 

6. sáskák hada/serege; stol de lăcuste; Heuschrecken-
schwarm. 1653: 1610 esztendőben die 18 augusti délután 
jutának a sáskák ide hozzánk, kiknek az idén mind hallot-
tuk az híreket: nagysokaságu sáskák, öreg-testü állat — a 

mi sáskáinknál nagyobb — szőke szinü, a szárnya szép 
tarka vala; a napnak a fényét elfogta, mintha köd lett volna 
úgy látszott a serege mikor ment. Közel három esztendeigj1 

tartott az országban, a míglen búdosott [ETA I, 103 NSz]-
1690: Septemberben temérdeki sáskáknak serege lepte cl 
majd az egész Erdélyt, Kolozsvárhoz is oly sűrűséggel jött 
hogy az aert ugyan megsetétítette, az hol csoporttal ment 
[IIAMN 327]. 

7. sokaság; mulţime de lucruri; Menge. 1811: Még 
mind bojong a' fellegek' serege És fújja mérgit a' Bábák 
fergetege [ArÉ 161]. 

8. estül nagy számban; ín masä/număr maré; in großefl 
Scharen. 1637: Latàm azt hogi az Udvarból az Cziganiok 
alá ióvének szeregestŏl, mert à kertemb(en) kapálgatok 
vala es ot eök eöszve veszven nagi zaygás lön [Noszaty 
SzD; WassLt Teótöri János (60) jb vall.]. 1662: KormŞ 
Zsigmond vármegyéivel — noha nem kevés emberbél' 
kárral, hogy az főemberek és nemesség közül is felette el-
hullottak volna mindazáltal zászlóstul, seregestül jött 
vala Váraddá [SKr 181]. 1664: Tegnap két ízben is sere-
gestül fel jöttek az kapitányra és ott sok rút embertelenke-
desekkel négy hópénzt kértek | Most igen szép alázatos, en-
gedelmes levelet írattak seregestül urunknak, melyet reggel 

be visznek, ha meg nem változnék szavok szokások szerint 
mert ezek minden nap külön-külön állapotban változtatják 
szavokat [TML III, 302, 319 Sztepán Ferencz Teleki Mi-
hályhoz Székelyhídról]. 1669: Ha le nem csendesíthetem 
jobban, azok bizony sergestül mennek Fejérvárra [TML Iv> 
417 Bánfi Dienes ua-hoz]. 1764: Ezek álorcában, paraszt-
ember köntösbe a férfiak, az asszonyok parasztasszony 
köntösbe öltözvén, egyiktől a másikra jártanak s e r e g e s t ő l , 

ettek-ittak, táncoltak bujálkodtak még csak az ételekben 
is [RettE 162]. 

9. ~gel nagy számban, csapatostul; ín număr mare; s c h a -

renweise, massenweise. 1657: Ide édes öcsém uram immá-
ron néhányan jöttek, az kik elszabadultak, de az egy1* 
szintén Tatárországból szabadult el; azt beszéllé, hogy 
bizony valóban adják az rabokat az tatárok az törököknek* 
minden nap sereggel jár a török köztök, úgy veszi a sze-
gény legényeket [TML I, 72 Bornemisza Kata Teleki M>' 
hályhoz]. 1671: Azért ha valamelly Falubéli e m b e r e k se-
reggel, absoluta potentia mediante mennek mások erdeje*' 
re, és azon hellynek possessori, vagy lakosi nem resistal" 
hatnak, panaszt tévén azon Vár-megye vagy Szék Tisz-
teinek, Száz forintot exequalhassanak az ollyan hatalma*' 
kodókon [CC 39]. 1679: Galambducz Ezen Fas UdvaroíjV 
nro 1 Az Feli jo sindèlyes; mind egi hajazat alat vanna* 
Galamb, most ehez képest szép sereggel vagyo(n) [Uzdis^' 
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Péter K; TL. Bajomi János inv. 95]. 1710 k.: sok kísértet, 
kívánság és mocskolódás volt rajtam, de ugyancsak senki-
vel is nem közösültem, sőt abban nem is igyekeztem, noha 
sereggel volt a szép fraucimmer a házban [BÖn. 717]. 
1754: az Úrfiak sereggel mentek le a szállásokra, meg 
viszszá a Collegiumba [Kv; TK1 Joan. Nemethi (46) 
tricesimae controlor vall.]. 1760: így osztán nagy sereggel 
megindultak török-sípossal, akinek volt s egyéb muzsiká-
sokkal, úgymint: hegedűs, gardonos és cimbalmosokkal 
oda, az hol a menyasszony szülei vagy maga lakása volt 
[RettE 98]. 1792: mindénféle majorság nagy seréggel [Te-
lekfVa U; Pf]. 

10.-tí/ csapatosan, sokan; în număr maré; zahlreich. 
1665: az németek egész seregül házamban bejüvén, azt tol-
mácsoltatták, hogy ük a puskákat el nem hagyják vinni 
innét, valamíg az ü követek meg nem jü | És ekkor össze-
gyűlvén egész seregül az németek, megengedték, hogy el 
vigyék az borokat, és az ebéd elvégződvén az falukra sze-
kerekért akarok vala küldeni ki, és hát még újobban az 
eommendanst hozzám küldék az német praesidiom, hogy 
Ők innét sem bort, sem búzát nem hadnak ki vinni [TML 
Hl, 344, 356 Boldvai Márton Teleki Mihályhoz]. 

11. jelzői haszn-ban; cu valoare de atribut; in attributi-
vem Gebrauch. 1. számos, csaptnyi, csoportnyi; o mulţime/ 
grămadă de ...; zahlreich. 1595: Az ZenafÜ és Zenaiarol 
penig ezt mondhatom Apahida felöl: Egy nehany rend-
oelj Sereg Nép lakot raitta: En magam oluastam 16. kalj-
oat: az mellyet mint egy Taborj hellyen czjnaltak volt az 
Christoph Deák szolgaj és hada népe: Melyek nagy tapo-
tost es nyomást czelekettek vala [Kv; Szám. 6/XVIIa. 274 

Hdtai Gáspár sp kezével]. 1705: Hírekkel volt a pedig 
a kurucoknak is, mert az monostori külső templomnál egy 
sereg kuruc várta, kik is csak eleibe menvén elfogatták és 
elvitték [WIN I, 636]. 1710 k.: Anno 1705. die 23 Januarii, 
reggel hét s nyolc óra között, mikor a derék strázsa-váltás-
kor az én rabházam ablaka alatt sereg dobos dobolt, énre-
ám az Isten mély álmot bocsátott, noha az én házambéli 
nyughatatlansághoz képest én éjjel is jól aludtam volt 
[Blm. 1027]. 1760: midőn az Ágoston Éva Nimet Josefné 
Aszszony csürit béfedők; marékját rakok vala a csűr alatt 
Ágoston Mojses Urammal egy sereg tojásra akadék a szal-
mában [Illyefva Hsz; HSzjP Anna Szakáts (40) vall.]. 
1783: le-irt egy sereg Volnával való okoskodást [Mv; Told. 
20], 1788: Excellentiád egy Sereg Arataja által menvén 
Kolosvárat a Nyáron azt mondja: ugyan bánom hogy 
nem tudtam mikor által mentek Szamos falván, mert vagy 
20-t meg tartoztattam volna valami kőltes gabonámnak le 
vágására [Mezősolymos K; BfN Kátai Mihály lev.]. 

2.csoportnyi, un cîrd de ...; truppenweise | csordányi; o 
turmă de ...; herdenweise. 1587: 1 Juny haitottunk volt be 
?z felseo filereol egy Sereg Juhot Hesdatra [Kv; Szám. 
3/XXXIII. 9]. 1592/1593: mindenkor barmot latot rajta, 
eőis az eo seregh diznat sokzor teritette meg onnat az zy-
getbeol, hogy az Deesi ritre ne mennyen, de eotet senki 
nem bantotta [Szilágytő SzD; Ks]. 1602: Veres János Dez-
mery Mikola Pal Arway Jobbagya vallia: az Zamos 
mellet latank egy seregh Juhot my egymassal tanach-
kozwan az vízen altal vzank el Akartuk haytanj [Kv; 
TJk VI/1. 593]. 1624: Talalank az Felső Zōczja Havas-
ban az Medue Havasba(n) egj seregh Diznot [WassLt. 
— aSzD], 1652: Ennek eleotte soha az virágos kenderbeől 
dezmat nem veőttek. De taualy Balog' Peter' meg veőtte, 
mellyet igen sajnal(na)k mivel soha keőzőtteők teőrveny 

ne(m) volt. Itte(m) mind(en) sereg' Ludbol Eggyet, Eggyet 
[Kajántó K; GyU 127]. 1677: Akar Fiscusnak, akar Urak-
nak, és egyéb embereknek göböly, és egyéb féle csoport 
marhákat hajtván, ha tilalmas helyekben károkat, vagy 
egyéb hatalmaskodásokat és insolentiakat cselekesznek, 
mint nem Urok akarattyábol cselekedet dolgokért a' sereg 
marhában kár ne tétessék, békével bocsáttassék [AC 215]. 
1711: Tudom én láttam az utr(um)b(an) specificált ŭdŏ-
b(en) nagy Seregh menest és egyéb Labás marhakat 
Vesselenyi István vr(am)et Gjergjob(an) [Gyergyóremete 
Cs; WLt Joannes Petred (40) pp vall.]. 1765: egy Sereg 
Juhot maga házához hajtatván, addig el nem bocsátotta 
azokat, hanem 40 forintot, három berke juhot, egy berke 
Berbécset kelletek adnunk eő kegyelmének [O.gorbó 
AF; Eszt-Mk Vall. 309]. 1805: a' Tekintetes Pákei Ur 
Réttyibe egy sereg Béres Ökröt láttam [Kv; Pk 3]. 

Sz. 1710 k. : bévetődénk az ütközés alatt a portusba, és a 
hajó azonban kezdett vízzel telni, melyet a parton lévő sok 
ember vévén eszébe, kiáltani kezdék anglusul: sunk, sunk, 
azaz süllyed, süllyed, és mint egy sereg réce, a számtalan 
csolnak körülvevé a hajót [BÖn. 588]. 

3. sok, számos; numeros, foarte mult; viel, zahlreich. 
1811: Számlálsz falaidon égy sereg ablakot, Árgusnak kép-
zellek, szemmel vagy meg-rakott [ArÉ 188]. 

seregbeli I. mn vmely sereghez tartozó; care face parte 
dintr-o anumită oaste; zu einer Armee gehörig. 1657: mi-
dőn azért késedelmezném, Dániel János jelenté, hogy az ö 
seregebéli legények igen alkalmatlan helyet mondanak 
előttünk lenni, melyet hamar megvizsgálván, úgy is tanál-
taték [Kemön. 247]. 1671: Gróf Tökölyi uram által talál-
ván meg bennünket a magyar hadak kapitányoknak állítása 
felől, Veselényi uramnak írott levelünkben mi e szerént 
tettünk felölök rendelést, hogy ő kegyelme Kende Márton 
helyében állítsa Majos Ferenczet, mivel azelőtt is az ŏ sere-
gebeli hadnagy volt [TML VII, 334-5 a fej. Teleki Mihály-
hoz]. XVIII. sz. eleje: Az húszon Negyedik Articulus. Az 
Seregbéli Nemetek(ne)k az ki az Regimentbe vagyon sem-
mi dolgot sem füsűlni sem szőni az Mester Ember ne ad-
jon, az ki azt pedig meg nem tartona bűntetesség (!) meg 
három forintig [Kv; PosztCArt.]. 

II. fn vmely sereghez tartozó személy; persoană care 
face parte dintr-o anumită oaste; zu einer Armee gehörige 
Person. 1706: 40 kosár mehet vertek fel az Bereczkiek ... 
Gödri Ferenc Seregebeliek, mig negy kast fel vertek addig 
maga is ott volt [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 

seregbontó 1. ágyúféle; un fel de tun; Art Kanone. 
1594: 17 die Jűli Chynaltottűnk Az oztoloss Mesterekel, az 
Tarazkokhoz három Ladakot, es az Sereg Bonttohoz egi 
fedelet fyzetem tele Nekiek p(ro) f—d 50 [Kv; Szám. 
6/VIII. 31 Caspar Semel sp kezével]. 1595: Oe kmek Egez 
Tanaczul hagyak, miért hogy Kerekes Palnakis, ürössege 
volna hozza, meg czjnaltassam az Taraszkokon, Mosaro-
kon, és Sereg bonton való kerekeket és Tengellyeket Kjt 
mégis czjnalt és mindent szepen igazitot raita, es egyben 
rakatta az Clostromban [Kv; i.h. 6/XVIIa. 119 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1620: Az Felseõ Varba minden szer-
szamostol Leõveõ szerszamok: Eöregh Algiu No. 1 ... 
Seregh bonto No. 2 [Kővár Szt; Borb. II]. 1637: Rez Ta-
razk Jelen uagio(n) n 7 ... Seregi bonto uagion n 2. 
Edgiknek czioeie uagion n 7. masiknak czeie uagion n 3 
[EbesfVa; Utl]. 1652: Lővõ szerszámok ... Vagyon két 
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sereg bonto, egyik őt csűből, másik három csűből állo, 
eggik sereg' bontonak kerekinn semmi sing vas nincs 
[Görgény MT; Törzs]. 1665: Jttem ket sereg bonto edgjik-
nek 4, masiknak eőt czöje [Fog., UF II, 312]. 1681: Kony-
ha elöt való kő boltos széles Tomácz vágjon itt; Seregh 
bonto Nro 4. Elsőb(en) vas csü (:egyik(ne)k far Sotuja el 
szakadott:) (:csak az egyik Kerek talpa vasazott:) [Vh; 
VhU 518]. 

2. csoportot/társaságot megbontó; persoană care face să 
se împrăştie grupul; eine Gruppé auflöşende Person. 1751: 
Engemet hivnak kalaputi Gyurkának Én vagyok láttyátok 
itt a sereg hajtó A ki közületek lészen sereg bonto Meg 
dobom a hátát ki nem lesz szo fogado El mehetünk immár 
lám nyitva az ajto [Hétfalu Br; EM LI, 127 betl. játék]. 

seregecske kis sereg/had; oaste mică; kleine Armee/ 
Heer. 1657: De mivel látám, hogy az egész erő arra nyo-
makodik, lövőszerszáma s gyalogja is lévén, nem várhatám 
az hat órát, izenék Dániel Jánosnak, hogy sietne az derék 
seregekkel aláereszkedni; de az is késő vala, mert az ma-
gammal elöl vitt három seregecske, melyeknek egyike pus-
kás, másikja kurtán, harmadikja az magam zászlója alatt 
lévők valának, már tovább az dolgot nem állhatja, és az 
általköltöző passust nem tarthatja vala [Kemön. 234-5]. 

seregei, sereglik összegyűl/gyülekezik; a se aduna/strîn-
ge; sich scharen/sammeln. 1742: láttam hogy a' Gargyá-
siak seregeltenek az Bartók János Házánál az Istalljoso-
kat várván a' Contractus Íratására [Torockó; Bosla. Vernes 
Ferenc (26) jb vall.]. 1769: lattam feles számú Embereket 
seregleni a Medve István Uram Udvarán [Mezőmadaras 
MT; BK. Moldovan Mikle (40) jb vall.]. 1771: Szabó Fer-
konet látom hogy égy Menyetskét szállásolt és az Katonák 
... ottan Seregeltenek [Dés; DLt 321. 31b]. 1774: Láttám, 
hogj ... az Árkon tul a Dombocskán ott is Sereglenek feles 
emberek tanálkoztam az Őcsémel kittis Csilopitta-
tam hogj a verekedésb(e) ne mennyen [Nándorvallya H; Ks 
Serbán Juon (40) jb vall.]. 

seregeit összegyűlt/sereglett; care s-au adunat; gesam-
melt. 1840: ide jöttek iminnét amonnét Jószágainkból 
ŏszve gyűjtött, s ide seregeit szolgálo Embereikkel [K; HG 
Vargyasi Dániel lev.]. 

seregély \.fn\. apró énekes madár; graur; Star. 1596: 
Az koniha mester vetet velem 36 seregeit f—d 12 [Kv; 
Szám. 6/XXIX. 145 Bachi Tamás sp kezével]. 1600: Az 
Commissarius vraknak ebedre uitettem 1. ejtel sert d 3 
Veottem 3. barant d 96. 2 Tikot d 96. Seregeit veottem d 
24 | A Commissarius vraknak feózettem 1 Fertály Borjú 
hust lábot feyet d 65 kapoztat d 36 Seregeit d 4 [Kv; i.h. 
9/III. 3, 54 Szabó András sp kezével]. 

2. olyan hely, ahol sok seregély él; loc cu mulţi grauri; 
Gebiet mit vielen Staren. Hn. 1737/1792: Seregélly (sz) 
[Domokosfva SzD; EHA]. 

II. jelzői haszn-ban; în funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: seregéllyel teli, seregélyes; cu mulţi grauri; voll 
mit Staren. Hn. 1676: Az Kincses velgyb(en). Seregely mái 
nevú helyben (sz) [Backamadaras MT; EHA]. 1733: Az 
Seregeily Máiban (sz) [NyárádbálintfVa MT; EHA]. 1739: 
az felső forduloban Seregél Íj mállj n. hellyben (sz) [Backa-
madaras MT; EHA]. 1766: a Seregély allias Bánffi oldal n. 
h.-en (sz) [M.szovát K; EHA]. 1781: A' Seregéj májban 

(sz) [Backamadaras MT; EHA]. 1795: A Seregéj májba 
(sz) [NyárádbálintfVa MT; EHA]. 

seregélyes I. mn seregélyben gazdag; cu mulţi grauri; 
reich an Staren. Hn. 1745/XIX. sz. eleje: a Seregélyes Mái-
ban (sz) [Backamadaras MT; EHA]. 

II. ſn seregélyben gazdag terület; teren cu mulţi grauri; 
an Staren reiches Gebiet. Hn. 1740: A Seregélyesben [Rőd 
K; EHA]. 1775: A Seregéjesbe (k). A kisebb Seregéjesbe 
(k) [uo.; EHA]. 

seregélyszőrű szürke; gri, cenuşiu; hellgrau. 1646: Szi-
lagyi Miklos talalua(n) megh egy seregely szeorü lovat 
Boxai Palnal Az teorueny ... az keozetb jeoveo szomba-
tot p(rae)figala nekiek [Kv; TJk VIII/4. 97]. 1672: Katoná-
bul Radnotra haitott 32 Gyermek Lovak ... Szekérben 
fogandók Seregély szörü n. 5 Verese szürke n. 2. Arany 
szinü fakó no. 1. Világos szürke n. 1 [Utl]. 1681: Ebesfalvi 
udvarházhoz tartózandó minden külső és belső Bonumok-
rol való Generális Extractus iratot azon helybeli S z á m t a r t o 

Száva Peter altal m. pr Menesek Szama kővetkez(i)k ez 
szerint Tavallyi Seregely szőrű szürke gyermek Lo nro. 
1 [Utl]. 1689: Iffiú Urubk Hatás Paripaj Örménytől vett 
seregelly szörü Fakó [Utl]. 1692: öregh kancza Seregély 
szőrű serennye farka hasonlo bellyeges [Mezőbodon ML 
BK Inv. 17]. 1736: egy szeg kancza idei Csitkajaval egy 
seregely szőrű Gyermeklo [Pusztakamarás K; Told. 44]: 
1740: Ezen Kantza Lovak(na)k idei kitsin barna es PÇJ 
szőrű kantza Csitkaja nro 2 Két esztendős seregély 
szőrű Gyermek Ló nro 1 [Pálos NK; Ks 111. XLI. 32] 
1761: Seregej Szőrű szürke®, fattyú nevü belyegetlen [Bra-
nyicska H; JHb XXXV/39. 16. — "Csikó]. 1778: Három 
esztendős seregej szörü kantza [Szászerked K; LLt Fasc 
110]. —L. még UF 11,612. 

seregélyszürke világos s z ü r k e ; gri/cenuşiu deschis; hell-
grau. XVIII. sz. eleje: ă Men louak Szőrirülis ebservat ióo 
lehet: lévén elsőször a Szarvas Szőrű, tüzes fakó 5dik A 
Seregely Szürke [ J H b 17/10 lótartási ut.]. 1736: T. Bírt 
Ur(am) kezére mint fel fogott marhát modo legitimo adván 
Mlgos Bánfii Dénes Vrffi Tisztartaja egy seregély szürke 
szörü harmad fűre menő Gyermeklovacskát, s azon Gyer-
mek lovat T. Biro ura(m) az Város Menessére k ü l d v é n es 
ottan megtalálván Marton Birtalan Cívisünk ... mind hár-
man fateallyák hogy a praedeclaralt Gyermeklo tulajdon 
Márton Birtalan igaz marhája [Kv; TJk XV/12. 40]. 1761\ 
Seregej Szürke szürke Farkú Serenyü, Dobos nevű a 
Bucefalus faja bellyeges őrög kancza [Branyicska H; 
XXXV/39. 13]. /778: Három esztendős Seregej Szürke 
mettzett Gyermeklo [Szászerked K; LLt Fasc. 110]. 1789; 
Az edgyik Kantzát Seregelly szürkének describá l ja 
[Dés; DLt]. 1794: Szürke Kantza Seregéj Szürke Csitkaja 
[Zentelke K; CU]. XVIII. sz. v.: egy három esztendős Sere-
gély Szürke herélt gyermek Lo [Pf]. 1810: Seregélly szürke 
paripa [DLt nyomt. kl]. 1843: seregély szürke parip3 

Csitkó — feje nagyocska [DLt 85 ua.]. 

seregenként 1. fegyveres csoportonként; oaste dup& 
oaste; heeresweise. 1662: Bátornál csak nagy hirtelen e 
véletlen környülvevék s elboríták őket, kik hogy ottaj1 

fegyverhez nyúlván, mind puskákkal, lándzsákkal, vasvi -
Iákkal, hajtó láncos botokkal egy ideig valójában kemény' 
kedtek volna viselni magokat, egyéb nem lehetvén benne, 
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tarackokkal kezdék seregenkint szakgatni őket, és hol egy-, 
hol másfelől űzni, kergetni és vágni is, míg a fegyvert 
elhányatták vélek | Az egész dandárság a vár előtt való 
pacot kétfelől s az egész péntekhelyi derék utcát a kő-
kapuig kétfelől beállván és ellepvén, azon kívül pedig a 
lovashadak seregenként mindenütt két sorjába állattatván, 
az vezér Szejdi passa sátoráig, melly a váradi határban, 
Püspökihez csak nem messze, az útfélen és váradi külső 
szőlőkertek alatt levő szántóföldeken felvonyattatva vala 
[SKr 146, 623]. 1665: Tegnap estve felé seregenként jövé-
nek váradi törökök ide az vár alá [TML III, 366 Boldvai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: A táborba, ha úgy tet-
szik, szállítsuk elegy seregenként a magyarokkal a néme-
teket [Bön. 939]. 

2. (ember)csoportként; grup după grup; scharweise, mas-
senweise. 1662: Nem volt itt az erőtlen vénségnek semmi 
tekintete, avagy valamely méltóságnak becsülete, nem volt 
a gyarló asszonyállati nemnek semmi kedvezés, a vének 
együtt az ifjakkal és az ifjak a vénekkel nagy seregenként 
nyavalyásul megöletnek vala | Sőt, bizonyos nevezetes 
helyekbéli ifjú fehérnépek, leányok is két helyen is csele-
kedték az egymás között seregenként való verekedést, 
judalást, mellyet minden jóravaló ómennel, magyarázattal 
Jjt vala meg Gyulai Ferenc a fejedelemnek, Rákóczi 
Györgynek [SKr 103, 630]. 

seregesen nagy számban, sokan; ín număr maré; viel, in 
gmßer Menge. 1847: midőn az írt Vízkereszt napján maga 
a méltóságos püspöki helytartó úr az isteni tiszteletet bevé-
ßezte volna az izbitai templomba, az isteni tiszteletre sere-
gesen egybengyülve lévő bucsumiak jelenlétében engemet 
maga elébe hívatván, felolvasta az én befogatásomat tár-
gyazó felsőbb rendeletet [VKp 166]. 

seregesleg seregesen, csoportosan; ín număr maré, ín 
masä; massenweise. 1779: láttam hogy a' Szatsvai embe-
rek seregesleg mentek a' harap égés meg oltására [Egerpa-
tak Hsz; HSzjP Nagyborosnyai születésű Providus Bodo 
András (19) vall.]. 

sereghajtó utolsó a csoportban; persoanä de pe ultimul 
Joc din grupä; Nachzügler. 1751: Engemet hivnak kalaputi 
pyurkának Én vagyok láttyátok itt a sereg hajtó A ki közü-
letek lészen sereg bonto Meg dobom a hátát ki nem lesz 
szo fogado El mehetünk immár lám nyitva az ajtó [Hétfalu 
Br;EM LI, 127 betl. játék]. 

sírelem 1. testi bántalom/sértés; vătămarea integrităţii 
eorporale; Verletzung. 1570: myert az fely peres karót 
vonth ky az Alperes zeoleye gepwyebeol, Es eleozeris ew 
vţeotth hozza, Szerelmet es az Borbelnak valo fyzetest el 
Thwrye [Kv; TJk III/2. 48]. 1573: mint az bizonsag vallia 
na az ayţon ky ne(m) tassitottak volna Mégis Eoltek volna 
Azért mint hogi Illen zandekkal voltak eo k. terwen ze-
^e(n)t harmad magawal valo hity vtan valamyt 40 forinton 
dyan alol mer venny tartoznak neky zerelmeyert tagiazaka-
taert Meg fizetny az Borbeltis az gogitasert Meg elegiteny 
IKv; TJk III/3. 203]. 1587: Keoreosi Balasnak attam vala 

az labat rwtwl el teorte vala egi nagi keo serelmeiert es 
nogi meg giogitatta kere hogi el engediem az d. 20 [Kv; 
Szám. 3/XXX. 23 Seres István sp kezével]. 1591: Mierth 
megh foghta az I: az A. Iobbagjath verte vagdaltha Az 
serelemerth faidalomerth az Jobbagj Horuath János vala-

mjre męreskedni (!), Eó magha hitiuél fl. 2 veheth [UszT]. 
1677: Ha kik minden igaz ok és mod nélkül Praediká-
tort, és Schola Mestert vemének, vagdalnának, vagy csak 
meg-kergetnének-is, két vagy három jámbor által meg-
bizonyosodván, az ollyanok két száz forintal büntettes-
senek, és azon fellyül, sérelmekről contentáltassanak, a 
mulctalis poenanak hasonfele a' Panaszlo felé, fele az Exe-
cutoroké legyen [AC 11]. 1735: Mivel az I Sütő Tódor 
és Marián nevű beresekkel az Uram Malom Mesterit 
invadáltotta buszujábol Szákálát ki Tépetett (!), meg ké-
vánom azért Convincaltassék és aggráváltassek, es se-
reimesnek sereiméért Concordállyon in Super kőlcségét ud-
var biro Uram(na)k eő kegyelmének meg fordicsa [Szent-
benedek SzD; Ks 27/XVI]. 1752: Deliberatum. Minthogj 
az Inquisitoriábol világos az Ik artalmas kutyákatt tartottak 
és tartanak melly ebek által az A(ctrix) erősse(n) meg 
sebhetett réá támodván az edgyik eb elsőb(en) annak után-
na az citált Ik kutyái is mind réá rohantak, azért az A(ctrix-
na)k tartoznak az Ik tizenhét forintot fizetni serelmiert ... 
emellett ártalmas kutyakat lántzon tarttsák [Kv; TJk XVI/7. 
96-7]. 1764: Az I az meg vert ember ellen mortuum ho-
magiumán sérelme költsége s farattsaga refusioján Convin-
caltassék [Torda; TJkT V. 216]. 1768 k.: Klmeteket 
Megperelték s meg is nyerték eő Nagysk klmeteket, kü-
lön külön kissebb hatalom büntetesin, meg veretett Jobbá-
gyaik(na)k Sérelmek és fájdalmok meg fizetésin, vér 
birságon eo Nagyságok költesek fárátságok és károk meg 
fordításán [DLev. 2 XB. 21]. 

Szk: sérelmen elmarad testi sértésért járó büntetésen el-
marasztaltatik. 1590: ez fogolj leghenj penig holot ne(m) 
tagadta hogy Eois verte eggik (így!) 'a Serelmen es Borbelj 
fizetesen el maradót [Kv; TJk V/l. 4] * sérelmétől igazat 
vehet. 1584: az Alperes maga otalmaban chelekette 
raita a' sebet. Ha meg eskezik, Absolutus lesze(n) plenarie 
Az Actor Actioiatol; ha penig meg Ne(m) eskezik, chak se-
relmeteol vehesse(n) orzag teorwenie zere(n)t igazat es 
Borbelnak valo fizetesreol, mert c(on)stal hog Az A Indí-
totta a' potentiat [Kv; TJk IV/1. 213] * sérelmet tesz. 
1565: my elotwnk Jowenek Jllyen egenessegre es Bekeseg-
re, hogy az Benche Imre az mely sereimet tot Barta Balyn-
ton, Jámborok meg Lassak es meg Intezek myt tezen mynd 
seb es egyeb weresegys azokat tellyėssegel Imre megy 
fyzesse, az fyzetesnek napyat Hlyen kepen wegeztwk koz-
tok hogy három fyzeto napya legyen harmad harmad ezten-
napon kent kez penzwly [Gyerőmonostor K; KCs I. 49]. 

2Ě vkit ért lelki bántalom; durere sufletească pricinuitd 
cuiva; Beschwerde, Kränkung. 1618: Csak Jenő, Jenő, Ke-
gyelmes uram, mindjárt ott vagyon, kit mi szükség mégis 
több szóval iterálnom Nagyságod előtt, mert itt az sérelem 
abban áll [BTN2 154]. 1669: Most is, Uram, csak Kegyel-
metek írta volna meg az dolgot s tötte volna mellé azt is, 
hogy legyek patiens (az mint most értésemre nem adván 
sérelmem okait, mégis kívánják), bár lőttem volna excom-
municatus, ha tovább csak egy szó is ment volna tűllem 
[TML IV, 406 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1712: ké-
rem nagi szeretettel, igyekezze ugi Componálni, Az Gyó-
rótt hagyott zálogom dolgát, hogi szivem szérelmével ne le-
hessek, azon alkalmatosságbannis [JHb Jósika István Jósi-
ka Imréhez]. 1761: Nagy Lelkünk Sérelmével kívántuk alá-
zatos Instantiankal jelenteni a Tekintetes Nemes Széknek 
mindennapi nagy meg karosittasunkat a mi ket Testvér 
Atyankfiaitol [Hsz; BLev.]. 1778: telyes bizodalommal 
támosztam nagy Sérelmim meg orvosaltatását [Csicsómi-
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hályfva SzD; LLt 34/16]. 1796: e mellett a melly gyűmōlts 
fák mind ez ideig ... szŭkseges házi eledeleink pótlása és 
segittése végett tilalom alatt meg tartottak a magok ujj 
foglalásaik környékéről ugy el pusztítottak és tŏbŏlis kí 
vagdaltak hogy azok sok szamu voltának szemlélese, a1 

közönséges jóra, és előre nezö szivet serelemmel érdeklik 
[Torockó; TLev. 10/6]. 1815: Az több reszeire Levelinek 
Ötsem Uramnak tsak azt valaszalhatam, hogy műdön 
Ötsém Uram igirete szerent hozzám méltóztatik el jönni 
Sincere minden Serelméimet meg vallom, és egészen kinyi-
latkaztattam magamat (így!) Távul legyen hogy ötsem 
Uramra haragudgyam vagy leg kisebbetis neheztellyek 
[Várfva TA; JHb 48 br. Jósika István Jósika Jánoshoz]. 

3. lelke sérelme/lelki sérelem nélkül lelkiismeretfurdalás 
nélkül; fâră remuşcări/mustrări de conştiinţä; ohne Gewis-
sensbisse. 1704: vagy absolválnom, vagy condemnálnom 
kelletik, azért minthogy én a projectumot is hibásnak, így a 
projektort is lelkem sérelme nélkül vétkesnek mondhatom 
[WIN I, 184]. 1762: Ŏ minden lelke serelme nélkŭltel meri 
mondani, hogy az I meg viselŏsedet volt láttais az 
gyermeket hogy meg repesett az Inal ... azon ŭdŏben 
gyermekeis lett® [Torda; TJkT V 94. — aA gyermekgyil-
kossági per ítéletében]. 1772: Lelkem sérelme nélkŭlt el 
mondhatom mivel szemeimmel láttam hogy a leg közeleb 
mult ŏszszel Tit. Dadai János Uram szekerével hat ökrével 
a Cziczhegyéről a Tilalmasról hoztanak ama derék vastag 
szerű fiatal fákat... de kőz mondás már hogy ö klme onan 
szokat hordatni fát [Dés; DLt 321. 65b G. Nagy (52) ns 
vall.]. 1775/1781: el mondhatom Lelkem sérelme nélkŭlt 
azt, hogy az egyik Méltoságos részre bé mégyen Bor dézma 
cir. 70. 80 [Algyógy H; JHb LXXI/3. 367]. 1784: Paran-
csolja Ngod hogy minden pénzbéli Perceptumbol s ero-
gatumrol demonstrátiot készítvén kűldjem fel ... de azt én 
kivált egy hirtelen ha meg feszitnének se tudnám lelki 
sérelem nélkül [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1792: a 
Commetaneusak(na)k a Summát mennyiig kellessék 
betsűlni elejekben adta az Executor Tiszt Ur, kik a Jószágát 
meg járván egymás kőzett való beszélgetés után azt Ítélték, 
hogy a Vicinált Jószág minden lelki sérelem nélkül megéri 
a ... Száz Tizen egy M Forint és Huszankét pénz Summát 
[Msz; MbK XII. 87]. 

4. becsületbeli sértés; ofensă, insultă, jignire; Beleidi-
gung. 1663: De az ki nagyobb, én mint egy residensek, 
factorok volnék itt nekik és magam hitelemnek s böcsüle-
temnek sérelmével van, hogy ő írta nem igaz hírekkel táp-
lálom itt az fejedelmet és egyéb nagy rend haza fiait [TML 
II, 596 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1669: böcsüle-
tecskémnek sérelméttil is annál inkább semmi nemű időben 
nem félhetnék, ha bajos hivatalimtúl megüresedhetném 
[TML IV, 417 ua. ua-hoz]. 1683: Ennyi, s teőb sok alkal-
matlansagi conflualvan továbbá való betstelenségére es se-
reimere Sz: Tarsaságunk(na)k tetzet hogy Dobai Mihaly 
Atyánkfiát közötte tovab ne patiallyia hanem medio tempo-
ris relegallyia. keresse kenyeret az hun talallyia [SzJk 194]. 
1793: Nsgod parantsolattya ellen kezem alott lévén Áz 
Apámnak sem kedveznék, mennyivel inkább ennek a' 
valoságos Akasztófára valónak, aki betsűletetském Nsgod 
által való nagy Sérelmére okott szolgáltatott mi okon csele-
kedném [Kályán K; JF 36 LevK Vág Mihály prof. lev.]. 
1805: a nemes falunak az constitutiója szerént az ilyen 
potentiáriusok az potentia calumniájáért és a becsületekben 
való sérelmekért is most előre három magyar forintokot 
letenni tartozzék Oláh János [Szárhegy Cs; RSzF 99]. 

5. vminek a megsértése; încălcarea/nerespectarea unui 
lucru; Verletzung von etw. 1657: a fejedelem alattomban 
kezdette jártatni az fejedelemasszonyt3 az munkácsi dolog-
ból Kékedi Zsigmond és Bornemisza Pál által, de éntőlem 
titkoson, mivel azelőtt engemet nagy summa-ígírettel is 
arra nem bírhatott vala, mint hátrább említettem, hogy kö" 
telességem sérelmével káros dologra tanácslanám, az feje-
delemasszony is tőlem titkolta a maga bolondságát 
[Kemön. 140. — aBethlen Gábor özvegyét, Brandenburgi 
Katalint]. 1667: Egyébaránt ha ő felsége méltóságát előtte 
nem viselte volna ő nagysága, nem viselné tovább is, úgy 
hiszem, eddig másképen is contentatiót vehettek volna o 
nagysága hívei; az békességnek is nem lehetett volna sé-
relmével; az igazság is azt kivánja, az lator büntetődjék, az 
káros contentáltassék [TML IV, 247 Teleki Mihály Rottal 
Jánoshoz]. 1677: Hasonlóképpen a' mely derekas templo-
mok a' Romano Catholicusoknak az előtti végezések sze-
rént-is meg-hagyattattanak, mostis meg-hagyattatnak, ne-
vezet szerént a* Kolos-Monostori, Udvarhelyi, Somlyai 
templomok; a* Clastromok, és Collegiumok, noha még in 

anno 1610. interdicaltattak, és a* Fejedelmek-is kötelessé-
geknek sérelme nélkül meg nem szabadithatnák az Ország' 
nak consensusa kivül; mindazáltal most, consentientibus 
Statibus regni a' két Clastromok, úgymint a' Csiki és Mik-
házi, azokhoz eleitől fogva tartózó Parochialis helyekkel 
helybe(n) hagyatnak [AC 4]. 1710: Sok tanácskozás után 
azt concludálák, mivel atájban Nagysinkre hirdettetett vala 
országgyűlése, hogy Béldi Pál a székely hadakot felvevén, 
fegyveresen menjenek a gyűlésre, és a fejedelmi személy-
nek s státusnak minden sérelme nélkül, Teleki Mihályt 
társaival együtt, ha szépen nem lehet, különben is, kézhez 
vegyék, de ne bántsák, hanem ugyanott az o r s z á g g y ű l é s i n 

törvény szerint prosequálják őket [CsH 135]. 
6. jogsérelem, igazságtalanság; prejudiciu adus unui 

drept, nedreptate; Unrecht, Ungerechtigkeit | vki jogainak 
megsértése/tiszteletben nem tartása; prejudicierea drepturi-
lor cuiva; Verletzung der Rechte von jm. 1677: Váradi Ko-
vácsok ha meg nem felelnek a' Vár és Város s z ü k s é g i n e k , 

magok okai Privilégiumok sérelmének; Sokadalmok idején 
minden mivek bé-vitessenek szabadon [AC 273]. 1722 k.: 
En TT a Venerabilis Gőrgényi Tractusnak legitime válasz-
tott Assessora, esküszöm az élő igaz Istenre hogj . ki' 
nek kinek panaszát, sérelmét hivatalom szerént meg halga-
tom fel veszem [GörgJk 76]. 1775: Instálunk alázatosan 
a Ttes Táblának ezen Serelmünk(ne)k orvoslása végett, 
méltóztatván hathatoson committálni az Exmissus Com-
missarius Vrak(na)k fogjanak azon Divisiohoz min-
deneket ujjra, igazán, Törvényesen osszanak [Fejér m> 
DobLev. 11/464. lb]. 1792: Megérkezvén Követeink az Or-
szág Gyűlése tartásának hellyére, köteleztetnek a Mlgos 

Groff Gubernátor és Statuum Praesidens Vrak eö Excljok-
(na)k Hitelező Leveleket bé adván magokat, és Szegény 
Varosunk részéről való Sérelmeinket is az Orvaslás végetţ 
bé jelenteni [Zilah; Borb. II]. 1793/1794: En N Enye<" 
Szántó Sándor ha mostani meg nem jelenésem mia, az 
Antiqua Sessioknak meg állításában, valami Serelmem es 
p(rae)judiciumom történik, nevezetesen ha a Bagosi régi ős 
Curiam, mely most Fogadonak tartatik, és Donationk |S 

extal rolla, az ezen Országban Törvénnyé valt s z o k á s sze-
rént 4 antiqua Sessioban fel nem vétetnék a' C o m m i s s i o t o l * 

tehát ne légyen késő ennékem, ezen és egyéb o s z t á l y n a k 

folyásában né talántán meg történhető serelmeimet Repor' 
tatio mellett meg orvosolni [M.bagó AF; DobLev. IV/73" 
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£2-3]. 1807: Sombori Farkas Ur a' Tktts Tisztségnek adott 
Panaszára Commissiot nyervén Néhai Férjemnél találtatott 
Levelek el petsételtetésekre, és a' Tktts Commissarius Urak 
által elis petsételtettek három Ládákba. De ezen el zá-
rattatásomat a Levelektől qva Naturalis Tutrix törvényes-
nek el nem fogadhatván, a Tkts Tisztséget Panaszommal 
jneg kerestem, ki nyilatkoztatván szenvedett Sérelmem 
[F.esküllö K; Somb. II]. 1809: Kolosváratt Szabad Királyi 
"árosban tartott Nemes Ország Gyűlésére ebbéli sérel-
münket alázatos könyörgő Levelünkben, eredeti Privilégiu-
munkat, mind penig Nemesi Praerogativánkat, Törvények-
kel és Felséges Királyi Kegyelmes Válaszakkal, Diplomák-
kal erősgetve oly bizadalommal, és reménységgel, hogy 
najdani Székely Privilégiumunkban és Nemesi Praerogati-
vánkban viszsza tétetünk, és azon Immunitással élünk mint 
más Nemes Hazafiai [Asz; Borb. II]. 1841: minthogy 
nemesi praerogatívám tetemes sérelmével hibáson vonattat-
jam adó fizetés alá, még pedig tudtomon kívül, a' nélkül, 
nogy meg is szollittattam volna az eránt is könyörgök alá-
noson, méltóztassanak nevemet az adó Tabellából kitöröl-
n i [Zilah; Borb. II Nagy Ferentz foly.]. 

7. kár, megkárosítás; pagubă, daunä materialä; Schaden, 
oeeinträchtigung. 1792: noha Városunk nem tsak közönsé-
gesen, hanem annak különös Lakossai is a Só árulás ez 
előtti usussában voltanak, Sajnoson kell mind azon által ér-
tenünk, hogy ezen Szokásnak ellenére a Só Áruihatásnak 
Beneficiumával nem tsak Hazánk fiai közzŭl égy is nem 
ć'net, hanem tetemes Sérelmünkéi ezen Jót a mely Váro-
Sunk(na)k közönséges hasznára igen Szembe tűnhető kép-
Pen Szolgálhatna, idegen vészi [Zilah; Borb. II]. 1799: A 
Veţzelei közönség ellen a Dévai Uradalom Kortsomárlás-
°eli Jussában eshetett avatkozása, s ezzel az Uradalom-
v°a)k okozhatott sérelme aránt bé jelentett panaszokra néz-
v® bizonyossá válik, hogy az emiitett Vetzelei Közön-
ség, még ã Szélybeli Katonaság fel-állása elöttis, Kortso-
márlás Jussával békességesen élt; erre nézve K(e)gyelmetek 
ebbéli lehető Sérelmeknek órvoslása végett ã Tőrvény 
uftyára utosittatam [Ks 101 a gub. Kv-ról]. 1820: Instáljuk 
alázatoson a' Tkts Nms Tisztséget, méltóztassék ezen Ren-
gése tellyesittetését addig függőben tartani, mig ezen Sé-
relmünk, és meg károsíttatásunk iránt a T. K. F. I. Tanátsot 
különös könyörgő Levelünkel meg találhatnok, mert ez 
altal Törvényes Jussaink veszedelmeztetésünken kivül tu-
lajdon magunk Parasztyaink elöttis meg vagyunk alacso-
nya [M.zsombor K; Somb. II Sombori Ferenc kezével]. 
1824: ha az otton lévő több zselléreinknek ezen ember oda-
telepedése valami elszenvedhetetlen kárára lenne és szol-
gálna, tehát azon esetben azon ember köteles légyen 8-ad 
napok alatt a nemes communitásnak megjelenteni sérelmét, 
njert ha későbbre hagyja, erőtlen lészen jelentése [JenőíVa 
<~s; RSzF 111]. 1825/1826: Ezen nagy sérelmünk orvoslá-
sa és szenvedhetetlen további kárunk elkerülése tekinteté-
ből Instálunk alázatoson a' Tekintetes Nemes Tisztségnek, 
méltóztassanak ezen Csulokáj völgyiből lefolyó víz ve-
szedelmeit, kártételeit oculaltatni [Msz; GyL]. — L. még 
ŬSzF154. 

serélesztő I. mn sörélesztésre használt; care este folosit 
Ja fermentarea berii; beim Bierbrauen gebraucht. Szk: -
wd. 1679: Serfőző Ház Vagyon ezen külső házban 
*er elesztő Kád nro 2. Szalad tartó őregh hordo nro 1 
Belső háza Vagyo(n) ezen házban Malátás oregh, 
rosz kád [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 137.]. 

II. fii a malátát sörré erjesztő élesztőgomba; drojdie de 
bere; Bierhefe. 1684: Ser ellesztőre f: //50 [UtI]. 

sérelmes I. mn 1. sérelmet szenvedett, megkárosított; 
care a fost prejudiciat/pägubit; geschädigt, verlusttragend | 
panaszt tevő, felperes; reclamant; beleidigt, geschädigt. 
7590: eo kgmek Varosul mind Jsten eleót s mind emberek 
eleot tanobizonsagot téznek, hogy fegywer leot volna 
feyeok felet, sem Igiekezhettek volna Jobbadon (így!), 
Amint Intettek Bor(nem)izat ez eleot valo gywlesbennis a' 
bekesegre, ne(m) volt olj ratio, mind Jsteny, s mind az 
varossy Jok, kiket eleo Nem vettenek, vgj Annyera hogy 
Nem Neztek Bor(nem)izzanak zemelyet, hane(m) volt az 
tekintet a' Serelmes tanachra [Kv; TanJk 1/1. 142]. 1598: 
aggianak kez pénzt huzon eóth forintoth, melljeth az Alsó 
Jaraiak kett vttal megh fizessek (!) az Serelmes olahoknak, 
az Ivanfoluiaknak [A.jára TA; Berz. 7. LXV 8]. 1639: Fű-
zesen4 lakó Orbán Istua(n)t Szamoss Uyvárhoz valo szaba-
dos Darabantot az Eccl(es)ianak constitutioia szerent ad-
mittalta az reconciliatiora usq(ue)ad quindenam az elebbi 
gilkossagert mivel az serelmes attiafiakkal megh bekellet 
megh adua(n) Dijat az Embernek [SzJk 46. — aördőngös-
füzesen (SzD)]. 1729: Deliberaltatott hogy az Actrix és 
Serelmes Aszszony minden literale documentumit s Jnstru-
mentumit melyek szerint az Inctus Captivus Zajzon Sig-
mond Convincaltatott s meg Sententiáztatott, Az Sententia-
lis levél mellett külgye el expressalván az Sententialis 
levelb(en) asztis minemű documentumokra s szemmel 
látott bizonyságokra sententiáztatott meg az Jnctus Capti-
vus [Dés; Jk 43]. 

Szk: ~ fél. 1649: törvény kivül szaczoltatta Fejervari Mi-
hály az sęrelmes felt azért ö kgmek mind az két felnek: 
tetszet ő kgk (irgalmassagrais indulván) hogy adgja megh 
az fçl mestersęget fl 4 [Kv; MészCLev.]. 1688: Gergely 
András és Mihály itt valo eörŏkŏs Keresztesi rész Jobbá-
gyok gyilkosságban ésvén, ugy alkuttak meg az Serelmes 
felekkel hogy Csíkban ne jöjjenek lakni; melyre nezve Mik-
lós varra telepitette az Aszszony eoket, mostis ott lak(na)k 
mind ketten [Kászonújfalu Cs; Eszt. Inv. 21]. 1752: Székely 
László eö kglme ... a sérelmes félel egy Oláh Templom(na)k 
helyeb(en) meg békéllett, a melly hellyet Fülpősön meg is 
adat [Körtvélykapu MT; IB. Bancso Vaŝzily (60) jb vall.]. 
1760: Az sérelmes fél az más felet Falus Bíró által két pénz 
le tétele mellett Törvényre szollitván, ad triduum el nem 
készül, el tiltya 15tőd napig, és akkor elő álván corám 
Judice, et Juratus Pagensibus Tőrvények lészen, kik az 
Tőrvényt bizonyos italért mondják ki [Novoly K; BLt]. 

2 . - expozíció panasztétel; reclamatie, plîngere; Be-
schwerdeführung, Klage. 1774: meg kivánnya a' Czéh 
hogy contra Supplicantes cum poena emendae linguae ezen 
sérelmes expositiojok expungáltassék [Kv; MészCLev.]. 

3. vki számára káros/hátrányos; defavorabil cuiva; 
schädlich/nachteilig für jn. 1820: felettébb sérelmes dolog 
az hogy a' Nemes Ember a'maga Jószágát ugy ne használ-
hassa a' mint tettzik [M.zsombor K; Somb. II]. 1842: Va-
gyon közönségünknek a* pad és kökényes két temérdek 
láb földek között, egy végig nyulo gyepje mely oly elke-
rülhetetlen szükséges, hogy annak nem léte miatt az 
azon két lábakon birtokosok a' magok igen jo termékeny 

földeket nem mivelhetik, nem trágyázhassák söt a' mi 
mindenek felett sérelmes azon gabonájokat el sem hordhat-
ják, ha tsak mindenkor más felebarátoknak gabonáját el 
nem rontják s kárba nem tészik [HSzjP]. 



sérelmesen 

4. testi sérelmet szenvedett; care a suferit vătămare cor-
porală; unfallgeschădigt. 1600: Girtler Mihally vallya: 
Amikor Az barbelyal az Sebes ember hogy immár el nehe-
zedet volt Akkor monda az serelmes ember az zerzeodeskor 
hogy barbelj Marton meg eoteotte Annak vthanna Kozma 
Jstwanis eosteokeon fogta es az lo mellet hurczolta [Kv; 
TJk VI/1. 510]. 

11. fii sérelmet szenvedett/megkárosított személy/perbeli 
fél; partea păgubită/vătămată; Geschädigte(r), Klăger. 
1662: Munkácsbul is tudósíttatott vala a fejedelem, hogy 
az ungváriak nem sokat hajtván az hitlevelekre, az ármáda 
aláérkezésekor a grófasszony® valóban üldözte volna 
Ungvárbul a fejedelemhez hajlott evangélicus nemességet, 
sokakat megfogatott, borokat, búzájokat kiét Ungvárra, 
kiét Jeszenő váraiba takaríttatta volna, mint ezt a fejedelem 
a hántattak és sérelmesek megtanálásábul is kedvetlenül ért 
vala [SKr 233. — aHomonnai Jánosné]. 1677: Executioban 
procedalo Nemes meg-ölettetvén, Gyilkosa a' Tisztektől 
törvénnyel büntettessék, ha meg-békelt volna-is a* sérelme-
sekkel [AC 255]. 1736: Minthogy az I. azon személyt nem 
restitualta magát ezen actio alol nem enodalhattja legitime, 
a serelmes ellen in mortuo homagio, insuper költséginek, 
fáradsaganak és sérelminek competentiájan maradgyon 
ellenem pediglen ver birsagon [Torda; TJkT I. 100]. 1748: 
az midönis az vásári Strására ki rendeltetet eő Excellen-
tiaja Puskasi, azon potentiariusoknak el fogottotásokra, és 
az Sérelmeseknek el szabaditásokra Concurraltattak volna, 
a magok kőtőlősségek szerént; ő kglme ... Görőgőkőt 
ellenek nógatta [Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 1763: tizen öt 
vonás foréntban meg békéllettenek, melynek három forin-
tya nékünk mint tömlöcz tartónak fáradságunkra, négy fo-
rintya ã sérelmesnek adatott [Mv; Told. 16/51]. 1782: 
az Sérelmesekkel azon Gyilkosokat őszve békéltette [So-
lyomkő K; Eszt-Mk]. 1792: a* Serelmessel Csokoty Tho-
gyerrel 16 vforintokb(an) Complanála; tali Conditione, 
hogy ha Casu quo meg találnais halni tőbb praetensioja 
Sem a' Sérelmes társának sem maradékinak rajta többé ne 
lehessen [Nagyalmás K; Somb. I]. 1845: Mire nezet ezen 
sérelmes kérését megtekintvén, a közönség azon húsz Ré-
nens forintokot a közcassából megfizette légyen [Jenőfva 
Cs; RSzF 106]. 

sérelmesen sértetten, keservesen; cu amăräciune; belei-
digt, bitterlich. 1791: Szina Vonutz is a* Kortsomarost meg 
ragadá, s ketten rutul Czibárolták, és az Inginek elejit 
egészszen le hasiták, hajánál fogva tipászták, ugy hogy a' 
Kortsomáros kéntelenittetett az Udvari Gomyik(na)k sé-
relmesen panaszolni, hogy fogja el őket [Árokalja SzD; 
JHb Jósika Miklós ir.]. 1792: Árkosi néhai Nagj György-
nek meghagyatott özvegye, Tót Ilona asszony gyalog ré-
szen való személy sérelmesen panaszolja az hütösök előtt, 
hogy a Küs Miklós engedelmiből és akaratjából az ősszel 
két szalonnát és két orjost betett volt az őkegyelme kőka-
marájába az egyik orjost ugyan hazavitte az actrix, 
de az nagyobb és a jobb elveszett [Árkos Hsz; RSzF 
262]. 

serény 1. gyors/ügyes mozgású, fürge; sprinten, iute; 
flink, munter. 1581: Hogy penigh Az epwlet fogiatkozas 
nelkwl eló Mennye(n) választottak eo kegmek ket pal-
lért ... Ezeknek zorgalmatos gongyok legye(n) hogy min-
déin) fele Alias fakra dezkakra egieb minde(n) zwkseges 
dolgoknak meg zerzessere serenyek legienek, hogy mykor-
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ra Az Mesz el kózwl (!) egieb Zerzamok is kezen legienek 
[Kv; TanJk V/3. 236b]. 1659: Sok dolgoknál írhatnék Ke-
gyelmednek, de nem bízhatom az pennára, hanem azon 
kérem Kegyelmedet, hogy Kegyelmed serény legény le* 
gyen, mint én [TML I, 367 Veér György Teleki Mihály 
hoz]. 1662: üdősbik Rákóczi György fejedelem udvarlói 
és étekfogói között nevelte vala Sebessi Miklóst, Zaránd 
vármegyében bolgárfalvi Sebessiek közül tisztességes 
nemes famíliábul valót, ki hogy jó szolgálatra, jó pos-
tálkodó, serény és kemény ifjú legény volna, ki a portáru' 
tizenegyed napra Fejérvárra megjő vala, a fejedelem mind 
Bécsben, Lengyel- és a két Oláhországokban sokáig postál-
kodtatta [SKr 322]. 1710: a német hadak nehéz készülettel 
lévén, a kurucok penig természet szerint serények és gy°ſ" 
sak, mihelt a német had közelített, elállottanak előtte és ígY 
hordozták alá s fel a német tábort az országban [CsH 93]-
1829: Kádár István mint Serény ifjú Legény a' S z o k n i 
nyábol ki fejlődőt, és el szakadott, tsak a' Szokmánya ma-
radott a' kezünkben annak utánna botra kapott, és azzal 
akart verekedni, ha lett volna kivel [Vadasd MT; CsS]-
1847: Jobb Simon ittas korában megpirassadik, és na-
gyon gráznás, serény mozgású [DLt 849 nyomt. kl]. 

Szn. 1513: Nicolaus Seryeny [Dés; DLt 93]. 1520: Ni-
colaus Seryeny judex [Dés; DLt 111]. 1729: Serenj János 
senior. Serenj János junior [Bodola Hsz; EHA]. 1843: Se-
rény János (62) szolga ember [uo.; BLt 12]. 

An. 1850: Serény (kanca) [Bilak SzD; LLt]. 
2. munkás, dolgos, feladatát/munkáját lelkesen végző; 

harnic, sîrguincios, muncitor; eifrig. 1623: Hogy pedig" 
Eokőtt1 ott be(n) heuerny ne hagiak keuantattnak Jgen J<j 
sereny pallérok kik ne veryek tagolliak hane(m) riogatassal 
fenyegeteö Nogatasall dolgoztassak Eókeött Nagioban 
Nyarb(an) keczer Enny Engegyek haro(m) három fertály 
oraygh, harmadzor estue mikor ell bocsiattiak az dolgeroll 
[Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut. — aA jb-okat]. 1672: En 
Deesi János Deák adom tudtara az kik(ne)k illik 

rendelven engemet az Radnothi kulcsarsagnak Tisztiben 
esküszöm az elö I(ste)nre hogy mindenekben a fir 

szágban, az en ream bizot es bizatando dolgokban az en 
kgls Vramnak s Asszonyomnak eö Ngokk igaz hü, serény, 
es hasznos szolgajok leszek, az eo Ngok kezem alat való 
jovainak szaporgatoja, takargatoja, nem fogyatoja leszek 
[Utl]. XVIII. sz. e.f: Szükséges, hogy értelmes, serény bírá-
kat állítson a jószágban, kik hittel legyenek arra kötelesek, 
hogy a jobbágyokat igazán szolgáltatják, nem húzzák-von-
ják minden haszonvehető alkalmatosságakra szorgalmato-
son vigyáznak [Bács K; BfN gazd. ut. Trincsényi Pál szá-
mára]. 1713/1750 k. : Hogy pedig effeleka jól folyhassanak 

minden Ecclesiak es Parochiak mellett jo erkőltsŰ, J£ 
gondviselő sereny es competens Eghazfiak legyeíne)* 
[RGyLt A. 12. — aAz egyházak javaira való gondviselésj; 
1763: ama Serény Szászak a kik hirtelen Sző lőjeke t k1 

hajtatták a Ho s az Havas eső Szél a Fáját mind el hasagat' 
ta [Kóród KK; Ks CII. 19 Szarka József tt lev.]. 
1781: Jósika Imreh Ur eö Nagysága ... jó serény gazda volj 
's ollyan asztagokot rakatott, mellyeknek párja ott a körű 
bé való hellyeken nem vólt [Renget H; JHb LXXI/3. 372J-
1791: Ngodnak egy oly serény Gazdának terhire van építő-
sében való akadéka, és várakozása [Fejér m.; LLt 19/17]- . 

Sz. 1811: Mint látod a' serény Hangyákat dólgoz"1' 
Egyiket el-menni, mást eledelt hozni, Ezt, hogy ki-kelendo 
tojássit forgattya, Amazt, hogy szeméttől házát tiszto-
gattya; Másokat, mint hordják, sövény 's füv szálokai 
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Hogy fennebb emeljék földről hajlékjokat, E' serény Em-
berek ugy jőnek és mennek [ÁrÉ 26]. 

3. szorgalmas; zelos, silitor; fleißig. 1797: a Férfi ká-
romkodásra, szitkozodásra puzdor (!) indulatait szelid, 
Jámbor és keresztyén indulatokkal váltsa fel Feleségével 
Rendesen bánnyon a Menyetske is bárdolatlanságát 
durva makatssággal, engedetlenséggel ne öregbítse, hanem 
mint illik Keresztyén aszszonyhoz férjét meg betsülje, tőlle 
tugjön, a nyelveskedésnek véget vessen, serény jo gazda 
aszszonyságot mutasson: melyre kézbéadással kötelezék 
magokat [Szilágycseh; IB. Dombi János prédikátor kezé-
ül]. 1811: Már látnál mindenütt olly' serény átsolást, És 
hallanál szélyel olyan kopátsolást Melynek tám tsak azok 
hallották vólt mássát, A' kik el kezdették a' Bábel rakását3 

[ArE 27. — aLapalján: A' Bábel Tornya értetik]. 
4. buzgó, lelkes; entuziast, însufleţit; begeistert. 1636: 

Kinek ajánlyam tehát ez földi emberek kōzzŭl, ezt a szép uj 
Graduált, kegyelmes Vram, hanem (!) az Nagyságod méltó-
ságos személyének ? kiterjedhetnék ... hazánknak meg 
maradásra való serény vigyázásának, az igaz tőrvényeknek 
roljtatásakban való gyŏnyŏrködésęnek, és végezetre józan, 
mértékletes, tiszta életének ... és egyéb benne tündöklő jó-
szágoknak álmélkodással való hirdettetésekre [öGr Aj. 4]. 
'653: Onnat megjővén, minthogy Szabó Gáspár vala seré-
nyebb az új vallásban: tehát reája menének és minden 
nebelő irogatásait, kis Eössi Andrástól hozott könyvből írt 
yala, elhozák házától és a perengér alatt czigánnyal meg-
égetteték [ETA I, 29-30 NSz]. 1676: Csáki László uram 
ebben az materiában való serény forgolódását el hiszszük, 
mert ha boldogulna, neki is jó volna Szepes vára [TML 
VÖ, 147 Naláczi István és Székely László Teleki Mihály-
hoz]. 1681: a' Connumera(ti)o és Inventálás alkalmatossá-
gával, a' sok féle egiben jőhetö dolgok ebben a' forma-
ba(n) nem Comportaltattak most ... a' Connumerator 
cselekette azért; hogi a' D(omi)nus Terrestrisnek unadal-
mat el távoztathassa; és ezzel könnyebb s serenyebb mun-
kája lehessen, mind ezeknek procuralásab(an) [ÁLt Urb. 
2J 1694: ugy igyekezem magamat alkalmaztatni, hogy 
azon kŭvŭl is hivatalomban valo hasznos forgolodasom és 
serény magam viselese által az eö nsga haszna, minden 
Jgaz uton modon elő men(n)yen igyekezem kárát pedig eö 
Nsga(na)k mindenekben tavasztatodgyék [Fog.; Szád.]. 
1/35: eo Keglmek Instantiajak ... meritumi in Considera-
honem jöuén kivált Néhai edes Attyoknak Város körül 
véghez vitt sereny forgolodások, és fáradhatatlan szolgá-
lattyak (így!), s az edgyik Instansnak remelhető hü kedves 
szolgálattyais fen forogván ... kivansagokat a Nemes 
Tanáts meg adta [Ne; DobLev. 1/161]. 

5. éber; vigilent, atent; wachsam. 1663: En Gőrgenyi 
Szakácz György esküszöm az elő I(ste)nre hogy az 
minemő hivatalban ugy mint fö Szakacsságban az én kgls 
Aszszonyomtul állitatom abban tehecsige(m) szerint hí-
ven eljárok, az ő Ngok konyhájára idegen embert be ne(m) 
bocsátok, ételeket minden artalmas dolgoktul seriny vigyá-
zassál oltalmazom [UtI]. 1670: Egyébaránt is Kegyelmed 
hűségét, serény vigyázását ő nagyságának repraesentálom; 
tudom kegyelmesen is veszi ő nagysága, meg is jutalmaz-
tatja Kegyelmednek, az minthogy igéreti is tartja ő nagysá-
gának [TML V, 250 Teleki Mihály Katona Mihályhoz]. 
1754: Meg Tekentvén s melto respectusban vetetödvén 
Instans Atyankfianak®, a Varos malma körül valo sok fá-
radcságát, s ruinájabol valo fel epüléseben több nyughatat-
lansagát, s tovabbis remélvén eö kglmenek azon sereny vi-

serényebben 

giázasát s maga kötelessegeb(en) valo el járását az eddig 
valókért az Instans Atyánkfia eő kglme Consolaltatik tiz 
magjar forintokkal és 20 véka búzával [Dés; Jk 445a. — 
aMartinus Dobolyinak]. 

6. átv éles; ager, iscusit; gewandt. 1662: Rákóczi Zsig-
mond amint testében, úgy elméjében is igen serény, a 
társalkodásban, ismerkedésben nyájas, kedvességes, a szép 
tudományokban is jó és nagy ñindamentommal, a deák 
nyelvekben pedig, mint maga tulajdon született nyelvében, 
olly kész volna, nagy dicsérettel, hírének-nevének neveke-
désével végbe is vitt vala [SKr 256]. 1753/1781: hallottam 
beszélleni, hogy abban semmi sem vólt, hanem tsak a Jósi-
ka Imre ur serény esze koholta volt ki látván hogy meg 
ijesztheti Kun Miklós urat [Balsa H; JHb LXXI/3. 290]. 

Szk: - elméjű okos, éles eszű. 1657: (Báthori Zsigmond) 
Elméjében változó, állhatatlan volt, egyébiránt szép virtu-
sok voltak volna benne, jó deák, olasz, német, eloquens, fa-
miliáris, liberális, serény elméjű, bátor ember is volt 
[Kemön. 21]. 1753/1781: (Jósika Imre) mint afféle ravasz 
ember, és igen serény elméjű, az afféle szavaival az mosto-
háit reá vehette, de azt beszéllették az emberek, hogy 
Jósika Imre ur, a Mostoháknak Bétsben annyit sem szol-
gált, mint egy légy, mert a tájban azon kemény adot esz-
tendőre változtatta a Bétsi udvar, és más adozás(na)k mód-
ját kegyelmesen rendelte [Máda H; JHb LXXI/3. 272-3] * 
~ eszű. 1753/1781: Iosika Imre ur, mint igen serény eszű 
ember, ezt talállya fel a maga hasznára, hogy a mostoháit 
arra inducallya hogy az utrizált Portiokot néki adnák, mivel 
ő azt Bétsben a Császár eö Felsége előtt effectuallya, hogy 
az a sullyos adó a Jószágokon meg konnyebbittetnék, hol-
ott már azt kiis dolgoztak vólt mások Bétsben, hogy az 
adózásnak normája avagy Schémája el hagyatnék, ezt előre 
maga Jósika Imre ur meg értette vólt, amaz árvákot mint 
éretlen elméjű ifjakot könnyen el hitethetett, és el is hitetett 
[Máda H; JHb LXXI/3. 260-1]. 

serényebben 1. gyorsabban; mai iute/repede; schneller, 
flinker. 1667: 16. írt Kegyelmed levelét ma vöttem. Bár se-
rényebben járna az Kegyelmed levele [TML IV, 56 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1676/1681: Hunyadi Molnár 
Tot Benedek valaszsza. Csak Molnár Mesterségere nem 
volna annyira szükségem, de hogy mind asztalosságában 
mind peniglen à mellette valo Legény tanításában (így!), 
ugy ha mire Tisztem fordittyak, Serénnyebbenis igyekez-
zék, megh engedtem, hogy azon malom jövedelmének az 
harmada öve legyen [VhU 454 Thököly Imre válj. 1723: 
mig Deési Vraimek ne(m) tsinálták ä gátot, addig sokkal 
serényebben forgott az Vr Malma [Néma SzD; Ks 25. III. 
5]. 1772: ö Nga Királlyfalvi Malmának fel épittése előtt, 
ezen két alsó kerekek még a' felsőbbeknél is serényebben 
forgottanak [Kük.; JHb XX/27. 4 vk]. 

2. szorgalmatosabban; mai silitor/harnic; fleißiger. 1636: 
Ezt1 mostan, mig azokb el érkezhetnek, tekéntse Nagyságod 
jó kedvet mutató tsendes vidám ortzalattal, és fogadgya tő-
lem Fejedelmi kegyelmessęggel, hogy abból bizodalmat és 
bátorságot vévén, sőt ugyan ōsztönöztetvén, az több szin-
tén végezödŏlen lévő munkáimnak ki eresztésekben-is se-
rényebben és jóbb kedvel munkálkodhassam [ÖGr Aj. — 
"Az öreg Graduált. bKészülgető és ezután kiadandó mun-
kái]. 1734: Az Konyőrőgtetésben s Praedicatiokb(an) nyár-
bannis de kivált Telben hoszszasok ne légjenek eö kglmek* 
hogj a gjülekezet annalis serenyebben gjakorolhassa az 
Isten házát [Dés; Jk 555b. — aTi. a két dési ref. pap]. 



serényen 

1755: Kőmiveseknek hogy serényebben dolgozzanak 
[HSzj pálinka al.]. 

serényen 1. gyorsan; iute, repede; flink, schnell. 1580: 
Byro vram es Király Biro vraim (!) a ket Idesb vrainkal 
Mennye(n) Ala az feyedelemheóz es eo kegmek Az 
Suplicatiot formallyak leg Jobban Amint lehet Byro 
vram penigh az vraimmal, ebbe minde(n) haladék nelkwl 
serenye(n) mennye(n) elő, hogy az Mulatsagnak myatta, 
kart ne wallyunk [Kv; TanJk V/3. 225a]. 1704: A generál 
osztán csak úgy ment volna mint töttére, tudván, hogy nin-
csenek többen, hanem huszonhat zászlóval mind jova-
rossza, aminthogy oly bátran és serényen is ment arra a ge-
nerál, csak mint töttére [WIN I, 219]. 1774: kévét hánt le 
Tsiki Ferentzné ki tséplette és serényen hullással együtt el 
hordotta [MartonfVa Hsz; HSzjP Clára Tusa Conjunx La-
dislai Gál (36) jb vall.]. 1831: látám, hogy a' Láda előtt ku-
tzorog jobb kézzel a' ládába nyúlva Vonutz serényen 
réámenék, a' pénzt el-vettem tölle, fel-pofoztam [Dés; DLt 
332a Czako János kezével]. 

Szk: nagy 1646: Item juta nagy serenyen Mikes Kele-
me(n) hatod magaüal [Mv; AA11. 6]. 

2. szorgalmasan; cu hărnicie; fleißig. 1589/XVII. sz. ele-
je: Az mikoron ez Varos az eö hataraban epittetik minden 
keőmiuesek tartozzanak oda menni, es serenien iol es 
hiuen, ugi mint hazaioknak az mwhben szolgálni [Kv; 
KőmCArt. 15]. 1676/1681: arra légyen gondgyaa hogi a' 
mikor à várban vagy à vár körül dolgozo emberek vannak 
czak hejjáb(an) ne üllyenek, hanem dolgozza(na)k sere-
nye(n); mivel az szegénj ember aluvassalis mind el mu-
lattya az üdöt ha gondviselés reá nem lészen [Vh; VhU 
665. — aA porkolábnak]. 1681: eö kglmeis4, eö kglmere 
bízatott dolgaimb(an), el hiszem mint emberseges discretus 
ember szolgahoz illik magat híven es serenjen viseli [VhU 
637. — aA vh-i várbirtok inspektora]. 1711: parancsolyon 
U(ra)m Kgm(e)d eö Kgm(ene)k, hogy most forgodgyék Se-
rényen mig az dolog üdö bé jő, mivel eddig is nem rajtunk, 
hanem eö kgm(e)n mult el [Impérfva Cs; Bom. XXXIX. 50 
Balási Joseph Deák Kászoni János fö királybíróhoz]. 1738: 
Székelyhídi István eddig serinyen Curálta a Tekintő 
alatt levő Lörincz kúttyát [Dés; Jk 499b]. 1750: Pap Mi-
hály ő kglme mint tölle kitelhetett údvarbirói Hivatalát elég 
serényen folytatta, bennünket2 az hová s mikor kívántatott 
hajszolt [Szság; Told. 3. — aTi. jb-okat]. 1771: én Istené a 
Ditsőség hivatalomban serényen igyekeztem járni, es sem-
mi gonosz életben nem egyelitettem magamat énis éle-
tem fogytáig Excellentiád életéért Isten előtt imádkozni 
meg nem szűnöm maradván Excellentziád alázatos szegény 
szolgája Gyulai István, Monai vacans Mester [Monó Sz; 
BfR]. 1794: Tiszteletes Esperest Intze Mihály Uram az 
ö kgylme abból következhető kárának némü némü ki pótlá-
sára hogy medio tempore kéntelenittetik a Fogado Aren-
dájárol le mondani ... mint ezen Eklesia leg régibb és va-
lamíg ereje engedte híven és serényen szolgálo Lelki Pász-
torának, méltó jússa lehet hogy restantiái a' mennyiben 
lehet mások előtt depuráltassanak [Kv; SRE 308]. 1805: 
(A vincellér) egészszen el takarittásáig a szőlőnek hiven és 
Serényen munkálódik [Erdőszengyel MT; TSb 43]. 

3. buzgón; cu însufleţire/entuziasm; eifrig. 1637: minde-
nekben serenyen forgodot Was Ianoshoz keorűl Getzi Jst-
wan [Kv; LLt Gr. Herntzler (56) aurifaber vall.]. 1705: 
nyavalyás öreg anyjuk serényen és nagy szorgalmatosság-
gal járván, valakiket az ittvaló főrendek közül rekvirálta-
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nak, mindnyájan nagy örömest ígírték magokat az egy Ke-
resztesi uramon kívül, ki is a nagyapám, Béldi Pál kezessé-
gét hozván elő, nem örömest ígírte reá magát [WIN I, 457]. 
1790: a' Pásztor a' mikor a Szöllő kezd érni a K u t y á k t o l 

és Madaraktol Puskaval Ostorral, Tsergettyövel, Serényen 
és Faradhatatlanul őrizze [NyárádkarácsonfVa MT; Told-
76]. 1811: Érje tsak tetemes szerentsétlen eset, Mennyen 
kárba mind az eddig gyűlt kereset: Mindjárt a' m u n k á j á t 

serényen dolgozza [ArE 21]. 
Szk: igen 1663: nem halljuk hogy igen serén jen fara-

dozná(na)k annak effectualásáb(an) [UszLt IX. 75/53 fej-J 
* nagy 1662: nagy serényen éjjel-nappal lovak hátán 
fegyverben lévén, nagy készséggel, kívánsággal várják vala 
a jó hírnév találására való alkalmatosságot, uroknak és ha-
zájoknak való hasznos szolgálatjok mellett [SKr 138]. 

4. figyelmesen; cu atenţie; achtsam, aufirnerksam. 1669-
Intem és kérem is Kegyelmedet, az magyarországi dolgok-
ra, melyek kiváltképpen Istennek dicsőségét nézik, vigyáz* 
zon serényen, melyben nem is kételkedem, hogy el nem 
követné [TML IV, 474 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1699: 
az, mikor az munkához hozzá fognak a Aczok ... continue 
edgy bizonjos, embere, vagy jo hyteles szolgája, mi(n)t 
edgy gazda heljet, mindenkor itt légjen, es serennyen vi-
gyázzon, és Reyner Uramtol mindenkor értekezzen [&v» 
RLt 7]. 1713/1750 k.: a Collégiumok mellett is olly Tisz-
tartokat állítsa(na)k s tartsa(na)k õ kglmek a kik serenyen 
vigyázván minden defectusokra, ha mi ollyan orvoslasra 
való dolog, jó idejen adgya(na)k hirt ö kegelmek(ne)k mint 
Curatorok(na)k es az ö kglmek tetczesekböl orvosollyák 
[RGyLt A. 12]. 1735: kgtek a falukon s mezővárosokon és 
a hol aféle helyek vannak, plájokon, vagy is havasokon 
lévő útakon, ösvényeken való strásákat éjjel nappal való vi-
gyázását szorgalmatoson felállítván, serényen is observál-
tasson [Nsz; SzO VII, 378]. 

5. készségesen, szívesen; cu pläcere; bereit, gefólhg 
1678-1683: mindenkor szokot dologh az hogi . . . az sze-
rencse, igen belső s kedves embereket emel, s, giakorta ala-
cson nemből is, de kivált az gienge, es könnjön forduló e -
meiü Feidelmek melle annira özve szövik f o n n j a k dol-
gokot, hogi valamit akarnak magok kezekre jut 
kiket pedigh saiditnok, Urakhoz kőzelitenj s Uraknokis 
ahoz kedvit häilanj, annak nogi szerenje(n) arulo hirit dü" 
hüs nevit, Urok előt hiven alitjak; akarvan azt el hitetni, 
hogi tőb hivek nalloknal nincsen [Ks Komis Gáspár kezé-
vel]. 

6. alaposan; temeinic; gründlich. 1735: Mind az ketten 
Serénnyen meg examináltatván tésznek illye(n) fassiot 

[BSz; TK1]. 

serénykedés munkálkodás, iparkodás; strădanie, strädu-
inţä; Rührigkeit, Eifer. 1667: En, látja Isten, ha rettenetes 
károm nélkül meglehetne, jó szívvel mennék, de meggo"' 
dolhatja Kegyelmed, negyedfél holnapja, miolta eltávoztam 
házamtul, azolta haza nem voltam, most kelletik pedig a 
gazda embernek egyszer a serénkedés, egyébaránt ha haza 
nem mehetnék minden takarmányom jobb részént kiveszn 
[TML IV, 146 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

serénykedik 1. serényen dolgozik; a munci cu hărnic,e' 
emsig arbeiten. 1642: Igen serenkedett az vettetesben 
[Szászfenes K; GyU 91]. 1679: Templom kórül serenkę-
gyenek eő Klmek, vakollyak, meszellyek az mesz repeta'" 
tassék [Dés; Jk 39a]. 1751: az parasztságnak ... m a g a élete 
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folytatására sérénkedni és Földes ura szólgálattyára menyi-
ben illik magát convertálni kellenék [Ks 79. XXVI. 1. 1/4 a 
gub. Nsz-ből]. 1759: Hallottam hogy a' Gondviselő feslett 
erkölcsű lett volna a' Mlgs Groff Principalissának is Se-
rénykedett, a' mint Serénykedett; de inkább magának [Lu-
das TA; TKI Mokány Ojne (70) jb vall.]. 

2. iparkodik, igyekszik; a se strădui; sich beeifern. 1582: 
Az my az Doctor dolgát illety ... az Doctornak Miért hogy 
!dege(n), hogy az Idegenekhóz kemenseget ne Ielen-
chywnk, vegeztek hogy az Boltot megh aggyak neky, es az 
haz bert fizessek megh erte, azonkywol adotwl, es egieb 
zedeo vedetwl zabadsagba tarchyak, E mellet eó kegme 
doctor vra(m) serenkeggiek giogychio(n) es ne(m) wal kart 
Munkayaba [Kv; TanJk V/3. 251b]. 1598: Jntik ew keg-
mek az Ado Zedeo vraimat zeretettel hogi annak fel zede-
seben zorgalmatosson munkalodgianak es serenkedgienek 
[Kv; i.h. I/l. 507]. 1653: Székely Mózes Dévába Sig-
mondnak ira: hogy igen sietve mind a székelységet, s ha mi 
nada volna udvari hada is, küldje melléje, mert Básta 
ínyednél volna, és jöttön-jő ide Fejérvár felé. Ebben Sig-
mond semmit sem siete s nem serénykedék [ETA I, 67-8 
Nsz]. 1678: Azonban mondák égy olykor, hogj Csiki Vra-
mék fel ültek, arra monda Lázár Istua(n) ura(m), azért se-
rkedik most Daczio Vram, hogi Czikmántort neki igirte 
urunk eo Nsaga [Alfalu Cs; LLt Fasc. 120]. 1701: (Az 
jjdó) felszedéséb(en) Kgk ugy Serenkedgjek hogy mi-
bellyt az Commissariatus Diszpozitioját vészi administ-
ralhassa [UszLt IX. 77/27 gub.]. 1765: minden oknélkül az 
ősszel Törög buza szedéskor az Mester Uram szolgáját meg 
támották tul a' vizén a' szekérről vas villával le verték ugy 
anyira hogy az Szekér állá esett ha nem serénkedett volna, 
a Szekér altal ment volna rajta, s őrökké való nyomorék let 
volna [Marosbogát TA; Mk V V/97 Szöllösi Mihály (80) 
? vall.]. 1817 k.: az uj Birorol Nagyságos Groff Ur annyit 
jrhatok, hogy lágyotska, de talám meg szokik, mert külőm-
ben eléggé ügyel a parantsolatra — elsőbben én is meg bú-
sultam volt hogy nem Nagyságodhoz való hanem már nap-
ról napra serényedik de nintsenis mondja a' lassúságba, 
mert minden orán mellette vagyunk [Héderfája KK; IB]. 

3. gyorsul; a se accelera; sich beschleunigen. 1771: (A 
malomnak) a víz felól való része kevéssé meg Sülyedett, de 
a Silipnek semmi egyeb hibája nem volt, hanem hogy az 
alsó kereke állo vízbe ... igen Lásson forgott melyet gon-
dolván, né talám a felső kerék impediálna azt, meg állítván, 
az egész erején a viznek azon kerékre botsátván Semmit 
nem Serénkedett hanem tsak mind elébb oly formán járt 
[Kük.; JHb LXVII/27]. 

serénykedő tevő-vevő, dolgozó; care trebăluieşte (pe 
"ngă cineva); flink, rührig. 1727: minden kereset es ezután 
keresendő ingó és ingatlan javaimat Szilagyi Laszlo-
(na)k, és Borbárának vallattam, és kötöttem, ugj mostis 
azok(na)k meg allására magamat kőtőlözem, fen hagjam 
magamnak eszt azt (!) jussatskát; hogj az én halalos beteg-
ségemben) mellettem forgolodo s híven serenkedő Csele-
dim(ne)k legjek szabados Testálni Tiz Tizenkét forintakat, 
vagj egjeb Gunyacskat [Gyf; JHb XVI/1]. 

serénykedtet szorgalmaz, ösztönöz; a îndemna/stimula; 
betreiben, anspornen. 1681: Mint hogi szép Pisztrangos he-
lyek vannak eze(n) Districtusban*, annak okaert ... seren-
kedţesse, és az idevaló Porkolabis ugi industrialkodgyek, 
bogi ne csak ă magok hasznokrol provideallya(na)k; hanem 

serénység 

à vár szükségere légyen nagyub gondgyok [VhU 198. — 
aErdőhátságon]. 

serénység 1. munkálkodás, iparkodás; sîrguinţă, hărni-
cie; Rührigkeit, Eifer. 1589: keonyeorgessel Azért Biro 
vram eó Kgme Munkalkoggiek Ala Űrünkhöz Kerie keo-
nyeoreógyeon Mennel iob móddal tudgia eó kgme hogy 
Űrünk ez dologgal ne terhellye a' zegheny keósseget, Mert 
ez Zabad varos volt soha Nem Jobbagioskodot, Ennek 
vtannais eó Nga Ne vethne ez illie(n) Ighat az varosra, Otth 
penigh eo kgme semmjre Ne Ighirie magat, hane(m) chak 
a' keonieorgesbe Essedezesbe legien minde(n) Serensege 
faradsaga eo kgmenek [Kv; TanJk 1/1. 105]. 1607: ennek 
Vtannais, az my uekony erőnk es allapatunk zerinth az Or-
zaghnak adomanyunkkal fizetesswnkkel, es egieb Zolgala-
thunkal lehetnenk iob zyuel es serenyseggel, kire my ma-
gunkat minden wdeöben igiriwk es ayanliuk, czak hogy 
mys ty nagtokban, es ty kgtekben megh ne fogiatkozzunk 
[Kv; RDL I. 80]. 1679/1681: eo kglme igyekezzék Az 
szőlőket nem czak megh ganajoztatni, de ritkás voltokra 
nézve mentől bővebben homlittatnys; legh aláb háromszor 
esztendób(en) megh kapáltatni, hogi abbéli serénysége által 
eo kglmenek gyűmolczóket szaporabban teremhese(ne)k 
mint eddégh; ide értvén a Réteketis, hogi azokatis ă Tövis-
től gasztol irtogattassanak, és tisztogattassanak (így!) [Vh; 
VhU 669]. 1723: én penig tudom nagyob hűséggel s serén-
seggel it a havas alat biro nem viselte magatt mint Luka 
Vaszily [Maroshodák MT; VGy. Buta Flóra (50) jb vall.]. 
1762: panaszol az Aszszony Férje, kegyetlensége vereke-
dése és aranta való szuszpicioja arant fel fogadtatván 
Boga Janossal hogy ezuta(n) Felesége ellen nem kemény-
kedik meg nem veri hoz(z)a magat illendökeppen compor-
talja ... Az Aszszony-is magat serénysegre es gazd asz-
szonyhoz illő kötelessegenek teljesitésere igiri [Kv; SRE 
204]. 1774: Az krajnikalis Ház el lévén pusztulván 
hellybe állítása krajnik Vramnak ... Serensegere bizattat-
nak [Roskány H; Ks 76. IX. 18]. 1819: a' Legények bére 
mennyiségét mindenkor az idők kőrnyül állásai, és az 
élelemre meg kívántató dolgok árrához nem különben a 
Legények serénységéhez és tudományához képest mérsé-
kellye és Szabja ki a Czéh [Kv; MészCLev.]. 

2. buzgóság; ardoare, străduinţă; Geschäftigkeit. 1663: 
már Istennek akaratjából az mi kegyelmes urunk ő nagy-
sága szolgálatjára az hazával együtt mi is közönségesen 
readeálni szívesen akarván, Nagyságtokat is, kegyelmes 
Asszonyom, olyan hűséggel és serénységgel igyekezem 
szolgálnom, mint elébbi uramat [TML II, 467 Teleki Mi-
hály Bornemisza Annához]. 1710: Teleki azért külsőkép-
pen azt tétetvén, hogy mindeniknek igaz barátja, serénysé-
gihez képest hol egyiket, hol a másokot mind az udvarnál, 
mind házoknál gyakorta meglátogatja, oly okoson mind-
azonáltal, hogy egyik is esziben nem venné, amit akarna 
[CsH 110]. 

3. figyelmesség, gondosság; atenţie, grijă; Aufmerksam-
keit, Sorgfalt. 1679/1681: Mindenüt való Majorsagh Sző-
lőkre, azoknak kertére, lészaira, es Sajtolo színeire vigiaz-
tatván4, a vinczelerek(ne)k serínyseggel megh hadgya, ők 
is szorgalmatosson reajok vigyazza(na)k, hogi à kár tavoz-
tassek [Vh; VhU 67a. — aAz ub]. 

Szk: egész ~gel 1765: az meg holtnak Annya s Attya-
fiai azt vallyák, hogy tehettségek sz(e)r(in)t egész Serény-
séggel minden curát adhibeáltak, de ã Seb halálos lévén or-
vosolni nem lehetett [Torda; TJkT V. 261-2]. 1780: Mor-
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nár György Uram egesz Serenyseggel viselte gondgyokat a' 
borok(na)k [Dés; TSb 24]. 

4. sietség, gyorsaság; grabă, repezeală; Eile, Schnelle. 
Szk: nagy ~gel. 1600: az mikeppen az mi Bizodalmas 
Vraink es Atiankfîay, az egez Aranias Zeky vitezleö rend, 
mind lovagok es mind gialogok, azon Zekbely vrainkal 
egietemben, ez Orzagnak mostani keozeenseges szükségé 
ideyen Mihaly Vaida ellen nagi eöreömmel giorsasagal es 
serinseggel, Jüttenek mellenk [SzO IV, 141]. 1662: ami 
gyalog vélek vala, azokkal együtt csudálatos nagy serény-
séggel, bátorsággal a sáncnak rohanának | És hogy a fejér-
nép is ránódíttatván, a cajtház törésébül a Veres-bástya 
romlása ellenében azt ott csak közel érvén, a hajgáló kövei 
nagy serénységgel hordanák és sűrűséggel hajgáltatnák arc-
cal rájok [SKr 139, 607]. 1839: Veress István maga hozta 
el a' felpénzt, 's asztalamra nagy serénységgel letévén azzal 
el illantatt [Dés; DLt 1075]. 

seres sörfőző; berar; Bierbrauer | sörivó; bäutor de bere; 
Biertrinker. Szn. 1453: Seres [Csánki V, 318]. 1554: Seres 
Anthal [Kv; Szám. IV/1. 27]. 1558: Seres Myhal [Kv; 
BesztLt 20]. 1562: Seres Antal [Kv; Dica VII. 29]. 1564: 
Seres leorint. Seres János [Kv; Dica VII. 22, X. 40]. 1565: 
Seres Gorgy [Kv; Dica X. 105]. 1568: seres Anna [Kv; TJk 
III/l. 226]. 1569: Matheus Seres de Vasarhelj [Székelyvá-
sárhely; VLt 7/692]. 1570: Seres Marton [Kv; TanJk V/3. 
11b]. 1572: Franciscus Seres de Dees [Dés; DLt 183]. 
1574: Seres Leórinch [Kv; TJk III/3. 390]. 1584: Seres 
Balint [Kv; TJk IV/1. 376]. 1587: Seres Jstwan [Kv; Szám. 
3/XXXIV. 12 Zabo György isp. m. kezével]. 1590: Seres 
Janosne [Kv; TJk III/2. 62]. 1592: Seres Peterne [Kv; TJk 
V/l. 303]. 1600: Seres Balazne Durko assonj [Kv; TJk 
VI/1. 391a]. 1603: Joannes Seres [Mv; SzO V, 244]. 1606: 
Seres János [Kv; ÖCJk II. 144a]. 1612: Seres Jstuan. Seres 
Martonne Angalit [Mv; MvLt 290. 25a, 26b]. 1621: Seres 
István [Kv; Szám. 15b/VII. 18]. 1622: Kis Serres Istuan 
[Kv; RDL I. 119]. 1625: Seres Ambrus [Kv; Szám. 
16/XXXIV. 111]. 1642: Seres János [Gyalu K; GyU 83]. 
1652: Seres Balas [Vista K; GyU 98]. 1658: Seres János 
[Zilah; EM XLIII, 302]. 1668: Sörös Jánosné [Kv; KvE 
207 U]. 1672: Seres László [Marokháza K; SLt Z. 9]. 
1680: Serés Istva(n) [Kv; RDL I. 158]. 1688: Seres Gyurka 
[SzJk 229]. 1689: Albertus Seres [Dés; Jk]. 1763: Marti-
nus Seress [Kv; Dica XIV. 78]. 1850 k.: Ns Szétsi Seres 
Sándor [Szucság K; RAk 96]. 

seresáltalag kis söröshordó; butoiaş pentru bere; kleines 
Bierfâßcben. 1648: Ket kis seres altalagh, eggikben egy ke-
ves rosz ser [A.porumbák F; UF I, 890]. 1679: Seres ata-
lagh nro 3. [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 76]. 
1725: Tiz Seres Általagért f: 5 d 90 [Kv; Szám. 54/1. 9]. 
1738: Az Fa Edények száma Seres Altalog 4 Seres Ata-
log két két Csöbres 4 [Papolc Hsz; ApLt 2 Jeszenszki Pál 
Apor Péternéhez]. 

Szk: cserefa 1773: találtunk benne egj Nagy Desát 
tiz fontnyi Turot benne, egy Cserefa Seres átalagot [Ksz; 
LLt] * fenyő 1747: Fenyő seres általag 1 [Borsa K; 
Told. 24]. 

seresbeli a Seres nevű helybeli; din partea de hotar 
numit Seres; aus dem Ort Seres. 1600 k.: az Seresbelj feold 
ket rezbe uala egyk falubelj ualo rez uolt Az másik rezet 
penigh az melj Lofeoseghre Jaro uala egybe Zantota Biro 

Balint [Homoródsztmárton U; UszT 15/95 Felzegj János 
(63) vall.]. 

seresberbence sörösbödön; bârbînţă pentru păstrat bere; 
Bierfòßchen. 1825: 14 darabból állo Seres Berbentze [Dés; 
DLt 595]. 

sereshordó sör tárolására használt hordó; butoi pentru 
bere; Bierfaß. 1636: egy seres hordo, és Ser tölteö liju [Si-
ménfva U; JHb Inv.]. 1648: Egy eoregeb seres hordo ittem 
három abronczos itcze [Porumbák F; UF I, 890]. 1669: (A) 
pinczeben vágjon három seres hordo, egy hordo csŭger 
[Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 1677: ürős, hordo, egy, 
és kétt Seres hordo, és egy Eörőg seres hordo [Mezőmada-
ras MT; Borb. II]. 1680: Seres hordok alá való Tekenŏcs-
kek no 5 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 3]. 1735: Seres hordók 
alá való szarvas Tekenö 1 [Királyhalma NK; Ks 23. 
XXIIb]. 1824: a' Seres Hordo Csapját bé petsétlem addigis 
[Dés; DLt 206]. 

Szk: cserefa 1714: Tanáltunk egy cser fa seres 
hordott [Kászonfelsöfalu Cs; LLt Fasc. 85]. 

sereskád sörfőzésre használt kád; putină/cadă de fabri-
cat bere; Braubottich. 1638: Az konjha eleött eggj seres 
káad [A.porumbák F; UF I, 659]. 1699: Seres Kad feneke-
re való Szűrő kas [O.csesztve AF; LLt Litt. C]. 1826: Ser-
főző Házban lévő nagy Seres Kádnak feneke ki szára-
dott, és meg görbedett [Dés; DLt 308]. 

sereskádacska sörfőzésre használt kis kád; putină micá 
de fabricat bere; kleiner Braubottich. 1638: Egy kis seres 
kadoczka [A.porumbák F; UF I, 659]. 

sereskancsó sörivásra használt kancsó; cană de bere, 
Bierkanne. 1839: Egy seres kantso [Kv; Ks 73/55]. 

serét sörét, apró ólomtöltény; alice; Schrot. 1704: 
Ugyan ma öntöttem valami sréteket, kivel meg is érem, 
míg Szebenben lészek, amennyit lövöldözünk, kivált ha-
szonra [WIN I, 310]. 1710: az én törököm is hozzám vága, 
én is megfordulék, s éppen a melliben sütém a karabélyo-
mot, kiben három golyóbis s egy marok serét vala [CsH 
229]. 1726: hozass Brassóból, Puska port, s Srétet, mivel 
Isten azt adván émem, ha ki megyek, oda alá vadászok 
[ApLt 1 Apor Péter feleségéhez Csiksztgyörgyről]. 1750: 
keziben lévő pistallyával s abban levő golyobissal és serét-
tel meg sebesített [Kvh; HSzjP]. 1752: látám a' Farán a 
seleteknek hellyit | valami fa villa volt a' kezéb(en) s ab-
banis láttam valami négy Slétet [AbosfVa KK; Ks 8. XXIa 
29]. 1756: Öt On Pogátsa, mellyeknek kettéjét S e r é t n e k , és 
Golyobis(na)k fel olvasztottuk [Burjánosóbuda K; TSb 2 ÍJ-
1767: a puskapalatzk a Nyakáb(an) teli porrol és Seléttei 
[Majos MT; Told. 26/5] | Lövésekkel sebesítették meg 
Dobra Jankót Csobán Juont penig Panganéttal szúrta* 
meg, és Nemes Péter(ne)k az Fejét érte az Serit [TSb 2 ÍJ-
1809: a' puska por arulo arra szorossan köteleztetvén hogy 
mind a puska pornak mind a golyobis selét vagy Ónnak 
mennyiségéről pontos jegyző könyvet vigyen a' 
adott facultatoriákat hozzá ragaszsza és midőn ... ţ“inde 
15 nap a meg visgálásra Biztosok ki küldetnek a' jegy?0" 
könyvet elő adgya [UszLt ComGub. 1697]. 1830: egy f°n 

selétért, és egy fertály puska porért... adatatt 1 Rfr 10 * 
[Sajókeresztúr SzD; Bom. F. Ilg]. 1842: Hazattam Mva-
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tárhelyről puskaport serletett (!) és Gojobisokot 21 Rf 15 
w IGörgény MT; Bom. F. Vc]. 

v ö a kásaserét címszóval. 

Ha. Î755: Selétre [TL. Teleki Ádám költségnaplója 
1760: síét [RettE 109]. 1769: selétet [UszLt XIII. 

y 1?97: Selét [Mv; Berz. 7. 69]. 1805: selét [Mv; Told. 
1806: Selétett [Mv; Ks 34. VII]. 1808: Selét [Déva; 

20. 4/117] | selét [Mv; Told. 22]. 

J ^ é t e s 1. söréttel töltött/működő; cu alice; mit Schrot 
seiaden/ftinktionierend. Szk: - puska. 1673: Egj sletes 
Bethf tM a r°ssztkirály AF; IB. Bethlen Domokos hagy. 
Utn 7° I S t V á n i n v - " b a n l - 1 6 8 4 : E g y s r e t e s P u s k a [EhesfVa; 
kor m a J d harmincnégy vagy még több esztendős 
eev 0? 3" k e z d e t t e m s r é t e s puskával állani az erdőben, és 
n e m • • v a g y . t e r sényi puskám is volt mellette gyakrabban, 
karrAiS ' g e n hibáztam hatvan esztendős koromig, noha csak 

azídAK l d ö z t e m [ B Ö n ' 5 0 2 ] - I 7 3 6 : ** flintának a b b a n 

olvŭíf b í r e s e m v a ' a ; u ß y a n 3 2 nagy uraknál, de nem 
c s ú f

 o r m a agyú, mint az mostani flinta, hanem másféle 
vadá° S ' ^ s e r é t e s P u s k á n a k hítták | senki abban az időben 
D i n t ? " J ^ a n , vadhoz nem lőtt seréttel, az kinek serétes 
csaî J a V o l t 3 2 u r a k között, soha vadhoz véle nem lőtt, 

^ Madarakhoz [MetTr 371, 372]. 
- ^ é t t a r t ô ; pentru păstrat alice; Schrotbehälter. Szk: -

ennel° 1 ? 3 0 : 3 2 M e , t o s a g o s Úrfi itilitib en parancsolt volt 
h o & Í e g i berbecs Tökött ki kiszitessek seletes 

1740[°pak k i t ÍS é n k i k i s z i t e t e m [Noszoly SzD; ApLt 4]. 
nú ' .P u skaporos és seretes Zácsko mindenik jócskán teli 
S a t l a j L L t 47/1216]. 1797: Licitáltattak ... Egy Serétes 

18 [DobLev. IV/775]. 1817: Vadász Tarisnya 
e s zatsko 30 xr [Varsolc Sz; Bom. IV. 41]. 

Schrrf n S e n s ö r é t t e I (megtölt); (a încărca) cu alice; mit 
kamm c d e n ) - 1 7 7 5 : , e i s v é v é n a Gerendáról azzal a pus-

101 h e t e s e n meg tőltém [KLev.]. 

/ e / ^ r e ^ , e n szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
sPune" m ° n c ' ismeretének sérelme nélkül mond; a 
V e r i e t 7

C e v a remuşcări/mustrare de conştiinţă; ohne 
,elkeí *\ng d e s Gewissens sagen. 1632: monta aztis hog' 
mecTÍH s z e r e t l e n mondom hog' az kártóuelifai Jstva(n) fia 

e megh az torkomat [Mv; MvLt 290. 90a]. 

y ? p ^ ^ ß y s á g ú apró; de mărimea unei alice; winzig. 
Gvfínm r e n d n a gy Selét nagyságú orientál Nyakra való 

•^ngy [Msz; Told. 19]. 

la t u m t ö n t ő s ö r étkészítéshez való eszköz; unealtă folosită 
g u l y ^ 3 ahcelor; Gießinstrument für Schrot. 1817: Egy 

^ V i i J a 3]éS S C l é t ö n t ö * " C g y V é g e Cl t ö r ö t t D L e V ' 

S c h r n f k ^ ^ s ö r é t tartására való; pentru păstrat alice; 
N é J c i 1 e r ' - 1 8 1 6 : E g y t ö l t é s t a r t 0 13- r é z Csőkkel 
nemis7 V t a r t 0 b ö r [Varsolc Sz; Bom. IV 41 Bor-
edgvik K

1
n s z t , n a conscr.]. 1817: Vadász Tarisnya, — 

*r va?Î p o r o s C s o n t — 2- S r é t tartó Zatsko 6 Rf 10 
Srétes zatsko 30 xr [uo.; i.h.]. 

Z e ntDak é î s ö r f ö z é s ' fabricarea berii; Bierbrauen. 1594: Az 
v »y János Serfeozeset, es it való ki korchomarlasat 

megh Nem tilthattiak varosul, de az Akit ith feozet, Mas 
hatarbol be hoznj semkinek Se Ne engedtessek, magha 
zwksegereis, mert Aky feozetnj Akar Coloswarattis elegh 
ser feozeok vadnak, es megh feozettethety [Kv; TanJk 1/1. 
231]. 1600: Eze(n) kewçl minde(n) hazunkba walo eppw-
leteönket, talakat, talnerokat, palaczkokat, kupakat, poha-
rakat el wittek nagy eöreögh ser feözeshez walo tekeneo-
ket, legeleket [UszT 15/23]. 1730: Nemet András Instantia-
jara az Tktes Ne(m)es Deesi Universitas az Ser fôzést meg 
engedte volt bizonyos Conditiok alatt lmo hogj min-
denkori főzendő Seribŭl az Ne(m)es városnak az Tizedet ki 
adgya, 2do Hogj az városnak az maga serit azon az árron 
adja mint más idegenektől meg lehetne vennie | Nztes 
Bocskor Ferencz ura(m) eo kglme Istantiajara ... Az Serfö-
zést s annak arultatását, Arendáb(a) adtuk eö kglmének 
tali Conditione, Hogj A: Serfözeshez kivantato necessa-
riumokat a Deesi Piaczon a szegénységnek meg szűkülésé-
vel nem vasáról, egjebet hanem Csak háza szükségére valót 
[Dés; Jk 392b, 398a]. 1771: Szentpált vagyon közép 
szerű Ser és Méser főzésre való nagy réz üst ... Szentpált 
van igetbor fòzö régi réz üst [Kendilóna SzD; TL. Teleki 
Pál hagy. Cseh Benjámin de Miske vall.]. 1824: Mivel ... 
Ns Déés Várossá közönsége ezen Várast, minden Regale 
beneficiumaival edgyűtt pleno jure birja, és a Ser fözés, és 
áruitathatás jussait ez ideigis másokat ki rekesztő jussal 
használta; ezen jussáb(an) involalni, és a közönségen kivül 
másnak sert árultatni fözetni, annyival inkább idegen helj-
ről bé hozatni teljességgel meg nem engedi [Dés; DLt 206]. 

serfőző I. mn 1. sörfőzésre használt (hely); (loc) de/ 
pentru fabricarea berii; (Ort) zum Bierbrauen gebraucht. 
Szk: ~ hely. 1603: Jspotaly mester Vram az Serfeozeo helt 
epitesse megh; es megh valogatwan az kuldusokat, ky 
erdemly az Alamisnat s kj nem rekezzek oda es amely 
iambor Jstenet tekintwen valamit akar oda administralny, 
adgya az oda rendelt zolgak altal oda [Kv; TanJk 1/1. 462]. 
1625: en puztaiaba tudom azt az serfeozeo helliet [Boldog-
asszonyba U; UszT 164a] * - officina. 1753: Serfőző 
Officinára szaladnak árpát assumál és erogál Cub. 150 [Ks 
107]. 

Hn. 1821 k.: A Serfóző uttzában [Dés; EH A]. 1838: A 
Kandiába le a Csákány telekig A Serfŭzö uttzába [Dés; 
EH A]. 1845: a Kis Kastély vagy Serfőző uttzában [Dés; 
EH A]. 

2. sörfőzéskor használt (edény); de fiert/fabricat bere; 
(Gefòß) beim Bierbrauen gebraucht. Szk: - kád. 1632: Ko-
manai Uduarhaz Vagion egy reghi romladozott Swteő 
ház, melib(en) vagion Egy eőreg Ser fezeő káád N 1 
[Komána F; UC 14/38. 120]. 1699: az pitvarban van 
Serfözö katlan 1 ser fözō öreg kad nro 2 [O.csesztve 
AF; LLt]. 1759: Serfőző és káposztás három kádgyai tsak 
könnyen meg értek volna Rh. flór. 5 [HSzj gabonatartó-
edény al.] * - katlan. 1625: őneki uolt ser fėősző 
katlanais [MiklósfVa U; UszT 163a]. 1699: az pitvarban 
van Serfőző katlan 1 [O.csesztve AF; LLt] * - rézüst. 
1838: A Ser es palinka föző házhoz ... Inventáltattván 1 
Serfőző réz nagy üst ... Az üst mellett lévő nagy másolo 
kád [Km; KmULev. 2] * ~ sajtár. 1697: Egj ser főző 
sajtár [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 5]. 

L. még a serfőző iist címszót. 

3. - pénz sörfözésből/sör eladásból nyert jövedelem; ve-
tt it obţinut din fabricarea/vînzarea berii; Geld vom Bier-



serfőzőbeli 770 

brauen/Verkauf. 1648: Egy parazt réghj fwsteös tálas. 
Ugyan itt vann vas fogontos, nagy eöregh ser feözeö pinzen 
szerzett fwggeö wst, hat öregh czebres [Komána F; UF I, 
931]. 

4. sörfőzéssel foglalkozó; care se ocupă cu fabricarea 
berii; sich mit Bierbrauen beschăftigend. 1675: Lengyel 
Istúan Deáktol az ser feozeoteol égy Lengyel léány terhes 
szolgáloját captiválttatván az szolga Bironak és város 
szolgájának adtunk d 15 Az Lengyel serfeozeo leány 
ki koszorúzással sententiaztatván az Hengérnek az ki 
koszorúzásért adtunk f—d 60 [Kv; Szám. 34/LVI. 6-7]. 

Szk: ~ céh. 1780: az ide való Serfőző Strausz Domokos 
Trettner Joseffet® meg nem betsülvén tsak ugy hivta Te, 
mellyért Tretner Joseff meg haraguván monda betsűljen 
meg, mert én Ser föző Meister vagyok és a Cassai Serfőző 
Privilegialt Czehbol való [Ne; DobLev. III/540. 3b. — aA 
gyf-i serfözőmestert] * - májszter sörfőző mester. 1780: 
Strausz Domokos fel szollalvan a felesége mellett ve-
szekedni kezdének edgyütt* monda az Exponens Én meg 
kivánom az én betsületemet mert én Serfőző Meister va-
gyok arra felele a másik szarom a te Meisterségedben Énis 
lehetnék Májszter, mint Te igy nem akarok pusztittsátok el 
elébb a sok Kantár Serfözőtt Ezen Veszekedés pedig mind 
tsak a kevélységből származatt [Ne; i.h. 5b. — aTrettner 
Josef gyf-i sörfözővel]. 

U.ſn 1. sörfőző ház/helyiség; clădire In care se fabrică 
berea; Brauhaus. 1744: vágjon egj köböl való ruinában állo 
serfözö [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 12]. 1765: (A) Czigányné 
hat nap tapasztván, és sikárolván az Komis Gábor Uram 
serfözöin, impunë maradott [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 
178]. 1794: az Apám a' Serfőzõbe volt [Ne; DobLev. 
IV/728. 4b Grokuj Gyurka (19) cigány vall.]. 1818: a' 
Szent Királly Uttzának a' Serfözőre járó Ága nap nyugoti 
során [Mv; EHA]. 1820: A Serfözöbe épült uj Pintzéhez az 
hiúba való feljárásra [Déva; Ks 105. 173]. 

Hn. 1721: A Serfözönél (sz) [Kozárvár SzD; EHA]. 1730: 
A karó hasogató alias Serfőző nevű hellyben (sz) [Szentmar-
gita SzD; EHA]. 1759: a' Serfőző vagyis Barát nevü hellyben 
[Árpástó SzD; EHA]. 1780: A Serfözönél (sz) [uo.; EHA]. 
1782: A Serfözönél (sz) [Kozárvár SzD; EHA]. 

2. sörfőzéssel foglalkozó személy; berar, persoană care 
se ocupă cu fabricarea berii; Bierbrauer | sörfőző mester; 
maistru berar; Braumeister. 1585: Byro vram akarattyabol 
attunk az SefÖzö ala egy kuczhyt három louat Kouaczky 
Lukaczhyet Tordayg fyzettem d 75 [Kv; Szám. 3/XXII. 1]. 
1587: Szente Pal viszi vrunk ser feozeoiet Gwlai Palt Tor-
dara Negy lóra attam f. 1 [Kv; i.h. 3/XXX. 60 Seres István 
sp kezével]. 1595: Az sert penigh ez városbeli Attiankfiai 
feozzek, de Iot feozzenek, ket pénznél fellieb ne aggiak 
Eitelet: de az Serfeozeok addig ki ne kezdhessek, hanem 
eleozeor az vasar birak megh lassak, es megh intézzék ha 
megh erie az ket pénzt vagi ne erj [Kv; TanJk 1/1. 253]. 
1617: Tudom azt is hogy betegh Jstuan ser feozeje vala 
Becz Palnenak [BLt 3 Boldisar Ianos thusnady* (50) pix 
vall. — *Cs]. 1651: tizet auagy Tizen ketteot az Ser fözeök 
keozwl Birak Uraim hiuasza(na)k es intimalliak nekiek 
hogy ha sert akarnak feözni, főzzenek korcziomara való jo 
sert, es senki keőzwlleök az ser latok hirek s engedelmek-
nelkwl egy pénz arrátis se kulseŏ, sem penigh it levő em-
ber(ne)k semmi szin es praetextus alat, se ejtelenkent se 
uedrenkent sem penigh hordonkent ne mereszellie(n) adni, 
hane(m) ser latokkal megh lattotva(n) ha jónak itilik 
lenni adgyak megh igaza(n) az varasét teolle az szokás sze-

rent ejteleteöl egy egy pénzt [Kv; PolgK 142]. 1746: Re-
thinger Jánosnak Gubernátor vrunk ö Excel lentiája Dß-
vara meg fogadott Serfözöjének ... se Egetbort, se sert tit-
kon vagy nyilván pénzen distráhálni nem szabad [ D é v a , 
Ks 107 Vegyes ir.]. 1751: György pedig Serfözö lévén, 
arról neveztetett Bérár Györgynek [Nyárádtő MT; SLt] 
1780: Mind Trettner Josefet, mind pedig az ide való Pá-
ter Minoriták Serfőzőjét Strausz Domokost jol esmereni 
mert mind a kettő jo emberem [Ne; DobLev. III/540. 5a G. 
Haasl inger (39) vall.]. 

Szn. 1536: Georgius Serfewzew [MNy X, 376]. 1554: 
Serfewzy Ianos [Kv; Szám. 1/IV. 45]. 1555: Serfewzy Já-
nos [Kv; i.h. 114]. 1566: Damien seorfeze [Kv; i.h. l/W 
245]. 1569: Demien Sewrfeozo [Kv; Dica XIII. 220]. 
1570: Serfeozew Marthon. serfőző Janosne [Kv; TJk Wl 
7b, 102a]. 1571: Ser fózó fabian [Harina BN; Besz tLt 2]. 
1638 k.: Serfeozeó Istuanne [Km; GyU 27]. 1640: Serfözö 
György [Fog.; UF I, 687]. 1644: Serfevzeo András [Csépán 
BN; EMLt]. 1685: Serfőző Pali [Kv; Dica XXX. 59] 
1720: Ser Fözö Bokor [Magyaros U; BNB 240. 10]. 1741: 
SerfÖzö Sámuel uj házas [Kv; Dica II. 76]. 1823: Serfőző 
Anti [Dés; DLt]. 

Szk: kontár 1780: pusztittsátok el elébb a sok Kantár 
Serfözőt [Ne; DobLev. III/540. 5b — A teljesebb szöveg 
serfőző I. 4. al.]. 

3. jelzőként vn+kn előtt; ca atribut plasat înainte de un 
nume+prenume; als Attribut vor Familien- und Vornamen_ 
'ua.; idem' 1741: SerfÖzö Dettzel Ignácz és Perle János o 
kglmek kézbeadással obligálák magokat, hogy a' megírt 
Taxát deponállyák és jó Serekkel tarttyák a' Nms Várost 
[Dés; Jk 552]. 1780: az ide való Serfőző Strausz Domokos 
Trettner Joseffet meg nem betsülvén tsak ugy hivta Te [Ne; 
DobLev. IH/540. 3b Jos. Hirs 31 vall.]. 1845: Néhai édes 
anyámtol volt SerfÖzö Korbuly Domokosnak méltatlanul 
fizetett és a' Flgs Udvar által visszaítélt 22 Rf 16 xrt perci-
pialtam [Dés; KvNJ 30]. 

serfőzőbeli sörfőző házhoz tartozó; de la clădirea în care 
se fabrică berea; zum Brauhaus gehörig. 1820: 'A Serfőző-
beli hijju grádittsának készittésére 100 Létz Szeg [Déva, 
Ks 105. 173]. 

serfőző-ház sörfőzésre szolgáló épület; clădire în care se 
fabrică berea; Gebäude für Bierbrauen. 1591: Az ser 
feòzeò haz vagion az Zamos Zelyn kit zalaj Lakatos Janoş 
vyonnan epitett Nagi hid vegyn ... Vagion abban egi 
eòregh Rez wst katlanba be rákot kiben a' sert feòzik de 
nem felette Jo [Kv; AggmLt A. 53]. 1592: Az serfeozeo 
hazatjs egi arant vallak, hogi Nagi Salae volt, de az ki az 
Berekzazi hazat bírta, soha azon az hituan keofalon semmi 
eppwleti ne(m) volt [Kv; TJk V/l. 273]. 1636: Ugya" 
cziak mellette felliell, egy berenabol rótt haz tornaczos kar-
fás, ket reszben való újonnan fejeritett, melynek eggike Se 
fözö haz eze(n) parazt fel szer ayto [SiménfVa U; JHb Inv.J 
1679: Serfözö Ház Belső háza ... Téglából rakott szene-
lő helje, kürtőjével együtt nro. 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajo-
mi János inv. 137]. 1680: Serfőző Haz vagyon bikîa 
boronakbol negj szegeletre fel róva rész szerint bikfa, resz 
szerint fűrész szel deszkákkal fedet uj ser fözöház rnely^ 
nyilik fa sarkon fa szegekkel szegezet egy bik fa ajto va-
gyon ezen serfözö hazban egy kisded szer serfözö Üst ur 
no 10 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 35]. 1693: Az Regi oszto* 
zaskor Breda Jgnat kalotsai Jobbágj haz helly nelkŭl jutván 
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Ebeni Judith Aszszonynak ... Vóltsón adának a' közból 
mostan kijárt kòzòs ház hellyet tul a' patakon az kin most 
egy serfözŏ ház vala [Völcs SzD; SLt AH. 17]. 1732: az 
Napkelet felöl való végihez ezen Serfözö háznak, annyira 
e kőzlitett (!) a kŭkōllö, hogj nem Sokára, ha nem amove-
altatik el mossa onnan [Kóród KK; Ks 12.1]. 1765: ebben 
az Esztendőben Ser fözö házat erigáltatván eö kegyelme 
Borbándon, ahoz kívántató Tégla s kö vecturája ala elég 
szekeret adtanak, azon kivül pedig számos manuarius 
Dolgosokat [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 168]. 1825: A' 
Nemes Városnak vagyon a' Kastéllj Uttzában egy Serfőző 
Háza [Dés; DLt 332]. 

serſőző-hely sörfőzésre szolgáló hely/épület; loc unde/ 
elädirea ín care se fabricä berea; Platz/Gebäude für Bier-
brauen. 1625: ser-feozeo hellie [BikafVa U; UszT 164a] | 
az Gara(n) patak mellet leveo ser feozeo helt bekessegessen 
b|rta [F.boldogasszonyfVa U; i.h. 165a]. 

scrſőzői a sörfözőnél levő; de la clädirea ín care se 
labricä berea; im Brauhaus befindlich. 1821: 'A SerfÖzői 
malom zsilipje padlására pirony szegek(ne)k 7 Pánt(vas) 
••• A felső Csűr kapure 20. Pirony Szegek(ne)k [Déva; Ks 
105- 133]. 1823: 'A SerfÖzői Malomba az uj Korongnak 
egy uj karikára ord: Pánt vas 7 lb [uo.; Ks 106. 151]. 

serfőző műhely sörfőző-ház; clădire ín care se fabricä 
erea; Brauhaus. 1838: látván pedig hogy nékem bajaim 

vaanak el ment a serfözö müheljembe [Kvh; HSzjP]. 

serfőzőné a sörfőző felesége; soţia berarului; Frau des 
Bierbrauers. 1599: Serfeozeone Pogachaswtheó [Kv; 
£zám. 8/VI. 19]. 1780: Vatsora alatt az tőbb tréfa után egy-
kor monda az ide valo Serfőzőné az Exponensnek" köszö-
nöm, hogy Colosvaratt meg betsültél [Ne; DobLev. III/540. 

G. Hoaslinger (39) vall. — aTrettner Josef gyf-i serföző-
J! 1820: 'A serfözönének Puntsnak 3. kupa dupla Pá-
"nkát à 64 xr [Déva; Ks 105]. 

serfőző üst sörfőző üst; cazan de fiert bere; Kessel zum 
Bierbrauen. 1600: Hogy Czoma Istuannak az battia Czoma 
Marthon megy az insegnek ideyben adot uolt egy Seór 
Ieûzeó vsteót eóreók arron, mely tfst zinte ugy illette Czo-
"tt lstuant mint az battiat Czoma Martont [UszT 15/21]. 
!£32-ñ Komanai Uduarhaz ... Egy eöregh Serfeözeö wst 
[romána F; UC 14/38. 121]. 1660: Egy Ser feözeö űst. Te-
^nyeo nro 7. Ket malotas kad [Lázárivá Cs; LLt Fasc. 
il'J- 1662: némellyek nyársra kötöztetvén, úgy süttettek, 
nemellyeknek kezei-lábai elvágattatván, kínoztattak, né-
mellyek fűrésszel két darabba fűrészeltettek, némellyek ser-
mzöüstben megfózettettek [SKr 362]. 1671: Vágjon két 
"agy serfözö üstöm egygyik Gernyeszegen, ä másik Som-
ereken [Ks 14/XLIIIb Csáki Istvánné Mintszenti Krisztina 
Jgr.]. 1675: ser fozö űst tizen negi vedres [Mezőmadaras 
J1*; Borb. II]. 1696: Egy öreg Serfőző Üst más kissebb 
I. i' dirib darab hitván rézzel [Mv; MbK 80. 5]. 1717: 
Lísznyoban vivek az Serfőző üstöt az rez mazut, on talat s 
« erdőlő lánczot [Kökös Hsz; Kp I. 116]. 1742: a Ser főző 
ust fodozásaért adtam Metr. 1 [Szászerked K; LLt]. 1845: 
* Serfözö üstét kivétettük [Dés; DLt 392/1846]. 

serfőző Ustbeli sörfőző üstre vonatkozó; din cazanul de 
iiert bere; bezüglich des Braukessels. Szk: ~ rész sörfőző 

üstbeli tulajdonrész. 1618: megkívánom az Serfeozeo vst-
bely rezemet [HSzj sörſõzõ-üst al.]. 1625: Balint Janosnak 
serfeozeo wstbeli rezetis engede Pal Ferenczne [UszT 129]. 

serház 1. sörföző-ház; clädire ín care se fabricä berea: 
Brauhaus | sörkorcsma; berărie; Bierschenke. 1771: az 
Szent Királly nevezetű Uttzához tartózó Felső Borjú Mezőn 
az Város közönséges Ser Házával által ellenben situáltatott 
... Puszta Jószág Szomszédgya egy felől Civis Ma-
kariás Vallesz János Serfőző Uram Tsúrős Kerte [Mv; 
EHA]. 1816: a Szent Király uttzanak a Serház fele ki járó 
részében [Mv; EHA]. 1823-1830: Lipcsében, amely ház-
nál szállva voltunk, alant a földszint sert áruló korcsoma 
volt, és mikor már az úrfi kosztyán nem voltam, egy estve 
bemegyek a serházba [FogE 203]. 1826: A' Ser Házba 
Az Élesztős pintze Valujával édgyüt [Dés; DLt 251]. 1837: 
a Serháznak a leg nevezetesebb requisitumi a Serfözö üst, 
szárázto, másalo nagy kád és Hüttő [Km; KmULev. 2]. 
1846: ezek után én el indultam a' Ser hazba egy pohár Ser 
innya [Dés; DLt 530/1847]. 

2. ~ba illő alantas, vmihez méltatlan, korcsmába való; 
de o calitate esteticä îndoielnicã; unwűrdig, in die 
Bierschenke gehörend. 1829 k.: Ezen Director ... nem 
fogja kedvelleni az goromba, paraszt, neveletlen értelmű, 's 
materiáju Játékokat, mint a milyenek Ludas Matyi, Prágai 
két néne, Boriczki s nem fogja a nemzeti Játékszint bé 
piszkolni azzal, hogy serházba illő árnyék játékokat 
játszadtasson a kolósvári díszes Publicum előtt, melyben a 
bonczolt embernek bélét motólálják, 's az ördögök kár-
tyáznak, mint az most legközelebbről a nemzeti Játék 
színnek mostani árendátora rendelésére meg történt [Kv; 
KvSzLt]. 

serhűtő I. mn sör hűtésére használt; folosit pentru răci-
rea berii; zur Bierkühlung. Szk: - láda. 1758: Ser hüttő 
Nagy Láda [Déva; Ks 76. IX. 8] * - pince. 1825: A 
Serhüttő Pintze a* Kő Sziklába vágjon bé vágva [Dés; 
DLt 595]. 

II. fn sörhütésre használt kád; cadă folosită pentru räci-
rea berii; Bottich für Abkühlung des Bieres. 1756: Serfözö 
házban tanáltatik egy nagy serfózò űst malátás kád, 
mellyben â szaladot keverik, egy Ser hőttő négy szegeletü 
nagy tábla egy [Déva; Ks 92.1. 32]. 1838: A Ser és pálinka 
főző házhoz Inventáltottván, ezekben transponáltatnak 1 
Serfőző réz nagy üst Tölgy fából készült Ser hüttő jo 1 
[Km; KmULev. 2]. 

serifi arany török aranypénz; monedă de aur turcesc; 
türkische Goldmünze. 1619: Ugyanazon pénz vásárlásba 
egy zsidó egy serifi aranyat, ki azelőtt 10 oszporával jár 
vala, feljebb az közönséges aranynál, marha árába csak 125 
oszporán vötte el és azt is megkapván rajta 300-t ütének 
az talpán kalafával [BTN2 377]. 

serített 1. sodrott; räsucit; gezwimt, gedreht. 1683: 
Szállítanak seritet Czernat Libr. 6 [Utlj. 1722: Dolmány 
Nadrág fodozni Tüdő szin posztot Becsi czérnát 
vastag Siritet Czérnát [ApLt 2 Apor Péterné inv.]. 

2. - bajuszú pödrött bajuszú; cu mustaţä räsucitä; mit 
gezwirbeltem Schnurrbart. 1804: Pap György seritett Ba-
juszszu [DLt nyomt. kl]. 

3. T 1806: Ujjos Lájbli Poszto 1 Serített 2. 5. Rf. 10 Rf 
[Sepsisztkirály Hsz; HSzjP]. 
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serítő I. mn sodró, kinyújtásra való; pentru întins foile 
de aluat; Teigroll-. Szk: ~ deszka laskanyújtó deszka/la-
pító. 1785: Egy metellő vagy serítő deszka [Berz. 9. 73]. 
1787: Egy Serítő Deszka Dr. 48 [Mv; MvLev. Nagy 
György hagy. 7] * - tábla 'ua' 1854: Konyha ebbe ta-
láltatik égy Laskát Sirittö Tábla ... Egy tűzi Szapullo 
üst — égy Szekrén [Sárd KK; WassLt]. 

\\.fii 1. sodrófa; sucitor, vergea; Nudelrolle. 1770: Egy 
Lampas. Egy Sörittö. Egy rosz betsi Lakat [Usz; Pf]. 

2. kb. forduló; întorsătură; Wendung. Hn. 1775: a Serit-
tönél (k) [HomoródjánosfVa U; EHA]. 

serke 1. tetű petéje; lindină; Nisse. 1710 k.: Kisebb s 
rosszabb állat a világon nincsen talán, mint egy serke, mert 
a tetünek már nagyobb tökéletessége, vagy mennyi- és mi-
néműsége vagyon, mint a serkének, de ha egy serke sem-
mivé lehetne, az egész világ irtóztató machinája bomlanék 
meg véle, semminek kellene annak is lenni mind [BÖn. 
434]. 1799: A Bán György ő kegyelme fiáról Sámuelről is 
azt tudom ..., hogy ... ugy járt mint egy fáról szakadt, a' 
nyáron is mind mezitláb járt a* Lába mind öszve volt 
hasadozva a' feje ollyan tetves volt, hogy még messzére 
láttzott a' tetű és serke a' fejin [Mv; MvLev. Vall. 1]. 

2. '?* Hn. 1798/1812: Serke (sz) [Nyárádsztmárton MT; 
EHA]. 

serkedez, serkedezik serken, nőni kezd; a miji/răsări; zu 
sprießen/sprossen anfangen. 1769: Gyermán Togyer a 
Bajuszsza szépen Serkedezik, szőke bajuszsza, a haja mint 
az oláh Országi Oláhok(na)k kereken körül van nyirve, Fe-
kete hoszszu Czondráju, a kutsmájais Czondra posztobol 
vagyon tsinálva, Fejér szőr bö hoszszu harisnyája, Botskor-
ba [UszLt XIII. 97]. 1802: Thorma Kriszta 21. Esztedös 
bajuszsza most serkedez [DLt nyomt. kl]. 1819: Prodán 
Miska ... most serkedez a bajusza feketén fejér pofotyos 
ábrázatú [DLt 80 ua.]. 

serkedező serkenő; care începe să mijească, abia mijită; 
sprießend. 1847: Kádár Márton most serkedező geszte-
nyeszin bajuszu, pofotyos, sápadt ábrázatú [DLt 118 
nyomt. kl]. 1850: Marosán Juon ... fekete szemű és szemöl-
dökű, hegyes orrú most serkedező fekete bajuszszu [DLt 
505 ua.]. 

serkeget biztat, ösztönöz, buzdít; a îndemna/îmboldi; 
aufmuntern, aneifern. 1603: Megh ertettek eo kgmek varo-
sul biro Vramtol az ellensegnek keomywllewnk való 
letet es azok ellen való zorgalmatos vigyazasra serkegetwen 
Jelenthy eo kgme hogy kewantatnek, hogy eo kgmek ... 
egyenleo akaratból Tanachbol concludalianak minden dol-
gokrol [Kv; TanJk 1/1. 442]. 

serkent ige biztat, ösztönöz, buzdít; a îndemna/îmboldi; 
aufmuntern, aneifern. 1586: Mészáros Miklos vallia 
Grusz Leorincz latam hogy vgy Iut vala hogy az Aztal-
nal mind el okada magat, Az Bor Arraert ozta(n) a' leghe-
nek valtigh serkengetik vala, de Nem ez chizar legeny ser-
kenti vala [Kv; TJk IV/1. 545]. 1667: Ha olyak az dolgok, 
hogy urunknak sietve kellene választ írni Rottal uramnak, 
kérem, sollicitálja és serkentse ö nagyságát [TML IV, 219 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1690: Mivel a' Szám vé-
tel, mind Szám vevő Uraim(na)k holl beteghsége, holl 
egjeb distractioji, mind a' Számadó Betsŭlletes emberek-

(ne)k sok akadalljok miatt eddig haladott, annak maturalá* 
sara ö kglmeket serkenteni méltóztassék nagtok s kgltek 
[Kv; KvRLt X . A. 5]. 1789: ezen josagos tselekedetet 
melyre az Ur Lelke serkentet magadba meg alunni ne en-
ged [Bolya NK; IB gr. Toldi Zsigmond gr. Iktári Bethlen 
Sámuelhez]. 1799: En a' Mlgs Iffju Groff Ur ő N a g y s á g é 

ez előtt is serkentettem, és nógattam, a' Nagyságtól 
Tiszteletére való kimenetelére [Héderfája KK; IB. Molnár 
György ref. pap nyil.]. 

Szk: igyekezetre/szorgalmatosságra1817: minthogy 
együtt vadtak, ne hogy mind a ketten el negligáljátok mf" 
gatokat, sött magad igyekezeted, Szorgalmatosagad, s Jū 

példád által, serkentsd az őtsedet is az igyekezetre, szorgaj* 
matosságra [Kv; Ks 101 Komis Imre fiához, Lajoshoz] * 
kötelességre/kötelesség teljesítésére 1813: hetven UI 
deákocskák közül, kik törvény szerint tanulni tartoznának* 
alig találtatik hétnek könyv a kezében. A többi lecke idején 
vagy a városon koricái, vagy aluszik vagy pipázik vagy 
egyébképpen vesztegeti a drága időt. Ha a törvények sze* 
rint kötelességekre serkentem, megírtam: lenevetik [Csetri, 
Körösi Csorna 94 Nemegyei János filológia prof. jel. a Reí 

Főkonz-hoz]. 1833: Serkentem a B. Oskola Tanittokat és 
Megye Bírákat kötelességeik hiv tellyesittésére [Vaja ML 
HbEk] * munkára 1786: Haszontalan korhel két Legé-
nyei jōvének bé előre Ngd(na)k a' Bágásiás szekéren, 
ezeket igyekeztem egy egy kevés munkára fogni, de nem 
fogadták szómot a' példa-adással is igyekeztem munkára 
serkenteni, de tsak a' falra hánytam a' száraz borsót ; én 
soha nékik kenyeret nem adnék [TL. Málnási László ret 
fökonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 

s e r k e n t in felserkent/riadt; t rez i t brusc; aufgemuntert/ 
geschreckt. 1596: Mikor az háborúságh teórtent volt, nagy 
Catho iúta hozzam, monda hogy hamar az J s t ene r th mertn 
mind le uagia az n e m e s ember az Miklos V r a m o t es az 
medeseri legent (is), Azonba Thibold Antalne is odá futa* 
eóis remenkedni kezde, fel kelek mint alombol serkenj 
ember oda menek az Tibald Antalne hazahoz [UszT 11/" 
Lucas Damokos de Kaidichfalua jb vall.]. 

serkentetik biztattatik, buzdíttatik; a fi îndemnat / îmbol* 
dit; aufgemuntert werden. 1826: A vadászok pedig, aki* 
ilyen szerencsére találnának, ezen protocolatiónál fogva a 
szorgalmatosabb vigyázatra serkentetvén, mindenkor meg* 
kaphassák a megírt jutalmat, ide nem értvén az idegeneke 
[Árkos Hsz; RSzF 222]. 

serkentget biztatgat, ösztönözget, buzdítgat; a tot în-
demna/îmboldi; nach und nach aufmuntern. 1586: Mesza' 
ros Miklos vallia ... Grusz Leorincz latam hogj vgy I*Jj 
vala hogy az Aztalnal mind el okada magat, Az Bor Árraert 
ozta(n) a' leghenek valtigh serkengetik vala, de Nem & 
chizar legeny serkenti vala [Kv; TJk IV/1. 545]. 1636:^ 
láthatatlan lelkek, az Angyalok-is erre való k ö t e l e s s é g e k b ő l 

ditsérik az ö teremtöjökōt az egekben ... Az mint ökeHs 

arra ám ugyan serkengeti az énekes Propheta [öGr Aj. oJ-
1670: Szükség azért Kegyelmeteknek mindenütt az utakra 
vigyázni, melyre serkengesse is viceispán uramat [TML v> 
275 Teleki Miháy Katona Mihályhoz]. 1677: Noha Isten-
nek hala a szomszéd Nemzetek(ne)k ennyi sok te 
háborodott állapoti között is, edes hazankra közelittö 
szedelmet nem tudunk mind az altal akarok kglte*e 

serkentgetni, kōtelessege szerent való gond viselesr 
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[UszLt IX. 76/7 fej.]. 1681: eö kglme isa, eö kglmere 
bízatott dolgaimb(an) el hiszem, mint emberseges discretus 
ember szolgahoz illik magat hiven es serenjen viseli, Alatta 
valoitis az enb hasznomra serkentgeti [VhU 637. — aA vh-i 
várbirtok inspektora. bGr. Thökölyi Imre]. 1790: Egy rab-
ságban lévő emberünkről irtam Mlgos Consiliar(ius) Báró 
pánfi László Ur eö Nganak, annak minden kŏrnyŭl állo ba-

m e g irtam> mstálok alázatoson Nsgodnakis, méltóztas-
sék eŏ Ngat serkentgetni, ne vesződjék az ember törvényie-
dül, mert a mi Táblánkon mindent el követtem [Bencenc 
n; BK. Bara Ferenc lev.]. 1799: Az Orgona tsinalot nem 
jsak én szorgattam ... hanem az Ifjú Gróf ur ŏ nsga maga is 
ket versb(en) is fordulván által eleget nógatta én a me-
JJVib(en) tsak lehet serkentgetem [Szászcsávás KK; IB. 
azfcz István ref. pap kezével]. 

Szk: szorgalmatosságra 1776: keze alatt lévő Tiszte-
det ă szorgalmatosságra serkengesse, és őztönőzze [Mv; 
Berz. 20] * vigyázásra 1666: Én ma is eleget írtam 
urunknak, Kegyelmed is kötelessége szerint adja értésére ő 
nagyságának, talán az mindenfelől való tudósítás serkenge-
ti az vigyázásra [TML III, 561 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1675: Az kapuk körül ualo dologh ez képpen vegben 
menvén mingyarast sob szouall, mennyen kiuantato felesed 
magaual, es az csirkalokotis igen jozanon az szükseghez 
keppest illendő helyekre allicsa fel, az szereny uigyazasrol 
adandó jo instructioual, kemeny büntetes alat; minden reg-
gel estue es ejfelkoris haszonlo kepen, kiket ottan ottan 
rend kiuülis megh csirkaljon es az szereny uigyazasra ser-
kengesse [Fog.; UF II, 674 Bornemisza Anna ut.]. 

serkentgetés buzdítgatás, ösztönözgetés; îmboldire, sti-
miilare; Aufmunterung, Aneiferung. 1600: az zeontelen va-
lo serkengetesis hasznos es zeokseges Emelle kewantatik 
leiette igen az iozansaghis mindenek felet kyreol aminth 
mro vramis ammoneal [Kv; TanJk 1/1. 353]. 1698: En 
v,sai és ... Gyulateleki Református Praedikátor Dési Fe-
rencz halálos betegségéb(en) kőnyőrögtetvén és Iste-
nes életű és igazan lelki nyugodalmára kiszűlő T. N. Ebeni 
Judith Aszszont sok beszélgetésem utan el bucsuzám az 
Aszszonytul, kiis minden akkori nógatás serkengetes nél-
kül éngemet maga szavaival viszsza kiálta és hiva, ak-
kor monda Vagyon édgy nagy nehézség rajtam, mellyet 
magamban el nem szenvedhetek [SLt Al. 50]. 

serkentő 1. buzdító, ösztönző; stimulator, stimulativ; 
aneifernd, aufmuntemd. 1679: én is megnyugodtam benne, 
ţjogy igaz magyarságának, vallásához s a mi kgls urunkhoz 
o nagához való kötelességének állhatatosan megfelel Kgld, 
másoknak serkentő emlékezetes példájára [TML VIII, 430 
Teleki Mihály Ispán Ferenchez]. 

2. - ezüstára ezüst ébresztő óra; ceas deşteptñtor de 
argint; silberne Weckuhr. 1810: Két ezüst serkentő ora 
<mpla fenékkel [DLt 367 nyomt. kl]. 

serkentődik buzdítódik, ösztönöződik; a fi îmboldit/sti-
roulat; angeeifert/aufgemuntert werden. 1851: széna gyűj-
tésen gyűjtöttem, Buza hordáskor kévét hántam fel, s eze-
ket más Gazdák is meg tészik ez által cseléd dolgos ser-
kentődik [Nagylak AF; DobLev. V/1322 Dobolyi Bálint 

serkorcsma sört áruló kocsma; berärie; Bierkneipe, 
Bierschenke. 1671: A' Székely Atyánkfiai-is jelentik hogy 

az Articulusban a' ser korcsomállás tilalomban lévén, bor 
korcsomállásnak idején, a' Szegénységnek sok fogyatkozá-
sa volna miatta, holott bor kőztök nem teremvén, nem 
érkezhetnek rejá a' Ló Fű és Drabanti Rend, hogy bort kor-
csomálhassanak, és igy a' ser korcsoma-is meg-tiltatván, 
semmi jövedelmek nem volna, mellyböl csak a' haza szol-
gálattyára valo fegyvernek szerzésére-is rá érkezhetnének 
[CC 38]. 1674: Az 1674 esztendőbeli Fogarasi ratio az 
proventussaknak ez alab meg irt mod szerent talaltatnak 
Ser korczamakrol ugjan azon helyekből fl. 1247/13 
[A.porumbák F; UF II, 642]. 1677: Sernek valo szaladat 
czináltattam volt ősszel Az húszan négy köblit meg fö-
zőttem az ser korczomára [Szu; UtI]. 1687: En magam He-
gedűs leven a' Ser korczamara mentem, Komsa Markult 
egy Birivoi Pakurajvai (!) ot tanalam ketten együt ivan 
[Huréz F; Szád. Kriszta Czigány (40) jb vall.]. 1737: a ser 
kortsoma fogattassek el, holmi privatus atyánkfiaitól, és 
fordittassék a Nms Város hasznára, fojtatvánn a Nms Vá-
ros hasznára Nótárius Böszörményi András atyánkfia 
Ha pedig valaki meg-akarja árendálni, a Nms Város(na)k 
vágjon szabadságáb(an) annak adni: ha ki pedig ezenn 
Nms Város Végezésével nem gondol vám (!), privatus em-
ber árulni és áruitami, perpetrálná, toties, quoties Cum flor 
hung 3:/:3 bűntettessék [Dés; Jk 484a]. 1834: a' regi Lakó-
szobák mellett még egy emeletes szép, és egészséges 6. 
szóbákból álló épület a' Ser-Arendátor' lakhatására, és Ser-
kortsomára nézve, uj Istállók, és Színek építtettek [Kv; 
4401. sz. városi nyomt.]. 

Szk: ~t tart. 1647- az barom jnnepigh eö Nagok szamara 
ki adatni szokott három hordo borból akar legyen szolga 
akár ne, de ha paraszt ember az teöb jobagiokal egi iránt 
valo reszt tartozik ki venni es mégis fizetni egieb iránt 
valaki aból magatt ky akarna ueni rea uigiazon az falu, es 
az ollyanoknak bor auagi ser korcsimatt tartani megh se 
engedjen [Fog.; UF I, 830]. 1735: a Falusiak kőzzül 
senkiis semminémű Bor eget bor ser vagy méser es pa-
linka kortsomát, tartani ne mereszellyen, akár mi szin és 
praetextus alatt, titkon vagy nyilván, Czégér alatt vagy 
Czégér nélkűlis, és ha kik effélébe(n) deprehendáltatnak, a 
Nemes Vármegye Tisztei által az Árticulus szerént poenaz-
tatván refrénáztassák, akár melly Compossesorn(a)k Ins-
tantiájára [Mezőnagycsán TA; DobLev. 1/160. 14-5]. 

serkorcsmálás sör árulásával való foglalkozás; vînzarea 
berii; Bierverkauf. 1634: Az Ser korcziomalas es hus adas 
feleól deliberalok az jo sernek ejtele d. 2 [HSzj sör-korcs-
márolás al.]. 1671: Székelységen a* ser korcsomállás bor 
korcsomállásnak idején-is minden rendeknek megengedte-
tik [CCM]. 1739: Vámos K. Szűcs Mihály Atyánkfia, 
egjéb fizetést, a Nms Város, Bor és Ser korcsomárlásáért 
nem percipiál a Vámossági 40. M.forintoknál [Dés; Jk 
518b]. 1761: A Bor, Egetbor és Ser kortsomárlást a város-
tól exarendálván ezen falu, fizet Arendát ezen Esztendőben 
H. f. 59 [Apáca Br; BrÁLt Conscr. Dom. Törtsvár 741]. — 
L. még CC 38. 

serkorcsmáros sör árusításával/felszolgálásával foglal-
kozó kocsmáros; berar, negustor care ţine o berärie; Bier-
schenk. 1668: Minden ser kortsomáros tartozik adni mikor 
a-rrk teszik negy negy tallért, minden hellyeken lévők 
[Fog.; UF II, 441]. 1677: Ao. 1677, 9 Februarii. Cserei Já-
nos uram administralt Ser korcsomarosok honorarium-
iat... f. 10 [Fog., i.h. 366]. 



serkülő 

serkülő serkenő; care începe să mijească; mit einem 
leichten Anflug von 1839: Moldován János serkülő 
bajusszú [DLt 892 nyomt. kl]. 

serlakálhat becsaphat, félrevezethet; a putea înşela/in-
duce In eroare; betrügen/anfűhren können. 1672: Onnan 
Jenőben jőnek s az ott való kadinak is poroncsoltanak, 
hogy az is eljőjön s hárman lássák meg. Vigyázzon arra az 
vezér, hogy se egyik fél, se másik fél ne serlakálhassa őköt, 
hanem igazságoson procedáljanak az dologban [TML VI, 
43 Nemes János Teleki Mihályhoz]. 

serlátás sörellenőrzés; verificarea fabricării berii; Bier 
(brau) kontrolié. 1727: Sert az ki korcsomára akar adni, 
serlátás után adhassa [HSzj sör-látás al.]. 

serlátó sörfőzést ellenőrző személy; persoană care veri-
fică fabricarea berii; Braukontrolleur. 1649: Welten Radek, 
es Beke Pal Ser latok(na)k számadó registrumok Ebben 
az esztendöb(en) főzött serek peniglen ekkeppen következ-
nek [Kv; Szám. 26/VI. 517]. 1651: tizet auagy Tizen ket-
teöt az SerfÒzeök keozwl Birak Uraim hiuasza(na)k es inti-
malliak nekiek hogy ha sert akarnak feözni, feözzenek kor-
cziomara való jo sert az ser latokkal megh lattatva(n) ha 
jónak es arra valo(na)k itilik lenni adgyak megh igaza(n) a 
varosét teolle az szokás szerent ejteleteöl egy egy pénzt 
[Kv; PolgK 142]. 

serleg kupa; cupă, pocal; Pokal. 1507: vala Nalam zala-
gon Eg torot serlege melben <vagyon> három Nehezek 
hyan ket gyra tyzen ket forint [NylrK VI. 187 Cheh István 
végr.]. 1583: Marthon Deák es Tauszner Lukach valli-
ak, Menenk Calmar Ianoshoz hog meg lassúk betegsege-
be(n) Hat ot vagion Semmy Iacab, es kochkaban Iaczanak 
eg Massal Es eggywt igen zepe(n) lakank fel keolt vala 
Immár az etek az Aztalrol hane(m) mikor chak zepen be-
zelgetnenk eg Massal az Iuhos Miklos chak fel kele, es 
Semy Jacabot Nem tuggiuk michoda lelekteól Indulatwa(n) 
(!) veletle(n) ágion wthę eg serleggel [Kv; TJk IV/1. 169]. 
1584: Zabo Miklos, Es Szeőch Peter valliak, Minket ketten 
kere Bukj pal hogy Mennenk Balassy Gergelyheóz, es ami-
nemeó ezwst marhay kj vesztenek volna az eo Beór Zepete-
beól azokat teorwennelkwl Adna megh Illie(n) ezwst 
martiakat Newez vala ... wgy mint Serlegeket, Mosdot, po-
harokot [Kv; i.h. 197]. 1696: Egy Selleg, az Szája kívül be-
lől aranyas Egy pogány penzes ezüst selleg Aranyas Szaju 
selleg [Mv; MbK IV]. 1699: Egy kisded Sáhosan aranyo-
zott udvari pohár nyom 43 nehezeket. Nb. Az első Inventa-
riumban irtak volt ezt Sellegnek [Kv; KvRLt X. 4. 43b]. 
1700: ezeket hozták elő Kupa pohart nro 3 Sellenget (!) 
nr 1 Czapa pohárt nro 4 [Abrudbánya; Pf 6]. 1748: Egy 
ejteles Selleg [Vargyas U; CsS]. 

Vŏ. az ezüst- és rèzserteg cimszóval. 

Szk: abroncsos 1655: Egy Abrontsos reghi sellegh — 
M. 1 p. 15 [Kv; RDL I. 29] * aranyos ~ aranyozott serleg. 
1580: 1 Eoreg aranias serleg pogan pénzel rakott [MNy 
XXXV, 56]. 1781: Három egymásba járó aranyos Sellegek 
[Kv; KvRLt IV. 17] * aranyos szájú 1696: Egy Selleg, 
az Szája kívül belől aranyas Mas Selleg Egy Aranyas 
szájú Selleg [Mv; MbK 80. 5] * Diana 1786: Egy 
nagy fedeles Dianna Sellege [Nsz; Ks 74/56 Conscr. 75] * 
egymásba járó ~ -> aranyos ~ * fedeles 1680: 1680, 
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19 Januarii. Szescsori Mathe küldőt ... Fel ejteles fodeles 
sellegeket ötvent [Fog.; UF II, 393]. 1796: Égy nagy Kiv® 
belől meg aranyazatt talpas és fedeles Selleg [Só lyomkő K , 

RLt özv. Ladányi Jánosné Patonai Eszter lelt.] * fejér 
hérezüstből készült serleg. 1629: Egy kis feyr Serleg" 
nio(m)m. — p. 36 aestim: tt f. 9 [Kv; RDL I. 132] *fejer' 
ezüst 1627: Egj eoregh feiĕr ezwst sellegh [BLt Béldi 
Kelemen inv.]. 1628: Egy fejer Ezwst sellegh [Bodola Hsz; 
BLt]. 1736: tiszta fehér ezüst sellegek, egy-egy vedrese* 
[MetTr 396] * fejérezüstös 1627: Egj eoregh fehér 
ezwsteos sellegh [BLt] * öreg ~ nagy serleg. 1598: Az rrn 
keuez ezwst marhaczkam volt, azokbol hattam az Gazda 
Azzonnak, egj eoregh Serleget, kin az en magam neuem es 
Czimere(m) rajta vagion | Gerendj Georgynek hattam egy 
feyer eoregh Serleget Hozzu Jánosnál uagion egy A r a n y a s 

szablyam, egy penzben sincz, aztis nekj hattam [Gerend 
TA; Törzs. Gerendi Pál végr.] * összejáró 1598: Az en 
leanyomnak Ilonanak hattam egj Arany lanczot kiben ua-
gion Zaz Arany forint, egj eozue jaro Aranyos kupát, eg) 
fel Aranias kupát, kin kos feo vagion, haro(m) eozue jar? 
feyer Serleget, keozep zerweket [uo.; i.h. ua.] * sima ~ di* 
szítetlen serleg. 1580: 1 Eoreg sima serleg [MNy XXXV, 
56]. 1637/1639: Egj Eöregh sima Sellegh az szelj a r a n y a s 

nyom m. 2. p. 20 — f. 6 38/66 Egj Eőregh sima Sellegh az 
szelj aranias, njom m. 2. p. 7 — aestimal(tatott) f. 34/33 
[Kv; RDL I. 111]. 1643: 1. vagio(n) egy sima sellegh 
pohár, arannyas szelyu [Mv; MvRLt] * talpas ~ fedeles 

serlegecske kis serleg; cupă mică; kleiner Becher /Poka^ 
1757: egy Sellegetskémet ugyan el lopták vala, s el dugták 
vólt de az után meg tanáltam [Gyszm; DE 3]. 

Szk: halhajas 1655: Egy halhajas sellegetske M —- P 
34 [Kv; RDL I. 29]. 

serlegforma serlegszerű; în formă de cupă/pocal; be-
cherfôrmig. 1673: Két Mátyás Király Pohára. edgyik lábás 
másik sellegh forma nagy [Fog.; Utl]. 

serlegpohár serleg formájú pohár; pocal; b e c h e r f ô r m 1 " 

ges Glas. 1549/1752: Az én Leányom(na)k Orsola Asz-
szony(na)k hagjok négj kalánt ezustet egj ezüst kupát és 
egj serlegpohár ezüst pohárt [Szentanna MT; LLt]. 
Az ket kys Leannak ... az annyok hagyoth Egy serlegn 
Keozep poharth [JHb QQ Temeswary Ianos reg.]. 1572: 
Pattantyws Balasnak volt három Serleg pohara nala 25 
forintba kiknek az eggik melybe masfel nehezek hean egy 
Ghira ezewst volt. igen meg teoretet volt, kit ew »e 

myweltetet [Fog.; SLt S.10]. 1574: Vagion Eótth serleg 
pohár [Gyf; JHbK XXI/12]. 1576: Wagion egy Serleg" 
pohár kybe wagion ket gyra, Ite(m) wagion Aprob zere° 
pohár negy [SzamosfVa K; JHbK XVIII/7. 2]. 1589: Eot-
weos Balint Deesen Lakozō megh eskwuin hity vtan ez* 
vallia Mikor Kew varba volt az darabantoktul hallott 
hogi Matias Deák Kew varbul Egi Serlegh pohart loP°j 
volna es ereossen megh zidogatta az lopásért [Dés; 
226]. 1595: Egy viselt serlegh pohár M 1. p. 8. kopot A* 
Arania [Zsombor K; Somb. Sombori László reg.]. 
Vadnak kett Sellegh poharok, Nio(m)nak Eggiwtt m 1 P' 
Bechultek u(ale)t f. 10 [Kv; RDL I. 83]. 1611: Egj scH» 
pohár Mas egy kwsseb poharochka vgia(n) azo(n) f° 
mara való ... 6/25 [Kv; i.h. 88]. 1629: Egy kis serlegn 
pohár, az szilj Aranias niom. m — p 25 aestim: tt f 
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SOpív; i.h. 143]. 1735: Egy Selleg Pohár [MNy XXXVIII, 

Vö. az eztist-.serlegpohár címszóval. 

Szk: aranyos 1651: Arany es ezüst Marha Vagyon 
eßy beleöl Aranjos Sellegh Pohár f. 14 [Kv; RDL I. 28] 
* aranyos szélű 1629: Egy Aranias szelw Serleg pohár 
nro m. 1 p. 33. aestimaltuk tt f 30 d. 25 [Kv; i.h. 132] * 
aranyozott 1578: Aranyozott selleg pohár [Gyf; MúzRa-
dák] * capás 1735: Egy Selleg tzapás Pohár 13 1/2 
ßetsi lot [Kv kömy.; RLt]. 1752 k.: Egy lábas trébellett 
aranyos pohár 13 Bétsi lot Egy Selleg tzapás pohár 13 
1/2 Bétsi lot [Kv; RLt] * egybejáró 1595: Egy eöregh 
eozwe Jaro Aranjas kupa M. 7. p 26. Mas Aranjas egjbe 
Jaro Kwpa M 2 p 28 ... Ket egybe Jaro fejer serlegh poha-
rok M. 4 p. 28 [Zsombor K; Somb. Sombori László reg.] * 
Jpér ~ fehérezüstből készült serlegpohár. 1595: Ket eöregh 
*eJer Serlegh poharok M 3 p 38 [uo.; i.h.]. 1637: egj sima 
eier Selleg Pohár nyom p. 29. f. 9 d. 57 [Kv; RDL I. 24] * 

lábas ~ talpas serlegpohár. 1612: Egy Vy feier serleg pohár 
sima Egy Labas serleg pohamak az felj Ezüst Egy 
Lábas serleg [Kv; PLPr 1/3. 68] * öreg ~ nagy serlegpohár. 
1595: Ket eöregh fejer serlegh poharok M 4 p 24 [Zsombor 
K; Somb. Sombori László reg.]. 1596: Egy eöregh serlegh 
Pohár három planéta rayta, nyom m 3. p. 8 [Kv; RDL I. 65] 
* sima - díszítetlen serlegpohár. 1637/1639: 1. sellegh po-
har az szelj Aranyas m. 1. p. 15 — f. 18 d. 1. sima sellegh 
pohár m — p. 40 f. 13 [Kv; i.h. 111]. 

serlegpoharacska kis serlegpohár; pocal mic; kleines, 
becherfòrmiges Glas. 1622: Egy kws sellek poharoczka ni-
o(m) m. — p. 16 1/2 tt f. 4 d. 50 [Kv; RDL I. 119]. 

seriing vmilyen ivóedény; un fel de vas de băut; eine Art 
Trinkgefàß. 1816: Egy régi modi meg-aranyozott fedeles 
^cherling 37 Lothok [Kv; Bom. IV. 41]. 

sermerő sörméréshez használt; pentru măsurarea berii; 
zum Bierausschank gebraucht. Szk paraszt fazék. 1699: 
?er merő paraszt fazék [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László 
lnv-J * - sajtár. 1699: Ser merő Sajtár Nro 1 [uo.; i.h.]. 

sernevelő-ház serfözö-ház; clädirea In care se fabricä 
berea; Brauhaus. 1634: Malmainkra szorgalmatos 
gondgía es vigiazása legyen ... mert az meny idö alatt ha-
szontalanul állany comperialtatnak az malmok, annak az 
kárát az Uduarbiron veszik megh. Mely dolgot serneuelö 
házainkrais érczenek az Uduarbirak [Fog.; UF 1,331]. 

serpál elterjed/harapózik; a se extinde/räsplndi; sich 
ausbreiten. 1581: Mint hogj eó kgmek fáradoznak varas-
u l , az fwstolgó taplót megh oltany, keryk eó kegmet Biro 
vramat is hogj az kozonseges bekesseget gondolwan legien 
kegies Indulattal minde(n) dologba, es az habomnak le 
fallítassaba ne chyak ellent ne tarchio(n) de vgia(n) se-
pchyseggelis legie(n) annak megh letebe Mind Engede-
lemmel Mind penig io Intessewel, hog' ez dolog towab ne 
serpallio(n) es elób ne gywkerezzek [Kv; TanJk V/3. 
240b]. 1618: Nagyságod személye ellen kinek micsoda ju-
jhciuma volt, az előtt is és most is serpál, az nem szinte ne-
kem incumbál megírni, tudom. Kamuti uram Nagyságod-
nak bőségesen referálja [BTN 110]. 1653: Mikor János 
király felserdült volna az attya halála után kétfelé tekint-

serpenyő 

vén, látá azt: hogy az egész keresztyénségben immár oly 
változás lett volna, hogy kiki mit akarna azt vallaná a Lut-
her Márton újításának utánna ... Johannes Huntherus ... 
úgy hozott alá a Luther Márton könyveibe, és úgy serpált 
azután az egész szászságon a lutheranismus [ETA I, 26 
NSz]. 1718: az Pestis az mint írják csak serpál, Brassó hir-
telen el rekedet, ugy jött ki az ember belőlle, mint ha ellen-
ség űzte volna [Ks 96 Apor Péter lev.]. 1746: Kezdet vala 
Csató Szegben dögleni2 de a szükséges praecautiokot vég-
be vitetvén, már ottan is cessált, s az falu bé van szoros 
Strásakkal rekesztve csordájával edgyűt azért hogy más 
falukba ne Seipállyon, s míglen az contumacianak ideje el 
nem telik, addig fel sem szabadulnak [Somlyó Cs; ApLt gr. 
Káinoki Ferenc kezével. — aA marha]. 1764: ezenn Hirek 
azon Időben az egész Gerenden nagyon Serpaltanak [Nagy-
sajó BN; KS Michael Détsei (20) és G. Csizmadia (19) jb 
vall.]. 

serpálódik elterjed; a se räsplndi; sich ausbreiten. 1762: 
kik zugattanak, és ki indította ez hírt, ki fovealta hol serpa-
lodat [Torda; TJkT V 93]. 

serpár tüsző; şerpar; Leibgurt, Ledergürtel. 1831: F. Ge-
zési születésű Rab Juon Todor Itu ... viselt új veres gyű-
szüt (serpar) [DLt 1115 kv-i nyomt. kl]. 1837: Dán Gyissaj 

Szászsebes széki, Rekittei születésű visel széles 
övedző szíjat (sérpár) [DLt 945 ua.]. 

serpenyő 1. lapos, nyeles edényféle; tigaie; Pfanne, Kas-
serolle. 1521: Padella wlgo Serpenyuo [Vh; MNy XXXI, 
276]. 1558: tegy az serpenyőben anny Jo tartarom olayth es 
had az kettóth3 Igy Meg oluadny es çzue. Miskualny ugy, 
Minth keeth orayg [Nsz; MKsz 1896. 286. — aA keveréket 
és az olajat]. 1572: Margit Trombitás Demeteme Azt vallia 
hogy zerpeneoyert Ment volt keomyes gergnehez, talalya az 
hazban az azzont, Keomyes Gergnet, Teremy Jánost es egy 
Keomies legent, Eo kérdj hogi Myt Jarnak otth Azonba ky 
Jeonek onnat vgan vele egetembe Eo Nem latot senny Go-
nozt [Kv; TJk III/3. 5]. 1587: vna patella vulgo Serpenyeo 
[Gyf; GyK]. 1593: Ezek kwwl wagion walamj marha 
kiket in sserie meg neuezek, wagion ... egy rez mosar negy 
Cherpeniö [Szu; UszT 9/44]. 1627: Egj foldozot serpenio, 
3 labw f—d. 15 [Kv; RDL I. 134] | egi czierpenió io [UszT 
80]. 1730: Egy kűs Sörpenyō [Kőrispatak U; Pf]. 1748: 
Sōrpenyö Patsinta Sütő 2. Olvasztó Sörpenyõ 2 [Vargyas 
U; CsS]. 1774: Szállitatott még Vásárhelyre az Uraságéból 
'a többi között Vaskalánt, Nyársat, Serpenyőt, Pecsenye 
vas alá valót [Szentdemeter U; LLt Vall. 94]. 1782: Hitván 
Szérpenyő [Szentimre Cs; Hr Inv.]. 1785: Egy Serbenyö — 
34 [WLt Cserei Heléna jk 8a]. 1849: Láttam több üstő-
köt és Cserpenyőkötis [Héjasfva NK; CsZ. Fodor Péter 
(68) vall.]. 

Vö a föld-, réz- és vasserpenyő címszóval. 

Szk: enyves 1845: A Fuserek szer szám Specifíkátzio-
ja ... egy tzítlíng, egy Grundgyalu, egy Nutgyalu, egy rás-
poly vinkli egy Enyves serpenyő, két Strechnadel [Kv; 
ACLev.] * enyvező 1741: Egy enyvező serpenyő [Kv; 
TL 90 lakatos szerszám] * faggyúolvasztó 1656: Az 
masikban vagion 3 lábon allo fadgyu olvaszto nieles kari-
kas eöregh serpenjeö, fa gyertia marto mellette [Fog.; UF 
II, 106] * háromlábú 1636: Egi foltos háromlábú ser-
penio d. 40 [Kv; RDL I. 109]. 1637/1639: 1 Rosz lyuka-



serpenyő 

dozott Eöregh háromlábú serpenio f.—d 15 [Kv; i.h. 111]. 
1693: Mihóknak Egy közép szerű vas nyárs, Egy barom 
labu serpenyő Egy palatsinta sŭtö serpenyő [Ne; DobLev. 
1/38. 10] * kávépergelõ 1801: Két jó nagyotska Kávé 
pergelő Serpenyők [LLt 106/1]. 1816: Egy kávépergelő 
Serpenyő [Varsolc Sz; Bom. IV. 41 Bornemisza Krisztina 
conscr.]. 1829: Kávé pergelő Serpenyő [Kv; Pk 6] * lábat-
lan 1627: Egi labatla(n) serpenieo d. 50 [Kv; RDL I. 
135]. 1675: egi kicsin Labatla(n) sőrpeniö [Mezőmadaras 
MT; Borb. II]. 1677: Egy fóltos lábatlan serpenyő v(a)l(e)t 
f.—//25 [Kv; RDL I. 155b] * mázas 1594: Mázos lábos 
serpenieő vágjon No. 2 [Somlyó Sz; UC 78/7. 33] * merí-
tő1793: Karamel, vagy meritö serpenyő [TL Conscr.] * 
olajpergelő 1785: Egy olaj Pergelő Serpenő uj; őt 
forintal vétetett [Szu; Ks 73/55] * olajsütő 1629: Egy 
olaj sŭteo czierpenio [Szentdemeter U; LLt]. 1730: Egj olaj 
Sütő Sörpenyő [Körispatak U; Pf]. 1770: Egj olaj Sütő 
sörpenyô közös [Usz; Pf] * olvasztó 1748: Olvasztó 
Sörpenyő 2 [Vargyas U; CsS] * ónolvasztó 1756: On 
olvaszto Serpenyő Nro 1 [Somkerék SzD; Ks gr. Bethlen 
Imre lelt.] * ónos 1659: egj onnos czierpenieo [HSzj 
mozsár al.] •#• öreg ~ nagy serpenyő. 1587: Egy Eöregh 
Serpenyeo d 32 Mas kisded d 8 [Kv; KvLt Inv. 1/2. 4]. 
1615: ualamj vas zerzamok egy eöreög Serpenieöuel egywt 
f 1 d 25 [Kv; RDL I. 97], 1658: Was szerza(m) Egy 
Eöregh foltos serpenjó Est. d. 20 [Kv; KJ]. 1703: Edgj nagj 
öreg serpenyő [Zabola Hsz; HSzjP]. 1720: Ezen Házban 
vagyon Egj öreg serpenyő [Sepsiköröspatak Hsz; i.h.] * 
palacsintasütő 1693: Mihóknak Egy palatsinta sŭtō 
serpenyő [Ne; DobLev. 1/38. 10]. 1758: Palatsinta Sütő 
Serpenyő [Csapó KK; Berz. 1. 21/14]. 1768: Palatsinta 
Sŭtō Serpenyő 1 Ostya Sütő vas 3 [Mezősztgyörgy K; Ks 
23. XXIIb]. 1810: Egy platsinta sütő Serpenyő ... xr 41 
[Mv; MvLev. Illyés Anna hagy. 3] * pecsenye alá való 
1589: Egj pechene Ala valo serpeniew. Ket Reez kezzely. 
Hat Nyas, vas [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 39]. 1591: Pechienie 
ala valo serpenieó 1. Vas serpenieo io es hitwa(n) III. [Kv; 
AggmLt A. 53]. 1610: Egj Pechienie ala valo Serpenieő 
[Kv; RDL I. 6] * rántó 1787: Egy kis rántó Serpenyő 
Dr. 14 [Mv; MvLev. Nagy György hagy. 5] * (vas)lábas 

1611: Vagio(n) egj roz Labas serpeneö eöreögh vagio(n) 
egj kwsseb rez serpenieo labas [Kv; RDL I. 88]. 1623: Egi 
labas serpeniobol Jutott f.—d. 25 [Kv; i.h. 122]. 1635-ĕ 
Kett Lábos serpeniw eggy eöregh az masikia keözep szerw 
[Kv; i.h. 107]. 1662: adtunk Egy labas serpeniőt pro f. 
5 [Kv; i.h. 147]. 1675: egi pecsenie ala valo. egi vas Labas 

egi vas labas serpeniö [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 
2. mérlegtányér; taler, talger; Waagschale. 1589: Egy 

Arany Mertek skatulastol serpenieosteol. Egy Arany Mer-
tek keow [Kv; KvLt Vegyes 1/1. 38]. 1595: hogi az masa 
hazban az masa serpenywe meg teoret volt, Jsmeg meg chi-
naltattűk attúnk f—/10 [Kv; Szám. 6/XIII. 39]. 1622: Egj 
mérték keö 32 gyras egj serpeniövel egiwt f. 4 [Kv; RDL I. 
119 Néhai Tótházi Eötues Mihály ötvösműszereinek lelt.]. 
1633: Azzonio(m) jűjeón uissa keglmed had merje(m) 
megh Vyolag az hust, mert en auagi teóbbet, az uagi keues-
bet adta(m) keglnek, ez szóra Koncz Jstuan(n)e uissa tere, 
es az hust az serpenieóbe eó maga raka [Mv; MvLt 290. 
130a/2]. 1655: rá talalànk az arany porra, vala egy Jrhá-
b(an), SerpenyÖstől, es girás kövestől, az penztis megh ta-
lalók az Oláhok nyomàrol az vizb(en) egy altal vetőb(en) 
[Kv; CartTr St. Korpos vall.]. 1683: Egy öreg Giras követ 
Enyedi Ötvestűl Serpenyőjével vette(m) f 10 [UtI]. 1694: 

776 

Vagyon egy Ket kőblősnyi öreg Dagasztó Tekenö Egy 
szakasztó Pad, Profont kenyerhez valo Serpenjő Vas fon-
tyaval edgyüt [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1735: Kóródon 
Bécsi Réz font Serpenyőstől [Kv; Ks 40. XXVIIIc]. 1753: 
Bécsi font Serpenjőivel együt Nro 1 [Szentmargita SzD; Ks 
18. CII]. 1852: Egy kis Téka, rajta lévő fontokol lOtől le 
fele Serpenyőivel edgyŭt [Dés; DLt 923]. 

Vö. a mérő serpenyő címszóval. 

Szk: gelétmérő 1832: a két Erdéli Sámuelnek aCzéba 
béadot Instántziája hogy a Glét mírő Fontost és serpenyőt 
egyedül a Czéh Mester híbáztata volna meg [ZFaz.]. 1835: 
Vagyon egy Gélét merő Serpenyő Pleből [i.h.] * húsmérő 

1675: Egy rosz kis sérpenyő, Egy hus merő sérpenyö 
[Dés; Borb. II]. 1711: Adtunk egy hus mérő serpenyőt Ru-
dastol in fl: 1 [Kv; Pk 6] * karikás 1711: 1 Öreg kari-
kás Serpenyő fa(cit) 2//40 [ApLt 5 Apor Péter inv.]. 

3. vmilyen műhelyben használt nagyobb lapos edény/tar-
tály; vas/rezervor plat folosit într-un atelier; größeres, 
plattes Gefòß/Behältnis. 1637: egy Ladaba talaltunk wúeg 
Cziwrheoz valo vas ezkeozeoket vgy mint egy Nagy Eoreg 
szen vono vas rud, egy eőreg serpenieo, egy wuegh vono 
[Teremi KK; Ks 69. 50. 44]. 1823-1830: (A sófözőben) 
Alol vagyon egy négyszegeletü vasüst vagy inkább serpe-
nyő, az hossza négy öl, ha nem több; szélessége valami két 
és fél öl [FogE 191]. 

4. igazságnak ~je igazság mérlege; balanţa dreptäţiU 
Waage der Wahrheit. 1791: Groff Gyulai Josefné Báró Jó-
sika Maria Aszszony álmélkodással hallotta az Expo-
nens Ur ő Nga minémü admonitiot tétetett Ngod ő Nga el-
len mellyet ha egy jol gondolkodo elme az igazságnak 
serpenyőjében megfontol, egy szot sem talál ollyat melly» 
az igazsággal ne ellenkezék [Kv; JHb XLIV/4]. 

5. szentírásnak ~je a szentírás mérlege; balanţa Sfmtei 
Scripturi; Waage der Heiligen Schrift. 1677: valakik az Ec-
clesiáknak épületire nézendő Szent irás szerint valo t e t s z é -

seket communicálni akarják, mely ily móddal engedtetik, 
hogy a1 közönséges Egyházi gyülekezetben t a r t o z z a n a k 

proponálni, és mind magokat, 's mind penig opiniojakat a 
közönséges gyülekezetnek censurája alá submittalm, 
mellyet azok a' Sz. Írásnak serpenyőjében i g a s s á g o s o n 

meg-fontolván ... ha mind hasznosnak, s' mind penig 
szükségesnek itiltetik, közönséges meg edgyezet végezés-
böl vétessék ususban-is [AC 2]. 

6. lőporos csésze a kovás fegyveren; tigăiţă pentru prafu' 
de puşcă; Zündpfanne am Steinschloßgewehr. 1585: Afra 
Istwan Coloswary vallia az veresbely drabant oztan 
puskát fogot hozzaiok de nem volt kanottia, sem por nem 
volt az serpenieoben [Kv; TJk IV/1. 485b]. 1599: Lakatos 
Adam az Szakallosoknak czinalt gemet es serpenieót ismét 
igazgatót az Szakallosokbolis goliobisokat fúrt ki atta(m) j 
1 Sarosi János czinalt gemet Niomatot Serpenieót, ismej 
igazgatót 12 Szakallast megh d 60 az kiknek heoka von 
gwto liwk serpenieó es Tiztito uezzeó es egieb aprólék 
mindenesteől attam teoleôk f 3 d 50 [Kv; Szám. 8/XIU 4 4 

Szabó András sp kezével]. — aOlv.. hé(j)ok; értsd: héjok -
híjuk. 1660: Puskát ránta hozza rea ránta az keővet hogy 
megh leöje, mellyre mas ember egy kép nyellel hozza w*6 

hogy láta hogy megh akarja leőni, az ercetis rea ranta az 
serpenjeőre. melly hozza valo wtésen megh rugoszkodek e 
esven mind Lovastol mideőn fel kelt rugaszkodek az 10 

Mihály haza fele [Kv; TJk X/3. 317-8]. 1808: Azon Puska 
... Uj Szerszámmal uj rezezéssel lészen az árra Rfr. 63 ••• 
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A szerszámon Uj Serpenyő Rfr. 3 | A' kissebbík Karabély 
A' Serpenyő ki forrasztása [Kv; TKhf puskaműv.]. 
Szk: portöltő 1652: Agyú Tisztito ecset, más vegin 

való fa dőrőklyőjéuel öreg s apróbb agyúhoz és Taraczkhoz 
valo N. 13 apró Taraczkhoz való por töltő serpenyeö N. 
4 [Görgény MT; Törzs]. 

7. mécseshez/fáklyához való tányér; recipientui opaiţei; 
Tcller für Öllicht/Fackel. 1681: Vár emelcsős kapuja Va-
ßyo(n) ezen kapu közöt Lampas tartó vas rostely Lánczá-
Val együtt ă kapu felett Nro 1. Bastyára valo öntött mécses 
fáklya, serpenyőstöl Nro 3 [Vh; VhU 508]. 1714: Éjjeli 
lakiához való 10. Serpenjö 90 lb. fl. Hung. 4 [AH 50]. 

Szk: láncon függő 1667: Mécsnek valo lánczon függő 
serpenyő nro. 8 [Fog.; UF II, 340]. 1673: Metsnek valo, 
'anczon függő serpenyő nr. 8 [uo.; i.h. 541]. 

8. malomhoz való alkatrész; un fel de piesă a morii: 
Pfanne, Bestandteil einer Mühle. 1585: az malom zwkse-
gere veottem 119 orso fat p(ro) f—d. 80. Veottem ket 
v,sz kereknek valo fat p(ro) f 2 d 50. Veottem egy Torozkaj 
Jjasat egy Serpenyenek az kiben az korong Jar p(ro) f.—d. 
ţ5 [Kv; Szám. 3/XXI. 3]. 1590: Weottem esmeg Az Maion 
^yúksegere Felseo Jaraban Zegeottem Az Kowachyal 
Çhinalya az Perpenczet Serpenyőt es az Korong vasat [Kv; 
J-n. 4/XVII. 9]. 1656: Ezen malomnak ket bokor keöve 
A2 felseök pedigh egy jo ideig el szolgálhatok, külseö es 
oelseö kerekei jok, gerendely vegeiben vas csapjai, 's kari-
kai, perpenczei, serpenyői, korongh vasai megh vadnak, 
"szteleö ladaival edgyütt [Fog.; UF II, 177]. 1680: Vágjon 

Üsztelŏ malom házok kŭlsö belső viz kerekei is jok 
Tengelyei ezek(ne)k mind kivŭl belül vas karikasok vas 
Csapossok, Perpenczeje, orsoja, köldőg vasai jok és Serpe-
"Vei kopottak [A.porumbák F; ÁLt Inv. 34]. 1776: Malom-
ban) Korong vas és Serpenyő nádlására rud vasat Nro 1 
Mezőméhes TA; WassLt]. 1798: Acéltam egy korong Va-
*at és Serpenyőt az Malomhoz [Déva; Ks 72. 54]. 1810: A 
!̂ >rong Vasak, Serpenyők, és Kereszt Vasak, 3. Keréknél 
J o k a 4ik keréknél Ujjittást vár [Oroszfalu MT; Bom. IX. 

1830: a' Malomban ... Az Alsó Kőre meg Nadaltattam 
a Korong vasatt és a' Serpenyőit meg igazíttattam [Ara-
?Vosrákos TA; Borb.]. 1835: A Malom ... A belső kerékis 
J
é°» és használható, jo Serpenyővel és jo Karang vassal 
KS?1, a Karang meg van kötve két vas abrantsal [Várhegy 
M T ; TGSZ 8]. 

felvonó hidas kapu alkatrésze; un fel de piesă a podu-
,Ul ndicător/mişcător; Bestandteil eines Tores mit Zug-
^cke . 1676: Jnnen eléb mozdulván vagyon az középső 
*aPunak vas czapokban serpenyőkben forgo, vas abranczas 
eiJgelyin v a s SZegekkel megh vert fel vono kapuja, mely-
e k terhes sakjais jo, es az heveder ehez négy öregh vas 

Egekkel vágjon foglalva [Fog.; UF II, 698]. 

serpenyőcsináló serpenyő készítéséhez való; pentru 
M°7l t i g ä i ; z u r p f a n n e n h e r s t e l , u n g gebraucht. Szk: - üllő 
1 t\'ĕ ^ v e r ^ ház ... egy serpenyő csináló horgas ülő no. 
y Madaras Cs; CsVh 50]. 1681: Jó ajtó minden eszközei-

cl- Vas eszközek, melyek viseltesek cont. libr. 47 Serpe-
JW csináló ölű libr. 19 [i.h. 93]. 1703: Azon kamorában 

agyon eöreg mása nro. 1 serpenyő csináló ülő nro. 1 
M-118J. 

jSerpenyőcske kis serpenyő; tigăiţă; kleine Pfanne. 1770: 

x x i i b , S e r p e n y ö t s k e n r o 1 [ K i r á l y h a I m a N K ; K s 2 3 ' 

serpenyőfedél serpenyő alakú fedő; capac în formă de 
tigaie; pfannenförmiger Deckel. 1652: Ez Kerek Bástya 
mellett ã Folyaso alat egy Réz Taraczk; Ferdinánd Császár 
öntette, 1545 esztendŏbe(n), az ágya oh, farkán az vasais 
rosszas, serpenyeö fedele vas. mellette egy Falkony, sing 
vasas pántos, vas karikás, kereke, tengelye, agya, minden 
vas eszközeivel [Görgény MT; Törzs]. 

serpenyőformálag serpenyő alakúra; în formă de tigaie; 
pfannenförmig. 1789: Ezen Asztal mellett vagyon égy fe-
nyő fa Deszkából készült, ájto nélkül valo Theca, mellyis 
veres Márvány festékkel vagyon meg festve Ennek felső 
Poltzán vagyon Sárga rézből kereken Serpenyő 
formálog tsinált Gyértyatarto Rf 5 xr [Mv; ConscrAp. 88]. 

serpenyőfúró lakatos szerszám; instrument de lăcătuşă-
rie; Schlosserwerkzeug. 1741: Egy Serpenyő fúró [Kv; TL 
90 lak.]. 

serpenyős serpenyővel ellátott (kapu); prevăzut cu ti-
gaie/broască; (Tor) mit Pfanne versehen. 1656: Ezen kis 
aytora vagyon egy vas csapos serpenieös lanczos emelczö, 
két darab töldgyfabol 's deszkából csinált | faragoth kő 
oszlopok ala vött bolthas alat vagyon egy emelcsös vas 
szeggekkel vért teöldgi fa deszkaual bellett vas csiapon 
serpenjeös teöldgyfa sarkon varból ki jaro kapu [Fog.; UF 
II, 94, 100]. 1676: Ezen kapu kőzőt vágjon ket darab tölgy 
fa deszkakbul csinált emelczős kinekis fel vono láncza 
mely felől valami vas pantan jár az emelczöis tengelyivel 
edgjütt vas abrancsas, Czapas, serpenyüs | Nyilik ezen 
peczer ház udvarárul balra az vad kertre köteses tölgy fa 
kapu melliek kőzött, sendelly heazatt alatt vas czopas kari-
kas serpenyős felljűl penigh vas pántos deszkás kapu [Fog.; 
UF II, 699. 745]. 

serpenyőtartó serpenyő tartására való; pentru păstrat ti-
găi; Pfannenaufhänge. 1652: csinaltam egy serpenio tartó 
fogast az boltban d. 80 [Kv; ACJk 50a]. 1789: 8. Serpenyő 
tartó Nád Karika Rf — xr 10 [Mv; ConscrAp. 23]. 

serpetlés sürgés-forgás; forfotealŭ; reges Leben, 
Getriebe. 1843: Figyelmeztetlek, tehát arra hogy nem lévén 
Kolosvart annyi serpetlésed mint falun kerüld a nagy mele-
get igyál több vizet kivált reggel [Zsibó Sz; EMLt Kelemen 
Benijámin feleségéhez]. 

serpince sörpince; pivniţă de bere; Bierkeller. 1823-
1830: Szabad az univerzitásnak* egy bor- és serpincét tar-
tani, úgy egy patikát is [FogE 233. — aGöttingában]. 

serseprő sör alja; sedimentul/drojdia berii; Bierrest. 
1730: Percipialtam az Sidotul Ser Seprű árrát d 24 [Szent-
benedek SzD; Ks 26. XIV]. 

serszűrő sör szűrésére használt; pentru strecuratul berii; 
zum Bierseihen gebraucht. 1699: Hitván űress hordócska 
Nro. 1. Szekrenés kas nro 1 Ser Szűrő kosaracska Nro 1 
Ser merő Sajtár Nro 1 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László 
inv.]. 

sért 1. sebet ejt vkin, megsebesít/sért vkit; a răni pe ci-
neva; jn verletzen. 1573: Anna Barta Jstvan zolgalo leania 
hity vtan azt valya hogy, az el múlt héten Jw volt az 



sertajték 778 

varossbol zena vca Kiss aiton Latya hogy fenessy mihal az 
paztor hazunk az Zena vca kiss aiton kywúl az aitott Egy 
fawal Jgen fezegetty Az paztor penig onnan beleöl Azt 
mongia be ne Jwy mert ha be Jwz ide bizony meg öllek ... 
azt latta hogy az Sewenyen be tazitotta az fát, nem Túgia 
ha Akor sertette avagy nem [Kv; TJk III/3. 295]. 1584: 
Markos Caspar vallia vizza Ieowe Kutos Marton es hat 
eg kichinne megh veresedet a' homloka oldal felt, kerdem 
my lelte es Monda lm az Nagy Mate miwelhogy rezegh 
vala zerettebe Eolele megh es vgy serte a' chakannial [Kv; 
TJk IV/1. 282]. 1585: Dely Miklos Karansebessy ... fassus 
est ... Azt Ne(m) latta ha Kessele vagy hancharral sertette 
[Kv; i.h. 527]. 1598: egi hitwan chatomat le vetettünk ez 
okon hogi ha ala essik embert ne serchen [Kv;' Szám. 
7/XV.49]. 1657: túl maga sátorán Petneházi István híres 
vitéz úrember sátora lévén, azon ebéd felett asztaláról egy 
cipót elsodrott muskéta golyóbis, de embert nem sértett 
[Kemön. 42]. 

2. vmiben fel/megsért; a răni la ...; aufritzen, lădieren. 
1709: sántult meg az pejló, az körömházon esett egy küs 
seb, megnyomta vagy fában sértétte, elég az, nem állhat az 
jobb lábára [SzZs 270]. 

3. (lábbeli) felsért; (despre obiecte de încăltăminte) a 
jena/roade; aufreiben. 1782: A közölebb elmúlt Nyáronn 
nékem szembe mondotta4, hogy nem járunk sokáig tsizmá-
ban, meg mutattya, mellyre én azt mondottam; bár most se 
jöttem volna tsizmába, mert sérti a' lábomat [Torockó; 
Thor. XX/4 Lakó Mihally (42) jb vall. — aDési Zsigmond 
praefectus]. 

4. bánt, zavar; a supăra/deranja; stören. 1811: De mit bí-
belődöm én az hazugokkal, Orromat-is sértik a1 büdös 
szagjokkal [ÁrÉ 92]. 1879: A napfényt, ha béigyekszik 
szobámba, kizárom. Félek a világosságtól, a zajtól. A hó 
világa sért, a szekérzörgés kábít [PLev. 39 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

5. (becsületében/önérzetében) megbánt, keserűséget 
okoz; a jigni/insulta; beleidigen, krănken. 1847: Név sze-
rént főbírót, alispányt, szolgabírót illetlen szókkal sértett-é? 
[VKp 206 vk]. 

Szk: -ve érzi magát. 1876: Kebli tanácsunk megfontol-
ván hogy Tőrös János, ha Csonkáné által sértve érezte ma-
gát, a törvény utján kellet volna elégtételt keresnie, nem 
pedig az utczán békésen járót megtámadnia s gyalázó szók-
kal illetnie, őt Csonkáné becsülete megsértésében hibásnak 
találja, azért megfeddésre s az asztalpénz 1 f. 60 kr megté-
rítésire ítéli [M.bikal K; RAk 328] * becsületében -. 
1798: Műllerís az ablaknál akkor betsületesen veszteglet 
Delucio Legenyit szóval meg támadta, le Huntzfutolta, azis 
látván hogy ártatlanul illeti bestelenitö szókkal publice 
betsületében Sértvén viszsza mondotta ha te nékem mon-
dod te vagy az [Déva; Ks 115 Vegyes ir.] * hírében/nevé-
ben 1754: Vállyebrádi Mattyás Márk felesége Annók 
exponállya, hogj ez el múlt húshagyáskor Csőtőrtőkőn ... 
Bulza Vaszily ... engemet â Tomáczból a* Kamarába bé 
rántott, és mondván Balsa Gyurgynak, hogj az ajtót bé rán-
csa reánk, mit akart véllem cselekedni, mit nem, azt én 
nem tudom, elég hogj bestelenségemre igjekezett, jóllehet 
gonosz szándékát rajtam ki nem tölthette, azutánis itt â 
faluban sok Emberek előtt engemet bestelenit hiremb(en), 
nevemben Sért; meg kívánom azért, hogy méltó büntetéssel 
afféle gonossága refrenáltassék, mint hogj nem csak raj-
tam, hanem más Aszszony Emberekenis afféléket tentált 
[Vályebrád H; Ks 62/22]. 

6. vki haló porát/emlékét gyalázza; a ponegri/denigra 
amintirea cuiva; js Andenken verunglimpfen. 1823: el nyu-
gudatt hammait semmi esetben serteni nem kevánnyuk 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 

sertajték sörhab, spumă la bere; Bierschaum. Sz. 1665: 
Maga Kundi az egész vármegye szeme előtt azzal kérke-
dett, Kegyelmed által nyerte éltéig mostan confirmatioját. 
Rákóczi György fejedelem mondásával élvén: ím nem ser-
tajték, hogy elfújják [TML III, 52 Kapi György Teleki 
Mihályhoz]. 

sertartó sör tartására való; pentru păstrat bere; zur Bier-
lagerung gebraucht. 1748: Sertarto közönséges szerű hordo 
nro 6 [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 

serte 1. kefe; perie; Bürste. 1681: Virágos bort tisztito, 
vas drotos serte, fa nyelestől Nro 1 [Vh; VhU 530]. 

2. ? sörtés, szőrös; acoperit cu păr scurt; borstig. Szn. 
1461š. magistrum Petrum Sewrthe subnotarium nostrum 
[MNy X, 376]. 

sertécske malac; purcel; Ferkel. 1769: Vagyon Egy bor-
nyus Tehen, kétt Sertécskéje [Marossztgyörgy MT; Ks 67. 
48.81]. 

serteecset sörtéből készült ecsetszerü szerszám; pensulä 
din păr de porc; Borstenpinsel. 1732: találtunk egj bor 
tisztito Serte ecsetet [Kóród KK; Ks 12.1]. 

sérteget 1. sebet ejt, megsebesít; a răni; ve rwunden , ver-
letzen. 1664: Zrínyi uram ő nagysága vadászi holmi erdei-
eket egy erdőben be kerítvén hálóval, az úr maga is ki ment 
reájok, azomban az többi között egy, az ki legnagyobb volt, 
el szakasztotta az hálót s ki szaladott; hogy az kopók csi-
holtak, az csiholásra utánna az úr csak egyedül lovárúl gya-
log szállott; az mint lőtte volna az erdeit, neki az úrnak, ve-
szedelmesül elmarczangolta, sértegette, úgy hogy ugyan ott 
megholt csakhamar [TML III, 330 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 

2. becsületében/önérzetében megbánt vkit; a jigni/insul-
ta; wiederholt beleidigen. 1672: nincs patientia nélkül Ke-
gyelmed s bizony én is, de mindezeknek ő felsége bizony 
jó végét adja s Kegyelmed böcsületit sértegetni kívánó gO" 
nosz akaróit, meg hallja, Isten megszégyeníti [TML VI, 
358 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1678: c s a k volna 
Kglmetek között az kicsin dolgokat nagygyá nevelő szép 
egyesség, ne nyughatatlankodnának, ne bontogatnák to-
vább is félrehuzásokkal, privatum keresésekkel az közjót s 
az mi méltóságunkot is ne sértegetnék az olyanok, kik feioj 
noha ezelőtti leveleinkben is írtunk kglmednek s ím mos* 
magoknak is, az olyanoktól magokat megójják [TML VIIL 
225-6 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1826: sértegette is szóval a 
Commissarius Urakot [Dés; DLt 495]. 1834: a Tiszt en-
gemet illyen méltatlan szavaival sértegetett: Nem tudja 
hogy miért egy pap, akkora ur [Bögöz U; IB. Bentzédi Sán-
dor ref. pap nyíl.]. 1877: vádolt Kozma Katát pedig azén 
mert Bálint Jánosnérol olyat mondott, a mi közte s férje 
közt a béke felbomlását eredményezheti, s mert panaszlot a 
szék színén is sértegette, az asztalpénz kétszeresére az az 
2 fr. 80 krra bünteti, becsületsértési keresetével panaszai 
az illető polgári bírósághoz utasítván [M.bikal K; 
338]. 
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sértegető I. mn I. bántó/becsületbe vágó tartalmú/jelle-
gű; jignitor, insultätor; beleidigend. 1675: az I hol mi 
diffamalis szavaival illetett, szidalmazott lelek beste lélek 
nagy subaiu kúra fiának, és teőbb ehez hasonlo jó hirem-
b(en) nevemb(en) meg öldöklő, és sértegető szavaival ille-
tett [Kv; TJk XII/1. 49]. 1760: Elég bánatb(an) vagyok illy 
reméntelen hová tovébb nagyobb(an) sértegető vexáim 
ţniátt, tudván a Korda Vr(am) sok szinü illegális practicajit 
jobb(an) is valamint eddig, ugy ezutánn is ellent kell állani 
Ugenpataka AF; TL gr. Teleki László aláírásával]. 1762: 
te Inquisitoria Relatoría felolvastatván világoson ki jŏ 
••• Váradi Szabó Pálnak nyilván lett káromkodása, ugj so-
kaknak általa lett motskoltatása, midőn elsöbenis irtóztató, 
s embert rettentő, mind I(ste)n, Religio, mind Nmes Vára-
sunk Hadnagja ellen, kutya, menkö, langazos teremptetté-
vel szidkozodni karonkodni sokaknak hallottára batorkodot 

azért az Város Piattzán lévő fa lóra, az holnapi, u.m. 
szomboti vásár napján fel ültettessék, s 8 órától 10 oraig, 
ottan tartattassék, consequenter midőn onnan le vétetik, leg 
ottan alotta, az fen irt 40 palcza ütéseket végje, azután 
eresztessék szabadon, ugy mindazáltal, hogy ha né talám 
továbbáis magát meg ne(m) jobbítana, hanem azon vakme-
rő szán szándékos, mások életet hírét, nevét, sertegeto 
motskos szókkal, s már irt karonkodasok nemeivel, I(ste)nt, 
? felebarattyaitis meg bantana, s azon rosz cselekedetek-
nek tételéb(en) deprehendaltatnek, halállal büntetődgyék 
Uorda; TJkT V. 113]. 1829: én a Felperes Testvéreknek 
sok részbe sértegető írásaik Szerint nem Simplex Dotalista 
özvegy vagyok hanem mind belső mind külső Solemni-
tássára nézve Törvényes Testamentum Szerint Férjemnek 
ollyan Testamentaria Özvegye vagyok, a millyen tsak lehet 
a Hazában égy Nemes özvegy [Ne; DobLev. V/l 155]. 

2. vmit megsértő/bántó; care jigneşte; etw. verletzend. 
1809: szükség, hogy az ezen Tartomanyban Sajtó alá bocsá-
tandó Újságok, vagy egyéb más közönséges napi — vagy hó-
napi follyo írások olly kitételekkel 's írásmódjával (:Stylus-
sajO készíttessenek mellyek magokban a mostani környülállá-
sok folyamatjával ellenkező vagy azokat sértegető képzelete-
ket-ne foglaljanak [UszLtComGub. gub. 1670]. 

11 • fn vkit becsületében sértő/bántó személy; persoanä 
jigneşte pe cineva; Beleidiger. 1662: Mindazáltal 

nogy minden actiók ellene bőségesen megbizonyíttattak 
*aja, mint közönséges békességnek háborítója és fejedelmi 
méltóságának sértegetője nótában, feje, jószága elvesztésé-
ben esett vala [SKr 152]. 

sértegetődik megsértődik/bántódik; a fi lezat/ştirbit 
onoarea cuiva; beleidigt werden. 1748: olly kedvetlen szó-
tan' é s e ö Ngá(na)k nem kevés kissebségére valo szókot ej-
e« és szóllott, mellyek által az ő Nga Dignitássa, becsületi 
"Ben sértegetódik [Told. 20a]. 

sertepertél forgolódik, sürög-forog; a se învîrti; ruhelos 
n«n- und hergehen. 1742: Timbus György házunkban jött, 
jjertepetélt alá s fel, miglen a' lárma meg esett [Tordavilma 
De Í i T L 4 2 P o p a I ß n á t ( 4 0 ) g k a t p a p v a , 1 l - 1 7 7 4 1 S c r t c " 
iáh kezdett a pap, megkente halva is, az ostyát is szá-
jába dugta de a Liliomok völgye nevű szép evangélikus K°nyvet a párnája alatt találták [RettE 339]. 

f . ^ t é s 1. disznó; porc; Schwein. 1673/1681: Sertesek 
reiöl requiralvan az Ngd Tiszteit jo Kövér marhakat nem 
aonatnak ö kglmek, Conventiom ertelme kivül roszat el 

nem vehetek [Vh; VhU 465]. 1687: Vagyon itt edgy darab 
Tölgy erdő mikoron Termese vagyon Gyakrabban Győ-
rőfi György ur(am) sertesivel szoktak megh étetni [O.gye-
rőmonostor K; WH]. 1690: még virattig az Tholdalagi 
András Uram sertesinek az kosárára ra mentenek, az erdő-
re, onnét bé hajtották az faluban, hetet ki szakasztottak be-
lölle, csak potentiose el hajták [Szótelke SzD; SLt KL. 28 
Maraci Peter (36) jb vall.]. 1737: két rend bili Sertesek 
beritis kérik Erőssen tőllem En nekem nincs miből meg 
fizetnem ha Gabanacskabol meg nem fizetek ez utan [Som-
lyó Cs; ApLt 2 Léstyán János Apor Péternéhez]. 1745: mi-
nek előtte az joszágok fel hasogatásához fogtak vólna az 
meg nevezet Mltgos vrak, mindenféle Lábas marhákot úgy-
mint őkrökőt, teheneket, méneseket, gyermek lovakot sv 
Sertéseket három egyenlő részekre subdividaltatta(na)k, 
és azokbol az Mlgs Aszony a szerint participalt, mind 
edgyik edgyik a Mltgos vrak kőzűl [M.újfalu K; JHbK 
XLVI/44 Joannes Simon de Désfva vall.]. 1758: ez előtt 
Cir(citer) 40 Esztendőkkel az Atyám Szabó Mihály a' Sa-
dány pataka mellett lévő bükkös erdőt innen a' Sadány 
Patakán el arendálta vala Nest bőrrel és magyaro tyúkokkal 
maknak idején Lázár Ferencz Úr eő Nágától, hogy ottan 
Sertéseket hizlaljon és akkor azon pusztás hellységen 
nagy erdő vólt [Szárhegy Cs; LLt Fr. Szabó (60) jb vall.]. 
1770: Dézmát atunk az Sertésekből is tizből égjet, aki-
nek tízre nem tőt atunk égjtől, egjtól égj sustákot, az Kosár 
pénztis 4 poltrát meg vőték rajtunk [Szélszeg Sz; BK]. 
1804: Pál István a Makkos Pásztorok Keze alol el veszett 
Sértéssé dolgában a Falusi Hitesek ítéletét meg visgálván 
helyesnek, és törvényesnek találom [F.rákos U; Falujk]. 

Vŭ. az artány-, eme-, gölye-, gönne-, kansertés címszóval. 

Szk: esztendős 1745: Görbe Gábor más hajtó társával 
Kotsis Mártonnal, makkon hizot esztendős sértésemet kivá-
lasztatta a' többi közül és m(e)g ették [Szásznyíres SzD; Ks 
György Déák János (50) jb vall.] * fekete 1764: Egjik 
fatens Egjenesen réájok akadott az disznót teringetőkre, 
a kiket mégis szollitott 's onnét magokat a tolvajok retra-
halván meg is botlott a tolvajoktol meg ölt egy fekete ser-
tésben [Torda; TJkT V. 202]. 1767: Magyar országi Fekete 
Sertéssei is feles számmal maradtak volt az Néhai Guber-
nátor Vr(na)k, mint égy Hetven darabból állok aprostol 
égyűtt [Kóród KK; Ks 19/1. 6] * félhúsú 1786: Eszten-
dős Kan nro 2 ... Kövér vagyis fél husu Sertés nro 3 
[Nagyalmás K; JHbK XXIX/36]. 1801: Nintsen ma olly 
ügje fogjott a kí már koros és fél husu sertéseket felében 
hizlalni adgjon [Ádámos KK; JHb Jósika Miklós ír.] * ha-
vasalföldi ~ 1748: vőn egyszer két Havasalföldi sertest 
[Torda; Borb.] * hizlaló 1657: Hizlaló sertesekre 
Erogalt Cub. Sax. N(o) 12 [Borberek AF; WassLt Perc. 
10]. 1722: Erogalodatt az hizlaló sertesekre Árpa Cub. 6. 
Metr. 3„ 1/2 [Katona K; UtI]. 1730: A hizlaló Serteseket 

most már tíz forintért, is oda adnám ha valaki meg adná 
ertek de senki nem ád; s meg kell öletnem [Noszoly SzD; 
ApLt 4 So János deák Apor Péternéhez] * hízló 1778: 
hizlo Sertés vagyon N.2 [Nagyida K; Told. 6]. 1793: égy 
hizlo Sertések számára készült oll ... Jo móddal készült 
Szarufázattal és Létzezéssel [Borsa K; EMLt]. 1827: az 
mak el fogyot többet az mákon az Hizlo sertést nem lehet 
tartanni [F.gezés NK; Told. 7a] * hízó ~ 1690: Vagyon itt 
Hizo Sertés Artány nro 5. Eme Sertés nro 3 az edgyk Börö-
nyös (!) Petse(nye)nek valo [BK Kentelki inv. 13]. 1716: 
vagyon egy sövényből font tehenek pajtája ... mellette, ső-
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vényből font bornyupajta, Sertes es Szárnyas Majorsagok 
ola, insuper bornabul rakott hizo sertesek pajtája [Doboka; 
JHb 111/68]. 1796: Fel húsában lévő Hizó sertes Nro 2 [Kó-
ród KK; Ks 72. 54]. 1842: A hizo sertvéseknek ezen hol-
napban 88 véka Csős Tengeri [Hosszúaszó KK; Bom. F. 
Uh Szemeriai Károly számadó kezével] * jármos 1812: 
az maga rosz kertyin mentek bé a' Jármas sertesek [Petrilla 
H; JF 36 Prot. 2] * kihízott 1849: négy kihizott Sertese-
ket hajtottak el Buza Nouuj is fogott fel a* féle Sertése-
ket, de hanyot nem tudom [Héjjjasfva NK; CsZ. Pap Rafira 
(33) vall.] * kövér ~ hizlalt sertés. 1708: hajtattam bé Sze-
benb(e) Kövér Sertéseket meg parancsoltam nekiek 
jo gondviseles alatt lassaczka(n) haj csak bé hogj az utb(an) 
el ne allittsák őket Az itt valókban itt is ölessünk 
ur(am) meg bennek edgyet, kettőt kŏzönseges szŭksegreis, 
és Asztal tartásra mivel a' mult esztendőb(en) avagy nyár-
b(an) magunk szalonnajit consummaltuk [Fog.; KJ. Foga-
rasi János lev.]. 1793: 12 Kövér és 61 Dézma Hadadban 
megölt Sertesek(ne)k Szalomnáirol (!) Hájairol és egyéb 
aprólékjairól irt Specificatio a 12 Kövér sertések Sza-
lonnái [Hadad Sz; JF 36 LevK 151 Benkő Elek számtartó 
kezével]. 1819: Tartozik égy kövér Sertést meg perselni, 
megtakarittani, és fel bontani, s annak mindenféle aprólék-
ját tisztességesen és legjobb izüen fél takarittani... és ha a 
ki adott Norma ellen a Remekelésben tetemes hibákat ejte-
ne a Czéhba bévétetni köteles a Czéh ne légyen [Kv; 
MészCLev.] * magló 1814: Az Curián Nap kelet felől 
egy Magló Sertesek(ne)k valo Disznó pajtaj (!) ebben va-
gyon Négy Nagy kan ... tizen hat Nagy kotza két 
fejer esztendős kotza gőnne [Mezősályi TA; RLt] * major-
ság 1753: Majorság Sertések találtatt(anak) Eörög Eme 
Disznó nro 25. Nagy örög Artány nro 10a [Záh TA; Told. 
18 gr. Toldalagi Ferenc lelt. — "Folyt, a fels.]. 1756: Ger-
gots Eva Aszszonynak majorság sertései a dögben 
holtanaké [Lesnek H; Szer. vk] * makkbérre gyűjtött 
1728: En jóllehet a Puska ropogást hallám, de ehezké-
pest nemis tudom név Szerint kik lőtték meg azon Sertése-
ket, hanem azt tudom, hogj azon meg lődözött Sertéssek 
makk bérre gjŭjtōtt Sertések voltak [Hidvég Hsz; Mk I. I. 
Nic. Béres (60) jb vall.] * makkon hízott 1740: a' Mak-
kon hízott sertés infra decimáját penig 8-8 pénzel váltják 
meg ha jó kövér, ha pedig fél-húsban vagyon négj negj 
pénzel redimálják [Kőrösfö K; BfN Gyalui cs.] * makkos 

1780: maga is makkos pásztor társaival a Pap két mak-
kos sertéseit nem tsak eltévesztette 's árokat ugi fizette meg 
[HSzj makkos-pásztor al.] * malacos 1732: a malatzos 
sertések számára rakó fából kirakot ol [Nagyida K; Told. 
11/70] * malacozó 1698: ezen Dobráék kéz bé adással 
obligálák magokokot (!) és maradékjokat örökös Jobbágyúl 
három borjus és edgy meddő Tehenekkel két malaczozó 
Sertésekkel [Mezöszakál K; Törzs]. 1744: Maladzo Sertes 
Rideg nro 1 [Buza SzD; LLt 181.B] * meghízott 1774: 
Csutak Uram Nyotz meg hizott Sertést adot el Iában 
égyet én vöttem meg Nyotzadfél forinton [Mocs K; KS 
Conscr. 58 Soos Ferentz (30) jb vall.] * metszett ~ herélt 
sertés. 1756: 3. Esztendős eme Sertés 2 2. Esztendős 
mettzett Sertés 3 Más fél Esztendős kán, és mettzett 4 
[Nagyrápolt H; JHb XXXV/35.30] * nagy ~ 1774: Tavaj 
hizlaltanak itten az Udvarban 12 nagy Sertést, és 6. Süldőt 
[Mocs K; KS Conscr. 57] * ölni való 1748: Azt nem 
láttam hogy a' Piaczon vett volna ölni valo sertéseket, ha-
nem magá(na)k elég lévén, azokbol hizlalt felesen [Torda; 
Borb.] * öreg 1701: egj öreg sertés, egj süldő [Pólyán 

TA; JHb XVI/7]. 1728: A Tektes Ne(m)es Universitas az 
Makra hajtandó sertesek(ne)k fogadott Pásztorokatt, ugj 
mint Török Mártont Szekely Mihályt es Sebestyen Jánost a 
jövő uj esztendeig kik(ne)k fizetések lészen minden egy 
öreg sértéstől Dnr nro 13 [Dés; Jk 379b]. 1729: Ŏregh 
Sertés nro 2. Tavallyi Süldő nro. 2 [Petek U; TKI 80b Petki 
Nagy család szám.]. 1730: ket öreg Sörtes [Körispatak U; 
PfJ | ada Két öreg Sörtes hejen, hasonlo ket öreg Sõrtest, 
Három Süldőkért, fel esztendős három Sŭldŏkŏt [Usz; Pfl 
1751: Öt örög Sertés [UdvarfVa MT; Berz. 11. 85. 4] # 
rideg 1643 U./1770 k.: Conferalt a' Méltós(ágos) Grof 
Iktári Bethlen Domokos Ur a Prédikátor számára egy 
rűdeg Sertest [Noszoly SzD; SzConscr. 1081. 1684: Rüdeg 
Sertések Extractussa. örög Artány nr. 56. örög Eme Disz-
nó nr. 118. Örög Kan nr. 4 [A.komána F; Utl]. 1754: Csős 
Török buza erogatio Hét hizo Sertés Consumált Cub 33. 
A Rideg Sertések Consumáltak Cub 51 [Mezőgerebenes 
TA; BLt 7]. 1783: Hizlalni valo két esztendős rüdeg Serté-
seket adnak Nyoltzat [Kéménd H; JHb XXXI/28]. 1817: 
Ígértem Égy Rüdeg Sertést Hizlalni [F.gezés AF; Told. 
30] * sárga 1757: hogy pedig ezen egy Sarga Sertésnél 
többet károsított volna el valaki az irt Lukács Sertéssei kö-
zül nem tudom [Garborácfva SzD; TL. Tarcza Iuvon (60) 
ns vall.] * sonkának való 1834: Egy Sonkának valo 
Sertésért 10 Rf [M.lápos SzD; HG. Bitay László kezével] 
* szalonnának való 1754: Tiz szalannának valo Sertést 
ölettem ött Bőres pecsenjínek valót ölettem [Szentmar; 
gita SzD; Ks 18. CII Kosa Sigmond tt kezével]. 1760: Aini 
nézi termését ezen esztendőnek, bőv volt búzának, bornak 
makknak termése, úgyhogy a köblösi erdőn termett makk-
ról verettem le szalonnának való sertésimet [RettE 115J-
1798: Szalananak valo kövér sertes egeszen Nro 2 
rős petsenyének valo Nro. 1 [Kövesd NK; RLt] * szalontól 

1834: Izsák Imréne Veress Anna Aszszonynak mak-
kon hizott 19 darab szalontai sertésseit tolvaj Társainak 
kiadta [DLt 786 nyomt. kl] * szőke 1728: azon szőke 
sertéseket azon az erdőn jártatták [Maiadé Sz; BfN] * tar-
ka 1797: egy rideg gōlje tarka Sertés [Kőrispatak U; Pfl-

Sz. 1801: Malatzbol lészen a Sertés nem pediglen póz* 
dórjából [Ádámos KK; JHb Jósika Miklós ir.] 

2. leölt sertés, sertéshús; carne de porc; Schweinefleiscn 
1706: Az Sertessitis mellyesztve kettőt vitetet [Longo-
dár NK; KvAkKt Mss 261]. 1722: A mellj Sertés leg j0^ 
volt az bórsós volt, abból ne(m) csinálhattak kolbászt 
(:noha ne(m) erössen:) [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-bólJ-
1732: igen kérem Nsagodot az juh gjujtemenjt es bőrös P '̂ 
csenjé(ne)k őltt Serteseket vitesse el Ngsad [Noszoly SzD? 
ApLt 4 Hatházi Kristóf Apor Péternéhez]. 1741: bog haj 
nro 2 az edgyikb e két Sertesnek az hája vagyon várva 
[Mocs K; JHbK XLIX 25]. 1764: de bátor ha a többiben 
magát revocallyais, igaz az, hogy az ölt sertés az káros 
emberé volt [Torda; TJkT V 206]. 1813: a Se r t é seke t Ç 
öletyűk és be külgyük az aprolekot, Doctor Zoványi UrnaK 
a Sertest el küldöttem, de magát telyességgel meg nem ta-
nálhatom [Perecsen Sz; Szentk. Botos Péter gr. Korda 
Annához]. 1829: So Egy Sertésnek ázalékja sózásá ra 5 
Font [PókatVa AF; Born. F. Ia Bod László tt szám.]. 

3. hitvány/semmirekellő ember; porc, netrebnic» 
Schwein, Schweinehund. Szk: -nek mond 1722: Pap 
ur(am) En velem is az Czínteremb(en) rútul bánt fél esŞ' 
tendeig ne(m) mentem az Templomb(a), Sertésnek 1 

mondván engemet, az Gyermekemetis [Kecsed SzD; 
Gavrila Krácson (42) prov. vall.]. 
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sértés jignire, insultä; Beleidigung, Insult. 1884: ön — 
32 egyetlen — nemes szívében megsokallta a hallatlan bán-
talmakat; s mesteri tollát megragadta, hogy védelmére 
keljen erélyesen, tekintetbe nem véve, hogy ón személyét 
js hasonló sértések érhetik [PLev. 115 özv. Szász Károlyné 
Petelei Istvánhoz]. 

sertésakol sertések számára elkerített hely; ocol pentru 
P°rci; Schweinehürde. 1772: Az Curiának Napkelet felől 
vaIo végiből égy darabb Sertés Akollynak el szakasztatott, 
jnelly is Sövennyel van el kŭlōmböztettve Különösen 
Marha Aklly nintsen [Szászfenes K; BethKt Mikes 
conscr.]. 1836: én Farkas Pál a Nyires patakánál el marad-
im és ottan a sertés okol kerittésének kertelését el bontot-
ta* [Kv; KmULev. 3]. 

sertésáll sertéspofa; falcä de porc; Schweinemaul. 1764: 
Ja áltok a szénában a legélö helyek körűi egy sertés állat 
találtak a' szénában egy nyérs hájat, veséjevei edgjütt, me-
vet nem excusalhatnak hunnet valók lettek légjen, mivel a 
Krentsea fejér kutyája találtatott mellette [Torda; TJkT V. 

— aAz egyik disznótolvaj]. 

sertésaprólék disznóaprólék; märuntaie de porc; 
^ehweineklein. 1756: itt Nagy Somkuton8 az Megos Ura-
s«g Udvarházánál, számos sertések meg őletetvén, azoknak 
szalonnáji s Aprólékjai magok helyekre fel rakatatván ke-
vés idő múlva az Udvarból mi három szalonnát tizen 
C8V orját és egy Szarvas Tekenőt Sertés aprólékkal tetézve 

szánra raktuk és vittük Balog Mihály Uram házához 
HKl Pap Gábor (28) jb vall. — aSzt]. 1764: nem ítélvén 
nellyesnek az Jakab István szalonnai(na)k és egyeb sertés 
aProlekinak erőszakosan lett el vetelét s el hordását, hogy 
"undenek restitualtassa(na)k ítéltetett [Torda; TJkT V. 
l2}l 1789: Nagy Őreg Sertés NB. az ötödiket által 
kenet adni Sertés Aprólékért [Branyicska H; JHb XXXV/ 
ô5l 1794: Sertés aprolékot készítettünk s töltögettünk | 
Jţagamis jelen voltam ... Sertés aprólék takarítás véget 
i^és; DLt az 1799. évi adatok közt]. 1798: A Nagy Gabo-
násban Egy Fa Szegekkel el készült sertes aprolékjanak 
valo állas [Vingárd AF; KCsl 5]. 1805: Groff Nemes Josef-

Aszszony ő Ngã Szamosfalvárol hozzot bé égy ladat 
Kolosvárra Tudom azt is hogy Szamosfalvárol izenként 
òok Sertés aprolékot, Bort, Zabot, és Gabonatis hózatott 
m i fórmán, miért, és mitsinyált (!) azokkal, vagy azok arrá-
val nem tudom [Kv; BLt 12 Nuszpájmer Katalin (30) grófi 
*[aJ vall.]. 7806; hallottuk hogy annat Szalonnát Puszujkát 
Aszu gyumőltsőt és Sertés Aprolékokat Ugy vas szerszá-
mokat Loptak volna [Szentkirály K; KLev.]. 

. sertésbél disznóbél; intestin/maţ de porc; Schweinedarm. 
1 769/1778: Fejér Cselédeinket is hajtották, vagy Rostálni, 
Vagy Etselni, vagy Kender tsinálni, vagy Sertés bél tsinálni, a* 
JJ*% Soha következendő napi rabotába nem imputaltatott, 
mindazonáltal néha meg esett az is, hogy midőn Fejér Cselé-
aeink etsellettenek, rostáltanak, vagy Kendert tsináltanak, 
o , |yankor minket férjfiakot Uraság szólgálattyára nem hajtot-
tanak [Nagylak Sz; BfN DDD/4]. 

sertésbeli sertésből való/esett; care se referä la porc; den 
^chweinebestand treffend. 1756: Deliberatum. Meg bizo-
nyítván Kalákosi által Dnalis Biro előt az Actor praetensio-
Janak igaz voltát; Constál most is azért hogj az Inctusok 

által történt sertésbéli kára, azért hellyben hagyatván ä Do-
minalis Bírónak esküttekkel egyűt valo deliberatiojok; tar-
toznak az Inctusok az A(ctor) sertését juxta aestimationem 
kifizetni [Bukuresd H; Ks 62/4]. 

sertéscsorda disznócsorda, konda; turmä de porci; 
Schweineherde. 1763: Én Űdös Hegyi Ádáma láttam az-
után nálla Mányikánal itten egy esztendős Veres Szilágyi 
fajdisznaját, ugy fekete Sertéssit is a' veresset tudom biza-
nyasan hogy az Exp(onen)s Aszsz(on)y ő Nga Záhi Sertés 
Csodájábol valo volt [Désfva KK; Mk V. VII/1.46. — a45 
éves jb]. 1804: vagy Tehény Csordánkot, vagy Ménesünkőt, 
vagy sertés Csordankot bé hajtották [F.gezés NK; Told. 
30] | láttam a Basa Ur(am) Sertésseit a Sertés Csordán kivül 
hol égy fele hol más felé [Dés; DLt 82/1810]. 1806: az irt 
Falusi Közönség Gyűlésében, a Közönség Sertés Csodáját 

Kerekes János és Vaszi Tamás fogadták légyen fel a 
feltetzendö 1807dik esztendőbéli pásztorlás véget, illyen 
magok kőteledzései alatt3 [F.rákos U; Falujk 17 Sebe János 
pap-not. kezével. — aKöv. a fels.]. 1868: A' Sertés csorda 
meg maradhat [Szu; Pf Gálffi Sándor lev.]. 

sertésdézma sertésállomány után fizetett tized; dijmă 
din porci; Zehnt nach Schweinebestand. 1770: A Juh es 
Sertés Dezma, e' szerint volt, a kinek tiz volt, abból egy 
Bárányos Juhot vettek, vagy, egy sertést tízből ... a' Kosár 
Pénzt is mindenkor meg vették, a 4 Polturat [Sülelmed Sz; 
BK]. 1775/1781: Mind őszveséggel az ezen részre szolgáló 
emberektől jő bé Bárány dézmáb(an) Nro 20. Salva venia: 
Sertés dézmában adnak az ezen részre szolgáló emberek 
Sertést Nro 19 [Algyógy H; JHb LXXI/3 441] | Sertés Déz-
mában ollyan rupturánk vagyon eö Nagyságokkal hogy 
minden esztendőben adjunk két két Sertést az egyik részre, 
's adunkis, igaz hogy ha rüdeg is a Sertés el vészik [Balsa 
H; i.h. 404] | A Sertés dézma irántt ollyan egyezése van 
ezen Falunak eő Nagyságokkal, hogy minden esztendő-
ben két sertést adjanak egyik egyik Méltóságos részre 
[Renget H; i.h. 378]. 1783: Az eddig valo szokás szerint, a 
Sertes Dézmáért, az egészsz Joszágb(an)4 külön külön 
minden örökség ád két két Marjást [JHb XXXI/28. — aTi. 
br. Jósikái Dániel H. megyei jószágaiban]. 1835: négy 
Csürke, rutza, liba, sertés Dézma [Zsibó Sz; WLt]. 

sertésdinnye disznótök; bostan, dovleac furajer; Futter-
kürbis. 1818: A málékat meg kapáltuk a' Hoharmat sok 
károkat tett mind kétszer kellet Faszujkát és sertés Dinnyét 
ültetnünk a málék közé [Somkerék SzD; Berz. 11. 75]. 

sertésdisznó disznó; porc; Schwein. 1628: igire Radnóti 
Jstuanne Aszszonio(m) Egy feyeos Tehenet, Egy Disz-
nót Ez mellet... Balogh Martonnak ... Egy feyeos Te-
henet, Egy Sertes Disznót [Kv; RDL I. 138]. 

sertésdorong kihegyesedő részekben végződő husáng; 
ţăruş, bîtă ascuţitä; Knüppel mit zugespitzten Enden. 1758: 
azon Aratoknál a Sarló mellet Vasvillák Botok s jo sertes 
Dorongok is voltanak még pedig olly felesen hogy az vé-
rem meghűlt belé [Harasztkerék MT; Ks 18. XC. 11 G. 
Simon (30) jb vall.]. 

sertésduggatás sertésrejtegetés; ascunderea porcilor; 
Schweineversteckung. 1747: mondotta az Incta az Anak, 
hogj idegen bitang sertést fogatt fel s, duggatta ... indirecte 
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fogta reá azon sertés lopást s duggatást mivel a* melly sül-
dőre czelozott a' kie volt el vitte [Torda; TJkT III. 181]. 

sertésecske kis disznó; porc mic; kleines Schwein. 
1721: alazatosan meg szolgalom az Mlgos Urnák ha nekem 
is eg sértesecskét küld ezen meszet le vivő talyigan tavaj 
ném busitotam az Melgos Urat mivél vot de most egyecs-
két öletem vot mind aprolikja mind szalonaja mind egy 
falatig el fogot [Szentpál K; TK1 Mihály Deák Teleki Pál-
hoz]. 1778: én tőllem vett hat Márjáson, egy jó Sertésetskét 
[Pósa Sz; Ks 34. VI/1]. 1851: Valami Sertésetskeim is 
vadnak el hozva [Széplak KK; SLt évr. Biró Sándor lev.]. 

sertésetető disznóetető; în care se puné mîncarea pentru 
porci; SchweinefÜtterer. 1833: Sertés étető cserfa Vállú 
[Katona K; Ks 73/55]. 

sertésfa kihegyesedő részekben végződő cövek; ţäruş; 
Pflock mit zugespitzten Enden. 1739: Minthogj szoross 
parancsolatunk vágjon várasunk békerittetésére, végeztük, 
hogj Hadnagj atyánkfia, mentől hamarébb, a' tavalyi mód 
szerint jól bé kerittesse, csak három kapu hellyek hagyat-
tatván, úgy mint: az Hidnál, Szamosújvár felé, és Borsos 
uttza végin, egjébütt mindenütt jól bé kerittessék, a' kapu 
helyekre jó sertés fák csináltassanak, 's oda jó strásák 
állíttassanak, kik Passus nélkül senkit bé ne bocsássan(a)k; 
se úr; se köz rendet [Dés; Jk 524]. 

sertésháj disznóháj; osînză; Schweinefett. 1764: talalta-
nak az lik szállásokhaz kòzél egy búgjában uj sertes 
hájot, veséjével ... melyet egy fejér kuvasz örzett, 's azál-
talis akadták réá [Torda; TJkT V 206]. 

sertésherélő disznóherélő; persoană care castrează por-
ci; Kastrierer/Verschneider der Schweine. 1793: Sertes He-
relŏ 1/59 [WLt Cserei Heléna jk 58a]. 

sertéshizlaló disznó hizlalására való; pentru îngrăşarea 
porcilor; zur Schweinemast gebraucht. 1744: hoszszu Lá-
bos ol Sertés hizlaló Dranyicza fedelű [LLt Fasc. 67]. 

Szk: - kotyec. 1801: Edgy Sertés hizlaló kotyetz rakó 
fából, Szalma fedél alatt [O.telek MT; TL] * - ói 1819: 
egy Cserefa rakofákbol épült Sertés hizlaló oll Szalma fedél 
alatt épült... a' nagyobbiknak négy nagy vas sorkokon for-
dulo vállú fedele, a' vállú két végein három nagy vas iszká-
ba [Baca SzD; TSb 6]. 1820 k.: A Csűrös kertbe Balkéz 
felől vagyon a Hintó színhez ragasztva egy Tölgyfa 
deszkákkal rakott Sendelyes Sertés hizlaló ól jo áílapotban, 
melynek Hidlás deszkáiis Tólgy fából valók [Dés; RLt]. 
1826: A Gabonás rakó fenyő fabol — kö fundamentumra 
építve Az Udvar kapunál egy Sajtó Szin, a benne lévő 
kemény Sajtóval, mely rakó fából vagyon Deszka fedél 
alatt A szin végibe egy rakofábol csinált Sertés hizlaló 
oll [M.bölkény MT; Bom. G. XIII. 40]. 

sertéshizlás sertéshizlalás; îngräşare de porci; Schwei-
nemast. 1806: Az Posta mester Vajda Gábor Ur Seller haza 
felől valo kert mindenüt tsak nem egy forma felig viselt 
kért meg Gyámolozva és tövisei fédve van minden mas 
fedel nelkült Mint egy ket Lepesnire tanaltatik egy 
fédel nélkül valo S.V. Sertes hízlashoz készült Lábos 
pajta Némű resziben rothado felben [Dés; BetLt 6 
GyUjfalvi Nagy Ferencz kezével]. 

sertéshízó disznóhizlaló; pentru îngrăşarea porcilor; zur 
Schweinemast gebraucht. 1732: a Sertes hizo Lábas oll, 
külön lábakon rakofábol, ki rakva ál a patakhoz közéi 
[Nagyida K; Told. 11/70]. 

sertéshús I. fn disznóhús; carne de porci; Schweine-
fleisch. 1734: Éjnek idején ha valamely b(ecsü)l(e)tes 
Ember Sertés Husbol Aprólékjáért küldene Hentes Atyánk 
fiaihoz szabadoson adhatnak, de nem Ugy hogy — abból 
abusuş szarmozhatnék es akkor mint egy Mészárszékén bő-
ven sokak(na)k h u s áruitatnék, hanem Csak meg szorult 
b(ecsü)l(e)tes Emberek(ne)k [Dés; Jk 445b]. 1737: akár-
melly Városi és kül földi Emberek(ne)k szabad vólt marha, 
berbécs, bárány, sertés etc húst árúlni [Gyalu K; MN? 
XXXVI, 188]. 1740: 'A szolgák és sellérek pedig, hog) 
sertés húst árullya(na)k 's arúlhassan(a)k meg nem engette-
tik, hanem csak jó Varostartó becsŭlletes atyánkfiainak 
[Dés; Jk 542a]. 1749: sertés hust Báránt szalonnát hartsát 
sajtot és turot a Mag(istra)tus hire és limitatioja nélkül 
árulni ne mérészellye(ne)k külōmb(en) ennekis méltó bŭn-
tetesit el nem kerülik [Torda; TJkT III. 251]. 1761: az 
Instansoknak meg engedtetik ä Sertés húsnak fontyát hat 
penzen mernj [uo., i.h. V 28]. 1782/1799: eleitől fogva 
ususban volt közöttünk hogy Szombati Vásárokra Szalon-
nát, Fadgyut szörös bocskor, Sertés hust, darabjában bé 
hozzanak a' kŭlsök, 's fontalis adhassák [Torockó; TLev-
5/16 Transm. 356]. 1798: Sertés Husak szalannák Hájak 
Perceptioja [Marosbogát TA; MkG]. 1819: Szeredán egész 
nap, és Csötörtökön délig sertés hust szabad árulni ne 
légyen [Kv; MészCLev.]. 

II. jelzői haszn-ban; în funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: sertéshúsból készült; gătit din carne de porc; aus 
Schweinefleisch bereitet. Szk: - aprólék. 1797: Sertés hus 
aprólék, egy egész orja két pár kereszt csont, és két pár 
sodor [M.igen AF; DobLev. IV/777. 17]. 

sertéskoca emesertés; scroafă; Sau, Mutterschwein. 
1785: Nagy Sertes Katza 3. Tavallyi fekete ártány 1 [Kato-
na K; Bom. Jos. Katonaj ns vall.]. 

sertéskosár disznóakol; ţarc pentru porci; Schweine-
hürde. 1775: makk termés idejin Sertes kosárt t s i n á l t a t v á n 

Oltszeme az Heresz Arnyekáb(an) mindenütt szabado-
son jártatta s pasztoroltatta maga Sertés nyajat különösön, 
és ugy hizlaltatta meg minden ellenkezes nelkölt ne(m) tit-
kon [Oltszem Hsz; Mk II. 2/71]. 

Szk: - csináló disznóakol készítés. 1797: annak utanna 
mintegy harmad nappal a' Falu Sertes kosár tsinálobol jötţ 
haza Nagy ag patakánal a' Vantora Balas fia [Málnás Hsz; 
Mk II. 8/260 Oltszemi Simon Sigmond (30) vall.]. 

sertéskotyec sertésól; coteţ pentru po rc i , cociná> 
Schweinestall. 1763: ollyan ben való Sessiot m u t a t t a k a 
patak fenekin, hogy egy sertés kotyetz el nem férne rajta 
[UdvarfVa MT; Told. 44/15]. 

sertésláb csülök; ciolan/picior de porc; Spitzbein, E,s-

bein | sertéscomb; pulpä de porc; S c h w e i n e s c h e n k e £ 

Schweinskeule. 1754: Medgyesre az Urak számára Vitte* 
oiját nro 2, Oldalost nro 4. Ittem Consumálodott Orja nro 
3, Sertés láb nro 14, régi nro 6, Oldalos nro 2 s o d o r nro / 
[Mezögerebenes TA; BLt 7]. 1805: vittek el innét S z a m o s -

falvarol Kolosvarra ... Orját 8 nyoltz Sertes Labot, 10. T , z 
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darab Sertes petsenyét, és égy hajót [SzamosfVa K; BLt 12 
Jos. Nagy (38) ns, tt vall.]. 1806: egy Visla kutyája egy 
Sertés Lábat vivén Haza [KLev.]. 1854: 2 és 1/2 Szalon-
nátska ezek felett 6 pár Sertés Láb [Sárd KK; WassLt]. 

sertéslopás disznólopás; fúrt de porc; Schweinedieb-
stahl. 1747: (Az lncta) indirecte fogta reá azon sertés lopást 
s duggatást mivel a* melly süldőre czelozott a* kié volt el 
vitte [Torda; TJkT III. 181]. 

sertésmalac purcel; Ferkel. 1749: Harko János ... gond-
viseletlensége miatt, s.v. 3 szép tehén marhám, Égy bivaj 
borjú két esztendős, egy tehén borjú esztendős, és 24 sertes 
malac eldöglött el károsodott [Torda TJkT III. 275]. 

sertésmarha disznó; porc; Schwein. 1610: Sertes mar-
hából meljet penzen el Attak Jutót nekjk f. 16 [Kv; RDL I. 
6] 1620: Az felseő Jozaghba(n) ... meh vagio(n) kosarral 
Nŭmero: 35 Sertes marha maradót nallok Nro 32 [Kv; 
Şzám. 15b/VI-hoz]. 1640: azon küvül Sertés Marhákat 
•girt [KJ], 1652: az eltoluaylott sertes marhak(na)k nyomat 
uitte az hauason egy seregh Juh keõzze, kikett mellettek 
éueö ket Pakularokkal edgywtt be is uitt es haytatott Gya-
uba [Berz. 7. LXV/10 fej.]. 1662: Sertes marha vagio(n) 
ket eme Tavaly süldeo nro 5 [Bábolna SzD; UtI]. 1671: 
Ennek utánna mikor Makra hajtatnak a* Fiscus sertés mar-
íjâi, a' Regius fundusra és Erdőkre, azon Széknek Tisztei 
nlendőképpen intézzék-el honnat juthatna illendőképpen 
makk s' ahoz képest a' szerént hajtassanak a' Fiscus mar-

a' regius funduson lévő erdőkre [CC 51]. 1679/1681: 
te malmokb(an) igaz emberekből állo jo molnarokat 
állasso(n) es tarczon, à kik által à malom vám igazan admi-
mstráltassék; hiznivalo sertés marhakatis ki adni el ne mu-
lassa [Vh; VhU 671]. 1699: Minthogy ezen a' telen a' 
kŐver sertes marha felette igen ritka es draga volt; ehhez 
képest vegeztük hogy a' Szalonnának szintén a jova 
cs a' kőveri den. 12 fonty<a> az alab valónak penig //9. 
melyre szorgalmatossan vigyazzanak a' Huslatok es a' Va-
sár Birak es az exorbitalokat bűntessek toties quoties [Dés; 
Jk II. 277a]. 1712: Czikmantoron mint egy hat vagy het 
szamu sertes marhakot rekesztvén meg a Birak, mivel 
Buzajokon károkot tettenek, azon hat vagy het szamu ser-
tés martiakkal aprostol meg kínálnám ő kglmeket [Kük., 
Ks]. 1722: bolondság sok sértés marhát tartani mint né-
nunn Erdélyben tselekesznek [EMLt]. 

Szk: dézmabeli 1669: Recserŏl jöt dezmabeli sertes 
marha Nro. 4 [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24] * gostiná-
ra fojtott 1669: Gostinara hajtőt sertes marha meljnek 
egyiket eŏtt eött penzel valtnak fel. Egyik seregben vágjon 
Nro. 351. Másik seregben vágjon Nro 428. Sum(ma) fact. 

gostinara valo [uo.; i.h.] * hizlaló 1669: Az Udvar-
ban Vágjon hizlaló sertes marha Nro 8 [uo.; i.h.] * major-
ig 1679/1681: á majorsagh sertés marhatis szaporítván 
mikor annák ideje vagyo(n) azokat á makkon hizlaltassa 
ţueg, lehessen bövön szalonna à várban, egyéb fele élessel 
ls muniallya jol ã várat, hogy tempore necessit(a)tis à nin-
c s c n miatt, engem kár; eő kglmet* tòbb tiszt Társaival 
együtt örökké valo böcstelensegh, veszedelem is ne köves-
se [Vh; VhU 675. — aAz ub-t] * öreg 1669: Az Udvar-
ban Vágjon ... Majorsagh öregh sertes marha gölje es ar-
tány Nro. 35 [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24] * süldő 
1785: Maradott három südő sertésmarha, esztendősök; en-
nek egyikét adja által Bíró József az mostohaannyának ré-

szibe [Jenőfva Cs; RSzF 235] * verő 1664: két, két 
verő Sertes marhalául [KJ]. 

sertésnyáj disznócsorda, konda; turmä de porci; 
Schweineherde. 1775: Karátson után az Oltszemi egész 
sertés nyáj azon Erdőkben ki járt, s ottan telelt [Bodok 
Hsz; Mk II. 2/71]. 1823: elalyasodott — a' sertés nyáj igen 
kitsinyt szaparadott [Nyárádsztbenedek MT; Told.]. 1835: 
írd meg a Sertés Nyáj mikor hajtagyék Tihora [Szásznyíres 
SzD; Ks 101 Komis Imre fiához, Elekhez]. 1840: vásárol-
tam volt a Nagyságod sertés nyájából ket küs Süldötskéket 
[Vécke U; Told. 39]. 

Szk: makkos 1802: Őszi Makkolás idején a panaszlo 
Eő kegyelme is mint Káinoki possessor 4 sertésseit a Mak-
kos Sertés Nyájban hajtatván [HSzj makkos-sertésnyáj al.] 
* szalontai 1827: Tanáltatott az Udvarnál egy nevezetes 
Szép Szalontai Sertés Nyáj Vagyon 49 ket Esztendőre 
menendő kotza, és Ártány Sertés elegyesleg, Csak ugyan-
ezek is Szalontaiak [Mocs K; Told. 39]. 

sertésnyivogtatás disznóvisíttatás; guiţat, grohäit; 
Schweinegequietsche. 1804: akkoron hallottam valami 
Sertés nyivagtatást a Deberke Pallónál kutyaktúl nyi-
vagtatni de ki kutyái voltanak és ki nyivogtatta, azt se tu-
dom [Dés; DLt 82/1810]. 

sertésól disznópajta; coteţ pentru porci, cocinä; Schwei-
nestall. 1736: mint hogy a Szabó Gábor ur(am) sertés olja-
nak eszterhaja az Szász János ur(am) kertin altal az ház 
falanak tovire tsepeg azon eszterhát vagy rővidittse meg 
vagy az olat amoveallya Szász János pedig töltést tsi-
nállyon, és a kertetis mind két részről tegyék fel nagyobb 
versenges(ne)k el tavoztatasra [Torda; TJkT I. 116]. 1750: 
vágjon egy Sertés óll, nagj, náddal kötött ágosra tsinálva 
sövénnyel fonva igen ritkán [SzamosfVa K; JHbK LVIII/4. 
3]. 1761: A közepében ezen Épületnek alatson derekú, 
ez előtt Konyhának, most pedig Sertes ólnak tartatott alkal-
matossag [Pagocsa K; JHbK LXVIII/1.15]. 1817: A Csűrös 
Kert mellett az udvaron találtatik Borona fából rakatt 
Rosz Sertés ol [Ördöngösfűzes SzD; örmMúz. 5]. 1820: 
Egy Kereken veszszöböl font Sertés olla [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1030. — aÖzv. Pokán Nikitáné zs telkén]. 1820 
u.: Pretendens Tolvajj István és Ferentznek feladasai lo 
3o az épületekből Házbŏl kiadam az Ilető Reszekett tsak 
hogy az mit az házra költetem nékem meg fordítsák tsürt 
pajtátt Gabonást pintzétt Sertés olott mind én (!) tsináltom 
akit meg tudak bizonyítani akivel epítetem [Egerbegy TA; 
Tolvaly lev.]. 1822: Cserefa lábokon álló két sertvés olak 
[Szentdemeter U; Told. 18]. 1844: Egy avatég pajtát 
betsülték 115 Valto Rf Egy avatég sertés ol Arnyék-
székestöl [Felfalu MT; DE 2]. 

Vö. a boronasertésól címszóval. 

Szk: három szakaszú 1821: egy vékony tölgy Fa bor-
nákbol épült három szakaszu Sertes ol [Lozna SzD; LLt] * 
hizlaló 1817: egy kis Hizlaló sertés oll, melly ki faragot 
csere fából lévén rakva betsűltetett tíz Rénens forintokra 
[Kövesd NK/Mv; Kp V. 319] * hizló 1841: Egy boro-
nafábol készült hizlo sertésoll [KLev.] * hízó 1839: Az 
Árnyékszék mellett egy sorvatag hizo sértés ol, romlott 
váluja 's rosz fedele miatt használhatatlan állapotba [Me-
zőszilvás K; TSb 2] * két osztályú 1852: Egy két 
osztállyu deszka fedelű és hidlásu rakofa még használható 
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sertés ol, ajtókkal, vállukkal el látva [Marosfelfalu MT; DE 
4] * lábas 1767: Edgj Lábas Sertés Ól [Rovás NK; 
Told. 18]. 1800: Egy Lábas Sertes ol el kezdett mind a 
Fedele mind pedig a Fája romlani [Szomordok K; BetLt 2]. 
1804: Szilágyi György épületei ... Egy lábas, és más ala-
tson sertés ol 10 MT [Radnótfája MF; Bom. G. IVa. 5]. 
1822: Egy nagy lábos sertés ol borona fából talpakra Rft 
40 [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1057.8a] * négy reke-
szti 1837: Vagyon egy negy rekeszszü Sertés ol, melly-
ben a' Rüdek Disznókat rekesztik Borona fából szalma fe-
dél alatt [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

Vö. a ridegsertés-ól cimszóval. 

sertésólacska disznópajtácska; cocinä mică; kleiner 
Schweinestall. 1774: Egy Sertés olatska Vastag Cserefák-
bol egybe rodalt Szalma fedél alatt [Hosszútelke AF; 
Kath.]. 1817: Ezen Molnár Ház körűi vadnak apróság Epű-
letetsicék kisded sövény Pajta ésgy Sertés olatska, és égy 
Tőrőkbuza Kas mellyek a fel adás szerént a molnárnak Tu-
lajdonai, maga tévén réájak a kőlcséget, és fáradtságat [ör-
döngŏsfüzes SzD; örmMúz. 8]. 

sertésölés disznóvágás; tăierea porcilor; Schweine-
schlachten. Szk: - ideje. 1823-1830: Életünk módja pedig 
e volt: hogy búzát adagatván el, szalonnát s amit lehetett 
vettem, bejővén pedig a sertésölés ideje, minden ember 
ahányszor sertést ölt, annyiszor küldött egy-egy tányér 
pecsenyét, míves napokon, mert vasárnap vagy egy, vagy 
más helyre hívattattam ebédre [FogE 282]. 

sertéspajta disznóól; coteţ pentru porci, cocină; Schwei-
nestall. 1734: Az Csűr kert kapun ki jővén bal kéz felöli 
vágjon egy fedél alatt bornábol rakott öt Sertés pajta, körül 
bé kerítve fedeles Söény kertel [Datk NK; JHbB D.l gr. 
Bethlen Farkas inv.]. 1737: haszontalan régi igen meg sor-
vadott sertés pajta [Nagyiklód SzD; Told. 27]. 1752: az 
litigiosus funduson találtatott épületeket... aestimaltuk illy 
rendel Egy Sövényből font Sertés Paitát valamelly ker-
tekkel edgyütt f. Ung. 1 Den. 36 [M.kecel Sz; Borb. II]. 
1773: egy Sertes Pajta az kapú felől vagyon [Kozmás 
Cs; Ks]. 1784: Vagyon két Sertés pajta mellyek kőzzül 
az edgjik lábas ól, a' más földön valo [Burjánosóbuda K; 
JHbK 9. LX/18]. 1791: Egy nagy Veszōbŏl ágasakra épült 
Sertés Pajta [Buza SzD; JHb IV/18]. 1797: talaltunk ... 
égy hitván boronafábol rakatot Sertes paitat Szalma fedél 
alat égy arnyékkal és égy keszületlen pajtaval edgyŭt [Bor-
dos U; Pf]. 1803: egy sertéspajta árnyékjával el pusztulván 
a jószág el adása után, de ... egy Istálló építtetett [MakfVa 
MT; DLev. 1. VIIIA. 22]. 1826: vagyon egy fenyő fából 
csinált sertés pajta Drányitza fedél alatt [M.bölkény MT; 
Bom. G. XIII.40]. 1832: A Sütő s azzal őszve foglalva egy 
Sertés pajta [MárkosfVa Hsz; BetLt 1]. 

Szk: deszkás 1798: Tudom Néhai Miko Miklos 
Ur, Divortiátájának, Bernárd Krisztina Aszszonynak edgj 
Curiájat melyen vágynák következendő Epületek ugy 
mint edgy Sendelyes Ház avult Sendellyel, Vagyon edgy 
Galambug fedetlen, a' mellett edgy Deszkás Sertés Pajta 
[Szentkatolna Hsz; Mk IX/109.3] * lábas 1809: Egy 
kettős lábas sertés Pajta [Vécke U; Told. 40a]. 

Vö. a ridegsertés-pajta címszóval. 

sertéspajtácska cocină mică; kleiner Schweinestall. 
1763: (A konyha) véginél négy fa lábra epittetett, és szal-

mával fedetett egy Sertés pajtatskais van bé férvén beleje 
s.v. Sertes Nro 2 [HortobágyfVa Szb; JHb XXIXa. 19 néhai 
Hortobágyi Gergély György conscr. 13]. 

sertéspásztor disznópásztor, kondás; porcar; Schweine-
hirt. 1736: a mig magam birtam Juh és Sertés pász tor vol-
tam [Gyszm; LLt Fasc. 161]. 1741: Mint hogy Keresztes 
Kádár István elszökött, és reá obveniált obtingensit... meg 
nem adta lévén ... ennek Désen egj Haza 's Telke 
azon Házába 's telkire a' Sertes pásztor Mólduán János 
szállíttatik belé [Dés; Jk 551a]. 1742: A Tehen pásztornak 
Metr. 2 A Bátsnak Metr. 2 ... A Sertés pásztornak 2 
[Szászerked K; LLt]. 1757: (A) bŭköt pedig egykor Ne-
gyed magammal Sertés Pásztor lévén három Nestel vettük 
vala meg ă Lázár Famíliától [Gyszm; DE 3]. 1765: Az 
Borbándi tavalyi s.v. Sertés Pásztor lamentált nékem 
egyszer, hogy eönéki valami húzódása vonódása lévén egy 
aszszony Emberrel addig nem absolválta Fö biro Kozma 
Gábor uram, mig nem complanált [Marossztimre H; Eszt; 
-Mk Vall. 222]. 1771: A Sertés Pásztorért Erkeden, ugj 
Sojmosonis adnak kalákát [Szászerked K; LLt]. 1783: az 
Falu Sertes pasztorának Engedet s adott volt az betsulletes 
Falu egy Darabottsk (!) heljet nevezetesen szék bűkké 
Pataka mellett hogy bé kertelje és meg kaszaija [PálfVa U; 
EHA]. 1837: Vászony Erogatuma Sertés pász to rnak a 
szösz vászonybol két rendbéli változóra adtam 15 sing [Bu-
datelke K; Bom. F.Ih Bíró Mózes tt kezével]. 1840: Igyí'e 

nemes falunk a fenn írt esztendőre a fennebbi személyek-
n e k mint sertéspásztoroknak a következendő 1841-dik esz-
tendőre egy-egy sertésre négy krajcárt váltóba és kupa ga-
bonát, úgy a régentől szokásba vett rész szénafühelyet a 
Kerthely nevezetű réten [Taploca Cs; RSzF 200-1]. 

Szk: ~nak áll. 1806: én Tavaszszal allottam Sertés 
pasztornak [Dés; DLt 82/1810 Csizmás Vonutz (45) vall ] 
* makkos 1804: a' Falu Székin Törvényes keresetet in-
dított F. Rákosi Pál István egy el károsodott sértéssé iránt, 
a' Makkos sertés Pásztorok ellen ítélet. Minthogy Pál 
Istvánnak a' maga Vallomása, ugy a' Pásztorok val lomása 
szeréntis három féle jegye volt, annál is inkább mikor a 
Sertéseket ki hajtották azt fenn hadták magoknak a ' Pász-
torok hogy senki ís jegyzetlen Marhát ne hajtson [F.rákos 
U; Falujk II—III]. 

sertéspásztorné a sertéspásztor felesége; soţie de por-
car; Frau des Schweinehirten. 1811: Az Sertés Pásztori-
nak hogy elő Ruhát végyen f 4 [Déva; Ks 100]. 

sertéspásztorság disznópásztori hivatal; îndeletnicirea 
de porcar; Dienst des Schweinehirten. 1840: Mü, becsüle-
tes eskütség és falu, szándékoztunk az következendő 1841 
esztendőre sertéspásztorságot válolni; ha a becsületes ne-
mes falunak tetszünk [Taploca Cs; RSzF 200]. 

sertéspecsenye sültnek való disznóhús; carne de porc 
pentru friptură; Schweinefleisch für Braten. 1805: vittek el 
innét Szamosfalvarol Kolosvarra 10. Tiz darab Sertes 
petsenyét, és égj hajót [SzamofVa K; BLt 12 Jos. N a g y (381 
ns, tt vall.]. 

sertéspecsenye-sütés disznóhússütés; frigerea cărnii de 
porc; Braten des Şchweinefleisches. 1837: A' Város a 
helybéli szegény Özvegyeknek, és oly a s s z o n y o k n a k ^ 
kiknek Férjek nyomorék vagy el betegesedett és dolog t c ' 
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hetetlen állapotjak miatt ... a mindennapi élelem meg 
szerzésére elégtelenek — fel segillésökre egy intézetet állí-
tott fel, t.i. a sertés petsenye sütést oly formán hogy 
ügyelet fordíttassék, nehogy a nétalám tehetősebb vagy 
azzá lehető személyeknek bé vételökkel, és kőztök meg ha-
gyásokkal a' Szegények meg szoríttatva légyenek [Torda; 
TLt Praes. ir. 466]. 

sertéspiac disznópiac; tlrg de porci; Schweinemarkt. 
1857: Barom és sertés piatz a két hid között az ország uton 
fejŭl és alol [Dés; EHA]. 

sertésrekesz disznóketre; coteţ pentru porci; Schweine-
koben. 7870: egy Sertés rekesz, mely elöl bé van tsinálva 6 
hitvány régi Kurta Cserefa Sasokra épült hitvány rostélyos 
forma kertel a' benne lévő két hitvány Sertés Válluval 
együtt betsültetett 4 - Negy Magyar forintokra [Doboka; 
Ks 76 Conscr. 23]. 

sertéstaksa makkbér, makkoltatásért járó fizetség; taxä 
percepută/plätită pentru scoaterea porcilor la jir; Eichel-
pachtgeld. 7877: Vettem által az óh bírótól Bodosi Imrétől 
30 Rft — a baróti bebírósoktól sertéstaxát 9 Rft 30 kraj-
cár [Bodos Hsz; RSzF 301. — aFolyt. a fels.]. 

sertéstartó disznótartó; care creşte porci; Schweine-
züchter. 1840: Ha pediglen kaszálás után a fenn írtak ellen 
fáznának azonnal fele bértől elmaradván, maradjon azon 
•el bér a sertéstartó gazdáknak [Tapolca Cs; RSzF 201]. 

sertéstenyészés disznótenyésztés; creşterea pocilor; 
^enweinezucht. 1667: Majorsagh Sertes Tenyészeseket 
rercipíaltam. Az 1667 beli Teli es Nyári Eme, es Kansa, 
Malatsokat nr. 60 [Görgény MT; UtI]. 

sertéstor disznótor; pomana porcului; Schweine-
scnlachtfest. 1793: hivja hogy menne által Sertés Torba 
LOés; DLt az 1799. évi adatok közt]. 

sertéstúrás disznótúrás; rîmăturä; Saubruch. 1764: Vj 
sertes turástis inferalnak szállások kŭrŭl hogj láttatott [Tor-
da; TJkT V 203]. 

sertésváltó disznótized megváltásaként fizetett összeg; 
sumă (globală) plătită pentru răscumpărarea dijmei de 
Porci; als Ablöse des Schweinezehntes gezahlte Summe. 
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sertés-váltópénz disznótized megváltásaként fizetett 
összeg; sumă (globală) plătită pentru răscumpărarea dijmei 
oe porci; als Ablöse des Schweinezehntes gezahlte Summe. 
1789. Méh és Sertés valto pénz szokot bé jönni circ. 32 M 
r m t [Branyicska H; JHb XXXV/65]. 

sertésvályú disznóvályú; troacă de porci; Schweinetrog. 
1810: egy Sertés rekesz, mely elől bé van tsinálva 6 hit-
vány régi Kurta Cserefa Sasokra épült hitvány rostélyos 
torma kertel a' benne lévő két hitvány Sertés Válluval 
együtt betsültetett 4 - Negy Magyar forintokra [Doboka; 
Ks 76 Conscr. 23]. 1813: Két Nagy Sertés vállo 2 Két Ma-
jorság valló 2 [Veresegyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata-

sertésverés disznóverés/hajtás; întoarcerea turmei de 
porci de la păşune; Heimtreiben der Schweineherde. 1803: 
Estve felé osztán minek utánna a' sertés verés meg esett, 
feljött hozzám a' Pásztor [Dés; DLt 82/1810]. 

sértetik megsértetik/bántatik; a fi ştirbit/încălcat; belei-
digt/gekränkt werden. 1662: Rákóczi György fejedelem pe-
dig ezek szerint már eleibül nagyon kiveretvén, az egymás 
között lőtt végzés, hogy nem maga, hanem az új fejedelem 
és az ország részérül violáltatott, sértetett volna, kihozni 
abbul akarja vala, hogy a várakbéli vitézlő nép esküdtetésé-
rül abban semmi végezés nem lévén, s mégis az országához 
nyúlni akarván, hogy a keresztyén hiti és fejedelmi szava 
alatt lőtt részeitől is azon contractusnak, végezésnek, magát 
nem köteleztetni állatja vala, és így a fejedelmi titulussal is 
élni s levelei eleibe íratni el nem hagyta vala [SKr 401]. 
1704: És nem is fél a haláltól, tudniillik a hóhér által való 
haláltól, mint a civilistől, mindazért, hogy eléggé meghal 
az, aki becsületiben meghal, aminthogy ezt is keservesen 
érzi, mert hatvankét esztendők alatt keresett becsületiben 
így háborított és sértetett4 [WIN I, 118. — aBethlen Mik-
lós]. 

sértett megbántott; jignit; beleidigt. 1847: Kérelmes a' 
bé panaszolt Virág Lászlót és Nővérét le motskolván, s 

a Maga és Nővére sertett betsülletere Nézve számadásra 
szollittatván a' kezébe tartott páltzával Virág Lászlót 
artzba ütötte [Kv; DLt 530a gub.]. 

sértettetik megsértetik/bántatik; a fi ştirbit/încălcat; be-
leidigt/gekränkt werden. 1792: Törvényeink Sebeinek bé-
gyogyult fris Hártyikáit ollyanok által újra Sértettettni és 
feli bontattni láttyuk, kik magokis a' Sérelmek iránt Si-
ránkozván azoknak orvosságát óhajtva várták [Déva; Ks 
73. 74. VII. 98]. 

sérthetetlen érinthetetlen; intangibil; unantastbar. 1847: 
Minthogy a Biro és Birákért a Közönség az eddig volt szo-
kás szerénti beneficiumokat megteszi; és a büntetések egy 
harmadát által botsátja, öklmekis a Határra szoros ügyelet-
tel lévén a hibásakat a Biztosokkal korlátolni és meg bün-
tetni köteleztetnek, mely szerént nagyobb ügyelettel őriztet-
vén mind az erdőség, mind a határ sérthetetlen maradjon 
[Torockó; TLev. 10/9]. 

sertít ? sérül; a se răni; sich verletzen. 1798: a Sokaság-
ba(n) kapdosván kezeivel Deluciót rutul meg kőrmelte, or-
tzalattyát vérben küpitette ezen szakaszszában a Csàtazás-
nak mindig Delucio kapót s sertitett [Déva; Ks 115 Vegyes 
ir.]. 

sértő 1. sebesítő; cu care se poate răni pe cineva; verlet-
zend. 1846: elö vévén kézébe, egy leg veszedelmesebb Sér-
tő műszert Schnittzert s azt a' Műhely padba bele vágva 
úgymond, még ma ezen háznál vért iszom [Kv; ACLev. 
Kül. Perc. 51]. 

2. (jogaiban/becsületében) bántó/korlátozó; care limi-
tează/îngrădeşte (un drept); beleidigend. 1670: Magam a 
szomorú igyemet is nemzetemmel együtt keserves panasz-
szal kelleték declarálnom, minemű nemesi szabadságunkat 
és kicsiny becsületünket sértő s teljességgel eltörlő articu-
lust írt nemes Erdély országa ellenünk in Art. 8 [TML V, 
246 Ujhely Pál Teleki Mihályhoz]. 1764: Tudnivaló dolog 
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penig, hogy őfelségének gondolatjában sem lennének az 
ilyetén nemesi szabadságot sértő s rontó dolgok [RettE 
179]. 1826: az is igen sertö íratás hogy a' 2-ik Fel(pere)s 
Aszszony Sz. Benedekre hordott volna minden fel kelhetött 
[Ne; DobLev. V/l 114.7a]. 

3. - szó becsmérlő szó; cuvînt jignitor; beleidigendes 
Wort. 1838: Farkas György ezen Sértő Szavakat mondotta 
... még a Czéh Articulussai is tsak Semmit érők tsak el 
hánni valók mely szavaira Farkas Györgyöt a Czéh 
Mester határozás el látása véget ki léptetvén az egész Czéh 
ezen határozást tetté az Articulusok meg sértése Szent-
ségtörésnek nézetik melynél fogva Farkas György a Czéh 
tagjai kűzűl ki utasítást érdemel [Kv; ACProt. 9]. 1843: a 
Bárb Kangyin előadása szerént a hívatlan kisereglett embe-
rek hangosan beszéltek és tiltakoztak a fennforgó hely bé-
vetése ellen, az erdőgondnokat csakugyan sértő szavakkal 
nem illetvén, hanem Mákáve Mojszi mondotta, miután a 
vetés abbanhagyatott, hogy a zsákban lévő erdömagat önte-
nék ki, de az emberek ezt nem helyeselvén, a mag nem ön-
tetett el [VKp 76]. 

oSzn. 1414/1453: Sertew [Kv; Csánki V, 316]. 1451: 
Petrus Serthew konv-i subnotarius [TelO II, 45]. 1453: pet-
rus Serthew [Kv; TT 1882. 527]. 1614: Serteő Geôrgine 
kis fia Peter [Feltorja Hsz; BethU 309]. 

sértődés 1. sérülés, sebesülés; rănire; Verletzung. 1794: 
Bulza János ... azonnal minden bántodás és Sértedés nél-
kűlt haza felé uttyát vevé és mi ellőlünk el mene [Válye-
brád H; Ks 81. 57/56 Opra Ignát (55) vall.]. 

Szk: ~t kap. 1836: a gróf Kendefi féle kancza csíkónak 
hátulsó bal lába hasonló sértődést kapván ezis dagattocska 
[Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev.]. 

2. megbántódás; supărare; Beleidigung, Kränkung. 1790: 
az hiteseket a bírák, a possessor urakat több falusi lakosok-
kal convocáltatván, a communitás úgy végezett, hogy jól-
lehet a maga Bakó Jánostól magára tett törvényhez ugyan 
legitime ragaszkodhatnék, de mégis, hogy éppen olyan 
sértődése ne lenne, tehát tetszett, hogy az akkor poenája 
duplicáltassék, azaz az hétre 14 forintokat fizessen, tör-
vényesen megítéltetett, s ha mégis továbbra ilyen ex-
cessusban compareáltatnék, toties quoties a poenája dupli-
cáltassék [Árkos Hsz; RSzF 154]. 

sértődik megsértetik; a fi încălcat; verletzt/übertreten 
werden. XVII. sz. m. f : De hogy keresztyen hit kissebbenis 
ne sértődgyék nagy consideratioval kellet az fában vágni 
feyszénket [EMLt]. 1662: Ellenben az ország lakosi, hogy 
azon végzésnek cikkeli sem nem az új fejedelem, sem a 
magok, hanem igen nyilván és valósággal Rákóczi György 
fejedelem részérül violáltatott, sértődött volna, ilyen okok-
kal állatják vala* [SKr 401-2. —aKöv. a részi.]. 

sértőleg bántölag; In mod jignitor; beleidigend. 1823-
1830: Ez szünötlen disputált, mégpedig régimódilag syllo-
gistice, én, aki a logica classisban két esztendeig voltam 
praeceptor, sokat kínlódtam vele, de második napra a 
szájos Fogarasi János elhagyván szillogizmusok formájá-
ban argumentálódni, oly sértőleg s mocskosan bánt vele, 
hogy szegény barát megszégyenlvén magát, elment, és soha 
többet szem eleibe nem került [FogE 289]. 

sertOltés sör kitöltése; tumarea berii; Ausgießen des Biers. 
1758: Vas csőjü Liu Ser töltésre [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

sertöltő sörtöltésre használt; folosit la tumarea beru; 
zum Bierausgießen gebraucht. Szk: ~ liu. 1636: Az padlás-
ból le fűggeö negy fűrész dezkabol czenalt polcz egy szu-
szek, egy hitva(n) lada, egy vy desa, es kart, egy seres hor-
dó, es Ser tölteō Iiju [SiménfVa U; JHb Inv.]. 

sérv hernie; Bruch, Hemie. Szk: rekedt 1869: Beteg-
ség neme Rekedt sérv és bélcsavar [Kv; RHAk 259]. 

sérvés sérv; hernie; Hemie. 1640ŝ- Azt is hallottam 
Koncz Judittól, hogy őneki most sérése vagyon; most akko-
ra, mint egy lúdmony, de ha eleit nem veheti, akkora is le-
szen, mint egy süveg [Mv; MvLt 291. 218a átírásban]-
1664: Istennek hála, én igen jó egészségben v a g y o k , csak 
az oldalomban az sérvisem indult meg, az melyen nyilai^ 
[TML III, 96 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1742: ă lom* 
mindgyárt meg gyógyul sérvése [Kv; AggmLt C.12]. 1747: 
én szememel sem latok az sérvésemtől az házból sem me-
hetek ki olly el gyengejedve (!) vagyok [ApLt 5 Apor Péter 
fiához, Józsefhez]. 1794: Az Ipja Vén koráig Bányász, 
öt, hat Esztendőkig szén égető volt, Velem is sokáig Bá-
nyászkodván, a Bányából Sérvést, az szén égetésből pe-
dig rontsolodást eleget kapott [Déva; Ks]. 1811: a Szász ••• 
Erőss emelésben magát ugy meg-veti, Mig erőlködésben 
a' béle meg-fakadt, Innen van a' Szászok közt annyi meg' 
szakadt; Mivel a' Szász Addig nem jó gazda, mig nm-
tsen sérvése [ÁrÉ 69]. 1822 k.: az kis Miklósnak az 
gyombra (!) nem megyen de mikor vagy eczer m e g y e n i s 

erósen véres és keményen megyen ö a sérvéstól félt' 
[Dés; WLt Kelemen Benjámin lev.]. 1826: Meg holt f 
öreg Péntek András vagy Biro Bandi 65 E s z t e n d ő s korá-
ban, Sérésének meg dagadása miatt brantot kapván [Körös-
fôK; RAk 130]. 

Szk: alá- s feljáró 1692: A mi akadályt titokban az 
Asszonyi állat részéről forgatnak tudniillik F é r f i h o z valo 
alkalmatlanságát, nem érthettyuk sót az Attya r e l a t i o j á b j 1 ' 

inkáb hisszük valami alá s fel járó servése testében, melly 
meg orvosolhato és a congressust perpetuō nem i m p e d i á l ' 

hattya azért is redeállyon férjéhez [SzJk 261]. 

sérvéses sérves; bolnav de hemie; bruchleidend, herniÖS-
1703: én ló haton nem iárhatok, mivel igen öreg, Sérvéses. 
beteges ember vagyok, melyről alázatosson követem Ngd 
[Kászon; KaLt Apor István ir. Kászoni Imreh Diák Ap°J_ 
Istvánhoz]. 1753: Betye Petra Sérvéses Terpe Ember 
[Branyicska H; JHb]. 1776: Szekăre zaharia öreg p 
nagyon Servéses [Bujtor H; Szer.]. 1805: Szima Tanaszi 
Sérvéses [Fadsatzel H; Ks 98]. 1819: Rákosi Boldisár 
sérvéses ember is vala, a' sérvés kötőjét is magam oldottam 
le testéről, és láttam hogy a' fél Czomja (!) meg is volt sze-
derjesedve [Kv; Pk 2]. 1831: Kobori Ferentz s é r v é s e s 

[DLt 471 nyomt. kl]. 

sérvés-fel kötő sérvkötő; bandaj de hemie, suspensor* 
Bruchband. 1817: Egy sérvés fel-kötö [Mv; DLev. * 
XX VIII A]. 

sérvéskőtő sérvkötő; b a n d a j de hemie, suspensof» 
Bruchband. 1819: Rákosi Boldisár sérvéses ember 
vala, a' sérvés kötőjét is magam oldottam le testéről, és 
tam hogy a' fél Czomja (!) meg is volt s z e d e r j e s e d v e ' 
Pk 2]. 
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sérvészacskó sérv, daganat; hemie; Bruchgeschwulst. 
1«7: (A) Ló hasa alatt óldalfélt bal felől egy sérvés-
zatskó [DLt mv-i nyomt. kl]. 

sétahely sétára alkalmas hely; loc pentru plimbare; Platz 
Spaziergang. 1838: A Felséges Királyi Kormány (!) 

Szebenből lett viszsza jövetelével a Séta hely fundussa gya-
rapítására 30 Fl [Kv; ACSzám. 120]. 

. s*tál 1. (kedvtelésből) sétát tesz; a face o plimbare; spa-
zieren. 1602: Chanady Antal vallia Posonban az Duna 
parton Theompe Miklóssal es Kalmandy Janossal sétálunk 
vala vgy erkezek az zoliomy nótárius es ertekezny kez-
de(n)k az beoreok feleol vgy mondák hogy regen fel 
oztottak [Kv; TJk VI/1. 589]. 1657: Ugyanekkori Fogaras-
ban lételében Kassai Istvánt is oda hívatták vala, és nékem 
egy emberem hallgatta egy kert mellett, ketten sétálván 
Lsákival, tractálták az fejedelemség állapotját [Kemön. 
'21]-1705: Az úrfiak ma kimenvén sétálni, s az én jámbor 
szolgám, a beste kurafia Kaszta is kimenvén vélek, Décsei-
yel, az úrfiak inasával kinnmaradtanak és elszŏktenek 
IWIN I, 415]. 1753/1781: Én jól ismértem az idős Kun Ist-
J™ mikor a fejedelem Apafi Mihály a feredőre® jött, a 
lejedelemmel is egy néhányszor láttam sétálni, és beszélle-
n> [Bozes H; JHb LXXI/3. 329. — aA híres algyógyi fürdő-
re]. 1762: Latam Buda Gligornak Feleségét az eő Ngä 
^ölôjeb(en) Sétálni, meg szolitam, mondván adj vagy kétt 
mereszd szőlőt azanb(an) szakasztvan kétt filleng Gerezdet 
[« ada [Kóródsztmárton KK; Ks 17. LXXXI. 21]. 1772: 
•attam Vintze Ersokat is hogy Gróf Haller Peter Ur 
ō Nga égy Péter nevű Inassával a fűz fák kőzőt Sétál-
tak edgyŭtt Eczaka [Dés; DLt 321.67a Mich. Tőrök Szőts 
w ) ns vall.]. 1823-1830: Árpilis 21-ik napján kimen-
tünk a városból sétálni a mezőre. Hát rettenetes dörgést 
hallunk, úgy hogy még a föld is rengett, s beszéltük egymás 
közt, hogy Erdélyben soha ilyen dörgést nem hallottunk 
IPogE 253]. 1849: délután viszont megkértem, hogy en-
gedjen sétálni mennem, mit meg is engedett azon meg-
fagyás mellett, hogy vegyek más köntöst magamra, s ne 
menjek azzal, mellyel templomban valék [Kv; Végr. Vall. 

Szk: gyalog 1704: ma voltunk ki gyalog sétálni Kor-
"!s é s Haller uramékkal a Disznódi-kapun, a citadella felé, 
kinek is egy részéből ássák ki a palizátákat és másfelől épí-
tik belőle, mint akinek egyik lábát eltörik s a másikat a ve-
'ejevel kenegetik [WIN I, 75]. 1705: Ma az úrfiakkak men-
tünk vala gyalog sétálni, holott Haller György és Lázár 
Jjyörgy uramék is velünk együtt kijöttenek, igen szép idő 
•evén [i.h. 368] * hintón 1704. Ma is kinn volt az asz-
szony hintón sétálni a kertekben [i.h. 95]. 

2. fel-alá/ide-oda jár, járkál; a umbla de colo pînä colo; 
auf und ab wandeln. 1597: Paztor Mihály wallia Ve-
res Pal kerde keonywes zemmel hol wagion az leány ... 
Azútan menenk ki setalny az kapú eleiben monda hogi 

en fel iedzettem az napiatis az laistromban mikor velle 
toltam [Kv; TJk VI/1. 83]. 1600: Adam Jstwan vallya, 
tn az Hettus Casparne Boltia eleott állok vala Simon 
Deakkal es Bek Janossal vgy Jeowenek oda Bek Peter es 
Adam János Zydalmott Bek Peterteol Nem hallottam 
Kis Casparne ellen, hanem vgy monta hogy Kis Casparne, 
Hozzw Martonne es az eo felesege eggyeott voltanak az 
Kis Caspar hazanal, es egy kathona setal volt eleotteok az 
aztal teritwe lewen [Kv; TJk VI/1. 486]. 1628: ot Setalt, 

panaszolkodot, dult, fúlt, hogy lm nem tudunk megh al-
künni veszekedwnk az ket Legeny feleol [Kath.]. 1676/ 
1681: Nappalis szükséges ã P(rae)sidiarius itt fen lételek 
(így!) (:Porkoláb, vagi Frejt hire nélkül neis mérészellyenek 
ide s tova sétálni:) legh inkább ã ki azok(na)k hírek nélkül 
etzakara kin maradna, ă Nemetek kőzött observáltatott 
regula szerint büntettessék [Vh; VhU 663]. 1771: Nagy 
Josefné gyapjat fonván ottan ottan az ágya lábához Sétál-
ván, melyet nem álhatván (:mint hogy szokatlan Eczaká-
nak idején ...:) fel kele haragjában, és kapván a Konyha 
kését az orczájába ütötte [Dés; DLt 321. 47b]. 1783: 
Hazara menvén a Kapuja előtt meg állott ott sétált alkal-
matlankodott, gráználkodatt [Udvarfva MT; Told. 44/54]. 
1799: tulajdon magam® kéntelen ittettem tapasztalni, hogy 
nem tsak az éretlen ifjúság, hanem még meg élemedett 
személyek is, félre tévén minden szemérmetességet, midőn 
nyári üdöben a Város mellett lefollyo Szamos árkában 
feredeznek a viz mellett alá s fel járkáló személyek között 
anya szült mezítelen a vízben felemelkedni, de még szerte 
széjjelis sétálni is nem szégyellik [Kv; EM XLVIII, 488 
gub. — aGr. Bánffy György gubernátor]. 1823-1830: Mi-
kor a kollégiumba leckére ment fel, előrement jóval egy kis 
kutyája, azután maga, a katedrába nem sokat ült, hanem 
vagy sétált, vagy egy-egy pad végére leült, s úgy tanított 
[FogE 76]. 

3. sétalovagol; a face o plimbare călare; spazierreiten. 
1705: Ma kimentünk én, Haller György és Lázár György 
uramék, az úr három paripáján sétálni és a lovakat is jár-
tatni [WIN 1,404]. 

Szk: lovon 1704: Ugyan ma voltam lovon sétálni, 
amikor a várost a kerítés mellett elkerültem egészen körös-
körül | Ugyan ma ebéd után voltunk ki sétálni az úrfiakkal 
lovon, amikor, amint Vízakna felé a sáncon kimentünk 
volna, megtartóztatának bennünket, és hírt tévén báron 
Tige-nek, azt izené, hogy ha passusunk lesz, bocsássanak 
ki [WIN I, 67, 111]. 

sétálás 1. le-fel járkálás; plimbare de colo ptnă colo; 
Spaziergang. 1589: Az my az Eyely farsangolast es Zanka-
zast Nezy Niólcz ora vtan tilalmas legien Az Ali orczaba 
valo Jaras Setalasbol myert hogy sok Jsten ellen valo dol-
gok keowetkeznek Azért telliesseggel le tetettessek ereós 
bwntetes Alath, Ezekre penigh Biro vram gondot vis-
sellyen, es meghis kialtassa [Kv; TanJk 1/1.95]. 1657: fé-
lelmes szívű ember valaa, megrémülvén, egy este felé csak 
harmadmagával sétálásnak színe alatt kiballagván a Szent 
György kapuján, lovait pedig azelőtt vízrevitelnek praetex-
tusával kiiktatván, szerszámokat, fegyvereket az szerént, 
alattomban, nyakszakadva futott, szaladott almási várában, 
odahagyván az gyűlést [Kemön. 114-5. — aCsáki István]. 
1662: nem volna a táboron kívül való sétáláshoz üressége, 
mert hatalmas császárnak csak ott táborában való sok népe 
igazgatásában is, sátora alatt is minden szempillantáson-
kint elég dolog tanálhatna [SKr 79]. 1765: De abból is ki-
kopott, mivel a császár Franciscus serenissimus Lotharin-
gus vagy inkább Medicaeus 18-va Augusti Tirolisnak Ins-
purg nevű városában sétálás közben gutaütés által hirtelen 
megholt [RettE 189]. 1801: a Gazda henyélésre, parádé-
ra, vagy kényes Sétálásra éppen nem érkezik [Ádámos KK; 
JHb Jósika Miklós ir.]. 1837: Ferentzi Mária aszszony 
Kolosvárt jol tölti az idejét tsak a bál Komédia és Katona 
Tisztek visitája, azokkal valo idő töltés sétálás egész kedve 
kedvelte más rendű és rangú gavallérok(na)k is visitájokat 
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[Doboka; BetLt 1 Pákai Dánielné Benkő Susánna (40) 
dom. bíróné vall.]. 

2. ide-oda vitel; purtatul (unui lucru) dintr-un loc într-al-
tul; Transport (einer Sache) hin und her. 1678: Kgld 6. 
Februárii költ levelét sok sétálása utánn 16. hozák kezem-
hez, de nagyobb részént Monopán 11. praesentis választ 
írtam Kgldnek és Rédei Uramhoz adtam [TML VIII, 78 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

3. semmittevés, henyélés; trîndăvie; Nichtstun. 1635/ 
1650: ha ki Mester remeket czinal, Negy Gira Ezústból 
czinallia szép tettetes (!) legien osztan három holnapra el 
vegezze mert ha az haro(m) holnapot meg haladgia az Mes-
terremek czinalas az Legenynek setálása, vagy hivalkodása 
miat, minden hetre tartozzék ház bért fizetni vgy mint d 50 
[Kv; ÖCJk]. 

sétálgat le-fel sétál; a se tot plimba; auf und ab wandeln, 
spazieren. 1772: Vintze Ersok a katonával szemem láttára 
sokszor setalgatat a Temetőn alá s fel [Dés; DLt 321. 49b J. 
Bányai (54) ns vall.]. 1793: (A Grófné) fejér ōltözetiben 
sétálgatván, még nagyobban nevették a' piatzon áruló Szol-
gálok, 's mondották nó ugyan gyászolja az Urát! [Koronka 
MT; Told.]. 

sétálhat le-fel járkálhat, sétát tehet; a se putea plimba; 
auf und ab wandeln/spazieren können. 1671: csak mi Er-
délyben szépen sétálhassunk, ihassunk, egymást szólhas-
suk, egymást rágalmazhassuk, fris köntösökben járhas-
sunk, ketten-ketten hálhassunk, én az enyémet más az övét 
akármi úton szaporíthassuk, másét elve(hes)sük, pénzt 
gyűjthessünk: az Isten dücsőssége eltapodását semmiben 
hajtjuk [TML V, 655 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 
1747: a Szekfü virágzik, az Rosmarint Ujul, bezzeg kénye-
sen Sétálhattal volna te is itt az szép virágos kertben, ros-
marintot pedig az Öcsémtől szamodra koldultam Pusz-
pangot is igért az öcsém hogy ad [Alamor AF; Ks 96 Mikó 
Ferenc feleségéhez]. 1823-1830: Akármelyik kapun men-
jen ki az ember3, mindenütt a gyümölcsfák közé készült 
utakon kedvére sétálhat [FogE 187. — aDrezdában]. 

sétáló I. mn 1. sétálgató, sétát tevő; care se plimbă; spa-
zieren d. 1823-1830: Göttinga igen szép helyt fekszik, 
sánccal körülvéve, melynek töltésén igen szép sétálóhely 
vagyon (Wall). Itt mindenkor sétáló professzorokat s deá-
kokat lehet találni, kivált délelőtt, s délután egy-egy órával 
igen sokat [FogE 230]. 

2. - tánc lassú tánc; dans cu tact lent; langsamer Tanz. 
1760: A táncolásban tudom az én értemre, hogy mikor 
hozzáfogtak elsőbben sétáló vagyis lassú táncokat húztak, 
annak utána szaporább magyar táncot, emellett bundás-, 
tőkés-, siket-, tolvaj-, borbély-, tapsi-, egeres-, reverentiás-
táncokat nagy mulatsággal jártunk [RettE 100]. 

3. sétál ásra alkalmas; bun pentru plimbare; für Spazier-
gang passend. 1844: A' sétáló ösvények a kert és gyepűk 
mellett sok ákátz, Jegenye, fűz és egyébb vad, 's gyümöhs 
termő fákis lévén, azokat és azoknak jővéseiket az arenda-
tornak ki vagdaltatni szabad nem lészen [Mv; TSb 37]. 

Hn. 1754: a' Falunak Határánn a' Sétáló Dombonn (sz) 
[Burjánosóbuda K; BHn 47]. 1770 k.: az Setallo Dombon 
(sz, k) [uo., BHn 41]. 1772 k.: a Sétáló domb eszkában (sz) 
[uo., BHn 50]. 1784: A' Sétáló Domb nevezetű hellyben 
(sz) [uo.; BHn 51]. 

II. ſn sétálgató személy; persoană care se plimbă; Spa-
ziergănger. 1811: Erdei Remete Házat fogsz találni; Kérges 
fákból készült; senki nem faragta Almafa árnyékoz nagy 
annak felette Körül kerítik a' kitsin u d v a r o t s k á t , Rajto* 
a> sétáló kap nyugodalmotskát [ÁrÉ 105-6]. 1823-18W 
Nem lehet itt olyan időben járni, melyben sétálókat ne 
lehetne találni | Az utcák végén mindenütt bejárója vagyon, 
ez igen kedves sétálóhely, és ámbátor sokan jönnek-men* 
nek rajta, csakugyan nagy csendesség uralkodik, s a sétálok 
nagyobb részének feje gondolkodással telerakva lenn1 

látszik [FogE 194, 230-1]. 

sétálóhely sétahely; loc de plimbare; Spazierweg. 1662. 
Azok mindenütt szép táblákra, és mind hosszára, szélire 
különbnél különbféle gyönyörűséges ültetések, mestersége-
sen nevelt zöldségek, árnyékos helyek, kedves i l l a tú füvek, 
szép virágok között kellemetes sétáló és mulatozó helyekre 
elosztattatván, néhol csak az ég alatt, néhol pedig az em-
bernek feje felett is mind beborult zöldség alatt lévén aj 
utak [SKr 261]. 1823-1830: ezen hídon túl levő utcát 
nevezik Allénak, mivel az utca közepe fákkal kétfelől be 
vagyon ültetve, s azok között igen szép árnyékos sétáló 
hely vagyon, mintha képzelné az ember Marosvásárhelyt a 
Poklos utcát, mely széles lévén, ha fákkal beültetnék kétfe-
lől s a földjét jól megporondoznák, igen szép sétálóhely 
lenne [FogE 224]. 1844: (A) majorja melletti sántztol el-
kezdve — a' gyümőltsös végibe lévő álléig A' Gyü' 
mőltsős allén aloll a' most emiitett sétáló hely két oldalába 
a keresztül szolgálo hoszszu álléig találtatnak Popule fa ™ 
— egerfa 10 [Mv; TSb 37]. 

sétáltában séta közben; în timpul plimbării; wăhrend 
des Spaziergangs. 1662: De amidőn a fővezér a supplicá* 
tiójában megírt dolgokról akarván az ifjúval t rac tá ln i , ma-
gához hívatná, Békés azt tanácsolta vala, egy olly nagy 
rály fia hogy menne egy olly pogányhoz, ki mint egy félá'' 
lat csak a sulyok alá hizlaltatnék, hanem izenne neki, hogy 
mindketten lovakra ülvén, mennének ki a tábor szélire, es 
ott séltáltokban egymással eleget beszélhetnének [SKr 79]. 

sétáltat 1. (vkivel) bejárattat; a puné (pe c i n e v a ) să co-
linde ceva în lung şi în lat; (mit jm etw.) d u r c h w a n d e l n las-
sen. 1657: I nnen elmenvén Slésián által Lusatiában egy vá-
rosba, kinek nevéről elfelejtkeztem, mind pedig possesso-
rának nevéről, nagy ember ugyan, hercegi ember vala, igen 

nagy böcsülettel láta, vendégle gyönyörűséges szép keſ* 
teit, mind virágos, fácános és vadkerteit sétáltatá [KemOn 
56]. 

2. fölöslegesen járat; a face să umble fără rost; über-
flüssig schicken/gehen lassen. 1667: Ha penig ő kegyelj 
nem jöhet, minthogy nehezen is hiszem, Kegyelmedţö 
megértvén ő kegyelme az dolgokat, Kegyelmed is megért' 
vén ő kegyelmétől, ha oly dolgokkal tér Kegyelmed meg. 
hogy szükség az uraknak egybegyűlni, úgy is u r u n k a t tudó-
síthatja, hogy az urakat convocáltassa; ha penig nem oly3** 
kai tér Kegyelmed meg, honn maradhatnak, ne vádoljanak 
bennünket, hogy sétáltatjuk héjába [TML IV, 183 Bethlen 
Miklós Teleki Mihályhoz]. 

sétifíkál sétálgat; a se tot plimba; wiederholt spazieren-
Szk: ki s be 1835: azon ház gazdaszszonya a' hol fo'r 
az esketés ki s be sétifikált [Zsibó Sz; WLt]. 
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sibreki a Sibrek/Siberk (NK) tn -/ képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -/ al toponimului Siberk/Jibert; mit 
dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON 
Sibrek/Siberk: Sibrekről való; din Siberk; aus Sibrek. 
W//. sz. eleje: A Ménlö körül ezeket kel observálni ă 
Disznó szemű Lo igen rút, de ă Bika Szemű Lŏ Szép: az 
melly Lónak borzos füle vagyon rut, az nagy fülű is alkal-
matlan, az rövid húsos fŭlŭ Szántani valö mint ă Csávási, 
Sibreki Lovak az vékony és kőzep Szerű hegyes fülű Lovak 
legh Szebbek [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

siet 1. gyorsan halad, vhova/vkihez igyekszik; a se gräbi 
(să ajungă) undeva, a merge grăbit undeva; auf jn/etw. zu-
eilen. 1573: Katalin Kis Boldisarne vallya Ez keozbe 
kelemenis siet vala Rea hogi wsse az Zekercewel [Kv; TJk 
111/3. 280]. 1582: Makay Thamas Zep Ianos Zolgaia vallia 

Mikor Menne az Lo, es az Azzonyka Gereznaiaban 
vthanna siethe, Az gereznatole vag miteól vg Iyede meg az 

es ug Ruga fel [Kv; TJk IV/1.114]. 1614: Hunyadon le-
jwnkbennis egyezer ketelkedue(n) abban hogy az megh 
nolt feyedele(m) melleye fekwnnek Dengheleghine Azzo-
niomnak zolita Vjhely Marton monduan, Syes, Syes 
Keörtuelyesi Vram Jeŏzte mitt mutatok, Az Aytora menüén 
be nèzèk az kolczylykan tehát egymás mellett fekwznek az 
Paplan alatt de czyak az labokat latam hogy mozogh vala 
[Nsz; VLt 53/5267 G. Keörtuelyesi (21) vall.]. 1640: 
Talám eddig is megfogták Bíró Pálnét, de gyanakodom, 
nogy Köteles Istvánnéni szaladott be, de ha elöl találod, 
mondjad neki, hogy siessen utánunk s menjünk el [Mv; 
MvLt 291. 233 átírásban]. 1739: en ugy halatam az nap a 
Malomban magatul Fazakas Gabortul, hogy eö a Molnárai 
ketten mentenek a Malomb(a) őrölni s mind a ketten 
Sietenek hogy melyik őnthessen hamareb fel az M. Ur 
Vass Dániel kővire mégis eleb öntőt fel Fazakas Gábor 
[Çege SzD; WassLt Fogarasi István (48) vall.]. 1769: ottan 
kilentz vagy tiz napok alatt dolgocskaimat végezvén, 
Excellentiadtoknak tiszteletekre sietek [TSb 13 gr. Teleki 
Sámuel lev.]. 1775: az Uram kijővén simbelni kezdék, 
nogy miért nem siet [Szentkatolna Hsz; HSzjP consors 
nobilis Josephi Bak, Susanna Kōntzei (46) vall.]. 1796 k: 
e ŏ Kgylmeis sijetett [Banyica K; IB. Gombos István kezé-
vel]. 

Szk: éjjel-nappal 1612: hadgyúk parantsolyúk is ... 
reghj Jo hjret neúet meg gondolua(n) es terieztue(n) ktek, 
?z elöbbeli igaz hŭseghež tarcza magat, es mingyarast 
Jötest jöien mentől többen lehet, eyel nappal sietue(n) ide 
Zebenhez [Kv; PLPr 73 fej.]. 1657: azalatt lóra ültetvén, 
katonaköntösben öltöztetve más úton valóban szaporán el-
rándulék véle, éjjel-nappal sietvén, mig a Tiszán általkelhe-
tek [Kemön. 118]. 1664: ha elébb nem is, de mához egy 
nétre Kővárban igyekezem, ott semmit sem késem, sietek 
éljél nappal Kegyelmetek szolgálatjára [TML III, 110 Tele-
ki Mihály Kászonyi Mártonhoz]. 1710 k.: Indultam Páris-
ból hazám felé 24. április, és mintha az egész világ megma-
radása abban a levélben állott volna, bolondul éjjel-nappal 
JJgy siettem, hogy 1. junii Huszton, és osztán, úgy tetszik, 
9. junii Fejérváratt a fejedelem táborában voltam [Bön. 
595] * halálban 1657: Voltak sok bajaim; többek kö-

egyik az, hogy az fejedelem oly halálban sietett hazá-
jában az békességbéli szokott életre és feleségéhez, hogyha 
pem megbékélve, hanem megverve futottunk volna is, soha 
inkább nem kellett volna sietni [Kemön. 286]. 1679: Ba-
lassi uram is halálban sietne Divinyben, ezt sem bocsáthat-

juk Kegyelmed engedelme nélkül [TML VIII, 382 Thököly 
Imre Teleki Mihályhoz Debrecenből]. 1710 k.: A kolyesza, 
paraszt, fakó, keskeny, bak nélkül való, úgy rázott, hogy 
azt tudtam, agyam, fogam is kihull, mert halálban sietett az 
órás cédula miatt; ha mondottam is, lassabban járjon a rút 
helyeken, nem fogadta [Bön. 595-6] * igen 1663: Úgy 
hinném, bemenetelemmel nem keveset vihet Nagyságod 
végben, és várom már errül Nagyságod kegyelmes 
resolutióját, mentest megyek, sietnék is igen, mivel Nagy-
ságodnak és hazámnak hasznában járó dolgok vannak fenn 
[TML II, 600 Teleki Mihály a fej-hez]. 1679: Géczi 
Sigmond uram a Kőrösön jővén be Illyére, igen siet 
Kgdhez, nekem is beszélé az oda ki való állapatokat tétül, 
elhiszem Kgdnek világosabban és bővebben fogja 
beszéleni [TML VIII, 443 Naláczi István Teleki Mihály-
hoz] * lóhalálában 1662: Csáky István, ki itt benn 
Almás várát, ott kinn Keresszeget ősrül bírja vala, az feje-
delem holta után a fejedelem teste temetésére való gyű-
lésből futva szaladna torockai havasok közt az ország 
útját elhagyván, csaknem lóhalálában sietne Almás várá-
ba [SKr 129-30] * nagy sebbel 1662: a mieink azokra 
is nagy sebbel sietvén, hogy a lesben levő jancsársághoz 
és lövőszerszámokhoz nagy bizodalmok volna [SKr 
411-2]. 

Sz. 1759: Példa lehet azért mindennek, valakik oly 
könynyen rezolválják magokat az megismért igazságnak 
megtagadására, mert kiki megtanulhatja, hogy az Isten nem 
siet, nem késik, mégis elérkezik s nem is bottal szokta 
verni az embert [RettE 85]. 

2. késedelem/halogatás nélkül igyekszik vmit megtenni; 
a se grăbi (să facă ceva); eilen, hasten (etw. zu tun). 1567: 
Kereteth vala te kegielmed Mynket azon hogy cheryny 
istuan Vramtol ispán Vramtol az Mynemw Valaz lezen 
twttara Adnok te k. Azerth Jstvan vram azt Jrta Nekeonk 
hogy Ne siesseonk Addeg az dologban Myg Eo maga 
Kezynkbe Nem Jeoheth [Besenyő BN; BesztLt 16 Nic. 
Thomory a beszt-i bíróhoz és az esküdtekhez]. 1587: eo 
kgme Biro vra(m) Ne siessen Indulnj az Ajandekal, Ne 
tala(n) ennek Vtanna lob moggya lezen eo kgmenek az 
Ayandekoknak be zolgaltatasaba [Kv; TanJk 1/1. 43]. 
1597: Az Nemess wrainknak az kiket wrűnk w felsige pa-
ranczolatiawal Citálták wala az Conüent wraimek Eleyben. 
Az Jesuytak dolga felöl B: wram wkegelme megh paran-
czolta hogy Gazdalkoggiam w kegelmeknek w Ma-
gokis megh kiwantak igen zemermesek walanak nem igen 
Sietnek wala Bwcszuszny, de Sietnek wala Enni es igen iol 
Jnnia walanak haszamnaly 15 Ember [Kv; Szám. 7/XIV. 
26-7 Th. Masass sp kezével]. 1668: Azért Kegyelmedet 
intjük, afféle haszontalan vélekedéseknek békét hagyjon, 
oda ki való dolgait elvégezvén penig, siessen vissza jűni 
hozzánk Kegyelmed [TML IV, 395 a fej. Teleki Mihály-
hoz]. 1698: az magazinale quantumokat kglmetek admi-
nistraltotnj siessen de mi oktul viseltetven, mind eddigh 
az Guberniumn(a)k küssebségevel Dispositionkat postha-
bealta [UszLt IX. 76/57 gub.]. 1728: Vágjon ki adott penze 
az Eccl(esi)a(na)k ha lattjak hogj valamellyik debitor 
enervalodik, siessenek fel venni [Bikfva Hsz; SVJk]. 1796: 
a' Falus Biró az Ház Fara mellé sietett menni azután az 
Okol felé ment, de azonb(an) szüntelen Táré Lúp Kezé-
ben) lévő vas villájával maga mentségére ellent vetet 
[Mocs K; Eszt-Mk]. 1819: Szoboszlai más nap bé nyar-
galt Kolosvárra siessen kedves Eotsém Uram bé menni 
Kolosvárra, hogy a Szoboszlai huntzfut Opinioját annál in-



siet 790 

kább meg előzzük [Császári SzD; WassLt gr. Wass Miklós 
lev.]. 1853: ne hogy a csapás készületlen tanáljon, sietek 
meg tenni, végrendeletemet [Lécfva Hsz; Kp V. 387]. 

Szk: éjjel-nappal 1659: az fel vetet summát ejjel nap-
pal siessen be küldeni jo pénzűi az komornik kezehez, 
kűldhessük be az Portara mentől hamareb az mit küldhe-
tünk, mert ha az hadak erre felé megh indulnak keseö lé-
szen az után [UszLt 15 fej.] * felette 1671: Mindezekre 
nézve kérem, felette siessen bejüni, mert bizony agitur de 
pelle; minket érnek elébb [TML V, 529 Bánfi Dienes Tele-
ki Mihályhoz]. 

3. - vmivel munkát/feladatot gyors ütemben végez; a se 
grăbi cu ceva; sich beeilen, hasten. 1570: Sas Antal hity 
zerent vallya, hogy eo Kowacz Matiastwl hallotta mykor 
ezt Monta Almás Myhalnenak Jhol Jew Az chyorda sies 
vele Jthon fey, azwtan az zomsedsagban fey [Kv; TJk III/2. 
170]. 1579: pop András Jöue hozam postán Nagyon 
fedödyk vala hog syessenek az loal el kel menny zydgya 
vala az legeneket nag morgassal wala mek (!) unam 
morgassat vg vitetem le es Enny Inna adek [Kv; Szám. 
1/XVIII. 25]. 1590 k.: Égikor Balas Marton az fel peres 
hazamhoz Jeóúe s monda Nem Alkotal megh Matthias 
Koúachal, Mondek Nem Alkotalak mert ighen syetel velle, 
Monda esmet En neke(m) Járásom gondom vagio(n), esmet 
kezedbe hagiom zollj az Peressel [UszT]. 1699: Ezen 
epületeket penigh minél jobban erőssebben, szebben, és 
Tisztessegessebben, ugy ügyekezzenek el kesziteni, es 
sietnj az munkával, hogy az hydeg őszre ne szorulljo(n) az 
munka [Kv; BLt 7]. 1722: ez étzaka olljan havat bocsáta 
Jsten földünkre, mostis szüntelen havaz Azért én nem 
sietek eszt látván az kevés buzácskámnak bé adásával, csak 
maradgjan Uram abban, kimenetelit várván az idŏ(ne)k 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1782: a' melly gyermek no-
ha eleven született, de látván ők hogy nem vólna életre 
való, és ugyan azért siettenek volna-is meg-kereszteltetésé-
vel [Km; KLev.]. 1866: ha sietnek tudósításaikkal még a' 
visitatiora ki vivődnek8 [Gyalu K; RAk 130. — aA rendelt 
taneszközök]. 1886: Kedves Ödön! Sietek a válasszal 
[PLev. 128 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: éjjel-nappal 1678: Kész leszek édes Komám 
uram legalább hatezred magammal az én jó kegyelmes 
uram szolgálatjára compareálni, várom immár csak az 
Kegyelmed tudósítását, melylyel is kérem éjjel nappal 
siessen [TML VIII, 161 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz] 
* igen 1657/1780: Rádai Gábor Pogányok rabságában 
ésvén, mostan irt vólna Levelet Sattza felöl melly ekkép-
pen vala: A' Sattzommal igen siessenek az Istenért kérem 
Kglmeteket edes Anyám 's édes Atyámfiai [Pk 7]. 

4. gyorsan, kapkodva, gondosság/alaposság nélkül tesz; 
a se gräbi/pripi, a face ceva în mare grabă; voreilig han-
deln. 1663: Kérlek az nagyhatalmú Istenre, ne hirtelenked-
jél s ne siess, hanem vigyázz az magad életére, mert ámbár 
akármint biztasson mind az ország s mind penig ez a török, 
a ki itt benn vagyon, de ha Ali pasától s az császártúl oly 
hiteles biztatás nem leszen, ennek úgy higyj, édes Fiam, 
hogy úgy ne járj, mint az mely madarat szép síp szóval a 
tőrben kerítnek [TML II, 456 Teleki Jánosné Teleki Mi-
hályhoz]. 1793: Most sietek, de ide hátrébb bővebben 
bátorkodom irni Ngödnak [Mv; Ks I Lengyel János lev.]. 
1820: Várj azért Miklos jobb kömjül állásokra, ne siess ha 
nintsen modod benne, ä szekér ne haladja meg a lovakat, 
ne terheld meg házotokat sem penig ă mi vagyonunkat 
[Kv; Pk 7]. 

5. (levél) gyorsan megy/elvitetik; a ajunge la destinaţie 
mai repede; (einen Brief) schnell zustellen. 1664: Adta 
volna Isten, Kegyelmed levelei értenek volna Máramaros-
ban, mely is Kegyelmed vétke, mert ha az levél sietett 
volna, úgy lött volna [TML III, 103 Teleki Mihály 
Kászonyi Mártonhoz]. 

6. gyorsan múlik/telik; a trece (foarte) repede; schnell 
vergehen. 1845: a törögbuza alá valo földeket is holnap 
vagy leg feljebb kedden bé akarom vettni — mert az idö 
nagyon siett s el késünk a vetéssel [Ne; DobLev. V/1256 
Szántó Gergel Dobolyi Bálinthoz]. 

7. ts haladék nélkül küld; a trimite undeva urgent/fărä 
întîrziere; sofort schicken. 1665: Kegyelmetek azért siesse 
ide böcsületes atyjafiait ehhez az méltóságos úrhoz, mivel 
meg is Ígérték volt, küldeni [TML III, 385 Teleki Mihály a 
székelyhídiakhoz]. 

8. ts sürget vmit; a urgenta ceva; etw. betreiben, auf etw. 
dringen. 1662: Az én tökéletlen jobbágyim közül sem 
egyik faluból, sem másikból egy sem jöve be hozzám; csak 
töícéletlenkednek, magok dolgát sietik, azzal, hogy osztán 
félre állhassanak, ha lehet [TML II, 337-8 Ébeni István 
Teleki Mihályhoz]. 

9. -ve gyorsan/késedelem/halogatás nélkül; repede, fåră 
întîrziere; schnell, sofort, unverzüglich. 1596: Wrunk ö fge 
paranczolattyat, hogy sietúe, feiek, Joszagok vesz te s se alat, 
minden Warmegye jöttén jöien, vitte Noúaiban, Horuat 
Ianos 1. loúal d 50 [Kv; Szám. 6/XXI. 17]. 1599: Mi-
hály vayda hawaselfeoldebeol Nagy haddal ky ieowen ez 
orzagban Báthory András mene Keowar felea, ahowa 
az nemesegys syettwe mene vtanna [Kv; TanJk 1/1. 347. —* 
aEgykorú helyesbítő megjegyzés szerint: az Zekelsegh 
fele]. 1601: Az koborlok eleot hoztunk sietue az zuzekbeol 
Buzat Cub. 12 [Kv; Szám. 9/XV. 31]. 7739: azon N Regi-
mennek Sietve lött ki menetele miatt C o m p u t u s t nem 
tehettünk [KSz; Ks 99]. 1749: en ugyan erőssen rajta va-
gyok; hogy ha valamit kaphatnék az Árchivumba hogy enis 
ingeralnek, de mind hogy Nacsád a dolgokot ex Funda-
mento tugya méltóztassék ingemet Sietve illuminalni hogy 
annalis jobban kezhessűnk az dologhoz [ApLt 1 br. Apoſ 
László lev. Nsz-ből]. 1777: Tessék azért Nagyságodnak az 
Leveleket szorgalmatoson ara rendelendő hiteles Ember 
ál(ta)l sietve meg-hányatni, és ha mi levelek az emiitett 
Causa defensiojához tartozandok, azokat ... az Causat 
follytato Procuratorokkal communicalni [Kv; JHbK 
XXIX/25]. 1812: a pénzt mindjárt ók vetetlen külgyek 
sijetve kérem Ne vegyék Tréfára sijetve jöjenek [Sárd 
AF; KmULev. 3 Szilágyi Ádám lev.]. 1844: Kötelessé-
gemmé tétetett Pap választás végett a Tartsafalvi ,anya; 
szentegyházba sietve megjelenni [Bözöd U; Pf Árkosi 
Mihály esp. lev.]. 

Szk: igen 1653: Ezt a brassai készületet értvén 
Báthori Gábor, ő is valami hadait igen sietve bébocsátotta 
a Barczára, mind a maga gyalogival és kékessivel együtt 
[ETA I, 110 NSz]. 1667: Szükség azt igen sietve megkül-
deni, hogy cathegorice választ tehessen [TML IV, 52 Beth-
len János Teleki Mihályhoz]. 1758: Azon reggel ki 
vállogatta ki igen sietve onnét Juhait mig Sárosi György 
Ur(am) ki érkezett, hogj ott ne érje ? [Msz; Sár. vk] * 
nagy 1595: öttek nagy sietue nalam [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 90 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1662: Bethlen 
István pedig Lippáról Jenőre s Belényesre, onnan nagy 
sietve ment vala Ecsedbe [SKr 191]. 1705: És nagy sietve 
felmenvén az úrhoz, nagy titkon olvasá, mind a magának 
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szólót, és írott levelet, mind a vajda levelét megadta [WIN 
393]. 1776: M. Groff Lázár János Urffi Nagy sietve ã 

Mig Praepost Úrhoz ment, vgy itilem nem egyébért, hanem 
hogy a Baro Hentemek adott Dispensatiot ellenzené, Cont-
radicállyon, és revocaltassa [Mv; GyL.Mart. Kamentzki 
(38) vall.]. 

sietés 1. gyorsan haladás; gräbire spre/la ...; schnelle 
Fortbewegung. 1657: concludálák azt, hogy az svecusok, 
mivel az fejedelem hozzájok sietését felette igen urgéálják 
yjja. maga ne menne [Kemön. 272]. 1678: Cserményi 
Mihály uram írja (mert az pénznek nagyobb részit ő vitte 
be), fővezér Cseherinhoz való sietését és hogy muszka is 
ÿrék erővel jőve által az Neperen ellene [TML VIII, 235 
Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

2. igyekvés; gräbire, grabă; Eile, Hast. 1657: Kolosváratt 
késedelmem essék, fél nap telvén heában; sietésemnek okát 
nem merészelvén tettetni [Kemön. 103]. 1666: Az úrnak 
Bánffi uramnak ő kegyelmének is Kegyelmed szolgájának 
sietése miatt nem írhattam, de ugyan ma ő kegyelmének is 
jnţi el nem mulatom [TML III, 628 Baló László Teleki 
Mihályhoz]. 1699: mind az Postának sietése miat mind egj 
kedves Professor Baráttyának nálla léte az levél irástol el 
rekesztette, igiri ebb(en) eset hejjjanosságat prima ocasione 
k' pótolni [TL. Fagarassy Sámuel gr. Teleki Pálhoz]. 1710 

Mint oda fel megírtam, Gyaluba érkezvén 26. de-
eembris anno 1702., a Penetraliát sietésem a gubernátorral 
ktoleni nem engedné, mert ebéd után mindjárt elmentem 
tBÖn. 924]. 

siethet igyekezhet; a putea sä se grăbeascä; sich eilen 
können. 1664: Nekem Uram, az Páter és kővári kapitány 
jnit írjanak, urunknak ő nagyságának el küldtem; ott ellen-
kező hírek vannak, és mivel még nekem a salvus passust el 
nem hozták felettébb nem siethetek, az meg lévén, in-
kább sietek, de örömest mind urunknak ő nagyságának s 
nţmd az tanács rendnek újobb tudósítását és parancsolatját 
kívánnám venni [TML III, 148 Teleki Mihály Bánfi 
leneshez]. 1667: Más úton is írtunk az grófnak, de félek, 
jem siethetek eléggé [TML IV, 52 Bethlen János Teleki 
Mihályhoz]. 

. ®*ető I. mn 1. sietős, sürgős; urgent; dringend. 1676/ 
108/. Etzakanak ideje(n) (:sőt nappalis:) ä fokrol vagi Cir-
káló bástyáról à Cirkáló ha valaki onnan alol szólna 
jel hozza ... tégyen hírt a Porkolabnak ... adgya tuttára a 
L*pitannak, elven az iránt à discretioval, mikor siető, és 
nukor reggelig elhalasztható dologh lésze(n), mind 
ezek(ne)k poenaja az, fejevei jadtzik ã ki megh proballya 

edictu(m) ellen valo dolgot [Vh; VhU 662]. 1681: A 
iaxasokis nyárban akkor Tartoznak Klákájokat ki tölteni 
J'alamikor, es valamely siető dologhban a' Tiszt kévánnya 
JHátszeg, VhU 151]. 1716/1793: Isten eo felsége az Ara-
dnak ideit el hozván a mely marhán munkálkodni szokott 

na két féle marhája vanis ki viheti meg tzővekelje legeltet-
neti napkelettől fogva napnyugotig, a kit nap nyugott után 

találnak ha tzővekelve lészen is poena flor. 1, excipiál-
ván ha urgens necessitas kénszeriti a mely illyen ha fogyató 
gabonáját végezni akarja vagy siető kalongyáloja van etc. 
mellyet akkor végben vihet egy ora alatt [A.csemáton Hsz; 
azekFt 30]. 1727: Kenderesi István atyánkfiát más sietőbb 
szolgálatra kelletett applicalnunk [Déva; JHb XLII]. 1788: 

Bethlen Ádámmal szeretném ha vasárnap találkozhat-

nám Kedves Bátyám Uramnál; mert siető dolgaimra nézve 
Bonyhára nem mehetek [Mv; IB. Toldalagi László lev.]. 
7808: az tőbb kőltsönzött pénz nem olyan siető, azért még 
várakoznak [Ne; DobLev. IV/914 Dobolyi István nénjéhez 
Bartók Ádámné Dobolyi Klárához]. 1851: a dólog siető 
mert a' héten tul bé szabadittyák azt a' helyet, 's, a' fíí 
kárba menyen, ha nem látunk utánna [HéjjasfVa NK; Pf 
Nagy Károly lev.]. 

Szk: igen 1664: Nem tudom mire vélni, hogy enge-
met ennyi üdőtöl fogva nem tudósítál, az németek állapotja 
felől is, hogy az minapiban igen siető levelet küldtem 
utánnad, melyet Kővárból hoztak volt [TML III, 21 Teleki 
Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 

2ŝ gyors; grabnic; schnell, eilig. 1662: hogy a katonaság 
most ismét sem kinn, sem benn nem volna, a városnak 
gondviselői Mikes Mihály és Gyulai Ferenc levelével két 
nemes embertől nagy szorgalmatos és siető igyekezettel, 
hogy hováhamarébb a véghelynek állapotjárul lehetne 
gondviselés, postán beküldöttek vala [SKr 559]. 1824: 
Csemátoni Sámuel fel-adása minden pontjait nem igen 
igazaknak találván, kedvetlen válaszszal útasitatott el; az 
általam bé küldött Acták hozzám viszszá küldettek, azon 
szorros meg hagyással, hogy a' Tisztségtől ki-rendelt 
Investiga(ti)ot a* leg-sietŏbb modon bé-végeztessem 
ajánlom hogy a' ki-rendelt Investigatorokat Szŏts Károlyt 
és Farczádi Beniámint hathatoson sürgesse az Investigatio 
siető bé-végezésére [Gyéressztkirály TA; TLt Praes. ir. 
65/827-hez gr. Thorotzkai Pál kezével]. 1847: siető tudo-
sittását elvárván maradtam a Tekintetes Urnaka alázatos 
szolgája Fejérvári Jósef Dom. Curátor [Ne; DobLev. 
V/1267. — aDobolyi Bálintnak]. 1853: ujbol meg ujjbol 
kérjük Uraságodot légyen szíves mi magunk tetemes 
kárát tovább el nem halgatva a tárgyat a leg sietőbb 
sűrgőnynyel3 felvenni [PálfVa U; Pf Illyés Mihály jegyző 
keze írása. — aÉrtsd: sürgősséggel]. 

Szk: ~ posta gyorsposta. 1708: õ excellent(iaja) itt valo 
Commendans (:Tit.plen.:) General Felt Marschl Lejtnant 
Löffelholcz de Collberg Az itt valo Magistratusnak meg 
parancsolta volna, hogy egj illendő Lovas Postát állittana, 
a' ki siettséggel leveleket vinne el az E>eliquent az maga 
Gyermek, és patkolatla(n) lová(n) alig érkezett meg ... 
Szovatra Onnét pedig Sármásig az' hová is à Levelet 
vinni kellett volna, ugjan csak harmad fél mérföld, a melly 
Földeket ã Deliquent, ollyan Sötét éczakának idején, ollyan 
nehéz uton nem vihetett siető postán, hogj az Hauphmánt 
(!), mellette valóival levélnek vitele által Salválhatta volna 
[Kv; KvLt 1/194]. 

3. (vhova) igyekvő; care se gräbeşte (pentru a ajunge 
undeva la timp); sich eilend. 1767: a Szőke rétet... tilalom-
ban tartani kár nélkül... nem lehet, nem lehetven a rétekre 
siető kantzákat és bivalakat az oldalakon meg tartani [Ko-
ronka MT; Told. 19/30]. 

4. sietségre valló, kusza, rendetlen; fäcut ín maré grabä, 
dezordonat; kraus, unordentlich, auf Eile hinweisend. 
1733: Siető hibás írásomrol követem Atyafiságoson édes 
Angjam Asz(szo)nj kgldet, és Ajánlom Isten kglmes oltal-
ma és gondviselése alá kedves hugam Asz(szon)nyal 
edgjütt kgldet [Borosbocsárd AF; Borb. II Récsei Boĕr 
Sámuel lev.]. 1793: az siető habari Írással nacságodtol 
engedelmet kérek erreis elig tudék űdőt nyerni [Szőkefva 
KK; BálLt 1]. 

5. gyorsan eltelő, múló; trecãtor, care trece repede; 
schnell vergehend. 1787: Levelemre ezen vegire siető 
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Holnapnak 20dik Napján kőit válaszodat barátságosan 
tiszteltem, melyből ez mostoha világot féklelő irigy nyelvek 
miatt valo szerencsétlenségedet keserülő szemekkel szem-
léltem, mind azon által ne csüggedj el reménségedben 
[Marosbogát TA; DobLev. III/126. la Szántó Sándor Mich. 
Péntek de Leményhez]. 

6. balra ~ rosszul forduló/alakuló; care se îndreaptă într-
o direcţie greşită; schlimme Wendung nehmend. 1809: 
Meg lévén mára a Békesség Frantzia Országgal és annak 
Szövettségesseivel (:Confederatussaival:) kötve szük-
ség, hogy az ezen Tartomanyban Sajtó ala bocsátando 
Újságok, vagy egyéb más közönséges napi- vagy hónapi 
follyo írások olly kitételekkel 's írás módjával (:Stylussal:) 
készíttessenek mellyek magokban a mostani környülállások 
folyamatjával ellenkező vagy azokat sértegető képzeleteket 
ne foglaljanak, a vagy balra siető szándékokra utat ne nyis-
sanak, mellyek kedvetlen következéseknek lévén kovászai 

panaszokra adjanak okot [UszLt ComGub. gub. 1670]. 
II. fn sürgős/halaszthatatlan dolog; lucru urgent; drin-

gende Sache. 1667: Az grófot az én tudtomra semmiről 
sem tudósították; én tudósítottam volna, de minthogy sem-

«fni siető nem volt, melyre az gróftól kellett volna választ 
várni, halasztám Fejérvárra az tudósítást nem is lévén mó-
dom benne, ki által [TML IV, 83 Bethlen Miklós Teleki 
Mihályhoz]. 

sietőbben sürgősebben; cît mai urgent; dringender, 
eiliger. Szk: hova 1809: méltóztassék hova sietőbben a 
maga vidékiben hathatos rendelést tétettni [Kőhalom 
NK; UszLt ComGub. 1591] * mentől 1852: Mely aláza-
tos kérésem meg nyerése után válaszszát el várva mentől 
sietőbben Tisztelettel maradtam alázatos szolgája Do-
bolyi Bálint mk Nagy Laki Birtokos [Nagylak AF; 
DobLev. V/1378]. 

sietőleg sürgősen; urgent; dringend. 1815: Jobb halkal 
és Csendesen igazittani, és ha másodszori Requisitioja 
utánis a' Dolog sietőleg nem promoveáltatik, akkor osztán 
Uraságodnak méltóbb igassága lehet a' Felsőbbség előtt 
panaszollni [Kolozs; SLt évr. Koronkai Lajos Margitai 
Jánoshoz]. 1835: 35 Rftokat Lajos sietőleg vigye el [Adá-
mos KK; Pk 7] | Süljei adozok Sütő Juvonnak, és Szelcsai 
Vasziliának ujjabbik Kérelem Levele, meljben magokat 
Főldös Vrak Zudor Elek kegyetlenkedései alol sijetőleg meg 
mentetni esedezik: az maga eredeti valóságában víszsza várás 
mellett, a Nemes Vmegyének olj parantsolattal közöltetik, 
hogy az abban elő számláit panaszoknak valóságát merő-
ben nyomoztassa ki [DobLev. V/1208 a gub. Kv-ról]. 1868: 
kéretnek a' T. Papok, ezen kimutatást sietőleg bé küldeni 
a' T. Esperes úrhoz [Gyalu K; RAk 123]. 

sietős sürgős; urgent; eilig, dringend. 1801: Geometra ő 
kegyelmének minden meg kívántató assistentiaval lészünk, 
és minden nap ö kegyelme mellé a mérésre hat embert, az 
Lineak(na)k avagy Tablak(na)k ki-vágatására nézve pedig 
anynyi embert a' mennyit tsak kívánni fog a munkának 
sietős vagy terhes volta miatt adni fogunk [M.zsombor K; 
Somb. II]. 

sietség 1. sietés, rohanás; grabă, goană; Eile, Hast. 
1662: Ki utoljára Istennek ítíletibül olly nagy rémüléssel, 
félemléssel és többire szaladással megyen vala, mintha 
mindenütt hátán lőttek volna. Máramarosban az egy Visk 

városánál többet avagy ugyancsak a sietség miatt, avagy 
hogy a huszti jó szomszédságot viselné előtte, nem is éget-
vén, prédált marhájokat, lovakat, szekereket, ko lyészá joka t 
együtt is, másutt is hagyogatják vala [SKr 367]. 

2. kapkodás, elhamarkodás; pripeală; Übereile. 1710-
azok közül, kik a városból kifutottanak, sokan a tatárok 
rabságára estenek, mert a nagy sietségben szeke reke t felette 
megterhelvén, jól ki nem mehettek a hostátból, elromlott 
szekerek s gyalog maradván, minden jovakkal, feleségek-
kel együtt, gyermekekkel pogány rabságára jutottanak, 
akik penig a városban maradának, azok békivel megszaba-
dulnak [CsH 169]. 

3. ~gel gyorsan, sürgősen, késedelem nélkül; repede, ur-
gent, fårä întîrziere; eilig, unverzüglich. 1579: Az 
January ö Naga vrünk hywata wala Syetsegel doctort 
blandratat feyrvarrol az wdwarban mert a z o n i u n k Jg??J 
beteges wolt [Kv; Szám. 1/XVIIII. 6]. 1592: 25 Jan(uarn) 
Zabo Mihalitol hozanak egi Lowat perechi (!) Geòrgj 
Barnasib ala, Mierthog' maganak lowa nem wala sietsegge' 
vit vrunknak 10 Sing dupla barsont raita, az Lotol attam f ü 

d 87 [Kv; i.h. 5/XIV 107 Éppel Péter sp kezével]. 1613: 
Mint hogy bizonios okokbul az portara sietseggel kel 
bocziatanunk, Kereztessi Pal Vram penigh igen beteges 
allapottal leve(n) illien beteges es keserves a l lapott iaban 
azért mostan eo kigiemet ne(m) küldhettiwk [Törzs, a fej-
Fr. Balássi senior de Vecyke usz-i kapitányhoz]. 1621: ^ 
melj leueleket Racz András Varadról hozot sietseggel VÍZI 
Mehesi Mihalj az Ioas legenj Fejer uarra attam nekj f 
/98 [Kv; Szám. 15b/IX. 117]. 1653: A csauzzal azért siet-
séggel indulánk oda, a hol hagytuk vala őket — mert egy 
mérföldnyire vala oda csak a mint ítéltük — hogy oda 
menvén a császár szemláttára oszoljon el az élés [ETA J» 
131 NSz]. 1674: Sietséggel kételenittetem N a g y s á g o d n a k 
alázatoson értésére adnom, már Bányára jó ideje az pátere-
ket bevitték [TML VI, 589 Teleki Mihály a fej-hez]. 1739: 
Nemes Várasunk, a* quantumn(a)k siettséggel lejendō 
administráltatására meg-szorittatván Confugiáltunk s kér-
tünk kölcsön, negj hetekig Sövényfalvi Mátyás kedves 
atyánkfiától ö kigjelmétől, s igere is ö kglme Rh. flór. 10U 
[Dés; Jk 512a]. 1776: Vojvod Gligorás ... részeg Bátyáma 
Mejen meg ragadván ugy meg ragatta, hogy merevalojáro l 
vagy ket Gomb leszakadoza ezt látván En, Sie t séggel oda 
menék, és mondom Bátyámnak nem Testvéred, nem vé-
red, hogy békét, ne gondaly másokkal [Katona K; Born. 
VI. 14 Király Josi (34) jb vall.]. 

Szk: igen ~~gel 1619: Felséged nemhogy Magyarország 
széliből, de Kassáról is magyarországi emberséges postát 
nem küldött, annak az oka az, hogy igen sietséggel Kassára 
való menése kénszerítette Felségedet arra [BTN 349J-
1649: (Az ezüstöt) ighen sietseggel kelletet el k w l d e n e ( m ) 
Es hogi ha mi defectus leot volnais, annibol hogi megn 
ne(m) p(ro)balhatta(m) volna hertelensegembol gondol-
va(n) aztis hogi ne talanta(n) aranniozni eö Nga víszsza 
kwldi [Kv; TJk VIII/4. 365]. 1673: Ez fellyeb meg i* 
Extractusban computalt Bonumakat igen siecseggel kellet-
ven computalnunk, Melyb(en) ha mi Difficultasok Találtat-
nak, ne obstalhassanak [Fog.; Utl] * irtóztató ~gel 1772: 
De ebben az irtóztató sietséggel lenni kellető s ó v e c t u r á b a n 

nem hívattatott a mindenható Isten segítségül, mivel 
mihelyt hordani kezdették, megeredtenek az esők, az utaK 
megromlottanak és annyira elnehezedtenek, hogy akik el-
mentek a sóval némelyek üres szekereiket haza nem von-
tathatták, hanem az úton el kellett hagyniok [RettE 277] * 
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Oeg)nagy(obb) ~gel. 1703: De a nevezett nap előtt való 
estve Rabutin generál nagy sietséggel feljárván Bonchida 
mellett, Kötelendnél nyugutt egy keveset [Kv; KvE 279 
SzF]. 1763: mingyárt felesen nagy Sietséggel neki flitamo-
dának 's meg fogák és mint az ŭllű az tsŭrkét ugy bé vivék 
a* Udvarban [UdvarfVa MT; Told. 44/15]. 1846: az illető, 
e tárgyban már felszólított, járásbeli szolgabíróval szorosan 
egyetértsen, s eztet egész erejéből elősegítse, minden ilyen 
észrevételeit pedig az igazgatósági elnökségnek legna-
gyobb sietséggel feljelentse [VKp 139-40]. 

sietséges sietős, rendetlen, kusza; dezordonat, fäcut ín 
gſabă; kraus, unordentlich. 1659: En ide Szent-Miklósra 
ćrkezém igen beteges állapottal. Kegyelmed nekem megbo-
Csásson, hogy ilyen sietséges imiz-amaz írással búsítom, 
mert ott Petki uramtól ö nagysága holmi nem kívánt tiszt-

látja Isten, kínálván, nem tudok, kinek tanácsával kell-
jen élnem, asszonyom anyám is még oda alá élvén [TML I, 
411-2 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

siettében gyorsan; repede, iute; in Eile. 1780: a Bivalos-
JJak pipája a Tsizmája szárából ki szökvén siettében fel 
kapta [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 4]. 

siettet 1. sietésre/gyorsabb haladásra ösztönöz; a grăbi 
Pe cineva ín mers; zur schnellen Fortbewegung antreiben | 
haladéktalan cselekvésre ösztönöz; a grăbi, a face pe 
c,neva să acţioneze mai repede; auf schnelle Handlung 
antreiben. 1570: mely fogoly Wz varba vagion ertem 
*ztis hogy .k.tek rea kyld ez Jeoúe pynthekre, Azertt kerem 
•k.det hogy K. ebbe a dologba tekynche megh vramott eó 
Ngatt es vram eo N:ga Jobagiara ne siettessen allanj ha 
jjem legien azon .k.med enuelem egietembe, hogy megh za-
^adulyon onnét [Nagysajó BN; BesztLt 95 Chewy Lukach 
£agy Sayoy tizt tartó Zewch Gaspar beszt-i bíróhoz]. 1619: 

penig késedelmet nem kéván, mert az uramot siettetik 
felmenni s idején kellene ahhoz látni [BTN2 312]. 

"65: A puskásokat Kegyelmed siettesse, most volna ideje 
?? vadászatnak, ne mulatnák úgy el, mint tavaly [TML III, 
f jū Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1757: Németi 
stván Ur(am) viszsza tére, ezt mondván: várjon egy kisség 
rtadnagy Uram, mert s.v. meg ereszkedett az hasam vége, 
arca azt mondá Hadnagy Uram, láddé eddig min te siettet-
ni engemet hogy siessünk, már most késleltettz [Somlyó 
^ MK IX Vall. 189]. 1779: Az Expressust Siettesse az Ur 
^lszszá jöni mert ha Csütörtökön estvére leg alabb meg 
ÍJJj jö nem tudunk mihez fogni [Nagylak AF; DobLev. 
l*n 2 b G a b r i e l Fogarasi Jos. Dobolyi de Kököshöz]. 
y*°6: Pataki István midőn siettették hallottam hogy 
^ite hogy várakozzanak [Torda; UszLt ComGub. 1753u]. 

3-1830: az úr parancsolja, hogy hajtassanak erősen 
, de én egyet se szóltam a marhás jobbágy embernek, 
n o |y ökreit siettesse [FogE 113]. 

Szk: felette 1619: Itt én Kegyelmetek szavával sem-
^ t sem szóltam, hanem felette siettettem elmenni az 
Pistát, hogy ingyen se tudják, hogy itt posta volt [BTN2 

* igen 1664: Affelett minden dolgokat, kérem 
J^egyelmdet, ügyekezzék ő nagysága előtt promiveálni, úgy 
,°gy az minapi két rendbeli írásomra legyen minél 
hamarébb válaszom, mivel igen siettetnek vele [TML III, 
** Kászonyi Márton Teleki Mihályhoz]. 

2. sürgeti vminek az elvégzését; a grăbi/urgenta executa-
ea/efectuarea unei acţiuni; etw. betreiben, auf etw. drin-

gen. 1619: És már attól inkább siettetik az Lengyelország-
ba való küldést [BTN2 333]. 1689: ennèkem utamot sietet-
nem kői Nemzetes Biro Joseph Urammal Ieőt vászaromrul 
irando Levélnek ki kelesét nem varhatom [Szu; Eszt-Mk 
Cserei lev.]. 1710 k.: A hazahozást pedig ezek sietteték | 
Haller is mindenben javallá, sőt sietteti vala is [Bön. 752, 
972]. 1797: ezen Regestrationak végben vitelét erőssen 
siettették [Mv; Told. 26]. 1817: Az Uniformissal siettetek 
... mivel három jo Frakkot vitt ela [Kv; Ks 101 Komis Imre 
fiához, Lajoshoz. — aTi. az egyik fiú]. 1823-1830: Még 
egy levelét látom az öreg grófnak, mellyben sietteti hazajö-
vetelemet [FogE 217]. 1843: nagy kinaimat, betegségem-
ben még osztozatlan voltunk is terhelte — azért hogy dol-
gainkat siettessük — ha Te ide jöszsz jo szívvel látlak — 
ha nem jöhetnél, ugy Én rövid időn ott lészek, 's ha a ho 
engedné folytassuk tovább a* Conscriptiot — hogy bár a* 
Tavasz eleivel osztozhassunk [Veresegyháza AF; DobLev. 
V/1245 Bartók Sigmond öccséhez, Bálinthoz]. 

Szk: igen 1772: kemény parancsolatja jővén őfelségé-
nek, oly igen siettették vitelét azon sónak, hogy mindenfélé 
gubernialis consiliáriusok exmittáltattanak annak sietve 
való szállítására [RettE 276]. 

3. gyorsítólag hat vmely folyamat menetére; a grăbi des-
fåşurare unui eveniment; einen Lauf/Gang beschleunigen. 
1665: Kegyelmed azért találja meg Rottal uramat, ö ke-
gyelmét kérjük Istenére s lelke üdvességére, mint sincerus 
keresztény embert és kedves apánkat, hogyha gyenge 
avagy semmi bizodalom lehet ez dologban, jelentse meg in 
secreto, hogy igy ne szoruljunk ki az reménség mellett az 
üdőbül, vettethessük fel az adót, ne siettessük ezzel is 
ennek az nyomorult hazának veszedelmét [TML III, 390 a 
fej. Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: Látom is, édes Istenem! 
nem egyezett volt meg Felséged a sátánnal és világgal az én 
dolgomon, mert amikor én csak azt az egyet meggondolom 
is, amint az én törvényemet, sententiámat siettették, ki hitte 
volna azt, hogy még én ennyi esztendő múlva ebben a 
testben imádkozzam Felségednek [BIm. 1001]. 1765: A 
szegény Máriaffi Dávid decrepitus öreg ember lévén, nem 
várhatta halálát, hanem tízezer forinttal kicsinálá <az> 
udvarnál a Kolozs vármegyei főispánságból, azután csak-
hamar meghala, siettetvén szegénynek halálát a szégyen is 
[RettE 194]. 1774: Öreg beteges ember volt, a Sebetis ahoz 
értő ember nem Curálta, a sietteté halálátis ... ? [H; Mats-
kási It I. XVII vk]. 1819: a gyakor pálinka ivás Siettette 
halálát, mivel hogy Bora nem volt gyakrabban itta a pálin-
kát, 's e miatt közelített a Feneséghez [Kv; Pk 2]. 

siettetés 1. gyorsabb haladásra való ösztönzés; gräbire; Be-
schleunigen. 1662: a végeken mindenüvé megparancsoltatott 
vala; kiváltképpen az ifiú fejedelemnek, hogy az hadaknak s 
hajdúságnak, s az kassai locumtenensnek is, hogy vármegyék 
közül, akik el nem érkeztek volna, zászlójok után valo siette-
tésben fogyatkozás ne lenne [SKr 217]. 

2. sürgetés, vmely folyamat gyorsítása; urgentare; Dran-
gen, Antreiberei. 1662: De, ó, boldog Isten! csak mind 
annak a nevezetes véghelynek is közelítő fatális veszedel-
me siettetésére lött, hogy amelly főemberek a városbul a 
várbéliekkel összeesküdtek volna s azelőtt minden közön-
séges jó dolgokban s tanácskozásokba hívattatnak vala, 
most már onnat kitudatván, a főkapitány csak felkészülne s 
assecuratóriája mellett Rákóczi fejedelem mellé menne s a 
vár is Balogh Máté vicekapitánysága alatt hűségében ha-
gyatnék [SKr 510]. 
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siettető vmely folyamatot gyorsító; care urgentează des-
făşurare unui eveniment; einen Lauf/Gang betreibend. 
1662: Kóstolhatnánk már, ha jelen volnának, azok vitézke-
déseknek ízit, akik csak mind a törökkel való kardosko-
dást, csatázást, szabados kóborlást, kótyavetye-hányást, 
török, rác, oláh föhordást, azoknak a véghelyeknek romlá-
sát siettető ingerkedő nagy okból itt a vár előtt való piacon 
ösztörűfákba való felrakattatását annyira óhajtják [SKr 
577]. 1672: Az Petróczi uram által való izenetirűl urunk-
nak ő nagyságának, nekem ő kegyelme többet az hajdúk 
dolgánál nem jelentett, kirűl vékony tetszésem megmon-
dottam az úrnak, hogy az ő kegyelmek mostani intentio-
jok egészlen csak az magok veszedelmeket siettető alkal-
matosságot szerzi [TML VI, 99 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. /682: Minekokáért énis mind üdeom szerént 
immár, s mind penigh gyakorta valo beteges, nyavalyás 
voltomhoz kepest annyival is inkáb keozelitven utolso 
orámhoz, a mint hogy néha testemben ahoz sietteteo nya-
valyákat, s fáidalmakat érezdegelnys kezdettem [Kv; RDL 
I. 160]. 1684: gyakorta testét badgyaztó es eròtelenittö s 
halálát siettető súlyos nyavalyai [Csapó KK; Berz. 2. 
27/13]. 

sífereztet palával boríttat; a puné pe cineva să acopere 
suprafaţa unui element de construcţie cu ardezie; mit 
Schiefer bedecken lassen. 1596: Nemet Kömies Andrással 
süferesztettem az Tanacz haznak felső szobainak az kőfalat 
és az gerendát egyben, miért hogy ket felöl mind nyitúa 
vala, fizettem tőle d 40 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 254 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 

sifitelés ide-oda járás/csoszogás; tîrîirea picioarelor; 
Geschlurfe, Schlottergang. 1835: tántzolni 12 ora utánnig 
tellyes lehetetlen volt a sokaság miatt, némelyik próbálta 
egy egy szegletben, de hármat alig léphetett, már meg volt 
akadva; és így bajlódtak egész két oraig midőn a' sokaság 
meg ritkulván, bezzeg volt sifitelés, és az azt követett Szu-
szogás [Kv; JHb Kisdobai Bán Mihály Kállay Leohoz]. 

sifon ruhás szekrény, sifonér; şifonier; Chiffon, Kleider-
schrank. 1858: 1 feketére festett köntös tartó (:Chiffon:) 
[Kv; Végr.]. 

sifonér ruhás szekrény; şifonier; Chiffon, Kasten. 1847: 
Egy rostélyos Gyerek ágy fa lak alá fiókkal 12.30. Egy 
Schifinir reparatioja es politurozása 5 Egy rubeth 
Készítés lak alá 10 [Kv; Pk 6]. 1848: Egy Chiffoniere 
[MkG Conscr.]. 

sík Lm/i 1. kiemelkedésektől/bemélyedésektől mentes, 
lapályos; neted, plan; eben, flach, plan. 1586: ez peres 
feold kyn most hazatt eppyttetet Keminy Istwanne Azzo-
niom syk gyep volt [Marossztgyörgy MT; JHb XX/48]. 
1600: fűttatak ott az vth elegh syk vala, es igenes, de Ahwn 
el deolenek nem igenes vala, egy rūugoban (!) penigh 
futtatanak majd ennyt minth ide az tanach házhoz az hyd 
kapw, mikor el deolenek akkor sebesedek az laba megh 
Menyhert deaknak [Kv; TJk VI/1]. 1671: Nos Anna Bor-
nemisza ... Adgiuk emlekezetül mindeneknek hogy 
FogarasfŎldin Szeszcsoron ... levő puszta paraszt fundust, 
melljen annakelőtte Lupul Ankei nevü jobbagjunk lakott, 
ahoz valo mindennemű földekkel, müveit és műveletlen 
szántó földekkel kaszáló retekkel, sík mezeivel, marha 

legeltető és szénafű termő heljeivel Talaba Sorbánnak és 
Mathenak adtuk és zálagasitottuk [UF II, 501]. 1690: 
Vagyon ezen Udvar Ház az Falunak az Veghin Nap Ke-
let felöl szép Sik mezőn, az Sajó vize mellet [BK Kentelki 
inv. 3]. 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]. 7772: (A) Királyfalvi3 uj Maimat alab ereszthet-
nék, de a sik teres helyekre Dombai Kaszállokra nézve ép-
pén nem bátorságos, mert azakot bizanyason el karositta-
ná [JHb LXVII/2. 390. — aA M.királyfván (KK) levő]. 
1788: Wycza Szonyi nevezetű sikátor a Falu mostanába 
nyomásban lévő sik planiciese és falu sikátorja [Náprád Sz; 
Végr.]. 

Hn. 1693: Sik dombnál (sz). Ing vólgib(en) Sik dom-
bo(n) fellyűl (sz) [Szentábrahám U; EHA]. 1700: az Sik 
reten vagyon 15 rud fű [Burjánosóbuda K; BHn 40]. 1755: 
a Sik rét Széliben (k) [uo.; BHn 49]. 1781: Sik dombon 
valo Tanorok (k) [Gagy U; EHA]. 1784: a Sik rét nevezetű 
hellyben (sz, k) [Burjánosóbuda K; BHn 43]. 

2. sima, simított; neted; glatt. 1627: Kalmar Marha 
Egy Keotes syk fonal [Kv; RDL I. 132]. 1629: Egy Keotes 
Syk fonal. Weres haifono [Kv; i.h.]. 1630: Thordaj Borbeh 
Jstuan Hozot beczibeöl 5. vegh Harasztot p(ro) f 50 d. tt 
f 1 d 50. 8.vegh kittelt tt f — d. 40. 2.keotes Syk táblát 
pr(o) f 20 d tt f — d 60 [Kv; Szám. 18b/IV. 43 Hj] 
1681: Ngos Urnák valo, sik fonallal czifrazot, fekete bár-
sony viseltes Sapka sŭvegh Nro 1 [Vh; VhU 540]. 

3. síkos, csúszós; alunecos; glitschig, rutschig. 1722: 
emiat az rettenetes, és veszedelmes sik és jeges Ut miatt 
semmit meg nem indíthatok, félek hogy az Útban veszedel-
mezik el az marha, ha remélhetnék szán utat csak meg 
inditannám az Majorságaitis [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-hói]-
1761: Én is egyen az ösvények közzül Szeben felől való 
széléről fel felé indulék, de midőn a jégnek sík voltát ven-
ném eszemben, és gondolkodnám, hogy megtérjek, azon-
ban a jég mindenfelől ropogni, hasadozni és süllyedeznj 
kezde, sokan a jég alá merülének [Nyír 199-200 Bánfii 
Farkas álma]. 

4. tréfás, sikamlós; indecent, necuviincios; diebisch, 
lasziv. Szk: ~ beszédű. 1807: Fekete Miklos, mint egy 35-
Esztendős ... intselkedŏ sik beszédű [DLt 616 nyomt. kl]. 

5. lopós, tolvaj ló; care obişnuieşte să fure; diebisch> 
gaunerhañ. Szk: ~ kéz. 1710 k.: magával elis vitte ... amit 
belölle az szebeni hoszszas lakás, költözködés, gondviselet' 
lenség, Németek lopása, s olykor talán a Gazdáknak is siK 
keze meg nem emésztett. Az buzdogany hulladéki soha bi-
zony nem tudom hová lettenek, el tevedhettek az hányó-

dásba, elis olvadhatott az sik kezek közt [CsV]. 
I I . f i i síkság; şes, cîmpie; Ebene, Tiefland. 1705: Volt 

volna csak ö az kurucokkal, meglátta volna, ha olyan könyj 
nyen bejöttenek volna <a németek> Erdélybe, mert nem ijj 
bakatellázott volna ő és nem Egregynél és Zsibónál állott 
volna elejekbe, hanem odaki Magyarországban, a sík°n 

állott volna elejekbe, és meglátta volna ő, mi lött volna 
belőle [WIN I, 652]. 

sikamodik csúszik, csúszkál; a aluneca; rutschen. 1829-
a' lovak felette erősen sikomattak — el voltak fáradva 
lassan mentek, ugy annyira hogy ott a' mezőbe a' hegye r! 
alol e g y fogadónál el szűrkülettűnk de a' lovak is ugye e 

állottak volt kéntelen voltam meg hálni abba a' pusztába 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 
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sikantyus síkos, csúszós; alunecos; glitschig, rutschig. 
Un. 1596: Sikattius mezeó zelebe az eóker eteteo hely 
felibe [Szentegyházasfalu U; EHA]. XVill sz. köz.: Sik-
kantyusban (k) [Bh; KHn 22]. 1756: A' Sikatyus nevü 
helyben (sz) [Sepsisztkirály Hsz; EHA]. 1792: a Sikánytus 
n- H-ben, a Csere oldálán [Bh; KHn 21]. 1891: Sikkantyus 
gödör [Jegenye K; KHn 208]. 

sikárlás 1. sárral való tapasztás/simítás; netezirea mu-
nnelii; Verputzen mit Lehm. 1725: 60 nap számosok tize-
dére kik az két kertben lévő major Házak, és Istállók ta-
Pasztásán, azok padlásának földelésén, item azoknak má-
sodszor meg sikárlásán, ugy az két kémény meg tapasztá-
san is, s sikárlásán dolgoztak, az ajandék dólgosokon kivül 
- fl: hung: 10 d: 20 [Kv; Ks 15. LIII]. 1750: Czigánynak a 

ház sikárlásáért H Flor.l d 2 [Kv; Szám. 70/VIII. 19]. 
lJ96: A Körösi Krájnikális Háznak meg tapasztatására és 
?Jkárlására adatott 5 ft. 30 xr | (A) kis Házban egy vak 
fementze Sikorlásáért valo munka 24 xr [Déva; Ks 95, 
J20- 4/33]. 1816-1817: A klaszis oldala le esvén vájaglás 
ćs Sikárlà s egy Czigánnak [Nagyemye MT; MvRLt]. 

sártapasztás, vakolat; muruială, tencuială (de Iut); 
Wandputz. 1741: hogy ne lássék az téglának fel bontása és 
aikárlása az felső háznak pádimentomát téglával bé rágták 
riu aSyaggal sikárlották bé, és azon helybe vasat ragtak 
IMeggyesíva MT; Ks 184. LXXXVIII]. 1768: Az Malom-
haz minden oldalai Epek, kūl belől ujj Sikárlás rajta, két jo 
lantorna ablak rajta [Kv; AggmLt C. 36]. 1827: Közöpső 
j |gy Ház vagy Szoba ... Padlása uj, Tapasztás és sikárlás 
^ţkül [Dés; DLt 78/1846] | A Fogadonál lévő Hiu 
vajoglása és Sikárlása [Mocs K; Told. 39]. 

sikárlatlan, sikárolatlan 1. mángorolatlan; nemăngă-luit care nu a fost frecat cu măngälăul; nicht gemangelt. 
673: Egy darabban sikárlatlan asztal keszkenő Tizen 

Kcttõ. Más egy darabban asztal keszkenő sikárlatlan Tizen 
from Meg vgyan sikárlatlan asztal keszkenő négy egy 

Qarabban [Fog.; UtI]. 
. •• elsimítatlan (tapasztás); (muruială) care nu este nete-

*tă; ungeglattet (Verputz). 1732: A Nagy házból nyilik bé 
f j ajtó edgy kamarában, mely(ne)k oldala, sárral meg 
nânVt Sikárolatlan [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 

sikárló 1. ' Szk: - üveg. 1685 e. : Füles üveg kupa Nro 
jj Tök szaru üveg korso Nro 1 Sikárlo üveg Nro 2. 
^oţyogos ivo üveg Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 
J I az Sido Uczában az más boltban Bokály Csesze 

2 Bokaly Korso Nro 1. Sikarlo üveg Nro 1 Pléh Szi-
va^ányNro 1 [Gyf; i.h. Urb.22, 24]. 

tésztanyújtó; planşetă; zum Teigziehen gebraucht. 1656: 
Iszonyunk hazaban valo sikarlo deszka, 2 ablak tok rámástól 
1 t a segéld szolga, 4 szal fenyes deszka [Fog.; UF II, 108]. 

sikárlódik simitódik, mángorlódik; a se măngälui/nete-
i. mangeit werden. 1651: Christina Aszony számara va-
»mi Uuegh Goliobistis küldöttem, kivell ingh Uyat siká-
lhatni, valóban szepennis Sikarlodik az Ingh Uy velle, 

kell tenni az ingh Uyba(n) [Fog.; BK. Kemény János-
ig Kállai Susanna Bethlen Ferencné Kemény Katához]. 

sikárlóſa simító/mángorló fa; mängăluit/netezit; 
^enlichtholz, Mangelholz. 1738: négy Lapta egy kefe egy 
^karlofa [M.bikal K; MLev.]. 

sikárlott simított; care a fost măngălnit/netezit; ge-
schlichtet. 1791: 159 1/2 Sing sikárlott Debretzeni vászon 
A' Boltbeii Portékák közt [Mv; MvLev.]. 

sikárol sárral tapaszt; a murui, a lipi cu lut; mit Kot ver-
schmieren | tapasztást simít; a netezi muruiala; glätten, aus-
streichen. 1765: (A) Czigányné hat nap alatt tapasztván, és 
sikárolván az Komis Gábor Uram serfôzöin impunĕ mara-
dott [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 178]. 1820 k.: Vagyon 
még ezen Házban Falban járó két almárium vagyon egy 
romladozott Fŭttős kályha kementze is Téglával készült 
Tüz helyre rakva, ennekis Padlása ... Fenyőfa deszkákkal, 
Fenyő Gerendakra bépadolva, az alja pedig tsak agyaggal 
sikárolva [Dés; RLt]. 1823-1830: Ezt a felállított nádat 
kereken sárral rakni kezdik olyan vastagon, mint a katlan 
fala, azután ha száraz, szünötlön sikárolják [FogE 166]. 
1825: A Darotziné Boltja Tapasztani és sikarolni 2 Sze-
kér agyag a 15 xf [Dés; DLt 3]. 

sikárolhat simíthat; a putea netezi/mängälui; mangeln 
können. 1651: Christina Aszony szamara valami Űvegh 
Goliobistis küldöttem, kivell ingh Uyat sikarolhatni, 
valóban szepennis Sikarlodik az Ingh Uy velle, bele kell 
tenni az ingh Uyba(n) [Fog.; BK. Kemény Jánosné Kállai 
Susanna Bethlen Ferencné Kemény Katához]. 

síkat 1. sírásra késztet; a face să plîngă; zum Weinen 
bringen. 1570: Barbara vxor Stephani Pechy Jur(ata) fassa 
est, hogy eg'zer megien wolt az Kakas András haza előt 

mikor az hal wasar az András vram haza eloth wolt es 
latta hogy egy gyermeketh szalaszthottak ky az Boltbol 
sykatwa És Jsmeg ő maga András vram megh fogta be 
witte Es Jgen erössen werni kezdettek [Kv; TJk III/2. 41]. 
1584: Lakatos B(ene)dek vallia, Azzal teobity hogy a* 
giermek eólebe volt, es eolebennis sikattak, es eo maga 
Ne(m) Zolhatot Zemewel latta hogy az Ablakon vgy Jeot 
be mint eg Arniek de Ne(m) esmerhette ky volt, hane(m) 
vgia(n) valóba volt gianosaga az vargane Anniara [Kv; TJk 
IV/1. 277]. 

Szk: - s ríkat. 1631: edes Peter Ura(m) azért hiualak 
hogj ez az en veöm el uezteötte s el ronczolta az en leanio-
mat: sikatta s ríkatta ugj mond [Mv; MvLt 290. 231a]. 

2. (disznót) visíttat; a face să grohãie; quietschen lassen. 
1603: En oda nem woltam de gagyba mentem wala, az futos 
Istuannę hazanal sikkatiak az diznokot mondák hogi onet 
hoztak, oztogattiak wala, de En nem Tudom kye wolt, az Jo-
his ot wala az tehenis ot wala [UszT 17/24 Bolgár giörgi 
Zent Abranj vall.]. 1629: szeredara virradolag, halla(m) az 
Dizno riuast hogi sikattiak vala [Mv; MvLt 290. 186b]. 

síkatás visíttatás; faptul de a face să guite/grohăie; 
Quieken, Gequietsche. 1592: Zabo Mihali vallia Var-
ga Gaspame orsaga feleol tudo(m) hogi Zabo Peteme 
veztett vala el egi malaczot, az sikatasara hogi megh akaria 
volt eolni Casparne, íutottanak oda az Ázzon nepek ... egi 
giertiaual kezdem keresni, es egi kemenczebe talalam 
megh az malaczot egi sakba takarna, ki vona(m) onnat fe-
ligh meg mellieztüe, es hogi meg lata Gaspame, remenked-
ni kezde neke(m), hogi senkinek ne mongia(m) [Kv; TJk 
V/l. 290]. 

síkató T Hn. 1693: a* Sikkató szőlő felőli az ut két fe-
lén (sz) [M.sáros KK; EHA]. 1741: az Kurta Sikato nevü 



sikátor 796 

hegyben (szö) [M.sáros KK; EHA]. 1806: a' Sikatoban 
(szö) [uo.; EHA]. 

sikátor 1. keskeny utca; ulicioară, străduţă îngustă; enge 
Gasse, Schlippe | ösvény; potecă, cărare; Pfad. 1642: (A te-
lek) vicinussa egy Szikator [Nagy mereghio K; JHbK XV-

•111/20]. 1651/1687 k.: volt rége(n) az két megh irt örökség 
kőzött egy sikátor kőz föld, azt kérte meg a* megyétől, 
hogy szakadgyon ã Bodor István örökségéhez [Karácson-
fva MT; MMatr. 79]. 1695: alább: az Kis Kűkŭllöre járó 
szoross, avagy sikátor [Désfva KK; Pk 7]. 1731: (A) 
szőlőis vagjan az Temetőről fel menő Szorossnak (:vagj 
sikátornak.) Örhegj felől való gyepűje vicinitassi kőzött 
és Dobolyi István Ur(am) maga Szőleje vicinittási között 
[Ne; DobLev. 1/144]. 1766: azon sikátor nem Város fun-
dussábol valo, hanem kűlenesen aquiralt fundusbol hagja-
tot sikátornak a malom kedviért, azért az Nmčs Ma-
g(istra)tus mint nem Város földihez just nem tart, hanem 
az Instans Vr mint sajattyát birhattya s' azt limites kiis 
jártathottya [Torda; TJkT V 336]. 1787: (A) Jószág véggel 
ki rag a kertek megett lévő sikátorrá [Mv; MvLev. Nagy 
György hagy. 1]. 1807: a* Dési Kő fogadó a Gatyaszár 
uttza n. Sikátor a Szamos partyátol és a Nagy vámos Hídtol 
mintegy Húsz Huszonhat ölnyire [Dés; ETF 101. 28]. 
1825: egy kis sikátor vagy Szoross Keskeny ut [Szárazpa-
tak Hsz; SzentkZs Conscr. 357]. 1838: Benn a' Faluban 
az erdőre feljáró sikátor [Csekelaka AF; KCsl 3]. 

Hn. 1659: Az templomban le menő Sikatorban [Mv; 
MvRLt]. 1670: a Marosra menő Sikátor [Marossztimre 
AF]. 1684: az Czigány utczára ki menő sikátor mellet 
(házhely) [Gyf]. 1694: Desen Kondor Uczara altal nyulo 
sikatorban [Dés]. XVIII. sz. eleje: az Sikátor vagy Szekér ut 
[Kv; LLt Fasc. 71]. 1703: Sos Peter Joszagaba be jaro 
Sikátor (:vagy Szoros:) [Kissolymos U; Márkos lev.]. 
1712: Az Sikátoron fellytíl [Vaja MT]. 1721: a' Kis Farkas 
Úczára menő Sikátor [Kv; KvRLt VII. 15]. 1722: Sikátor 
szom(szédságában) [Feldoboly Hsz]. 1726: a Buda Uttzára 
járó felső Sikátor [Nagyfalu Sz]. 1731: az Ujj Utzában a 
rétekre járó Sicator [Bh; KHn 12]. 1737: az alsó Utczára 
járó Sikátor [Kide K; BHn 89]. 1741: a Nagy Erdőre menő 
Sikátor [Backamadaras MT]. 1754: a* kútra járó Sikátor 
[Nagypetri K; KHn 303]. 1758: a Kis tora nyulo Sikátor 
kőzött (sz) [Burjánosóbuda K]. 1761: a Porondon a felső 
Sikátorban [Ne]. 1764: A Marhák itató Sikátora [Válaszút 
K; BHn 171]. 1768: a' malomba járó 'Sikátor [Marosbogát 
TA], 1773: a Bélkény vizére járó Sikátór [Gyszm]. 1784: 
A' Czoptelki Sikátor végibe (sz). A' Kis Sikátor végibe 
(sz) [Szásznyíres SzD]. 1795: a' Test hordo Sikátor [Tor-
da]. 1796: az Harkányi Sikátorban [uo.]. 1797: a 
Reformat(um) Templomba fel járó Sikátor [Kőrispatak U]. 
1803: égy Mezőre ki járó szoross Sikátor [Szentháromság 
MT]. 1806: a Burju (!) Szigetben lejáró Sikátor [Csapó 
KK]. 1824: A Malom Sikátorba [Dés]. 1825: kis sikátor 
[Szárazpatak Hsz] | A Falu kőz Sikátora [Árpástó SzD]. 
1837: Az Alsó máli Sikátor hoszszába. A' Közép máli 
Sikátor ajján [Torda]. 1842: Kis Temető Sikátoráig [Dés]. 

Szk: alá-ſel járó 1802: Faluban alá, fel járó sikátor, 
vagyis ösvény [Topasztkirály K; JHb LXXI/2. 8] * alsó 
1732: Az Varczagás Uczai alsó Sikátor mellet való kö ház, 
gjűmŏlcses, és veteménjés kertivel [Ne; DobLev. 1/149] * 
bejáró 1767: tudunk egy ház hellyet a bé járó Sikátor 

vicinitassib(an) [Vajdasztiván MT; JHb IX/48] * falu 
-a. 1721: Király Dávid uram Nemes ftindussa mellet le 

menő Falu sikatora [Koronka MT; Told. 26]. 1750/1797: 
Bizonyoson tudjuk hogy a' Mihályék(na)k vagyon egy kis 
Telketskéjek, a* Tyukodiék Telkek és a' Falu sikátora 
szomszédságib(an) [Vérvölgy Sz; Borb. II Bolog Demeter 
(74) ns vall.]. 1797: a' mellette oldaloslag menő falu szo-
rossá sikátora [Pujon SzD; WassLt Conscr. 485] * felső-. 
1767: Vartzagás uttza felső sikatoráb(an) [Ne; DobLev. 
11/380. 2b]. 1776: a' Porondi felső sikátorb(an) lévő kis 
Telekbéli szegeletecske részecske [Ne; i.h. 11/484. lb] # 
közönséges 1737: az város Temető, vagj Szölök felé ki 
járó közönséges Sikátora [Torda]. 1790: Az időnek telde-
gelése kénszeritt engemet arra, hogy az AIso és Felső Kis 
Martallya kőzött levő Város közönséges Sikátora el kotya-
vetyézése Terminussát meghatározni szorgassam [Torda; 
KW] * malomjáró 1774: igaz azis, hogy az előtt sohais 
ország uttya nem volt, hanem csak szomszédtság itató és 
malom járó Sikátor volt [A.jára TA; BLt 12]. 

2. (épület részeként tornácszerüen épített) keskeny/szök 
bejárat/folyósó; tindă/coridor îngust; enger/schmaler Ein-
gang/Korridor. 1656: Ezen drabant haz meghet vagyon az 
porkoláb hazaigh cserep födél alat leuö hoszu sikátor 
[Fog.; UF II, 99]. 1699: Ezen udvarházak vegeb(en) nap 
keletre' bé menven edgj hitván fenjö fa ajtón es két felölj 
Cserefa Sasokra be foglalt Sikátoron az Konjhára edgj 
vas Sarkokon pántokon forgo ajtonn [O.csesztve AF; LLt]-
1717: (A pince) első rostellyos vas reteszes ajtaján és Siká-
torán belől mas egy Vas Sarkon forgo bérlet ajtaján belől 
(így!) vágjon az külső Pincze [Abafája MT; JHbK XXXIV/ 
20. 3]. 1724: Azon nyári Ház alatt vágjon az utza felé ki 
járó egy Sikátor; mellynek az ajtaján retez, lakat, és két 
sarkak vannak, Ezen sikátornak bal kéz felől való részé-
ben) egy ajto Ezen Sikátornak jobb kéz felől való részen 
az ajtón két sark, lakat, retez Ezen meg irt S iká to rbu l az 
utcza felé vagyon egy ki járó ajtó [Koronka MT; Told. 
29/12]. 1751: A Gabonásb(an) Elsöb(en) a' sikátoráb(an) 
egj so őrlő Resnyica [UdvarfVa MT; Berz. 11. 85/4]. 1847: 
Az uttza felőlli szobák alatt van égy köböl ki rakott oldalú, 
tölgy fa gerendákon állo padlásu pintze a' pintze sikáto-
ra romladozott állapotba [M.nagyzsombor K; HG Sombori 
lev.]. 1854: A Bogdán fele Udvar ház Kő fundamen tumra 
jo tölgyfa talpokra epitett, és szalmával bé fedve, ennek e 
osztása egy első ház mellette levő oldal házzal és ezzel 
össze köttetésbe levő sikátorral és kamrával, Fűst haz 
tornátz és hátulsó ház [M.köblös SzD; Torma]. 

3. templomi széksorok közötti keskeny köz; intervalul 
între bănci într-o biserică; enger Gang zwischen Kirchen-
stühlen. 1697: Mint hogy Isten aldasabol Só Varadi Urai-
mek annyira meg szaporodtak hogy elönkbe nagy veszeke-
des jött a Templom beli szekek mia Mentenek azért eo 
keglmek közonseges meg edgyezö akaratból arra hogy az 
Templombeli szekeket mind fel bontsák, és az melly 
szekek szelessebbek egyenlőbbe tsinallyak, az sikatorokatis 
el vegyék, ugy hogy meg egy rend szekkel az szekek meg 
bövüllyenek [Sóvárad MT; MMatr. 210]. 1803: Sikátorja 
és Piattza a' TempIom(na)k téglából rakatott ki [Nyomát 
MT; UnVJk 287]. 

4. bányajárat; galerie de mină; Grubengang. 1823-1830: 
Felöltöztünk ezen bányászköntösbe Ilyen bányász mód-
jára bementünk a bányába". Előbb a lajtorján 30 ölnyrt 
egyenesen mentünk le, azon alol kucorogva s utoljára mint-
egy 100 ölnyit még mászkálva is mentünk, úgyszó lva a 
sikátorokon, mert amint írám, előbb egyenesen ereszkedik 
be az ember, azután egy darabig egyenesen állva, osztán 
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mind törpül a bánya boltozata [FogE 206-7. — aAz eisle-
beni rézbányába]. 

0 Szn. 1655: Sikátor Janasne [Kv; SzCLev.]. 
A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

sikátorocska keskeny köz, ösvény; cărare/potecä mică; 
schmales Gäßchen, Pfad. 1767: ezen Jószág mellet béjaro 
sikatorotska [Mezőbánd MT; MbK]. 1775: Colonicalis 
Sessio vicinussa Nyugotrol más kis Sikatorotska 
[Buza SzD; LLt Csáky-per 107. L. 14]. 1779: a Templom-
ba járó Sikátorotska [Szövérd MT; Told. 25]. 

sikátoros sikátorszerű, keskeny; îngust; enge/schmale 
(Gasse). Szk: - utca. 1723: a' falu ivó kuttyára járó sikáto-
ros utcza [Szépkenyerüsztmárton SzD; Ks 39. XXIII. 16]. 

sikátorát keskeny utca; stradă Îngustă; enge Gasse. 
1728: Hunyad Vármegjéb(en) Gura Dobrán az mezőre le 
menő sikátar ut [H; Szer. vk]. 

sikátorutca keskeny utca; stradă îngustă; schmaler Geh-
ycg. 1760: a Templomba jaro Sikátor uttza [Petek U; Hr 

síkat-ríkat megríkat; a face să plîngă; zum Weinen brin-
gen. 1640: Látám az leánt, hogy nem szintén jól vagyon, 
minthogy az bort is oly igen kívánta — s egykor osztán úgy 
mondá, hogy őtet Balogh Mihály mint bántotta, s hogy 
otthon is reáment s úgy síkatta-ríkatta, mihelt az anyja 
kiment az házból, s egyszer osztán az zabnak az barázdájá-
ban az kis malmom túl ugyan megcselekedte neki, de soha 
többször nem cselekedte [Mv; MvLt 291. 236b átírásban]. 
1642: Egy estve hallám, hogy Kapusi István síkatja-ríkatja 
vala az feleségét: azonban által szalada ide mihozzánk 
°agy baglyasan [Mv; i.h. 349 ua.]. 

sikattyú, sikoltyú 1. a tézslát a szekérrúdhoz (eketaligá-
noz/boronához) kapcsoló eszköz; cîrceie, cîrcea; Gerät, das 
me Ziehstange mit der Deichsel (mit dem Pflugkarren/mit 
der Egge) verbindet. 1587: Az lspotalybely Zekerheez es 
hkehez walo keolchyeg Eztendeott altal 28 Febr. 
rorraztattam keet chykolttyott d. 2 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 
2-3 Zabo György isp. m. kezével]. 1595: Jsmeg vettem 2 
lapos vassot... d 64 Egi chitkottiot vettem ... d 28 [Kv; i.h. 
6/XIII. 4], 1610: Nem tudgiuk honnat ualo gondolatkok-
ban ieőttek my reánk el uettek eókreőnket es feiszenket 
narom eókreónk tesolastul Jarmastul czikottiustol melliet 
megh kerteónk teóruenire kezesre [UszT 4. 8]. 1638: 
vagio(n)... három vassass kerek, egy Szekernek az vtollya 
locziŏs tŭlj, Egy lancz egy Czikólczu Teslastuly [Cege 
azD; WassLt]. 1653: Egj hitvan Cziatlo lancz, Egj sicultju 
lllencfva MT; DLev. 1. IIB. 12]. 1671: Hat Csikoto ... Hat 
Járom [Hosszúmező Mm; Told. la]. 1681: Az milvanyi 
megh holt jobbágy<omnak> ... Maradott égy szekere min-
denestől nyolcz vas karika rajta égy Tesla Csikotyustul 
32 mely el szakadot más Csikotyu az Balásházi papnál va-
gyon [Milvány K; RLt 1]. 1691: Causa Székiensis Deb-
[eczeni György Ur(am) Fiának lopasa nyilván levén ... 
lopása egy sikoltyu Thesolástul [SzJk 253]. 7728: Hol-
mágy (!) Tóderik Bátyám egy faragó feljszémet el lópta vgy 
egy Sikultyumat is, Alsó Utsan kólák pénzel tónáltam meg 
[F.árpás F; TK1 BB. XIII/15 Todor Todorika (36) Falus 
Biro vall.]. 1735: Szekérré valo vas karika, és Sikótyo 

Korodrol Cedal Sz: Benedekre [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc]. 
1753: egy eke vasaival, patingjával, téslaival jármaival és 
egj pár Sikoltyúval aestimáltatott ad Fir. 6 [M.nádas K; 
RLt]. 1763: Tésola lántz vagy is sikotyu Nro 2 [Mezősám-
sond MT; Berz. 14. XIX/23]. 1771: (A) Lakosok vagy 
azok(na)k szolga Legényi közzŭl, kiket tud a Tanú szanto 
Vasakat Lantzakat Sikoltyukat, Vas Villákat, fejszéket 
vagy egyéb portékákat orzottanak volna el azokat nevezze 
meg [Dés; DLt 321. lb-2a vk]. 1784: Szir János valami 
foglaló Lántz szemeket, vulgó Sikotyót lopott vólna hallot-
tam [Fintoág H; Ks 113 Vegyes ír.]. 1795: Sikottyu, 
Vasgusta, két vasvilla [Szárhegy Cs; LLt]. 1846: két Béres 
szekér két haszonvehetetlen tajigák két szekér tézsolja 
silkottyuval (!) és ugyan annyi Eke tézsollya [Szászerked 
K; LLt]. 

Vö. a vassikallyú címszóval. 

Szk: hámfára való 1663: Egj humfara (!) valo czikotu 
[KGy] * kézen járó 1640: Szekerheőz valo vass szer-
számokból, vgimint lanczokbol, kezen iaro czikotiukbol 
kapakbol feiszekbeől iut az Áruak(na)k f. 3 d. 50 [Kv; 
RDL I. 123] * tézslára való 1775: Tésolára valo Sikoj-
tyu [Szentdemeter U; LLt Fasc. 153] * tézsla végére való 
~ã 1745: Ténsala vegire valo Sikotyuk [Boroskrakkó AF; 
BfN dobozolt anyag VI]. 1750: Negy fakó szekerek es 
azokhoz valo negy kötő lanczok valami vaslottak Tesola 
Vegere valo sikotyu N: 8 [Gyeke K; Ks 83] * vasas 
1699: kilencz tésla melly(ne)k harma Vasas sikottyukkal 
[Szentdemeter U; LLt]. 

2. a malom hídjának deszkáit összefogó fadarab; piesă 
de lemn care ţine laolaltă sclndurile de la podul morii; Klo-
ben, der die Brücke der Mühle zusammenhălt. 1851: A' 
Malom Vagyon egy vas karó, és két sikoltyuk, melyek 
öszve mérve nyomnak 15 fontot [Erdősztgyörgy MT; TSb 
34]. 

3. kapcsoló karika; inel de legare; Verbindungskloben. 
1691: Az forrasztón uagyon két fuuó, azon fúuókon eöt uas 
horogh, két sikoltyu, küs horgokkal edgyütt [CsVh 114]. 
1703: Kovácsok vagy vas veretők eszközei... fuvó farkára 
való öreg horog nro. 1, kisseb horgok sikoltyustól nro. 4 
[CsVh 118]. 

4. cövekverő ~ láncos verőkos; berbec de bătut piloţi; 
Rammbock. 1849: Két tsővek (!) verő Sikotyu [Somkerék 
SzD; Ks 73/55]. 

Ha. 1591: Chikolto [Kv; AggmLt A. 53]. /627: 
chikoltio [Kv; RDL I. 134]. 1628: Egy chikoltiw [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII.44. 7]. 1637: egy czykultiu [Teremi KK; 
Ks 69. 50. 44]. 1656: Czikotiu [Doboka; Mk Inv. 4]. 1685 
e.: sikoltyostol [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 11]. 1692: 
sikotyu [Szárhegy Cs; LLt]. 1693: sikoltyoval [Ne; 
DobLev. 38/1. 7a]. 1694: sikotyustol [Torda; Told. 11/34]. 
1743: Sikotsu [Buza SzD; LLt 221. B]. 1745: Sikotyu [A.ka-
rácsonfva AF; Told. 18] | sikotju [Marossztkirály AF; i.h.]. 
1775: Sikojtyó [Déva; Ks 76. IX. 18 1/4]. 1779: Sikattyu 
[Rücs MT; Ks 21. XV. 23]. 1782: sikotyu [Szentimre Cs; Hr 
Inv.]. 1784: Sikotyó [Fintoág H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1797: 
Sikoltyu [Déva; Ks 96]. 1801: sikoltyu [SzJk 253]. 1827: 
Sikojtyujával [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

sikattyúkarika, sikoltyúkarika kapcsoló karika; belciu-
gul de la cîrceie; Klobenring. 1587: Az lspotalybely Zeker-
heoz es Ekeheoz walo keolchyegh Eztendeott altal 13. 
May ... András kowachy ... forraztotth megh egy Chy-
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kolttyo karykatth d. 3 [Kv; Szám. 3/XXXIV 2-3 Zabo 
György isp. m. kezével]. 1664: Czikotu Nro 3 Czikotu 
karika Nro 1 [Dés; Hr 2/23], 1685 e.: Sikotyu Karika Nro 
1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 7]. 

sikattyúlánc, sikoltyúlánc láncszemekből való kapcsoló 
eszköz; lanţ scurt (cu belciuge la capete) cu care se leagă 
tînjala de proţap; Klobenkette. 1599: Keouetkeznek az 
Atzeloknak Czoroszliaknak es czykulttiu lantzoknak sza-
ma, kiket az Varosiaktol el ueottem, Feier Antaltol hoztam 
1 Rud atzelt d 50 [Kv; Szám. 8/XI. 18]. 1865: Egy sikó-
tyu láncz [Szárhegy Cs; LLt]. 

sikattyűs, sikoltyús 1. sikattyúval ellátott; (preväzut) cu 
cîrceie/cîrcea; mit Kloben versehen. Szk: ~ tézsla. 1647: 
Egj szeker elejeben valo Rud, vas karika rajta, őt czikoltjos 
tensola [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1660: Egy sikoltyús 
tesola [Lázárivá Cs; LLt Fasc. 117]. 1687: Bérés Eke min-
den készségeivel nro 2. Sikottyus Tensula vásás nro 2 
[Veresmart TA; Berz. 11 87/1]. 1694 k: sikoltyús tesolya 
jarmastol [Kilyén Hsz; BLt]. 1736: Béres szeker Hátulsó 
Tengelyen van két darabotska marokvas ezen Szekérrel 
edgjütt jár egy húszan hat particulakbol állo kötő Lantz, 
egy hosszú kénder kőtíl, őt ökör fejére valo Istráng, három 
Iárom két Sikoltyús Tesola [Várhegy MT; CU XIII/1. 92 
néhai gr. Keresztes Márton gyermekei kúriájának leírásá-
ban]. 1854: Találtatik Két Béres Szekér vasas Talpú Vasas 
Tengeljel 5 Vas Kàvàju Lőtsel — Rúddal, és égy Já-
rommal — és égy vas derék szeggel — Sikotyus Tésalával 
[Sárd KK; WassLt]. 

2. csíkos; cu dungi, värgat; streifig. 1824: Vagyon Há-
rom Derekaly 2. két héllyal, mellyek közül 3-ma sikotyus 
3-on viseltes 100 Rfr [Kanta Hsz; HSzjP]. 

0 Hn. 1818: Sikottyusba (sz) [Sepsisztkirály Hsz; EHA]. 

sikemlő kantárszár; frîu, hăţ; Zaumzügel. 1662: Végre 
az erdőkön elestveledvén, és az eső is nyakokba szakadván, 
hogy éjszaka az vízbe ne kezdenének veszni, ugyancsak az 
árvízben meghálni kényszeríttettek vala, magok a lovak 
hátairól, ki egyik, ki másik makktermő fákra mászván fel, 
nagy vizesen sikemlönél fogva nyeregszárnyáig való víz-
ben tartván egész virradtig [SKr 189]. 

siker 1. kedvező eredmény; succes, reuşită; Erfolg. 
1847: Továbbá hallottam az emberektől, hogy az idevaló 
uradalmi tekintetes ispány úr is kiment volna a gornyikok-
kal és hajdúkkal Bucsum-Pojényiba, hogy Varga Katát el-
fogassa, azomba az emberek ellent állottak, s minden siker 
nélkült hazajött [VKp 227]. 1849 u.: Bethlen János későre 
érkezett arra, hogy a székely gyűlés összehívását meg gá-
tolja, de ő és mások mindent el követtek, hogy a székelyek 
tőmegestőli ki mozdítása meg ne történjék, de fájdalom! 
siker nélkül [EM XLIX, 548 Zeyk Károly kezével]. 1853: 
küldőttűnk vala egy tudósítást Uraságodhoz, hogy mint 
meg bízottya a több kül birtokos uraknak mentől hama-
rabb velünk édgyet értőleg, erdeink posztulását meg ment-
hető modot kigondolva égy ujj rendet (:tőrvényt:) hozzunk, 
de még eddig semmi sükerit nem látok mire nézt ujbol fel 
szolittyuk Uraságodot a tőbbekkelis közölve [Pálfva U; Pf]. 
1890: Igyekezünk azon — a siker reménytelenségével bár 
— hogy olyan keretet rendezzünk a Nagyságod előadásá-
hoz, amely méltó legyen [PLev. 153 Petelei István Prielle 
Kornéliához]. 

Szk: anyagi 1887: Úgy az erkölcsi, valamint az anya-
gi siker legelső sorban a Tekintetes Szerkesztő Úr lelkes és 
buzgó működésének az érdeme [PLev. 134 EMKE Petelei 
Istvánhoz] * erkölcsi —> anyagi 

2. visszhang, hatás; rezultat, efect; Anklang, Wirkung. 
1855: Látva a sükert, mely első léptein nyillott, békén hala-
dott a fölébredt óriás, s rémületesnek látszott kezében a 
fegyver az önmegtartás fegyvere [ÚjfE 336]. 

3. ~e van/lesz/nincs tetszik, hatással van vk i re /vmi re ; a 
(nu) avea înfluenţă asupra cuiva/unui lucru; auf jn/etw. 
Eindruck (nicht) machen, (nicht) einwirken. 1764: Bátyám 
Uram A mint irja Nintsen sükere az az Látván az én 
világi szorgalmatosságomnak sükeretlen voltát azt ítéli...s 

ugy igyekezi szaporítani amije vagyon [Középlak K; BfR]-
1806: a' peteleiek előtt nem lett volna sem(m)i sükere 
[Felfalu MT; Bom. G. XII. 11 Gyárfás József tt kezével] 
1829: nem lett azomban ezenn foglalásnak egyéb sükere, 
mint az hogy egy Buzilla Luka nevü ember az általa 
termesztett Vetésekből alattomoson lopott el a' mit lehetett 
[Toplica MT; Bom. XVc.6 Pap Juon a Petri (70) vall ] 
1847: Hát arról mit tud a tanú, hogy Varga Katának ott-
tartózkodása ideje alatt törvényes esketés vitettetett-é vég-
hez S az esketésnek mi sikere lett ? [VKp 208-9]. 

4. ~rel eredményesen; cu succes; erfolgreich. 1847: Mi-
dőn Varga Katalina leg először megjelent Búcsúmba 5 
vagy 6 évekkel ezelőtt, az embereket azzal biztatta, hogy 
a királyi fiscussali perekbe eljár, s reményli, hogy sikerrel 
[VKp 196]. 1858: Szabó Sándor fel szabaditatott miután 
arról hogy a' vasárnapi iskolákat jo sikerrel hallgatta 
tanúsított az illető elöljáróság által ki adott bizonyítványai 
[Kv; FésCJk 36]. 1879: Czakó Imre tegnap jött haza Ko-
lozsvárról Tudósít, hogy Csernátoni az egyetemen szép 
sikerrel gyűjt® [PLev. 64 Petelei István Jakab Ödönhöz. — 
aElőfizetőket egy verskötetre]. 

sikér 1. gabonafélék magvában levő fehérje; gluten; Kle-
ber. 1687: Egy kőből Zabnak is mivel jol.meg száraztyák 
kemenczeben s, ugy őrlik meg aprón csak egy véka korpá-
ját ejtik mert 30. 30 czipot hogy sükere nincsen belőle nem 
süthetnének ha tŏb kupát vennének ki [Sziget Mm; Törzs] . 

2. tápanyag; substanţă nutritivă; Nährstoff. 1820: Igen 
kevés haszon vehető kaszállonk vagyon, mert töbnyire 
mint disznó Serte, es Böktök, ugy hogy némellyek nem is 
kaszálják le hanem a' mezőn pusztájában hadják minden 
Sükér nélkült valók lévén [Kisvajdafva F; MvALt Fogaras 
vidéki úrbéri összeír. 619. 4]. 

sikeres sikerrel járó; cu succes; erfolgreich. 1755: Szabó 
András ur(am) Zálogosított volt egj örökséget rajta levő 
Házzal s épülettel ... De tsak Interesbeli béneficiuma Sem 
jővén bé ... ezen Relicta és gyermekei meg kináltatván ® 
venditor Batsfalusi Sigmond Uramot hogj redimalja mert 
másnakis eladgjak hogj a Pénznek Sükereseb h a s z n á t ve-
hessék de Batsfalusi ur(am) nem ügyekezvén relualni 
által adák azon Zálogos joszágot Arkosi Nagj Gábor 
ur(na)k s mind két ágh Posteritassa(na)k Legatariussa(na)K 
[Gyf; JHb XXVI/21]. 1784: rut az atyafinak az Attyafîjaćt 
el-kivánni, 's nem-is szokott sükeres lenni [Mv; Told. 20]. 

sikeresebben nagyobb sikerrel; cu mai mult succes; er-
folgreicher. 1762: Valaminthogy azért ă Gubernium az eo 
Fel(sé)ge szolgálatjának Sükeresebben lehető elő mozdittâ-
sa véget jo példa adással elől járt... ugj bizonjos reménség-
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gel vágjon hogj Kegjelmedis maga személljesen dicsé-
retes példát mutottni, és azzal másokotis hathatoson fel 
Serkenteni ell nem mulattja [Nsz; Ks 18. XCIII. 7 gub.]. 
1807: az én nyukhatatlan fáradcságam arra vitt, hogy 
Esztendőnként bizonyos hasznotis hajtó Jókban része-
sŭllyek, hogy pedig feltett czélomban annál sükeresebben 
boldogullyak minden Szükséges Leveleket meg Szerez-
tem [Kv; Incz. XII. 3a br. Josinczi József lev.]. 1815: nin-
tsen egy plántánkis, mely a' gabona szŭkit és nem létét, 
mind tápláló erejére, mind mivelésére nézve, sükeresebben 
ki pótolna mint a' Krumpi [Kováts Sámuel, Utasítás a 
Krumpi termesztésére (nyomt.)]. 

sikeresen sikerrel; cu succes; erfolgreich. 1840: a Flgs 
Királlyi Fő Kormány Székhez téendő ajánlás mellett eszkö-
zöltethetik ki sükeresen az erintett kívánság [Dés; DLt 
98l]. 1847: eléhozta azt isa, hogy ő Bucsum, Kerpenyes és 
Abrudfalva nevü helységeknek a kincstári uradalommal az 
úrbéri szolgálat aránt fennforgó pereket költség nélkül 
sikeresen elé nem mozdíthatja, mivel mind az utazásokra, 
mind a szószóló uraknak fizetni kell [VKp 224. — aVarga 
Katalin]. 

sikeresít sikerre visz; a rezolva cu succes; zum Erfolg 
mhren. 1868-1869: róka, farkas mindenféle sok, melynek 
kiirtását a kormány jutalommal törekedett régen s most is 
sükeresiteni [Benkő, Mszlsm. 11]. 

sikeretlen I. sikertelen 

sikéretlen sikértartalom nélküli; care este färä gluten; 
°bne Klebergehalt. 1682: it inkáb abajdocz Buza vagyon 
mint Tiszta mellyet Süttetésre fordítanak, az Tisztát pedig 
vettetésre s, az is igen meg Szokot változni, az abajdocz 
ßuzát aprón Szokták meg ŏrleni hogy az 60 ./. 60 czipo ki 
tellyék belőle, s, igy egy véka korpája nem esik mert mivel 
sikeretlen a Szegény Buza nem telnék ki másként véka 
szám után a Czipo [Sziget Mm; Törzs]. 

sikerítés sikerre vitel; rezolvarea cu succes; Lösung mit 
Erfolg. 1847: Azon szín alatt, hogy Varga Kata a nevezett 
nárom helységek érdekében fáradott, s jelesen azoknak 
mint fölpereseknek a királyi fiscus ellen indított úrbéri 
Perök sikerítésén munkálódik, hány versen távozott el 
Varga Kata ezen helységekből ? [VKp 208]. 

sikertelen, sikeretlen 1. sikerrel nem járó; nereuşit, färä 
succes; erfolglos. 1764: Rollam azertis talam gondolta 
Bátyám Uram hogy A mint irja Nintsen Sükere az az: 
Látván az én világi szorgalmatosságomnak sükeretlen 
voltát azt itéli s ugy igyekszi szaporítani amije vagyon 
[Középlak K; BfR]. 1792: Nem tudjuk mitsoda sükeretlen 
praetensiot formait a praetendens Aszszony ket hold szanto 
fòld bonificatioert [Ne; DobLev. IV/701]. 1810: nagyon 
czéltalan és sikeretlennek látom [KLev.]. 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 adottassék, ebben a* 
Pontban ... tett sükeretlen íratások Biroi figyelmet nem 
érdemelnek [Ne; DobLev. V/1155. 10a]. 1837: minden 
modok sükeretlenek voltak [Kv; KLev.]. 1847: Bátorko-
dom excellenciádnak hozzám bocsátani méltóztatott 
rendelete következésében magam részéről is hivatalosan 

feljelenteni, hogy a bucsumi közönséget huzamos időtől 
fogva lázzasztó Varga Katalin, kinek elfogatása iránti 
próbatételek eddigelő sikertelenek valának disunitus 
püspöki helyettes Saguna András úr közbejöttével, el van 
fogva [VKp 150-1]. 1868-1869: itt® kútat ásni nem lehet, 
többször próbálták, de bár mily méljen sükertelen [Benkő,. 
Mszlsm. 142. — aTekerőpatakon Cs]. 

2. hsz-szerű haszn-ban; cu funcţie de adverb; in attribu-
tivem Gebrauch: siker nélkül, sikertelenül; fòră succes; 
erfolglos. 1784: Sükeretlen fárasztotta magat [Mv; Told. 
20]. 1855: Mondják s tán nem is ok nélkül, hogy a magyar 
nemzet függetlenségi vágya merőben értelmetlen volt, s 
épenn ezért kellett sükeretlen elenyésznie [ÚjfE 334]. 

sikertelenül siker nélkül; fòră succes; erfolglos. 1847: 
ezen kincstári középső uradalmi tekintetes ispány úr is egy 
versben több servitorokkal kiment volt a bucsum-pojényi 
kerületbe, hogy Varga Katalint elfogassa, de az odavaló 
emberek azonnal Varga Katalin mellett felállottak, s amián 
sikertelenül tért vissza [VKp 270]. 1855: hátra vagyon 67 
f: 53 xr ezüstbe — mely őszveget tartozik Dobolyi 
Balint ur fizetni — több izbe meg szólítottam a' feljül jaro 
résznek nékem léendö kifizetésire, de sikertelenül, kéntelen 
valék tehát a tisztelt ur ellen ezen keresetet be adni [Fejér 
m.; DobLev. V/1388]. 

sikerül 1. eredményesnek/sikeresnek bizonyul; a reuşi, a 
avea succes; gelingen, gut ausfallen. 1840/1841: erőszako-
son is küldött a' Zsithveiek erdejibe; de nem sükerült 
czélja [EMLt]. 1853: Sok hellyen a' Birot eltiltották4, hogy 
a' Falu petsétjét a' petsételésre által ne adja, mi azomba, a1 

rendelet felmutatására, nem Sűkerüle nékiek [Szilágycseh; 
BfN Szipolly Elek lev. — aTi. a falusiak]. 1868: Okos 
András előbbi nyilatkozata mellett maradván a békekisér-
let8 az úttal nem sikerült [M.bikal K; RAk 27. — aTi. a férj 
és feleség között]. 1873: Gombár Jozsefné Túrák Juliska, 
azon panasza folytán, mely szerint férje, Gombár József őt, 
mint nejét rongálja, veri gyilkolja, békére szólítottuk fel, de 
a béke nem sikerült, mert a nő azon feltétel alatt békél, ha 
férje többé nem veri, erre a férj magát nem kötelezi 
[Burjánosóbuda K; RAk 19]. 1889: Fontos dolog, hogy ez 
első vállalkozás erkölcsileg s anyagilag is jól sikerüljön 
[PLev. 147 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. sikerrel jár; a reuşi/izbuti; Erfolg habén. 1847: helyet-
tes-alispán Pogány György atyánkfia és szolgabíró Tövissi 
Gergely erélyes közremunkálásuk következésében sikerült 
a több éveken keresztül annyi bajt okozó bujtogató Varga 
Katalint Búcsúmból nemcsak eltávolítani, hanem e megyei 
börtönbe is juttatni [VKp 150]. 1849 u.: a' b. Vay ellen fel 
dühütt nép tömegtől csak éltem koczkáztatásával sikerült ő 
nagy méltóságát a legnagyobb méltatlanságoktól talán a' ha-
láltól is megmenteni [EM XLIX, 549 Zeyk Károly kezével]. 
1896: gratuláljon Szőts Ákos táblabíró úrnak, akinek sikerült 
az én révén (!) kifacsarni magától egy jó cikket a kaszinó 
érdekében [PLev. 188 Petelei István Gyalui Farkashoz]. 

sikerülhet sikerrel járhat; a putea reuşi/izbuti; gelingen 
können. 1843: Jeles nevü kanczát okszerűnek gondolám 
más családba hágatni, hogy osztán nékünk is sikerülhessen 
annak idejében az elegyítés, tehát őt a Cato családból 
Comus nevü — gyönyörű alkotu egygyetlen egy ménnel 
vegyittetem [F.zsuk K; SLt évr. Szigethi Cs. Zsigmond P. 
Horváth Ferenchez]. 




